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BAŞKANDAN

Türkiye ne Suriye’dir ne de Irak
Ülkemiz giderek derinleşen bir kaos 

ortamının içine adım adım sokulmak isteniyor. 
Önce “Çözüm Süreci”nin askıya alınması 
ardından özellikle Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu’da asker ve polislerimize yönelik 
silahlı ve bombalı saldırılar, çok sayıda şehit 
vermemiz, bunun ardından güvenlik güçlerinin 
alan hakimiyetini ele geçirmek, yerleşim 
yerlerini teröristlerden temizleme harekatları 
sonucu yaşamını yitirenler. Hep bu yaşadığımız 
tablonun birer kötü detayı gibi. 

Bütün bu olumsuzluklara ilaveten bir de 
yine ülke dışından gelen DAEŞ elemanlarının 
Ankara’da gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin 
en kanlı saldırısı ve kaybettiğimiz 102 can. 
Bir de üstüne üstlük 4 ay içinde yenilenen ve 
bütün kamuoyu araştırma şirketlerine göre 
bir öncekinden farklı bir sonuç vermeyeceği 
tahmin edilen milletvekili seçimleri.

Bütün bu yaşanan olumsuz gelişmeler 
her ne kadar Türkiye’nin giderek Suriye’ye, 
Irak’a benzemeye başladığı hissini verse de 
bu tamamen yanlış bir değerlendirme olur. 
Bu yanlış değerlendirmeyi yapanlar ülkemiz 
insanının yıllarca nasıl bir kardeşlik ortamı 
içinde bir arada yaşama kültürünü geliştirdiğini 
göz ardı ediyor. Nasıl ki Kürt halkı arasında PKK 
baskısına karşı çıkan vatandaşlarımızın sayısının 
her geçen gün daha da arttığını gözlemliyorsak, 
muhafazakar halkımız içinde de DAEŞ gibi 
“İslamiyet adını ve kavramını” kullanan ancak 
barış ve kardeşliğin dini olan İslamiyet’in bütün 
temel kurallarını hiçe sayan bu örgüte tepki 
duyanların sayısı da artıyor.

Ülkemizi bölmek, bir Irak, bir Suriye’ye 
çevirmek isteyenler bilmelidirler ki Türkiye 
hiçbir zaman bölünmeyecek, hiçbir zaman dış 
güçlerin oyununa gelmeyecektir.

Şerafettin Şıvkın
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Ankara’da meydana gelen kanlı 
katliam saldırısı Paris’te kınandı

Ankara’daki kanlı katliam, Fransa’nın 
başkenti Paris’te demokratik sol kitle 
örgütlerince düzenlenen bir gösteriyle 
kınandı. Fransa Kominist Partisi’nin de 
destek verdiği gösteriye Actit, Fuaf, Atik, 
Esp, Feda, Didf, Odak, Skb, Adhk-Paris, 
Alınteri, Kızılbayrak, Fransa Demokratik 
Kürt Konseyi ile Kürdistan Dayanışma 
Derneği’nin katılımıyla Paris’in 
Republique Meydanı’nda buluşan 
yüzlerce kişi “Katil AKP”, “Barış inadına 
barış” sloganlarıyla Ankara’da meydana 
gelen katliamı kınadılar.

Republique Meydanı’ndaki kınama 
gösterisine, Türkiye’de yapılacak 1 Kasım 
Milletvekili Seçim çalışmaları nedeniyle 
Paris’te bulunan Urfa Milletvekili Osman 
Baydemir’de kınama gösterisinde hazır 
bulundu. Kınama gösterisinde konuşan 
bazı Fransız sol hareketleri ve partiler 
yaptıkları konuşmalarda Ankara’da 
meydana gelen kanlı katliamı kınadılar 
ve Fransız devlet yetkililerine, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
her konuda Fransa’nın desteğini çekme 
çağrısında bulundular. 

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande, Ankara’da meydana 
gelen patlamayı kınadı. 

Elysee Sarayı’ndan yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Hollande’ın, yüz kişiye yakın insanın 
hayatını kaybettiği, yüzden fazla 
insanın da yaralandığı Ankara’daki 
barış mitingini kana bulayan hedef 
kanlı terör saldırısını kınadığı belirtildi. 
Cumhurbaşkanı Hollande’ın Türk 
Halkı’na taziyelerini ilettiği de duyuruda 
belirtildi.

Ankara’da meydana gelen 
patlamanın ajanslar tarafından 
geçilmesinin hemen ardından Fransız 
basını, olayı son dakika “Flash haber” 
olarak verdi. Le Parisien gazetesinin 
internet sitesi, “Ankara’da Saldırı: En az 
40’a yakın ölü ve 120 yaralı. Türkiye’nin 
başkentinde ölü ve yaralıların 
bulunduğu büyük patlama” şeklinde 
okuyucularına duyururken, Le Monde 

gazetesinin internet sitesi de, Ankara’nın 
merkezinde meydana gelen patlamada 
çok sayıda ölü ve yararlılar olduğunu 
yazdı. Figaro Gazetesi, “Ankara’da iki 
patlama birden oldu. Patlamalar onlarca 
kişinin ölüm ve yaralanmasına neden 
oldu” haberini verdi.

Yurtdışından oylar geliyor
Fransa’daki Türk vatandaşları da oy 

kullanmaya başladı. Türkiye’de 1 Kasım 
2015 tarihinde yapılacak Milletvekili 
seçimi için Avrupa’nın bir çok ülkesinde 
olduğu gibi Fransa’nın başkenti Paris’te 
yaşayan Türk vatandaşları 8 Ekim 
2015 tarihinde sabah saat  10:00’da 
Almanya’dan sonra yurtdışında en çok 
Türk seçmenin bulunduğu Fransa’da 
Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nda 
oy kullanmaya başladılar. 

Fransa’daki Paris Başkonsolos-
luğu’nun yanı sıra, Bordeaux, 
Nantes, Marsilya, Lyon, Strasbourg, 
Başkonsolosluklarında mevcut 19 
sandıkta vatandaşlar oylarını kullanıyor. 
Başkonsolos’luk mensupları ve sandık 
kurul görevlileri her hangi bir eksiklik 
olmasın diye çok sıkı bir şekilde 
denetimde bulunuyor.

Başkonsoloslukta oyunu 
kullandıktan sonra konuşan Fransa’da 
yaşayan vatandaşlarımızdan Fevzi 
Yeşiltepe, “Fransa’da olsak da bedenen 
buradayız, ruhen ülkedeyiz. Ülkedeki 
bir görevi yapmış oluyoruz” dedi. 
110 kilometre uzaklıktan geldiğini 
ve yoğun trafik olduğunu belirten 
Yeşiltepe, ülkeyi düşündüklerinden 
buna katlanmayı bir görev kabul 
ettiklerini ve oy kullanmanın gurur 
verici olduğunu kaydetti. Kızıyla birlikte 
oy kullanan Yunus Yağmur ise ikinci kez 
yurt dışında oy kullandığını ve bunun 
vatandaşlık görevi olduğunu söyledi. 
Vatandaşlarımız, oy kullanmada ulaşım 
dışında sıkıntı yaşamadıklarını kaydetti.

Fransa’da yaklaşık olarak 318 bin 
civarında seçmen bulunuyor. Seçmenler 
19 sandıkta oy kullanacak.

Tansu Sarıtaylı
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Ülkemiz, Cumhuriyet tarihinin en büyük ve en kanlı 
terör saldırısına uğradı.

Ankara’da sivil toplum örgütlerince düzenlenen “Savaşa 
İnat, Barış Hemen Şimdi” yürüyüş ve mitingi başlamadan 
hemen önce ülkemizi kirli savaşın içine çekmek isteyen 
terör örgüt üyesi iki canlı bomba katliam yaptı. Menfur 

saldırı sonunda miting için toplanan ve  aralarında 
çocukların, genç kız ve erkeklerin bulunduğu 

102 vatandaşımızı kaybettik. Yüzlerce vatandaşımız
ise yaralandı.

Simge Dergisi olarak ülkemizi derinden yaralayan bu hain 
saldırıyı şiddetle kınıyor, kanlı ellerin ülkemizi çekmek 
istedikleri hain tuzaklarına düşmeyeceğimizi biliyoruz.
Saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan 

rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza ise 
acil şifalar diliyoruz.

Başımız sağolsun
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İzmir’in “Simge”si olacağız
Dünyanın en etkili mesleğidir 

gazetecilik. Siyasetçilerin dizayn ettiği 
dünyanın gerçeklerini halka ulaştırma 
konusunda canını dişine takan 
insanlarız. Kabul, biraz mazoşistiz ama, 
görev olarak bildiğimiz, halka haber 
sunabilme adına girdiğimiz, her türlü 
hendek püstek yol bize yaptığımız 
işin aslında ne kadar güzel olduğunu 
anlatıyor. 

İzmir gazetecilik adına Türkiye’nin 
en önemli en özgür şehirlerinden 
bir tanesi. Bu kamu görevini bundan 
sonra doğduğum şehirde icra edecek 
olmam bana ayrı bir gurur veriyor. Evet, 
Simge Dergisi bundan böyle her ay 
başta İzmirliler olmak üzere halkımızla 
buluşacak. 

Magazinden sanata, siyasetten 
ekonomiye aradığınız her şeyi 
bulacağınız bir dergi yarattık. Uzun 
uğraşlar, uykusuz geceler sonrası 
yeni baştan hayat verdiğimiz Simge, 
bağımsız habercilik anlayışının, etik 
gazeteciliğin örneklerini sunacak 
okurlarımıza.

Belediyeniz sınırları içerisinde 
neler mi oluyor, sıkıntılarınızı belediye 
başkanınıza ulaştıramıyor musunuz? 
Veya ekonomi haberlerinin mi 
takipçisisiniz, magazin okumadan güne 
başlayamıyor musunuz? Bundan böyle 
aradığınız her şeyi bulabileceğiniz bir 
derginiz olacak. 

İzmir tarihi ve kültürel mirası ile 
ön plana çıkmış, gelecek kuşaklara 
önemli hediyeler bırakacak bir şehir. 
Tabii ki ülkenin diğer şehirlerinin de 
olduğu gibi ciddi ekonomik sıkıntıların 
pençesinde. Kentsel dönüşümün 
henüz yeni yeni başladığı bu kentte 
insanların geçim telaşının yanına bir 
de barınma problemini eklemiş. Hayatı 
vapurla gittiği Karşıyaka-Konak arasında 
geçenler olduğu gibi denizi sadece 
tepelerden izleyebilmiş, gündelik 
yaşamını hep ekonomik savaşına 
kurban vermiş insanlar da var bu 
şehirde. 

Türkiye’nin en büyük gelir dağılımı 
adaletsizliğinin Alsancak ve Kadifekale 
semtleri arasında olduğunu biliyor 
muydunuz?

Daha birçok anekdotla 
betimleyebileceğimiz kentin 
güzelliklerinin yanında sıkıntılarını da iyi 
tartabilmeliyiz. Görebilmek, çözümün 
en önemli anahtarıdır. İşte Simge 
gözünüz, kulağınız olmayı vaad ediyor. 

Bundan böyle her ay başta İzmir’in 
olmak üzere ülkenin sorunları, çözüm 
yolları, halkın sıkıntısı, kentin ekonomisi, 
sporu, magazini, sanatı, konularında 
uzman olan isimlerin düşünceleri ve 
çözüm önerileri bu dergi ile halkın 
kantarına çıkacak.

Halk Simge okuyacak, habersiz 
kalmayacak.İç

im
iz
de
n

Vedat Baykal
vedatbaykal35@gmail.com

Türk Telekom Avea’nın 8.2 
milyar TL olan ödenmiş serma-
yesinin 11.2 milyar TL’ye çıka-
rılacağı ve sermaye artışından 
elde edilecek fonun 4G frekans 
lisans bedellerinin karşılanması 
için kullanılacağını açıkladı.

Türk Telekom’dan KAP’a 
yapılan açıklamada, sermaye 
artırımının Türk Telekom tara-
fından nakit olarak yapılacağı ve 

ödemenin iki yıl içinde tamam-
lanacağı belirtildi.

Avea, BTK tarafından yapı-
lan IMT hizmet ve altyapılarına 
ilişkin yetkilendirme ihalesinde 
toplam 954.68 milyon euro be-
delle 5 frekans paketinin sahibi 
olmuştu. Türk Telekom CEO’su 
Rami Aslan, ödeme için mevcut 
nakitlerinin yanı sıra, tahvil ya 
da kredi gibi başka fırsatları da 

kullanabileceklerini söylemişti.
KAP açıklamasında, “Ser-

maye artırımından elde edilen 
fon Bilgi Teknoloji ve İletişim 
Kurumu tarafından 26 Ağus-
tos 2015 tarihinde yapılan IMT 
Hizmet ve Altyapılarına İlişkin 
Yetkilendirme İhale ile elde edi-
len frekans lisans bedellerinin 
karşılanması için kullanılacak-
tır” denildi. n HABER MERKEZİ

Türk Telekom’dan 4G frekans hamlesi
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Süper El Nino 
Türkiye’yi selle vuracak

Atmosfere giderek daha fazla 
salınan sera gazlarının neden 
olduğu ileri sürülen küresel 
ısınmanın etkilerinin bu yıl daha 
da ağırlaşacağı ileri sürüldü. 
İngiliz bilim adamları yaptıkları 
araştırmalar sonucu önümüzdeki 
kış ayının rekor kar yağışlarına 
ve dondurucu soğuklara neden 
olacağını belirttiler. Bilim 
adamlarına göre Türkiye de bu 
olumsuzluklardan etkilenecek. 
Uzmanlar Türkiye için de soğuk ve 
sel uyarısında bulundular. 

Türkiye’ye sel uyarısı
İngiliz Meteoroloji uzmanları 

bu yıl Amerika Birleşik Devletleri 
ve Avrupa’nın kuzeyinde aşırı 
soğukların etkili olacağını bildirdi. 
ABD’nin güneyi ve Güney Avrupa 
ülkeleri ile aralarında Türkiye’nin 
de bulunduğu Akdeniz 
ülkelerinde ise daha ılık ancak 
fırtına, kasırga, hortum gibi doğa 
olaylarının ve sel felaketlerinin 
daha sık gerçekleşeceği ‘ıslak’ bir 
kış mevsimi yaşanacak. Süper El 
Nino son 30 yılda 1982 ve 1997’de 
olmak üzere iki kez etkili olmuştu.

ABD’nin Ulusal Okyanus ve 
Atmosfer Ajansı da İngiliz bilim 
adamlarının bu çalışmalarını 
onayladı. ABD’li bilim 

adamlarının, okyanus sularının 
ısınmasına bakarak yaptığı 
kıyaslamada en son 1997-1998 
yıllarında görülen ‘Süper El 
Nino’nun benzerinin önümüzdeki 
kış aylarında yaşanacağı uyarısı 
yapıldı. 97-98 yılları arasında 
Amerika Birleşik Devletleri’nde El 
Nino’nun neden olduğu olumsuz 
koşullar ülke ekonomisine ağır 
zarar vermişti. El Nino’nun 
yarattığı olumsuz hava koşulları 
nedeni ile çok sayıda insan 
yaşamını yitirirken binlercesi de 
yaralanmıştı. Öte yandan çok 
sayıda ev de kullanılamaz duruma 
gelmişti. n HABER MERKEZİ

Bilim adamları bu kış, geçmişteki benzerlerinden daha güçlü bir “Süper El 
Nino” yaşanacağını, aşırı kar yağışı ile birlikte dondurucu soğukların özellikle 
kuzey yarım küreyi etkisi altına alacağını ileri sürdüler. Akdeniz ülkeleri ise 
Süper El Nino’yu nispeten ılık ancak aşırı yağış alarak yaşayacaklar
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Körfez’de iskele keyfi başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent 
belleğindeki nostaljik ahşap iskeleleri 
yeniden canlandırıyor. Karataş’tan 
Üçkuyular’a kadar uzanan kıyı şeridinde 
ayrı temalarda tasarlanıp farklı farklı 
isimlendirilen beş ahşap iskelenin yapımını 
tamamladı.

Büyükşehir Belediyesi’nin “İzmirdeniz 
Projesi” kapsamında, İzmirlilerin denizle 
ilişkisini güçlendirmek ve Körfez’i 
kıyılarıyla birlikte ele alıp bir bütün olarak 
tasarlama hedefinde yeni bir aşama daha 
sonuçlandırıldı. Proje kapsamında 5 adet 
ahşap iskelenin yapımı bitirildi. Karataş’ta 
“Begonvil” ve “Günbatımı”, Göztepe’de 
“Yelkenli” ve “Kayıklı”, Üçkuyular’da ise 
“Rüzgarlı” temasında ahşap mobilyaları 
ile birlikte tasarlanan iskeleler, 2.1 milyon 
TL’ye mal oldu. Kentliyi denizle buluşturan, 
farklı ve keyifli bir dinlenme olanağı sunan 
iskeleler şimdiden İzmirlilerin gözdesi haline 
geldi. n HABER MERKEZİ

İzmirlilerin denizle olan bağı Büyükşehir Belediyesi’nin inşa ettiği ahşap iskeleler 
ile daha da güçleniyor. İzmir Körfezi’nin Konak-Üçkuyular arasındaki sahil 
bandında oluşturulan beş ahşap iskele İzmirlilerin büyük beğenisini kazandı
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İzmir prestij ile tanıtılacak
Tarihsel geçmişi yaklaşık  
8 bin 500 yıl öncesine uzanan 
İzmir için Kültür ve Turizm 
İl Müdürlüğü “Yenilenmiş 
Ege’nin İncisi İzmir” adı altında 
bir prestij kitabı bastırdı

İzmir’in yaklaşık 8 bin 500 yıl 
öncesine dayanan tarihi bir geçmişe 
sahip olduğunu kaydeden İzmir 
Kültür ve Turizm İl Müdürü Abdülaziz 
Ediz, amaçlarının şehir ile ilgili bütün 
birikimleri bir araya getiren bir kaynak 
kitap hazırlatmak olduğunu belirtti. 
İzmir’in binlerce yıldan günümüze ulaşan 
zengin kültürel mirası, uygun iklim 
koşulları, doğal güzellikleri; başta olmak 
üzere dört mevsimde, güneş-deniz-kum, 
kültür, sağlık ve turizmi olmak üzere 
tüm yıla yayılabilen turizm olanaklarına 
sahip olduğunu ileri süren Ediz, kitabın 
tanıtımında şu bilgileri verdi:

“İzmir, fuarlar ve kongreleri ile çok 
sayıdaki tarihi eserle dolu müzeleri, 
kültürel ve sanatsal ekinlikleri ve mutfağı 
yemek kültürü ile ülkemizin en önde 
gelen çekim merkezlerinden birisidir. 
Kısaca İzmir; bu imkan ve güzellikleriyle 
yaşamak ziyaret etmek için ideal bir 
şehirdir. Bu düşüncelerin ışığında 
Müdürlüğümüz 2004 yılından bu yana 
çeşitli periyotlar içinde benzer kitaplar 
hazırladı. Son olarak da günümüze kadar 
olan gelişmeleri bir kitapta bir araya 
getirdik.”

İngilizcesi de geliyor
Edinilen bilgiye göre, Ege’nin İncisi 

Kitabı; geçen zaman içinde İzmir’in 
değişen, gelişen güzelliklerinin 
güncellenmesi ve 272 yeni fotoğraf 
kullanılarak yenilendi ve Türkçe olarak 
2000 tane basıldı. 230 sayfadan oluşan 
kitabın İngilizce basımı için de çalışmalar 
başlatıldı. Öte yandan Bakanlığın 
HomeTürkiye portalında, CD ve elektronik 
ortamda da kitaba erişim sağlanacak.
n HABER MERKEZİ

İzmir’in 8500 yılık 
geçmişini anlatan kitap beş 
bölümden oluşuyor. M.Ö. 
484 yıllarına dayanan tarih 
öncesi bilgilerle şehri tanıtan 
kitabın ikinci bölümünde, 
müze ve ören yerlerinin son 
hali, üçüncü bölümünde 
şehrin merkezinin tarihi 
dokusu, dördüncü bölümde 
ise çevresinin tanıtımı ele 
alındı. Beşinci bölümde ise 
hayvanlar ve bitkileri (fauna 
ve florası), mutfağı (yemek 
kültürü)’nün yanında, kara, 
deniz ve hava ulaşım bilgileri 
ile ekonomik yapısı anlatılıyor. 
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Müslüman mı?
Yemin ederim şu yabancı basın 

mensupları az değil...
Artık ne gördülerse durduk yerde 

“Siz diktatör müsünüz?..” diye sordular.
Sanki diktatör olan biri “evet ben 

diktatörüm...” diyecek!
A be kardeş...
A be meslektaş...
Aklını başına topla Türkiye’desin.



Hadi bırakalım bizi...
Diyelim ki Putin’e sordun, “He, ben 

diktatörüm mü” diyecek...
Demez...
Dese bile aklının ucundan 

geçmeyen o sorunun dışında bir 
meziyetinden bahseder, ters köşeye 
yatırır...

İcabında kemerini çözer, fermuarını 
az indirir, “Al sana der” gösterir.

Siyah karate kuşağını...



Madem öyle yazının başlığı 
nerden çıktı diye aklınız kurcalanırsa, 
Selahattin Duman’ın yazısını okuyunca 
çıktı...



Hitler...
Putin...
Obama...
Müslüman’mış.
İspatı da şuradan...
Birinci Dünya Savaşı’na Almanlarla 

birlikte girip, askerimiz onlarla beraber 
Galiçya Cephesi ve Ortadoğu’da omuz 
omuza çarpıştı..

O zamanın, 1940’lı yıllarında 
kahvehane tiryakileri de birer Hitler 
gönüllüsüymüş...



Rivayete göre, o vakitler Haymanalı 
Mevlüt Efendi ile Hitler aynı hamama 
gitmişler...

Hitler boy abdesti alır gibi kurnanın 
başına dikilip su dökünürken, 
peştamalı şıp diye kayıvermiş.

Af buyurun maslahatı olduğu gibi 
gözükmüş...

Sünnetliymiş...

Şeyh uçmaz, müritleri uçurur 
derlerse de koskoca Haymanalı Mevlüt 
Efendi’nin yalan söyleyecek hali yok... 
Mevlüt Efendi ile birlikte cepheden 
dönen diğerleri de yemin billah ederek 
aynı şeyi söylemiş. 



Vaziyet böyle olunca Hitler’in gizli 
Müslüman olduğu ve Hristiyan olan 
ordusunun isyan etmemesi için bunu 
sakladığı akla geliyor.



