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BAŞKANDAN

Geçen bir yılın değerlendirmesi
Her yıl sonu muhasebesinde, “Ne çabuk geçti?” diye 

hayretimizi ifade ederiz... 2015 etkilerini onlarca yıl 
hissedeceğimiz bir yıl olarak tarihe geçti. 2015 yılının 
son ayında bir yıl değerlendirmesi yapmak istedim.

2015’te dünyanın gündeminde farklı bölgelerde 
yaşanan savaşlar, çatışmalar, siyasi krizler, terör saldırıları 
ve doğal afetler vardı. Fransa’nın başkenti Paris’te 
gerçekleşen terör saldırıları, Suriye’de devam eden iç 
savaş nedeniyle yaşanan insani kriz, Güneydoğu Asya’da 
insan kaçakçıları tarafından denizin ortasında ölüme 
terk edilen göçmenlerin dramı, Kurban Bayramı’nın 
ilk gününde Mina’da şeytan taşlama sırasında çıkan 
izdiham, DAİŞ terör örgütünün saldırıları ve Nepal’deki 
deprem, 2015’e damgasını vuran olaylar arasında yer 
aldı.

Türkiye dahil birçok ülkede devlet başkanlığı ve 
genel seçimler yapıldı. Ak Parti’nin tek başına iktidar 
olarak çıktığı seçimlerin ardından ülke olarak yeniden 
bir yapılanmaya girdik.  Ülkemizde artık güçlü bir siyasi 

iktidar var. İstikrar sayesinde varmış gibi görünen tüm 
krizleri el birliğiyle aşacağımıza inanıyorum. İş dünyası 
ve yatırımcılar önlerini görmek ister, Eylem Planı’nda 
da bunu görüyoruz. Bundan dolayı Sayın Başbakanımız 
Ahmet Davutoğlu’na teşekkür ediyorum.

Simge dergisi ise olarak amacımız siyaset ekonomi 
ve kültür sanat alanında yazmaya, dergimize koymaya 
değecek haberleri bulup, bunları en doğru ve en hızlı 
şekilde yansıtmak oldu. Son olarak, bu yılın sonunda 
kadromuzu yeniledik. Aramıza yeni katılan arkadaşların 
dergimizi daha iyiye götürebilme yolunda büyük 
katkıda bulunacaklarına inanıyorum.

Hem ülke hem de dünya olarak çok zor günlerden 
geçtik. Değişen sadece takvim olacak elbet, ama yine 
de güzel dileklerle karşılamak isterim yeni yılı. Dilerim ki 
2016 daha az sorunlu, daha bol neşeli, daha bol imkanlı 
olsun. Yeni başlangıçlar yapacağımız güzelliklerle dolu 
bir yıl yaşayalım. 

İyi yıllar...

Şerafettin ŞIVKIN
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GÜNCEL

ANADOLU 
ATEŞİ ÇİN’DE

Dünyaca ünlü Türk dans topluluğu "Anadolu Ateşi", 
Çin turnesi kapsamında Şanghay'da sahne aldı. Oriental 
Art Center'da yapılan gösteride Pers, Roma, Selçuklu ve 
Osmanlı dönemleri, müzik ve film eşliğinde anlatılırken, 
Türkiye'nin farklı bölgelerinden halk dansları icra 
edildi. Çinli sanatseverlerin yoğun ilgisine mazhar olan 
gösteride, Anadolu Ateşi dansçıları izleyiciler tarafından 
uzun süre alkışlandı.

MELODİLERİN 
UYUMU

"Melodilerin Uyumu" projesi kapsamında, iki ülke 
arasında kültürel bağlar kurmak ve halkları birleştirmek 
için ilk konser, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da 14 
Aralık'ta gerçekleşti.  "Melodilerin Uyumu" ile Türkiye 
ile Ermenistan arasında müzik aracılığıyla bir barış 
projesi gerçekleştirmek istediğini ifade eden Simonian, 
"Kültürün, siyaset ve tarihten ayrılması gerektiğini 
düşünüyoruz. İki ülkenin halklarının birlikte sosyalleşmesi 
ve çalışması gerekiyor. Sosyal seviyede değişim 
gerçekleşirse, siyasi seviyede de değişiklik olacağını umut 
ediyorum" dedi.

NEW YORK’UN NEŞESİ 
MÜZİSYENLER

Günlük 5 milyona yakın toplam yolcuya seyahat 
imkanı sunan New York metrosu, binlerce evsize 
barınak olurken, müzikle hayata tutunmaya çalışan 
bir çok müzisyenin sanatlarını icra ettikleri bir mekan 
oluyor. New York'taki sokak müzisyenleri, sanatlarını 
icra etmek için en çok New York Metrosu'nu tercih 
ediyor. Dünyanın birçok bölgesinden farklı tarzlardan 
müzisyenler, şovlar, sihirbazlarla birlikte sistemin 
dışladığı birçok alanda tutunamayanlara kucak açan 
metroda, 25 ayrı istasyonda 100 solist ve grup canlı 
performans gerçekleştiriyor.
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IŞIK GÖSTERİSİNE 
YOĞUN İLGİ

ABD'nin New York kentinde "Hissiyat Müzesi" 
(Museum of Feelings) adlı ışık ve renk gösterisi, her gün 
binlerce ziyaretçiden büyük ilgi görüyor. Aşağı Manhattan 
bölgesindeki Battery Park'ta ziyarete açılan "Hissiyat 
Müzesi" adlı gösteri çadırında, 5 farklı hissi temsil eden 
5 odada ilginç ışık ve renk gösterileri yapılıyor. Günde 
yaklaşık 3 bin kişinin ziyaret ettiği çadırda, "iyimserlik", 
"sevinç", "canlılık", "coşku" ve "sakinlik" hislerini temsil 
eden odaların her birinde farklı renklerin hakim olduğu 
ışık ve ses gösterileri yapılıyor. Odalardaki ışık ve ses 
gösterileri, ayna, disko topu, sis makinesi ve fiber optik 
aydınlatıcı gibi gereçlerle destekleniyor. 

İzmir'in en büyük sokak etkinliklerinden biri olan 
"Night Out Shopping" Alsancakta gerçekleştirilen 
sokak defilesiyle sona erdi. Gece etkinliğinde en işlek 
caddelerden biri olan Mustafa Bey Caddesi trafiğe 
kapatılarak podyuma dönüştürüldü. Ünlü mankenler 
Ivana Sert, Ece Gürsel, Irmak Atuk, Fatoş Kabasakal, Ece 
Begüm Yücetan, Tuğçe Sarıkaya, Günay Musayeva, Sima 
Serafettinova ve Açelya Kartal podyumda Ertan Kayıtken, 
Zeynep Mayruk, Tolga Çam, Melisa Pala ve Şaziment 
Göçmen gibi modacıların ürünlerini sergiledi.

"NIGHT OUT 
SHOPPİNG"

"BACH ALLA TURCA - 
DANSIN RENGİ" 

İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB), "Bach Alla 
Turca - Dansın Rengi" balesini sundu. Muğla Büyükşehir 
Belediyesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi'nde 
sahnelenen eserde, "Bach Alla Turca" bölümünün müziği 
Johann Sebastian Bach'ın bestelerinin Anjelika Akbar'ın 
düzenlemesiyle Lale Balkan tarafından gerçekleştirildi. 
"Dansın Rengi"nin müzikleri ise Erim Ardal'a ait olan 
balenin koreografisini Mehmet Balkan tasarladı. Eserde, 
başlıca rolleri ise Burcu Olguner, Aslı Çilek, Sülün Duyulur, 
Boğaçhan Bozcaada, Dolun Doyran, Sertan Yetkinoğlu 
paylaştı. Programı Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir, 
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ile çok sayıda 
sanatsever takip etti.
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Ne Oldu Bize!..
Komşumuz 7 ülke ile içinden 

çıkılmaz bir coğrafya içindeyiz...
  Hem içte hem dışta ateş çemberi 

etrafımızı sarmış durumda...
  Ülke yanıyor!..
                                   
  Doğu Anadolu dünyanın ve 

ülkemizin en güzel tabiat varlıklarına 
sahip...

  Ama...
  Yoklar.
                                   
  İçte ve dışta savaş var, biz 

başkanlıkla uğraşıyoruz...
  Gelişmemiş ve yerinde sayan 

ülkelere baktığımız zaman muhalefet 
hiçe sayılıp, sadece Cumhurbaşkanı 
ve başbakan arasında görüşmenin 
yapılması, toplumsal mutabakatın 
sağlanması açısından olumsuzluk 
yaratır.

  Bu bir neden-sonuç ilişkisidir ki, 
sonuca baktığımızda da, hükümetin 
yürüttüğü politikalar aklımızın 
penceresi önüne diklemesine gelip 
durur. 

                                    
  Rusya ve Nato ülkeleri güç 

gösterisi yapıyorlar...
  Yapsınlar...
  Bize ne...
  Bizim yapacağımız tek şey, ‘’ 

Savaşa hayır...‘’ demek.
  Savaş, yoksulluk ve ölüm 

demektir... 
  Hem de yüce Allahın vermediği bir 

ölüm.
  Kahramanlık-mahramanlık hikaye. 
                                          
 Son zamanlarda turizm olsun, 

ithalat-ihracat olsun en yakın 
dostumuz Rus savaş jetini düşürdük.

  Sebep, sınır ihlali...
  Komşu ve dost bir ülke savaş 

halindeyse sınır ihlalleri her zaman 
olabilir...

  Bunu sonradan anladık ama fayda 
etmedi.

  Dünya liderlerini barış için 
Antalya’ya topladık, Putin, Nuh dedi, 
peygamber demedi...

  Barışa yanaşmadı, bizi ‘’ham’’ 
yapmak için fırsat kolluyor...

                                      
  Savaş jetini vurmak gerekir miydi 

gerekmez miydi onu bilecek olan 
Silahlı Kuvvetlerimiz...

  Fakat hani şu Erzurumlu amcayla 
yapılan röportajda ‘’ bizde tezek 
yakarız...’’ demesi, bilim-ilim adamı 
Başbakan Davuoğlu’nun iftihar 
etmesine vesile olmuştu ya, ona 
yanarım.

  Çünkü Erzurum’un doğal gazı 
Rusya’dan değil İran’dan geliyor...

  O da bunu biliyor ama uyanık...
  Muhtemelen kafa buluyor 

bizimle...
                                      
  Kahramanlığı, mahramanılığı  bir 

kenara bırakalım da, ülkemiz savaşın 
içine çekilmek isteniyor...

  En yakın komşumuzla bizi düşman 
etmek için sanki düğmeye basıldı...

  Dikkatli olmalıyız...
  Savaşı, vahşi kapitalistler planlar, 

onlara yardımcı olan silah tüccarları 
organize eder, aptallar da başlatır...

  Sonunda olan masum insanlara 
olur...

                                        
  İçimizdeki ateş demek ki onları 

tatmin etmedi...
                                     
  Doğu...
  Güneydoğu ateş çemberi içinde!
  Evler...
  Dükkanlar...
  Sokaklar...
  Yakıt istasyonları harabeye 

dönmüş durumda...
  Bir gün sokağa çıkma yasağı 

kaldırılınca kadınların, çocukların 
kaçarcasına-ağlarcasına büyüdükleri 
toprakları terk edişleri yüreğimizi 
dağlıyor.

                                    
  Nedir bu savaş!..
  Ne oldu barışa?..
                                    
  Sur ağlıyor!!!
  Diyarbakır yanıyor!!! İç

im
izd

en

Bekir Özer
bekoozer@hotmail.com

İÇİMİZDEN
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İzmir sevdalısı sanatçı Dario Moreno, ölümünün 47. yılında Konak 
Belediyesi’nce adının verildiği sokakta düzenlenen konser, şiir ve dinleti 
etkinliğiyle anıldı. Karataş Semti’ndeki Tarihi Asansör’ün de bulunduğu 
Dario Moreno Sokağı’nda düzenlenen anma gecesine İzmir’i Sevenler 
Platformu, Dario Moreno Dostları Derneği ve İzmir Musevi Cemaati 
katkıda bulundu. Moreno’nun dostları ve sevenlerinin buluştuğu etkinlik 
büyük ilgi gördü. Soğuk havaya rağmen İzmirliler gece boyunca şarkılara 
danslarıyla eşlik ederken, Dario Moreno’nun evini 23 yıl önce alarak 
restore ettiren Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaşar da 
etkinlikte yer aldı.

Dario Moreno 
şarkılarıyla anıldı

EMEK VERENLER
ÖDÜLLENDİRİLDİ

Moreno’nun doğup büyüdüğü evin bulunduğu 
sokaktaki etkinliğin sunuculuğunu İzmir’i Sevenler 
Platformu Başkanı Sancar Maruflu üstlenirken, anma 
gecesinde İzmirli müzisyenler Serkan Ünlü, Ruşen Özmen, 
Hüseyin Çebi, Maraş Nacaroğlu, İlhan Telli, Işıltan Uşaklıgil 
ve Çiğdem Sabuncuoğlu müzikleriyle etkinliğe katılanlara 
keyifli anlar yaşattı. Geceye katkıda bulunanlara Dario 
Moreno Ege Dostluk, Müzik ve Başarı, Mükemmellik 
Ödülü ile madalyaları verildi. Yaşar Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı Selim Yaşar da katkılarından ötürü Konak 
Belediyesi’ne teşekkür plaketi sundu. Plaketi Konak 
Belediye Başkanı Sema Pekdaş adına Başkan Yardımcısı 
Eser Atak aldı.

ŞARKILARA DANSLARLA
EŞLİK ETTİLER

Tarihi Asansör’ün görkemi altında gerçekleştirilen 
anma gecesinde Işıltan Uşaklıgil, Moreno için yazdığı 
şiiri okudu. Ardından akordeonu eşliğinde şarkılarını 
seslendirdi. Gecede müzisyen Serkan Ünlü de Dario 
Moreno’nun sevilen şarkılarını dile getirerek davetlilere 
müzik dolu anlar yaşattı. Müziğin ritmine kaptıran 
bazı konukların dans ederek renk kattığı gecede ‘Altın 
Mikrofon’ ilk sahibi İlhan Telli de bir Meksika şarkısı olan 
‘Bessame Mucho (Öp Beni)’ isimli şarkıyı seslendirdi. 
Moreno ile olan anılarını da paylaşan Telli, ‘Onu çok 
özlüyoruz’ dedi. Etkinlikte Dario Moreno için 46 yıldır 
geleneksel hale gelen İzmir lokması da dökülerek 
konuklara ikram edildi. Gece boyunca Konak Belediyesi 
ikram ekibi de konuklara Dostlar Fırını’nın getirdiği boyoz 
eşliğinde çay servisinde bulundu.  
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Dünyaca ünlü Türk piyanist İdil 
Biret, Konak Belediyesi ile İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası (İZDSO) 
işbirliğinde Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde düzenlenen konserde 
İzmirli sanatseverlerle buluştu. 

Klasik müziğin dünya çapında en 
önde gelen piyano virtüözlerinden 
biri olan Biret’in şef Vakhtang 
Matchavariani yönetiminde İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte 
sergilediği performans beğeniyle 
izlendi. Bela Bartok’un piyano 
konçertosuyla açılışı yapan Biret 
ve 65 kişilik dev orkestra seyirciler 
tarafından soluksuz izlendi. İki kez bis 
yapan ünlü sanatçı, konser sonunda 
ayakta alkışlandı.

Sanatseverlerin yoğun ilgi 
gösterdiği konser öncesi İZDSO 
Müdürü Ender Ünal, desteklerinden 
ötürü Konak Belediye Başkanı 
Sema Pekdaş’a teşekkür plaketi 
sundu. Başkan Pekdaş da 
geçen yıl İzmir Devlet Senfoni 
Orkestrası’nın destekleriyle ağırlıklı 
Roman vatandaşların yaşadığı 
mahallelerdeki çocuklardan oluşan 
‘Bizim Orkestra’yı kurduklarını 
belirterek, “Aslında bizim İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası’na bir 
plaket vermemiz lazımdı. Çünkü 
onlar geçen yıl ve bu yıl bizim 
çalışmalarımıza çok büyük destek 

veriyorlar. Biz geçtiğimiz sene iyi 
birşey yaptık; Bizim Orkestra’yı 
kurduk. Bu orkestra Roman 
çocuklardan oluşmaktaydı ve 
hocalarımız onları haftanın üç günü 
büyük bir özveriyle çalıştırdılar. 
Bu çocuklarımızdan geçtiğimiz yıl 
üçü, bu yıl da dördü konservatuvarı 
kazandı. Hocaları onlara rol model 
oldu ve daha çok çalışmaları için 
teşfik ettiler. Bu sene orkestradaki 
çocuklarımızın sayısı 150’ye çıktı. 

Çalışmalar aynı hızla sürüyor. 
Destekleri için biz kez daha teşekkür 
ediyorum” dedi. Türkiye’nin sıkıntılı 
günlerden geçtiğine de değinen 
Başkan Pekdaş,  “Çok zor şartlardan 
geçiyoruz. İfade özgürlüğü, basın

 özgürlüğü, yargının bağımsızlığı, 
insanların haber alma özgürlükleri 
hepsi büyük bir sıkıntı içinde. Sanatın 
sağaltıcı gücü bizlere iyi gelecektir 
diye düşünüyorum. Herkese iyi 
seyirler” diyerek konuşmasını 
tamamladı.

AASSM’DE MÜZİK DOLU GECE
Plaket taktiminin ardından 

başlayan konserde dünyanın pek çok 
ülkesinde konserler veren ve ünlü 
senfoni orkestralarıyla çalışmış olan 
şef Vaktang Matchavariani ve Devlet 
Sanatçısı piyanist İdil Biret sahne aldı. 
Klasik müziğin dünya çapında en 
önde gelen piyano virtüözlerinden 
biri olan Biret’in şef Vakhtang 
Matchavariani yönetiminde İzmir 
Devlet Senfoni Orkestrası ile birlikte 
sergilediği performans beğeniyle 
izlendi. Bela Bartok’un piyano 
konçertosuyla açılışı yapan Biret 
ve 65 kişilik dev orkestra seyirciler 
tarafından soluksuz izlendi. İki 
kez bis yapan ünlü sanatçı, konser 
sonunda ayakta alkışlandı. Konserin 
ikinci bölümünde ise Johannes 
Brahms’ın dördüncü senfonisi yer 
aldı. Brahms’ın senfonileri içinde 
klasik yapıda olma özelliği taşıyan 
eser, ritmik yapısıyla izleyenlerin 
beğenisini topladı.

Adnan Saygun’dan İdil Biret geçti

Piyanonun divası İdil Biret n HABER MERKEZİ

GÜNCEL
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Çocuklar hayal etti, başkanlar boyadı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Tasarım Atölyesi’ndeki 
atölye çalışmasına katılan çocuklar, 
burada “hayallerindeki park” fikirlerini 
sundu.  Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mimarlık Bölümü’nden Doç. Dr. 
Zehra Akdemir ve Yrd. Doç. Dr. Ferhat 
Hacıalibeyoğlu yürütücülüğünde 
düzenlenen atölye çalışmasıyla 
ortaya çıkan fikirler “tasarıma” 
dönüştürüldü ve ardından “Benim 

Parkım” projesinde start verildi.
Parkın oyun alanı, çocukların 

sokaklarda ve parkta oynadıkları 
oyunlar ve onların talepleri dikkate 
alınarak tasarlandı. Baştan sona 
parkın kullanıcısı çocukların görüş 
ve fikirleri ile şekillenen tasarım, 
katılımcı yönüyle de alışılagelmiş 
yerel yönetim uygulamalarından 
farklılığını ortaya koydu.

İşte ‘benim parkım’
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 

Agora-Kadifekale-Kemeraltı aksındaki 
tarihi dokuyu bozmadan rehabilite 
ederek bölgeyi çekim merkezi haline 
getirmek için başlattığı İzmir Tarih 
Projesi kapsamında, bölgede yaşayan 
çocukların katılımıyla başlattığı 
“Agora Parkı Çocuk Oyun Alanı 
Tasarımı” çalışmasında uygulamayı 
başlattı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 
restore edilen Tasarım Atölyesi’ndeki 
atölye çalışmasına katılan çocuklar, 
burada Alanı Tasarımı” çalışmasında 
uygulamayı başlattı.

Bölgede yaşayan çocuklar, kendi 
tasarladıkları parkın yapımında da 
yer aldı. Büyük bir hevesle İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve Konak 
Belediyesi ekiplerine yardımcı 
olan çocuklar, hayallerindeki parkı 
yaratmanın mutluluğunu yaşadı. 
Bu mutluluğa dahil olan Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve 
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş 
da ellerine fırçayı alarak çocukların 
hayallerindeki parkı yine onlarla 
birlikte boyadı.

Başkanlar yalnız bırakmadı

n HABER MERKEZİ

GÜNCEL
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Fenerin Gönüllüleri
Ülkelerindeki savaştan kaçıp 

huzurlu bir hayata başlamak 
için Avrupa’ya gitmeye çalışan 
sığınmacıların yaşadığı zorluklar, 
yardımseverleri de harekete 
geçirdi.

Yunanistan’ın Midilli 
Adası’na gelen Avrupalı 
gönüllüler buradaki 
sığınmacılara yiyecek, 

içecek ve giyim yardımı 
yapıyor. Adadaki 

deniz feneri de 
sığınmacıların 
botlarının yanaştığı 

yerlerden yanlızca bir 
tanesi. Fener adaya 
göçün başladığı 
ilk zamanlarda ışık 

nedeniyle, botların yoğunlukla 
geldiği bölge olduğundan 
sığınmacıların izlerini fenerin 
her köşesinde görmek mümkün. 
Kayalık olan bölgeye şu sıralar 
tek tük bot yanaşıyor. Ulaşım 
zorluğundan uzun süre herhangi 
bir gönüllünün gelmediği 
fener, dört hafta önce bir grup 
gönüllü tarafından keşfedilmiş 
ve o günden beri aralarında 
karar verdikleri vardiya sistemi 
ile fenerde gece gündüz devam 
eden bir çalışma sürüdürüyorlar.

Gönüllüler, sığınmacılardan 
geriye kalan 
bot, 

canyeleği ve eşyaları 
toparlayarak bölgeyi temiz 
tutmaya çalışıyorlar. Gündüz 
adanın diğer sahillerinde 
sığınmacıları karşılayan 
gönüllüler akşam saatlarinde 
feneri devralıyor. Fenerin eskisi 
kadar bot trafiğine maruz 
kalmamasına sevinen gönüllüler, 
adanın bu kısmının kayalıklardan 
ötürü çok tehlikeli olduğunu, 
bu nedenle bu kısma ne kadar 
az sığınmacı gelirse o kadar 
güvende olacaklarını söylüyorlar. 
Rostislav Hubert iki ay önce Çek 
Cumhuriyeti’nden adaya gelmiş 

ve fenerin keşfinden beri 
çalışmalara yardım ediyor.

11

GÜNCEL
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Konut alımında Karar Mercii ‘Kadın’
Gayrimenkul sektöründe 2016 yılı 

2015’e kıyasla daha hareketli geçecek. 
Türkiye’deki siyasi istikrarla birlikte, 
yabancı taleplerinde artış ve kentsel 
dönüşüm projeleriyle sektörde daha 
fazla markalı konut projesinin adını 
duymaya başlayacağız. 2016 yılı 
içerisinde birçok firma yeni projelerini 
lanse etmeye hazırlanıyor. 

Peki gayrimenkul projelerinde 
satın alma kararını veren kimler?

