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Ülke sınırı gözetmeksizin basın yayın
sektöründe ter dökenler ile fikir
alanında eser sahibi olanları aynı çatı
altında toplamak, üyeleri arasında
dostluk ve dayanışmayı sağlamak ve
güçbirliği oluşturmak amacıyla
kurulan Uluslararası Basın Yayın Birliği
olarak yapılanmamızı genişletiyoruz.

Kurucumuz Şerafettin Şıvkın’ın
başkanlığında oluşturulan yönetim
kurulumuz, tüzüğünde yer verdiği
ilkeler doğrultusunda üye sayısını
artırırken, dernek faaliyetlerini üyeleri
ve kamuoyu ile paylaşmak, üyelerinin
veya birlik ile gönül bağı olan kişilerin
görüş ve düşüncelerine imkan
sağlamak amacıyla SİMGE adıyla
aylık bir dergi yayınına başladık.

Birlik olarak basın yayın mesleğini ve fikir
sahasında eser vermiş olanları temsil
etmeyi, memleket kültürünü ve fikir
kalkınmasını amaç edinen çalışma ve
yayınlar yapmayı temel ilke
ediniyoruz. Bu amaç doğrultusunda
yürürken, düzenleyeceğimiz çeşitli
sosyal faaliyetler ile üyelerimizin
dünyalarını renklendirmeyi
hedefliyoruz.

Siyasi tercihlere
saygılıyız

Dernekler Yasası’nın amir hükümleri
doğrultusunda herhangi bir siyasi
partinin veya siyasi düşüncenin
uzantısı değiliz. Ancak gerek
üyelerimizin, gerekse birliğimizle
gönül bağı olan kişilerin siyasi
tercihlerine her zaman saygı duyarız.

Yine millet iradesiyle yücelen, ülkemize
veya insanlığa değerli hizmetlerde
bulunan siyasetçiler ile iş, sanat, spor
gibi alanlarda başarılı olmuş
şahsiyetler de Uluslararası Basın Yayın
Birliği’nin ve yayın organı SİMGE’nin
dostları arasında yer alacaktır.

Kuruluşlarla
işbirliği yapacağız

Birliğimiz, üyelerine daha iyi hizmetler
vermek amacıyla tüzüğünde belirtilen
hükümler doğrultusunda tesisler
kurmayı, bunları yönetmeyi ve
denetlemeyi faaliyet alanına almıştır.
Birlik üyeleri ve meslektaşları arasında
yakınlaşmayı, dayanışmayı ve sosyal
yardımlaşmayı hedef alan bu
çalışmalar sırasında yurtiçinde
kurulmuş ve kurulacak olan benzeri
basın kuruluşlarıyla her türlü işbirliği
yapılacaktır. Basın mesleğinde
çalışanlar ile çalıştırılanlar arasındaki
anlaşmazlıkların çözülmesinde
yardımcı olmak da ana iştigal
konularımızdan olacaktır. Hükümet
nezdinde basın ve yayıncılıkla ilgili
kanunlar konusunda çalışmalara
katılanlara yapıcı katkılarda
bulunmak birliğimizin faaliyetleri
arasında yer almaktadır.

Bütün bu hizmetleri ifa ederken
üyelerimizin ve gönül dostarımızın
katkı ve destekleriyle birliğe gelir
getirecek çalışmalarımız da olacaktır.

Elinizdeki ilk sayısı ile basın yayın
sektöründe, iş ve siyaset alanında,
bürokraside geniş bir kitleye ulaşan
dergimiz, Azerbaycan’dan
Makedonya’ya, ABD’den Almanya’ya
kadar çok sayıda ülkedeki üyelerimize
dağıtıldı. Bundan sonra da baskı
sayısını ve dağıtım ağını sürekli
genişleterek yayınlarını sürdürecek.

Bu vesile ile birliğimizin kuruluşu
aşamasında ve SİMGE’mizin ilk
sayısının yayını sırasında hep
yanımızda olan üyelerimize, değerli
şahsiyetlere, kurum ve kuruluş
temsilcilerine minnetlerimizi sunar,
önümüzdeki sayılarda da birlikte
olmayı temenni ederiz.

Uluslararası
dayanışma
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Uluslararası Basın Yayın Birliği Genel Başkanı, yöneti-
cileri ve üyeleri olarak; Türk ve dünya medyasına yep-

yeni bir dergi kazandırmanın kıvancı içindeyiz.
Aslında dergiden önceki ilk onuru, basın çalışanlarını

ve fikir sahiplerini Uluslararası Basın Yayın Birliği çatısı
altında birleştirirken yaşadık. Basın ve yayın sektörü ça-
lışanlarının üye olduğu çeşitli cemiyet, dernek ve birlik-
ler varken yeni bir yapılanmaya ihtiyaç var mıydı? Bu

soruya cevap ararken mevcut meslek kuruluşlarının dar
alanlarda, şehir veya ülke sınırları içine hapsolduklarını

gördük.

GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYORUZ
Oysa globalleşmenin, bilim ve teknolojinin sınırları or-

tadan kaldırdığı bir çağda basın ve yayın çalışanları, ya-
zarlar, çizerler dar çerçevelere hapsedilemezdi. Bu
anlayıştan yola çıkarak Türkiye'deki, Asya'daki Türk
cumhuriyetlerinde, Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın
diğer kıtalarındaki ülkelerde yaşayan basın ve yayın ça-
lışanlarını, fikir eserleri sahiplerini bir araya getirmek,
güçlerini birleştirmek ve seslerinin daha gür çıkmasını
sağlamak amacıyla Uluslararası Basın Yayın Birliği'ni
kurduk. Kısa sürede de Ankara'dan İstanbul'a, İzmir'den
Hakkari'ye, New York'tan Bakü'ye kadar dünyanın dört

bir yanından yüzlerce üyeye ulaştık.
Önümüzdeki hedefimiz, üye sayımızı binlerle ifade

edildiği rakamlara ulaşmak olarak belirledik.
Dergimizde siyasi ve kültürel konulara, spor ve sa-

nata, gerektiğinde magazine, kısaca kültürlerimizde yer
alan bütün unsurlara yer vereceğiz. Tüm ulusların milli
değerlerine, inançlarına, gelenek ve göreneklerine say-
gılı bir çizgi izleyeceğiz.

KÜLTÜR ELÇİSİYİZ
Elbette çalışmalarımız, yeni üyeler kaydetmek veya

dergimizin sayfalarını aydan aya zenginleştirmek ile sı-
nırlı kalmayacak. Basın ve yayın çalışanlarının, fikir
eserleri sahiplerinin katılacağı uluslararası paneller, se-
minerler, sergiler ile de faaliyetlerimizi sürdüreceğiz.
Uluslararası kültürel faaliyetlerin koordinesinde aktif gö-
revler üstleneceğiz.
Bu ulvi vazifeyi yürütürken başta devlet büyüklerimiz-

den, bürokratlarımızdan, iş çevrelerimizden, yerel yöne-
ticilerimizden, meslektaşlarımızdan, dost ve
arkadaşlarımızdan destek göreceğimizden en küçük bir
kuşkumuz olmadı.
Şimdiden hepsine minnet ve şükranlarımızı sunarız.
Çıktığımız yolda Allah bizleri utandırmasın.

Gururluyuz, kıvançlıyız
Uluslararası Basın Yayın Birliği Genel Başkanı

ŞERAFETTİN ŞIVKINŞERAFETTİN ŞIVKIN
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‘‘Gazetecilerin çalışma
koşulları iyileştirildi’’

Á

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN 10 OCAK ÇALIŞAN
GAZETECİLER GÜNÜ AÇIKLAMASI ÖNEMLİ MESAJLAR İÇERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ocak
Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yaptığı
açıklamada, kamuoyunu doğru ve eksiksiz
bilgilendirme konusunda büyük çaba harcayan
gazetecilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi
yönünde son yıllarda atılan adımların, ulusal ve yerel
medyamızın gelişimine önemli katkı sağladığını belirtti.