Ya Vladimir Putin... 
Jetlerinin gölgesi Suriye üzerinden 

Mezopotamya’ya uzanırken, 
Müslüman olduğu tevatürü de 
ardından gelivermiş.

Babası aslında Müslüman’mış.
Rivayet ise Irak’ın suni kanadından 

gelmekte olup, Putin dünyaya 
geldiğinde babası adını “Abdülemir” 
koymuş.

Gel Abdülemir, git Abdülemir...



  Zaman içinde bu isim, çocuk 
küçük olduğundan ve ruscanın da ezici 
etkisiyle ‘’Vladimir’’ oluvermiş.



Eğer bu yeterli değil, “Şeyini kim 
görmüş” derseniz...

Elinin körü...
Onu da, Hüseyin Obama’yı gören 

olmamış...
Olsa kulağa gelirdi...

Ona öyle, buna böyle...
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir 

Elçi bir TV programında “PKK bir 
terör örgütü değildir” dediği için 
savcı tutuklama istedi ve Diyarbakır 
Barosu’ndan alınıp İstanbul’a 
götürüldü.

Önce tutuklama kararı... 
Sonra yurtdışı yasağı ve tutuksuz 
yargılanma...

E ne var bunda...
Var, hem de çok şey var!..
Aynı cümleyi Adalet ve Kalkınma İç

im
iz
de
n

Bekir Özer
bekoozer@hotmail.com.tr
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Parti’li Orhan Miroğlu, “PKK 
terörist bir örgüt değildir, 
kendi topraklarında belli 
bir siyasi programı hayata 
geçirmeye çalışan politik bir 
harekettir” dedi mi, dedi.



İktidara yakın Sabah 
gazetesi yazarı Emre Aköz, 
“PKK terör örgütü değildir” 
diye yazdı mı, yazdı.



Yine aynı cümleyi Adalet 
ve Kalkınma Partisi milletvekili 
Mehmet Metiner, “PKK 
bağımsız Kürdistan için silah 
kullanabilir” dedi mi, dedi.

Peki, hiçbir savcı harekete 
geçti mi?..

Geçmedi...



  Hal-ü pür melal bu kadar 
meydandayken, birileri için 
İfade Özgürlüğü… Diyarbakırlı 
olan diğeri için önce yakalama 
kararı, sonra yurt dışı yasağı ve 
yargılama...



Eğer düşünceyi açıklama 
özgürlüğü varsa, Tahir Elçi’ye 
yapılan işlem diğerlerine 
yapılsın demiyoruz, onlara 
yapılan muamele Tahir Elçi’ye 
de yapılsın diyoruz...



Unutulmasın ki hukuk 
herkese lazım ve hukukun 
üstünlüğü ülkenin 
geleceğidir...

Beyaz Toros!
Bilim-İlim adamı Başbakan 

Davutoğlu’nun Van da “AKP 
giderse buraya beyaz toroslar 
gelir” demesi, çok üzücü ve 
yakışık almayan bir ifade.



Yeni nesil için yazıyorum... 
O zaman söylenen 

dedikodu; Beyaz Toros, eski bir 
otomobil markası olup, içinde 
faili meçhul cinayet işleyen 
görevlilerin var olması denirdi.



Van halkı ve Millet bunu yer 
mi, zannetmiyorum.

Eğer biz varsak devlet var, 
biz yoksak meydan boş gibi 
lakırdıvari konuşmalar, bırakın 
bir başbakana, bilim adamı 
unvanı taşıyan hiç kimseye 
yakışmaz...



Çünkü...
Ülkelerin mutluluğu savaşla 

değil, barışla gelir...
Bunu sağlayacak olan 

meclis çatısı altındaki siyasi 
parti ve iktidarlardır...

İşte size iki tane somut 
örnek: İrlanda ve Hollanda!..



İrlanda içerdeki terörü 
barışla bitirdi, huzur ve mutluk 
var... 

Konya ilimiz kadar toprağı 
olan Hollanda’nın tarım 
ihracatı ise 150 milyar dolar... 

Bizim 12 milyar dolar.
Hollanda Başbakanı 

bisikletle dolaşıyor. 



Demek ki kişilerin böyle 
konuşması ne oy getiriyor, ne 
ülke kalkınıyor...

Tıpkı Kenan Evren’in Horoz 
Partisi’ne oy isteyip, horozun 
bitmesi, gitmesi gibi.



Bu da;
Kişilerin...
Siyasi partilerin...
Beyaz Toros’ların gidici... 
Sadece Devletin kalıcı 

olduğunu gösteriyor!..

Yeni yazarımız 
Cengiz Bulut

Bornova eski Belediye Başkanı, 
Anavatan Partisi eski milletvekili Cengiz 
Bulut, önümüzdeki sayılarımızdan 
itibaren köşe yazıları ile yazar kadromuzu 
zenginleştirecek. Aşağıda Cengiz Bulut’un 
kendisini tanıttığı kısa metnini siz 
okuyucularımıza sunuyoruz:

Neden yazıyorum? 
Değerli dostlar inşallah bu dergide 

sizlerle tecrübelerimi paylaşacağım. 
Tecrübelerim, yaşadıklarım nedir derseniz:

1. Belediyeciliğim,
2. Mühendisliğim,
3. Siyasetciliğim,
4. Milletvekiliğim,
5. Sporculuğum
Son olarak da hobilerim: İstatistikler, 

tarih, ayrıca dinler ve Ku’ran. 
Tabi daha birçok konu var ama onları 

gündemi gelince beynimdeki raflardan 
çekip yazacağım. Gündeme siyaset üstü 
yaklaşmaya gayret edeceğim. 

Neden yazıyorsun?
Birçok kişi “Boş ver uğraşma artık, 

bak keyfine, git dinlen, bundan sonra ne 
olacaksın?” diyor. Oysa şimdi daha çok 
çalışmak lazım. Bizler sosyal haklarımızı 
kazandık ama evlatlarımız var, onlar 
içinde çalışmamız lazım. Artık hiçbir şey 
beklemeden mücadele etmemiz lazım. Bu 
kadar tecrübe çöpe atılmaz. Ben yazayım, 
isteyen faydalanır istemeyen bakmasın 
bile. Ama ben yazacağım. Kimse 
okumasa da ben yazacağım.

Cengiz Bulut 
Makina Mühendisi,  
Bornova Eski Belediye 
Başkanı, İzmir 
Milletvekili, Milli 
Futbol hakemi 
vs.vs.vs”
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Şehit Mehmet’in 
vatan, millet ve bayrak sevgisi...

İnançlı ve idealist olanlar, zor da 
olsa her zaman başkaları için, yurt için, 
millet için bir şeyler yapabilmenin 
hazzını tadanlar ve böyle yaşamaktan bir 
daha vazgeçmeyen idealistler çıkmıştır. 
Karşılıksız sevmeyi ve sevilmeyi bir kere 
öğrenenler ve tadanlar bir daha başka bir 
sevda aramazlar ve adına dava dedikleri bir 
ulu sevda ile yaşarlar.

Bu günkü kuşak için söylenenler ne 
ifade eder bilinmez, ama bu kuşağa analık 
babalık edenlerden pek çoğu böylesi 
sevdalara yabancı değildir. Kimi bütün 
hayatını, kimi ömrünün belli bir bölümünü 
daha iyi ve daha rahat yaşama imkânlarını 
bir kenara bırakarak insan, vatan, millet, 
bayrak, din ve iman sevgisi ile dava 
bildikleri, sevda bildikleri yollarda gözlerini 
kırpmadan harcamışlardır.

Mehmet’im henüz 17 yaşındayken 
asker olmak istiyordu ama yaşı engeldi. 
Ahmet askere gitmeyi çok istediği için 
yaşını büyütmeye karar verdi. Bu kararı 
bize açtığında çok karşı çıktık ama engel 
olamadık. Mahkemeye giderek yaşını 2 yıl 
büyüttü ve bir yıl sonra askerlik celbi geldi. 
Evet, Mehmet’im Şırnak’a gidiyordu.

Bizler çok tereddütleyken Mehmet o 
kadar mutluydu ki anlatamam. Hani sanki 
insan imkansız bir şeyi ister de, imkansız 
olduğunu bildiği halde ister, sonra o 
isteği gerçekleşir ya; işte öyle bir sevinç idi 
onunkisi.

Vatan, millet ve bayrak sevgisi, insan 
şahsiyetinde yüce bir çizgidir. Her faninin 
ulaşamayacağı bir doruktur. Çünkü o, zorlu 
bir mücadeleyi “ben ”den geçip “biz” için 
çalıştırmayı gerektirir. Yolunda gerekirse 
adlar, şanlar, kanlar, canlar verilir. İşte böyle 
kutsal mananın ifadesidir, vatanı, milleti ve 
bayrağı sevmek.

Bir insanın benimsediği vatan aşkı, ne 
kadar büyük, ne kadar uzun vadeli ise, o 
insan ülkeye giden yoldaki bütün büyük 
ülküleri gerçekleştirebilir. Zaten büyük 
zirvelere ulaşmayı düşlemeyenler, küçük 
tepeleri bile aşamazlar.

Mehmet, bizim tek çocuğumuzdu, ona 
askere gitmeden bir gün önce asker kınası 

yaptık onu davullarla zurnalarla askere 
gönderdik.

Mehmet askere gittikten bir ay sonra 
dağıtıma geldi. Ona usta birliğini nerede 
yapacağını sorduk. O’da kendi isteğiyle yine 
Şırnak’ta kalmak istediğini talep ettiğini ve 
komutanının bunu üst yerlere bildirdikten 
sonra Mehmet’e isteğinin kabul edildiğini 
söylemiş. Yani netice itibariyle oğlumuz 
yine Şırnak’a gidiyordu.

Mehmet, usta birliğinde bizi her hafta 
pazar günü arardı. Yine bir pazar günü 
aradı ve o gece Namaz Dağı’na göreve, 
operasyona çıkacaklarını söyledi. 

Televizyondan Şırnak Namaz Dağı’nda 
üç günlük süren operasyon sonunda 
onlarca teröristin etkisiz hale getirildiği ve 
2 şehit haberi duyduk. Elimiz yüreğimizde 
haberi izlerken duyduk ki iki şehitten 
biri bizim oğlumuzdu. Şehadet şerbetini 
içmişti. Ben olayı metanetle karsılarken 
annesi saçlarını yolarak “Şehit Mehmet’im’’ 
diye ağıt yakıyordu.

Ertesi sabah kapımız çalındı ve bir 
komutan ve iki asker gelmişti. Komutan 
bize zarftan çıkardığı oğlumuzun 
künyesini verdi ve oğlumuzun ne kadar 
kahraman birisi olduğunu, kanının son 
damlasına kadar çatıştığını, hep önde 
olduğunu, hep ilk kurşunları attığını ve 
PKK teröristlerine aman vermediğini, sekiz 
arkadaşını pusudan kurtardığını anlattı. O 
günü oğlumun al bayrağa sarılı tabutunu 
omzumda taşıdım ve toprağa verdik.

Vatan sağolsun
Emperyalizmin fırtınasından, 

faiz lobisinin baskısından, huzur ve   
istikrarımızı hazmedemeyen, birlik ve 
bütünlüğümüzü inkâr eden terörden, 
her gün değişken siyasetçinin olumsuz 
yalan furyasından, oy kaygısıyla çevrilen 
dolapların dişli çarkından kendini kurtarıp, 
her şeyini ülke insanının hizmetine 
verebilmek, omuzdaşlarının vatan için can 
verip şehit olduğunu gördüğü halde. Vatan, 
millet ve bayrak sevgisinin inancını bir kat 
daha arttırabilmek her babayiğidin harcı 
olmasa gerek…

Hasan Alparslan
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SEÇİM SANDIĞINDA
VAATLER ÇARPIŞIYOR

1 Kasım tarihinde yeniden sandık 
başına gidiyoruz. Partilerin seçim 
bildirgelerinin ortak özelliği 
ekonomik vaatlere öncelik ve   
ağırlık vermeleri oldu

CHP, MHP ve HDP bir önceki seçim 
vaatlerinde küçük oynamalar 
yaptılar. AK Parti ise seçim 
beyannamesini kısmen değiştirerek 
diğer partilere ayak uydurdu
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Seçmenlerin merakla beklediği 
seçim vaatleri parti liderleri 
tarafından açıklandı. 7 Haziran 
seçimlerinin izlerini taşıyan 
vaatlerde genel olarak ekonomi 
ön plana çıktı. Vaatlerinin içeriğini 
değiştiren tek parti ise AK Parti 
oldu. Genel Başkan Ahmet 
Davutoğlu tarafından 4 Ekim’de 
Ankara ATO Kongre Salonu’nda 
düzenlenen ve çok sayıda AK 
partilinin katıldığı toplantıda 
açıklanan seçim bildirgelerinde 
ekonomik vaatler öne çıktı. Vaatler 
arasında asgari ücretin 1300 liraya 
çıkartılması, emekli aylıklarına 
100 lira zam yapılması, yem ve 
gübrede KDV’nin kaldırılması, 
gençlere ücretsiz ve sınırsız 
internet ulaşımı, yeni Anayasa ve 
‘Başkanlık Sistemi’ öne çıkanlardı.

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu seçim vaatlerini ilk 
açıklayan lider oldu. 29 Eylül’de 
açıklanan seçim bildirgesinde 7 
Haziran seçim vaatleri üzerinde 
bazı güncellemeler yapıldığı 
gözlendi. Bildirgede en önemli 
değişiklik ise çiftçiye verilecek 
olan mazot ücretinin dolardaki 
yükseliş nedeni ile 1,5 liradan 
1,8 liraya çıkartması oldu. “Önce 
Türkiye” sloganı ile açıklanan 
vaatler arasında asgari ücretin 
1500 liraya çıkartılması, seçim 
barajının kaldırılması, Passolig 
uygulamasının kaldırılması, 
orman köylülerine işçi statüsü 
tanınması ilk öne çıkanlardı.

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli tarafından 9 Ekim’de 
Ankara Arena’da düzenlenen 

toplantıda açıklanan vaatlerde 
genel içerik olarak 7 Haziran 
vaatlerinin izlerini taşıdı. 
Bahçeli’nin seçimler sonucunda 
koalisyon kurulması zorunluluğu 
çıkması durumunda HDP 
dışında her parti ile koalisyona 
katılacaklarını açıklaması dikkat 
çekti. MHP’nin vaatleri arasında, 
çiftçiye mazotun 1.75 kuruştan 
verilmesi, Üniversite Giriş 
Sınavı’nın kaldırılması, emeklilere 
yılda iki kez 1400 lira ikramiye 
verilmesi gibi maddeler ilk göze 
çarpanlardı.

HDP eş başkanları Selahattin 
Demirtaş ve Figen Yüksekdağ 
tarafından açıklanan HDP’nin 
vaatleri de bir önceki seçim 
vaatlerinin benzeri idi. 
n HABER MERKEZİ

Kasım seçim beyannameleri 
benzer vaatlerden oluşuyor

“Asgari ücret 1300 lira olacak. 
İşin tehlikesine göre asgari ücret-
te farklılaşmaya gidilecek. İşçi 
ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık 
1200 lira ek destek verilecek. 

Kamudaki taşeronlar, 
kamuda istihdam 

edilecek. Polislerin 
2200 olan ek 
göstergeleri 
3000’e çıkarı-
lacak. Konut 
hesabı açan 
vatandaşa yüz-

de 15 destek 
sağlanacak. 250 TL 

taksitle ev alabilme 
olanağı sağ-

lanacak. Doğum izni, memuriyet 
kıdemi olacak. Çalışan anneler 
üçüncü çocukta yarı zamanlı 
çalışıp, tam gün ücreti alacaklar. 
Seçilme yaşı 18’e inecek. 
Gençler sınırsız, ücretsiz internet 
erişimine kavuşacaklar. İş kurmak 
isteyen gençlere proje karşılığı 
50.000 TL’ye kadar karşılıksız 
maddi destek verilecek. Gençlere 
100 bin TL’ye kadar faizsiz 
kredi sağlanacak. Yeni iş kuran 
gençlere üç yıl boyunca gelir 
vergisi muafiyeti sağlanacak. Lise 
ve üniversite mezunlarının genel 
sağlık sigortalarını iki yıl boyunca 
devlet karşılayacak. Üniversite 
sınavları yılda birçok kez 
yapılacak. Yem ve gübrede KDV 
kaldırılacak. Genç çiftçilere 30 bin 
lira karşılıksız destek verilecek. 
İşletme büyüklüğü 5 dekar 

altında olan çiftçilere destekleme 
ödemesi yapılacak.

Cemevlerine hukuki statü 
kazandırılacak. Yenilenebilir enerji 
sistemleri desteklenecek. Yeni 
Anayasa; özgürlük, eşitlik, adalet 
üzerine kurulacak. Milli birlik 
ve kardeşlik projesi korunacak. 
Özgürlük ve güvenlik dengesini 
korunacak. Etkin başkanlık 
sistemi getirilecek. Merkezle 
yerel yönetim ilişkisini yeniden 
düzenlenecek. 

Siyasi partiler kanunu 
değişecek. Siyasi etik kanunu 
çıkarılacak. Yargıda hızlılık, 
etkinlik, hesap verilebilirlik, 
şeffaflık sağlanacak. Yüksek 
Mahkemeler üzerinde TBMM’nin 
etkinliği arttırılacak. HSYK’nın 
yapısı yeniden düzenlenecek. 
Kamu İhale Yasası yenilenecek.

AKP: ASGARİ ÜCRET 1300 LİRA OLACAK

1
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“Çiftçiye mazot 1 lira 80 ku-
ruşa verilecek. Asgari ücretin 
vergisi kalkacak, net asgari 
ücret 1500 Liraya çıkacak. 
Esnafın emekli aylığından ke-
silen Sosyal Güvenlik Destek 
Primi kaldırılacak. Yüzde 10 
Seçim Barajı kalkacak.  Bir yıl 
içinde öğrencilerin yurt sorunu 
çözülecek. Teşvik sistemi de-
ğişecek. Katma değeri yüksek 
üretimi özendiren sektörel 
teşvik politikası uygulanacak. 

Vergi ve sigorta prim borcu 
olmayan KOBİ’lerin ödedikleri 
vergi ve sigorta primi kadar 
sıfır faizli krediye erişimini 
sağlayacak düzenleme çıka-

rılacak. Vahidi fiyat uygula-
masına son verilecek, orman 
köylüsü sigortalı işçi statü-
süyle çalıştırılacak. Böylece 
orman köylüsü emeklilik hakkı 
kazanacak.

CHP iktidarının ilk yüz 
gününde ise emeklilere 
Ramazan ve Kurban Bayram-
larında birer maaş ikramiye 
verilmesine dönük düzenle-
me yapılacak. Aile Sigortası 
Kanunu TBMM’den çıkacak. 
Kamuda taşeron işçiliğine son 
verilecek. 

Mevcut taşeron işçiler kad-
roya alınacak. Kredi kartı ve 
tüketici kredisi borçlarında fa-

izlerin en az yüzde 
80’inin silinmesi-
ne dönük düzen-
leme yapılacak. 
Siyasi Ahlak Yasası 
çıkacak. TBMM’de 
Kesin Hesap Ko-
misyonu kurulacak. 
Passolig uygu-
laması kalka-
cak. Üniversite 
mezunlarının 
okurken aldık-
ları kredilerin 
geri ödenmesi 
iş buluncaya 
kadar ertelene-
cek.”

“Engellilere ve 
emeklilere toplu ta-
şıma ücretsiz olacak. 
Kredi kartı borçla-
rı, borçlular lehine 
yapılandırılacak. Kredi 
kartı faiz oranları 
düşürülecek. GSS 
Prim borçları siline-
cek. Anadilde eğitim 
hak olacak. Savunma, 
güvenlik harcamaları 
azaltılacak. Cumhur-
başkanının yetkileri 
kısıtlanacak. Köy 
koruculuğu sistemi 
sona erdirilecek. Etkin 
biçimde 
halkın de-
netimi-
ne tabi 
tutu-
lacak. 
Ör-

tülü ödenek kaldırı-
lacak. Üretici, köylü 
sendikaları destekle-
necek. Sigortasız ve 
sendikasız çalıştırma 
önlenecek. Taşeron-
luk sistemi kademeli 
olarak kaldırılacak. 

Madenlerde işçi 
sağlığı ve güvenliği 
önlemi alı-
nana kadar 
üretim 
durdu-
rulacak. 
‘Vicdani 
red hakkı’ 
yasallaştı-
rılacak.”

“Emeklilere yılda iki kez 
1400 lira ‘Emekli destek 
ödeneği’ adı altında ödeme 
yapılacak. Çiftçilere mazot 
1 lira 75 kuruştan verile-
cek. Evlenecek genç-
lere 10 bin TL faizsiz 
kredi, evi olmayan 
ailelere aylık 250 
TL kira yardımı yapılacak. 
İşsizlikle mücadele için her 
ailenin en az bir ferdine iş 
imkanı sağlanacak. Üni-
versite sınavı kaldırılacak. 

Askerlik sırasında erler 
sigortalanacak, primler 
devlet tarafından ödene-
cek. Askerlik dönüşünde 
gençlere iş kurmaları veya 

borçlarını ödeye-
bilmeleri için kredi 
verilecek. Seçim 
sonuçları aynı çıkar-

sa 7 Haziran seçimlerinde 
halkımıza sunduğumuz 4 
ilke baki kalmak koşulu ile 
HDP dışındaki diğer parti-
lerle koalisyona girilecek.”

CHP İLK YILDA NELER YAPACAK?

ÖRTÜLÜ ÖDENEK 
KALDIRILACAK

ÜNİVERSİTE SINAVI KALKACAK
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Seçim beyannameleri üstüne
7 Haziran seçimleri öncesi seçim 

beyannamelerine baktığımızda CHP 
seçim meydanlarında ilgiyle izlendi ve 
de hemen hemen toplum katmanlarının 
hepsi o beyannamede kendini buldu. 
Ancak nedense bu vaatler tutmadı veya 
inandırıcı bulunmadı.