Baba, anne, kadın-erkek, çocuklar 
ya da hep birlikte… Alımda son sözü 
söyleyenlerin profili, her sektör için 
önemli… Satış kampanyasından, 
mekan seçimine; fiyatlardan, 
modellere kadar çok önemli etkileri 
olan “karar sahibi”, gelir gruplarına 
göre de farklılık gösteriyor… Dünyaca 
ünlü perakende antropoloğu Paco 
Underhill, verdiği bir konferansta, 
“Parayı kadınlar harcıyor. Siz 
kocalarını rahat bir yere oturtun ki, 
kadınlar rahat dolaşabilsinler. Kadın 
unsurunu atlamayın, mağazalarda 
kocalarını oturtacakları sandalye 
bulundurun” derken, çok önemli bir 
gerçeğin altını çiziyordu… Gerçekten 
de gün geçtikçe kadınların satın 
alma sürecindeki etkileri, oynadıkları 
rol artıyor. Hatta, “başrolde” onların 
olduğunu da söylemek abartı 
sayılmaz…

Konut satın alımında kadın son 
derece belirleyici bir konuma sahip. 
Kadın evin seçilmesinde ve nihai 
satın alma kararının verilmesinde 
son derece etkili. Konut satın alma 
kararını, hanelerin yüzde 95’inde 
kadının aldığına dikkat çekmek 
istiyorum. Baba evi bulup beğense 
son kararı yine kadın veriyor…

İstatistiksel verilere baktığımızda, 
geçtiğimiz yıl kadınların en fazla 
konut satın aldığı il yüzde 18,5 pay ve 
63 bin 557 konut ile İstanbul olurken, 
kentte konut satın alan erkek sayısı 

132 bin 512 olarak kayıtlara geçti. 
İstanbul’da kadınlar ve erkekler 
tarafından ortak alınan konut satısı 
ise 7 bin 312 olarak belirlendi. 
Kadınların en az konut satın aldığı 
iller ise 27 konut ile Ardahan ve 109 
konut ile Hakkari oldu.

Kadının her konuda seçimlerinde 
temel kriter, ürünün farklı olmasının 
yanında şık olması. Şık olması da 
yetmiyor, stil ve renk uyumu olması 
gerekiyor. Ondan sonra konforlu 
olması ve onun ardından işlevsel 
olması. Bu sırayla karar veriyor kadın. 
Kadın için konuttaki en önemli 
şeyin mutfak ve banyonun onda 
yarattığı his ve kadın tüketicilerin 
erkek tüketicilerden 3 kat daha 
fazla markaya bağımlı olduğunu 
ise yapılan araştırmalar ışığında 
kanıtlanmıştır.

Kadınların ev seçme kriterleri ise ;
– Çocukların okuluna yakınlık 
– Sosyal hayata yakınlık (markete, 

yürüyüş yoluna, ev hanımları için 
samimi arkadaşlarının evlerine) 

– Ulaşım imkânları 
– Seçkin komşular 
– Asansör 
– Şık apartman girişi 
– Ebeveyn banyosu 
– Mutfak büyüklüğü ve dolaplarda 

küçük detayların düşünülmesi 
(mikrodalganın yeri-tepsi dolabı vs) 

– Odaların ferah olması 
- Dairenin cephesi

Kadınca yolculuğumuzun sonuna 
geldiğimiz yazımızı güzel bir söz ile 
bitirelim; 

‘Evin başı erkektir; ama kadın da 
boynudur. Unutmayalım, boyun ne 
tarafa isterse, baş o tarafa döner...’

İç
im
izd

en

Zeynep Fıratoğlu
zeynep@kadincaemlak.com

İÇİMİZDEN
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Torbalı’da İlk meydan Atatürk Mahallesi’ne

Projelerden 
ilki ilçenin 
en kalabalık 
yerleşim alanı 
olan Atatürk 
Mahallesi’ne ait 
olan meydanın 
inşa çalışması 
başlatıldı.

GÜNCEL

n HABER MERKEZİ

Torbalı Belediyesi, ilçenin 
çehresini değiştirmek için 
çalışmalarını sürdürüyor. İlçede 
sosyal, ekonomik hayatın 
giderek gelişme göstermesi ve 
konut sektörünün kentleşmeyi 
hızlandırması üzerine belediye, altı 

mahallede meydan projelendirmesi 
yaptı. Belediye ekipleri ilçenin en 
kalabalık yerleşim merkezi olan 
Atatürk Mahallesi’nde çalışmalara 
başladı. Eski Pazar yerinin 
bulunduğu 4 bin metrekarelik 
alanda yapılacak olan meydanın bin 
200 metrekarelik bölümü yeşil alan 
olarak ayrılırken 100 metrekarelik 
bölümüne de süs havuzu yapılacak. 
Pancar, Ayrancılar, Yazıbaşı, Çapak 
ve Torbalı semtlerine de birer 
meydan yapılacağını kaydeden 
Torbalı Belediye Başkanı Adnan 

Yaşar Görmez, “Sosyal hayatın hep 
canlı, ışıkların geç saatlere kadar 
sönmediği, gece alışverişlerin 
yapılabildiği bir Torbalı için mahalle 
meydanları önemli bir çekim alanıdır. 
Meydanlar yoksa, ışıklar yanmıyorsa, 
esnafın dükkanı açık değilse, dışarıda 
oturulacak, dinlenecek alanlar yoksa 

vatandaş evinden neden çıksın? 
Sosyal hayatın hep canlı, ışıkların 
geç saatlere kadar sönmediği, gece 
alışverişlerin yapılabildiği bir Torbalı 
için mahalle meydanları önemli bir 
değerdir” dedi.

‘MEYDANLAR TİCARİ
HAYATI CANLANDIRIR’

Torbalı Belediye Başkanı Adnan 
Yaşar Görmez, başta Ayrancılar 
Mahallesi olmak üzere Torbalı’nın 
önemli bir çekim merkezi haline 

geldiğini belirterek şunları söyledi;
“Sosyal hayatın hep canlı, ışıkların 
geç saatlere kadar sönmediği, gece 
alışverişlerin yapılabildiği bir Torbalı 
için mahalle meydanları önemli bir 
çekim alanıdır. Meydanlar yoksa, 
ışıklar yanmıyorsa, esnafın dükkanı 
açık değilse, dışarıda oturulacak, 
dinlenecek alanlar yoksa vatandaş 
evinden neden çıksın? Sosyal hayatın 
hep canlı, ışıkların geç saatlere 
kadar sönmediği, gece alışverişlerin 
yapılabildiği bir Torbalı için mahalle 
meydanları önemli bir değerdir” 
şeklinde konuştu. 

Torbalı Belediyesi ilçenin 
çehresini değiştirecek olan meydan 
projelerini hayata geçirmeye 
başladı. Çalışmalar ilk olarak Atatürk 
Mahallesi’nden başladı. 6 ayrı 
mahalledeki meydanlar sırasıyla 
yapılacak. Sosyal, ekonomik 
hayatın giderek canlandığı, konut 
sektörünün modern kentleşmeyi 
hızlandırdığı İzmir’in yeni çekim 
merkezi Torbalı’da 6 ayrı mahalle 
için meydan projeleri hazırlandı. 
Torbalı Belediyesi, Pancar, Ayrancılar, 
Yazıbaşı, Torbalı ve Atatürk 
Mahallelerine meydanlar yapacak.
Çalışmalar ilk olarak Atatürk 
Mahallaesi’nde Eski Pazar yerinin 
bulunduğu 4000 metrekarelik alanda 
uygulanan projenin 1200 metrekaresi 
yeşil bölge olarak tasarlandı. Bunun 
100 metrekaresinde ise süs havuzu 
yer alacak.
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İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde S.S. 
Hıdırlık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi 
tarafından hazırlanan Seferihisar Yerel 
Üzümü Pekmez Üretimi ile Katma 
Değerinin Arttırılması Satış Pazarlama 
Olanaklarının Geliştirilmesi Projesi, 
İzmir Kalkınma Ajansı’ndan (İZKA) 
geçti. Kooperatif,  531 Bin Liraya mal 
olacak proje kapsamında 478 Bin Lira 
hibe almaya hak kazandı.

S.S. Hıdırlık Tarımsal Kalkınma 
Kooperatifi tarafından 2015 Yılı 
Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma 
Mali Destek Programı kapsamında 
İZKA’ya sunulan “Seferihisar Yerel 
Üzümü Pekmez Üretimi İle Katma 
Değerinin Arttırılması Satış Pazarlama 
Olanaklarının Geliştirilmesi” projesi 
kapsamında kurulacak Pekmez 
Üretim Tesisi, proje bütçesinin %90’ını 
hibe almaya hak kazandı.  Proje, İZKA 
Genel Sekreteri Murat Yılmaz Çoban, 

SS Hıdırlık Tarımsal Kooperatifi 
Başkanı Neptün Soyer 

ve Kooperatif Başkan 
Yardımcısı Seval Doğanlar 
tarafından imzalanan 

sözleşmeyle başladı.  
Seferihisar 

Belediyesi Etüt 
Proje Müdürlüğü 

tarafından hazırlanan, SS Hıdırlık 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin 
başvurusuyla gerçekleşen projede, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Seferihisar Kaymakamlığı ve 
Seferihisar Belediyesi proje 
ortaklığıyla hazırlandı. 531.306,93 TL 
toplam bütçeye mal olacak tesiste, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi proje 
bütçesinin %10 olan 53.134,21 
TL’yi  karşılayacak. Geriye kalan 
%90’lık kısmını 478.172,72 TL’yi İZKA 
karşılayacak.

AMAÇ ÜZÜMÜN 
DEĞERLENDİRİLMESİ

Projede esas amaç S.S. Hıdırlık 
Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde 
faaliyeti sürmekte olan yerel 
ürün çeşitliliğinin ve pazarlaması 
faaliyetlerine ek olarak bölgedeki en 
değerli ürünlerden biri olan üzümün 
değerlenmesi için pekmez üretim 
hattının yapılması ile kooperatife yeni 
tesis kazandırılması olacak.

Kurulması planlanan günlük 
3 ton işleme kapasiteli sistemde 
pekmez şişelere doldurularak bu 
işlem gerçekleştirilecek. Kapak 
emniyet sisteminin de kullanılacağı 

yöntemde, paketleme sistemi ile 
üretilen pekmez üretim şekli ile 
uyumlu dolum gerçekleştirilecek 
ve paketlenecek, böylece piyasaya 
sürülmeye hazır hale gelebilecek. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
Seferihisar Kaymakamlığı ve 
Seferihisar Belediyesi’nin ortakları 
arasında yer aldığı proje, 531 bin 
liraya mal olacak. Kooperatif 478 bin 
lira hibe almaya hak kazandı. 12 ay 
içerisinde tamamlanması amaçlanan 
proje kapsamında, bölgedeki en 
değerli ürünlerden biri olan üzüm 
pekmez olarak daha da değer 
kazanacak. 

PEKMEZ TESİSİ KURULUYOR

Başkan eşleri Tire’de buluştu

EKONOMİ

n HABER MERKEZİ
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Başkan eşleri Tire’de buluştu

İzmir ve ilçe belediye başkanlarının eşleri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi Türkegül 
Kocaoğlu’nun önderliğinde Tire’de bir araya geldi. Ev 
sahipliğini Tire Belediye Başakın Tayfur Çiçek’in eşi Yüksel 
Çiçek’in ev sahipliğindeki toplantıya 15 belediye başkan 
eşi katıldı. Tire’deki Kadın Danışma Merkezi’ni ziyaret eden 
başkan eşleri daha sonra Tire sokaklarını ve Kent Müzesi’ni 
gezerek Yüksel Çiçek’ten bilgi aldılar.

İzmir ve ilçeleri belediyelerinin başkan eşleri arasındaki 
birlik, beraberlik ve dayanışma sağlanması amacıyla 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi 
Türkegül Kocaoğlu tarafından organize edilen “Başkan 
Eşleri Buluşması” Tire’de gerçekleşti.

Tire Belediye Başkanı Tayfur Çiçek’in eşi Yüksel Çiçek’in 
ev sahipliğinde yapılan Başkan Eşleri Buluşması’na başta 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun eşi 
Türkegül Kocaoğlu olmak üzere 15 ilçenin başkan eşleri 
katıldı.

Sabah saatlerinde Başkanlık Makamında Başkan Tayfur 
Çiçek ve eşi Yüksel Çiçek tarafından karşılanan misafirlerle 
hoş sohbetler edildi, misafirlere çeşitli ikramlarda 
bulunuldu.

Birlikte çektirilen hatıra fotoğraflarının ardından 
Derekahve Kafeteryası’nda küçük bir tur yapıldı.

Hanımlardan Kadın Danışma Merkezi 
İncelemeleri

Başkan eşleri Derekahve’deki küçük turun ardından 
Tire Belediyesi bünyesinde hizmetlerine devam eden 
Kadın Danışma Merkezi’ne gelerek burada incelemelerde 
bulundular. Merkez’in ilçe genelinde kadınlar üzerine 
yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi alan hanımlar, devam 
etmekte olan çeşitli kursları da ziyaret etme şansı 
buldular.

Kadın Danışma Merkezi incelemelerinin ardından 
her tarafı tarih kokan ilçenin sokaklarında küçük bir 
gezinti yapıldı. Sırasıyla, restorasyonu devam eden tarihi 
Tire Bedesteni, Tahtakale Meydanı, Kutuhan, Tahtakale 
Hamamı ve el sanatları çarşısını gezen hanımlar özellikle 
Beledi Dokuma ve keçe örneklerine hayranlıklarını dile 
getirdiler.

Şehir turunun son durağı Tire Kent Müzesi oldu. Kent 
Müzesi yetkilileriyle müzeyi gezen hanımlar buradan 
Gölet Restoran’a yemeye geçtiler.

GÜNCEL

n HABER MERKEZİ
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Hedef 2030..!

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kent içi ulaşımında gelecek 15 yılı şekillendirecek “İzmir Ulaşım Ana Planı” hazırlıklarını 
sürdürüyor.120 bin kişiyle anket çalışmalarını sürdüren yetkililer,  30 ilçenin yerel yöneticilerini süreçle ilgili bilgilendirdi.
Teknolojik ilerleme ve gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda ulaşım ana 
planında güncelleme çalışmaları 
yapan İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, 2030 yılına kadarki kent içi 
ulaşımı şekillendirecek ‘İzmir Ulaşım 
Ana Planı’ ile ilgili çalışmalarını 
sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin 
alınması ve yeni ulaşım ana planının 
bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla 
alanında uzman ekipler tarafından 
toplam 40 bin hanede 120 bin kişiyle 
yüz yüze görüşme yapılıyor. 
Sahada yürütülen çalışmaların 
yanı sıra İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, katılımcı demokratik yönetim 
anlayışı çerçevesinde ilçe belediye-
lerini yürütülen çalışmalar hakkında 
bilgilendirmek, görüş ve önerileri 
almak üzere bir toplantı düzenledi. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Salonu’nda yapılan toplantıya, 30 
ilçe belediyesinde görevli ulaşım, 
planlama bölümleri yöneticileri 
katıldı. Açılış konuşmasını yapan 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel 
Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökçe, 
bugüne kadar ulaşımla ilgili kentte 
yürütülen çalışmaların 2009 yılında 
onaylanmış “İzmir Ulaşım Ana Planı” 

doğrultusunda yürütüldüğünü, 
sınırlara 30 ilçenin dahil edilmesi-
yle birlikte İzmir bütünü için İzmir 
Ulaşım Ana Planı’nı güncelleyerek 
çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

GÜNCEL  
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İlçe belediyeleri ile yapılan bu toplantıların devam 
edeceğini belirten Gökçe, gelecek görüş, öneri ve 
isteklerin ulaşım ana planının yatırımlarını doğru 
yönlendirmesini sağlayacağını vurguladı. Kent içinde 
yürütülen önemli ulaşım yatırımları ile ilgili de bilgiler 
aktaran Gökçe; şöyle devam etti:“Deniz ulaşımının kara 
ulaşımından aldığı payı artırmak için önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Yeni aldığımız 15 yolcu gemisinden 8’i, 3 yolcu 
arabalı vapurundan da 1’i hizmete girdi. Diğerleri de 
arka arkaya geliyor. Bu yıl Foça’ya başlattığımız seferleri 
seneye Urla ve Mordoğan’a yapacağız. ‘Tam Adaptif Akıllı 
Trafik Sistemi’miz Türkiye’de ilk olacak. Toros’ta ‘Akıllı Trafik 
Yönetim Merkezi’ kuruyoruz. Pilot uygulama yaptığımız 
Bornova ve Bayraklı’da kavşak sıkışıklığında iyileşmeler 
görüyoruz. Yaygınlaştıkça kavşaklarda bekleme süresi 
azalacak. Raylı sistem, tramvay, yol yapım çalışmalarımız, 
alt ve üst geçit yatırımlarımız devam ediyor. Bergama’dan, 
Dikili’ye, Dikili’den Kınık’a kadar İzmir’in tüm ilçelerini 
kapsayarak hazırlanacak İzmir Ulaşım Ana Planı’nda 
kentin temel sorunlarıyla ilgili sizlerden doğru girdiler 
almamız ve plana dahil etmemiz çok önemli.”

2017’de bitiyor
Toplantıya katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun 

Atilla, İzmir Ulaşım Ana Planı paydaşları olarak burada 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Atilla, 
“Ortak akılla bu planın hazırlanıyor olması çok önemli. 
İzmir, trafik yoğunluğu açısından diğer büyük kentlere 
oranla daha rahat. Ancak 2030 yılı diyoruz. Önümüzdeki 
yıllar için halkın katılımıyla, bizlerin katılımıyla böyle bir 
planın hazırlanması sevindirici” dedi. 

Toplantıda, 2015 yılı Ağustos ayında başlayan ve 2017 
yılı Nisan ayında tamamlanacak “İzmir Ulaşım Ana Planı” 
çalışmaları hakkında yerel yöneticilere bir sunum yapıldı. 

120 bin kişiyle görüşülüyor
İzmir Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmaları, 

250 kişilik bir ekiple yürütülüyor. Vatandaşların ulaşım 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin alınması ve yeni 
ulaşım ana planının bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla 
alanında uzman ekipler tarafından toplam 40 bin hanede 
120 bin kişiyle iki aydır görüşmeler sürüyor. Anket 
çalışması kısa bir süre sonra sonuçlanacak. Ayrıca 5 bin 
sürücü, yolcu ve yayayla da anketler gerçekleştirilecek.

Bilimsel ulaşım modeli
Yapılacak çalışmalarla, kentte gerçekleşen günlük 

yolculuk verileri toplanacak ve yolculuk özellikleri 
dikkate alınarak gelecekte tüm kentte oluşacak ulaşım 
talebi tahmin edilecek ve bu talebe uygun bir ulaşım ağı 
oluşturulacak. Ayrıca plan kapsamında karayolu şebekesi 
önerileri, toplu taşıma sistemi hat ve işletme planları, 
raylı sistem önerileri,  yaya yolu ve bisiklet yolu geliştirme 
önerileri, otopark politikaları, şehirlerarası ve kırsal ulaşım 

bağlantıları gibi projelere bilimsel bir altlık oluşturulacak. 
Plan çalışmaları kapsamında  1/1000 ölçekli Kent 

Merkezi Trafik sirkülasyon planları, 100  hemzemin kavşak 
ön projesi, 10 tane köprülü kavşak ön projesi, raylı sistem 
ön projeleri, karayolu koridor ön projeleri, toplu taşıma 
sistemleri ön fizibiliteleri, İzmir’e uygun ulaşım modelleme 
yazılımı ve trafik simülasyon yazılımı hazırlanacak.

GÜNCEL
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İzmir’de orman yangınlarıyla mücadele 
konusunda yapılan etkin çalışmalar sonucu 
geçen yıla oranla bu yıl 120 hektara yakın 
bir azalma oldu.

Bu yıl 260 kez orman yangını çıkan İzmir’de, önceki 
yıllara oranla yangın sayısının düşmesinde en büyük 
faktör halkın bilinçlenmiş olması. Edinilen bilgiye göre 
çıkan yangınlarda 152 hektar ormanlık alan zarar gördü. 
Geçen sene sezon boyunca çıkan sadece orman yangını 
284 iken,  bunun karşılığında 271 hektar saha tahrip oldu. 
Fakat gelinen noktada bu sene itibariyle 260 tane yangın 
karşılığında kaybedilen tahrip olan alan 152 hektar. Geçen 
yıla oranla bu yıl 120 hektara yakın az saha tahrip oldu.

İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, dergimize 
yaptığı açıklamalarda ege bölgesindeki orman 
yangınlarına ilişkin sevindirici veriler aktardı. Ekim ayı 
itibariyle orman yangınları sezonunun sona erdiğini ifade 
eden Aybal, “2015 yılı sezonu bizim için çok olumlu geçti. 
2014 yılı da keza güzeldi fakat 2015 yılı daha güzeldi. 
Orman yangınlarıyla mücadele, teşkilat olarak önem 
verdiğimiz bir mücadeledir. Orman yangınlarıyla

 mücadele de öncelikle bizim yer gücümüz var, yani yer 
ekiplerimiz var. Bu ekipte çalışan personelimiz var. Sadece 
orman yangınlarında değil, orman yangınları başta 
olmak üzere diğer ormancılık faaliyetlerinde çalışan 1500 
tane personelimiz mevcut. Bunun 1200 tanesi yangın 
söndürme işçisi geri kalan kısmı ise orman muhafaza 
memuru ve teknik kadrodan oluşuyor” dedi. 

82 arasöz 4*4 dedikleri arazi yangın söndürme 
ekiplerinin bulunduğu ve bunun yanında bir de ilk 
müdahale denilen daha hızlı hareket edebilen iki 
kişilik ekiplerden oluşan ilk müdahale araçlarının 
bulunduğunun altını çizerek açıklamasına devam 
eden İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal,  “ İlk 
müdahale araçlarının sayısı toplam 43’tür. Bunların 
yanında büyümesi söz konusu olan yangınlarda su 
takviyesi yapacak olan su tanklarımız var. Bunların 
her biri 10-12 ton kapasitelidir. Şehir içindeki yangın 
söndürme itfaiyesi değildir. Zor arazi şartlarında kullanılan 
araçlardır.  İzmir bölgesinde 32 tane mevcuttur. Orman 
yangınlarında en önemli şey de yangın üçgeni dediğimiz 
sistemin bozulmasıdır. Yol yapımlarında kullanılan iş 
makinası dediğimiz 15 adet dozerlerimiz bulunmakta. 
Bunun yanında hava gücümüz de var. Sadece yangın 
söndürmede kullanılan 4 adet helikopter, 1 adet 
yönetim helikopteri olmak üzere 5 adet helikopterimiz 
var. Bir tane de amfi uçağı mevcut. Bunlar İzmir Bölge 
Müdürlüğü’müzün içindeki gücümüzdür” diye konuştu.

4x4’lük ekipman

Orman 
yangınlarında
rekor azalma ..!

GÜNCEL
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“Sistemimiz orkestra
gibi çalışıyor”

Aybal, orman yangınları ile mücadele ederken 
güçlerinin yanında 45 dakika içerisinde bölgede neresi 
olursa olsun, gerek hava gerekse yer gücüyle ekip ve 
ekipmanları arttırma güçlerinin olduğunu vurgulayarak 
45 dakikada en az 8 helikopteri konuşlandırabildiklerini 
kaydetti. 

Bütün Türkiye genelinde orkestra gibi çalışan 
bir sistemlerinin olduğunu ifade ederek orman 
yangınlarında esas olan şeyin hızlı müdahale olduğunu 
dile getiren İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal 
şöyle devam etti; “ İşimizde hızlı müdahale önemli. Bizler 
orman yangınlarına müdahaleyi ortalama 13 dakikaya 
indirdik. Bu yıl tüm sezonda 13 dakikaya indirdiğimiz 
mücadelenin asıl sıkıntılı olduğu dönemler, ağustos 
aylarıdır. Normalde orman yangınlarında 10 dakikanın 
altında müdahale ederiz. Eğer bunların altında müdahale 
edemezseniz yangınları büyütürsünüz”.