5OCAK 2015

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler
Günü nedeniyle yaptığı açıklamada,
gazetecilerin, halkın tarafsız, eksiksiz
ve doğru haber akışıyla bilgilendiril-
mesi, demokratik ve şeffaf toplum ol-
ması konusunda önemli bir işlevi
yerine getirdiklerine vurgu yapıldı.

“Halkın tarafsız, eksiksiz ve doğru
haber akışıyla bilgilendirilmesi, de-
mokratik ve şeffaf toplum olmanın
öncelikli şartlarından biridir’’ ifade-
leri ile başlayan açıklamada, günü-
müzde iletişim teknolojilerindeki hızlı
gelişmenin, yazılı ve görsel basının
yanı sıra, yeni medyanın da faaliyet ve
etki alanını genişlettiğine, böylece ka-
muoyunun bilgilenme imkanlarının
artmasına katkı sağladığına dikkat çe-
kildi.

“BASKI DÖNEMİ BİTTİ”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan’ın açıklamasında şu ifadelere
yer verildi: ‘’Medya çalışanlarımızın,
kamuoyunu doğru ve eksiksiz bilgi-
lendirme konusundaki yükümlülükle-
rini en iyi biçimde yerine getirmek
için gösterdikleri çabalar hiç kuşku-
suz takdire şayandır. Yakın tarihi-
mizde demokrasimizin kesintiye
uğradığı, vesayetin somut bir şekilde

kendini hissettirdiği dönemlerde
ciddi baskılara ve mağduriyetlere
maruz kalmış olan medya çalışanları-
mızın, geçmişten çıkardıkları dersler
ışığında, millet iradesini hiçe sayan
vesayetçi anlayışlara artık itibar etme-

yeceklerine inanıyorum.’’
Erdoğan’ın açıklamasında gazete-

cilerin çalışma koşullarının günden
güne iyileştirildiğine de dikkat çeki-
lerek şu görüşlere yer verildi: ‘’O
zorlu dönemlerin geride kalmasının
akabinde, özellikle son yıllarda gaze-
tecilerimizin çalışma koşullarının iyi-
leştirilmesi yönünde atılan adımlar
ulusal ve yerel medyamızın gelişimi
açısından da önemli bir rol oynamış-
tır.’’

“YAPICI ROL OYNUYORLAR”
“Demokratik kültürün ayrılmaz bir

parçası olan medyamızın, halkımızı
doğru bilgilendirmenin yanı sıra, bir-
lik ve beraberliğimizin korunması,
meselelerimizin suhuletle çözülme-
sine katkı sağlaması noktasında yapıcı
bir rol üstlenmesi elbette mümkün-
dür.

Bu açıdan medya çalışanlarımızın,
mesleklerini icra ederken toplumu-
muzun hassasiyetlerini göz önünde
bulundurmaya özen göstermeleri, ka-
ranlık odakların algı operasyonlarına
alet olmamaları da büyük önem arz
etmektedir. Bu düşüncelerle, medya
mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler
Günü’nü kutluyor, kendilerine başa-
rılar diliyorum.”
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aygıdeğer okurlarım öncelikle
2015 yılının tüm İslam alemi-
ne. Türk cumhuriyetinde yaşa-
yan vatandaşlara ve tüm in-
sanlığa huzur barış ve bereket

getirmesini diliyorum.
Bugünkü yazımda sizlerin hafızala-

rını tazelemek için Ermeni soykırımı
gerçeklerinden bahsetmek istiyorum.

Türk-Ermeni ilişkileri bilindiği
üzere, XI. yüzyılın ikinci yarısında
Türklerin Anadolu'yu yurt edinmele-
riyle başlamıştır. Bu iki millet aynı
topraklar üzerinde XIX. yılın sonla-
rına kadar birlikte huzur içinde yaşa-
mışlardır.

Dini inançları başta olmak üzere çok
sayıda farklılıkları olan Türkler ve Er-
menilerin bir arada yaşamış olmaları
dünya tarihi açısından hoşgörü ve say-
gıyla bir arada yaşama dair çok önemli
bir örneği oluşturmaktadır. Zira mev-
cut belge ve bilgilerin yanı sıra mantık
da insanların zulmün ve baskının ol-
duğu ortamlarda uzun süre kalamaya-
cakları gerçeğini ortaya koymaktadır.
Bu gerçekten hareketle Türkler ve Er-
meniler arasındaki ilişkilerin kısa bir
dönem baz alınarak değerlendirilmesi
son derece eksik ve yanlıştır.

Türk- Ermeni ilişkilerinin normal
seyrine girmesi bugün itibariyle akl-ı
selim içinde düşünen ve hareket eden
herkesin en önemli isteğidir. Bu iste-
ğin gerçekleşmesi yönündeki en
büyük engelse dünyanın farklı coğraf-
yalarına dağılmış ve yaşam sürdür-
mekte olan Ermeni diasporasıdır.
Ermeni diasporasının özellikle de
1915 olaylarına sıkı sıkıya sarılıyor ol-
malarını da kendi açılarından anla-
mak hiç de güç olmayacaktır. Çünkü
1800'lü yılların ikinci yarısından itiba-

ren Ermeni ulusalcıların birinci
plana oturttukları kendi milletle-
rine ait bağımsız bir devlet inşa
süreci ve dünyada meydana
gelen diğer hadiselerin sonu-
cunda ortaya çıkan tehcir hadi-

sesi diaspora Er-
menileri için
ölüm-kalım sava-
şının merkezini

oluşturmaktadır.
Zikretmiş olduğu-

muz ölüm-kalım savaşı ise yaşadıkları
ülkelerde kendi milletlerinin kimlik-
leriyle mi yoksa örneğin bir Ameri-
kan, bir Fransız mı olarak
yaşayacaklarıyla ilgilidir. En önemli
etken Ermeni kimliğini korumak ol-
duğuna göre, bu kimliğin inşa süreci
de patolojik bir süreçtir. Sadece kim-
lik boyutuyla yaklaştığımız takdirde
bile Türkiye ve Türk düşmanlığının
varlığının sebeplerinin anlamlandırıl-
ması hiç de zor olmayacaktır

AKEDEMİSYENLERİ
ÖZGÜR DEĞİL

Ermeni soykırımı iddialarını redde-
den herhangi bir Ermeni akademisyen
var mı bilmiyorum. Ermeni diaspora
toplumlarında ve Ermeni akademis-
yenlerin genelinde aşırıcı görüşler
hakim. Ortaya sürdüğü iddianın bilim-
sel temellere dayanmasına bakılmaksı-
zın, Ermeni kökenli bir akademisyenin
soykırım iddialarını reddetmesi, hatta
bu konuya şüphe ile yaklaşması müm-
kün değildir. Bu çerçevede, Ermeni
akademisyenlerin gerçekten özgür
olduklarını söylemek mümkün
değildir ve hatta Ermeni Kilisesi ve
Taşnakların ön planda olduğu siyasi
partiler tarafından öne sürülen Á

Soykırım dayatmasına
boyun eğmek yok

Soykırım dayatmasına
boyun eğmek yok

Soykırım dayatmasına
boyun eğmek yok

Soykırım dayatmasına
boyun eğmek yok

Soykırım dayatmasına
boyun eğmek yok

S Ermeni diasporası, 1915 yılı boyunca yine
soykırım yalanına sarılacak. Paris'te Le
Salons Hoche‘da 2014’ün ocak ayında
yapılan resepsiyonda açıklanan etkinlikler
önümüzdeki aylarda hızlandırılacak

ŞERAFETTİN
ŞIVKIN

Uluslararası Basın
Yayın Birliği
Genel Başkanı

Ermeni çeteler, 1918'de Türkleri Erzurum’daki bu konağın içine hapsederek
yakmış ve büyük bir katliam gerçekleştirmişti.

TARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDE
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soykırım iddialarını kabul
etmek ve savunmak zorunda-
dırlar. Aksi takdirde kendi
toplumları tarafından dışlana-

caklardır.
Ermeni kaynaklarında 1915 olay-

ları ile ilgili kesin bir görüşe ulaşmak
mümkün değil. Zira öncelikle bu kay-
naklar herkese, özellikle de Türk
araştırmacılara açık değil. Bir örnek
vermek gerekirse, Ermeni yetkililerin
sürekli olarak herkese açık olduğunu
tekrar edip durdukları Erivan’daki
Ermeni arşivlerine şimdiye kadar sa-
dece bir Türk araştırmacının girme-
sine izin verildi. Diğer taraftan bu
araştırmacı sonraları pek te inandırıcı
olmayan bir suçlamayla, arşivdeki
eski kitapları yurtdışına çıkarmaya ça-
lışmakla suçlanarak hapsedildi. Bu
kişi, ancak eğitim görmüş olduğu
Amerikan üniversitesi ve Amerikan
Başkanı adayının araya girmesiyle
serbest bırakılmıştı.

ARŞİVLER KİLİT ALTINDA
Diaspora arşivlerine gelince, Bos-

ton’daki Taşnak Parti arşivlerine ve
Paris’teki Bogos Nubar Paşa arşivle-
rine şimdiye kadar hiçbir Türk araş-
tırmacının girmesine izin
verilmemiştir. Eğer Ekim 2009’da im-
zalanan Türk-Ermeni protokolleri
her iki ülkenin parlamentolarında
onaylanır ve protokollerde kurulması
öngörülen “Tarihçiler Komisyonu”
iyi işlerse, Ermeni arşivlerinin tümü-
nün Türk araştırmacılara açılması
beklenebilir.

Bu düşmanlık hislerinin doğal bir
neticesi olarak son günlerde Ermeni
diasporasının bulundukları ülkelerde
2015 yılı için geniş çaplı planlarının
ve hazırlıklarının mevcudiyetine dair
bilgiler alınmaktadır. Bu hazırlıklar
ve planlar, soykırım iddialarının

kabul edilmesi yolunda yabancı
hükümetlerin Türkiye üzerine
baskı yapılmalarının,
iddialarının Türk tarafına kabul
ettirilmesinin, yabancı ülkelerle
ülkemizin ilişkilerinin

bozulmasının temine yöneliktir.
Tanıtma, tanınma, toprak ve tazmi-

nat olarak açılımı yapılan 4T planının
tamamının kabulünün sağlanmasıysa
temel hedefleridir. Bu kapsamda
2015 yılı etkinliklerine bir örnek ola-
rak Paris'te Le Salons Hoche‘da yapı-
lan resepsiyon önemlidir.

Fransız hükümetini temsilen
Adalet Bakanı Christane Taubira'nın
katıldığı ve "Ermeni Soykırımını
İnkar Yasa Tasarısı"nı yeniden
gündemlerine alacaklarını açıkladığı
toplantı sırasında dünyaca ünlü
Yahudi asıllı filozof ve yazar Prof.
Dr. Bernard Henri Levy'in
konuşması da ilgi çekicidir.

Dünyaca ünlü Yahudi asıllı filozof
ve yazar Prof. Bernard Henri Levy da
1915 olaylarıyla ilgili olarak Hitler’in
sözlerine vurgu yaptı. Levy,

“Hitler holokost'u (soykırım) ger-
çekleştirirken Ermeni soykırımını
kim hatırlıyor ki, Yahudileri hatırla-
sınlar demişti. Ermeni diasporasının

100 yıldır verdiği büyük mücadele
takdiri hak ediyor. Çünkü yaşanan
acıları diri tutarak dünyaya haklılıkla-
rını anlatmaya çalışıyorlar” dedi.

Konuşmasında Türk entellektüel-
lere de dikkat çeken Levy şunları söy-
ledi:

“Hayatlarını riske atarak Ermeni
soykırımını gündeme getiriyorlar.
Bütün Türkleri aynı pota içerisine ko-
yamayız. Türklerin içerisinde de vic-
dan sahibi olan insanlar da var.

Unutulmamalı ki son 20 yılda 350
Türk aydını Erivan’daki Soykırım
Müzesi’ne gitti ve yaşananlardan do-
layı özür diledi.”

LEVY’DEN DAYATMA
Türkiye’nin Avrupa Birliği'ne (AB)

katılım sürecine de değinen Levy,
“Türkiye AB’nin parçası olmak isti-
yorsa Ermeni soykırımını kesinlikle
kabul etmeli. Türkiye ekonomik gü-
cünü kullanarak yaşanan acıları yok
saymaya çalışıyor. Á

Bugün yaşadıkları devletlerdeki varlıklarını etnik kimlikleriyle sürdürme
gayretiyle 1915 olaylarına sarılan Ermeniler, Türkiye’den toprak ve
tazminat taleplerini de yıl boyunca yine gündemde tutacak

CCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan  Cummhurbaaşşkkanıı
İlham Aliyev, Ermeni soykırımı yalanlarına ve Ermeenniistaann’ınn  Dağğlık

Karabağ Bölgesi’ni işgaline karşı birlikte harreket ediyoorr.

TARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDE
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Bu kabul edilemez” diye konuştu. Levy, Ermeni diaspo-
rasının acilen Türkiye’ye karşı farklı bir strateji geliştirme-
sinin önemine dikkat çekti.

Şurada şunu düşünmek gerekmiyor mu?
Biz, Ermeniler kadar tüm dünyaya haklı olduğumuzu an-

latabildik mi acaba? Anlatamadıysak neden anlatamadık
diye kendimizi sorguluyor muyuz acaba?

Osmanlı arşivleri, Ermenilerin Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında ve öncesinde isyanları, Rusya
ile giriştikleri işbirliği, tehcir edilme-
leri, düşmanla kurdukları işbirliğinin
sonuçları ve Ermeni terör ve propa-
gandası dâhil, konu ile ilgili genel do-
kümanların tümüne sahiptir. Bu
belgeler temel alınarak yapılan aka-
demik çalışmaların sayılarının artırıl-
ması ve bu çalışmaların yabancı
dillere çevrilerek diğer ülkelerde ya-
yınlanması gerekmektedir. Sözde Er-
meni soykırımının avukatlığını yapan
kitaplarda, pratikte neredeyse hiçbir
şekilde Osmanlı arşivleri kullanılma-
mıştır. Bu yüzden Osmanlı kaynakla-

rının yabancı araştırmacılar
tarafından ulaşılabilirliği garanti
altına alınmalı ve gerekli oldu-
ğunda bu araştırmacılara burs
sağlanmalıdır.

EErmeni çeteler, 1918’de
Van, Erzurum civarındaki

köy ve şehir baskınlarını şid-
detlendirmişti.

Ermeni tehciri fotoğraflara yansımasına ragmen Ermeni diasporası soykırım yalanını dilinden hiç düşüürmedi..

Boston’daki Taşnak Parti
arşivlerine ve Paris’teki Bogos Nubar

Paşa arşivlerine Türk araştırmacının girmesine
izin verilmemektedir. Ekim 2009’da imzalanan

protokoller, her iki ülkenin parlamentolarında onaylanır
ve protokollerde kurulması öngörülen “Tarihçiler

Komisyonu” iyi işlerse, Ermeni arşivlerinin
tümünün Türk araştırmacılara açılması

beklenebilir.

‘ ‘

TARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDE
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Amerika’daki Türk toplumunun üs-
tüne ne gibi görevler düşüyor diye dü-
şünürsek;

Şöyle ki. ABD, Ermeni diasporasının
en aktif olduğu ülke konumunda. As-
lına bakarsanız, Ermeni diasporasının
ABD’deki aktiviteleri, Ermeni diaspo-
rasının diğer ülkelerin tümünde ger-
çekleştirdiği aktivitelerin
toplamından daha fazla. Bu çerçe-
vede, Ermeni Soykırımı Endüs-
trisi’nin ABD merkezli
olduğunu söylemek yanlış
olmaz. ABD’de Türkiye’yi ka-
ralamak ve Ermeni bakış açı-
sını empoze etmek için birçok
aktivite üretilmekte ve bunlar
Ermeni toplumu tarafından satın

alınmaktadır ve birçoğu devamlı olmak
üzere çok sayıda birey, bu sektörde ça-
lışmaktadır. Bu nedenlerle, yaptığımız
“endüstri” benzetmesi yanlış olmaya-
caktır.