MHP’ye gelince onlar da sosyal içerikli 
bir programla halkın önüne çıktı ama 
onlar da başarılı olamadı. 7 Haziran se-
çimlerinin en çok oyunu arttıran partinin 
HDP olacağı belli idi. Çünkü halka şirin 
görünmenin yanında, sadece Kürt hakları 
değil, Türkiye’de bulunan tüm azınlıkların 
haklarını da koruyacak imajını vermeye 
çalıştı. Oysa bunların aldatmaca olduğu 
seçimler sonrasında gün ışığına çıktı. As-
lında HDP Kürt haklarının bile haklarının 
ihlali için elinden geleni yaptı ve hiçbir 
konuda söylemleri ile eylemleri birbirini 
tutmadı. Ama geniş halk yığınlarının 
oyları ile 80 milletvekili alarak meclise gir-
meyi başardı. Tabi bu arada AK Parti’nin 
oylarının bir kısmı HDP’ye gitmesi doğal-
dı ve beklenen oldu. Ancak AK Parti kur-
mayları bunu göremedi sadece bu mu? 
Elbette hayır. AK Parti seçim beyanname-
sini hazırlamak yerine hep savunmaya 
çalıştı, yaptıklarını anlatmakla yetindi. 
Tabi ki bu büyük bir strateji hatasıydı, 
halk AK Parti’nin yaptıklarını benimsiyor, 
beğeniyor ve de destekliyordu.

Sözünün arkasında duran bir parti 
olduğunu bildiği için sürekli bir takım 
vaatler beklendi fakat AK Parti, CHP ve 
MHP’nin programlarının olamayacağını 
anlatmakla seçim sürecini tamamladı. 
Ancak ne emekli, ne işçi, ne engelli, ne 
gençlik ve ne de çiftçi o programda ken-
dini göremedi. Oysa bu çok büyük hata 
idi ve seçmen de gereken mesajları AK 
Parti’ye verdi. Aslında bu hatanın affedilir 
tarafı yoktu. Büyük bir yanlış yapıldığının 
farkına varıldı, ancak bunun onarılması-
nın güç bir hata olduğunu da belirtmek 
isterim. Bu kadar muhalif partilere ödün 
verilmesi, bile bile harakiri yapmaktan 
başka bir şey değildi. AK Parti şimdi 
bu hatanın nereden kaynaklandığını 
anlamış gözüküyor. Yeni seçim beyan-
namesinde toplumun tüm katmanlarını 

kucaklayan bir bildirge ile seçim mey-
danlarına indi. Aslında Türkiye’de en 
dezavantajlı grupların emekliler ve asgari 
ücretliler olduğu biliniyordu. AK Parti bu 
hatayı yapan danışman ve kurmay heyet 
kimse bunlara yaptırım uygulamalı diye 
düşünüyorum.

Halkın asıl beklentisi, demokratik-
leşme konusunda olan taleplerini hala 
karşılanamaması. Bu süreci etkileyen en 
önemli unsurlardan biri. Hatta en önde 
olanı diyebiliriz. Türkiye’de siyaset meka-
nizması artık tıkanma noktasına gelmiş 
durumdadır. Var olan sistem ahbap-
çavuş sistemidir. Ve bu sistemden ne 
lider çıkabilir ne de birikimli, deneyimli 
politikacılar yetişebilir. 

Bence asıl üzerinde durulması gere-
ken konuların başında 12 Eylül’ün ucube 
yasalarının bir an önce sonlandırılması 
geliyor, ama nedense bu yasalar iktidara 
gelenin işine geliyor. Aslında muhalefetin 
de çok işine geliyor. Bu da siyasette maa-
lesef istikrarsızlık getiriyor ve de toplu-
mun ahlaki değerlerini zedeliyor. Sadece 
Anayasayı sivilleştirmek yetmiyor, siyasi 
partiler yasası ve seçim yasaları derhal 
değişmelidir. Halkımız bu yükü daha 
fazla taşıyamaz. Bu nedenle başımıza 
gelenler yetmiyormuş gibi bundan ders 
almamamız bile üzücüdür. CHP 7 Haziran 
öncesi yaptığı ön seçimle bu konu da 
herkese bir mesaj verdi. Bu da olum-
luydu, aynı listelerle de seçime gitmesi 
doğal bir yöntem olarak görülmeli. Bana 
göre parti içi demokraside CHP önemli 
aşamalar kat etti.

Bize de onları kutlamak düşer, biz de o 
kutlamayı yaptık. Sezar’ın hakkını Sezar’a 
vereceksin. Sık sık bu konuyu gündeme 
getirmek benim de işime gelmiyor ama 
nedense demokrasilerden korkmak gibi 
bir alışkanlığımız oluştu. Bu korku bize 
büyük zararlar vermesine rağmen bir 
türlü akıllanmamamız çok düşündürücü. 
İktidara en yakın parti olan AK Parti’nin 
seçim beyannamesi ile de önemli atılım-
lar yapacağı kesin. Ancak iktidar partisi 
gelecek dönemde demokratikleşme süre-
cini tamamlarsa çok büyük kazanımlar 
elde eder. Bizden söylemesi...İç

im
iz
de
n

İsmail Aydın
issmailaydin@gmail.com
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Ardahan ve çevresi cazibe 
merkezi haline gelmeli

MHP’nin Ardahan’dan milletve-
kili adayı Avukat Gökhan Ağdemir, 
Ardahan bölgesinin parlayan yıldızı 
olduğunu ancak, uygulanan yanlış 
politikalar nedeniyle geri bırakıldı-
ğını ileri sürdü. Ardahan ve çevresi-
nin ekonomik ve kültürel anlamda 
gelişebilmesi için cazibe merkezi ha-
line getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin 
en genç milletvekili adaylarından 
birisi de Ardahan Çıldır doğumlu 
Avukat Gökhan Ağdemir. Mesleği-
ni Ankara’da sürdürmesine rağmen 
doğduğu serhat şehri Ardahan ve 
çevresinin sorunlarıyla bağlantısını 
hiç koparmadığını, bu nedenle böl-
genin sorunlarını çok iyi bildiğini 
vurgulayan Avukat Ağdemir, so-
runların MHP iktidarı ile kolaylıkla 
çözülebileceğini de kaydetti.

Tarım geliştirilmeli
Bölgenin en önemli sorununu 

ekonominin oluşturduğunu vur-
gulayan Ağdemir, “Bölgemizin en 
önemli geçim kaynağı tarım. Özel-
likle hayvancılık en önemli kalemini 
oluşturuyor” dedi. Gökhan Ağde-
mir şöyle konuştu:

“Bölge ekonomisinin can damarı 
olan hayvancılığı geliştirmek için 
meraların ıslah edilmesi, yonca ve 
arpa gibi hayvancılıkla ilgili ürünle-
rin teşvik edilmesi, örnek çiftliklerin 
desteklenmesi, ürünleri değerlen-
direcek tesislerin kurulması, küçük 
üreticiye ise destek kredilerinin 
kolaylıkla verilmesi gerekiyor. 
Ardahan’ın iki sınır kapısı bulu-
nuyor. Bu bölgeye kurulacak bir 
serbest bölge hem yöremizi cazibe 
merkezi haline getirecek hem de 
bölge ekonomisine dolayısı ile ülke 

ekonomisine büyük katkılar sağla-
yacaktır.”

Ağdemir, eğitimin çağdaş ola-
bilmesi için öğretmenlerin gelişen 
teknoloji ve bilimle donatılması, 
maaşlarının da daha iyi bir duruma 
getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Bazı çevreler tarafından ayrım-
cılığın körüklendiğini de ileri süren 
Ağdemir, “Ne Kürt, ne de Türk 
vatandaşımız ayrımcılık istemiyor. 
Ancak bazı güçler PKK’yı kullana-
rak aramıza nifak tohumları ekip, 
yeşertme hevesindeler. Bunu Türk 
ve Kürt kardeşlerimiz boşa çıkara-
caktır” diye konuştu.

Hukuk ve adalet kavramları-
nın da olmazsa olmaz olduğunu 
ileri süren Ağdemir, “Hukukun ve 
adaletin olmadığı bir yerde gelişme 
ve çağdaş düzeye ulaşma mümkün 
değildir. Bütün bunlar MHP iktida-
rında sağlanacaktır” dedi.
n HABER MERKEZİ

MHP’nin en genç milletvekili adaylarından Gökhan Ağdemir, serhat şehri 
Ardahan’ın sorunlarının partisinin iktidarında çözüleceği ileri sürdü

AV. GÖKHAN 
AĞDEMİR KİMDİR?

Ardahan Çıldır’da 1980 
yılında doğan Gökhan Ağdemir, 
Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk 
Fakültesi’nde Ülkü Ocakları 
Teşkilatı’nın kuruluşunda aktif 
rol aldı. Faaliyetlerini mesle-
ğe atıldıktan sonra Kıbrıs’ta 
Milliyetçi Adalet Partisi’nde 
çalışarak sürdürdü. Mesleğini 
icra ettiği Ankara’da gerek 
Ardahan ve ülke sorunlarına 
uzak kalmadı, ülkücü hareket 
ve MHP saflarında çalışmalar 
yaptı. Görüş ve düşüncelerini 
basın yayın organlarında köşe 
yazarlığı ve konuk konuşmacı 
olarak sürdürdü. MHP Ardahan 
Milletvekili adayı olan Ağdemir, 
Ankara Barosu Milliyetçi Avu-
katlar Gurubu içerisinde mes-
lek hayatını devam ettiriyor. 



18

GÜNCEL

Bir gün içinde ‘göç-men’ oluvermek
Kendi topraklarında özgür, yaşama hak-

ları ellerinden alınmış ve bunun sonucunda 
doğal olarak bir gün içinde “göç-men” 
oluverdiler.

Binlerce yıldır “İpek Yolu” insanlar tara-
fından kullanılmaktadır. Batıdan doğuya, 
doğudan batıya. İnsanların İpek Yolu’ndan 
geçişlerine “zaman” şahit olmuştur. Bugün-
lerde biz de buna şahit oluyoruz. Batıya 
doğru giden insan yığınları...

Kendileri daha güvenli ve daha iyi bir 
yaşam arayışı için, mecburen yaşadıkları 
toprakları bırakıp bir anda kendilerini 
yollarda buldular. Akın akın insan yığınları 
ile ilk olarak Türkiye karşı karşıya geldi. 
Türkiye kapılarını açtı ve bugüne kadar 
Türk topraklarında misafir olarak gelen-
lerin sayısı iki milyonu aştı. Türkiye bu 
yükü alırken elbette bilinçli olarak hareket 
etti. Bunu yaparken duyarlı davrandı, zor 
durumda olan insanları dışarıda bırakmadı. 
Türkiye Cumhuriyeti ve Türk halkı bir kez 
daha misafirperverliğini gösterdi ve hala 
da göstermektedir. Her gün gelen göç 
dalgalarına yetişmek çok zor. Bir gün içinde 
yüzbinlerce kişiyi karşılamak için fiziki im-
kan da zaten hiçbir ülkede yoktur. Bundan 
dolayı Suriyeli göçmenler kendi imkanları 
ile Avrupa ülkelerine gitmek için yollara 
düştüler. Yaz günlerinde deniz yolunu kul-
landılar, dramlar yaşandı, küçük çocukların 
minik cansız bedenleri sahillerden topladı. 
Bu arada acımasız Yunan sahil güvenliği, 
kadın-çocuk-yaşlı demeden göçmenlerin 
olduğu botlara kasıtlı çarpıp onları ölüme 
terk ettiler. 

Artık kış günleri geldi, deniz yolu çok 
daha tehlikeli, doğal olarak karayolunu kul-
lanmaya başladılar. Gelinen son durum için 
Türkiye, göçmenlerin çığlığını tüm dünyaya 
duyurdu. Hiç bir ülke bu çığlığı göç dalgası 
balkan ülkelerinin kapılarına dayanana ka-
dar duymadı. Birleşmiş Milletler Genel Sek-
reteri durumun vahametini o zaman anladı. 
Kendince çözüm yolları aradı ve “göçmenle-
re karşı bu şekilde davranılmaması gerek-
tiğini” duyurdu, böylelikle göçmen sorunu 
dünya gündemine oturdu. Fakat Birleşmiş 
Milletler bu kadarı ile yetindi. Türkiye’nin 
haklı haykırışını dile dahi getirmedi.

Göçmen dalgaları Avrupa’da ilk olarak 
Makedonya sınırına dayanınca, Makedon 

polisi kadın çocuk ve yaşlılara inanılmaz 
derecede kötü muamele yaptı, oradan bu 
göç dalgası bir şekilde Sırbistan’a kadar 
geldi. Tabii ki göçmenlerin çilesi burada da 
bitmedi. Burada bir tarafta polis bariyerleri, 
diğer tarafta ise insan kaçakçılığı en üst 
safhadaydı. Göçmenlerin çilesi burada da 
bitmedi, yani Macaristan’a girmek için sınır 
kapıları kapatıldı. Mecburen kaçak yollar 
denendi. Sınır boyunca yüksek duvarlar 
örüldü. Bu sefer de göçmenler, Hırvatistan 
sınırlarını kullanmak zorunda kaldılar. Ma-
caristan devleti ise, bir hafta sonu ordusunu 
kullanarak sınırda 40 km. uzunluğunda bir 
duvar ördü. 

Bu arada göçmenlerin yaşadıkları du-
rum sadece çileden ibaret idi. 

Türkiye bu ağır yükü tek başına taşımak-
tadır, diğer ülkeler de bir şey yapmalıdır. 
Fakat bakıyoruz ki, İpek Yolu’nda bulunan 
ülkeler, Türkiye kadar duyarlı olamıyor. Du-
yarlı olmayı bir kenara bırakın, kucağında 
küçük çocuklu bir babaya, vicdan yoksunu 
bir gazeteci tarafından çelme atılıp yere dü-
şürülüyor. Bu görüntüleri tüm dünya izledi. 
Bu durum çok üzücü. Doğal olarak soruyo-
ruz; “Siz empati nedir bilmez misiniz? Sizde 
bir parçacık da olsa insan sevgisi yok mu?”

Balkan ülkeleri göçmenler için bir geçiş 
yolu oldu. Her ülkenin giriş ve çıkış sınırla-
rında, ayrı bir dram yaşanmaktadır. 

Preşova Vadisi’nde (Sırbistan) yaşayan; 
mazluma her zaman ve her koşulda kapı-
larını açmış Arnavutlar tarafından binlerce 
Suriyeli göçmene, Kurban Bayramı’nın 
birinci gününde evlerinde misafir edile-
rek öğlen yemeği ikram edildi. Az da olsa 
acılarını hafiflettiler, tıpkı Türkiye gibi onlar 
da yardım elini uzattılar. Çünkü (Arnavutlar) 
kendileri de bizzat savaşı yaşamış, savaşın 
ve göçün ne kadar kötü olduğunu en iyi 
bilenlerdir.

İnsanları kendi doğduğu topraklardan 
göçe zorlamak çok acı bir olaydır. İnsanların 
özgür ve doğa ile barış içinde yaşaması en 
doğal hakkıdır, aslında bana göre bu doğa-
nın “yazılmış” kanunudur. İster istemez tıpkı 
mevsimler gibi, fakat her koşulda uygulan-
ması gerekir.

İnsani tüm duygularımla ellerin vic-
danlara konularak, bu çilenin bir an önce 
bitmesi dileklerimle... İç

im
iz
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n

Şevket Balla
sevketballa@gmail.com
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Üretici ülke olmamıza 
rağmen rekolte düşüşü nedeniyle 
zeytinyağı bu yıl en yüksek fiyatını 
gördü. Fiyatın iç üretimdeki 
sıkıntılardan çok İspanya, İtalya 
gibi üretici ülkeler de yaşanan 
kuraklık dolayısıyla arttığına 
ileri sürüldü. Yine de uzmanlar, 
Türkiye’nin üretici ülke olduğunu 
belirterek, zeytinyağının bu yıl 
en yüksek fiyatı yaşadığını ve bu 
rakamların aşmasının mümkün 
görünmediğini savunuyor.

Geçen yılbaşından itibaren 
zeytinyağının litre fiyatı artışını 
sürdürüyor. Geçen yıl 7 liradan 

satılan zeytinyağının litre fiyatının 
önce 10 lirayı, ardından ise 15 lirayı 
geçmesi, zeytinyağı tüketicisini de 
tedirgin ediyor. Tüketiciye yönelik 
ambalajlı olarak etiket fiyatı 25 
liraya dayanan zeytinyağının 
bu yılsonuna doğru 30-35 lira 
seviyelerine çıkacağı konuşuluyor. 
Uzmanlar bu yıl fiyatların 
artmasındaki temel neden 
olarak, içerideki üretimin yeterli 
olmaması ve küresel çaptaki iklim 
değişikliğini gösteriyor. İspanya ve 
İtalya gibi önemli üretici ülkelerde 
yaşanan kuraklık, üretici ülkeleri 
sıkıntıya düşürüyor.

Kuraklık rekolteyi vurdu

Zeytinyağı 
rekoltesindeki 
düşüş sürüyor. 
Geçen sezon 170 bin 
ton olan rekoltenin, 
2015-2016 
sezonunda yüzde 16 
düşmesi bekleniyor. 
Rekolte tahminlerini 
değerlendiren 
sektör temsilcileri, 
fiyatların geçen 
yılki seviyelerinde 
olacağını belirtiyor. 
Ancak fiyatlarda 
diğer üretici 
ülkelerdeki 
kuraklığın da 
etkili olduğunu 
vurguluyor
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Zeytin ve Zeytinyağı Rekoltesi Ulusal Resmi Tespit Heyeti’nin raporuna 
göre 2015-2016 sezonunda zeytin ağaçları içinde, meyve verenlerin sayısı 
145 milyon 321 bin 360. Bu sezon ağaç başına ortalama 7,9 kg. zeytin verimi 
tahmin ediliyor. Bu da geçen sezona göre yüzde 21 verim düşüklüğü 
anlamına geliyor. Veriler zeytin rekoltesinin 1 milyon 108 bin ton, 
zeytinyağı üretiminin ise 143 bin 115 ton olacağını ortaya koyuyor. 

Zeytinyağı üretimi yüzde 15,9 azaldı
Bu verilere göre zeytin üretiminde geçen yıla 

göre yüzde 5, zeytinyağında ise yaklaşık 
yüzde 16 düşüş olması bekleniyor. Elde 
edilen verilere göre geçen yıla göre 
dane zeytin üretiminde 61 bin 564 ton 
yani yüzde 5,2 azalma bekleniyor. 
Sofralık zeytin üretiminin 397 
bin ton seviyelerinde olacağı 
iddia edilirken, zeytinyağı 
üretiminin ise, geçen yıla 
göre 26 bin 885 ton 
azalma olacağı 
kaydediliyor. Yani 
zeytinyağı üretimi 
geçen yıla göre 
yüzde 15,9 
azalarak 143 bin 
115 ton olacak.
n HABER  
MERKEZİ

Türkiye’deki zeytin ağaçlarının ortalama verimi bir önceki hasada 
göre yüzde 21 düşüşle ağaç başına 7,9 kilogram olarak hesaplandı. 
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Tariş Zeytinyağı Birliği eski 
başkanı Fatih Cenikli fiyat artışı 
iddiaları ile ilgili olarak şu bilgileri 
verdi: “Üreticiyi destekleyip, 
verimliliği artırırsak üretici de 
mutlu olur tüketici de. Oysa ki 
fiyat yükselecek demekle sadece 
stok olur, günlük mutluluk olur. 
Rapora baktığımızda geçen 
yıl fiyatların daha da artacağı 
beklentisine giren üretici, ürünleri 
satmayıp 20 bin ton stok yaptı. 
Stok da devretti. Biz üretici bir 
ülkeyiz, bu yüzden daha fazla 
fiyat artışını kaldıramayız. Doyum 
noktası da tüm iklim koşulları, 
üretim ile birlikte burasıdır” dedi.

Ya ağaç yok ya yer yanlış
Tarım uzmanı gazeteci 

Ali Ekber Yıldırım ise  
zeytinyağındaki fiyat artışı ile 
ilgili şunları ifade etti:

“Zeytinde ağaçlandırma hızla 
yayılıyor. Toplam ağaç sayısı 168 
milyona dayandı. Buna rağmen 
üretim hâlâ düşmekte.” Ağaç 
başına 2 kilogramdan daha az 
verim alındığını belirten Yıldırım, 
“Ya ağaç yok, ya da dikilen ağaçlar 
için doğru yer seçilmedi. Mesela 
Antakya’ya Gemlik cinsi zeytin 
fidanı dikildi, bilemiyorum. 
Fındık gibi bir spekülasyondan 
bahsetmek tam anlamıyla doğru 
değil.  Çünkü zeytin ve fındık çok 
farklı. Zeytinyağının alternatifi   
var fakat fındığın alternatifi yok” 
diye konuştu.

Ağaç verimliliği çok düşük
Aydın Ticaret Borsası Başkanı 

Adnan Bosnalı da zeytinyağında 
gerçekleşen fiyat artışını ağaç 
verimliliğindeki yetersizliğe 
bağladı. Bosnalı, “Zeytinyağının 
litre fiyatı 30-35 lirayı görebilir. 

Üretici bu şekilde kazanmaz
Uzmanlar zeytinyağındaki artışın üreticiyi ve tüketiciyi olumsuz etkilediğini 
belirterek ağaç verimliliğinin artırılmasının şart olduğunu ileri sürdüler

Türkiye’de değil İspanya, İtalya, 
Tunus, Suriye, Fas gibi ülkelerde 
de kuraklık nedeniyle aynı sıkıntı 
var.  Aydın’dan örnek vermek 
gerekirse, Aydın’da da verimlilik 
çok düşük. Biz dolu mahsullerde 
55 bin ton zeytinyağı çıkaran bir 
bölgeyiz. Ancak şu anda 15 bin 
tonlardayız, 20 bin ton olursa 

seviniyoruz. Bu tamamıyla 
iklimsel bir etki. Buna bağlı 
olarak ilerleyen süreçte zeytinyağı 
fiyatlarında yükselen bir dönem 
içerisine gireceğiz. Şu anda 
raflarda litre fiyatı 25 lira civarında 
olan zeytinyağında fiyatlar yeni 
sezonda artış gösterebilir” dedi.
n Gökçe Nur AVCI

Fatih Cenikli Ali Ekber Yıldırım Adnan Bosnalı
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Türkiye’nin 
yeni gururu

FUAR
İZMİR

Fuarlar kenti olarak nitelenen 
İzmir, adına layık bir adım attı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nin kendi 
imkanları ile 337 bin metrekarelik 
alan üzerine inşa edilen yeni fuar 
alanı “Fuar İzmir”, ülkemizdeki 
fuarcılık sektörünün gururu oldu 

Fuar İzmir, son teknoloji 
ile donatılmış imkanları ile 
tanıtım sektörüne yeni bir ivme 
kazandırırken, yarattığı yeni 
olanaklar sayesinde gerek İzmir’in 
ve gerekse ülkemizin ekonomisine 
büyük katkı sağlayacak
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Atatürk’ün “Fuarlar kenti” 
olma görevini verdiği İzmir, 
atasından aldığı bu görevi adına 
yakışır şekilde yerine getirmek 
için büyük bir adım attı. 
Bugüne kadar çeşitli fuarların 
düzenlendiği Kültürpark alan 
olarak yetersiz kalınca İzmir-
Gaziemir çevre yolu üzerinde 
337 bin metrekarelik bir alanda 
inşa edilen yeni fuar alanı “Fuar 
İzmir”i Türk ekonomisinin 
hizmetine açtı. İzmir Büyükşehir 
Belediyesinin kendi imkanları 
ile yoktan var edilen bu modern 
fuar alanının maliyeti 400 
milyon lirayı buldu. “Marble 
2015” ile kapılarını açan “Fuar 
İzmir” sadece Türkiye’nin değil, 
dünyanın da fuar başkenti 
olmaya aday. Tamamen 
profesyonel üreticilere yönelik 
olarak hizmete giren “Fuar 
İzmir” fuarların yanı sıra 
çeşitli kongreler içinde modern 
imkanlar sunuyor. Kültürpark 
alanı içinde kalan mevcut fuar 
yapılarında ise daha çok halka 

yönelik fuarlar düzenlenecek.
“Fuar İzmir” girişe inşa 

edilen 14 katlı seyir kulesi 
oldukça dikkat çekmekte. 
Fuar alanında ayrıca, 12 bin 
metrekarelik fuar sokağı ve 865 
metrekarelik seminer salonu 
bulunmakta. Bu büyük alan 
kafeterya, restoran ve idari 
binalar, ayrıca sergi holleri, 
seminer salonları, geniş otoparkı 
ve sosyal donatı alanları ile 
uluslararası standartlarda. 
Meydan ise amfi tiyatro şeklinde 
tasarlandı.  Fuar İzmir ulaşım 
açısından da oldukça merkezi 
bir konumda. Fuar İzmir şehir 
merkezine 15 dakika ve İzmir 
Menderes Havaalanına ise 
sadece 10 dakika mesafede. 