    Alt yapıda yangın havuz sisteminin olduğunu ve 
yangınlarda kullanılan her 5 km’de bir ormanların 
belirli yerlerinde konuşlandırılmış tesislerin yani yangın 
havuzlarının bulunduğunu belirten Aybal, “2003-2004 
yıllarında projesine başladığımız havuz sisteminin 
mimarı şu an ki İzmir Müdürümüz olan İsmail Üzmez’dir. 
Havuz sistemimiz Türkiye genelinde 3000 adete ulaştı. 
Bunu önemsiyorum. Çünkü orman yangınlarında 
mücadelenin temel taşlarından bir tanesi altı yapıdır. 5 
km mesafede 4 ila 500 ton kapasitede olabilen stoklama 
havuzlarımız yangın söndürmede kullanılıyor. Tabiri 
caizse orman yangınlarında havadan müdahalede 
yangını dövüyoruz. Yangın havuzlarını kısa mesafede 
ve maliyeti düşük hızlı bir şekilde yangını söndürmede 
kullandığımızdan dolayı yangınla mücadelede bu kadar 
başarılıyız. Bunlardan sonra gelen diğer en önemli şey 
de insan unsurudur. Bizim insanımız, bizim milletimiz 
mücadeleyi seven bir yapıya sahip. Dolayısıyla bizim 
teşkilatımızda çalışan insanlarda yangınla ilgili, yangının 
başında bizzat mücadele eder. Yangından hiç çekinmeyiz. 
Orman yangınlarında dünya konvektöründe ormanla 
ilgili mücadelede biz ön saflardayız. Bunu gururla 
söyleyebiliriz. Bu tamamen insan yapımızın durumu ve 
teşkilatımızın da ormana verdiği önemdir” dedi.

Asılsız ihbarların da bulunduğunu ve bu ihbarların 
zaman kaybı olduğunu vurgulayan İzmir Orman Bölge 
Müdürü Şahin Aybal, 2014 yılında181 tane asılsız ihbarın 
yapıldığını, bu yıl ise sayının 194’e çıktığını söyledi.

Asılsız ihbarların güçlerini azalttığını belirten Aybal 
şöyle devam etti, “Bizi boş yere aradıklarında hem 
gücümüzü azaltıyor, hem de bir başka yerde çıkabilecek 
yangın ihbarını geç almamıza sebep oluyorlar. Halkımızın 
yanlış ve asılsız ihbarda bulunmamaları için rica ediyoruz”.

194 asılsız ihbar yapıldı

GÜNCEL
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n Meteoroloji uzmanları, 
Avrupa’da 2016’nın, 2015’ten 
daha sıcak geçebileceğini 
belirtiyor.

2015 yılı için küresel 
sıçaklığın ortalamanın 0,64 
derece üzerinde olacağı 
öngörülmüştü,ancak yılın 10 
ayında sıcaklık, 1961-1990 
yılları arasındaki dönemin 0,72 
derece üzerine çıktı.

2016 ‘da hava sıcaklığının, 
sanayileşmeden önceki 

dönemin ortalama olarak 1,1 
derece üzerinde olacak

Avrupa’da görülen ılık 
hava “El Nino” doğa 
olayıyla bağlantılı.

Isıtıcı etki yaratan hava olayı “El 
Nino” önümüzdeki yılın ilk yarısında 

da devam edecek.

Fransa’da mevsim normalleri 
üzerinde seyreden hava 

sıçaklığı nedeniyle bazı kayak 
tesisleri suni kar kullanmaya 

başladı.

Hollanda’da aralık ayında 
sıcaklık 8,6 derecelik 

ortalamayla 1974’ten bu yana 
en yüksek seviyeye ulaştı.

“EL NİNO” HAVA OLAYI
“El Nino”, genellikle ekim ve ocak ayları arasında etkisini artırıyor ve 
yarattığı ısıtıcı etki nedeniyle, kasırgalara, şiddetli yağışalara, taşkınlara 
ve kuraklıklara yol açıyor.

+0,72

Küresel ortalama sıcaklığın 
gelecek 12 ayda 1961-1990 

yılları arasını kapsayan 
dönemdekinin, 0,84 derece 

üzerinde olacağı öngörülüyor.

DENİZ YÜZEYİ SICAKLIĞI ANOMANİSİ 

-4 -2 0 2 4

ILIK HAVA, YENİ YILDA DA ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
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Müzik ses getirir…
Müzik ile  çağlardan beri insanlar 

birbirleri ve kendi  iç dünyalarıyla 
iletişimde olmuşlar.   Duygu   ve 
düşünceleri  ifade etmenin en güzel 
yöntemini bulmuşlar.  Bilimsel olarak 
da sesler ve ritimler ile müziğin  
iyileştirici gücünün farkına varmışlar. 
1977 de ise Amerika müzikle terapiyi 
bilim dalı olarak kabul etmiş. 

Müzik  endorfin düzeyini  
yükseltiği, strese bağlı hormonları 
düzenlediği, bağışıklık sistemini 
güçlendirdiği bilinen, kocaman bir 
bilim dalı.  

Ses, titreşim, ritim, piyano, 
arp, flüt, vurmalı çalgılar, yaylı 
enstrümanlar her biri tek başına 
ilaç.  Bu müzik aletleri ile otistik 
çocuklardan, Alzheimer hastalarına 
kadar pek çok hastalığa  şifa buluyor.  

Ses getiren projeler…
Şimdi diyeceksiniz  ki,  bunları  

uzun uzun niye anlattın. Evet müzik 
ilaçtır, şifa ve iyileştirici güçtür 
de,  bunu nerde bulabilir,  nasıl 
faydalanırız. Bu kadar koşturma, bu 
kadar sorunun arasında nerden nasıl  
ulaşılır böyle bir şifaya.   

Müzik eğitmeni Muharrem Dayanç 
ile.  O, kişilere, topluluklara, topluma,  
insana ve insanlığa  müzikle nasıl 
faydalar yaratırım diye düşünmüş. 
Daha önce de Lösemili çocuklar, Buca 
Cezaevi’ndeki mahkum çocuklar ve  
engelli çocuklarla müziğin iyileştirici 
gücünü kullanmış. Desteğe ihtiyacı 
olanlarla el ele, gönül  gönüle olup 
ulaşamadıklarının da sesi olarak  çare, 
çözümler  için çabalayıp duran umut 
olmuş.  O, yalnızca müziği  kullanıp 
sosyal sorumluluk projeleri yaratan 
sihirli bir değnek. 

 “Muharrem  Dayanç Sosyal 
Sorumluluk Projeleri” adı altında 
İzmir’li 20 danışan kadın korist , 
7 kadın ritimci  ile 30 sivil toplum 
örgütü temsilcileri, milletvekili ve 
belediye başkanlarını birleştirdi.  
5 aydan beri de müzik  eğitimi 
almalarını sağlıyor.  

Bize  ses veren eğitmenlerimiz…

Projenin önemli bir kahramanı 
ise koro şefimiz Yrd. Doç. Dr Özgen 
Küçükgökçe. Ege Üniversitesi Devlet 
Türk Müziği  Konservatuarı Temel 
Bilimler Bölüm Başkan Yardımcısı.  
Yaklaşık 25 yıllık da  T.R.T sanatçısı. 

1973 Van doğumlu olan sevgili 
hocamızın  mesleğinde  büyük 
özveri ve her seneye koyduğu ayrı 
bir başarı öyküsü var. Yurt içi ve yurt 
dışında büyük konserler vermiş,  aynı 
zamanda da  gönüllü olarak pek çok 
işe imzasını atmış.  

 Ege Üniversitesi Temel 
Bilimler’den okul 3. olarak mezunu 
olan ve şu anda da müzik eğitiminde  
doktorasını yapan Betül Küçüksüslü 
ile birlikte  bıkmadan usanmadan 
bizlere Klasik Türk Müziği eğitimi 
verdiler.  Resmen çalışma günlerini 
bekler olduk. Hesapsız, şartsız  dost, 
sırdaş, arkadaş, dost  olduk. 

Dünyaca ünlü Yan flütçü Şefika 
Kutluer de İzmir Devlet Senfoni 
orkestrasıyla , değerli sanatçılar Altan 
Gördüm ile Melisa Toros  geceye 
destek verecek.  Bu en büyük sosyal 
sorumluluk projelerinden biri olan 
çalışma  panel ve söyleşilerle de  
güçlendiriliyor. Medya da   konuya 
çok önem veriyor.  

Bu  duyarlılıkları ve emekleri için  
özellikle Muharrem Dayanç’a  emeği 
ve katkısı olan  herkese, koristlere ne 
kadar teşekkür etsek yine de az kalır. 

İç
im
izd

en

Bircan Tahıl
tagilbircan@gmail.com

İÇİMİZDEN
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- Avrupa İş Kurulu, Mardin 
Artuklu Üniversitesini “En iyi 
bölgesel üniversite”, Rektör 
Prof. Dr. Ağırakça’yı ise “Yılın 
yöneticisi” seçti.

MARDİN (AA) - Mardin Artuklu 
Üniversitesi (MAÜ) ile Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Oxford 
Socrates Ödülü’ne layık görüldü.

MAÜ’den yapılan açıklamada, 
İngiltere’nin Oxford şehrinde 

bulunan, Uluslararası Liderler 
Kulübü (ICL) ve Avrupa Rektörler 
Kulübü (CRE) iş birliği ile yönetilen 
Avrupa İş Kurulu’nca (EBA) 
düzenlenen Oxford Socrates 
Ödülleri’ne farklı ülkelerden rektör 
ve üniversitelerin aday gösterildiği 
belirtildi.

Prof. Dr. Ağırakça’nın “Yılın 
yöneticisi”, MAÜ’nün ise “En İyi 
Bölgesel Üniversite” seçildiği 

ifade edilen açıklamada, şöyle 
denildi:“İngiltere’nin Oxford 
şehrinde düzenlenecek ödül 
töreninin ardından, dünyanın 
birçok yerinden yatırımcı, bilim 
adamı ve rektörün katılım sağladığı 
‘Liderler Zirvesi’ ve ‘Akademi Birliği 
Yıldönümü Buluşması’na katılacak 
olan Ağırakça, düzenlenecek 
panelde üniversitenin gelişimi 
hakkında bilgi aktaracak.”    

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne
Oxford Socrates Ödülü

GÜNCEL
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BORNOVA VE  BAYRAKLI TRAFİĞİ
YILBAŞINDA RAHAT NEFES ALACAK

Bornova ile Bayraklı altınyolu 
birbirine bağlayan Adnan Kahveci 
köprülü kavşağı beklenenden üç 
ay önce hizmete girecek. Böylelikle 
İzmir’den Ankara ve Çanakkale 
güzergahına gidecek araçlar, trafik 
sorunu yaşamayacak.

Temeli sekiz ay önce 11 Nisan’da 
atılan Adnan Kahveci köprülü 
kavşağı yapım çalışmaları büyük 
bir hızla ilerliyor. Bornova ve 
Bayraklı Altınyol trafiğini büyük bir 
ölçüde rahatlatacak olan Köprülü 
kavşağın beklenenden 3 ay önce 
yani yılbaşında hizmete gireceği 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu tarafından İzmirlilere 
müjdelendi. Kriş montajları, zemin 
dolgusu ve yan duvarları bitirilen 
Adnan Kahveci Köprülü kavşağı iki 
ilçeyi birbirine bağlamakla birlikte, 
İzmir-Çanakkale, İzmir- Ankara 
yolunda trafiğe rahat bir nefes 
aldıracak.

Kentin en önemli ulaşım 
projelerinden biri olan Köprülü 
kavşağın bitiriliş tarihi 16 Mart 
2016 olarak belirlenmişti. Hızlı bir 
tempo ile çalışmaların yapıldığı 
yol, böylelikle yılbaşında hizmete 
girecek. 22 milyon 500 bin liraya 
mal olacak olan köprülü kavşağın 
ışıklandırma ve çevre düzenlemesi 
yapıldıktan sonra Viyadük altında 

kalan kısmına da, yeni nesil çocuk 
oyun gurubu kurulacak. Smyrna 
Meydanı’ndan Anadolu Caddesi’ne 

kadar bağlantıyı sağlayan mevcut 
Bayraklı Adnan Kahveci Kavşağı’nın 
tren yolu geçişinden sonraki bölümü 
yenilenerek köprülerle Altınyol’a 
kadar uzatıldı. Böylelikle Altınyol 
bağlantısıyla Konak ve Karşıyaka 
yönünden gelen araçlar, Nur Sultan 
Nazarbayev Bulvarı, Smyrna Meydanı, 
Manas Bulvarı ve Yüzbaşı İbrahim 
Hakkı Caddesi’nin tümünü aşıp 
Bornova ve Manisa yoluna kadar 
ulaşabilecek. Yeni köprülü kavşak, 
Bornova ve Bayraklı yönünden 
(Smyrna Meydanı üzerinden) Konak 
ve Karşıyaka’ya da Altınyol aracılığıyla 
kesintisiz bağlantı sağlayacak. 

Homeros Vadisi, Bornova Yüzbaşı 
İbrahim Hakkı Caddesi ve Smyrna 
Meydanı’nı geçerek gelinen köprülü 
kavşak, Bayraklı Altınyol kıyılarına 
inilecek aksın en son halkasını 
oluşturacak. Ayrıca 1,5 kilometreye 
yakın yol ve tretuvar düzenlemesi 
yapılıyor.

Kentin en önemli ulaşım projelerinden olan Bornova ve Bayraklı’yı rahatlatacak Adnan Kahveci  köprülü kavşak yılbaşına hazır.

Temeli sekiz ay önce 
11 Nisan’da atılan  

Adnan Kahveci 
köprülü kavşağı yapım 
çalışmaları büyük bir 

hızla ilerliyor. 

“

“

GÜNCEL
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TÜRKİYE’NİN TERMAL SAĞLIK 
TURİZMİNİN GELİŞMESİ İÇİN 
BİR MODEL ÖNERİSİ

Türkiye önemli bir jeotermal kuşak 
üzerinde yer almaktadır. Bu nedenle 
kaynak zenginliği ve potansiyeli 
açısından değerlendirildiğinde 
dünyada ilk yedi ülke arasına 
girmektedir. Bu zenginliği ifade eden 
termal suların debi ve sıcaklıkları 
ile fiziksel ve kimyasal özellikleridir. 
Türkiye’de sıcaklıkları 20ºC - 110ºC 
arasında debileri ise 2 - 500 lt/sn 
arasında değişebilen 1000’nin üzerinde 
kaynak bulunmaktadır. İçeriği zengin 
olan bu kaynaklar, Avrupa’daki termal 

sularla karşılaştırıldığında daha üstün 
nitelikler taşımaktadır. 

Türkiye’deki kaynakların büyük 
bir kısmının doğal çıkışa sahip, 
kür tedavisi için gerekli olan eriyik 
maden değeri yüksek, kükürt, radon 
ve tuz bakımından zengin olması, 
kür sezonunun uzun olması ve 
kaynakların bulunduğu bölgelerin 
iklimsel özelliklerinin uygunluğu gibi 
faktörler, bu kaynakların Avrupa’daki 
kaynaklara göre avantajlarını ortaya 
çıkarmaktadır. Bu durumda termal 
sağlık turizmi açısından çok ciddi bir 
potansiyele sahip olunduğunun açık ve 
net göstergesidir. 

Bu kaynakların ülkenin her 
tarafında (deniz kenarı, ormanlık, 
dağlık alanlarda) bulunması, termal 
sağlık turizmini diğer turizm çeşitleri 
ile entegre olabilecek konuma 
getirmektedir. Termal sağlık turizminin 
deniz, üçüncü yaş, av, yat, golf, dağ, 
kış, kongre turizmleri ile birlikte 
değerlendirilmesi mümkündür. 

TÜRKİYE’NİN DİĞER 
ÜLKELERE GÖRE 
AVANTAJLARI

Avrupa ülkelerinin birçoğunda 
kür süresinin yıllık 120 gün civarında 
olmasına karşın Türkiye’de bu süre 300 
gün civarındadır. Kür süresinin anlamlı 
derecede uzunluğu termal sağlık 
turizmi açısından önemli bir avantajdır.

Bunların yanında; Türkiye’deki yıllık 
toplam güneşli gün sayısı, ortalama 
nem, rüzgar ve sıcaklık değerleri gibi 
iklim özellikleri, termal bölgelerde yıl 
boyu kür faaliyetlerinin yapılabilmesine 
olanak tanımaktadır. Bu faktörler 
Türkiye’deki kür süresinin Avrupa’daki 
kür süresine göre 2,5 kat daha uzun 
olmasını sağlamakta ve termal sağlık 
turizminin geliştirilmesi açısından 
önemli bir avantaj oluşturmaktadır.

Başar Nacır
bncr35@gmail.com
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Türkiye için termal sağlık turizmi, 
yeni gelişen bir hizmet alanı olarak 
değerlendirilmektedir. Avrupa 
ülkelerine olan yakınlık pazarın 
bugün ve gelecekte önemli bir yere 
sahip olacağını göstermektedir. 
Ayrıca AB ülkeleri arasına giriş 
sürecinin başlamış olması, AB 
normlarının hemen bütün sektörlerde 
kabul edilmesi, sağlık sektöründe 

yapılan akreditasyon çalışmaları, 
kaliteli hizmet sunabilecek tesislere 
ve yetişmiş personele sahip 
özel hastanelerin artması, sahip 
olduğumuz iklimsel avantajlar ile 
doğal-tarihi zenginlikler Türkiye’nin 
sadece tatil turizmi için ziyaret edilen 
değil, termal sağlık turizmi amacıyla 
da ziyaret edilen bir ülke olmasını 
sağlayacaktır.

TERMAL SAĞLIK 
TURİZMİNE GENEL BAKIŞ

Tüm dünyada termal turizm; 
kaplıca, otel, kür merkezi ve 
kür klinikleri tesisleri şeklinde 
yapılmaktadır. Suyun en eski ve doğal 
tedavi aracı olması, doğal tedavi 
yöntemlerine olan ilgi, termal pazarın 
25-75 yaş arası hasta ve sağlıklı 
insanlardan oluşması pazara olan
ilginin artmasına neden olmaktadır. 

Ayrıca dünya nüfusunun yıllık 
ortalama % 2 oranında yaşlanması, 
sağlıklı yaşlı nüfusa sunulan 
hizmetlerin çeşitliliği ile maliyetler 

artmaktadır. Dünya nüfusunun 
yaşlanma  hızının bu şekilde devam 
etmesi durumunda, 2050 yılında 
yaşlı nüfusunun 15 yaşın altındaki 
çocuk nüfusunu geride bırakacağı 
hesaplanmaktadır. Bu durumda 
insanların sağlıklı yaşlanmaları için 
orta yaşlardan itibaren termal sağlık 
turizmi kapsamındaki hizmetlerden 
yararlanmaları, sağlıklarını korumaları 

için bu programlara katılmaları teşvik 
edilmektedir.

Gelişmiş ülkelerdeki sağlık 
hizmetlerinin maliyetinin yüksek 
olması, görece yaşlı nüfusun fazlalığı, 
sosyal güvenlik sistemlerinin daha 
ucuz hizmet arayışları, insanların 
değişik yerlerde tedavi olma 
istekleri ile insanların tatil yaparken, 
dinlenirken tedavi olmayı tercih 
etmeleri bu kapsamdaki sağlık 
turizminin gelişmesine neden 
olmaktadır. 

Sağlık turizminde hedeflerden 
biri de, hastaların ve hasta ailelerinin 
rahatlığını sağlamak için uygun 
tıbbi seçenekleri sunmaktır. 
Gelişmiş ülkelerdeki yaşlanan 
nüfusun artan sağlık ihtiyaçları ve 
sağlık giderleri, sosyal güvenlik 
maliyetlerinin giderlerini arttırmakta 
ve sosyal güvenlik kurumlarını 
ekonomik olarak zor duruma 
sokmaktadır. Bu sorunları aşmak 
için, gelişmiş ülkelerdeki sosyal 
güvenlik kurumları ve özel sigorta 
şirketleri kaliteli tıbbi hizmet sunan 

ve coğrafi olarak yakında yer alan 
ülkelerle paket anlaşmalar yaparak, 
sağlık hizmetlerini daha düşük 
maliyetli bu ülkelerden karşılama 
yoluna gitmektedir. Avrupa’da 
kür uygulamaları kapsamında 
değerlendirilen rehabilitasyon 
hizmetleri için de bu yolla hizmet 
alımı yaygınlaşmaktadır.

Gelen bu talepleri karşılamak 
için uluslararası geçerliliği olan 
standartların sağlık hizmetlerinde  
sağlanması gerekmektedir. 
Bu standartlar; yeterli fiziki 
altyapı, çevresel etkenler, sağlık 
hizmetlerinde etik değerlere bağlılık, 
fiziki ve ekonomik açıdan kolay 
ulaşılabilir sağlık hizmeti, yeterli tıbbi 
teknoloji, yeterli bilgi teknolojileri, 
uluslararası standartlarda ortak 
tedavi protokolleri, ulaşım ve transfer 
standartları, sağlık personelinin 
eğitimi ve kaliteli hizmet sunma 
standartları ile yurt dışı sağlık 
sigortalarının sunulan hizmetleri 
karşılaması için gerekli anlaşmaların 
yapılmasıdır.

Dünyadaki değişen turizm anlayışı 
çerçevesinde kaliteli ve bilimsel 
hizmet veren termal merkezlerin; 
konforlu tesislerde, insan sağlığını 
temel alan, sağlığı koruyan ve 
geliştiren yaklaşımlarla ön plana 
çıkması ile termal sağlık turizminin, 
geleceğin en önemli turizm 
çeşitlendirmeleri arasına gireceğini 
söylemek gerçekçi görünmektedir.

“Termal sağlık turizmi; termal 
suyun tedavi edici etkilerinden 
yararlanmayı sağlayan kür 
uygulamalarını içeren, kaynağın 
özellikleri, yörenin kendine özgü 
iklimsel yararları ve avantajları 
çerçevesinde, bölgede kurulmuş 
tesislerde sunulan hizmetlerden 
yararlanarak, sağlığı koruyup 
geliştirmek ve bu kapsamda 
destekleyici diğer turizm 
faaliyetlerinin de olaya katıldığı 
hizmetlerle bütünleştirilmiş, 
multidisipliner anlayışla oluşturulan 
turizm çeşitlendirmesidir.” (Nacır, 
Başar, (2006),“Termal Sağlık 
Turizminin Ekonomideki Yeri”, Türkiye 
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Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara)

Termal sağlık turizminde kaplıca 
suyunun niteliği kadar bu suyun 
uygulanma şekilleri, uygulamayı 
yapan personelin niteliği ve 
uygulamanın yapıldığı tesislerin 
kalitesi de önemli olmaktadır. Termal 
sağlık turizmi tesislerindeki sağlık 
ekibinde; uzman hekim, fizyoterapist, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, diyetisyen ile diğer yardımcı 
sağlık personeli görev yapmalıdır. 
Uygulamalar ekip anlayışı içerisinde 
bu meslek elemanları tarafından 
yapılmalıdır.

Termal sağlık turizmi tesislerine 
gelen küristlere termal suyun 
kullanıldığı banyo ve su içi 
uygulamalarının yanında fizik tedavi 

ve rehabilitasyon uygulamaları, 
diyet programları, bireysel ve grup 
terapileri, sağlık eğitimi, iş-uğraşı 
eğitimi ile destekleyici değişik 
rekreasyonel aktiviteler hizmet olarak 
sunulabilir.