Bu gibi aktivitelerin ifade özgürlüğü

olarak algılanması nedeniyle, bunları
diplomasi yoluyla engellemenin
mümkün olmadığı tecrübe edilmiş-
tir. Bu sebeple bu eylemlere yine
aynı metotla karşılık vermek gerek-
mektedir. Bu bağlamda ABD ve
diğer ülkelerdeki Türk toplumlarına
önemli roller düşmektedir.

ABD’de yaşayan birçok Türk’ün
büyük fedakarlıklar yaparak yıllarca

Ermeni iddialarına karşı mücadele
ettiğinin altını çizmek gerekiyor.
Fakat bunlar, sayıca azlar ve yaş
ortalamaları belirli bir seviyenin
üstünde. İnanıyoruz ki bu mese-

leyle baş edebilmenin yolu ABD
ve diğer ülkelerdeki genç Türklerin,

Türkiye’nin çıkarlarını korumak
üzere daha fazla çaba göstermeleri ola-
caktır. Son yıllarda bu konuda pozitif
gelişmelerin meydana gelişine şahit
olmak mutluluk verici. Fakat bu ko-
nuda alınması gereken çok yol var.

Bunların tümü gerçekleştirilse dahi,
Ermeni propagandası, özellikle de soy-
kırım iddiaları uzun yıllar boyunca ka-
muoyunu etkisi altında tuttuğu için bu
konudaki yanlış algılamayı düzeltmek
uzun yıllar alacaktır.

Son olarak, yurtdışında yaşayan
Türklerin bu konuda gösterdikleri faa-
liyetler günümüzde olduğundan daha
ileri seviyelere taşınmalı ve destekleri
sağlanmalıdır.

ABD’deki genç Türklere
önemli görevler düşüyor

EErmeni diasporası 2015’te yürüteceği faaliyetleri 2014 Ocak ayında
Paris’teki Le Salons Hoche‘da düzenlediği resepsiyonda açıklamıştı.

ABD’de
Türkiye’yi karalamak ve Er-

meni bakış açısını empoze etmek için
birçok aktivite üretilmekte ve bunlar Ermeni

toplumu tarafından satın alınmaktadır ve birçoğu
devamlı olmak üzere çok sayıda birey, bu sek-

törde çalışmaktadır. Bu çerçevede, Ermeni
Soykırımı  Endüstrisi’nin ABD mer-

kezli olduğunu söylemek
yanlış olmaz.

‘ ‘

TARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDE
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Son günlerde Ermeni diasporasının
bulundukları ülkelerde 2015 yılı için geniş çaplı planlarının ve

hazırlıklarının mevcudiyetine dair bilgiler alınmaktadır. Bu hazırlıklar ve
planlar, soykırım iddialarının kabul edilmesi yolunda yabancı hükümetlerin

Türkiye üzerine baskı yapılmalarının, iddialarının Türk tarafına kabul
ettirilmesinin, yabancı ülkelerle ülkemizin ilişkilerinin

bozulmasının temine yöneliktir.

Ermeni diasporasının ısrarla sürdürdüğü soykırım yalanı ve Dağlık
Karabağ işgali nedeniyle Türk ve İslam aleminde tecrit olan, Doğu
Bloku'nun parçalanmasından sonra da ekonomik çöküntüye giren

Ermenistan'dan ABD ve Batı ülkelerine göç arttı. Bu yüzden Erivan
ve diğer kentlerdeki nüfus önemli ölçüde azaldı.

Şehirlerinde nüfus
hızla azalıyor

‘ ‘
TARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDETARİHİN İZİNDE



A merika Birleşik
Devletleri’nde basın
özgürlüğü, ABD anayasasının

birinci maddesi ile koruma altına
alınmıştır. 15 Aralık 1791 tarihinde
yürürlüğe giren bu yasa gereğince
ABD hükümeti, gazete ve dergi
gibi yayı organlarının
yayınlanmasına, matbaada
basılmasına ve dağıtılmasına
müdahalede bulunamaz. Ayni
madde ayrıca düşünme ve
düşündüklerini ifade edebilme
özgürlüğünü sunar halkına. Daha
sonra bu yasa kapsamına ilerleyen
zamanla çağın getirdikleri
yeniliklere ve teknolojik gelişmelere
uygun olarak kitaplar, filmler,
tiyatro eserleri, video oyunları ve
sosyal medya da dahil
edilmiştir.

KISITLAMA GETİRİLDİ
Yazılı, görsel, dijital medya ne kadar

özgür görünse de, bu özgürlük yasa ile
belirlense de zaman zaman ABD
hükümeti buna kısıtlama getirebilir,
bunun bir örneği de Körfez Savaşı
sırasında görülmüştür.
Özgürlükler ve fırsatlar ülkesi olarak

bilinen ABD’de 1991 yılında ABD
Başkanı George H.W. Bush,
Körfez Savaşı sırasında bir kanun
çıkararak Ortadoğu ülkelerinden gelen
ve savaş sırasında hayatını kaybetmiş
Amerikan askerlerinin Amerikan
bayrağına sarılmış tabutlarının
fotoğraflarının çekilmesini ve her türlü
basın organı tarafından yayınlanmasını
yasaklamıştır.
Buna gerekçe olarak da hayatını

kaybeden askerlerin hatıralarına ve özel
hayatlarına saygı göstermek ve
ailelerine daha fazla üzüntü
yasatmamak sebepleri gösterilmiştir.
Ayrıca bu kanun Ortadoğu’dan gelen
tabutların hiçbir sivil havaalanına
gitmeyip Delaware eyaletindeki

Dover Askeri Hava Üssü’ne
gelmesini mecburi tutar. Bunun
güvenlik açısından gerekli olduğunu
ifade eder bir kısım yetkili kişiler..

PROTESTOLARI ÖNLEMEK
Bazı savaş karşıtı kişiler ise bu

kanunun savaşın gerçek ve çirkin
yüzünü Amerikan halkından saklamak
ve savaşın sebep olduğu can kaybının
gerçek boyutunun medyada
paylaşılması halinde çıkabilecek
olayları, savaş karşıtı protestoları
önlemek amacıyla çıkarıldığı fikrini
savunurlar hala.
ABD Başkanı Barack Obama, bu

kanunun kaldırılması için çalışmalar
yapıldığını ifade etmişti başkanlının ilk
yılındaki bir konuşmasında. 2009 yılının
Aralık ayının ilk haftasında o zamanın
ABD Savunma Bakanı Robert
Gates bu kanunun yürürlükten
kaldırıldığını açıkladı; artık savaşta
hayatını kaybeden Amerikan
askerlerinin Amerikan Bayrağına sarılı
tabutlarının fotoğraflarının çekilmesi ve
medyada yayınlanması yasağı kalkmıştı,
ama basın mensupları bunu yapmadan
önce ölenlerin ailelerinden izin almak
zorundaydı. Robert Gates, bu karara
varmanın uzun zaman aldığını, odada
bulunanlar arasında ikilem yaşandığını
ama sonuçta bayrağa sarılı tabutların
resimlerinin çekilip çekilmemesi
kararının hükümet yetkilileri tarafından
değil de ölen askerlerin aileleri
tarafından verilmesi gerektiği kararına
varıldığını açıklamıştır.
The Associated Press Fotoğraf

Bölüm Başkanı Santiago Lyon,
bahsi geçen kanunun yürürlükten
kalkmasından sonra yaptığı bir
açıklamada “Amerikan halkının,
ordunun ne yaptığını bilmesi ve
görmesine hakkı vardır. Bu
savaşın neye mal olduğunu ve ne
kadar kayıp verildiğinin halk
tarafından bilinmesi gerekir.
Bundan önceki yasa bir çesit
sansür uyguluyordu basına”
demiştir.
Ölenlerin anısına saygı göstermek mi

yoksa gerçekleri örtbas etmeye çalışmak
mı? Yorum sizin…

ÖZGÜR BASIN
NE KADAR ÖZGÜR

EBRU
WATERS
SİMGE Nev York Temsilcisi
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enize olan özlemi satırlara
döken Necip Fazıl Kısakü-
rek gibi daha niceleri de-
nize şiirler yazmış tarihten
bu yana… Kimileri hasret-

ten denizin maviliklerinde kimi-
leri meltemin esintisinde
kaybolmuş hayatın uzun ince
yollarında…

İşte biz, 2009-2010 Eğitim
Öğretim yılında, 120 öğrenci ve
3 personel ile hizmete açılmış
olan Nevvar Salih İşgören Eği-
tim Kampusü 4 Nolu Anadolu
ve Mesleki Teknik Lisesi ola-
rak, bünyemizde 2010 yılında
açılan Anadolu Teknik Li-
sesi ile birlikte denizciliğe
olan özlemi gideriyoruz.