5 ‘Eyfel’lik demir 
Fuar İzmir’in yapımında 

kullanılan 34 bin ton demirle 
beş adet Eyfel Kulesi, dökülen 
300 bin metreküp betonla da 
100 metrekarelik 6 bin adet 
daire inşa edilebileceği belirtildi. 

l Toplam 337 bin metrekare 
büyüklüğünde arsa alanına sahip 
Fuar İzmir, 50 futbol sahasına eşit 
bir arazide inşa edildi.

l Toplam inşaat alanı ise 240 bin 
metrekare büyüklüğünde. 

l İnşaat alanından 2 milyon 300 bin 
metreküp hafriyat çıkarıldı. Bu da 
yaklaşık 200 bin kamyona karşılık 
geliyor. 

l Fuar İzmir’in yapımında kullanılan 
34 bin ton demirle 5 adet Eyfel 
Kulesi inşa edilebilir. 

l Yeni fuar kompleksinin inşaat 
aşamasında dökülen 300 
bin metreküp betonla, 100 
metrekarelik 6 bin daire inşa 
edilebilir.

l Fuar İzmir için 29 bin metre 
“fore kazık” yapıldı ki, bu da 
yaklaşık olarak Konak-Kemalpaşa 
arasındaki mesafeye kadar. 

l İksa duvarı (kazı yüzlerini 
desteklemek amacıyla uygulanan 
sistem) için, Çeşme-Bergama 
arasındaki mesafe kadar, yani 
200 km. uzunluğa denk gelecek 
miktarda ankraj (betonarme 
yapılarda çelik donatının beton 
içerisine bağlanması) yapıldı.

FUAR
İZMİR
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Kent merkezine 15 dakika, 
havalimanına ise maksimum 10 
dakika mesafede kurulan tesisin 
başta fuarcılık olmak üzere 
İzmir’deki birçok sektör için 
kaldıraç olacağını söyleyen İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, 400 milyon TL 
tutarındaki yapım maliyetini 
sadece İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olanaklarıyla 
karşılamanın haklı gururunu 
yaşadıklarını ifade etti.

Fuar ekonomisi en az   
5 kat büyüyecek

İzmir Fuar’ın açılışından 
bugüne İzmir’de çok sayıda 
fuar etkinliği gerçekleştiriyor. 
İzmir Fuar’ın hizmete girmesi ile 
birlikte gerek İZFAŞ gerekse özel 
fuarcılık firmalarının katkılarıyla 
Türkiye’nin fuarcılık çıtasının çok 
daha yükselmesi beklenmekte. 
Eski fuar alanı Kültürpark’taki 
fuar etkinliklerinin iş bağlantıları 
hariç kentteki hizmet sektörüne 
bıraktığı paranın 600-800 milyon 
TL civarında olduğu tahmin 
ediliyor. Fuarcılığı, yapıldığı alana 
paralel olarak büyüterek, İzmir’in 
hizmet sektörünün de bu oranda 
büyümesi gerektiğine inanılıyor ve 
bu hedefleniyor. 

MARBLE 2015   
patlama yaptı

Fuar İzmir’deki ilk etkinlik olan 
ve dünyanın sayılı fuarlarından 
biri olan ve doğaltaş üreticilerini 
bir araya getiren MARBLE 2015’te 
sadece alan olarak değil, stant sayısı 
ve katılımcı firmalar açısından da 
yeni fuar alanının olumlu katkısı 
oldu. MARBLE’da bu yıl stant sayısı 
yüzde 64, katılımcı sayısı ise yüzde 
31 oranında artış gösterdi. Fuar 
için kullanılan brüt alan yüzde 168, 
stant alanı ise yüzde 70 oranında 
büyüdü. 2014 yılında düzenlenen 
MARBLE’da 463 kişi istihdam 
edilirken, bu yıl bu sayı 1060’a 
yükseldi. 

Kentin gelişen fuarcılık 

potansiyeline cevap verebilmek 
ve sektörün önünde yeni kapılar 
açmak amacıyla harekete geçen 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Fuar İzmir için 400 milyon TL’lik 
yapım maliyetini tek başına 
üstlendi. Kavşak ve monoray 
projeleriyle birlikte özkaynaklarla 
yapılan yatırım tutarının 
yaklaşık 600 milyon TL olacağı 
bildirildi. Tesisin kurulduğu 
337 bin metrekare alandaki 
kamulaştırmalar için de 40 milyon 
TL harcandı. Türkiye’nin en büyük 
fuar kompleksi olarak inşa edilen 
Fuar İzmir’le birlikte kente yeni ve 
büyük çaplı fuarlar kazandırılması, 
mevcut fuarların ise büyütülerek 
uluslararası alana taşınması 
hedefleniyor. n HABER MERKEZİ

Fuar İzmir’in 
ilk etkinliği, 
dünya çapında 
öneme sahip 
olan doğaltaş 
fuarı MARBLE 
2015 oldu. 
Fuar alanının 
büyümesi 
sayesinde 
MARBLE’a 
katılımcı 
sayısı yüzde 
31 arttı.
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Fuar İzmir’de 4 adet kapalı, 1 
adet açık sergi alanı bulunuyor. 
Sergi hollerinin toplam alanı 90 bin 
metrekare yani 12 futbol sahası 
büyüklüğünde. 

A Holü Sergi Salonu:
3 kattan oluşan bu bölümde sergi 

holü olarak 23 bin metrekare ayrıldı. 
Otopark alanının büyüklüğü ise 46 
bin 350 metrekare.

B Holü Sergi Salonu: 
3 kata yayılan bu bölümün 

sergi hollerinin büyüklüğü 26 bin 
600 metrekare. Blokta 11.100 
metrekarelik sığınak katı ve 6 bin 50 
metrekarelik tesisat katı bulunuyor. 

C Holü Sergi Salonu:
15 bin 650 metrekare 

büyüklüğünde sergi holüne sahip 
bölümün en önemli özelliği ise, 16 
metrelik yüksekliğe sahip olması. 
Bu hol ‘Tekne, Denizcilik ve Yat 
Fuarı’ (Boat Show) için özel olarak 
tasarlanmış olması.

D Holü Sergi Salonu:
3 kattan oluşan bu bölümün 11 

bin 500 metrekaresi sergi holü, 12 
bin 500 metrekaresi sığınak ve teknik 
merkez,  800 metrekare ise görüşme 
odaları için ayrıldı.

Ofis  Bloğu: 
8 kattan oluşan Ofis Bloğu’nun 

45.600 m’lik bölümünde 6 katlı 
otopark, ofis, VIP salonu ve dinlen-
me salonu bulunuyor. 12 bin 900 
metrekarelik bölümünde restoran, 
mutfak, ofis, seminer salonu, 
kafeterya ve teras yer alıyor.

Fuar Sokağı:
Bu bloğun 14 bin 400 metreka-

relik bölümünde dört katlı Fuar 
Sokağı, üç katlı otopark ve ofisler var.  
10 bin 450 metrekarelik bölümünde 
ise 2 adet seminer salonu, kafeterya, 
görüşme odaları, ofis ve restoran 
inşa edildi.

Seyir Kulesi:
Fuar İzmir’in bu bölümünde 

48 metre yüksekliğinde 14 kattan 
oluşan Seyir Kulesi yer alıyor.

Açık Sergi Alanı:  
Komplekste 31.650 metrekare 

özel sergi alanı bulunuyor.
2500 araçlık kapalı otopark alanı
Alanda 93 bin metrekare 

büyüklüğünde toplam 2500 araç 
kapasiteli kapalı otopark da kuruldu.  

Diğer rakamlar:
Açık sergi alanı:  31.650 

metrekare
Fuar Meydanı: 20.500 metrekare
Fuar Platosu: 12.000 metrekare
2. Etap için ayrılmış arazi: 46.000 

metrekare
2. Etap için ayrılmış  sergi holü 

alanı: 33.000 metrekare
Rezerv alan (kongre-otel/ açık 

otopark): 40.000 metrekare
Kompleks alanının peyzaj 

çalışmaları için 1545 adet ağaç, 9478 
adet bitki dikildi. 4700 metrekare 
hazır çim serimi yapıldı.

Rakamlarla
Fuar İzmir
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Sekiz firmanın katıldığı ihalede 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, 
Türkiye’ye örnek olacak yeni projesi 
için açtığı ihaleye sekiz firma teklif 
sundu. Projenin yaşama geçirilmesi 
ile kent fuarcılığı açısından büyük 
önem taşıyan Fuar İzmir’e ulaşım 
için alternatif bir ulaşım imkanı 
sağlanmış olacak. İzmir Banliyö‘ye 
(İZBAN) entegre olacak ve sadece 
Gaziemir’deki yeni fuar kompleksine 
ulaşımı sağlayacak 2.2 kilometrelik 
monoray sistemi, gidiş-dönüş çift 
hat olacak. Araç depolama ve bakım 
onarım tesislerinde kurulacak olan 
işletme kontrol merkezinden (OCC) 
işletilecek. 

Modern ve konforlu
Yükseltilmiş kolonlara 

yerleştirilecek kirişler üzerinde 
çalışacak monoray sistemi, 
İZBAN’ın ESBAŞ 
istasyonundan 
başlayacak  
 

ve Akçay Caddesi’ni keserek 
çevreyolu-Gaziemir Kavşağı-
çevreyolu paralelinden devam 
ederek Fuar İzmir’e ulaşacak. 
Monoray 2.2 kilometrelik gidiş-geliş 
çift hatlık güzergahta İZBAN ve 
yeni fuar alanı arasında kesintisiz 
ulaşım sağlayarak yolcu taşıyacak. 
Banliyö ve İzmir dışından hava 
yolu ile yeni fuar kompleksine 
gelmek isteyen yolcular, İZBAN 
ile ESBAŞ istasyonuna geldikten 
sonra monoray sistemi ile fuara 
ulaşabilecek. Ziyaretçiler, fuar 
dönüşünde de yine aynı sistemi 
kullanabilecek. Dünyanın gelişmiş 
kentlerinde örnekleri görülen 
monoray, Türkiye’de ilk kez İzmir’de 
kurulmuş 
olacak. 

İZBAN Esbaş İstasyonu - 
Gaziemir Fuar Alanı arasında çift 
hatlı, iki istasyonlu, üç vagonlu üç 
tren seti ve atölye binasını içeren 
“Monoray Projesinin Uygulama 
Projelerinin Hazırlanması” için ön 
yeterlilik ihalesine Erka-As Proje ve 
Araştırma İnş. Tur. ve Tic. Ltd. Şti, 
Su-Yapı Müh. ve Müş. Aş.-Kmg Proje 
Müh. Müş. Bilişim Tek. Ltd. Şti. İş 
Ortaklığı, Prota Mühendislik Proje 
Dan. Hizm. A.Ş., Proyapı Mühendislik 
Müşavirlik A.Ş., Emay Uluslararası 
Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., Arup 
Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. Şti - 
Boğaziçi Proje Mühen. Plan. ve İnş. 
San. Tic. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Tekfen 
Mühendislik A.Ş., Aral Yapı İnşaat 

Turizm Reklamcılık Gıda San. ve 
Tic. A.Ş. olmak üzere sekiz 

firma katıldı. 
n HABER 

MERKEZİ

Türkiye’nin ilk monorayını Fuar İzmir’e kurmayı planlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
2.2 kilometrelik hat ile iki istasyon ve üç vagonlu üç tren seti için proje ihalesi yaptı

Fuar İzmir ‘monoray’a kavuşuyor
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Kıbrıs’ın 
can suyu 
Türkiye’den

Mersin‘deki Alaköprü Barajı’nda tutulan su, 
deniz altından döşenen asma borular aracılığı 
ile KKTC’ye ulaştırıldı. Asrın projesi olarak 
nitelendirilen “Türkiye’den KKTC’ye Su Temin 
Projesi” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan 
Davutoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı ile 
KKTC Başbakanı Kalyoncu’nun katılımıyla 
açıldı. 1990’lı yıllardan beri gündemde olan 
ancak 2011’de başlatılan proje KKTC’nin  
50 yıllık su ihtiyacını karşılayacak
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Türkiye ‘den KKTC’ye su taşı-
yacak ve asrın projesi diye nitelen-
dirilen proje Mersin’deki törenle 
hizmete açıldı. Anamur-Mersin 
Alaköprü barajındaki açılışla hiz-
mete giren tesis, denizin altına dö-
şenen borular aracılığı ile KKTC’ye 
ulaştırılan su, Kıbrıs’ın gerek içme 
gerekse de sulu tarım için ihtiyaç 
duyulan suyun tamamına yakınını 
karşılanabilecek. Proje ile adanın 
su ihtiyacını 50 yıl süre ile karşıla-
ması bekleniyor.

“Türkiye’den KKTC’ye Su 
Temin Projesi” dünyada ilk kez 
uygulanan bir proje. Projenin can 
damarını suyu adaya ulaştıracak 
olan borular oluşturuyor. 1990’lı 
yıllardan beri gündemde olan 
ve o zamanlar ihaleye çıkartılan 
proje yaşanan bazı olumsuzluklar 
nedeniyle sürekli ertelenmişti. 
Projenin deniz geçişi 1600 milimet-
re çapındaki, yüksek yoğunluklu 
polietilen boru hattından oluşuyor. 
Proje kapsamında Anamur - Ala-
köprü Barajı’ndan alınan su, Ana-
muryum Dengeleme Deposu’na 
getirilerek, kontrollü bir şekilde 
adaya ulaştırıldı. 

‘Büyük bir başarıya 
tanıklık ediyoruz’

Kıbrıs’a su ulaştıracak projenin 
açılış törenine katılan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, Türkiye’nin son yıl-
larda büyük projelere imza attığını 
ileri sürdü. Erdoğan konuşmasın-
da, “Dün gökyüzünde büyük bir 
başarıya şahitlik ettik. Bugün de 
Akdeniz’in altında benzer bir ba-
şarının şahitliğini yapmak amacıy-
la buradayız. Anamur’dan Kuzey 
Kıbrıs’a yine denizin altından 107 
kilometrelik su naklini gerçekleşti-
riyoruz’’ dedi. 

Başbakanlığı döneminde baş-
lattığı çalışmaları sonuca ulaştır-
dığını ifade eden Cumhurbaşkanı 
Erdoğan konuşmasına şöyle 
devam etti:

“Biz de Türkiye’den suyu aldık 
getirdik, Kıbrıs’la buluşturduk. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 

artık yarım asır boyunca içme 
suyu ve tarımsal sulama suyu 
sıkıntısı çekmeyecek.”

‘Girne’yi Anadolu’ya 
bağlamak istiyoruz’

Törende konuşma yapan Başba-
kan Ahmet Davutoğlu ise konuş-
masında şu ifadelere yer verdi:

“Bugün Anadolu ile Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti su 
gibi aziz projeyle bir kez daha 
birbirine kavuşuyor, bir kez 
daha kenetleniyor. Muhteşem 
bir su köprüsü kuruyoruz, 
Girne’yi Anadolu’ya bu kez su 
ile bağlıyoruz. Bütün dünyaya 
haykırıyoruz; Türkiye ile Kıbrıs 
hiçbir zaman ayrılmayacaktır. 
Birbirine kenetlenmiştir, Kıbrıs’a 
Türkiye’nin suyu bereket ve izzet 
götürecektir.” 

Kalkınma getirecek
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı ise günümüzde suyun pet-
rolden daha önemli hale geldiğini 
belirterek, “Bu su Kıbrıs’ın üretimi-
ni arttıracak, sarı rengimizi değişti-
rip bizi yeşil bir adaya döndürecek. 
Sadece üretimi değil, ekonomiyi de 
geliştirecek, KKTC’yi kalkındıra-
cak” ifadelerini kullandı.

KKTC Başbakanı Ömer Soyer 
Kalyoncu’da asrın projesinin haya-
ta geçirildiğini belirterek borularla 
gelen su ile Kıbrıs’a güç getireceği-
ni ileri sürdü. Kalyoncu, “Burada 
KKTC’de yaşayan yurttaşlarınıza 
hayat katıyorsunuz. Bizimle ha-
yatlarını paylaşan Türkiye halkına 
teşekkürlerimizi iletiriz. Bu su 
belki de gün gelecek barış suyu 
olacak’’ dedi.

Rumlar da faydalanacak
Asrın projesi ile 2045 yılına 

kadar KKTC’nin en büyük sorun-
larından biri çözüme kavuşmuş 
olacak. Büyük bir su sıkıntısı 
yaşayan Kıbrıslı Rumlardan da 
talep gelmesi halinde, Türkiye’den 
giden suyun Güney Kıbrıs’a veril-
mesi de gündeme gelebilecek.

Mersin Alaköprü Barajında 
biriktirilen su, 80 kilometre 
uzunluğunda 1600 milimetre 
çapındaki borularla KKTC’ye 
ulaştırıldı. Borulara takılan 
sensörlerle hasarlar ve tehlikeler 
önceden belirlenecek.



30

GÜNCEL

2011 yılında Alaköprü barajının 
inşaatıyla başlayan projenin asıl amacı 
Kıbrıs’a su temin etmek. Bugüne 
kadar yapılan çalışmalarla önce, 
Türkiye tarafında Alaköprü barajı 
inşa edildi. Barajda biriktirilen su, 
Anamur’a kadar karadan, ardından da 
dünyada ilk kez denenen bir yöntemle, 
denizin 250 metre altından askılı 
boru sistemiyle 80 kilometre ötedeki 
Kıbrıs’a ulaştı. KKTC tarafında ise, 
eş zamanlı olarak Geçitköy barajı 
inşa edildi. Yılda 75 milyon metreküp 
suyun geleceği baraja bir de arıtma 
tesisi inşa edildi. 

Askılı boru sistemine, Türkiye ile 
KKTC arasındaki denizin ortalama 
1500 metre derinlikte olması ve 
bu derinlikte basınca dayanacak 
boru sisteminin bulunmaması 
neden oldu. Deniz altında monte 
edilen borular Girne’nin Geçitköy 
bölgesine geçen ay ulaştı. Bu arada 
KKTC içindeki 400 kilometrelik isale 
hatlarının döşenmesi de tamamlanma 
aşamasına geldi. Başkent Lefkoşa’ya 
da ilk suyun bu ay sonunda gelmesi 
planlanıyor.

Dünyada ilk kez 
denenen yöntem

Borulara takılacak verici 
ve sensör sayesinde oluşa-
bilecek hasarların önceden 
tespit edilmesi ve zamanında 
müdahale edilebilmesi plan-
lanıyor. KKTC’nin 50 yıllık su 
ihtiyacını karşılayacak Proje 
ile KKTC’ye yılda 75 milyon 
metreküp su iletilecek ve bu 
suyun 37,76 milyon metrekü-
pü içme-kullanma ve sanayi 
suyuna harcanacak. Geriye 
kalan 37,24 milyon metreküp 

su ise KKTC’de 48 bin dekar-
lık alanın sulanması için tah-
sis edilecek. Anamur-Mersin 
Sulama Alaköprü barajındaki 
ilk açılışta Kıbrıs’a su temin 
projesiyle paralel yürütülen 
Mersin-Anamur sulama pro-
jesi de başlatılacak. Projede 83 
bin 600 dekar arazi sulu tarı-
ma geçecek. Baraja kurulan 
santral de bölgenin elektrik 
ihtiyacını karşılayacak.
n HABER MERKEZİ

Türkiye’nin suyu Kıbrıs ekonomisini 
geliştirecek ve yeşillendirecek
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Ekonomi ve göçlerin bağlantısı
Ekonomik sorunlar üzerine tarih 

boyunca birçok ekonomist fikir, yorum 
ya da çözüm önermiş ancak teorilerin 
pratiğe yansıtılması ve uygulanması 
hiç o kadar kolay olmamıştır. Çünkü 
ekonomik teoriler genel anlamda bir 
sebep ya da olası bir çözüm gösterseler 
de, uygulamada insan faktörünün 
yer alması formüldeki en önemli 
bilinmezdir.

Buradan hareketle, 1798 yılında 
Thomas Robert Malthus’un insan 
nüfusunun gelişiminin üzerine 
oluşturduğu teorinin, günümüzde 
özellikle ülkemiz coğrafyasında yoğun 
olarak yaşanan göçlerle ilişkisine 
değinmek istiyorum.

Ekonomideki en popüler, en 
güçlü ve en kalıcı kuramlarından 
birinin nesiller sonra yanlışlığının     
kanıtlanmış olması tam bir olaydır, 
“Malthus Kapanı”na dikkatinizi      
çekmek istiyorum.

Nüfus ve kaynak dengesi
Malthus’un ortaya attığı teorinin 

özüne göre, insan nüfusu besin 
kaynaklarından daha büyük bir hızla 
çoğalıyordu. Malthus, insan nüfusunun 
geometrik bir biçimde artarken, besin 
kaynaklarının aritmetik bir biçimde 
arttığı fikrini ortaya attı. Teoriye göre 
insanoğlu kaçınılmaz sona doğru hızla 
ilerliyor kendi sonunu hazırlıyordu.