MODEL ÖNERİSİ
Termal suyun tedavi edici 

etkilerinden yararlanmak amacıyla 
kurulan tesislere Avrupalı sigorta 
şirketlerinin hasta göndermesinin 
“tek koşulu” bu tesislerin “klinik” 
olarak ruhsatlandırılmış olmasıdır. 
Aksi taktirde hiçbir(Kamu-Özel) 
sigorta şirketi hastalarını bu tarz 
tesislere gönderememektedir-
göndermemektedir. Bu nedenle 
Avrupa başta olmak üzere tüm 
dünyada kür klinikleri olarak hizmet 
veren tesislerin ülkemizdeki karşılığı 

olarak; Fizik Tedavi Rehabilitasyon 
Dal Hastanelerinin(Balneoterapi ve 
termal suyun kullanımına yönelik 
diğer birimlerin de eklenmesi ile) 
kaplıca bölgelerinde “Ana Tesis” 
olarak konumlandırılmasına imkân 
tanınmalıdır. Böylelikle termal suyun 
tedavi edici etkisinden yararlanmayı 
sağlayan bilimsel, uluslararası sağlık 
akreditasyon standartlarına uygun, 
bilgili-yetişmiş personel eşliğinde, 
uluslararası sigorta şirketleri ile 
anlaşma yapabilen ve “ürettiği 
termal sağlık turizmi” hizmetini iyi 
fiyata satabilen bir sektöre sahip 
olunabilecektir. Ancak bu şekildeki 
bir arz kurgusu ile Türkiye’nin sahip 
olduğu termal kaynaklardan istenilen 
düzeyde yararlanma imkânına 
kavuşulacaktır.

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ

EKONOMİ
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Bu çerçevede aşağıda önerdiğimiz iki modelle “Termal Sağlık Turizminin” hızlı bir şekilde ve kısa bir sürede 
gelişeceğini öngörmekteyiz.

TERMAL KÜR PARKI
2 ana tesis(FTR Dal Hastanesi+Sağlıklı Yaşam Oteli) ve 

toplam 1000 yatağa kadar olan kompleks.

TERMAL KÜR ŞEHRİ
4 ana tesis(FTR Dal Hastanesi+Sağlıklı Yaşam 

Oteli+Sağlık Yaşam Evleri+ Huzurevi Yaşlı Bakım ve 
Rehabilitasyon Merkezi) ve toplam 2000 yatağa kadar 
olan kompleks.

Ana Tesisler: 
1- Min. 200 Yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dal 

Hastanesi 
2- Min. 400 Yataklı Sağlık Yaşam Otelinden 

oluşmaktadır. 

Buradaki min.200 yatak ifadesi; böyle bir FTR dal 
hastanesinin fizibıl olması açısından gerekli olan 
yatak sayısının ekonomik ifadesidir.

Destek Tesisler: 
1-Çarşı ve Alışveriş merkezi ve diğer ek tesisler
Arazi: 25-50 Dönüm arazi üzerinde planlanmalıdır.
Tesislerin Toplam Kapalı Alanı: Ort. 50.000 m²
Yatrırım Maliyeti: Ort. 100 Milyon Türk Lirası
Mimari standartlar: Sağlık Bakanlığı’nın özel 

hastaneler için belirlemiş olduğu mimari standartlar 
uygulanmalıdır. Sağlıklı Yaşam Otelleri de bu standartlar 
gözetilerek planlanmalıdır ki; yaşlı olan kür müşterilerinin 
ihtiyaç-isteklerine cevap verebilsin.

Toplam İstihdam: Ortalama 400-450 personel
İstihdam Edilmesi Gerekli Meslek Grupları:
1- FTR Uzman Hekim/İlgili Uzman Hekimler
2- Hidroklimatolog
3- Pratisyen Hekim
4- Fizyoterapist
5- Sosyal Çalışmacı
6- Psikolog
7- Hemşire
8- Diyetisyen
9- Hidroterapist
10- Ergonomist
11- İş-Uğraşı Terapisti
12- Lab. Teknisyeni-Radyoloji Teknisyeni
13- Yaşlı Bakım Elemanı
14- Kür Destek Elemanı
15- Masör-Masöz
16-  Otel Grubu Çalışanları

Ana Tesisler: 
1- Min. 200 Yataklı Fizik Tedavi Rehabilitasyon Dal 

Hastanesi
2- Min. 400 Yataklı Sağlıklı Yaşam Oteli, 
3- 400 Yataklı Sağlık Yaşam Evleri(Yaşlı Evleri), 
4- tercihen 200 Yataklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezi 
tercihen 200 yatak ifadesi; işletilmesi uygun olan 

huzurevi yatak sayısını ifade etmektedir.
Destek Tesisler: 
1-Kongre Merkezi, 
2-Çarşı ve Alışveriş merkezi ve diğer ek tesisler
Arazi: 50-250 Dönüm arazi üzerinde planlanmalıdır.
Tesislerin Toplam Kapalı Alanı: Ort. 110.000 m²
Yatrırım Maliyeti: Ort. 200-240 Milyon Türk Lirası
Mimari standartlar: Sağlık Bakanlığı’nın özel 

hastaneler için belirlemiş olduğu mimari standartlar 
uygulanmalıdır. Sağlıklı Yaşam Otelleri de bu standartlar 
gözetilerek planlanmalıdır ki; yaşlı olan kür müşterilerinin 
ihtiyaç-isteklerine cevap verebilsin.

Toplam İstihdam: Ortalama 750-850 personel
İstihdam Edilmesi Gerekli Meslek Grupları:
1- FTR Uzman Hekim/İlgili Uzman Hekimler
      2- Hidroklimatolog
3- Pratisyen Hekim
4- Fizyoterapist
5- Sosyal Çalışmacı
6- Psikolog
7- Hemşire
8- Diyetisyen
9- Hidroterapist
10- Ergonomist
11- İş-Uğraşı Terapisti
12- Lab. Teknisyeni-Radyoloji Teknisyeni
13- Yaşlı Bakım Elemanı
14- Kür Destek Elemanı
15- Masör-Masöz
14-Otel Grubu Çalışanları

Termal Kür Parkı veya Termal 
Kür Şehri modeli ile oluşturulacak 
projelerle “Termal Sağlık 
Turizmi” açısından gecikilmiş 
bir yatırım hamlesinin yapılması 
sağlanacaktır. Türkiye’de yapılacak 
bu yeni yatırımlar ve özellikli 

projeler ile termal sağlık turizminin 
geliştirilmesi, sağlık turizminde 
varolan boşluğun doldurulması, 
turizm mevsiminin uzatılması, 
turizm çeşitliliğinin arttırılması, 
yerli ve yabancı turistin gelişen 
ve değişen taleplerine yanıt 

verilmesi, turizmin bir parçası 
olarak termal turizm pazar payının 
genişletilmesi, yeni istihdam 
alanlarının oluşturulması, 
Türkiye’nin turizm gelirlerinin 
arttırılması ve bu alandaki tanıtımı 
sağlanacaktır.

EKONOMİ
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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan 2’cisi düzenlenen 
Necip Fazıl ödül törenine katıldı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan bu gecede 
ödül alanlara ödüllerini dağıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
Star Gazetesi Necip Fazıl Ödülleri 
Töreni’ne katıldı. Bu yıl ikincisi takdim 
edilen Necip Fazıl Ödülleri’nin yayın 
hayatı, edebiyat ve fikir dünyası için 
hayırlara vesile olmasını dileyen 
Erdoğan, üstat Necip Fazıl Kısakürek’i 
bugün bir kez daha rahmetle, 
minnetle, özlemle yad ettiğini 
söyledi. Erdoğan, “Rabbim ondan 
razı olsun, şefkatiyle, merhametiyle 
bizleri kuşatsın” diye konuştu.

Erdoğan, geçen sene yaptığı 
konuşmada, bu ödüllerin geleneksel 
hale gelmesini istediğini beyan 
ettiğini hatırlatarak, bu törenle 
hayalinin adım adım vücut 
bulduğunu görmekten duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. 

Ödül jürisinde yer alanlara da 
emekleri, katkıları ve titiz çalışmaları 
için teşekkür eden Erdoğan, 
konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“Kudema yani eskiler ne güzel 
söylemiş. ‘Ehli hünerin kadrini 
bilmek de büyük bir hünerdir’. Evet, 
hüner sahibi olmak, iyi bir yazar, 
ufuk açan bir fikir adamı, seçkin 
bir sanatçı, büyük bir zanaatkar 
olmak gerçekten önemlidir. Bu 
vasıflar başlı başına bir değerdir. 
İşte bunun kadar önemli olan bir 
husus da bu hünerin kıymetini 
idrak etmek, onların eserlerine hak 
ettiği değeri verebilmektir. Ben 
Necip Fazıl Ödülleri’nin ülkemizin 
fikir, sanat ve edebiyat hayatındaki 
hüner sahiplerinin tanınmasına, 
taltif edilmesine, kıymetlerinin 
anlaşılmasına vesile olduğuna 
inanıyorum.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
törende, 5 farklı dalda 5 kıymetli 
şair, yazar, hikayeci, mütefekkir ve 

ilim adamının ödüllendirileceğini 
belirterek, şunları kaydetti: “Şiir 
alanında, ‘Kaybettiğimiz neyse 
Rabbim, verdiğin şiirler geri getirsin 
bize’ diyerek, Kaşgar yolunda bir 
karınca misali modern dünyada 
yitirdiklerimizin, ötelediklerimizin, 
unuttuklarımızın peşine düşen 
şair Cevdet Karal kardeşimi tebrik 
ediyorum. Tercüme alanında, şiirle 
felsefenin buluştuğu Goethe’nin 
Doğu-Batı Divanı başta olmak üzere 
Alman fikir ve edebi hayatının 
eserlerini dilimize kazandıran Senail 
Özkan’ı kutluyorum. 

Kendisinin, üstadın ifadesiyle 
ak saçlı annemizin dili gibi aziz, 
saf, temiz ve yetkin bir Türkçe ile 
dilimize aktardığı eserleri ‘söz bir 
yelpazedir’ anlayışıyla kuşaklar boyu 
sürecek bir hazine olarak kültür 
hayatımızdaki yerini almıştır. Fikir, 
araştırma alanında kadim ilim ve 
irfan geleneğimize ait hazinenin 
tozunu silip yeniden ihya etmenin, 

KÜLTÜR-SANAT
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felsefeyi, aşkı, hikmeti milletimizin 
yoluna sermenin gayreti içinde 
olan bir fikir emekçisini görüyoruz. 
Kendi ifadesiyle ‘bir müzmin felsefe 
talebesi’ olan Prof. Dr. İlhan Kutluer’i 
yürekten tebrik ediyorum.” 

Hikaye alanındaki ödüle, 
zarafetini yitirmiş hayatlar ile 
incelikle örülmüş hayatların, 
parçalanan gönüller ile parçalanan 
coğrafyaların öyküsünü anlatan, 

insana ayna tutan bir Sibel Eraslan’ın 
layık görülmesini gayet yerinde 
bulduğunu anlatan Erdoğan, “Benim 
mesleğim savunmak” diyerek insanı, 
vicdanı, bu milleti var kılan değerleri 
savunan, en zor zamanlarda bile 
hak ve hukuk mücadelesinden 
vazgeçmeyen Eraslan’ı kutladığını 
söyledi. 

Erdoğan, “Necip Fazıl Saygı 
Ödülü’nün de yaşamanın 

ikilemlerden, zor sorulardan ibaret, 
kendini bilmekten maksadın kul 
olmanın idrakine varmak olduğunu 
ifade eden, üstadın yol ve dava 
arkadaşı Rasim Özdenören’e 
verilmesi kadar isabetli bir tercih 
olamaz” diyerek, tüm ömrünü “gül” 
yetiştirmeye adayan Özdenören’e 9 
Aralık’ta Cumhurbaşkanlığı Kültür 
ve Sanat Büyük Ödülü’nü takdim 
ettiklerini hatırlattı.
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Ortadoğu’daki savaşlar dünyayı 
yeniden şekillendiriyor!

Dünyadaki kurulmuş düzen 
Amerika’nın güç kaybetmesi ile 
beraber yeniden şekillenmeye 
başlamıştır. Amerika ne kadar da 
halen dünyanın en güçlü ülkesi 
olsa da, dünya artık tek kutuplu 
olmaktan çıkmış ve yeni bir düzene 
doğru gitmektedir. Gerçekçi 
bir açıdan baktığımızda aslında 
dünyanın bugünkü yaşadığı savaşlar, 
çatışmalar ve uluslararası krizler 
tarih boyunca bir hegemonyanın 
güç kaybetmesi sırasında yaşanmış 
durumlardır. Dünya tarihi boyunca 
yeni bir çağa geçerken bu sancılı 
süreçleri yaşadı. Her düzen 
milyonlarca insanı öldürdü, sınırları 
değiştirdi, liderleri koltuğundan 
etti ve emperyalist güçleri harekete 
geçirdi. 

Birinci ve ikinci dünya savaşından 
sonra dünya yeniden şekillendi. 
Soğuk savaş döneminde dünyanın 
çeşitli bölgelerinde Batı dünyası 
ile Sovyetler endirekt çatışmalar 
içindeydi ve bütün bu sarsıntılı 
süreçlerin sonunda yeni bir 
dünya düzeni ortaya çıktı.  Bugün 
yaşadığımız olay dünyanın 
krizler, savaşlar ve terör saldırıları 
üzerinden yeniden şekillenmesidir. 
Ortadoğu’daki savaş dünyanın 
yeniden şekillenmesinde büyük 
bir rol oynamaktadır. Soğuk 
savaş döneminde güç dengeleri 
Vietnam, Kore ve Afganistan 
üzerinden kuruluyordu, fakat bugün 
Ortadoğu’daki savaş üzerinden çeşitli 
ülkeler güç dengelerini ve uzun 
vadedeki çıkarlarını korumak için 
bu coğrafyada askeri olanaklarını 
kullanmaktadırlar. 

Suriye’deki iç savaşa baktığımızda 
Soğuk Savaş dönemindeki endirekt 
emperyalist çatışmasını görüyoruz. 
Rusya’nın Beşar Esat rejimine olan 
desteği ve Batı dünyasının rejim 
karşıtı güçlere verdiği ekonomik 
ve askeri destekler bize iki kutuplu 

soğuk savaş dönemini hatırlatmakta. 
Ülkeler dünyanın yeniden 
şekillendiğinin farkında ve bu yeni 
düzendeki mevkilerini çıkarları 
doğrultusunda etken bir şekilde 
belirlemeye çalışıyorlar.

Türkiye’yi Ortadoğu’daki 
savaşın parçası olmakla suçlayanlar 
şunu bilmeliler ki Türkiye’nin bu 
meseleden uzak durma gibi bir şansı 
yoktur. Türkiye Ortadoğu’nun bir 
parçasıdır ve gelecekte öngörülen 
yeni Ortadoğu ve dünyada kendine 
güçlü bir yer edinmek istiyorsa 
iyi bir strateji ile bu zorlu süreci 
yönetmelidir. Aksi takdirde dış güçler 
kendi çıkarları doğrultusunda bu 
bölgeyi şekillendirir ve ileride Türkiye 
bölgesinde onun inisiyatifi dışında 
gelişen oluşumlarla kendisini karşı 
karşıya bulur, bu ki Türkiye’ye çok 
pahalıya patlar. 

Bugün Irak, Afganistan, Pakistan, 
Suriye, Mısır, Yemen, Libya ve son 
olarak Türkiye’de olup bitenler, 
içeriden yıkıp parçalama stratejisinin 
sahadaki yansımalarından başka 
bir şey değildir. Coğrafyamızdaki 
bu oyunların farkında olmalıyız ve 
ne kadarda acı verici olaylarla karşı 
karşıya kalsak da stratejik bakış 
açımızı kaybetmemeliyiz. Çünkü dış 
güçlerin asıl istedikleri Türkiye gibi 
orta güçlerin yeni dizayn sÜrecinde 
yer almaması ve güçsüz bir şekilde 
bu durumdan çıkmasıdır.  

İç
im
izd

en

Kaan Namlı
namli.kaan@gmail.com

İÇİMİZDEN
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Yerli üreticiler ile yabancı alıcıları 
buluşturan moda organizasyonu 
“Dosso Dossi Fashion Show”un 
Antalya Expo Center’daki “Harikalar 
Diyarı” konseptli defilesinde, 
birbirinden ilginç tasarımlar tanıtıldı.

Çok sayıda markanın yeni 
kreasyonlarının tanıtıldığı “Dosso 
Dossi Fashion Show”un Antalya’daki 
defilesinde “İnsan Barbie” lakaplı 
Ukraynalı model Valeria Lukyanova 
podyuma çıktı. “İnsan Barbie” lakaplı 
Ukraynalı model Valeria Lukyanova, 
defilede biri orijinal Barbie kıyafeti 
olmak üzere iki giysi sergiledi. 

Ukraynalı model, konuklardan büyük 
ilgi gördü. 

Moda şovuna katılan Mustafa 
Sandal ve Rumen şarkıcı Otilia da 
birer şarkı seslendirdi.  Lukyanova ve 
defilenin finalinde podyuma çıkan 
mankenler, Büyük Önder Mustafa 
Kemal Atatürk’ün “Yurtta sulh, 
cihanda sulh” sözünün yazılı olduğu 
dövizler ile Türk bayrakları taşıdı. 

Swanepoel, Antalya’ya gelmedi 
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eraslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, şovun 10’uncu 
yılında dünyanın dikkatini Türkiye’ye 

çekmek amacıyla ünlü manken 
Candice Swanepoel ile anlaştıklarını 
ancak mankenin son anda uçağa 
binmekten vazgeçtiğini öğrenince 
şaşırdıklarını belirtti. 

Swanepoel’in, menajeri vasıtasıyla 
sürekli bilgi aldığını aktaran Eraslan, 
“Yaşanan gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve bize sürekli soru 
soruyorlardı. Bizler kendisine her 
türlü güvenlik garantisini verdik. 
Tüm hazırlıklarımızı yapıp kendisini 
beklerken uçağa binmediğini 
öğrendik” ifadesini kullandı.

Dosso Dossi Fashion Show

n HABER MERKEZİ

MODA
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Dimyat’a pirince giderken 
eldeki bulgurdan da olduk...

Vakti zamanında en iyi pirincin yetiştiği 
yer Dimyat’tır. Dimyat Mısır’da bulunan 
bir yerdir. Orada yetişen güzelim pirinçleri 
almak için Dünya’nın her yerinden 
tüccarlar Dimyat’a gider, yüklü miktarlarda 
pirinç alır ve ülkelerine getirir satarlardı. 
Aslen Karamanlı olan ve Karaman’da 
buğday yetiştiren büyük tüccarlardan biri, 
ülkesinde pirinç satmak amacıyla gemisi 
ile Dimyat’a hareket eder. Yola çıkar ve 
henüz oraya varmadan gemisi korsanlar 
tarafından baskına uğrar. Zar zor canını 
kurtarır ve kurtardığı canının sevinci 
ile İstanbul’a gelir. Ancak elinde hiç bir 
şeyi kalmamıştır. Karaman’da yetiştirdiği 
buğdayları da başka tüccarlara sattığından 
o yıl bulgur alacak ne parası ne de bulgur 
yapacak buğdayı kalmıştır. O günden 
sonra elindeki ile yetinmeyip daha 
fazlasını isteyenler ve elindekilerden de 
olanlar için “Dimyat’a pirince giderken 
evdeki bulgurdan oldu”  deyimini 
kullanmışlardır.

Şimdi o Karamanlı tüccar Dimyat’a 
giderken korsanların saldırısına 
uğrayacağı ihtimali üzerine tedbirli olsaydı 
belki evdeki bulgurdan olmayacaktı. 
Acaba o gün bu gün hala alınması 
gereken tedbirleri almakta ihmalkar 
mı davranıyoruz. Strateji belirlemekte 
zorlanıyor muyuz?

Yıllardır zahmetsiz rahmet olacağı 
varsayımı ile hareket ediyor olmamız 
bize çok şeyler kaybettirdiğinin farkında 
bile değiliz. Oysa zahmetsiz rahmetin 
olmayacağını yüzyıllar önce atalarımız 
söylemişler. Ancak biz her zaman olduğu 
gibi zahmeti de rahmeti de hep dar 
grupçuluk anlamında uygulamış ve 
“adam sende, zahmetini de o çeksin 
rahmetini de o alsın” mantalitesi ile 
hareket ettirilmişiz, ettirilmişiz diyorum 
çünkü ne yazık ki demokrasimizde 
çoğulculuk, katılımcılık ilkesi yok sayılmış 
ve hiç bir zaman kolektif çalışma bilincimiz 
gelişmemiştir. 

Manisa AK Parti, başarılı bir sınavdan 
geçti ama bu başarı elbette Ahmet’in, 
Mehmet’in başarısı olarak gösterilmemeli. 
Bu başarı doğrudan istikrarı yakalamak ve 
7 Haziran seçimlerinde halkımızın vermiş 

olduğu mesajı algılayamayan siyasilere 
vermiş olduğu bir dersten ibarettir. Ancak 
AK Parti’nin seçimler sonrasında verdiği 
sınav hiç de başarılı değildir. Bir Genel 
Başkan Yardımcısı kazanımı dışında 
maalesef beklenen bakanlığı alamadığımız 
gibi az da olsa teselli bulduğumuz T.B.M.M. 
Plan Bütçe Komisyon Başkanlığı’nı da 
kaptırmış duruma düştük. 

Bazen düşünüyorum da acaba 
Manisa cezalandırılıyor mu? Veya bunun 
böyle olmasını isteyen birileri mi var? 
Milletvekillerinin girdiği komisyonlar da 
öyle ahım şahım değil. Ne oldu da bu 
döngü böyle döndü? Bunun cevabını 
vermesi gerekenler mutlaka vermelidir...

Bu savaş meydanında muharebeyi 
kazanıp masada kaybetmeye benziyor. 
Yapılan hiç bir kulisin işe yaramadığının en 
bariz göstergesidir bu... Ya da hiç bir kulis 
yapılmadığının. 

Kimse, kimseyi sorgulayamıyor. 
Herkes bekliyor armut piş ağzıma düş 
diye. Oysa özünde yok böyle bir anlayış. 
Manisa’da bakanlık yapacak en az 5 
değerli milletvekili var. Sizin gözünüzde 
büyüttüklerinizden çok daha birikimli 
deneyimli arkadaşlarımız var. Muhalefet 
partili vekillerimiz de bu gruba dahildir, 
kimseyi asla küçümseyemeyiz. Ama biz 
bekliyoruz ki armut pişsin de ağzımıza 
düşsün. Bu mantıkla hareket edenler 
o armudu daha çok beklerler. O armut 
tesadüfen düşse bile ağza değil kafaya 
düşecektir. Nitekim de düştü. Ve kafa 
yarıldı.

İnsan armut yiyecekse ağaca da 
çıkmasını bilecektir. Elbette bir armut 
fidanı dikmeyi ve ona bakmayı, büyütüp, 
yetiştirmeyi de bilecektir. Ama nerde, biz 
bırakın fidan dikmeyi var olan fidanları 
biçerek onların değil meyve vermelerini 
sağlamak, gölgelerinden bile korkarak 
hazırladığımız antidemokratik yasaları 
bile kaldırmamak için var gücümüzle 
uğraşıyoruz. Ve sonuçlar ortaya böyle 
çıkıyor. Yineliyorum, şayet bu yasalar 
devam ederse Türkiye’de siyaset kurumları 
kilitlenme noktasına gelecek ve çözüm 
gecikirse demokrasimiz büyük yara 
alacaktır.

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismailaydin@gmail.com

İÇİMİZDEN
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Doğaya beş yılda 85 bin keklik salındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 
5. Bölge Müdürlüğüne bağlı 
Afyonkarahisar Şuhut Kanatlı Yaban 
Hayatı Keklik Üretme İstasyonunda 
son 5 yılda, yaban hayatının 
korunmasına yönelik üretilen 85 bin 
keklik, doğaya salındı.