İki okul türünde de De-
nizcilik Alanı Gemi Yöne-

timi (Güverte) Dalında
“Vardiya Zabiti” eğitim-
lerimiz sürüyor. Ayrıca
okulumuzda Meslek Li-
sesi kapsamında Balıkçı

Gemisi Kaptanlığı
eğitimi verilen 10 ve
11. sınıflarımız bu-

lunuyor. Geçtiğimiz öğretim yılı
sonunda da ilk mezunla-
rımızı verdik.

İzmir merkezinde lise
düzeyinde müstakil ola-
rak Denizcilik eğitimi
veren tek okuluz. Bu avantajla
okulumuzu bölgenin en iyi
Denizcilik Okulu
haline getirmeyi
amaçladık. Á

“Hasreti denizleri
n,

Denizler kadar de
rin.

Ve o kadar bucaks
ız.

Ta karşımda yapr
aksız

Kullanılmış bir ta
kvim.

Üzerinde bir resim
;

Azgın, sonsuz bir
deniz.

Kaygısız, düşünce
siz,

Çalkanıyor boşluk
ta

Resimdeyse bir no
kta;

Yana yatmış bir ge
mi,

Kaybettiği alemi

Arıyor deryalarda
…”H
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Lise diplomasıyla İzmir’den
denize ulaşmak mümkün
Lise diplomasıyla İzmir’den
denize ulaşmak mümkün

Lise diplomasıyla İzmir’den
denize ulaşmak mümkün

Lise diplomasıyla İzmir’den
denize ulaşmak mümkün
Lise diplomasıyla İzmir’den
denize ulaşmak mümkün

Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampusü 4 Nolu Anadolu
ve Mesleki Teknik Lisesi kadrosu, bünyesinde 2010 yı-

lında açılan Anadolu Teknik Lisesi ile birlikte lise çağı
gençlerinin denizciliğe olan özlemini gideriyor.Á

D
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Mezun olan öğrencilerimiz, yükseköğrenim
yapmadan denizcilik sektöründe çalışmak
isterlerse, kurumumuz aracılığı ile gemilerde
açık deniz stajına çıkabiliyor. Kurumumuz,
eğitim sonunda stajlarını tamamlayan
öğrencilerine stajlarını tamamladıklarına ilişkin
belgelerini de vermektedir. Mezunlarımız,
sınavlar sonunda başarılı oldukları takdirde
Yeterlik Belgesi alarak iş hayatına
atılmaktadırlar.

Meslekleri ile ilgili yüksek öğrenime devam
etmek isteyen öğrencilerimiz ise, alanlarının
devamı niteliğindeki ön lisans seviyesinde
diploma notu ile Deniz Ulaştırma ve İşletme,
Su Altı Teknolojisi, Yat İşletme ve Yönetimi,
Yat Kaptanlığı bölümlerine giriş yaparak
öğrenimlerine devam edebilmektedirler. Ayrıca
öğrencilerimiz lisans seviyesinde YGS-1 puan
türü ve LYS MF-4 puan türü ile Deniz
Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Güverte
Bölümlerine yerleşmektedirler.

İsterlerse
iş hayatına
atılabiliyorlar

Mezunlar, denizciliğin
tüm kutsal değerlerini

öğrenmiş olarak
okullarından ayrılıyor. Okuldaki eğitim sırasında öğrencilere denizciliğin en

önemli kolu olan haberleşme, istihbarat ve telsiz kul-
lanımı konularında da eğitim veriliyor.



Anadolu’nun Batı’ya açılan-
penceresi İzmir, bugüne kadar
Türk sanat dünyasına müzis-
yen, oyuncu, yapımcı olarak

yüzlerce isim kazandırdı. İşte o
isimlerden birkaçı:

Dario Morano, Pakize Suda,
Ali Kocatepe, Burcu Güneş,

Emel Müftüoğlu, Gönül Yazar,
Kayahan, Murat Dalkılıç,
Tanju Okan, Petek Dinçöz,

Hüsnü Şenlendirici, Nehir Er-
doğan, Selin Şekerci, Senan
Kara, Sezin Akbaşoğulları,

Tuğba Özerk, Serap Akıncıoğlu,
Ahmet Adnan Saygun, Necdet

Tokatlıoğlu…Á

Yıldızlar kentinin
unutulmaz isimleri
Yıldızlar kentinin

unutulmaz isimleri
Yıldızlar kentinin

unutulmaz isimleri
Yıldızlar kentinin

unutulmaz isimleri
Yıldızlar kentinin

unutulmaz isimleri

HH

Bugüne kadar Türk tiyatro, sinema ve müzik
dünyasına çok sayıda sanatçı kazandıran
İzmir, bir yıldız daha yetiştiriyor. Senarist,

yönetmen ve yapımcı İsmail Gülnar’ın
yeteneğini keşfettiği ve ilk kez Hoşçakal

Baba filminde 16 yaşında izleyici
karşısına çıkardığı Simge Şıvkın, dizi ve

sinema dünyasında geleceğin yıldızı
olarak gösteriliyor.

İzmir’den bir
yıldız doğuyor

İzmir’den bir
yıldız doğuyor

İzmir’den bir
yıldız doğuyor

İzmir’den bir
yıldız doğuyor

İzmir’den bir
yıldız doğuyor

Sanat dünyasına HOŞÇA 
KAL BABA filmi ile adım attı

14 OCAK 2015
.



Denizciliğe
tutkun
Denizciliğe
tutkun

İzmir’de 1998 yılının Ekim ayında
doğan Simge Şıvkın, ilk ve orta öğreni-
mini kentin köklü eğitim kurumlarından
Reşat Nuri Güntekin’de tamamladı.
Derslerinde son derece başarılı olan
Simge, tüm sınıfları takdir ve onur bel-
geleriyle geçerek okulunu tamamladı.
Ailesinin biricik kızı olan Simge adından
da anlaşılacağı gibi her zaman ileriye
bakan, azimli, başarıdan başarıya koşan
bir öğrenci olarak arkadaşlarının ve öğ-
retmenlerinin dikkatini çekti.

Halen Nevvar Salih İşgören Denizcilik
Lisesi’nde öğrenim gören genç oyuncu,
tiyatro ve sinema ile uğraşırken, bir yan-
dan da yükseköğrenimin denizcilik üze-
rinde tamamlayıp, uluslararası bayan bir
kaptan olmak istediğini belirtti. Nevvar
Salih İşgören Denizcilik Lisesi’ni de
mavi sulara olan tutkusu nedeniyle
özellikle seçtiğini belirten Simge, ‘’Ti-
yatro ve sinemadan aldığım keyfi, tek-
nelerin üzerinde de yaşıyorum.
Özellikle de dümene geçip gemi kul-
lanmak çok zevkli’’ diye konuştu.

“Hızla yükselecek”“Hızla yükselecek”“Hızla yükselecek”“Hızla yükselecek”“Hızla yükselecek”
Tarih, kültür ve insan odaklı ti-

yatro oyunları ve sinema filmle-
rinde özellikle genç yeteneklere

de şans
tanıyan
ünlü yö-
netmen
İsmail
Gülnar,
“Sim-
ge’de

müthiş bir oyun kabiliyeti var.
Ayrıca son derece kültürlü ve ne
yaptığını biliyor. Sinema dünya-
sında çok güçlü bir yerinin olaca-
ğına inanıyorum’’ diye konuştu.