Oysa Malthus’un öngöremediği, 
insanoğlunun eriştiği bilgi ve teknoloji 
sayesinde sorunlara çözüm bulma 
yeteneği idi. İnsanoğlunun yeteneği bu 
alanda da çalışarak, üreticileri daha iyi 
ve etkin besin yaratma yolları bulmaya 
itti. Dünya genelinde tarım devrimi 
gerçekleşti ve var olan kaynakları 
gelişen teknoloji ile önemli ölçüde 
artırdı. 

Refah nüfus ilişkisi
Nüfus ise kendi doğasının içerisinde 

sorunu çözdü. İnsanlar refah seviyesi 
belli bir düzeye erişince daha az ürerler. 
Teoriye göre, nüfus artış hızı belli bir 
dönem sonra sabitlenme eğilimine 
girer. Hatta Avrupa’dan sonra yakın 

zamanda Japonya, Kanada, Brezilya 
ve Türkiye’de nüfus artışı ulaşılan 
refah ortamları nedeniyle yavaşlama 
eğilimine girmiştir.

Günümüzde besin sorunu ortadan 
kalktı gibi. İnsanlar geçmişe göre artık 
daha iyi besleniyorlar, daha sağlıklı ve 
daha uzun ömürlü bir yaşam sürüyorlar.

Evet, Malthus’un kuramı tarih 
boyunca defalarca olduğu gibi tekrar 
çürütülmüştü, ta ki günümüze kadar.

Son günlerde medyada oldukça 
fazla yer alan dramatik görüntülerle 
tüm dünyayı etkileyen göç dalgasının 
kaynağı incelendiğinde, bu dalganın 
kaynağının, refah seviyesinin düşük, 
nüfus artış hızının çok yüksek olduğu 
ülkeler olduğu görülecektir,

Bu durumda “Malthus Kapanı” tekrar 
devreye giriyor.

Temelinde gelir dağılımı 
bozukluğunun olduğu sanayinin 
gelişmediği, modern tarım 
metodlarının uygulanmadığı bu 
ülkelerde sorun nasıl çözülecek? 

Yine bireylerin yaşamlarını 
kaybetme risklerini göze alarak yasal 
olmayan yollardan gelişmiş ülkelere 
göç etmesi ile mi?

Kalıcı çözümler ne olmalı
Ya da göç alan bu ülkelerin sorunu, 

kendi topraklarına ulaşmadan, parasal 
yardımla yerinde tutulmasıyla mı?

Yo! Hayır, bunlar kalıcı çözümler 
değil.

Çözüm yine ekonomik gelişmişliğe 
ulaşmış ülkelerin, bir takım sanayi 
yatırımlarına kaynak sağlayarak, 
bu insanların kendi yaşadıkları 
coğrafyalarında ekonomi oluşturarak, 
yine bu ülkelerin kaynak yaratması 
ile fırsat maliyeti, karşılaştırmalı 
üstünlükler ve iş bölümü gibi ekonomik 
teoremlerin hayata geçmesini sağlayıcı 
yatırım transferleri yaparak, eğitim 
reformu ile tarımın sanayileşmesini 
sağlayarak bulunabilir.

İnsanların bulundukları topraklarda 
geleceklerine güvenmelerini 
sağlamaktan başka yapacak bir                 
şey yok…

Serdar Ilı
serdar@ili-consulting.de
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Türk 
Doktor 
Nobel 
aldı
2015 Nobel Kimya 
Ödülü’nü “DNA 
onarımı” hakkındaki 
bilimsel çalışmasıyla 
Amerika’da yaşayan 
Türk bilim insanı 
Prof. Dr. Aziz Sancar 
kazandı

Nobel Bilimler Akademisi 2015 
Kimya dalındaki Nobel Ödülünü 
Amerika’da araştırmalarını 
sürdüren İstanbul Tıp Fakültesi 
mezunu Prof. Dr. Aziz Sancar’a 
verdi. Sancar ödülü aynı dalda 
Tomas Lindahl ve Paul Modrich 
ile paylaştı. Ünlü Türk bilim 
adamı Aziz Sancar’ın 2015 
Nobel Kimya Ödülü’ne uzanan 
başarılı hayat yolculuğu ilginç 
ayrıntılarla dolu.
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Nobel Bilimler Akademisi 2015 
Kimya dalındaki Nobel Ödülünü 
Amerika’da araştırmalarını 
sürdüren İstanbul Tıp Fakültesi 
mezunu Prof. Dr. Aziz Sancar’a 
verdi. Sancar ödülü aynı dalda 
Tomas Lindahl ve Paul Modrich 
ile paylaştı. Ünlü Türk bilim 
adamı Aziz Sancar’ın 2015 Nobel 
Kimya Ödülü’ne uzanan başarılı 
hayat yolculuğu ilginç ayrıntılarla 
dolu. 

Prof. Dr. Aziz Sancar, Lindahl 
ve Modrich; hücrelerin hasar 
gören DNA’ları nasıl onardığını 
ve genetik bilgisini koruduğunu 
haritalandıran araştırmaları 
sayesinde kazandı. Bir anda 
büyük ilgi odağı olan ve ülkemizi 
gururlandıran Sancar böylece 
bilim alanında verilen en büyük 
ve prestijli ödülün sahibi oldu. 

‘Türkiye’ye adıyorum’
Dünyanın en büyük haber 

ajanslarının “flaş haber” olarak 
duyurduğu haberin ardından 
birçok kanal Prof. Sancar ile canlı 
yayın bağlantıları yaptı. Sancar, 
ödülünü Türk milletine adadığını 

belirterek, “Ben başarımı 
Türkiye’de aldığım eğitime 
borçluyum. Türkiye’nin bütün 
çocuklarını bilim alanında eğitim 
öğretim vermemiz lazım. Özellikle 
kız çocuklarının eğitimine önem 
vermeliyiz” dedi. 

Bir haber kanalına yaptığı 
konuşmada “Anavatanıma çok 
minnettarım” diyen Sancar, 
“Kendim ve memleketimin 
adına çok sevindim. Çünkü bana 
çok güzel öğretim veren kendi 
memleketimdir. Bana olağanüstü 
tıp eğitimi verdi ve o buradaki 
başarımının kaynağı oldu. O 
bakımdan anavatanıma çok 
minnettarım. Bütün Türk milletine 
sevgi ve selamlarımı iletiyorum” 
ifadelerini kullandı.

Türk basınını okumadığını da 
itiraf eden ünlü profesör sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Okuduğumda o kadar moralim 
bozuluyor ki çalışamıyorum. 
Maalesef Türkiye’de olumsuz 
durumlar var. İnşallah bunu atlatır. 
Önemli olan konular üzerinde 
çalışırız. Önemli olan memleketi 
kalkındırmak. Milletin eğitim, 

ABD’deki Kuzey Carolina 
Üniversitesi Biyokimya ve 
Biyofizik Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Aziz Sancar, 
kanser tedavisinde ‘ritmik 
saat’ buluşuna imza atarak 
dünyaca çapında üne kavuştu. 
1946 yılında Mardin’de 
dünyaya gelen, Sancar, ‘DNA 
tamiri’ ve ‘hücre döngüsü 
kontrol noktası’ gibi konularda 
yaptığı çalışmalarla da adını 
duyurdu.

Prof. Dr. Aziz Sancar 
1946’da Mardin Savur’da 
8 kardeşin 7’ncisi olarak 
dünyaya geldi. Ailesinin 
okuma yazma bilmediği 
ancak çocuklarının eğitimine 
çok önem verdiği belirtiliyor. 
Sancar, 1963 yılında girdiği 
İstanbul Tıp Fakültesini 1971 
yılında bitirdi ve eğitim için 
ABD’ye gitti. 1997 yılından 
bugüne Amerika Birleşik 
Devletleri North Carolina-
Chapel Hill’de North Carolina 
Üniversitesi Biyokimya 
ve Biyofizik Bölümü’nde 
görev yapan Prof. Sancar, 
gerçekleştirmiş olduğu 300’e 
yakın bilimsel makale ve 
bu makalelere yapılan 12 
binden fazla atıfla, bilimsel 
araştırmada eşine az rastlanır 
bir başarıya imza attı. İstanbul 
Tıp Fakültesi’ni bitirdikten 
sonra yurtdışında yaptığı 
çalışmalarla Amerikan 
Ulusal Bilimler Akademisi’ne 
kabul edilen Sancar, buraya 
kabul edilen üç Türk’ten biri 
olmuştu.

Aziz 
Sancar 
kimdir?
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sağlık ve gelir durumlarını 
çözmek. Ancak o zaman o 
seviyede olunca Avrupa ile 
yarışır bir duruma geliriz.”

Ödül tesadüf değil
Sancar’ın, ödüle aday 

gösterilmesi ve kazanmasının 
tesadüf olmadığı yine 
aynı dalda çalışan bilim 
adamlarınca açıklandı. 
Sancar bir söyleşisinde ödülü 
beklediğini ancak Kimya 
dalında değil tıp dalında 
umduğunu açıkladı. Nobel 
ödülleri için kişiler kendileri 
başvuramıyor, ancak aynı 
dalda faaliyet gösteren diğer 
bilim adamlarınca Sancar’ın 
daha önce de defalarca aday 
gösterildiği ortaya çıktı.

Hayatını çalışarak 
geçirdiğini  ifade eden Sancar, 
haftada yedi gün ve günde 16-
18 saat çalıştığını belirterek, 
“Bir ara altı ay laboratuvarda 
bile yaşadım. Yasalara aykırı 
olduğu için hocama şikâyet 
gelince sona erdi” şeklinde 
açıklamada bulundu. 

Ünlü bilim insanı parlak 
eğitim hayatından sonra da 
karşılaştığı zorluklara da 
değindiği röportajlarında 
“hayal kırıklığı” olarak 
nitelendirdiği o süreci şöyle 
anlattı:

“Doktoradan sonra 
başvurduğum üç 
laboratuvardan geri çevrildim. 
Sonra Yale’den Dean Rupp’un 
DNA onarım genlerinin 
klonlanmasıyla ilgilendiğini 
duydum ve iletişim kurdum. 
Açık olan ‘teknisyen’ 
pozisyonuydu; 1977’de 
teknisyen olarak başladım.”

Ritmik saati bulmuştu
Prof. Aziz Sancar 2014 

yılında ajansa yaptığı açıkla-
mada, kanser tedavisindeki 
‘sirkadiyen saat’ (ritmik saat) 
buluşunu anlatmıştı. 

Prof. Dr. Aziz Sancar 
çok yoğun çalıştığı-
nı, zaman zaman bu 

sürenin günde 16-18 
saate çıktığını belirtti.
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Prof. Dr. Aziz Sancar, kanser 
konusunda önemli çalışmalar 
yapıldığını belirterek, kanser 
mekanizmasının 10 yıl içinde 
çözüleceğine inandığını 
söylemişti. Ancak kanserin 
nasıl olduğunu çözümlemenin 
onu tedavi etmek anlamına 
gelmediğine işaret eden Sancar, 
tedavi konusunda bir şey 
söylemek için erken olduğunu 
belirtmişti.

DNA onarımı önemli
Kanserle ilgili olarak “DNA 

onarımı” konusunda çalışma 
yaptığını bildiren Sancar, şunları 
kaydetmişti:

“Kanser tedavisinde 
kullanılan ilaçların çoğu 
DNA’yı tahrip ediyor ve 
vücutta bulunan DNA onarım 
mekanizmaları, o kanser 
hücrelerinin yaşamasını 
sağlıyor. Biz bu mekanizmayı 
anlamak, aydınlatmak için 
bir çalışma başlattık. Bu 
mekanizmayı anlayınca onu “in 
hibe” edip, kanser hücrelerinin 
normal hücrelerden daha 
önce öldürülmesini sağlamaya 
çalışacağız. DNA onarımı 
mekanizmasını aydınlatmak, 
kanser tedavisi noktasında 
çok önemli. Gayemiz bu 
mekanizmayı açıklamak.”

Prof. Sancar, Amerika’da 
gerek eğitimini sürdüren 
gerekse de çeşitli kuruluşlarda 
çalışan Türk öğrenci ve bilim 
adamlarıyla kurdukları 
“Türkevi”nde bir araya 
geldiklerini söyledi. 
Türkevi’ndeki toplantılarla, 
Türkiye’yi ABD’de de  
yaşatmaya çalıştıklarını 
kaydeden Sancar,  bu sayede 
Türkiye, Türk gelenek-
görenekleriyle bağlarını 
koparmadıklarını da ileri sürdü. 
Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz 
Sancar, kendisinden sonra da 
Türkevi’nin mutlaka yaşaması 
gerektiğini vurguladı.
n HABER MERKEZİ

“Ödül parasını Türkevi’ne
bağışlayacağım”

Bu yıl Kimya dalında Nobel 
Ödülü’nü kazanan 3 bilim insanın-
dan biri olan Sancar, alacağı ödül 
parasını ABD’deki Türkevi’nin ya-
şamını sürdürmesi için harcaya-
cağını kaydetti. Sancar, ‘ABD’deki 
Türkevi’ni sağlam bir temele 
koymak istiyoruz. Bu parayı o vak-
fa yatıracağız’ dedi. Aziz Sancar 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Türkevi’ni sağlam bir 

temele koymak istiyoruz, çünkü 
şimdi biz yönetiyoruz.   
69 yaşındayım. Eşim 66 yaşında. 
Biz gittikten sonra ne olacak, 
onun derdindeyiz. Bu parayı 
o vakfa yatıracağız ki Türkevi 
devam ettirilebilsin. Bu arada 
şunu da belirteyim, benim ne 
Facebook’um, ne de Twitter’ım 
var. Birisi başlatmış, onları 
kapatmaya çalışıyoruz” dedi.

Kimya dalında Nobel ödülünü almaya hak kazanana profesörümüz Sancar Aziz eşi 
Gwen Sancar ile North Carolina’da açtıkları Türkevi’nde Türk öğrencileri ağırlıyor.
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Ammian Marselli Hunlar hakkında
Dünyanın en büyük imperiyalarından 

biri olan Roma’nın I-IV yüzyıllar 
tarihi hakkında geniş bilgi veren 
antik tarihçilerden biri de Ammian 
Marselli olmuştur. A. Marselli antik 
tarixşünaslığında son temsilcisi 
olarak kabul edilir. IV yüzyılda Roma 
İmparatorluğunda yaşayan Küçük Asya 
asıllı tarihçi Ammian Marselli, Avrupa 
Hunları hakkında ayrıntılı bilgi veren ilk 
müelliflerden biridir. Hatta Hunlar’ın tarihi 
ile ilgili bazı olaylar ilk kez tam olarak onun 
eserinde aydınlatılmıştır. Roma ordusunda 
yüksek subay kadrosunda hizmet etmiş 
A. Marselli bir takım askeri seferlerde aktif 
yer almış, Galya yürüyüşüne ve Sasanilerle 
savaşlarda özellikle ortaya çıkmaktaydı. 
359 yılında Amid kalesinin Sasani-Alman 
orduları tarafından kuşatılması sırasında 
A. Marselli kalenin etkin savunucuları 
sırasında olmuştur. İşte bu hizmetlerden 
dolayı imparator Yulian tarafından yüksek 
teşekküre layık görülmüş, hatta general 
rütbesine kadar yükselmiştir. Onun 
Latince yazdığı 31 ciltten oluşan “Res 
Gestae” (Roma Tarihi) eseri imparator 
Nervanın (96-98) ölümünden imparator 
Valentin’nin (364-378) ölümüne kadar 
olan dönem içindeki olayları temsil eder. 
Fakat A. Marselli’nin bu eseri bütün olarak 
günümüze ulaşmamıştır. Şu anda 353 
yılından sonraki sürecin yansıdığı son 18 
cilt (XIV-XXXI ciltler) biliyoruz. Belirtelim 
ki, A. Marselli bu ünlü eserini imparator 
Yulianın yaşlanıp askeri seferlere çıkmadığı 
dönemde, yani 361-363 yıllarında Tassitin 
tarih salnamesinin devamı olarak kaleme 
almıştır.

A. Marselli’nin eserinin önemli 
özelliklerinden biri de odur ki, Hunlar’ın 
Avrupa ile erken ilişkileri hakkında ilk 
kez işte o bildirdi. Hunlar hakkında 
bilgilerin yer aldığı XXXI hacimleri söz 
konusu olaylar esasen 375-378 yılları 
kapsamaktadır. Bu ciltte Hunlar’ın yaşam 
tarzından tutmuş alanları yenerek 
Don havzasından Merkezi Avrupa’daki 

yayılmaları, ostqotları, vestqotları 
yenilgiye uğratmaları ve Roma ile ilk 
tanışmalarıdır neredeyse. Çok sayıda 
değerli bilgiler verilmiştir. Şunu da 
belirtelim ki, A. Marselli’nin Hunlardan 
söz ederken onları bazen vahşi gibi 
sunması, gah da disipline riayet eden, 
güçlü askeri stratejiye sahip olan bir halk 
olarak göstermesi ne kadar çelişkili olsa 
da, onun Hun halkı ile aynı dönemde 
yaşaması ve bu halkın etnografik simasını 
belirlemeye çalışan ilk tarihçi olması 
dikkat çekicidir. Elbette ki, Avrupa’yı 
paylaşmak uğruna Roma gibi güçlü bir 
imparatorluk ile rekabet eden bir halkı 
istenilen Roma tarihçisi bundan fazla ne 
bilir ne de tarifleyebilir.

A. Marselli Hunlar hakkında yazdı:
“... Hun insanları, tarihi hakkında çok 

az bilinen ve buzla çevrili okyanustan 
Maeotis Denizi’ne doğru uzanan 
topraklarda yaşıyorlar...

... Güçlü kollara, ayak ve kalın 
boyuna sahiptirler. Canavar gibi çirkin 
ve heybetlidirler. Ama, ... kendi yaşam 
tarzlarına o kadar sadıktırlar ki, ne ateş, ne 
de lezzetli yiyeceklere ihtiyaç duyarlar...

... Yüce dağların ve geniş ormanların 
ortasında (doğanın acımasız koşullarına 
uymayı) soğuğa, açlığa ve susuzluğa 
tahammülü henüz beşikte iken öğrenirler. 
Evlerinden uzakta olduğu zaman, çok 
ciddi bir neden olmadığı takdirde hiçbir 
eve girmezler (rahatlıkla dinlenebilirler) 
bir çatı altında kaldığında güvenlik içinde 
olmadıklarını düşünürler...

... Onların soyundan sorarsanız ki, 
haralısınız, onların size söylediklerinden 
hiçbir şey başa düşmeyeceksiniz. Çünkü 
o, bir yerde doğduğunu, ama başka bir 
yerde büyüdüğünü anlatan edecektir...

... Kendilerinden çabuk çıkıyorlar. 
Hiçbir şey olmadığı halde sık sık kendi 
aralarında, dostlarıyla savaşırlar. Bazen 
gün içinde birkaç kez mücadele eder, 
sonra ise hiçbir aracı olmadan tekrar 
eskisi gibi sevecen dost olurlar.”

İç
im
iz
de
n

Kaynaklar:
1) AMMIANUS MARCELLINUS, The English translation is by JC Rolfe, printed in the Loeb Classical Library 

edition, 1939 1950, Book XXXI, p.383-387 - http://penelope.uchicago.edu/.../E/Rom.../ Texts / Ammian / home.html
2) AMMIANUS MARCELLINUS ON THE GEOGRAPHYOF THE PONTUS EUXINUS - http://research.ncl.ac.uk/

Ramin Alizade
raminalizadeh17@gmail.com
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İğneada, Kırklareli’nin 
Demirköy ilçesine bağlı, 
Trakya’nın Karadeniz 
sahilinde yer alıyor. 22 
kilometrelik bir sahile 

sahip olan İğneada, 
İstanbul’a yaklaşık 
3 saatlik mesafede. 
Yerleşik nüfusu 
kışın 2082 kişi olan 
kasabada nüfus 
yazları turizmin 
etkisiyle 10 bini ge-
çiyor. İğneadalıların 
geçim kaynakları 
arasında orman-
cılık, balıkçılık ve 

pansiyon işletmeciliği 
bulunuyor. Ayrıca çeşitli 
bitki ve balık türlerine ev 
sahipliği yapmakta.

İĞNEADA 
NEREDE?
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3. NÜKLEER 
SANTRAL 

İĞNEADA’YA
Hükümet yetkilileri yapılması planlanan üçüncü nükleer 

santral için Kırklareli’nin İğneada sahilini seçti. Enerji 
Bakanı Alaboyun nükleer santrallerin vazgeçilmez 

olduğunu ileri sürerken İğneada sakinleri ise projenin 
Avrupa’nın en büyük longoz ormanlarına sahip olan 

bölgesindeki doğal yaşamı bitireceğini ileri sürdüler

Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Ali Rıza Alaboyun, 
Türkiye’de yapılacak 
üçüncü nükleer santral 
için Kırklareli’nin İğneada 
bölgesinin planlandığını 
açıkladı. Düzenlenen bir 
toplantıda 3’üncü nükleer 
santralin nereye kurulacağı 
sorularını yanıtlayan Alaboyun, 
“3’üncü nükleer santral için 
Kırklareli İğneada bölgesinde 
arkadaşlarımız çalışıyorlar. 
Muhtemelen 3’üncü santrali 
de orada kurmak niyetindeyiz, 
aynı teknolojiye dayalı olarak 
firmalarla anlaşmalar veya 
görüşmeler devam ediyor” dedi.

Enerji Bakanı Ali Rıza 
Alaboyun, bu tesisin kimler 

tarafından yapılacağı sorularına 
da açılık getirdi. Alaboyun, 
görüşmeler hakkında şu 
bilgileri verdi:

“Şu an 3’üncü de Çinliler 
ve Amerika’nın Westinghouse 
firmasıyla mutabakat zaptı 
şeklinde bir anlaşma imzalandı. 
Onlar bir çalışma yapıyorlar 
ama tabii ki bu diğer firmalara 
açık değiliz anlamına gelmez. 
Bu konuda teklif verenlerle 
görüşüyoruz. Japonların yine 
ilgisi var, bu nükleer santral 
teknolojisinin de aynı olmasını 
istiyoruz.”

İğneada halkı tepkili
Bu açıklamaların ardından 

gerek çevrecilerden ve gerekse 

de yöre halkından tepkiler 
geldi. Karadeniz’e kıyısı olan 
Demirköy İlçesi’ne bağlı 
geçimini balıkçılıkla sağlayan 
3 bin nüfuslu İğneada halkının 
büyük bölümü nükleer santrale 
karşı çıkıyor. 