Avcılık ve Yaban Hayatı 
Koruma Şube Müdürü Turgut 
Civri, yaptığı açıklamada, Orman 
ve Su işleri Bakanlığı’nca 2009'da 
Şuhut'ta keklik üretim istasyonu 
kurulduğunu ve faliyetlerini 
sürdürdüğünü söyledi.

Doğadaki sayılarının zamanla 
azaldığının belirlenmesi üzerine, 
üretim istasyonlarında yaban hayatı 
açısından önemli olan kekliklerin 
çoğaltılmasına karar verildiğini 
belirten Avcılık ve Yaban Hayatı 
Koruma Şube Müdürü Turgut 
Civri, “Yanlış tarım uygulamaları, 
bilinçsizce kullanılan ilaçlar, kaçak 
avcılık ve sanayileşme, yaban 
hayvanlarını olumsuz yönde 
etkiliyor. Yaşam alanlarında azalan 
bu canlıların popülasyonunu 
arttırmak için korumaya yönelik 
çalışmalar yürütüyoruz. 2009 yılında 
ilçemizde kurulan Keklik Üretim 
İstasyonu’nda bu güne kadar 85 bin 
kekliği ürettik ve doğa salıverdik" 
dedi.

Doğal yaşamda kekliklerin yumurt-
lama döneminin ilkbahar ayları 
olduğunu anlatan Civri, sözlerini 
şöyle sürdürdü: "Yavruları sıkıntı 
çekmesin, büyüsün ve kışa daha 
rahat girebilsin diye ilkbaharda 
yumurtluyorlar. Biz de üretim 
istasyonumuzda ilkbahar ortamını 
suni şekilde oluşturuyoruz. Ortamı 
ısıtarak, ışık vererek yumurtlamalarını 
sağlıyoruz. Kuluçka makinelerine 
koyduğumuz yumurtalardan, 24 
günün sonunda civcivler çıkıyor. 
Yavru keklikleri, özel şekilde besliy-
oruz. Keklikleri, 4 aylıkken doğaya 
salıyoruz. İstasyonumuzda yılda 
10 bin keklik üretimi planlanmış 
olmasına rağmen, titiz ve verimli bir 
çalışma sonucu her yıl 20 bin keklik 
üretiyoruz. İstasyonumuzdan, son 5 
yılda 85 bin keklik doğaya bırakıldı. 
Bu yıl ise bugüne kadar istasyonu-
muzda üretilen 17 bin keklik salındı." 

Titiz ve verimli bir 
çalışma sonucu 
her yıl 20 bin keklik 
üretiliyor.

ÇEVRE

n HABER MERKEZİ
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"Pilli tedavi" sara nöbetlerini azaltıyor
Yıllarca ilaç kullanmasına rağmen 

nöbet sıklığında ve şiddetinde 
azalma olmayan dirençli epilepsi 
hastaları, pille çalışan ve beyne kısa 
aralıklarla elektrik akımı gönderen 
sistem sayesinde şifa buluyor.

Beyin hücrelerinde geçici 
"anormal elektrik oluşması" nedeniyle 
ortaya çıkan ve halk arasında "sara" 
olarak bilinen epilepsi hastalığının 
en dirençli türü, göğüs boşluğuna 
takılan pille tedavi edilebiliyor.

Yıllarca ilaç kullanmasına rağmen 
nöbet sıklığında ve şiddetinde 
azalma olmayan epilepsi hastaları, 
beyne kısa aralıklarla elektrik akımı 
gönderen pilli sistem sayesinde 
nöbetlerinden kurtuluyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hülagü Kaptan, yaptığı açıklamada, 
epilepsinin kısa süreli beyin fonksiyon 
bozukluğuna bağlı bir hastalık 
olduğunu ve dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde birini etkilediğini 
belirtti.

Epilepsi nöbetlerinin herhangi 
bir yaşta ortaya çıkabildiğini ancak 
genellikle genç ve yaşlılarda etkili 
olduğunu ifade eden Kaptan, bu 
nöbetlerin insan yaşamını olumsuz 
etkilediğine işaret etti.

Bu hastalıklara karşı çeşitli 
tedavi yöntemlerinin uygulandığını, 
bunlardan birinin de halk arasında 
"pil" tedavisi olarak bilinen "Vagal 
Sinir Stimülasyonu" olduğunu 
anlatan Kaptan, bu yöntemin 
genellikle ömür boyu çoklu ilaç 
kullanmalarına rağmen nöbet 
sıklığında veya şiddetinde azalma 
olmayan durumlarda tercih edilen bir 
yöntem olduğunu ifade etti.

Boynun sol tarafında sinir yoluyla 
beyne elektrik akımı gönderilmesi 
yöntemiyle çalışan sistemin küçük 
bir operasyonla sinire bağlandığını 
ve pilin cilt altına açılan bir cebe 
yerleştirildiğini dile getiren Kaptan, 
şöyle konuştu:"Pil otomatik 

çalışır, yapılan programa göre çok 
kısa aralıklarla beyne çok küçük 
elektrik akımları yollar. Operasyon 
sonrasında hastaların yüzde 50'sinin 
nöbetlerinde azalma olmuştur. 
Bu azalma ile yaşam kalitesinde 
ciddi bir artış görülmektedir. 
Operasyon yapılan hastalarda 
iyileşme süreci 6 aylık periyotlar 
halinde incelendiğinde daha iyi yanıt 
alındığı görülmektedir. Yani zaman 
geçtikçe hastanın durumu iyiye 
doğru gitmektedir. Ayrıca, zamanla 
kullanılan ilaç miktarı ve adeti de 
azalmaktadır.

de azalmaktadır."

12 yaşından büyük 
"dirençli epilepsi" 
hastalarına uygulanıyor

Kaptan, bu tedavinin, nöroloji 
takibinde olup çoklu ilaç kullanılarak 
2-3 yıl boyunca ilaç tedavisine 
yanıt alamayan, zihinsel bozukluğu 
olmayan, 12 yaşından büyük, 
tetkiklerde beyin tümörü ya da buna 
benzer bir radyolojik görüntü veya 
patoloji ortaya çıkmayan ve sara 
cerrahisine aday olmayan dirençli 
epilepsi hastalarına uygulanabildiğini 
kaydetti.

SAĞLIK

Doç. Dr. Hülagü Kaptan, Türkiye’de sayılı 
merkezlerde yapılan bu girişimin SGK 
tarafından karşılanmasının büyük şans 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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SİYASETEN TİCARET
Geçen ayki özellikle enerji 

konusunda bilgiler ve görüşümü 
aktardığım yazımda,  -Dışa bağımlılık 
konusunun üzerinde hiç durmayacağım 
ki, bunun önemi de yadsınacak gibi 
değil- diye bir ünlem cümlesi ile konuya 
dikkat çekmiştim. Eski bir bankacı, eski 
bir borsa broker olarak riski yayma 
düşüncesi idi, yani halk ağzıyla tüm 
yumurtaları aynı sepete koymama 
değişiydi.

Bu, kontrolü başkasının eline 
bırakmamaktı.  

Daha uçak düşürülmemişti bunları 
yazdığımızda… ve risk gerçekleşti.

Yeni durumu analiz edelim ve yeni 
pozisyonumuzu belirleyelim. Rusya ile 
ticaret haricinde hiçbir ortak noktamız 
bulunmamakta. Ticaretin dengelerine 
baktığımızda ise, denge Rusya lehine 
bir hayli ağır basıyor, rakamlarla 
konuşursak 2014 yılı Rusya’dan İthalat 
rakamımız 25 Milyar $ İhracatımız ise 
5,9 Milyar $ yani 4.3 kat fark var. Ocak-
Ekim 2015 verileri incelendiğinde 
ithalat rakamımız 17,3 Milyar $ ihracat 
rakamımız ise 3,06 Milyar $ ile 5.6 kat ile 
fark daha da açılmış durumda.

 Peki ne alıp ne satıyoruz?
 Herkesin bildiği gibi ağırlıkla 

doğalgaz ve petrol alıyoruz. Buraya 
dikkat! Türkiye’nin toplam doğalgaz 
ihtiyacının %54,76’sı Rusya’dan alınıyor. 
Ve tüm pazarlar dahil olmak üzere ithal 
edilen doğalgazın sadece %19’u evsel 
tüketimde diğeri ise sanayi ve enerji 
üretiminde kullanılıyor.

İhraç mallarımız ise hepsi nihai 
tüketim malları. Tarımsal ürünler başta 
olmak üzere tekstil ana kalemlerimiz bir 
de hizmet ihracı olarak görülen turizm 
gelirlerimiz.

Daha da önemlisi doğalgaz elektrik 
üretiminin yaşamsal bağı, bu yaşamsal 
bağı yani yaşam destek ünitesini bir 
kere de çıkarıp atamayacağız ama ihraç 
mallarımız bir çırpıda başka pazarlardan 
temin edilebilir, kontrat yok sözleşme 
yok.

Siyasetin çıkmazı
 Ortadoğu dendi mi mutlak çıkarlar 

ön plana çıkıyor. Ve tabii ki güçlü olanın 
lehine.

 Basit bir denklem, Türkiye + 

ABD=Suriye + Rusya  ama bu denklemi 
bozan denklemin solunda ABD’nin 
çıkmış sağına da İran’ın girmiş olması

Ticaretin çıkmazı
Bu ticaretin başka bir çıkmazı da 

doğalgaz ya da petrol kontrat şeklinde 
alınıyor hele doğalgaz da 25 yıl gibi 
alım anlaşmaları yapılıyor yani bizim 
vazgeçmeniz mümkün değil (daha 
önce İran’da olmuştu kullanmadığımız 
doğalgazın parasını ödemek zorunda 
kalmıştık) 

Oysa bu kontratlar mücbir sebep 
ileri sürüldüğünde gazın kesilebileceği 
şartlar içeriyor. Ve daha da kötüsü 
şu anki oluşan olaylar mücbir sebep 
statüsünde.

Ruslar’la Türk’ler birbirlerine 
benzerler hem aile yapısı açısından 
hem de milliyetçi duygular açısından. 
Yani davranışlarını düşünce ya da 
mantık boyutu ile değil bizim gibi 
duygusal boyutta karar vererek 
belirlerler.

Sorunu nasıl çözeceğiz?
Bu açmaz hemen Katar ve Azeri 

doğalgazının devreye alınması ile 
çözülecekmiş gibi lanse ediliyor.  Katar 
ile hemen anlaşma imzalandı ancak 
anlatıldığı gibi çözüm değil, bu arada 
Katar’dan gemilerle nakliye edilen 
sıvılaştırılmış doğal gaz alıyoruz,  tabi 
ki LNG yani sıvılaştırılmış doğalgazın 
gemilerle nakliyesinin bir sorun 
olmasının yanında bir de depolama 
sorunu olacak.

 Diğer yandan Azeri gazının payının 
artırılması ile ilgili görüşmelere Sayın 
Başbakanımız gitti ancak bu hattaki 
borular bu hacmi karşılayabilecek 
kapasitede değil. 

İran gazı için hiç ümit yok, çünkü 
İran, Suriye’nin yanında duruş beyan 
ediyor.

Bu siyasi çekişmenin olası sonuçları
Halkımız ihraç fazlası tarım ürünleri 

dolayısı ile ucuz sebze, meyve yiyecek, 
tabi battaniyelerin altında…

Neden mi?
E doğalgaz kesintisi hem ısınmada 

kullandığımız gazı kesecek hem de 
elektrik üretiminde aksamalar elektrik 
kesintilerine neden olacak.

Umarım en kısa sürede akıl kazanır.

İç
im
izd

en

Serdar Ilı
serdar@ili-consulting.de

İÇİMİZDEN
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İnsanımız artık
önünü görüyor!

Davutoğlu, KOSGEB’in girişimcilik 
finalisti olan 41 girişimcinin her birini 
tebrik etti ve başarılarının devamını 
diledi ve gündemle ilgili önemli 
açıklamalarda bulundu.

ATO Congresium’da, KOSGEB 
4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
Töreni’nde yaptığı konuşmada 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Güven 
ve istikrar ortamının en önemli 
meyvesi, artık bu ülke insanlarının 
orta ve uzun vadeli planlar 
yapabiliyor olmasıdır. Türkiye’de 
hem siyasi hem ekonomik istikrarı 
kurumsallaştırdık. İnsanımız artık 
önünü görüyor” dedi.

Bu ülke için değer ve istihdam 

üreten, bu ülkenin itibarına katkı 
yapan bütün girişimcilerle gurur 
duyduğunu anlatan Davutoğlu, 
“Eski yıllardan bu yana farkında 
olduğum gerçeği, aktif siyasi 
hayatıma başladıktan sonra çok daha 
net görüyorum. Bizim insanımızın 
gerçekten bütün güzel vasıflarının 
yanında en önemli vasıflarından 
biri girişimci karaktere sahip olması. 
Türkiye’nin neresine gidersek gidelim 
her vilayetimize, ekonomimize 
katkılar sağlayan işletmelerin, 
fabrikaların, atölyelerin kurulduğunu 
görüyoruz. Çok canlı girişimci sınıfın 
doğmasından büyük bir mutluluk 
duyuyoruz” diye konuştu.

Dünyanın her yerinde Türkiye’den 
giden girişimcilerle karşılaştıklarına 
dikkati çeken Davutoğlu, şöyle 
devam etti: “Dünyanın en ücra 
köşesinde elinde bir bavul, 
bazen yabancı dil bilmeden ama 
yüreğindeki aşkla, Anadolu’dan aldığı 
enerjiyle Afrika’nın, Latin Amerika’nın, 
bazen Karayip Adaları’nın ortalarında 
Türk girişimcilerini gördüğümüz 
zaman ‘bu ülke insanını kimse 
durduramaz’ diye defaatle kendi 
kendime vurguladığımı hatırlıyorum. 
Gerçekten önü açıldığında bizim 
insanımızı durdurmak mümkün 
değildir.”
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İnsanımız artık
önünü görüyor!

“İnsanlarımız orta ve uzun 
vadeli planlar yapabiliyor”

“Güven ve istikrar ortamının 
en önemli meyvesi, artık bu ülke 
insanlarının orta ve uzun vadeli 
planlar yapabiliyor olmasıdır. 
Türkiye’de hem siyasi hem 
ekonomik istikrarı kurumsallaştırdık. 
İnsanımız artık önünü görüyor” 
diyen Davutoğlu, “Hesabını çok 
daha rahat yapıyor. Bir günlük, bir 
aylık hesap değil, eskiden günlük 
hesaplarla kazandığı parayı hemen 
dolara çevirenler (2002’den önce), 
şimdi yıllık ve daha uzun dönemli 
hesaplarla iş planlamaları yapıyorlar. 
İş kurmak ve işini geliştirmek isteyen 
girişimci artık sadece kendi işine 
odaklanabiliyor. Ya kriz çıkarsa veya 
faizler fırlarsa gibi endişeleri hesap 
ederek gününü bunlarla meşgul 
etmiyor” ifadelerini kullandı.

“Bizim en büyük kaynağımız insan 
kaynağımızdır. En büyük kaynağımız 
genç ve dinamik nüfusumuzdur” 
değerlendirmesinde bulunan 
Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Geçtiğimiz yıl açıkladığımız 
öncelikli dönüşüm programımızla, 
64. Hükümet programımızla ve 
eylem planımızla insan kaynağımızı 
geliştirmek açısından, özellikle 
gençlerimizi ilgilendiren çok 

sayıda eylem açıkladık. İnsanımızın 
eğitimini, sağlığını, mutluluğunu, 
hayat şartlarını bütünlüklü şekilde 
ele aldık. Çünkü anahtar insanın 
elinde. Her başarının, her gelişmenin 
arkasında insan faktörü var. Dünyanın 
en büyük elmas ve altın rezervlerine 
sahip olsanız bile bu madenleri 
çıkaracak, işleyecek, mücevhere 
dönüştürecek, ticaretini yapacak 
insan kaynağından mahrumsanız bu 
kaynak size yük olur.”

“Girişimcilerin önündeki 
engeli kaldırıyoruz”

Davutoğlu, klasik ekonomide 
üretim faktörleri sayılırken toprak, 
sermaye ve iş gücünün önemli 
görüldüğünü hatırlatarak, artık en 
önemli faktörün insan ve girişimci 
faktörü olduğunu vurguladı.

Günümüz dünyasında firma 
kurmak için sermaye ve arazinin 
gerekmediğini, sadece zeki, bilgili, 
cesur, inovatif, yenilikçi bir girişimci 
varlığıyla küresel ölçekli şirketlerin 
kurulabileceğine işaret ederek, 
şunları kaydetti: “Bu kuruluşlar 
milyarlarca dolarlı firmalar olabildiği 
gibi on binlerce insana istihdam 
imkanı veriyor. İşte bu tablo 
girişimcilik konusunun özellikle de 
teknoloji odaklı girişimciliğin Türkiye 

için ne kadar hassas konu olduğunu 
açıkça hepimize gösteriyor. Dünyada 
sürdürülebilir kalkınmanın ve rekabet 
gücünün temel unsurunu girişimciler 
oluşturuyor. Başarılı girişimciler, 
bir ülkenin uluslararası pazardaki 
rekabet gücünü de artıyor.
Turizm sektörümüze hayırlı olsun

Başbakan Davutoğlu: “Bildiğiniz 
gibi rekabet gücümüzün korunması 
için 2015 yılının başında, şubat 
ayında birtakım tedbirler zaten 
almıştık. Bu tedbirlerden biri olarak 
Bağımsız Devletler Topluluğu’nda 
bulunan 8 ülkeden 400 binin 
üzerinde turist getiren seyahat 
acentelerinin kredi garantilendirme 
fonu teminatıyla kredi kullanmaları 
sağlanarak finansmana erişim 
imkanları getirilmişti. Bu uygulamayı 
kapsamını genişlettirerek devam 
ettiriyoruz. Bu çerçevede turist 
getirilen ülke sayısını 27’ye çıkardık. 
Turizm sektörümüze hayırlı olsun.”

Törende yaptığı konuşmada, 
hükümet olarak en başarılı oldukları 
alanların başında ekonomik kalkınma 
ve girişimcilikle öne çıkan yüksek 
performanslı ekonomik gelişme 
faktörünün bulunduğunu belirten 
Davutoğlu, ekonomideki başarıları 
“kuru inat sahipleri” dışında herkesin 
kabul ve takdir ettiğini söyledi.
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Davutoğlu, “Birçok ülke, Türkiye’de 
uygulanan rasyonel, tutarlı ve 
gerçekçi ekonomik politikaların, 
reformcu anlayışların örnek alınacak 
başarı hikayeleri olduklarını biliyor. 
Bizi en çok sevindiren husus ise 
ekonomi politikalarımızın reel 
sektöre ve özellikle de KOBİ’lerimize 
son derece olumlu bir şekilde 
yansımasıdır. Ekonomilerin başarısı 
birkaç tane büyük firmanın 
başarısıyla ölçülemez. Rekabetçi 
ekonomilerle diğerlerini ayıran esas 
unsur KOBİ’lerdir, KOBİ’lerin güç 
kazanmasıdır” dedi.

Ekonominin kalbinin KOBİ’lerde 
attığını ve ekonominin omurgasını 
KOBİ’lerin teşkil ettiğini vurgulayan 
Davutoğlu, yeniliklere açık, esnek, 
değişimlere çabuk uyum sağlayan, 
kendi alanlarında uzmanlaşan ve 
refahı tabana yayan KOBİ’lerin, 
ekonominin bel kemiği olduğunu 
ifade etti. 

Türkiye’nin, G20 dönem 
başkanlığında KOBİ’lere gündem 
maddesi olarak küresel ekonominin 
gündemleri arasında yer verdiğini 
hatırlatan Davutoğlu, KOBİ’lerle 
ilgili bilincin sadece milli düzeyde 
değil, uluslararası alanda da 
yaygınlaşmasına özel önem 
verdiklerini bildirdi. 

Türkiye, milli gelirini 800 milyar 
dolara çıkardı

Davutoğlu, Türkiye’deki 
işletmelerin yüzde 99’dan fazlasını 
oluşturan KOBİ’lerin üretim, istihdam 
ve ihracatında ana omurgayı 
oluşturduğunu ifade ederek, 
“Türkiye, milli gelirini 800 milyar 
dolara, ihracatını 158 milyar dolara 
çıkarmışsa buradaki en önemli pay 
da KOBİ’lerimize aittir. 2007 yılından 
bu yana küresel rekabete rağmen 
yaklaşık 7 milyon vatandaşımıza 
istihdam sağladıysak bunun da 
esas ve asli aktörü KOBİ’lerdir” diye 
konuştu.

Hükümet olarak ekonomik ve 
siyasi istikrarı sağladıklarını, iş ve 
yatırım ortamını iyileştirdiklerini, 
demokratik işleyişi hukuk sistemini 
her geçen gün geliştirdiklerini dile 

getiren Davutoğlu, şöyle devam etti:
“Yapısal dönüşüm programlarıyla 

geleceğin ihtiyaçlarına şimdiden 
çözüm buluyoruz ve hiçbir zaman 
statükoya ve statükonun dayandığı 
ekonomik arka plana değil, devrimci 
bir anlayışla, tam anlamıyla 
reformist bir yaklaşımla küresel 
şartlara intibak sağlayan dinamik 
bir perspektif geliştiriyoruz. Bütün 
bu adımlarımızın, bu gayretin tüm 
ekonomik taraflar için olduğu gibi 
KOBİ’lerimiz için de büyük bir önem 
taşıdığını biliyorum ancak bunlarla, 
makro düzeyde attığımız adımlarla 
yetinmiyoruz. KOSGEB aracılığıyla 
KOBİ’lerimizin ve  girişimcilerimizin 
her zaman yanındayız, yanında 
olmaya devam edeceğiz.”

Başbakan Davutoğlu, TBMM’deki 
grup toplantısında da terör 

operasyonundan zarar gören KOBİ 
ve esnaf için atılacak adımları 
açıkladığına dikkati çekerek, şöyle 
dedi: “Terör örgütü, ülkemizin 
çevresinde yaşanan olaylara müdahil 
olmasını engellemek isteyen  
odakların maşalığını üstlenerek 
yeniden terör olaylarını başlattı. 
Türkiye’yi terörle meşgul ederek 
Ortadoğu’da daha rahat at koşturmak 
isteyen çevreler Türkiye’ye karşı olan 
her odağın taşeronluğuna dünden 
razı olan terör örgütünü sahaya 
sürdüler. Bu terör örgütü 70’li yıllarda 
başka ülkelerin, 80’li yıllarda başka 
ülkelerin, 90’lı yıllarda yine başka 
ülkelerin kucağında Türkiye’yi kaosa 
sürüklemeye çalışmıştı. Şimdi de 
hangi ülkelerle ne tür hesaplar içinde 
olduklarını sizler de biz de yakından 
takip ediyoruz.”

SİYASET
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Başbakan Davutoğlu, Rusya’nın 
Suriye’deki operasyonlarını da 
eleştirdi, “Suriye toprakları Rus 
emperyal planlarının parçası 
olmayacaktır” dedi. Düşürülen 
uçak ve sonrasında Rusya ile olan 
ilişkiler paralelinde olası bir doğalgaz 
sorununa ilişkin Davutoğlu, “Biz şu 
bölgede DAEŞ’e karşı operasyona 
yapacağız. Koordine edelim denseydi 
bu olay  yaşanmayabilirdi. Bilseydik. 
Onlar da zaten daha dikkatli 
olurlardı. Telafi edici tedbirlere 
öncelik vereceğiz. Zarar gören 
ithalatçılarımızın, turizmcilerimizin 
ve Türk ekonomisinin bundan 
etkilenmemesi için tedbirler 
alacağız. İhracat dengeleri, enerji 
alanında eğer bir zarar söz konusu 
olacaksa, bu karşılıklı olacak bir 
zarardır. Yaş sebzeye ve diğerlerine 
gelen bazı yaptırımlar, Türkiye’nin 
dünyada meyve, sebze pazarında 
sıkıntısı yok. Başka yere de satar. 