SSimge Şıvkın,
başarılı

oyunculuğu ve
üstün yeteneği
ile yapımcıların

dikkatini çekiyor.   
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Çerez
tabakları

mandalina
kurusu ile
renklendi

Çerez
tabakları

mandalina
kurusu ile
renklendi

Çerez
tabakları

mandalina
kurusu ile
renklendi

Çerez
tabakları

mandalina
kurusu ile
renklendi

Çerez
tabakları

mandalina
kurusu ile
renklendi

VİTAMİN DEPOSU FIRINA GİRDİVİTAMİN DEPOSU FIRINA GİRDİVİTAMİN DEPOSU FIRINA GİRDİVİTAMİN DEPOSU FIRINA GİRDİVİTAMİN DEPOSU FIRINA GİRDİ

Turuncu güzel 'satsuma' ile kasım, aralık, ocakta;
çekirdekli sarışın 'bodrum' ile ocak, şubat aylarında A
ve C vitamini kaynağı olan mandalinaya yılın 12
ayında artık çerez olarak da ulaşılabilecek. Á



A
ğırlıklı olarak Mer-
sin, Karadeniz,
Gümüldür-Se-
ferihisar yöre-

sinde yetiştirilen satsuma
mandalina, Seferihisarlı
üreticilerin bir araya gel-
diği Mandalina Birliği'nin
Ar-Ge çalışmaları sonu-
cunda kuru olarak çerez
tabaklarına girdi. Çekir-
deksiz satsuma ile başla-
yan mandalina çerezi
imalatı, mandarin ve Bod-
rum'un nefis aromalı çekir-
dekli türü ile devam edecek.
Seferihisar Mandalina Birli-
ği'nin İzmir'deki üniversite-
lerle işbirliği yaparak
geliştirdiği proje, pazar ve
ihracat için ayrılanların dı-
şında kalan ve standart ölçü-
lerden küçük olduğu için
kasalanamayan ürünlerin de-
ğerlendirilmesini amaçlıyor.
Çalışmanın ikinci aşaması ise
kurutulmuş ürünlerin öğütüle-
rek toz haline getirilmesine
ayrıldı. Bu yöntemle de başta
pastacılık olmak üzere gıda sa-
nayinde kullanılan yapay gıda
boyalarının yerini sarı ve tu-
runcu renklerde sağlık açı-
sından hiçbir riski
olmayan mandalina tozu
alacak.

KAZANÇLARI ARTACAK
Bu yöntemle gıda sanayinin
özellikle pasta alanına gir-
meyi amaçlayan Seferihisar
Mandalina Birliği'nin Yöne-
tim Kurulu Başkanı M.
Cumhur Eriş, “Şu anda Tür-
kiye’de böyle bir çalışma yok.
İlk olarak biz başlattık ve
sonuç alacağımıza inanıyoruz.
Üniversitelerle işbirliği yapa-
rak sürdürdüğümüz Ar-Ge ça-
lışmaları sonucunda
mandalinanın kurutulmuş ola-
rak tüketimini sağlayacağız.
Bu durum üreticilerimizin ha-
vuzdan daha fazla para almala-
rını sağlayacak” dedi.

OCAK 2015
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Seferihisar Mandalina Birliği Baş-
kanı M. Cumhur Eriş, tesislerini

hemen yanında soğuk hava deposu in-
şaatlarının sürdüğünü belirterek, mülk
sahibi Jeotermal Şirketi tarafından ya-
pılan inşaatın bitiminden sonra man-
dalinanın depo ömrünün uzayacağını,
satışların daha geniş bir zaman dili-

mine yayılarak üretici lehine
fiyat dengesi sağlanacağını

kaydetti.

Depo ömrü
uzayacak

Bugüne kadar yaş olarak tüketilen, bun-
dan sonra da kurutulmuş olarak çerez ta-
baklarına girecek olan mandalina; vitamin
yönünden zenginliği, kalori değerinin dü-

şüklüğü ile de herkese öneriliyor. Orta
boy bir mandalinadan sadece 37-38

gram kalori alınıyor.

Kasım-aralık aylarında hava sıcaklıkları-
nın mevsim normallerinin üzerinde seyret-

mesi, daldaki mandalinaların birden
olgunlaşmasına ve fiyatların düşmesine yol

açtı. Bu sezon rekoltenin de fazla olması nede-
niyle beklenen satışlar gerçekleşmedi ve ürün
elde kaldı. Ürününü semt pazarlarında, cadde
ve sokaklarda kendi imkanlarıyla pazarlamak

isteyen üreticiler ise fiyatların 50 kuruşa
kadar düşmesi nedeniyle zarar etti. Yılbaşın-
dan itibaren etkili olan; kazalara, ölümlere
yol açan soğuk ve kar ise ürününü kesme-
miş olan üreticileri sevindirdi. Böylece geç

hasat imkanı bulan çiftçiler sezon so-
nunda ürünlerini yüksek fiyattan

satma fırsatı buldu.

Sıcaklardan sonraki
soğuklar sevindirdi

Seferihisar Mandalina
Birliği'nin Yönetim Kurulu
Başkanı M. Cumhur Eriş

Kalori
oranı düşük

17
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nsanlık tarihi ile eşdeğerde
olan takı sanatı, teknolojinin
hızla geliştiği günümüzde bir-
çok meslek gibi teknolojiye
yenik düşerken, takı ustala-

rına asıl yaka silktiren ise tasarım
hırsızları oldu. Tasarım hırsızları yü-
zünden daha önce katıldıkları fuar-
lardan uzaklaşan ustalar, artık
müşterileri ile bire bie iletişimle
ürünlerini satabiliyor.

Medeniyetler şehri İzmir’in Tarihi
Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlarağası
Hanı'nın üst katında takı atölyesi
bulunan Kadri Sezik de bu emek ve
yaratıcılık hırsızları yüzünden fuar-
lardan uzaklaşan üniversite mezunu
bir tasarım ustası...

Yaptıkları kolye, küpe, yüzük gibi
özel takı tasarımlarının başkaları

tarafından sıkça çalınmasının
kendilerini güç durumda bıraktığını
kaydeden Sezik, “Önceki yıllarda
takı tasarım fuarlarına katılıyorduk.
Gördük ki tasarımlarımız birileri
tarafından çalınıyor. Bu da bizim el
emeklerimize olan talebi azaltıyor.
Bu nedeniyle son yıllarda
artık fuarlara da katılmaz olduk”
diye konuştu.

YABANCILARIN ELİNDE
Takı sanatında kullanılan taşların

değerli ve yarı değerli olmak üzere

ikiye ayrıldığını vurgulayan Sezik, ül-
kemizin yer altı ve yerüstü kaynak-
ları bakımından çok zengin
olduğunu, ancak değerli taşların çı-
karıldığı özel bölgeler hep ya-
bancıların elinde olduğu için, kendi
ülkemizde taşları yabancılardan
almak durumunda olduklarını söy-
ledi.

Fabrikasyon üretim, İzmir’in Ta-
rihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Kızlara-
ğası Hanı'nın üst katında kök salan
takı tasarım atölyelerinde işleri
azalttı. Á

Tarih boyunca kadınların gerdanlarını, kulaklarını,
kollarını süsleyen takıların ustaları, tasarımlarının sürekli
olarak çalınması nedeniyle takı fuarlarından uzaklaştı

MEDENİYETLE YAŞIT TAKI SANATI CAN ÇEKİŞİYORMEDENİYETLE YAŞIT TAKI SANATI CAN ÇEKİŞİYORMEDENİYETLE YAŞIT TAKI SANATI CAN ÇEKİŞİYORMEDENİYETLE YAŞIT TAKI SANATI CAN ÇEKİŞİYORMEDENİYETLE YAŞIT TAKI SANATI CAN ÇEKİŞİYOR

Tasarım hırsızları ustaları
fuarlardan kaçırdı

Fabrikasyon üretim, İzmir’in Tarihi Kemeraltı
Çarşısı'ndaki Kızlarağası Hanı'nın üst katında

kök salan takı tasarım atölyelerinde işleri azalttı.