Belde halkı daha önce de 
basında ortaya çıkan benzer 
haberler üzerine nükleer 
santralin kurulmaması için 
eylemler yapmıştı. Halk üç 
yıldır tepkili. İğneada halkının 
tepkisine ekoloji örgütleri 
de destek veriyor. Nükleerin 
tehlikeli bir enerji kaynağı 
olması, atık sorunu, çevreye 
vereceği zarar gibi birçok 
nedenle santrallerin yapımı 
istenmiyor.
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Nadir langoz ormanlarından 
birisi de İğneada’da bulunuyor

Aralarında İğneada’nın da bu-
lunduğu Türkiye’de sadece 4 bölge 
de bulunan langoz ormanları nadir 
rastlanan ekosistemler arasında. Milli 
parkın yakınlarında bulunan İğne-
ada ormanları, Yıldız Dağları’ndan 
Karadeniz’e doğru akan derelerin 
beslediği Erikli, Mert ve Saka gölle-
rinin, önlerindeki kumul dolayısıyla 
ilkbaharda fazla gelen sularla şişerek 
geriye doğru taşması ve düz araziyi 
kaplaması sonucunda oluşmuştur. 
Nadir bulunan bu ormanların habitat-
larının korunması ülkemiz açısından 
çok büyük önem taşıyor.

Uzmanlara göre dünyada bu 
kadar zengin ormanların sayısı çok 
az. Kırklareli’ndeki longoz, diğer 
longozlara göre büyük ve daha 
zengin. 671 tür bitki, 481 kuş, 61 tür 
memeli, 28 tür tatlı su balığı, 311 tür 
böcek, 25 tür sürüngeni içerisinde 
barındıran İğneada Longoz’u, 
bünyesinde 5 adet de göl barındırıyor. 
Ormanlar nesli tükenmekte olan pek 
çok hayvan ve bitkiye de ev sahipliği 
yapıyor. Örneğin; Akkuyruklu 
kartallar Türkiye’de sadece 3 bölgede 
var ve sayıları 10 civarında.
n HABER MERKEZİ

40
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Termik santrale tepkiler büyüyor

Çandarlı’ya yapılması 
planlanan termik santralin, 
atık ve uçucu küllerinin ilçeye 
zarar vereceği endişesini taşıyan 
Bergama Belediye Başkanı 
Mehmet Gönenç, geçtiğimiz 
günlerde Belediye meclis 
salonunda düzenlediği toplantıda 
termik santral ile ilgili kaygılarını 
dile getirdi. Santralin Çandarlı’da 
ithal kömürle çalışacağını ancak 
çıkacak küllerin Bergama’da 
stoklanacağını ileri süren Gönenç 
endişelerini şöyle sıraladı:

“Dikili ilçesinin Çandarlı 
mahallesinde yapılması planlanan 
termik santral, Bakırçay’ın 
denize döküldüğü bölgede yer 
alıyor. Santralin atık ve uçucu 
küllerinin depolama yeri olarak 
Bergama merkezine çok yakın 
bir bölgede ve Akropolis Antik 
Kentin dibindeki Kestel Barajı 
yakınlarında planlandı. Termik 
santral yılda 272 bin ton civarında 
uçucu kül, 89 bin ton kireç taşı ve 
41 bin ton taban külü üretecek. Bu 
atık maddelerin her gün yüzlerce 
kamyonla depolama alanına 
taşıdığını düşünürsek Bergama’ya 
ve Bergamalılara ne kadar 
zarar vereceğı ortada. Burada 
yaşayanlara önem verilmediğini 
düşünüyorum. Soğutma 
sisteminde ise, saatte 65 bin 
metreküp deniz suyu kullanılacak, 
santralde yılda 1 milyon 584 ton 
kömür yakılacaktır.”

İnsan sağlığı ile oynanıyor
Bir insanın açlığa 60, susuzluğa 

ise 6 gün dayanabildiğini ancak, 
nefes almadan 1 dakika bile 
duramayacağını sözlerine ekleyen 
Bergama Belediye Başkanı Gönenç, 
“Termik santrallerin çıkaracakları 

Çandarlı’ya yapılmak istenen termik santrale karşı Dikili ve Bergama halkı 
tepkilerini arttırıyor. Bergamalılar, Termik santralin ilçenin turistik, kültürel 
yapısını değiştireceğini ve hava kirliliği yapacağı endişesini yaşıyor

her toz ve hava kirliliği insan 
sağlığı ile oynuyor. İnsanın saç 
diplerinden tutunda, vücudunun 
her bir hücresinde kanserojen 
etkileri olacak. Öte yandan ortaya 
çıkacak ağır metal ve kalıcı organik 
maddelerin hava ile teması, yağan 
yağmurlarla toprağa ve suya 
karışması sonucu zeytin ve tarım 
bölgesi olan Bergama’ya kalıcı ve 
geri dönüşü olmayacak zararlar 
verecektir. İşte bunun için Termik 
santrale ‘Hayır’ diyoruz. Bakın 
Gerze’de yıllarca köylüler termik 
santral yapılmaması için mücadele 
verdiler ve başardılar. Bizler niye 

mücadele vermeyelim. Neden 
başarmayalım.”

Bergama Belediyesi’nin 
yanısıra Bakırçay inisiyatifi 
şemsiyesi altında Aliağa çevre 
platformu, Bergama Çevre 
platformu, Şakran Doğa-GüzDer, 
Çandarlı Çevre platformu, Dikili 
Çevre platformu yer alıyor. 
Öte yandan Yine Çandarlı’ya 
yapılması planlanan Konteyner 
limanı için açılan ihaleye hiçbir 
firma katılmadı. Bu gelişme 
üzerine Liman projesinin askıya 
alındığı ileri sürüldü. 
n HABER MERKEZİ

Bergama 
ve Bakırçay 

havzasına geri 
dönüşü olmayan 
zararlar verilecek

“ “

Mehmet
Gönenç
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Kocaoğlu’ndan Gönenç’e destek
Bergama’da yapılmak istenen termik santral konusunda ilk kez konuşan İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergama Belediye Başkanı Mehmet 
Gönenç’e destek geldi. Kocaoğlu, “Her önüne gelenin istediği yerden termik santral 
kurmasına karşıyız. Bu mücadelede Bergamalıların yanında olacağım” dedi

Bergama’yı ziyaret eden İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Bergama Belediye 
Başkanı Mehmet Gönenç ile 
birlikte Kozak Yaylası muhtarları 
ile buluştu. Buluşmada ilk kez 
Çandarlı’da yapılmak istenen 
termik santral ile ilgili görüşlerini 
açıklayan Kocaoğlu’ndan Gönenç’e 
tam destek geldi. Başkan Aziz 
Kocaoğlu, “Her önüne gelenin 
önüne gelen yerde santral 
yapmasını istemiyoruz. Bu 
mücadelede Mehmet Başkan’ın ve 
Bergamalıların yanında olacağım” 
diye görüşünü belirtti.

Üretime değil toprağı, suyu 
ve havayı kirletecek vahşi 
üretime karşı olduklarını belirten 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
sözlerini söyle sürdürdü:

Belediye Başkanı   
aktivist değildir

“Bu bölgede termik santralin 
yapılması ayrı bir dert, bunun 
külünün dökülmesi ayrı bir 
dert. Her önüne gelenin istediği 
yerde sağlığa, tarım arazisine, 
ekili dikili alana zarar verecek,  
Ankara’da oturup yapılacak işler 
değil bunlar. 12 Kasım’da burada 
bir değerlendirme toplantısı 
yapılacak. Ne bana ne de ilçe 
belediye başkanına bu konuda bir 
yazı gelmedi. Kendi kendilerine 
Ankara’da iş pişirmenin, ben 
yaptım oldu bitti demenin hiç 
bir yararı yoktur. Sanayileşmeye, 
enerji üretimine, fabrika açmaya hiç 
bir zaman karşı değiliz. Hepimiz 
düğmeye bastığımız zaman 
elektrik istiyoruz. Hepimiz üretim 
artsın, istihdam artsın istiyoruz. 
Ama sadece üretim için çevremizi 

ve toprağımızı yok edemeyiz. 
Denizimizi, suyumuzu, havamızı 
toprağımızı kirletemeyiz. Her şey 
yapılacak ama bilimin ve aklın 
önerdiği yerde yapılacak. Biz 
gelişmeyi, kalkınmayı destekliyoruz 
ama vahşi üretimi desteklemiyoruz. 
Çevrenin katledilmesini 
desteklemiyoruz.  Her önüne 
gelenin önüne gelen yerde iş 
yapmasını, santral yapmasını 
desteklemiyoruz. Mehmet Gönenç 
Başkanımızla size zarar verecek bu 

çalışmanın karşısında olacağımızı 
ve mücadele vereceğimizi 
söylüyorum. Tabii ki bu mücadeleyi 
yasal yollardan vereceğiz. Bunu da 
sizinle burada paylaşmak istedim. 
Bugüne kadar inanmadığım hiç bir 
şeyi söylemedim. İnanmadığım hiç 
bir şeyin arkasında durmadım.  Bu 
mücadelede her türlü yasal desteği 
vereceğim. Demokratik ve yasal 
tepkimi ortaya koyacağım. Ama 
belediye başkanı aktivist değildir.”
n HABER MERKEZİ
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Envar’ın Cambridge sınav başarısı
Özel Antalya Envar Eğitim 

Kurumları, bünyesinde ikinci kez 
uygulanan Cambridge Sınavları 
(Starters, Movers, Flyers, KET ve 
PET) sonucunda sertifika almaya hak 
kazanan öğrenciler için tören düzenledi. 
Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’ndeki 
törende konuşan Envar Koleji Kurucu 
temsilcisi Dr. Mehmet Karakayalı, dil 
eğitiminin önemine değindi. 

Erdem Bayazıt Kültür 
Merkezi’ndeki tören sırasında veliler, 
etkinlik boyunca öğrencilerin kazanmış 
olduğu başarıları kutlayarak onların 
heyecan ve mutluluğuna ortak oldular. 
Sertifika törenine okulun Kurucu 
Temsilcisi Dr. Karakayalı, Genel Müdür 
Kadir Sözen, Ortaokul Müdürü Yüksel 
Arslan ve diğer okul yöneticilerinin 
yanı sıra Cambridge University Press’i 
temsilen Teacher Trainer Steven Ogden 
ve Antalya ve Mersin bölge temsilcileri 
de geceye katıldı.
n HABER MERKEZİ
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Çöl canavarı
Suriye’de ki savaşın boyutu değişti. 

Rusya’nın IŞİD diye havadan vurduğu 
hedefler sivillerin yaşadığı yerdi fakat 
Rusya, bunu kabul etmiyor. Etmesi de 
beklenemez. Soğuk savaşı dünyanın 
her karesine yaymaya çalışan Rusya 
“ben dedim, oldu” tavırları sergilemesi 
Suriye’de oluşturulacak güvenli tampon 
bölgeyi riske atmış oldu.

Rusya’nın havadan Suriyeli 
muhalifleri bombalaması bugünün 
konusu değildi. Birkaç yıldır Suriye’ye 
askeri yardımda bulunmuştu. 
Bugünde Rusya ektiği tohumların 
meyvesini topluyor. Ancak mültecileri 
düşünmüyor. 

Nasıl olsa Türkiye’nin sınırları açık 
dahası Türkiye Cumhuriyeti iki buçuk 
milyon mülteciye bakıyor. Rusya, 
Suriye’yi çok düşünüyorsa, Suriyeli 
mültecileri ülkesine getirip baksın. 
Avrupa kapılarında perişanlık çeken 
mülteciler Rusya’ya gitsin. 

2003 yılında Irak’ı özgürleştireceğim 
diyen ABD, bugün yaptığı marifetlere 
baksın. Irak iç karışıklık içerisinde 
uluslararası güçlerin laboratuvarına 
döndü. Suriye’de Irak’ın yolundan 
gidiyor. IŞİD denilen terör örgütü, Suriye 
iç çatışmaları yaşarken ortada yoktu. 

Sonra birden bir sihirli değnek geldi. 
IŞİD kuruluverdi. Öyle bir örgüt oldu 
ki, dünyanın her karesinde kendine yer 
buldu. Adeta çöl canavarı oldu.   

BM toplantısında yaklaşık 170 ülke 
liderleri bir araya geldi. Konu neydi? Ne 
konuşuldu? Hangisi çözüm için anlaştı?

ABD-Rusya, bu iki ülke kapalı kapılar 
arasında neler konuştuğu ortada.  Her 
iki ülke de Suriye’de deneme atışları 
yapıyor, insanlık adına utanç duyulacak 
olayların yaşandığı Suriye’de yaşanan 
dramı görmek istemiyorlar. Onların 
dertleri başka.

PKK terör örgütü çöküntü yaşamaya 
başlayınca hemen Avrupa devreye 
giriyor. PKK’nın diğer bir kolu PYD’ye 
açıktan destek veren Almanya, Fransa ve 
ABD, sözde Türkiye’nin müttefikleri. 

İster istemez aklımıza şöyle bir 
soru geliyor, yeniden Haçlı Seferi 
mi başlayacak? Küreselleşen dünya 
dedikleri mazlumları öldürmek, insanları 
evlerinden çıkartmak, gelişmiş ülkeleri 
insan kanıyla beslemek. 

Dünyanın önünde uzun bir gelecek 
kalmadı. Eğer bu dünya gözyaşları ve 
kanlarla ıslanırsa, emin olun ki savaşa 
destek veren ülkelerde bundan nasibini 
kat kat alacak.

Duygu 
Karahasanoğlu
duygu.karahasanoglu
@hotmail.com

Azerbaycan Asker Ailesi 
Dernek Başkanı, savaş 
muhabiri Yüzbaşı Roza Alikızı 
Brüksel’de Avrupa Parlamento 
Komisyon’nun; “Ülkelerle 
Münasebet” adlı toplantısına 
da katıldı. Parlamento İnsan 
Hakları Komitesinin Başkanı 
Wim ile görüştü, Ermeni 
işgalinde olan Karabağ 
hakkında sorular sordu. Alikızı 
daha sonra da Wim’i Karabağ ile 
ilgili kitaplar ve CD’ler vererek 
bilgilendirdi.

Roza Alikızı Avrupa 
görüşmelerinin bir sonraki 
aşamasında da Dan Haak 
şehrine geçerek Avrasya 
Kadınlar Birliği’nin 
“Ermenistan’da esir düşmüş 
Kadınlar” konulu toplantısına 
davet üzerine katıldı. 

Toplantıda Karabağ savaşı 
ile ilgili bir konuşma yapan 
savaş muhabiri Yüzbaşı 
Alikızı, savaş sırasında 
yaşadığı olayların tanığı olarak 
Ermenilerin yaptığı vahşeti dile 

getirdi. Alikızı ayrıca yazdığı 
“Soykırım” isimli kitabını 
Avrasya Kadınlar Derneği 
Başkanı Fatma Aktaş’a hediye 
etti. Alikızı Birliğin Başkanı’na 
Birliğin Karabağ işgali 
hakkında yaptığı çalışmalar ve 
katkılar nedeniyle de teşekkür 
etti. Alikızı Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı’nın ve Azeri 
sivil toplum örgütlerinin Birliğe 
tam desteğinin bundan sonra da 
süreceğini ifade etti.
n DİLEK KANER

Roza Alikizi Avrupa Parlamentosu’nda
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Türkiye Yelken 
Federasyonu’nun Brezilya’nın 
Rio şehrinde yapılacak 2016 Yaz 
Olimpiyat Oyunları için aday sporcu 
seçtiği Dilara Uralp, Rio yolunda en 
büyük sınavını Umman’da verecek. 
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi’nin sponsorluğunda 
Olimpiyat hedefine doğru yol alan 
milli sörfçü Dilara, Umman’ın 
başkenti Maskat’ta 2016 Yaz 
Olimpiyatları için kota yarışlarına 
yine bu ülkedeki milli takım 
kampında hazırlanıyor.

Milli Takım kampı için Türki-
ye Rüzgar Sörfü Milli Takımı ile 
beraber 24 Eylül’de Umman’a giden 
Dilara Uralp, “Antrenmanlara sıkı 
şekilde hazırlanıyoruz. Burada 
Türkiye’nin yanı sıra Hollanda, 
Macaristan, Japonya, Hong Kong, 
Rusya ve Polonya ülke takımları da 
var. Çok farklı ülkelerin en başa-
rılı sporcuları ile antrenmanlara 
çıkmak, benim için büyük şans. 
Antrenman yaptığım kişiler ara-
sında olimpiyat madalyalı sporcu-
lar da bulunuyor. O nedenle çok 
mutluyum. Ayrıca performansım 

da giderek artıyor. Bu da beni 
motive ediyor” dedi. 

Gençlere örnek
Dilara, “Çok heyecanlıyım. 

Ülkemi Brezilya’da başarı ile 
temsil edeceğime inanıyo-
rum” diye konuştu.

İMEAK Deniz Ticaret Oda-
sı İzmir Şubesi Yönetim Ku-
rulu Başkanı Yusuf Öztürk, 
Dilara’nın bütün etapları ba-
şarıyla tamamlayarak Rio’da 
Türkiye’yi temsil edeceğine 
inandıklarını belirterek, 
“Dilara bizim yüz akımız. 
Hem ülkemizde hem ulusla-
rarası arenada başarılarını 
yakından izliyoruz. Kendisi 
İzmir ve ülkemizi başarıyla 
temsil ediyor. Gençlerimize 
şimdiden örnek oldu. Deniz 
sporlarımızın gelişmesi, 
gençlerimizin denize daha 
fazla ilgi göstermesi için 
Dilara gibi başarı sembolle-
rine ihtiyacımız var. Maddi 
manevi tüm gücümüzle 
Dilara’nın yanındayız” dedi.

DİLARA OLİMPİYATLARA 
UMMAN’DAN YELKEN AÇACAK

n Mahmut 
KAYACAN
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Öğrenci olmak mı zor 
veli olmak mı?

Yeni Eğitim ve öğretim yılı başladı. 
Hakkari’de 75 bin öğrenci için zil çaldı.

İlimizde görev yapan öğretmen 
sayısı 3 bin 300. İlimizde eğitim gören 
öğrenci sayısı ise 76 bine yakın. Mevcut 
derslik sayısı ise bin 976.

Adı terör bölgesine çıkan, sürgün 
yeri olarak bilinen çoğunun gelmek 
istemediği ilimize ataması yapılan 
öğretmenlerin çoğu geldi. Korkuyla 
gelen eğitimciler karşılaştıkları 
güzellikler karşısında şaşkınlıklarını 
gizleyemediler. 

1 hafta devam eden boykotun 
ardından zil çaldı ve eğitim öğretim 
başladı. Gözüme çarpan ve beni 
etkileyen bir detayı sizlerle paylaşmak 
istiyorum. 

Hakkari’de toplam belki de en fazla 
on kırtasiye mevcuttur. Tüm kırtasiyeler 
hınca hınç dolu. Öğrencilerin eline 
verilmiş kocaman bir ihtiyaç listesi var. 
Bu listeye okul çantası da eklenirse 100-
150 TL’ye tekabül ediyor. 

Küçük çocuk kırtasiyeci amcaya 
sesleniyor; “Bu defter 3 TL’ye çok pahalı, 
daha ucuzu yok mu?”. O ufacık avucuna 

sımsıkı tuttuğu iki lirası vardı. Çoğu 
anne ve babasının elini tutarak en 
düşük fiyat hangi kırtasiyede turlarına 
çıkmak zorunda kalıyor. 

Ece Kırtasiye sahibi Erkan Taş, 
kırtasiye malzemesinin en ucuz olduğu 
yerin Hakkari olduğunu, çoğu fakir 
öğrenciden para almadıklarını söylese 
de öğrencilerin okul alış verişi çileye 
dönüşüyor. 

Her şey tamam da, hazırlanan 
kocaman listeye 1 paket A4 kağıdını 
neden istediklerini anlamış değilim. 
Milli Eğitim bütçesi belli. 8 ila 10 Tl 
arası fiyatı olan ve okul idaresinin 
kullandığı bu kağıdı neden öğrencilere 
aldırıyorsunuz?

Hakkari’de geçim sıkıntısı çeken, 
asgari ücretle yaklaşık on nüfusa bakan 
binlerce aile var. Okul başlarken “masraf 
listesi” anne ve babaların uykularını 
kaçırıyor. 

Şimdi soruyorum;
Okul ihtiyaç listesini anne ve 

babasına veren öğrencinin mi işi zor?
Yoksa çocuğunun bu ihtiyacına yanıt 

veremeyen velinin işi mi zor?

Hakan Taş
hakantas3030@hotmail.com

Halk arasında rahat ve din-
lenerek seyahat etmenin tek 
yolu olarak görülen motorlu 
trenler bakımsızlık ve temiz-
likten uzak. Devlet Demir Yol-
larının bazı motorlu trenlerin-
de bakım eksiklikleri nedeni 
ile yolcular büyük tehlike ya-
şıyor. Özellikle banliyö trenle-
rinde seyahat eden yolcuların, 
tren içindeki koridorda bastığı 
yerlere dikkat etmezler ise her 
an düşmesi kaçınılmaz hale 

geldi. Bir günde aynı motorlu 
treni sevk ve idare eden maki-
nistlerin, sürekli üzerlerinden 
geçtikleri bu yer döşemelerini, 
bakım ve temizlik atölyele-
rine neden bildirmedikleri 
vatandaşlar 
ve yolcular 
arasında 
merak 
konusu.  
n HABER 
MERKEZİ

DDY’deki bazı trenler kirli ve 
yer döşemeleri paramparça
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Karşıyaka’ya bir spor salonu daha
Karşıyaka Belediyesi ilçeye yeni 

ve modern tesisler kazandırmak 
için çalışmalarını sürdüren 
Karşıyaka Belediyesi, Girne 
Kültürpark’taki açık basketbol 
sahasını çok amaçlı spor salonuna 
dönüştürdü. Yılda 5 bin kişinin 
faydalanacağı salonda; judo, 
jimnastik ve fitness gibi alternatif 
spor branşlarında da hizmet 
verilecek.

Son aşamaya gelindi
Geçtiğimiz Haziran ayında 

Girne Kültürpark içerisinde temeli 
atılan çok amaçlı spor salonunun 
inşaatında son aşamaya geldi. Açık 

basketbol sahasının bulunduğu 
470 metrekarelik alanda inşa 
edilen modern tesis, önümüzdeki 
ay törenle hizmete girecek. 