Davutoğlu, Rusya’nın yaptığı 
bombardımanın yüzde 91’inin 
IŞİD’i hedef almadığını da 
belirterek, “Rusya, Suriye’ye DEAŞ’la 
mücadele kisvesi altında girdi. Rus 
uçakları 30 Eylül 2015’te Suriye’ye 
girdiği günden 22 Aralık 2015 ‘e 
kadar yaptığı bombardımanın 
yüzde 91’i DEAŞ’ı hedef almamıştır. 
” dedi.

‘Tam bir ihanettir’
HDP Eş Genel Başkanı’nın 

Rusya’da, ‘Türkiye’nin Rus uçağını 
düşürmesi yanlıştı’ demesi tam bir 
rezalet ve tam bir ihanettir. Böyle 
bir süreçte Rus uçakları masum 
Türkmenleri, masum Arapları, masum 
Kürtleri Azez’de, Halep’te, İdlip’te, 
Bayırbucak’ta bombalarken koşa koşa 
Rusya’ya gidip destek bildirmek açık 
bir şekilde bu millete ihanet etmektir.

“Teröristler kazdıkları 
hendeklere kendileri düşecek”

Teröristler vatandaşlarımızın 
huzurunu hayat alanlarını talan 
ediyorlar.Teröristler kazdıklara 
hendeklere kendileri düşecek.Biz 
daha çok vatandaşımız iş yeri açsın 
diye uğraşırken onlar dükkanları 
yakmaya çalışıyorlar.Birlik ve 
kardeşliğimizi bozan girişimlere izin 
vermedik vermiyoruz vermeyeceğiz.
Terörlerden etkilenenlerin yanında 
yer almaya ve yaralarını sarmaya 
devam edeceğiz.Vatandaşlarımıza 
ordaki esnafımıza hayatın canlanması 
için ek adımlar atacağız.

Davutoğlu’ndan Rusya’ya sert mesajlar

SİYASET
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Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'de 

Görüşme öncesi yaptığı açıklamada Çipras'la bir 
araya gelmekten çok memnun olduğunu dile ge-
tiren Davutoğlu, Türkiye ile Yunanistan arasında başta 
sığınmacı krizi olmak üzere ortak konular olduğuna 
dikkati çekti.
Davutoğlu, "İki hafta önce Brüksel'de yaptığımız zirvede, 
AB ile Türkiye arasında, Türk vatandaşlarına vize serbes-
tisi, geri kabul anlaşması ve Türkiye-AB ortak eylem planı 
ile ilgili önemli kararlar alındı. Bu, Türkiye ve Yunanistan 
arasındaki ortak gündem, bu, dostluk ve bu ortak kaderle 
ilgili farkındalıkla ilgili. Ege'deki ve Doğu Akdeniz'deki 
parlak geleceğimize bakıyorum. Önümüzde büyük bir 
fırsat var. Ben, Fikirdaş Ülkeler Toplantısı'nın başarılı 
geçeceğine eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Yunanistan'ın "iki dost ülke" olarak Avrupa'da 
beraber çalışacağını belirten Davutoğlu, "Bu işbirliği, 
Avrupa'nın yararına olacak. Bu ayrıca Doğu Akdeniz'de 
istikrar için de önemli" şeklinde konuştu.
Çipras: Ege'deki göçmen akını çok kritik bir konu
Yunanistan Başbakanı Çipras da "Bölgemiz ve Avrupa 
için öncelikle sığınmacı akışının azaltılması kapsamında 
işbirliği ve bu bağlamda özellikle Ege'deki göçmen akını 
çok kritik bir konu" dedi.
Başbakan Davutoğlu ile olmak ve fikir paylaşımında 
bulunmanın önemine değinen Çipras, gelecek üç ay boy-
unca Türk-Yunan temasları kapsamında yoğun bir pro-
gram olacağını ifade etti.Açıklamaların ardından basına 
kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Brüksel'de konakladığı Steigenberger Otel'de, 
Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'la görüştü.
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Peh... IŞİD ne gezer 
Türkmen Dağı’nda?

Sınırlarımızı ihlal eden Rus uçağını 
düşürdük ya.. Putin önce “karadan 
vurulduk” dedi.. Genelkurmay “Hayır, 
F-16’larla vurduk” diye açıklama yapınca 
da itiraz edemedi. Yahu Türkiye durduk 
yere seni ne diye vursun Putin?

Ne işin vardı Suriye’de? Önce onun 
hesabını ver hele! Davetiye mi gönderdik 
Rusya’ya, “savaş uçaklarınızla Türkmenleri 
vurun” diye? Biz mi dedik akbabalar gibi 
Suriye’nin tepesine üşüşün diye?

Hani IŞİD’le mücadele edecektiniz? 
Neden IŞİD’i vurmak yerine Türkmen 
Dağı’nı yerle bir ettiniz? Neden Türkiye 
sınırlarını ihlal ettiniz?

“Terör işbirlikçileri tarafından 
sırtımızdan vurulduk!” derken hiç mi 
yüzün kızarmıyor Putin? Ne yavuz 
hırsızmışsın böyle? Çocuk musun, devlet 
adamı mı?

Kendine gel, öyle konuş, öyle davran. 
“Suç bizde” de, özür dile...

Gerçi; ister “özür dile”, ister “dileme”.
Dünya âlem biliyor ki suç sende!

Yalnız... Ne bize, ne de Rus halkına 
sakın yalan söyleme!

İtiraf et bakalım, kaç kere Türkiye 
sınırlarını ihlal ettiniz?

Türkiye sınırlarını her ihlal ettiğinizde, 
defalarca uyarılmanıza rağmen, neden 
sınırlarımızı ihlal etmekte ısrar ettiniz? 
Derdiniz ne?

THA’larınızla, savaş uçaklarınızla ne 
diye üşüştünüz sınırlarımıza? Ne yapsaydı 
Türkiye?

Madalya mı taksaydı sınırlarımıza 
düstursuz dalan pilotlarınıza?

Börek mi açsaydık hadsiz ordunuza? 
Düşen uçaktan sorumlu tek kişi var Putin! 
O da sensin!

Yavuz hırsız misali hem sınırları ihlal 
ettin, hem de pişkin pişkin “ihanete 
uğradım” dedin.Yok, öyle yağma Putin, 
yok öyle yağma!

Hesap vereceksin! Bedel ödeyeceksin! 
Yok, efendim, Rusya “sırtından 
bıçaklanmış”Yemezler Putin, yemezler.
Türkiye’yi sana yedirtmezler...

Türkmen Dağı’na çökmeni 
seyretmezler! İran ve Esed’le yaptığınız 
planlara, boyun eğmezler! Ölürler de 
sınırlarımızı sana çiğnetmezler! Burası 
Türkiye; Putin bunu böyle bilesin! Bilesin 

ki, bir an önce kendine çekidüzen 
veresin!

Terörle mücadeleymiş!
Peh... IŞİD ne gezer Türkmen 

Dağı’nda? Türkmenlerden ne istediniz?
Ne işiniz var Suriye’de? Ne işiniz var 

Türkmen Dağı’nda? İran’la birlikte ne tür 
anlaşmalar yaptınız arka planda? Katil 
Esed’le hangi çıkarınız için kol kolasınız? 
Derdiniz terörle mücadele ise, neden 
PKK’ya karşı da tavır koymadınız? Neden 
Kandil’i de bombalamadınız? Siz, “terörle 
mücadele çerçevesinin dışına çoktan 
çıktınız Putin! ”Çoktan haddi aştınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a inat, 
Fetullahçı oldular.. PKK’cı oldular. 
DHKPC’li oldular...  Fransız oldular... LGBT 
savunucusu oldular. PKK bayrağı taşıdılar.

Terörist sever oldular.Beşar Esed’le 
kanka oldular.. Bir Rus olmamışlardı...

Rus savaş uçakları imdatlarına yetişti. 
Şimdi de Rus oldular...

Türkiye’de profiline Fransız bayrağı 
koyan bu Avrupa yalakası, bu barkodlu 
beslemeler, yakında Rus bayrağı da 
taşırlar, Putin T-şörtleri de giyerler. 
Entellik adına dışkı bile yer bu kimseler. 
Erdoğan’a muhalifler ya...

Ruslarla bile işbirliği yaparlar. 
Gözünüzün içine baka baka Suriyeli 
mültecilere “kuduz köpek” diyenlere 
“ayar” verecek kadar olsun insan 
olamadılar! Mültecilerin botlarını batıran 
Yunanistan’a karşı tavır koyacak kadar 
olsun, asgari bir vicdan sahibi olamadılar!

Gelelim kabineye.. Dışişleri Bakanlığı 
tecrübesi olan Başbakan Davutoğlu 
AK Parti için bir şans aslında!Ahmet 
Davutoğlu Dışişleri Bakanı iken onu 
“başarısız” bulan kendini bilmezler, 
çatlasa da, patlasa da şükürler olsun ki 
yıkamadılar ve Başbakan hâlâ Kabinede!  
Gözüme çarpan en önemli husus, 
“zaman” oldu. Tecrübesiz isimlerle bir 
“Uyum Süreci”ne zaman ayrılmaması 
oldu. Bu yüzden AK Parti, çoğunlukla 
tecrübeli isimlerden bir kadro kurdu. 
Bıçak sırtı bir süreçte, bakanlık 
kadrolarında “tecrübe” konuştu.

Süratle işe koyulacak bir kabine 
kuruldu. Durmak yok, yola devam 
anlaşılan!İç

im
izd

en

Hasan Alparslan
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Karatay, Balıkesir’in Edremit 
ilçesinde Yılmaz Akpınar Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi tarafından 
Şükrü Tunar Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen konferansta, batılı 
ülkelerinkine göre Türk mutfağının 
daha sağlıklı olduğunu söyledi.

Türkiye’de genelikle sıcak 
yemeklerin tencerede hazırlandığını, 
burada sebzelerin kendi suyu ve 
buharında piştiğini anlatan Karatay, 
şöyle konuştu: “Balık sağlıklı ama 
unlayıp kızartırsak kanserojendir. 

Ayrıca unu kızartırsak, şnitzel 
yaparsak kırmızı et de kanserojendir. 
Türk mutfağının tencere yemeği 
önemlidir. Amerika’da, İngiltere’de 
tencere yemeği bilmezler. Kuru 
fasulyemizi, barbunyamızı, 
zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler. 
Mercimek bilmezler. Artık 3 yaşındaki 
çocuklarda karaciğer yağlanması 
görüyoruz. Bunu yapanlar da 
şekerlerdir, trigliseridlerdir, trans 
yağlardır.”

Karatay, Türkiye’de yetişmesine 
karşın ithal edilen sebzelerin yüzde 
90’ının GDO’lu olduğunu, bu 
ürünlerin tüketilmemesi gerektiğini 
savundu. Yapılan anlaşmalarla 
Kanada’dan mercimek ve kuru fasulye 
ithal edildiğini dile getiren Karatay, 
şunları kaydetti: ”Kanada kuzey 
ülkesidir ve güneş yoktur. Kanada’da 
12 sene yaşadım. Kanada’da 
mercimek yetişmez. Kanadalı 
mercimek yemeği, mercimek köftesi 
bilmez. Salatasını, çorbasını bilmez. 
Orada GDO’lu olarak yetiştiriyorlar. 

Ülkemiz bunu ithal ediyor. 
Bilinçlenmemiz lazım. Açık mercimek 
alacaksınız. Köylüden mercimek 
alacaksınız. Bugün Türkiye’ye Çin’den 
sarımsak ithal ediliyor. Ayıptır, 
günahtır kardeşim. Saksıya koy, 
balkonunda yetişir sarımsak.”

Karatay, her meyve ve sebzenin 
mevsiminde tüketilmesi gerektiğine 
de işaret etti. Paketlenmiş veya 
konserve türü yiyeceklerde zararlı 
maddeler bulunduğunu belirten 
Karatay, özellikle çocukların bu tür 
gıdalardan uzak durması gerektiğini 
vurguladı. Türk kahvesinin çok 
önemli bir antioksidan olduğunu 
söyleyen Karatay, “Şekersiz, sade 
olmak kaydıyla bir fincan Türk 
kahvesinin, bir domatesten 100 kat 
daha antioksidan etkisi vardır” dedi.
Türk halkının zeytinle beslendiğini 
kaydeden Karatay, “Genetiğimizde 
var. Lütfen zeytinden, zeytinyağından 
ve cevizden uzaklaşmayın” ifadelerini 
kullandı.

“Sağlıklı yemeğin sırrı tencerede pişmesinde”

n HABER MERKEZİ
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NEYİN PAZARLIĞI YAPILDI ?
Türkiye ateş çemberinin içinde 

yandıkça, yanıyor. Yanı başında 
yaşanan iç savaşlar Türkiye’yi ateş 
çemberi  içerisine soktu. 

Suriye’de yaşananlar daha doğrusu 
iç savaşın ortasında kalan Suriyeliler 
başka ülkelere mülteci olarak gitmek 
zorunda kalıyor. 

Bu mültecilerin durumunu 
görüşmek için  dünya ülkeleri bir araya 
gelerek çözüm yolları aradı. Aranan 
çözüm yolu kendi içerlerindeydi.  

Kimse kimseyi kandırmasın 
Suriye’de yaşanan iç savaşta kullanılan 
silahların hangi ülkelere ait olduğu 
ortadadır. Almanya’nın silahlarının 
kullanıldığını gördük. Ancak Almanya 
göçmenlerin sorun olduğunu görünce 
iç savaşın bitmesi için mücadele etme 
noktasında başka ülkelerle iş birliği 
yaparak durdurmaya çalıştı!..

Şunu herkes kabul etmeli; ülkeler  
satış yarışından vazgeçmeli ve bunu 
kabul etmeli. Bundan başka çare yok. 
Batılı güçler Ortadoğu’dan ellerini 
çekmeli. Az gelişmiş ülkelerin yer 
altı kaynaklarına da göz dikmemeli. 
Ne yazık ki, emperyalist güçler, 
bundan vazgeçmedikçe sözü edilen 
ülkelerde savaşlar sona ermeyecektir.                      
İç savaşlardan kaçıp canını kurtarmaya 
çalışan mültecilerin yaşadıkları tüm 
dünya insanının gözü önündedir. 
Umuda yolculuklarda bir çok mülteci 
canından oldu. Deniz yolculuğunu 
tercih eden mültecilerin nasıl bir 
akıbete uğradığı ortadadır. Bebeklerin 
deniz kıyısına cansız bedenleri vurarak 
nasıl bir dram yaşandığına bir çok 
kez tanık olduk. Aylan bebeği her 
defasında dile getiren silah satıcıları 
ülkelerinin yetkililerinin dilinden 
düşmüyor. 

Irakta yaşananların tek sorumlusu 
ABD’den başka bir ülke değil. 2003  
Yılında özgürlük adıyla Irak’ı işgal 
eden ABD bu yaptığından iftihar  
ediyor mu? Irak parçalana parçalana 
ne hale geldiği ortada. Kuzey Irak, 
Irak merkezi yönetim! Bu nasıl bir 
özgürlük?

 Kuzey Irakta Türk askerinin 
varlığını kabul etmeyen bir güç 

oluştu. Ne diyorlar “Türk askeri bu 
bölgeden çekilsin” bu ne cüret! ABD 
rahat mı edecek? Yoksa akıllarında 
başka fikirler mi geçiyor. Ne oldu 
da Türk asker çekilsin, çekilin diye 
dillendirildi. Sonra IŞİD bundan da 
cüret alarak Türk karakoluna saldırı 
düzenledi.. Dört Türk askeri yaralandı. 
Böyle bir şey nasıl olur? Anlamak 
mümkün değil. ABD elini eteğini bu 
bölgelerden çekmedikçe bu sorunlar  
bu bölgede bitmeyecek. Bitmeyeceği 
gibi aratarak devam edece

Türkiye bu ateş çemberinin 
içinde nasıl bir yol izleyecek? 
Mültecilerin sorunu ayrı, sınırlarda 
yaşanan ateş ayrı. Rusya’da ayrı 
bir sorun ne yapmak niyetinde 
olduğunu o da bilmiyor. Türkiye’ye 
yaptığı yaptırımlardan kendisi 
etkilenmeyecek  mi?   Türkiye’nin 
ihracatı onun lehindeydi. Sadece 
Türkiye bu durumdan etkilenmeyecek 
o da etkilenecek. Rus çiftçisi de, 
bundan rahatsız ancak bunu 
görmüyor. Çocuk gibi oyuncaklarını 
alıp gitmek istiyor. Böyle bir şey 
olamaz.  Ülkelerin sorumlulukları 
vardır. Bu sorumluluklar bir diktatör 
başkanın iki dudağı arasında olamaz. 
Rusya buna bir son vermeli. Bu 
durumdan iki ülkede zarar görecek. 
Ancak Putin’in bu umurunda değil. 

Türkiye’yi zor günler bekliyor daha 
doğrusu zor günler yaşıyor. Batılı 
güçler o bölgelerden çekilmedikçe 
Ortadoğu’daki barıştan söz etmek 
sadece bir ütopyadır. 

Geçen ay Antalya’da bir G20 
zirvesi gerçekleştirildi. O toplantıda 
ne konuşuldu ne görüşüldü bilinmez 
ama toplantıdan bir hafta sonra 
Rusya, Suriye’ye gitti. Sivil halkı 
bombalamaya başladı. Bayır Bucak 
Türkmenleri havadan karadan yoğun  
ateş altına alındı. Başrolde Suriye 
olmak üzere Rus savaş uçakları da 
yardımcı oyuncu rolüyle vurmaya 
başladı. Akla ister istemez şu soru 
geliyor. ABD Başkanı Obama ile Rusya  
Devlet Başkanı Putin kapalı kapılar 
ardında el sıkışarak neyin pazarlığını 
yaptı? İç

im
izd

en

Duygu 
Karahasanoğlu

duygu.karahasanoglu
@hotmail.com
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Mevlana'nın 742. Vuslat Yıl 
Dönümü Uluslararası Anma törenine, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan 
Davutoğlu, Başbakan Yardımcıları 
Numan Kurtulmuş ve Lütfi Elvan da 
katıldı.Konya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana'nın 
742. Vuslat Yıl Dönümü’ne ilişkin; 
"Böyle bir zatın anma gününde, 
Hazreti Mevlana'nın neyi temsil 
ettiğinin farkına varmamızı diliyor, 
bu programların Mevlana'yı 
anlamamıza vesile olmasını Cenab-ı 
Hak’tan temenni ediyorum" dedi. 
Akyürek, Mevlana'nın 742. Vuslat 
Yıl Dönümü Uluslararası Anma 
etkinlikleri kapsamında Büyükşehir 
Belediyesi Spor Salonu ve Kongre 
Merkezi'nde düzenlenen Şeb-i 
Arus töreninde yaptığı konuşmada, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın belediye başkanlığından 
bugüne kadar Şeb-i Arus törenlerine 
iştirak ettiğini belirterek, kendisine 
şükranlarını sundu. Başbakan 
Ahmet Davutoğlu'nun da Şeb-i Arus 
törenleri için Brüksel'den Konya'ya 
geldiğini anımsatan Akyürek, "Bugün 

500 trilyon liralık bir yatırımın, raylı 
sistem taşıtlarının hizmete alınmasını 
ve Alaaddin Adliye raylı sistem 
hattının açılışını gerçekleştirdik. 
Konya'mız için hayırlar getirmesini 
diliyorum" dedi. "Hazreti Mevlana 
İslam'ın aydınlık yüzüdür" Akyürek, 
bugün Mevlana'nın vefatının yıl 
dönümü olduğunu belirterek, 

şunları kaydetti: "Bu yıl da çok sayıda 
programa Konya'mız ev sahipliği 
yaptı. 200'e yakın panel, konser, 
sergi, sempozyum gibi etkinlikle 742. 
Vuslat Yıl Dönümü törenlerini idrak 
ettik. Şu anda da Şeb-i Arus'tayız. 
Törenlerimizde görev alan tüm 

arkadaşlarımıza, sanatçılarımıza 
Kültür ve Turizm Bakanı’mıza, 
programlara gösterdikleri hassasiyet 
nedeniyle Konya'mız adına 
şükranlarımızı sunuyoruz. Böyle 
bir zatın anma gününde, Hazreti 
Mevlana'nın neyi temsil ettiğinin 
farkına varmamızı diliyor, bu 
programların Mevlana'yı anlamamıza 
vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan 
temenni ediyorum." Konuşmaların 
ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı 
İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu 
ve sanatçı Ahmet Özhan tarafından 
Türk tasavvuf müziği konseri verildi. 
Daha sonra araştırmacı Ömer Tuğrul 
İnançer, Mesnevi'den seçmeler 
sundu. Genel sanat yönetmenliğini 
Yusuf Kayya'nın yaptığı Kültür ve 
Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf 
Müziği Topluluğu üyeleri, sema ayin-i 
şerifi icra etti. Töreni, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, eşi Emine 
Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, 
Başbakan Yardımcıları Numan 
Kurtulmuş bazı bakan ve bürokratlar 
da izledi.

Mevlana'nın 742. Vuslat Yıl Dönümü 
Uluslararası Anma Töreni

GÜNCEL

n HABER MERKEZİ
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FUTBOLUN ADALETİ DE VARMIŞ 
( BEŞİKTAŞ GALATASARAY )

Beşiktaş maça fırtına gibi başladı. 
Kurduğu büyük baskı Galatasaray’ı 
takım halinde yarı sahasına kapattı. 
Mustafa Denizli, Astana karşılaşmasının 
kadrosunu aynen sahaya sürmüştü. 
Ev sahibinin atakları meyve vermeye 
başladığında, devreye Galatasaray’ın 
devi Muslera girdi. henüz ilk yarıda 4 
tane net kurtarış gerçekleştirdi.

Galatasaray sanki beraberliğe 
gelmiş. İlk 45 dakikada Sneijder, 
Podolski, Yasin, Burakgibi Olcan,Sabri 
gibi hücumcu oyuncular kaleye sadece 
tek bir deneme gerçekleştirebildiler. 
Beşiktaş’ın sol bek oyuncusu İsmail, 
Muslera ile karşı karşıya kaldı diyeyim 
siz düşünün. Galatasaray çıkmayı 
düşünmeyince, defans oyuncusu bile 
gol ile burun buruna geldi.

BEŞİKTAŞ VS MUSLERA
Dakikalar ilerlediğinde Beşiktaş 

ve Muslera arasında geçen anları sarı 
kırmızılı oyuncular farketti ki, Onu 
dinlendirmek ve tempoyu düşürmek 
adına kendi yarı sahasında pas 
yapmaya çalıştılar. Konuk ekipte kaleyi 
tek yoklayan isim olan Burak Yılmaz, 
sakatlığı nedeniyle yerini Umut Bulut’a 
bıraktı. Gol adına herşeyi yapan taraf 
Beşiktaş’tı. Daha sakin olabilseler belki 
ilk yarıyı önde bitirebilirlerdi.

HİÇ SAMİMİ DEĞİLSİNİZ!
İkinci yarıya Galatasaray biraz 

hareketli başladı. Beşiktaş yarı sahasına 
uzun gönderilen top sonrası Günay, 
kalesini gereksiz şekilde terkedince 
büyük bir hata yaptı. Araya giren 
Sneijder ayak içini kullanarak çok 
uzaktan topu boş ağlara yuvarladı. 
Golden sonra ‘Günay’ diye tempo tutan 
Beşiktaş taraftarı bana hiç samimi 
gelmedi kusura bakmasınlar. Tolga 
kimlerin yüzünden oynamadı hepimiz 
biliyoruz.