İ
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Üretim veya onarım yapı-
lan atölyelerde, tahrip
olmuş altın, gümüş, bakır
takıları onaran ustalardan
Kadri Sezik, teknoloji iler-
ledikçe el emeğinin öne-
mini kaybettiğini söyledi.
Kızlarağası Hanı'nda açtığı
takı atölyesinde 20 yıldır
gümüş, bakır ya da tunç
üzerine işlediği değerli ve
yarı değerli taşlarla sanatını
sergileyen Kadri Sezik,
meslekte yaşadıkları sorun-
ları dile getirdi.

El işçiliğinin yerini tekno-
lojinin almasından ve özel
tasarımlarının sıkça çalın-
masından dert yanan Sezik,
''El emeği ile günde bir tane
takı üretilebilir. Makine
aracılığıyla ise binlercesini
bir anda üretmek mümkün.
Baktığımızda takı satan bu-
jiteri ya da AVM’ lerde hep
fabrikasyon, el işçiliği olma-
yan takılar yer alıyor. İşçilik
olmadığı için hem kalitesi
hem de maliyeti düşük.
Dolayısıyla halk ucuz olanı
tercih ediyor. O zaman da
sizin yaptığınızın bir kıymeti
değeri kalmıyor. El sanatı
takıları ise sadece değerini
anlayan, özel el sanatına
meraklı müşteriler alıyor.
Bu nedenle eski işlerimiz
kalmadı. Bu iş artık para
kazandırmıyor“ dedi.

Burçlara göre şifa dağıtan
değerli taşların olduğunu
kaydeden Sezik, yarı değerli
taşları atölyesinde kesip iş-
leyerek, tasarımladığı takı-
larda kullandığını kaydetti

ÇOCUKLUK HAYALİ
Ortaöğretimde başarılı

bir öğrenci olmadığını oku-
mak istemediği için hayalini
süsleyen takılarla ilgili bir
meslekte çalışmak istediğini

belirten Sezik, “Orta-
okulda iken iyi bir öğ-
renci olmadığım için
kuyumcu dükkanında
çalışıp meslek öğren-
mek istedim. Yaşım
biraz büyük olduğu için
önce beni işe almadı-
lar. Mesleklerde çe-
kirdekten
yetişmek çok
önemlidir.
İçimde ukte
kalmıştı. Daha
sonra lise öğ-
renimi tamam-
ladıktan sonra
Dokuz Eylül Üniversi-
tesi Meslek Yüksek-
okulu'nun iki yıllık takı
tasarım bölümü oldu-
ğunu öğrendim. Üni-
versite sınavını kazanıp
takı tasarım bölü-
münde okuyup mezun
oldum. Okulu bitirdik-
ten sonra 22 yaşında
iken Kızlarağası Ha-
nı'nda ki bu atölyemi
açtım. Çıraklar yetiştir-
dim. 20 yıldır aynı
yerde sanatımı icra edi-
yorum” dedi.

Sezik, iki yılda
Adnan Menderes Üni-
versitesi Karacasu Meslek
Yüksekokulu Takı Tasarım
Bölümü'nde hocalık yaptı-
ğını söyledi.

Anadolu'da yaşamış olan
tüm uygarlıklar dini ve es-

tetik amaçlı olmak üzere
pek çok takı yaratmıştır.

Bu topraklarda hüküm
süren Hititler, Urar-

tular, Frigyalılar,
İyonyalılar, Lidyalı-

lar, Romalılar, Bi-
zanslılar, Selçuklular
ve Osmanlılar, kendi
takı stillerini geliştir-

miştir.

Anadolu
takı zengini

İzmirli takı ustası
Kadri Sezik, teknoloji
ilerledikçe el emeği-
nin önemini kaybetti-

ğini söyledi.
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Yeni yıl ile
birlikte Türkiye'yi
etkisi altına alan

soğuk hava ve kar
yağışı, kayak

tutkunlarını mutlu etti. Kar
kalınlığının bazı merkezlerde

2.5 metreye kadar ulaşması,
kış sporcularının yanı sıra,

önceki yılarda suni kara umut
bağlayan tesislerin

işletmecilerinin de yüzünü
güldürdü

Kayak keyfi
zirve yaptı
Kayak keyfi
zirve yaptı
Kayak keyfi
zirve yaptı

KIŞ SPORLARI SEZONU MAYIS’A KADAR SÜRECEKKIŞ SPORLARI SEZONU MAYIS’A KADAR SÜRECEKKIŞ SPORLARI SEZONU MAYIS’A KADAR SÜRECEKKIŞ SPORLARI SEZONU MAYIS’A KADAR SÜRECEKKIŞ SPORLARI SEZONU MAYIS’A KADAR SÜRECEK
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on 50 yılın en etkilisi olarak
ocak ayında Türkiye ve Avru-
pa’yı esir alan kar yağışı, kışa
hazırlıksız yakalananlar için
‘beyaz esarete’ dönüşürken,

kayak tutkunlarını ve kayak merkez-
lerinin işletmecilerini sevindirdi.
Uludağ, Palandöken, Bozdağ,

Kartalkaya, Davran, Bubi, Erciyes
ve Saklıkent gibi merkezlerin
bazılarında kar kalınlığının 2.5
metreye kadar ulaşması, 2015 kış
sporları sezonunu da uzattı. Kayak
sezonunun Nisan ayına kadar
süreceği, bu yıl kar yağışının
fazlalığı nedeniyle Avrupa ve
ABD’deki kayak merkezlerine de
ilginin arttığı bildirildi.

TESİSLERHAREKETLENDİ
Etkili kar, geçtiğimiz aralık ayın-

da suni karlama sistemi ile sezonu
açan işletmeleri hareketlendirdi.
Uludağ, Bozdağ, Kartalkaya gibi
kayak merkezlerindeki tesislerde
doluluk oranının yüzde yüzlere
ulaştığı açıklandı. Palandöken Ka-
yak Merkezi'ndeki tesisilerin yöne-
ticileri, ‘‘Palandöken'de kayak se-
zonunun mayıs ayına kadar devam
edeceğine inanıyoruz. Alt zemin ol-
dukça sağlam üzerine kar da ya-
ğınca daha kaliteli bir hal aldı. Rus-
ya, Polonya, İran, Azerbaycan ve
Avrupa ülkelerinden misafirlerimiz
geliyor. Palandöken keşfedilmesi
gereken Türkiye'nin kayak merke-
zinin yıldızı olan bir nokta. Buraya
tüm misafirlerimizi sezon boyunca
bekliyoruz" dediler.

REZERVASYONLARSÜRÜYOR
Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Cı-

bıltepe Kayak Merkezi'nde de fark-
lı ülkelerden gelen turistler, kristal

kar ve sarıçam ormanlarıyla çevrili
pistlerde kayak yapmanın tadını çı-
karıyor. Cıbıltepe'deki ikinci etap
pistlerde, bölgede etkili olan yağı-
şın ardından kar kalınlığının kayak
sporu için en elverişli duruma gel-
diği ifade edildi. Sarıçam ormanla-
rı, kristal karı ve uzun pistleriyle
turistlerin gözde mekanları arasın-
da bulunan kayak merkezinde,
farklı ülkelerden ve Türkiye'nin
bazı illerinden gelen turistlerin, 2
bin 634 rakımda kayak, snowboard
ve kızak keyfi yaptıkları belirtildi.
Pistler bölgesi ve mekanik tesis-

lerden sorumlu Kar-Sar-Tur A.Ş.