Tamamen belediyenin katkıları 
ile bitme aşamasına gelen salon, 
basketbol ve voleybolun yanı 
sıra, alternatif branşlara yönelik 
ihtiyaçları karşılamaya yönelik 
olacak. Jimnastik, judo, fitness 
ve step başta olmak üzere, pek 
çok branşta sportif faaliyetlere ev 
sahipliği yapacak olan tesisten 
yılda ortalama 5 bin sporcu 
faydalanacak.

Her yaşta ve her branşta sporu 
desteklemek ve yaygınlaştırmak 

için çalıştıklarını belirten Karşıyaka 
Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu 
Akpınar, “Karşıyakamızı, sadece 
popüler branşlarda değil, alternatif 
branşlarda da markalaştırmak 
hedefiyle yatırımlarımızı 
sürdürüyoruz. Kısa süre içinde 
açılışını yapacağımız çok amaçlı 
salonumuz sayesinde, kentimize 
donanımlı, sağlıklı ve çağdaş bir 
ortamda spor yapılabilecek bir 
tesis daha kazandırmış olacağız. 
Sporda bir marka olan kentimize 
yakışan tesisler kazandırmaya 
devam edeceğiz. Karşıyakamız 
buna layık” dedi.
n HABER MERKEZİ
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A Milli Futbol Takımımız, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A 
Grubu’nda İzlanda’yı 1-0 yenerek “en iyi üçüncü” kontenjanından 
Fransa’daki finallere direkt katılma hakkını elde etti. Türkiye’ye bu 
imkanı, Letonya’yı 1-0 yenen Kazakistan takımı adeta hediye etti

Biz bitti demeden bitmez!

FiNALLERDEYiZ
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Avrupa Şampiyonası eleme 
maçlarına beklenenin aksine 
iyi başlayamayan ve gerek 
kendi sahasında ve gerekse 
de deplasman maçlarında 
puan üstüne puan kaybeden 
Türk Milli Futbol Takımı Konya 
Büyükşehir Stadı’nda İzlanda 
ile oynadığı maçta adeta destan 
yazdı. Ankara’da meydana 
gelen terör olayında yaşamını 
yitirenlerin anısına siyah 
bantla maça çıkan millilerimiz 
maç başlamadan önce de 
saygı duruşunda bulundu. 
Maç boyunca İzlanda ekibine 
üstünlük kuran millilerimizin 
golünü 89. dakikada frikikten 
Selçuk İnan kaydetti. İkinci 
yarıda oyuna giren Gökhan 
Töre ise maçın 78. dakikasında 
yaptığı sert faul neticesinde 
doğrudan kırmızı kart görerek 
oyun dışı kaldı.

Sevinç yumağı oldular
2016 Avrupa Kupası 

elemelerinde doğrudan katılma 
şansını elde eden millilerimiz, 
maç sonunda Letonya’dan gelen 
Kazakistan’nın Letonya’yı 1-0 
yenmesi haberi ile adeta sevinç 
yumağına dönüştü. Letonya 
maçının sonucunu Soyunma 
odasında öğrenen Fatih Terim 
hemen sahaya oyuncularının 
yanına giderek onların sevinç 
gösterilerine katıldı. Bu arada 
kırmızı kart görmesinin ardından 
soyunma odasına giden Töre 
de, Terim’in talimatı ile sahaya 
gelerek diğer oyuncularımızın 
sevincine katıldı. 

Millilerimizin Kazakistan 
sayesinde de olsa Avrupa 
finallerine doğrudan katılması 
tüm yurtta sevinçle karşılandı. 
Özellikle sosyal medyada 
geniş yer bulan zafer için en 
rağbet gören mesaj “Biz bitti 
demeden maç bitmez” oldu.
n HABER MERKEZİ

Kazak Milli Takımı’ndan İslambek Kuat, 
attığı gol ile Türkiye’nin Avrupa kupasına 
katılmasına çok sevindiğini belirterek, 
“Maçtan önce diğer takımların problem-
leri bizi ilgilendirmiyordu. Öncelik kendi 
problemlerimizi çözmek ve gruptaki ilk 
galibiyetimizi almaktı ama maç sonu 
Türkiye’nin direkt gittiği yönünde almış 
olduğum haberi beni çok mutlu etti. 
Bizim için kardeş halk olan Türkiye’nin 
EURO 2016’ya katılması beni çok mem-
nun etti. Umarım Fransa’da başarılı 
olurlar. Çok iyi bir kadroları var” dedi.

Kazakistan’ın 
Letonyayı 
yenmesi ile 2016 
Avrupa Kupası’na 
doğrudan katılma 
hakkını elde eden  
millilerimiz maç 
sonunda adeta 
bir sevinç yumağı 
oldu. Milli 
futbolcularımız 
seyircilerin 
tezahuratlarına 
da katılarak 
onlarla birlikte 
üçlü çektiler.

TÜRKİYE ADINA 
MUTLU OLDUM
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Antalya Arena
550 konuta yetecek 

elektrik üretiyor 
Antalyaspor’un Beşiktaş maçıyla kapılarını açacağı 

33 bin kişilik yeni stadı Antalya Arena’nın çatısındaki 
güneş enerjisi panelleri, bir günde 550 konutun 

elektrik ihtiyacını karşılayacak kadar enerji üretiyor
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Antalya Arena
550 konuta yetecek 

elektrik üretiyor 

Antalya’da 
geçen yıl haziran ayında 96 
dönümlük arazide temeli atılan 
33 bin kişilik stadyumda inşaat 
bitti. Tam daire şekliyle arena 
görünümünü andıran statta 
koltuk montajı da tamamlandı. 
Soyunma odaları, yedek kulübesi 
ve locası da bitirilen statta, ses 
ve görüntü sistemi de hazırlandı. 
Türkiye’deki benzerlerinden farklı 
bir özelliğe sahip stadın 16 bin 
metrekarelik çatısı, tribünlerin 
üzerini kapatıyor. Çatının 12 bin 
metrekarelik bölümündeki 1.4 
megavat gücüne sahip güneş 
panelleri, 16 Eylül’den itibaren 
şehir şebekesine elektrik veriyor.

Günde ortalama 7 bin 200 
kilovat/saat enerji üreten stat 

Türkiye’de 
ilk, dünyada ise kapasitesiyle en 
fazla enerji üreten spor kompleksi 
özelliğine sahip. UEFA kriterlerine 
uygun şekilde hazırlanan statta 
38 tane 20 kişilik, 4 grup, 1 de 
protokol locası yer alıyor. 8 bin 
metrekarelik ticari alan ile bin 
200 araçlık otoparkı bulunan 
stadın karşılıklı iki skor tabelasi 
da var. Taraftar için farklı yönlere 
giriş çıkış alanı ayrılan statta, yüz 
tanımaya uygun kameraların da 
yer aldığı üst düzeyde güvenlik 
önemleri mevcut.

Stadın güney tribünü önünde 
yeterince güneş almayan çimlere 
ışıklandırma ve havalandırma 
desteğiyle ‘yoğun bakım’ çalışması 

uygulanıyor. 
Stat zeminin 113 metrekarelik çim 
bölümünün sadece güney tribünü 
önündeki 8 metrekarelik alanda 
yaşanan sorunlu bölgede iyileşme 
sürecinde aksilik yaşanmazsa, 
Antalyaspor ligin 9’uncu 
haftasındaki Beşiktaş maçını yeni 
stadında oynayacak.

1 aylık enerji 1 günde
Antalya Arena Proje Müdürü 

Yaşar Aydın, stadın elektrik 
enerjisi üretim kapasitesiyle 
dünyanın en büyük, Türkiye’de ilk 
spor tesisi olma özelliğine sahip 
olduğunu söyledi.
n HABER MERKEZİ

Antalya Arena çatısına kurulan güneş panelleri ile diğer stadlara örnek ola-
cak. Tesis 7 bin 200 kilovat/saat elektrik üreterek şehir şebekesine veriyor.
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Kötü Adamlar
“Tanımadığın kişilerle konuşma ve 

onlardan hiçbir hediye, yiyecek, içecek 
kabul etme. Annen ya da baban seni 
almak için beni gönderdi diyenlere 
sakın inanma, bizden başka kimseyle 
bir yere gitme, evde yalnızken kapıyı 
kimseye açma. Telefonda kimseye evde 
yalnız olduğunu söyleme, evimizin 
adresini kimseye verme.”  Kim bilir kaç 
kez duyduk bunları çocukluğumuzda 
aile büyüklerinden.  Her anne babanın 
korkulu rüyasıdır çocuklarının kötü 
niyetli kişiler tarafından kaçırılması, taciz 
edilmesi. O yüzden ellerinden gelen 
her şeyi yapmaya çalışırlar korumak için 
canlarından çok sevdikleri yavrularını.

Korkulara yenileri eklendi
Eski günlerde sadece sokakta, 

okulda, parkta, lunaparkta, vs. gibi 
yerlerde yaklaşmaya çalışırdı çocuklara 
bu kötü adamlar. Ama maalesef anne 
ve babaların korkularına yenileri 
eklendi. Kim mi bunlar? Bilgisayar 
ekranın arkasında kendilerinden başka 
herkes olabilen kişiler. Yaşını, cinsiyetini 
ve amaçlarını gizleyerek çocukları 
hedefleyen sapıklar. Günümüzde 
hızla ilerleyen teknolojinin yararları 
saymakla bitmez, ama ne yazık ki 
madalyonun ikinci yüzü var; o da yanlış 
amaçlı kullanılan teknolojinin sebep 
olabileceği zararlar.

İletişim kolaylaştı
Birbirlerinden uzakta yaşayanlar çok 

iyi bilirler; sevdikleriyle iletişim içinde 
olmak oldukça pahalı olabiliyordu 
eskiden. Oysa şimdi bir-iki dakikada 
çocuklarınızın okula başladığı günü, 
saçının ilk kesildiği günü ya da ilk süt 
dişini kaybettiği anı resimleyip akıllı 
telefonlardan tüm sevdiklerinizle, eş, 
dost ve akrabalarınızla paylaşabilirsiniz. 

Doğum günü partilerinin resimlerine 
bakıp kendilerini orada olmuş gibi 
hissedip de gülümseyen anneanneler, 
babaanneler ve dedelerin yanı sıra, 
aynı resimlere bakan “kötü adamların” 
olduğunu düşünmek insanın kanını 
donduruyor bir anda.  

Sosyal medyada çocuklarınızın 
resimlerini paylaşırken çok dikkatli 
olun, kimlerin bu resimleri görüp 
göremeyeceği sizin elinizde, hesabınız 
hacklenmediği sürece.

Size güvenmelerini sağlayın
Bir de sosyal medyada direk olarak 

çocuklarımıza musallat olanlar var ki 
bunlar bazen en tehlikelileri olabilir. Bu 
kişiler fake (feyk) bir isimle çocuklarla 
sosyal medyada iletişime geçer. Önce, 
yavaş yavaş çocuklarınızın güvenini 
kazanır, okuldaki öğretmenlerin 
tutumunun, evdeki aile baskısının 
çok gereksiz olduğunu ima ederek 
çocuklarınızın sevgisini kazanır. 
Bazıları çocuklara hediye gönderir ve 
çocukların “kahramanı” olur birden 
bire. Karşılığında ise çocuklardan resim 
istemeye başlarlar.  Önce masumane 
resimler daha sonra da çıplak resimler 
istemeye dönüşür. Çocuklar korkarak 
artık resim ya da video göndermemek 
isteyince de bu kişiler tehditler 
yağdırmaya başlarlar. ”Eğer istediğimi 
göndermezsen daha önceki resimlerini 
anne ve babana gönderirim, ya da 
nerde oturduğunu biliyorum, evinize 
gelip sana ya da ailene zarar veririm” 
gibi tehditler. 

En iyi yıldırma metodlarından biri 
olan tehdit çocukların bu kişilerin 
istediklerini yapmasına sebep verir. 
Bu durumda en akıllıca yapılacak şey 
büyüklerle konuşmaktır ama çocuklar 
anne ve babalarının tepkilerinden 
korkup istemedikleri halde gittikçe daha 
da tehlikeli olmaya başlayan bu oyunun 
bir parçası olmaya devam ederler. 
Çocuklarınızın size güvenmelerini 
sağlayın, onlara durum ne kadar 
vahim görünürse görünsün size gelip 
her şeyi açıkça anlatabileceklerini 
gösterin, anne ve babasından başka 
kişilerden yardım ummasının kötü 
sonuçlar doğurabileceğini ve size 
doğruyu söyledikleri için onları 
cezalandırmayacağınızı açıkça gösterin 
ki olay daha da büyümeden sonuca 
bağlansın.

Ebru Waters
ebru218@yahoo.com
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İzmirli iş kadınları İZİKAD ile  
meslek edindirmeye devam ediyor

Siemens’ten 30 milyon Euro’luk yatırım

İstihdama destek veren, eğitimli 
ve bilinçli kadınları yetiştirerek 
iş hayatına teşvik eden İzmir 
İş Kadınları Derneği (İZİKAD) 
meslek edindirme kursları 
ile birçok kadını iş hayatına 
kazandırmaya devam ediyor.

İZİKAD’ın, Konak Halk Eğitim 
Merkezi işbirliği ile ‘’Mesleğim 
Var’’ Projesi kapsamında düzen-
lediği ‘’Perakende ve Satış 
Elemanı Kursu”nu başarı ile 
tamamlayanlara sertifikaları 
verildi. 6 ay süren kurs, kişisel 
bakım, müşteri özellikleri, müşteri 
memnuniyeti, müşteri iletişimi, 
satışa hazırlık, iş planı ve ticari 
belgeler modüllerini içerdi. 184 
saatlik bu eğitim, Cambridge 
English Passport Dil Merkezi’nde 
gerçekleştirildi.

Sertifika törenine Konak 
Halk Eğitim Merkezi Müdür 

Yardımcıları Murat Demir,  
Fevzi Özışık, Kurs Eğitmeni Ece 
Maşeroğlu, İZİKAD Yönetim 
Kurulu Üyeleri katıldı. Törende 
bir konuşma yapan İZİKAD 
Yönetim Kurulu Başkanı Candan 
Çilingiroğlu, Dernek olarak 

kadınlara ve gençlere yönelik çok 
sayıda projeyi hayata geçirdiklerini 
belirtti. Çilingiroğlu, “Amacımız, 
kadınlarımızın iş ve sosyal 
yaşamda saygın bir yer edinmeleri 
ve kendi ayakları üzerinde durabil-
meleridir” dedi. n HABER MERKEZİ

Türkiye’de tramvay üretecek 
olan Siemens, Gebze’ye yeni 
bir fabrika kurarak yaklaşık 30 
milyon euro yatırım yapacak. 
Almanya’nın dev sanayi 
firmalarından Siemens’in fabrika 
için uzun aramalardan sonra 
Gebze’yi seçtiği belirtildi. 2018’e 
kadar yatırımın tamamlanacağı 
ve fabrikanın aynı tarihte üretime 
geçeceği ileri sürüldü. Fabrikanın 
öncelikle montaj tesisi olarak 
üretim yapılacağı da ifade edildi. 
Siemens’in Gebze’deki fabrikasının 
üretime geçmesi ile birlikte 
Türkiye’de toplu taşımacılık 
alanında son yıllarda büyük 
ilgi gören tramvay ihtiyacının 
tamamen ülkemizden karşılanması 
bekleniyor. n HABER MERKEZİ
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Fiber hayat

Yaşantımızı ele geçiren son 
yıllarımızın sihirli değneği internetin 
bize dayattığı sosyal medyanın tanımı 
dışında kullanımı hayatımızı, seyirci 
olarak kullanmamızı sağlamaya başladı.

Sosyal medya genel tanım olarak, 
yüksek erişebilir ve ölçeklenebilir 
iletişim araçları ve platformlar üzerinden 
oluşturulan sosyal etkileşim ve 
paylaşım ortamlarıdır. Bireyler duygu ve 
düşüncelerini, gözlemlerini tecrübelerini 
aktarmak ve birbirleriyle iletişim halinde 
bulunmak için kullandıkları online 
alanlardır.

İsimlerini sayamayacağım çeşitli 
sosyal ağlar hayatımızı sardı. İnsanımız 
teknolojinin hızına yetişmeye çalışıyor. 
Bu hızın içinde gerçek hayatı yaşamayı 
unutuyor. Kim, nerede, ne yemiş, kiminle 
etiketlenmiş seksenlerin paparazi 
modası hepimizi sarmış durumda... Evde, 
yolda, işte hatta yatakta her saniyemiz 
sosyal ağların içinde. Resmini bir yerde, 
yazını başka bir yerde paylaş, tıklamaları 
bekle... Birbirimize ikramlarımız dahi 
sanal oldu. Çiçek mi göndereceksin bir 

tık, kahve mi ikram edeceksin cezvesi 
dumanı üstünde buyur.

Bir de duygular, aşklar beraberlikler 
de buralardan doğmaya başladı. Resime 
bakıp sevdalar yaşanıyor. Kendini 
görünmez sanıp normal yaşamında 
yapamayacağı birçok konuşmayı 
buralarda yapan saygı, görgü, ahlak 
kurallarını hiçe sayanlar kendini 
kaybediyor...

Sevgilerimiz, saygılarımız, 
geleneklerimiz, göreneklerimiz sanal 
olmamalı, yaşamımızı akıllı makineler 
yönetmemeli.. Biz başımızı kaldırıp 
ekranların dışındaki gerçek yaşama 
dönmeliyiz. Gülücüklerimiz kuru kafa, 
sevgilerimiz kalp resmi olmamalı. Bir eli 
tutacaksak sıcaklığını hissetmeliyiz...

Sosyal medya bizim hayatımızı 
kolaylaştırmalı, bize hizmet için 
kullanılmalı.

Rac modası, rok modası, paparazi 
modası, salsa, tvist gibi bu da bir oyun 
olup sosyal ağlar da yaşamdan umarım 
geçer, benliğimizi kaybetmeden 
hayatımıza devam ederiz.

Nermin Erbaş

Dikili Belediyesi mevcut 
yeşil alanları elden geçirirken, 
diğer yandan da parklara 
gece aydınlatmaları yaparak 
güzelleştiriyor.

Her alanda daha yaşanabilir 
bir ilçe yaratmak hedefiyle 
çalışmalarını sürdüren Dikili  
Belediyesi, Arabacılar Parkı olarak 
bilinen ‘Öğretmen Nail Çağlayan 
Parkı’nda yürüttüğü yenileme 
ve yeşillendirme çalışmalarını 
tamamladı. Işıklandırmasıyla göz 
kamaştıran parkta son rötuşlarında 
tamamlanmasıyla hafta sonunda 
halkın hizmetine açılacağı 
bildirildi.

Dikili Belediyesi Fen İşleri 

Müdürlüğü ile Destek Hizmetleri 
Müdürlüğü Park Bahçeler 
Birimi ekiplerinin koordineli 
çalışmalarıyla yenilenen parklardan 
biri de İsmetpaşa Mahallesi’ndeki 
Öğretmen Nail Çağlayan 
Parkı oldu. 90 yaşındaki Köy 
Enstitüsü mezunu Öğretmen Nail 
Çağlayan’ın adının verildiği parkta 
Dikilililerin hem nefes alabileceği 
hem de eğlenerek zaman geçireceği 
yeni bir yeşil alan oluşturuldu. 

Mahalle sakinleri evlerinin 
ve iş yerlerinin önündeki 
parkta yürütülen yenileme 
çalışmalarından memnun 
olduklarını söyledi. 
n HABER MERKEZİ

Dikili parkları yeşillendi
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BOSPA’da festival havası esti
Dünyaya ve dünya 

markalarına üretim yapan 
İzmirliler, İzmirlilerin karşısına 
çıktı. Türkiye’nin ilk indirimli 
alışveriş festivali İzmir Outlet 
Shopping Fest açıldı. 

Bostanlı Pazarı’nda kurulan, 
kaliteli ve markalı ürünlerin 
indirimli satıldığı festival üç gün 
sürdü. Giyimden mobilyaya, 
kozmetikten ev tekstiline, optikten 
oyuncağa sektörlerin önde gelen 
marka ve ihracatçılarının katıldığı 
festivalde, tüm ürünler indirimli 
olarak tüketicilere ulaştı. İlk kez 
gerçekleştirilen ve 6 bin metrekare 
alan üzerinde 70 firmanın katıldığı 
İzmir Outlet Shopping Fest büyük 
ilgi gördü.

Türkiye’de bir ilk niteliği 
taşıyan etkinlik, alışveriş 
festivallerine yeni bir soluk 
getirerek, Türk tüketicisini geniş 
bir ürün yelpazesinde kaliteli ve 
indirimli stok-depo satışlarıyla 
tanıştırmayı hedefledi. Öte 

yandan İzmir’den dünyaya 
ihracat yapan önemli firmalar 
Türk tüketicisiyle bu etkinlik 
kapsamında üç gün boyunca 
buluşmuş oldu. 

İsim Organizasyon ve Diva 
Magazin ortaklığında düzenlenen 
İzmir Outlet Shopping Fest’i 
Karşıyaka Belediyesi’nin yanı 
sıra Ege İhracatçı Birlikleri, İzmir 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliği, Ege Giyim Sanayicileri 
Derneği ve Mimar Kemalettin 
Moda Merkezi Derneği destekledi. 
Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
Başkanı Mukadder Özden, 
düzenlenen etkinliğin gelecek 
vaad ettiğini dile getirerek; 
“Ege Giyim Sanayicileri olarak 
Türkiye’nin ilk ihracatçı 
sektörüyüz. Hazır giyim sektörü, 
genelde ilk üçüncü sırada yer 
alan önemli bir sektör.  İzmir 
Outlet Shopping Fest, yılda iki              
kez yapılacak” dedi.
n Dilek BAKIRKAYNAK
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Milli Birlik Demokratik Açılımı 
Roman Çalıştayı’ndan 
genel görünüm

Anadolu coğrafyasında Osmanlı ve 
Cumhuriyet dönemlerinde yaşayan 
etnik zenginlikler arasında yaşadığı her 
dönemde siyasi otorite tarafından hiçbir 
zaman tehlike unsuru görülmeyen, 
bilakis yaşadığı toplumların moral 
kaynağı olan İslam’ı ve Türklük’ü 
kendine şeref edinen biz romanlar; 10 
Aralık 2009’u Türkiye’deki romanların 
bayramı olarak kabul ediyoruz. Çünkü, 
80 yıl boyunca kapımızı hiç bir hükümet 
çalmadı, halimizi kimse sormadı. Fakat 
şimdi Cumhurbaşkanı olan dönemin 
Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan 
kapımızı çaldı, kapımızı çalmakla 
kalmayıp iade-i itibarla özür de diledi. 
Bu özür Roman toplumunun kalbinde 
yer buldu.