MUHTEŞEM DÖNÜŞ
Beklenmedik şekilde öne geçen 

Galatasaray’a 2 dakika sonra önü 
bomboş bırakılan Mario Gomez 
cevap verdi. Bu golde bana tuhaf 
gelen olay; olmadık pozisyonda gol 
bulan sarı kırmızılılar, hangi mantıkla 
ileriye çıkıp kaptırılan top sonrası karşı 
ataktan gol yer ilginç dogrusu. Eğer 
golü attıktan sonra o dakikaya kadarki 
kapalı oyunlarına devam etseler siyah 
beyazlılar gol bulmada zorlanabilirdi. 
Skor tekrar eşitlendiginde siyah 
beyazlılar biraz geri çekilir gibi oldu. 
Şenol Güneş’in her hamlesi takıma 
inanılmaz fayda getirdi. Quaresma-
Gökhan değişikliği ardından Kerim 
Frei’nin oyuna girmesi Galibiyet golünü 
getirdi.

Galibiyeti başından sonuna 
kadar hak eden taraf beklendiği gibi 
Beşiktaş oldu. Futbol adına dogruları 
yapan oldular. Galatasaraytanınmaz 
haldeydi. İnanılmaz kötü oynadılar. 
Gölü de ancak öyle bir hata sonucu 
bulabilirlerdi. Muslera tarihi farkı önledi 
desek yalan olmaz. Semih Kaya bu 
sezon içler acısı bir halde. İkinci golde 
büyük hatası var.

ÖNCE GALATASARAY YÖNETİMİ 
DEĞİŞSİN!

Son 8 resmi karşılaşmada sadece 
Bursaspor galibiyeti bulunan 
Galatasaray devre arasında ne yapsa 
bundan kötü olmaz. Beşiktaş tekrar 
zirveye kanatlandı. Galatasaray ise 
Beşiktaş’ın 9 Fenerbahçe’nin 8 puan 
gerisinde nasıl bir 2. devre planı 
yapacak merak ediyorum açıkçası. Ama 
söylemiştim Hamza Hamzaoğlu’nun 
ahı kolay kolay geçmez diye! Böyle 
yönetimle ancak bu kadar takım olur...

Avrupa kupalarından elenen 
Beşiktaş, bu galibiyetle artık 
şampiyonluğun en büyük favorisidir. 
Tolga oynasaydı keşke. Zaten hiç 
top gelmeyecekti ona. Belki de o gol 
hiç oluşmayacaktı. Tolga’ya sosyal 
medya üzerinden, eleştiriden fazlasını 
yapanlar, bu galibiyete sevinmesinler!İç

im
izd

en

Murat ALTUN
info@murataltun.biz
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Kurtuluş Savaşı sırasında düşmana 
direnişleri ile halk kahramanı 
olan ve Ege Bölgesi’nde yiğitliğin 
sembolü sayılan Efeler, Buca’nın 
Belenbaşı köyünde bir heykel ile 
ölümsüzleştirildi.

Köy halkının talebi üzerine Buca 
Belediyesi tarafından heykeltıraş 
Deniz German’a yaptırtılan 4 
metre 20 santim yüksekliğindeki 
heykelin kaidesinde, Mustafa Kemal 
Atatürk’ün yörüklere hitaben 
söylediği, “Arkadaşlar gidin Toros 
Dağları’na bakınız. Eğer orada bir tek 
Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda 
bir duman tütüyorsa şunu çok iyi 
biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve 
kuvvet asla bizi yenemez” sözleri yer 
alıyor. Heykelin açılışında “Bu değerler 
kolay kazanılmadı, uğruna canlar 
verildi. Sizlerden ricam bu kültüre 
sahip çıkın” diyen Buca Belediye 

Başkanı Levent Piriştina efelerle 
birlikte zeybek oynadı.

Buca Belediyesi, Ulusal kurtuluş 
savaşında düşman kuvvetlerine karşı 
verdikleri kahramanca mücadele 
ile Türk tarihinde halk kahramanı 
olarak adlandırılan “Efeleri” 
Belenbaşı Köyü’ne diktiği heykel ile 
ölümsüzleştirdi. Belenbaşı halkının 
talebi doğrultusunda heykeltıraş 
Deniz German tarafından yapılan 
“Efe Heykeli” görkemli tören ile açıldı. 
Heykelin açılışında, “Bu değerler kolay 
kazanılmadı, uğruna canlar verildi. 
Sizlerden ricam bu kültüre sahip 
çıkın” diye konuşan Buca Belediye 
Başkanı Levent Piriştina efelerle 
birlikte zeybek oynadı.

Milli mücadele sırasında 
verdikleri kahramanca mücadele 
ile Türk tarihine isimlerini altın 
harflerle yazdıran “Efeler” Buca’da 
ölümsüzleştirildi. Belenbaşı Köyü 
halkının talepleri doğrultusunda Buca 
Belediyesi tarafından hazırlanan “Efe 
Heykeli” düzenlenen görkemli tören 
ile köydeki yerini aldı. Heykel tıraş 
Deniz German tarafından hazırlanan 
heykelin açılışında konuşan Belenbaşı 
Köyü Muhtarı Hüseyin Altıparmak, 
heykelin köyünde olmasından 
dolayı gurur duyduklarını söyledi. 
Altıparmak, isteklerini kırmayarak 
heykeli köye kazandıran Buca 
Belediye Başkanı Levent Piriştina ve 
emeği geçenlere de teşekkür etti. 

“BU DEĞERLERE SAHİP ÇIKIN” 
Efe Heykeli’nin, Buca’nın 

köylerindeki kültürü yaşatmak adına 

gösterdikleri özverili çalışmanın 
somut bir örneği olduğunu söyleyen 
Buca Belediye Başkanı Levent 
Piriştina, köy halkından kültürlerine 
sahip çıkmalarını istedi. Bu değerlerin 
kolay kazanılmadığını belirten Başkan 
Piriştina, “Sizlerden ricam lütfen bu 
kültürü yitirmeyelim. Elinizden gelen 
gayretleri gösterin. Bunlar kolay 
kazanılmış değerler değil, canlar 
ödenmiş mallar verilmiş. Köyün 
havası başka kokusu başka insanı 
bambaşka… Bize düşen bu kültürü 
yaşatmak. Daha doğrusu kendi iç 
dinamikleriyle yaşayan bu kültürü 
muhafaza etmektir. Biz sonuna kadar 
üzerimize düşeni yapmaya hazırız. 
Sizlerde yeter ki köyden kopmayın, 
köy ruhunu anlayışını, köyün sizlere 
kazandırdığı o güzellikleri yitirmeyin. 
Bu güzel heykelde buradan kızanlara, 
zeybeklere ve efelere ölümsüz bir 
hatıra olarak kalacaktır” diye konuştu.  

Belenbaşı gençlerinin halk 
oyunları gösterileri ile renk kattığı 
açılış töreninde konuşan CHP Parti 
Meclis Üyesi Mehmet Ali Susam da 
bu kültürün mirası Efelerin, heykel 
ile yaşatılmasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi. Susam, 
Başkan Piriştina’ya, Buca’ya verdiği 
hizmetlerden dolayı da teşekkür etti.  

Konuşmaların ardından, 
Heykeltıraş Deniz German tarafından 
hazırlanan kaidesi ile birlikte 
toplam 4,20 metre yüksekliğindeki 
‘Efe Heykeli’ Belenbaşı Köyü 
meydanındaki yerini aldı. Heykelin 
açılının ardından köy kadınları 
tarafından keşkek ikram edildi

Belenbaşı’na  ‘Efe Heykeli’
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Dünya krizleri artıyor. 3. Dünya 
Savaşı için doğum sancıları başlıyor

 Dünyada, malum silah satan 
ülkeler yeni müşteriler bulabilmek için 
savaş çıkartmaları gerekiyor.

 Onlarda bunu yapmak için 
ellerinden geleni yapıyorlar. 

Amerika, Avrupa VE Rusya  
sömürücü politika le ortalığı kasıp 
kavuruyorlar. 

Bütün dünyayı EKONOMİ ile 
bağlamış dünyanın kanını içiyorlar. 

III DÜNYA SAVAŞINI ÇIKARACAK
3 GÜÇ (BELA) VAR
1--AMERİKA: 
Nüfus: 322 Milyon, 16.7 trilyon  

dolar GSYİH—Kişi Başına Düşen Milli 
Gelir: 47.284 Dolar

2--AVRUPA BİRLİĞİ:
 Nüfus--503 Milyon —ve 17.6 

Trilyon GSYİH –35.116 dolar kişi 
başı— Yüz ölçüğmü: 0,4.3 Milyon Km2

3--RUSYA FEDERASYONU:
Nüfus: 141 Milyon. GSYİH: 2.6 

Trilyon dolar. Kişi başı: 18.400 Dolar—
Yüzlçümü:17 Milyon Km2.

Bunlar, kendi vatandaşlarını 
refah seviyesini muhafaza etmek 
ve de artırmak için her türlü oyunu 
oynuyorlar. 

Satranç oynar gibi küçük devletleri 
piyon gibi kullanıyorlar. 

Bu üç belalı güç çoğu zaman kendi 
müttefiklerini  yem gibi ortaya atıp, 
daha büyük menfaat sağlıyorlar.

Üçlü belanın umudu sömürü 
Amerika (ABD)—Rusya ve Avrupa 
Birliği ülkeleri, dünyanın kanını 
emiyor. 

Patent demişler—Marka demişler 
ürettikleri 3 kuruşluk malı devasa 
fiyatlarla satıyorlar. 

Silah üreterek kolay para kazanma 
peşindeler, bunun için bütün dünya 
ülkelerini kızıştırıp savaşlar çıkartıp 
silah satmak onların en büyük 
gelirlerinden birini elde ediyorlar. 

Dünyadaki bütün ülkelerinin 
zengin kaynaklarına (büyük 
şirketlerle) işletme adına el koymuşlar 
dünyayı soyuyorlar. 

Petrol, doğalgaz ve altın gibi 
kaynakların yüzde 80 bu (3. Lü 
belanın) elinde—kontrollünde.

YANINDAKİNE VURUYOR
     Bu üçlü belanın stratejisi, 

karşılıklı savaş değil yanında 
kini vuruyor. Birbirlerinin ufak 
müttefiklerini ele alıp onlara saldırarak 
karşıklı göz dağı veriyorlar.

Rus putin 2. ci hitler oldu
Rusya, Garbeçov’un hamleleriyle 

amerikaya karşı denge oluşturmuştu. 
Amerika’nın orantısız gücünü 

dünyayı dengelemişti Rusya
ama Rus Putin ile Rusya saldırgan 

hale geldi. Ukranya’da ve Kırımda 
yaptıkları İşgalci tutumu ile (AYI) 
dişini gösterdi. Suriye’de yıllarca 
süren savaşta kullanılan bombayı Rus 
Putin  Türkmenlere karşı bir gecede 
attı. Rusya, Eski Rus Devlet Başkanı 
olan Garboçov’un prensipleriyle 
dünyada tam itibar kazanmaya 
başladı, Hitler ruhlu Rus Putin içinde 
yaşattığı Hitler Ruhu ile Rusya’yı 
raydan çıkardı. 

Ve dünyada korkulu bir ülke oldu.
Bu Amerika’nın ve Avrupa 

Birliği’nin işine geldi. Amerika yine 
dünyada tek kaldı. 

Rusya, artık Dünya için 1939 
Yılında II.ci Dünya Savaşını başlatan 
Hitler in bir benzerinin Rusya gibi 
güçlü bir ülkenin  başına geçmesi 
yüzünden dünyayı bir korku sardı. 

Kuzey Kore’de de bir manyak var 
ama o ancak çevresine zarar verir. 

Fakat, Rusya öyle değil, Rusya’nın 
başındaki Hitler ruhlu Rus Putin 
Hitlere özenirse o zaman bütün 
dünyaya zarar verir ehmde çok büyük 
zarar verir. 

Rus Putin, Mağlup edilse de 
sonuçta Dünya yangın yerine 
döndürür.

İç
im
izd

en

Cengiz Bulut
bulutcengiz35@gmail.com
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Osmanlı’nın Tabhanesi restore ediliyor

“Osmanlı Padişahı Kanuni 
Sultan Süleyman tarafından 1550-
1557 yılları arasında Mimar Sinan’a 
yaptırılan Süleymaniye Külliyesi’nin 
önemli yapılarından, Darüşşifa’nın 
hastanesi olarak kullanılan Tabhane 
binası restore ediliyor.”

Mimar Sinan’ın eseri Süleymaniye 
Külliyesi içerisinde, 5 asır önce 
hastaların nekahet dönemini 
geçirdikleri “Tabhane” binasının 
restorasyonu sırasında, tedavi 
amaçlı kullanılan fırın, sarnıç ve 
havalandırma kanalı bulundu.Yaklaşık 
3 yıldır devam eden restorasyonun 
proje danışmanı Vahit Okumuş, 
yaptığı açıklamada, tarihi yapının, 
yıllar içinde para basım yeri, ardından 
İslam Eserleri Müzesi ve son olarak da 
depo olarak kullanıldığını söyledi.

Restorasyonun tamamlanmasının 
ardından binanın İstanbul 
Müftülüğü’nce kullanılacağını anlatan 
Okumuş, şunları kaydetti: “Bu tarihi 
yapı, ilk başta bozulan sıvalarının 

tamir edileceği düşünülerek ihale 
edilmişti. Araştırmalarımız gösterdi 
ki, sütun başlarının değiştirilmesi 
gerekiyor. Ayrıca bunun dışında 
yapıyla ilgili birçok bulguya ulaştık. 
Sarnıcı bulduk, havalandırma 
kanallarının tamir edilmesi, bozulan 
tuvaletlerin düzeltilmesi, seyislerin 
atlarını bıraktığı yerlerin onarılması 
gerektiğini gördük.

Ayrıca yapının dış cephesinde 
çürüyen taşları ve zeminde 
bozulan mermerleri yeniliyoruz. 
Yapının avlusunda set olan 
bölüm, orijinalinden farklı olarak 
yükseltilmişti. Eski seviyesine getirdik. 
Odaların zeminlerini de aslına uygun 
olarak şeşhane tuğlasıyla döşedik. 
Elektrik, su tesisatları tarihi yapıya 
zarar verilerek yapılmıştı. Bunları 
yer altına aldık. Pencereleri, kapıları 
yeniden yapıldı. Elden geçmeyen 
hiçbir şey kalmadı. Yapıyı yenilerken 
hiçbir zaman orijinal olmayan bir şey 
kullanmadık.”

5 asırlık fırın bulundu
Tabhanenin restorasyonu 

sırasında, yapının dışında bir fırın 
bulduklarını anlatan Okumuş, 
ilk olarak bu fırının ne amaçla 
kullanıldığını araştırdıklarını söyledi. 
Bu araştırmalar sırasında uzman 
görüşüne de başvurduklarını 
aktaran Okumuş, restoratör Ahmet 
Selbesoğlu’nun “Böyle bir şey 
duymuştum. Burası, hastaların 
tedavisi için ateş yakılıp, içerideki 
kumları ısıtan bir sistem olmasın?” 
dediğini dile getirdi.

Okumuş, araştırmayı bu 
doğrultuda yürüttüklerini belirterek, 
fırının tedavi amacıyla nasıl 
kullanıldığını şöyle anlattı: “Fırın 
dışarıdan yakılıyor, oradan çıkan sıcak 
hava içerideki tedavi odasındaki özel 
bir sistem içinde dolaşıyor. Bu hava 
odanın zeminindeki kumu ısıtıyor. 
Bu sistem bacaya kadar gidiyor. 
Isınan kumların üzerine hastaları 

GÜNCEL
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yatırarak tedavi ediyorlar. Odayı 
incelediğimizde zemin kapalıydı. 
Zemini kaldırdığımızda içinde 
kumların olduğunu gördük. O zaman 
hastaların tedavi edildiği bir yer 
olduğunu anladık. Hiç bozmadan 
var olan kısımları konserve ettik. 
Fırının bulunduğu bölümü ve 
odanın zeminini camla kaplayıp, 
geleceğe taşımaya çalışacağız. Bilgi 
panosu koyarak ziyaretçileri de 
bilgilendireceğiz.”

Sütun başlıkları tartışması
Vahit Okumuş, yıllar içinde sütun 

başlıklarının bir kısmının dağıldığını, 
bu nedenle değiştirilmesi, çok bozuk 
değilse indirilip sağlamlaştırılması 
gerektiğini belirtti. Bunu yapabilmek 
için binanın askıya alındığını ve 
bozuk sütun başlıklarının çıkarıldığını 
ifade eden Okumuş, şu bilgileri 
verdi: “Kemerlerde hafif bir oynama, 
kemerde bozulmaları meydana 

getirebilir. İlk anda göremezsiniz ama 
sistemi bozmuş olursunuz, ileride 
zamanla bu ortaya çıkar. Bu demir 
konstrüksiyonu yaptıktan sonra 
sütun başlıklarından birini Anıtlar 
Kurulu yetkililerini de çağırarak 
indirdik. ‘Sütun başlığı onarılıp 
takılabilir mi’ herkes görsün istedik. 
Altı sütun başlığını daha indireceğiz 
ve restorasyondan sonra yerlerine 
tekrar takacağız. Çok az yapılan ve 
hassas işler. Geçmişte bu çalışmalar 
yapılmış ama çok detaylı düşünerek 
değiştirilmemiş ve bozulmalar 
olmuş. Bir sütun değiştirilirken, 
etrafındaki iki sütunun da askıya 
alınması gerekiyor. Anıtlar Kurulu 
sütun başlıklarının onarılmasını 
istiyor ancak biz de onarılmasının 
zor olduğunu söylüyoruz.” Okumuş, 
Tabhane’nin restorasyonunu 3-4 ay 
içinde tamamlamayı hedeflediklerini 
ancak sütun başlıkları konusunda 
yaşadıkları bürokratik engel 

nedeniyle bu sürenin biraz 
uzayabileceğini bildirdi.

Sarnıç ve havalandırma 
kanalı ortaya çıktı

Çalışmalar sırasında tarihi yapının 
altında bir sarnıç bulduklarını anlatan 
Okumuş, “Sarnıcın suyu, Süleymaniye 
Camisi’nin yeraltı suyu getirilerek 
verilmiş. Bu su, sarnıcı dolduruyor ve 
dolduğunda akacak deşarj borusu 
var. Su kanalını da açarak, İSKİ’ye 
bağlayacağız. Süleymaniye Camisi’nin 
altından gelen havalandırma 
kanalı da var. Onları da bularak, 
temizledik” dedi. Proje Danışmanı 
Okumuş, caminin ortasındaki süs 
havuzunun suyunun da Süleymaniye 
Camisi’nin yeraltı suyundan 
geldiğini belirterek, bu havuzu da 
restorasyon çalışmalarıyla eski haline 
kavuşturacaklarını sözlerine ekledi.

GÜNCEL

n HABER MERKEZİ



50

Yeni yılın ilk günlerinde, Paris’te Fransız mizah 
dergisi Charlie Hebdo’ya yönelik silahlı saldırıda 
12 kişinin hayatını kaybetmesi Türkiye’de de 
geniş yankı buldu. Başbakan Davutoğlu, dünya 
liderlerinin, Charlie Hebdo saldırısını kınamak ve 
terörle mücadelede dayanışma mesajı vermek 
için Paris’te yaptıkları yürüyüşe katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulunu 
topladı. Erdoğan, çok partili hayata geçişin ardından, 
Bakanlar Kuruluna başkanlık eden 6. Cumhurbaşkanı 
oldu.

Charlie Hebdo

6. Cumhurbaşkanı

2015 BÖYLE GEÇTİ
GÜNCEL
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Şubat ayında, Türk Silahlı Kuvvetlerince, 
Türkiye’nin kendi sınırları dışındaki tek toprağı 
olan Suriye’nin Halep kenti sınırları içerisindeki 
Karakozak köyünde bulunan Süleyman Şah 
Türbesi’ndeki kutsal emanetlerin taşınması 
için “Şah Fırat Operasyonu” düzenlendi. 
Genelkurmay Başkanlığınca, Süleyman Şah Saygı 
Karakolu’ndaki manevi değeri yüksek ecdat 
yadigarı emanetlerin, Suriye’de ortaya çıkan 
güvenlik sorunları ve askeri zaruretler nedeniyle 
geçici olarak yine Suriye topraklarında bulunan 
Suriye Eşmesi köyüne taşındığı açıklandı. Suriye 
Eşmesi’nde naaşın nakledileceği bölgeye, Türk 
askerleri tarafından Türk bayrağı çekildi.

Türkiye, nisan ayında, Çanakkale Kara 
Savaşları’nın 100. yılı anma etkinliklerine ev 
sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
himayesindeki törenlere 90 ülkeden, aralarında 
devlet ve hükümet başkanlarının da bulunduğu 
temsilciler katıldı. İstanbul’da düzenlenen “Barış 
Zirvesi” ve Gelibolu’daki törenlerde dünyaya barış 
mesajları verildi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 64. hükümetinin kurulduğu 24 Kasım’da, Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş 
uçağının Türk jetlerince vurulması, stratejik ortak olan iki ülkenin ilişkilerini farklı bir boyuta taşıdı. Rusya Devlet 
Başkanı Putin’in, Türkiye’nin DAİŞ’ten petrol aldığı iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Böyle bir şey ispat edildiği 
anda ben bu makamda durmam ama Sayın Putin’e diyorum, ‘Sen o makamda durur musun?” karşılığını verdi.

Mersin’in Tarsus ilçesinde, 19 yaşındaki 
üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın öldürülmesi 
Türkiye genelinde tepkilere neden oldu. Aslan’ın, 
bindiği dolmuşun şoförünün tecavüz girişimine 
direndiği için öldürüldüğü ve cesedinin yakılmaya 
çalışıldığının ortaya çıkması nedeniyle Türkiye 
genelinde protestolar düzenlendi, “idam cezası 
geri gelsin” tartışmaları yaşandı.

Şah Fırat Operasyonu

Çanakkale’de 100. yıl töreni

HAVADA GERGİNLİK

Özgecan Aslan

GÜNCEL
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Türkiye, usta bir müzisyenini daha kaybetti. 
Besteci, söz yazarı ve yorumcu Kayahan, 66 
yaşında yaşamını yitirdi. “Yolu sevgiden geçen 
herkesle bir gün bir yerde buluşuruz” diyerek çok 
sayıda aşk şarkısı besteleyen Kayahan, yüzlerce 
kişinin katıldığı cenazeyle son yolculuğuna 
uğurlandı.

Tiyatro ve sinema 
sanatçısı Zeki Alasya 
tedavi gördüğü 
hastanede vefat etti.

Besteci Kayahan 
hayatını kaybetti

Genelkurmay Başkanlığı, ATAK helikopterlerinin terörle mücadele harekat bölgesinde görev almaya 
başladığını açıkladı. Türkiye’nin milli helikopteri ATAK’a önemli bir görev verildi. Geçtğimiz yıl TSK’nın 
envanterine giren milli helikopter, terörle mücadele edecek. Erdoğan, milli helikopter için “Bu hepimiz için 
büyük bir başarıdır, tarihi bir adımdır. Ülkemiz ve milletimiz için iftihar edilecek bir durumdur.” demişti.

Milli Helikopter ATAK, terörle mücadele edecek 

Milli üretim ATAK helikopterlerinin ilk defa terörle mücadele 
harekat bölgesinde görev almaya başladı.

Genelkurmay Başkanlığı’na Kara 
Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Hulusi Akar getirildi.