10 Aralık 2009’da, 36 ayrı ilden 120 
roman dernek yöneticileriyle yapılan 
Çalıştay’da, 4 sorun başlığında ortak 
görüş birliğine varıldı:

1. Konut
2. Eğitim
3. İstihdam
4. Ayrımcılık

Roman derneklerinin olgunlaşması 
ve sonuca odaklanması zaman 
alacağı gibi, Açılım sürecinde sihirli 
değnek olmadığını çok iyi anlamak 
lazımdır. 70 yıllık sabitleşmiş sorunlar, 
insafla bakıldığında 2 yılda bitmez. 
Bizler roman dernekleri olarak hem 
olgunlaşacağız, hem de açılımı iyi 
anlayacağız.

İki büyük tehlike
Bu bildiriyi hazırlamamıza sebep 

olan iki büyük tehlikeyi anlatmak 
istedik:

1. Açılımın olumlu yansımasıyla, 
romanların AK Parti’ye olan 
teveccühlerini kırmak için muhalefet 
partilerinden CHP romanların oyunu 
almak için bir çalışma başlattı. Kendi 

içlerinde bir çalışma komisyonu 
oluşturup, bizim içimizdeki bazı art 
niyetli dernekçileri de menfaatle 
kendilerine memur edip CHP 
kontrolünde bir konfederasyon 
kurma çalışması başlattı. Şu an sahada 
yoğunlukla çalışıyorlar.

2. Kendilerine Roman diyen, fakat 
roman kültüründen ve mehlelerin 
dokusundan uzaklaşmış bir grup art 
niyetli kişiler, Roman Dernekçiliği adı 
altında 7-8 senedir Avrupa’nın mimsiz 
medeniyetçilerini kendilerine patron 
etmişlerdir.

Yakın zamanda da bu patronlar 
bu kişilerin ellerine 5 yıldızlı imkanlar 
verip Türkiye turuna çıkartıp bir Roman 
Partisi kurmak amacındalar.

İlknur Denizli aktifleşmeli
Hem 10 Aralık Çalıştayı’ndan çıkan 

konut, eğitim, istihdam ve ayrımcılık 
hizmetlerinin Roman toplumuna 
acilen uygulanması için, hem de 2 
yıldır hükümeti temsilen aramıza giren 
ve romanların yaşadığı bölgeleri tek 
tek, mahalle mahalle dolaşan, roman 
etnik özelliğini çok iyi okuyan Roman 
dernekçileriyle bağını güçlendiren ve 
bu açılımın sonuca ulaşmasında çok 
iyi bir profil sergileyen, emek harcayan 
İzmir milletvekilimiz sayın İlknur 
Denizli’nin daha da aktif hale getirilmesi 
gerekir.

Çözüm önerisi 
Denizli’nin Roman açılımında 

yaşanan bu tehlikeleri bertaraf 
edileceği görülüyor. Roman açılımdaki 
başarı milli birlik, demokratik açılım 
sürecine müspet örnek olacağı da 
böylece ispatlanacaktır. 

Acilen Ankara merkezli, Roman 
sorunlarına eğilecek, çözümler 
arayacak, bir büroya ihtiyaç vardı. Bu 
konuda yetkililerin gerekli girişimleri 
yapacaklarına inanıyoruz.

Namık Sarıyaprak
namik_1958@hotmail.com
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Antalya 
sıcağında
buzdan 
heykeller

Antalya Akvaryum içindeki Kar Dünyası Eğlence 
Merkezi’nde hazırlanan kar ve buz heykel müzesi, 
yerli yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. ‘Antalya’nın 
Enleri’ çerçevesinde oluşturulan müzede, 30’un 
üzerinde buzdan heykel bulunuyor. Açıldığı günden 
bugüne 50 günü geride bırakan buz heykel müzesini 
10 binin üzerinde kişi ziyaret etti.

Chimera Efsanesi, Hadrianus Kapısı, Apollon Tapı-
nağı, Myra, Noel Baba, Abdal Musa, Attolos, Belkıs 
Efsanesi, Likya Mezarlığı gibi Antalya’yı simgeleyen 
tarihi yapıların buzdan heykellerinin oluşturulduğu 
müze, her yıl farklı bir temayla açılacak. Müze 
bünyesinde aynı zamanda buzdan akvaryum da 
bulunuyor. Buz kalıpları içinde ölü deniz ürünlerinin 
sergilendiği bölümde köpek balığı, vatoz, yengeç, su 
yılanı gibi deniz canlıları dikkati çekiyor.

Kar Dünyası Eğlence Merkezi Müdürü Murat Selek, 
ilgiden memnun olduklarını söyledi. Dünyanın dört 
bir yanından gelen ziyaretçiler tarafından gezilen Buz 
Müzesi’nin Türkiye’de bir ilk olduğunu aktaran Selek, 
“50 derece hava sıcaklığını gören bir şehirde buzdan 
müze kurmak güzel” dedi. n HABER MERKEZİ

Antalya Akvaryum’da kurulan ‘Buz 
Heykel Müzesi’ni 50 gün içinde, yerli 
ve yabancı 10 bin kişi ziyaret etti
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Türkiye üzerine oynanan oyunlar
Günümüzde yaşanan bombalı saldı-

rılar, çatışmalar ve yaratılmaya çalışılan 
kaosla ilgili bazı noktalara değinelim. 
Aslında bu olgu çok gerilere dayanıyor, 
fakat biz yakın geçmiş ve bugünü değer-
lendirelim.

1950’lerde Adnan Menderes döne-
minde, İlluminati adı verilen yapı Marshall 
Yardımı ile Türkiye’ye el attı. Dışarıya çok 
borçlandık ve ödeyemeyecek duruma 
geldik. Borçlar ödenemeyince, hemen 
fırsattan istifade Menderes’e Türkiye’yi 
yabancı yatırımlara açmayı teklif ettiler. 
Olumsuz yanıt alınınca Türkiye’deki aktör-
lerini devreye soktular. Adnan Menderes 
ve çalışma arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve 
Hasan Polatkan idam edildi. Sadece döne-
min Cumhurbaşkanı Celal Bayar Vatikan’ın 
baskısıyla kurtuldu.

1980 darbesinin de İlluminati talima-
tıyla 1977’de temelleri atılmaya başladı. 
Aktörler yine sahneye çıkartıldı. Sağ ve sol 
çatışmaları meydana geldi. On binlerce 
gencimiz uydurma ideallere o kadar çok 
inandırıldılar ki neye ve kime hizmet 
ettiklerini bilmeden öldürüp öldürüldüler. 
1 Mayıs 1977’de İşçi Bayramı’nda taksim-
de 500 bin kişi toplandı. Topluluğa ateş 
açılınca izdiham yaşandı. 34 kişi hayatını 
kaybetti, 136 kişi yaralandı. MİT bu olay-
dan sonra Demirel’e verdiği raporda dar-
be hazırlığı yapıldığını belirtti. 29 Mayıs 
1977’de ana muhalefet lideri Ecevit’e İzmir 
Havaalanı’nda suikast girişimi yapıldı. 
Bazı diğer gelişmelerden sonra 12 Eylül 
1980’de darbe yapıldı.

Darbe sonrasında huzur ortamı bağ-
ladılar. Halbuki, provokatörlerin görevi 
bitmiş sahneden çekilmişlerdi. Bunlar 
yaşanırken İlluminati Üyesi ABD’li Yahudi 
Banker David Rockefeller’in de içinde ol-
duğu bu gizli grubun üyeleri insanlarımızı 
zavallı diye nitelendirip zafere ulaşmanın 
küstahlığıyla bıyık altından gülüyorlardı.

 Turgut Özal döneminde yine yatırım-
lar, yollar, fabrikalar, termik santraller hızla 
yapıldı. Bu yüzden Özal, Türkiye’nin kapıla-
rını yabancı yatırımlara sonuna kadar açtı, 
tabi aynı gücün istekleri doğrultusunda. 
Özal,  Türkiye’nin daha büyüyüp gelişmesi 
için Başkanlık Sistemi’nin gerekliliğini dile 
getirince, İtalya’daki Gladyo’nun Türkiye 

uzantısı,  1988 de Özal suikastini organize 
etti. Özal, Kartal Demirağ tarafından silahlı 
saldırıya uğradı.

Şimdi de günümüze gelelim. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi Başkanlığı yaptığı sırada Başba-
kan olması planlandı. 2002’de Genel Baş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere 
AKPARTİ kuruldu. İlk seçimde tek başına 
iktidar oldu. Bekleme sürecine geçildi. Bu 
süre zarfında yine sürekli yatırımlar, yollar, 
fabrikalar inşa edildi, kendi üretimlerimizi 
artırdık. Gözle görülür bir büyüme süreci-
ne girmiş, borçlarımızı ödüyor, borç talep 
etmez hale geldik. İktidar, bir taraftan da 
Kürt, Alevi gibi sorunları da en az düzeye 
indirgemeyi başardı. Ortadoğu ve Arap 
ülkeleriyle ilişkileri geliştirmiş, itibar elde 
etmişti.

Türkiye bunları yaparken aslan pençe-
lerini çıkarmaya başladı. Türkiye’de önemli 
noktalara yerleştirdikleri (Merkez Bankası, 
döviz piyasası, altın borsası, İMKB) ajanlara 
ekonomimiz konusunda olumsuz rapor 
hazırlamaları hususunda talimat verdiler. 
Fakat raporlarda bekledikleri sonuç gel-
medi. Nasıl olur diye araştırma yapılınca 
aslında zengin Arap ve Türki işadamlarının 
paraları kayıtdışı olarak Türkiye’ye getiril-
miş ve bu paralarla yatırımlar yapılmıştı.

Bunun üzerine düğmeye bastılar. 
Türkiye’de baş aktörler provokatörler 
devreye sokuldu. Psikolojik baskı, bom-
balar, çatışmalar başladı. Gezi olayları, 
17-25 Aralık komploları ve şimdi 7 Haziran 
seçimlerinden 2 gün önce HDP mitin-
ginde patlatılan bomba, Suruç’ta ve son 
olarak Ankara’da patlatılan bombalar. 
Bunların seçimlerden önce olması tesadüf 
değil. Amaç mevcut hükümeti düşürüp 
yerine kendi şartlarını yerine getirecek bir 
hükümet getirmek.

2023 te Lozan Antlaşması bitince 
kendi yeraltı kaynaklarımızı işleyip kullan-
maya başlayacağız. Bu arada su İsrail için 
çok önemli bir ihtiyaç. 2023’te dünyanın 
en zengin ülkesi olacak kadar yer altı 
kaynaklarına sahibiz ve dış devletlere borç 
verecek ve otorite bir ülke haline gelecek 
kadar güçlü bir ülke konumuna geleceğiz. 
O halde gelin birlik olup, kenetlenip güzel  
Türkiye’mizi 2023 taşıyalım…

Nilüfer Duran
nlily_21@hotmail.com
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Antalya’ya ‘Ali Baba’ geliyor

‘Şen Dul’ operetinin ardından 
‘Uyuyan Güzel’ balesiyle 
seyirciyle buluşan ANTDOB, 
ekim ayında Seslerin Büyüsü 
(konser), Ali Baba&40 (opera) 
ve ‘Kurtuluş ve Cumhuriyet’ 
(konser) eserleriyle seyircinin 
karşısına çıkacak. Önceki yıllarda 
‘Ali Baba ve 40 Haramiler’ ismiyle 
sahnelenen, geçen sezondan 
itibaren de ‘Haramiler’ kelimesi 
çıkarılarak ‘Ali Baba&40’ adıyla 
değişiklik yapılan opera eseri, 
ekim ayında 3 temsil yapacak.

Her defasında izlenme rekoru 
kıran, dekor, kostüm ve ışık 
efektleriyle göz kamaştıran ‘Ali 
Baba&40’, 24, 26 ve 28 Ekim 
akşamları izlenecek.

‘Bin bir Gece Masalları’ndan 
biri olan ve Türk operası olarak da 
opera severlerin karşısına çıkan 

eserde ‘entrika’, ‘kıskançlık’ ve 
‘aşk’ konuları işleniyor.

Ali Baba, karısı Ayşe, oğlu 
Abdullah ve kölesi Nurcihan 
ile yoksul bir hayat sürdürüyor. 
Ali Baba, Kırk Haramilerin 
içi ganimetlerle dolu gizemli 
mağarasının sırrını öğreniyor. 
Haramiler mağarayı terk 
edince, Ali Baba da içeri girip 
mücevherlerden bir miktar 
alıyor. Neşeyle eve dönen Ali 
Baba’yı zengin hayat özlemi 
yaşayan karısı Ayşe karşılıyor. 
Ayşe, torbadaki altınları tartmak 
için eltisi Zeynep’ten tartı aletini 
istemesi ile olaylar gelişiyor.

Librettosu Tarık Günersel’e ait 
olan 2 perdelik masal tadındaki 
opera eseri, geçen sezon Haşim 
İşcan Kültür Merkezi’nde izlenme 
rekoru kırmıştı. n HABER MERKEZİ

Antalya Devlet Opera ve Balesi’nin ‘Şen Dul’ 
operetiyle açılan perdesi, ekim ayını ‘Kurtuluş ve 
Cumhuriyet’ konseriyle kapatacak
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Diyabetliler ayak 
yaralarını ihmal etmemeli

Özel Tınaztepe 
Hastanesi 

Endokrinoloji 
Uzmanı Dr. Ogün 

Hatiboğlu, Plastik 
Rekonstrüktif ve 

Estetik Cerrahi 
Bölümü’nden Op. 
Dr. Özgür Sunay, 

hem tıbbi hem 
sosyal hem de 

ekonomik açıdan 
diyabette yaşanan 

ayak sorunlarına ve 
bunların tedavisine 
yönelik önerilerde 

bulundu

Uzm. Dr. Ogün Hatiboğlu, 
travmaya bağlı olmayan ayak ve 
bacak kesilmelerinin yarısından 
fazlasının diyabetik ayak nedeniyle 
uygulandığını belirterek, Özel 
Tınaztepe Hastanesi’nde Plastik 
Estetik ve Rekonstrüktif Bölümü ile 
işbirliği içerisinde diyabetik ayak 
tedavisi uyguladıklarını kaydetti.

Diyabet (şeker hastalığı) 
hastalarının ayaklarında görülen 
yara ve şekil bozukluklarının 
diyabetik ayak olarak 
adlandırıldığını belirten Dr. Ogün 
Hatiboğlu, “Diyabetik ayak, 
diyabetin en ciddi ve en ağır 
olumsuz sonuçlarından biridir” 
dedi. Hatiboğlu sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Diyabetli kişilerin yaklaşık 
yarısında, yaşamları boyunca 
diyabetik ayak gelişme riski 
mevcuttur. Travmaya bağlı 
olmayan ayak ve bacak 
kesilmelerinin yarısından 

fazlası diyabetik ayak nedeniyle 
uygulanmaktadır. Bu nedenle 
hem tıbbi, hem sosyal, hem de 
ekonomik açıdan diyabette yaşanan 
ayak sorunları oldukça önemlidir.”

Risk sürekli
Diyabeti uzun süredir mevcut, 

kan şekerleri çok yüksek ve 
düzensiz seyreden hastaların 
ayaklarında problemler ortaya 
çıkabileceğinin altını çizen Dr. 
Hatiboğlu, şunları söyledi:

“Bu problemler, damarlarda 
oluşan tahribat nedeniyle, 
kan dolaşımının bozulması 
sonucunda uç bölgelere yeterli 
kan ulaşamaması ve ayaklardaki 
sinirlerin hasarlanması sonucu 
ayak ve parmak uçlarındaki his 
kayıpları nedeniyle meydana gelir. 
Hissedilemeyebilen kesik, yanık 
ve yara sonraları ayak yaraları 
ortaya çıkabilir. Tip 2 diyabet 
hastalarında ayak muayenesi teşhis 

Ogün 
Hatiboğlu

Özgür
Sunay
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l Sigara kesinlikle içilmemelidir.
l Evde, plajda çıplak ayakla yere 

basmayınız, ayağınıza mutlaka 
terlik giyiniz.

l Ayaklarınızı her gün tahriş 
etmeyen bir sabunla ılık 
suda yıkayınız. Yıkama 
sonrası özellikle parmak 
aralarınızı yumuşak bir 
havlu ile iyice kurulayınız. Bu 
kurulama özellikle parmak 
aralarında çıkan mantar 
enfeksiyonunu önleyecektir. 
Kuruma ve çatlamalara karşı 
ayaklarınıza nemlendirici krem 
sürebilirsiniz. Fakat kremi 
parmak aralarına sürmeyiniz.

l Çoraplarınızı her gün 
değiştiriniz. Ayağı sıkmayan 
pamuklu çorapları tercih 
ediniz. Tamir edilmiş ya da 
dikilmiş çorapları giymeyiniz. 
Bunlar deri zedelenmelerine, 

tahrişe neden olabilirler.
l Ayaklarınızdaki nasır ve 

sertleşmiş deri kısımları için 
asla kesici alet kullanmayınız. 
Ayak tırnaklarınızı banyodan 
sonra yumuşak iken kesiniz, 
çok kısa kesmeyiniz ve köşeleri 
derin almayınız.

l Ayaklarınızı herhangi bir 
ısıtıcıda (soba, kalorifer, 
elektrikli ısıtıcı vs.) ya da 
sıcak su torbası kullanarak 
ısıtmayınız. His kaybı nedeniyle 
ciddi yanıklar oluşabilir.

l Ayaklarınızı her gece yatmadan 
önce kontrol ediniz. Göremediğiniz 
kısımlara ayna yardımıyla 
bakabilirsiniz. Bu şekilde 
ayaklarınızda oluşan kesik, çizik 
gibi yaralanmaları, şişmeleri, 
cilt kuruluğunu, kızarıklık ve su 
toplanmalarını erken fark edip 
önlemini alabilirsiniz.

Diyabetik ayakta nelere 
dikkat edilmeli?

konulduğunda ve sonrasında en 
azından yılda bir yapılmalıdır. 
Herhangi bir sorun yaşandığında 
daha erken başvurulmalıdır. 
Muayene sırasında dolaşım 
bozukluğu, sinir hasarı, deri ve 
şekil değişiklikleri, yaralar ve 
tırnaklar değerlendirilecektir. 
İlk ve en önemli tedavi, kan 
şekerlerinin uygun düzeylerde 
devamlılığının sağlanmasıdır. 
Bunun için, öncelikle diyet 
programının yeniden 
düzenlenmesi ve diyabete yönelik 
almış olduğunuz tedavinin 
yeniden gözden geçirilmesi 
gerekir.”

Düzenli kontrol şart
Op. Dr. Özgür Sunay da 

diyabet nedeniyle küçük ve 
büyük damarları hasarlanmış 
olan hastalarda diyabetik ayak 
problemi de ortaya çıktığında 
hastanın hareket kabiliyetinin 
oldukça kısıtlandığını belirtti. 
Sunay, hastaların yaralar 
nedeniyle yatağa bağlı kaldığını 
ve mevcut dolaşım problemlerinin 
daha da arttığını ifade ederek şu 
bilgileri verdi:

 “Ayak bölgesinde diyabet 
nedeniyle oluşan his kaybının 
etkisiyle hasta küçük travmaları 
hissetmemekte, farkına varmadığı 
bu travmalar ciddi yaralara 
neden olabilmektedir. Bunu 
önlemenin en önemli yolu 
diyabetik hastaların her gün bir 
ayna yardımıyla kendi kendilerine 
ayak muayenesi yapmalarıdır. 
Diyabetik hastalar ayaklarındaki 
en ufak yaralar için bile plastik 
cerraha başvurmalıdırlar. Şu 
unutulmamalıdır ki diyabetik 
ayak yaraları hızlı ilerler. Eğer 
altında yatan damarsal sorunlar 
da (damar tıkanıklığı vs.) 
mevcutsa bu yaralar parmak, ayak 
ya da diz altı ampütasyonuna 
neden olabilmektedir.  Uygun 
ve zamanında yapılan tedavi ile 
hasta daha konforlu bir yaşam 
sürebilir.”
n HABER MERKEZİ
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Öğrenciler oyunculuklarını 
‘Adım Adım’ sergilediler

Ulusal Down Sendromu Derneği 
öğrencileri çekimleri İzmir’de devam 
eden ‘Adım Adım’ filminde rol aldı. 
Can Ayan, Simge Yalçın, Sergen Aşkın, 
Can Sumemeci, Alpaslan Pultaş, 
Rana Can Göktuna rollerini başarıyla 
oynarken, mutlulukları gözlerinden 
okunuyordu. 

Oyuncular kadar, oyuncuların 
anneleri de heyecan içinde film 
çekimlerini baştan sona takip ettiler. 
Çocuklarına destek olmak için 
geldikleri Piyano Butik Ofis’teki film 
setinde muhabirimize duygularını 
anlatan anneler, “Bu fırsat onlar 
için bir değişiklik, sosyalleşmeleri 
için güzel bir adım. Hayatın bir 
parçası olmalarının yanı sıra her şeyi 
başarabilmelerini göstermesi açısından 
da iyi bir şey. Böyle değişik ve güzel 
bir deneyim içinde olmalarından 
dolayı gayet memnunuz. Film ekibine 
teşekkür ediyoruz” diye konuştular. 

Başarı ile oynadılar
Türk Sineması’nda bir ilk 

gerçekleştirilerek, beş engellinin yaşam 
hikayesinin anlatıldığı ’Adım Adım’ 
filminde dünyaca ünlü saç tasarım 
markası Harun Cici de rol alıyor. 
Türkiye’de bir ilk gerçekleştirilerek 
uzun metrajlı bir sinema filminin ana 
oyuncu kadrosunu engelli oyuncular 
oluşturuyor. Genç yönetmen Sinan 
Uzun’un dans ile hayat bulan beş 
farklı yaşam hikayesinin anlatıldığı 
sinema filmi, usta oyuncular Haldun 
Dormen, Asuman Dabak, dünyaca 
ünlü saç tasarım markası Harun Cici, 
Süreyya Kilimci, Gazi Şeker ve Zeynep 
Gülmez’in yanı sıra, ilk kez kamera 
karşısına geçen engelli oyuncular ile 
benzerlerinden bir adım öne çıkıyor. 
Filmin çekimleri Toprak Film ve 
İZDESK (İzmir Direnen Engelsiz Spor 
Kulübü) işbirliği ile gerçekleşiyor.
n HABER MERKEZİ

Ulusal Down Sendromu Derneği 
öğrencileri “Adım Adım” filminde rol aldı.
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