GÜNCEL
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Türkiye’de temmuz ayının önemli başlığı, 
koalisyon görüşmeleri oldu, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan tarafından hükümeti kurmakla 
görevlendirilen AK Parti Genel Başkanı 
Davutoğlu, 13 Temmuz’da CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi, ülkede 16 yıl 
sonra ilk defa hükümet kurulması için koalisyon 
görüşmesi yapıldı. Koalisyon kurma çabalarının 
yaşandığı ağustos ayında, hükümet kurma 
sürecinin olumsuz tamamlanmasının ardından 
Türkiye tarihinde ilk kez bir Cumhurbaşkanı, 
seçimin yenilenmesi yetkisini kullandı. Yeni seçim 
için 1 Kasım tarihi belirlendi ve Türkiye’yi seçime 
götürecek Geçici Bakanlar Kurulu oluşturuldu.

Koalisyon 
görüşmeleri

Türkiye, 7 Haziran’da milletvekili genel seçimi 
için sandığa gitti, seçim sonucunda AK Parti 258, 
CHP 132, MHP ve HDP 80’er milletvekili çıkardı. 
13 yıldır tek başına iktidar olan AK Parti’nin, 
hükümeti tek başına kurmak için yeterli vekil 
sayısına ulaşamaması nedeniyle koalisyon 
senaryoları gündeme geldi.

Türkiye 7 Haziran’da 
sandık başına gitti

Türkiye, kasım ayında 7 Haziran seçiminden beş 
ay sonra yeniden sandık başına gitti. AK Parti, 317 
milletvekili çıkararak tek başına hükümet kurma 
çoğunluğunu elde etti. Meclis’te CHP 134, HDP 59 ve 
MHP 40 sandalye kazandı.

AK Parti hükümet kurma 
çoğunluğunu elde etti

GÜNCEL
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Eylül ayı başında, Muğla’nın Bodrum ilçesinde 
kaçakları taşıyan botun batması sonucu hayatını 
kaybeden 12 kişiden, 3 yaşındaki Suriyeli Aylan 
bebeğin cesedinin Bodrum kıyılarına vurması, 
dünya gündemini değiştirdi. Olayda, annesi 
ve kardeşiyle boğularak hayatını kaybeden 3 
yaşındaki Aylan Kurdi’nin kıyıya vuran cesedinin 
fotoğraflanması, dünyanın göçmen krizine 
bakışına yeni bir yön verdi.

Aylan bebeğin ölümü 
dünyanın göçmen krizine 
bakışını değiştirdi.

Türk siyasi hayatına damgasını vuran 9. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in 
hayatını kaybetti.

Süleyman Demirel 
hayatını kaybetti

Türkiye ekim ayında, tarihinin en büyük terör 
olayıyla sarsıldı. Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi 
için Ankara Garı’nda toplananların arasında üç 
saniye arayla patlayan iki bomba, 103 kişinin 
ölümüne, yüzlerce kişinin yaralanmasına neden 
olurken seçim çalışmaları durdu, ülkede 3 günlük 
yas ilan edildi.

Ankara Tren Garı 
önünde patlama

GÜNCEL
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Eylül ayında ayrıca Mekke’de yaşanan vinç 
kazasında 4’ü Türk, hacı adayı 110 kişinin ölmesi ve 
238 kişinin yaralanmasından 13 gün sonra Mina’da 
izdiham yaşandı. İzdihamda 4’ü Türk, 753 kişinin 
öldüğü, 887 kişinin yaralandığı açıklandı.

Nobel Kimya Ödülü sahibi 
Türk bilim adamı Prof. Dr. Aziz 
Sancar Ankara’ya geldi. Erdoğan ve 
Davutoğlu ile görüşen, Genelkurmay 
Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ı 
ziyaret eden Sancar, Nobel Ödülü ile 
madalya ve sertifikasını, Anıtkabir’de 
sergilenmek üzere Orgeneral Akar’a 
teslim etti.

Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip 20 ülkesinin liderleri, kasım ayında Türkiye’de bir araya geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğindeki zirveye ABD Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin, 
Suudi Arabistan Kralı Salman’ın da aralarında bulunduğu G20 liderleri, davetli ülkelerin devlet veya hükümet 
başkanları katıldı. Paris’teki terör saldırısının ardından yapılan zirvenin odak noktasını terörle mücadele 
oluşturdu. Zirvenin ardından yayımlanan bildiride liderler terörle mücadelede iş birliği vurgusu yaptı.

Mina’da izdiham

Aziz Sancar’a
Nobel Ödülü

G20 liderleri Antalya’da bir araya geldi
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Donald Trump’ın önlenemeyen 
yükselişi

“Kazanmanın bir yolu da nerede 
ve ne zaman duracağını bilmektir. 
Bazen mücadeleyi bırakıp yürüyüp 
gitmek ve  daha verimli olabileceğiniz 
alanlara yönelmektir.”                                                                                                                                 

Donald Trump

2015 yılının Haziran ayında Trump 
Tower’da ABD Başkanlığı’na adaylığını 
açıklamasıyla birlikte Donald Trump 
sağ görüşlü Cumhuriyetçi partinin 
diğer adayları arasında en üstteki 
yerini korudu. Daha önceki yıllarda 
da Başkan olmak için adaylığını 
koyacağını söyleyen Trump, bu 
sefer sözünü tutarak, bekleyenlerin 
merakını giderdi.

 
 Başkanlığa resmen adaylığını 

koyacağını açıkladığı konuşmasında 
Amerika’ya, Meksika’dan göç eden 
vatandaşlardan tecavüzcü, hırsız diye 
bahseden Trump değişik kesimlerden 
pek çok kişinin ve grubun nefretini, 
onunla aynı kafada olup aynı şeyleri 
düşünen ırkçı ama  kendilerine 
vatansever  diye hitabeden grubun 
ise saygısını kazandı. Bu hakaretler 
üzerine Donald Trump’in Miss USA 
güzellik yarışmasını yayınlayan 
kanal Univision, Trump’la olan iş 
bağlantılarını kestiğini açıkladı. Trump 
buna onları dava ederek karşılık verdi, 
davanın kimin lehine kimin aleyhine 
sonuçlanacağını beraber göreceğiz 
yakın zamanda.

 
Trump’ın televizyon programını 

yayınlayan NBC de programı yayından 
kaldıracağını açıkladı.

Fox TV’deki diğer adayların da 
katıldığı müzakere sırasında  aynı 
televizyon kanalının tanınmış ve 
sevilen sunucusuna twitter’dan 
hakaret eden Trump, her ne kadar 
yazdığı tweetleri daha sonra silse 
de şimşekleri bir kez daha üzerine 
çekmeyi başardı. 

Önceki yıllarda Obama’nın 
doğum belgesini bulacağına yemin 
eden Trump, gündemde kalmak 
için bu sefer de Müslümanlara sözlü 
olarak saldırdı. Aralık 2015’teki 
konuşmasında tüm Müslümanları, 
Amerikan vatandaşı olsalar bile 
Amerika’ya girmekten men edeceğini 
söyleyen Trump ilk önce Dubai’deki 
Damac Properties tarafindan tabir-i 
caizse kovuldu, daha sonra da  Orta 
Doğu’nun en büyük şirketlerinden biri 
olan yine Dubai merkezli Landmark 
tarafından büyük bir darbe yedi. 
Landmark tüm Donald Trump 
ürünlerini raflarından kaldıracağını 
açıkladı.

Trump’in hakaret ettigi kişi ve 
gruplara her gün yenileri ekleniyor, 
engelli bir basın mensubu ile önce 
kameralar önunde dalga geçen Trump 
daha sonra bunu inkar ederek bir kez 
daha herkesi şaşırttı.  

Hem Amerika’da hem de Orta 
Dogu’daki varlıklı Müslümanlar 
tarafından finanse edilen Trump, bu 
sefer yaş tahtaya basmış görünüyor. 
Pek çok kişi gibi Twitter’da ağız 
dalaşına girmek yerine Landmark, 
Damac, Univision  Trump’la ticaret 
yapmama kararı alarak, Trump’ı en 
çok etkileyen yerden, cüzdanından 
vurdular. Türkiye de dahil olmak 
üzere pek çok ülkede iş bağlantıları 
olan Donald Trump bakalım bunun 
altından nasıl kalkacak?  İflaslar, 
bankalara olan yüksek mebladaki 
borçları, aşk hikayeleri, evlilikleri 
ile her zaman gündemde kalmayı 
başaran Trump, bakalım kendi sözünü 
tutup bırakıp gidecek mi yoksa kalıp 
Başkan olabilmek için önüne çıkan her 
şeyle ve herkesle dalga mı geçecek? 
Zaman sevgili okurlar zaman  
gösterecek  bu işin sonucunu.İç
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Ebru Waters
ebru218@yahoo.com
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Uzmanlar, küçük yaşlarda edinilen 
internet bağımlılığının psikolojik 
ve fiziksel birçok hastalığa neden 
olduğunu, önemli bir halk sağlığı 
sorunu haline geldiğini bildirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri 
Bölümü Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı 
ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şahbal Aras, internet 
ve elektronik medya etkisiyle giderek 
yaygınlaşan sanal gerçekliğin, doğal 
yaşamın yerini almaya başladığını 
söyledi.

Elektronik ve medya teknolojileri 
üreten şirketlerin dijital çağda 
başarı için bu teknolojilerle erken 
yaşta tanışmayı önerdiğini belirten 
Aras, şunları kaydetti: “Aileler 
bu teknolojilere çocuklarının 
diğerlerinden geride kalması 
endişesiyle giderek daha fazla 
yönelmektedir. Öyle ki artık 
çocuklar günlük yaşamda uyku 
dışında okuldan da fazla en uzun 
zamanını ekran karşısında geçirir 
hale geldi. Çok erken yaşlardan 
itibaren çocukların dünyasında doğal 
ortamdaki etkinlikler veya sosyal 

etkileşimlerin yerini televizyon, 
bilgisayar oyunları, internetteki 
sosyal ortam, cep telefonlarındaki 
uygulamalar aldı. İnternet 
teknolojileri ‘elektronik bebek bakıcısı’ 
haline geldi. Doğal ortamdaki 
etkinlikler ve sosyal etkileşimler 
eksik olduğunda yüz yüze iletişimin 
sağladığı psiko-sosyal iyilik hali, 
empati, yaratıcılık, sosyal beceriler ve 
el becerileri açısından yetersizlikleri 
olan bireyler yetişmektedir.”

“Ciddi bir halk sağlığı sorunu” 
İnternette çocukları ciddi şekilde 

etkileyen şiddet, reklam, cinsellik 
ve ideolojik risklerin olduğunu dile 
getiren Aras, ailelerin çocuklarının 
kullandığı internet içeriğini kontrol 
etmesi gerektiğini vurguladı. Ekran 
karşısında geçirilen günlük süre 
arttıkça, dikkat ve öğrenme sorunları, 
uykusuzluk, obezite, kalp-damar 
hastalıkları ile diyabet benzeri 
hastalıkların da artığına işaret eden 
Aras, internet bağımlılığının ciddi bir 
halk sağlığı sorunu haline geldiğini 
söyledi.

İnternet bağımlılığının çocuk 

yaşlarda edinildiğini ifade eden 
Aras, şu uyarılarda bulundu: “Günde 
8-10 saatini internette geçiren ve 
başka etkinlikleri ihmal eden kişiler 
bağımlıdır. Bu durum bir bağımlılık 
haline geldiğinde kişi yemeden ve 
uyumadan uzun bir süreyi ekran 
karşısında geçirir. Ekrana dönmesi 
engellendiğinde ise öfkeli olur. Doğal 
yaşamda sosyal becerileri gelişmemiş 
bireylerin, bu aşamada internet 
bağımlılığı sorununu aşmaları kolay 
değildir. 

Ebeveynler 3 yaşa kadar 
çocuklarına ekran izni vermemelidir. 
Çocuk ve ergenlerin ekran ile 
geçirdikleri zaman kısıtlanmalı ve 
düzenlenmelidir. Çocukların doğal 
ortamlardaki etkinliklere katılmaları 
sağlanmalıdır. Aileler de çocuklarıyla 
birlikte bu etkinliklere katılarak rol 
model olmalıdır.”

Aras, ailelerin internet 
bağımlılığına karşı alacağı tedbirlerin 
yanı sıra medya uygulamaları 
açısından bu riskleri dikkate alan 
devlet politikaları ve düzenlemelerin 
artırılması gerektiğini vurguladı.

Yeni neslin
bakıcısı
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İngiliz hasta, Türk hekimlerini tercih etti

İngiliz Hava Kuvvetleri’nden emekli 
asker David Matthew Pimm’in (69) 
bacağında oluşan kısalık, Muğla’nın 
Milas ilçesinde geçirdiği operasyonla 
giderildi.

Tayland’da geçirdiği kaza sonucu 
kalçasında kırıklar oluşan Pimm, bu 
ülkede operasyon geçirdi. Ameliyatla 
kalçasına protez takılan Pimm’in sol 
bacağında kısalık oluştu. Tayland’da bir 
kez daha operasyon geçirmek istemeyen 
Pimm, taburcu olduktan sonra Muğla’nın 
Milas ilçesinde yaşayan arkadaşlarının 
yanına geldi.

Milas’a geldiği gece evde bir kez 
daha kaza geçiren Pimm, ilçedeki özel 
bir hastaneye kaldırıldı. Burada Pimm’in 
kalçasında iki kırık tespit edildi.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı 
Dr. İbrahim Çoban tarafından 
gerçekleştirilen ameliyatla kırıkları 
sabitlenen hastanın Tayland’da takılan 
protezinin vücut ölçülerine uygun 
olmadığı anlaşıldı. Sol bacağı sağ 
bacağına göre yaklaşık 7 santimetre 
kısa kalan İngiliz hastanın rahat 
yürüyebilmesi için mevcut protezin en 
az 3 katı büyüklükte başka bir protezle 
değiştirilmesi gerekti. 

Operasyonla Pimm’in sol 
bacağındaki kısalık giderildi.

Hastane başhekimi ve ameliyat 
ekibine teşekkür eden Pimm 
gazetecilere yaptığı açıklamada, 
“Doktorum İbrahim Çoban’a çok 
güvendim. Başarılı ve iyi bir doktor. 
Sorunumun burada çözüleceğine ve iyi 
olacağıma inandım. 3 aydır her gün ağrı 
içindeyim ama birkaç haftaya hepsinin 
geçeceğini biliyorum” dedi.

Kız arkadaşıyla Tayland’da yaşamayı, 
İngiltere’ye de sadece sağlık ile ilgili 
problemleri olduğunda gitmeyi 
düşündüğünü belirten Pimm, “Bundan 
sonra 3 ay Tayland’da 3 ay Türkiye’de 
yaşamaya karar verdik. Artık sağlık işleri 
için İngiltere’ye gideceğimi sanmıyorum” 
diye konuştu.

İngiliz Hava Kuvvetleri’nden emekli binbaşının Tayland’da geçirdiği operasyonun ardından bacağında 
oluşan kısalık, Milas ilçesindeki ameliyatın ardından giderildi.

SAĞLIK
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Abdullah Çalışkan'ın yürümesinden görüntüler, 
Eski uzman çavuş Abdullah Çalışkan ile röportaj;

Cumhurbaşkanına destek için 
Ankara'ya yürüyor. Eski uzman 
çavuş, bazı ülkelerin son günlerdeki 
Türkiye'ye yönelik tavrına ve 
terör olaylarının tırmandırılmaya 
çalışılmasına tepki ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile diğer devlet 
yöneticilerinin yanında olduğunu 
göstermek için Gaziantep'ten 
Ankara'ya destek yürüyüşü yapıyor. 
Kırşehir'e ulaşan uzman çavuş 
Çalışkan: "Yürüyüşümün başlıca 
nedenlerinden birisi evlatlarımızın 
gelecekte mutlu olması, daha 

huzurlu bir devlet içinde yaşamasıdır. 
Kendi istikbalimiz için yürüyorum" 
Türkiye'ye karşı bazı devletlerin 
tavrına ve terör olaylarının 
tırmandırılmaya çalışılmasına 
tepki gösteren eski uzman çavuş 
Abdullah Çalışkan, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ve devlet 
yöneticilerinin yanında olduğunu 
göstermek için Gaziantep'ten 
Ankara'ya yürüyor. Gaziantep'ten 10 
Aralık'ta yola çıkan, Kahramanmaraş 
ve Kayseri üzerinden Kırşehir'e ulaşan 
eski uzman çavuş Abdullah Çalışkan, 
Ankara'ya ulaşınca milletvekilleri ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret 
ederek düşüncelerini iletmeyi 
amaçlıyor. Yürüyüşünü 8 gündür 
aralıksız sürdüren Çalışkan, geldiği 
Kırşehir'de Ahi Evran-ı Veli'nin türbesi 
ile tarihi Cacabey Camisi'nde dua 

etti. Çalışkan, yaptığı açıklamada, 
son günlerde Rusya başta olmak 
üzere bazı ülkelerin Türkiye'ye karşı 
düşmanca tavır sergilemesi ve terör 
olaylarına tepki, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'a destek 
için böyle eylem gerçekleştirdiğini 

söyledi. Genelde gündüzleri yürüyüp 
gece geç saatlerde ulaştığı yerde 
konakladığını anlatan Çalışkan, 
şöyle konuştu: "Gaziantep'ten 
Ankara'ya doğru yürüyorum. 
Nasipse birkaç gün içinde yürüyerek 
Ankara'da olacağım. Amacım, Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, 'yanındayız, 
arkandayız, destekçiniziz' demek. Son 
günlerdeki Rusya'nın tavırlarından 
rahatsız olduğum için yollardayım. 
Bu konularda Cumhurbaşkanımızın, 
devlet büyüklerimizin yanında 
olacağız. Ümit ediyorum ki bu 
destek artarak devam eder. Bir 
şekilde Cumhurbaşkanımıza 
destekçi olduğumuzu gösteririz." 
"İnşallah, kabul edilirim" Çalışkan, 
Ankara'ya ulaştığında ilk olarak 
TBMM'de Gaziantep milletvekillerini 
ziyaret edeceğini dile getirdi. 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne 
gitmeyi de arzu ettiğini belirten 
Çalışkan, "İnşallah kabul edilirim. 
(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Kendisiyle 
kısa bir görüşme yapmak istiyorum. 
Saygılarımı, desteklerimi iletmek 
isterim. Ben iki çocuk babası, evli 
birisiyim. Yürüyüşümün başlıca 
nedenlerinden birisi de evlatlarımızın 
gelecekte mutlu olması, daha huzurlu 
bir devlet içinde yaşamasıdır. Kendi 
istikbalimiz için yürüyorum. Amacım 
ve desteğim bundan ötürüdür" 
şeklinde konuştu. Hakkari'de 2 
yıl uzman çavuş olarak görev 
yaparken ayrılmak zorunda kaldığını 
ve sigortacılık yaptığını aktaran 
Çalışkan, "Doğu illerinde yaşanan 
sıkıntılı günlerin bitmesi amacıyla 
da yürüyorum. Halkımıza çağrım, 
'bir an önce devletimize destek 
olun, yanında bulunun.' Bir an evvel 
bu ateşi el birliğiyle söndürelim. 
Devletimize destek olalım" ifadelerini 
kullandı.

GÜNCEL

n HABER MERKEZİ



60

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

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

Binlerce yıldır “ipek yolu” insanlar 
tarafından kullanılmaktadır. Batıdan 
doğuya, doğudan batıya. İnsanların 
ipek yolundan geçişlerine “zaman” şahit 
olmuştur. Bugünlerde biz de buna şahit 
oluyoruz, doğudan 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 gelenlerin sayısı iki 
milyonu aştı. Türkiye bu yükü üzerine 
alırken elbette bilinçli olarak hareket 
etti. Kısacası bunu yaparken duyarlı bir 
şekilde davrandı, zor durumda olan 
insanları dışarıda bırakamazdı. Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk Halkı bir kez daha 
misafirperverliğini gösterdi ve hala 

da göstermektedir. Her geçen gün 
gelen göç dalgalarına yetişmek çok 
zor ve bir gün içinde yüzbinlerce kişiyi 
karşılamak için fiziki imkan da zaten 
hiçbir ülkede yoktur. Bundan dolayı 
Suriye’li göçmenler kendi imkanları ile 
Avrupa ülkelerine gitmek için yollara 
düştüler. Yaz günlerinde deniz yolunu 
kulandılar, inanılmaz dramlar yaşandı 
hatta küçük çocukların minik cansız 
bedenlerini sahilde topladılar. Aynı 
zamanda acımasız Yunan sahil güvenlik 
polisi, kadın-çocuk-yaşlı demeden 
göçmenlerin içinde olduğu botlara 
kasıtlı olarak çarpıp onları ölüme terk 
ettiler. 

Artık kış günleri geldi, deniz yolu 
çok daha tehlikeli oldu ve göçmenler, 
doğal olarak karayolunu kullanmaya 
başladılar. Bazıları yürüyerek bazıları ise 
araçlarla.

Gelinen son durum için Türkiye, 
göçmenlerin çığlığını tüm dünyaya 
duyurdu. Fakat hiç bir ülke Türkiye’nin 
bu çığlığını duymak istemedi ta ki 
bu göç dalgası balkan ülkelerinin 
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kapılarına dayanana kadar. Bunun 
neticesinde Birleşmiş Milletler genel 
sekreteri durumun vahametini o 
zaman anladı. Kendince çözüm 
yolları aradı ve “göçmenlere karşı bu 
şekilde davranılmaması gerektiğini” 
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 
göçmenler, Hırvatistan sınırlarını 
kullanmak zorunda kaldılar. 
Macaristan devleti ise, bir hafta sonu 
ordusunu kullanarak sınırda 40 km. 
uzunluğunda bir duvar ördü. 

Bu arada göçmenlerin yaşadıkları 
durum sadece çileden ibaret idi. 

Türkiye bu ağır yükü tek başına 
taşımaktadır, diğer ülkeler de bir şey 
yapmalıdır. Fakat bakıyoruz ki, ipek 
yolunda bulunan ülkeler Türkiye 
kadar duyarlı olamıyor. Duyarlı 
olmayı bir kenara bırakın, kucağında 
küçük çocuklu bir babaya, vicdan 
yoksunu bir gazeteci tarafından 
çelme atılıp yere düşürülüyor. Bu 
görüntüleri tüm dünya izledi. Bu 
durum çok üzücüdür, doğal olarak 
soruyoruz; “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 sınırlarında, ayrı bir dram 
yaşanmaktadır. 

Preşeva Vadisinde (Sırbistan) 
yaşayan; mazluma her zaman ve her 
koşulda kapılarını açmış Arnavutlar 
tarafından binlerce Suriye’li 
göçmene, Kurban Bayramının birinci 
gününde evlerinde misafir edilerek 
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 
doğanın “yazılmış” kanunudur. İster 
istemez tıpkı mevsimler gibi, fakat 
her koşulda uygulanması gerekir.

İnsani tüm duygularımla ellerin 
vicdanlara konularak, bu çilenin bir 
an önce bitmesi dileklerimle... 

İÇİMİZDEN
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ABONELİK FORMU

İsim

Adres

Telefon

e-Posta

Tarih 

Abone Bilgileri

:............................................................................................................................................

:............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

:............................................................................................................................................

:............................................................................................................................................

:............................................................................................................................................

Altı aylık
abonelik

Bir yıllık
abonelik60 TL 120 TL

Posta Adresi

Ali Çetinkaya Blv. Demet Apt. No: 50 Kat: 3 Daire: 12 Alsancak/İZMİR
Tel: 0(232) 425 47 45 e-Posta: basinizmir35@gmail.com

Hesap Numarası: Ziraat Bankası, 26 Ağustos Şubesi
                                IBAN: TR22 0001 0008 8458 1148 3950 04

Not: Aboneliğin başlaması için formun banka dekontuyla
birlikte postalanması gerekmektedir.
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Mutlu
    Yıllar
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