Genel Mü-
dürü Sacit
Özbey, yıl-
başından
itibaren et-
kili olan
kar yağışından sonra kayak merke-
zinde bulunan bütün pistlerin kar
ezme makinesiyle bastırılarak, ka-
yak için hazır hale getirildiğini söy-
ledi. Özbey, "Merkezimizde kayak
yapmak için her şey ideal durum-
da. Otellerimiz sürekli rezervasyon
alıyor. Kayak tutkunları, muhte-
şem doğa manzarasında kayak ya-
pıyor" diye konuştu. Á

S

Kayak Federasyonu Başkanı
Erol Yarar, turizmle kayağı bir-
leştiren 48.5 milyon Euro'luk bir
proje ile hem Türkiye'ye hizmet
edeceklerini, hem de devletten
tek kuruş almadan ayakta duran
bir federasyon olacaklarını söyle-
di. Yarar, projenin çocuk ve genç-
leri kayak sporuna hazırlamayı ve
yeni tesisleri kapsadığını belirtti.
Erzurum'a 25 bin yatak, 200

km. pist hedeflediklerini, Erzu-
rum’un kayağın başkenti olması
için çalıştıklarını kaydeden Yarar,
‘‘Türkiye'ye 40 milyon turist geli-
yor. Ben yazın gelen 4 turisten bi-
rini kışın gelmeye razı edersem
bu bana yeter. Türkiye'nin yılda
10 milyar Euro getirecek kayak

haricinde bir geliri yok. Her tu-
ristten 10-20 euro değil 5 euro
alacağım. 50 milyon euro. Bütçem
50 milyon olsa futbol dahil herke-
se toz attırırım’’ dedi.

Erzurum kayağın
başkenti olacak

Er
ol

Ya
ra
r



Kaymaya başlamadan önce
vücut egzersizleri yapılarak

kasların ısıtılması ile sakatlanma
riski azaltılmalıdır.

Kayak yapmadan önce etli ve
yağlı besinler yerine enerji ih-

tiyacını karşılayacak meyve ve
hafif yiyecekler tercih edilmelidir.

Bol bol sıvı tüketilmeli, ağız ve
boğaz kuruluğunu önlemek

için burundan nefes alınmalıdır.

Karların güneş ışınlarını yan-
sıtması nedeniyle ultraviyole

ışığı süzen ve koyu camlı gözlük-
ler kullanılmalıdır.

Kayak ekipmanları vücut
ağırlığına göre seçilmelidir.

Harekete engel olmayacak
kıyafetler tercih edilmelidir.

Yorulunduğunda mutlaka ara
verilmelidir.

Diğer kayakçıları tehlikeye
sokacak hareketlerden ka-

çınlmalıdır.

Pistlerdeki uyarı levhalar dik-
kate alınmalıdır.

Eğitmenleriniz olmadan
tehlike riski yüksek hare-

ketleri denenmemelidir.

Özel koruyucu bileklikler
kullanılmalıdır.

Hamilelik durumu ya da
kalp hastalıkları gibi ciddi

şikayetleri olanlar, kayak yapma-
dan önce doktorlarına danışmalı-
dır.

Bütün yaralanmalar ve sa-
katlanmalarda kayak mer-

kezinde bulunan sağlık görevlile-
rine başvurulmalıdır.

Özellikle çocukların kask
takılmadan kayak yapma-

larına izin verilmemelidir.

2 bin metre yükseklikten
itibaren görülmeye başla-

nan ve hava basıncına bağlı ola-
rak ortaya çıkan bulantı, baş
dönmesi, nefes darlığı gibi du-
rumlarda derhal bulunulan yer-
den daha az yüksekliğe doğru
inilmelidir.

1

2

3

4

5
6
7
8

9
10

11
12

13

14

15

Titizlik istiyor

Kayak sporu; kar ve buz üze-
rinde kayarak yol almak için
ayaklara takılan uzun ve yassı
satıhlı, ön uçları hafif yukarı ve
arkaya kıvrık bir alet olan "ka-
yak" ile yapılıyor.

1. Kayak
2. Eldiven
3. Kask
4. Gözlük
5. Rahat hareket edilebilecek

ve sıcak tutacak kıyafet

Kayak malzemeleriAyağa takılıyor
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in’in kuzey ve kuzey batısı-
nın dağlık bölgelerinde ya-
şayan eski Türkler, erken
başlayan ve uzun süren kış
aylarında yaşamlarını sür-

dürmek için dağları, yaylaları kap-
layan karın ve nehirlerin üzerinde-
ki buzların üzerinde hareket ede-
bilmek için kayak ve kızaktan ya-
rarlanmışlardı. Sonraki yllarda bu
yöntemlerini göç ve savaşlarla
ulaştıkları Avrupa ve İskandinav
ülkelerine de taşıdılar. Çin kaynak-
larında, Türklerin kış avlanmaları
sırasında da ayaklarına bir karış
genişliğinde, bir insan boyunda
tahtalar takarak karda ve buzda
çok kolay hareket edebildiklerine
ilişkin bilgiler yer aldı. Kayakların
bazılarında da kayaklarının altına
at veya geyik derisinden bir taban
geçiren Türklerin böylece hareket
kabiliyetlerini artırdıklarına dikkat
çekildi. Yaşam şartlarını zorlama-
sıyla ortaya çıkan bu hareket tarzı,
190O’lü yılların başlarında Yüksek
Beden Eğitimi öğrenimi için İs-
veç’e giden Selim Sırrı Tarcan’ın
orada kayak eğitimi alması ve 1914
yılında Kafkas Cephesinde Hafız
İsmail Hakkı Paşa’nın orduda ka-
yak ve dağcılık teşkilatı kurdurma-

sıyla spor ve askeri hareket tarzı
olarak Anadolu’ya yerleşti. Bolş-
evik İhtilali nedeniyle Sarıkamış’ı
terk eden Rus birliklerinin hurda
depolarında unuttuğu bir miktar
kayak da Sarıkamış’taki 28.Topçu
taburunda kayak faaliyetinin başla-
masını sağladı.

CUMHURİYET DÖNEMİNDE
CANLANDIRILDI
Birinci Dünya Savaşı nedeniyle

bir süre duraklama geçiren kayak
sporu, Cumhuriyet döneminde
yeniden canlandırıldı. 1927 yılında
Eğridir Dağcılık Talimgahı’nda
kayak bölükleri oluşturuldu.
1930’lara kadar bu şekilde devam
eden kayak sporu, sonraki yıllarda
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü ve
Ziraat Yüksek Mektebi, İstanbul
Galatasaray Lisesi ve Halkevleri
spor kollarının düzenlediği
etkinliklerle sivilleşti ve kitleler
arasında yaygınlaştı. İlk
uluslararası tecrübe ise 1936
yılında Almanya’nın Garmisch
Parten Kirschen Kış Sporları
Merkezinde düzenlenen Kış
Olimpiyat Oyunları’nda edinildi.
Cumhuriyet döneminde Türk

sporundaki yapılanmalara bağlı
olarak kurulan Kayak ve Dağcılık
Federasyonu, bu sporun gelişimine
büyük katkı sağladı.
İkinci Dünya Savaşı nedeniyle

sporda yaşanan duraklamaya bağlı
olarak kayak sporunda da görülen
durgunluk, kayak faaliyetlerini 8
yıl süreyle yerel baza indirdi. Sava-
şın dünyadaki yaralarının sarılma-
sının ardından gerçekleştirilen
uluslararası etkinlikler ve 60’lı yıl-
lardan itibaren Bitlis, Gümüşhane,
Bingöl, Sarıkamış, Erzurum, Muş
ve Kayseri kayak kulüplerinin ku-
rulması, kayak sporunda hızlı bir
gelişime yol açtı. Yabancı hocaların
kayak sporcularına ve kayak hoca-
larına eğitim vermesinden sonra bu
spor dalında uluslararası yarışma-
larda dereceler ve büyük başarılar
elde edildi.
Ülkemizdeki ilk uluslararası or-

ganizasyon 1949 yılında Uludağ’da
düzenlenen ve 1967 yılına kadar
devam eden Milletlerarası Uludağ
Kupası yarışmaları oldu. Daha son-
ra düzenlenen Balkan Şampiyona-
ları, uluslararası Palandöken, Ulu-
dağ ve Sarıkamış Kupası yarışma-
ları olarak halen devam ediyor.

Á

Orta Asya’dan yayıldı...
Ç
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GÜLAY ÖZTEKİN

on yıllarda dağcılık ve tırma-
nış sporları yükselen bir trend
haline geldi. Betonlaşan kent-
lerden, yoğun trafikten, kı-
saca şehrin yorucu

ortamından kısa süreliğine de
olsa kurtulmak isteyen doğa tut-
kunları, kendilerini ilk fırsatta
kırlara, dağlara atıyor.

Kimi sarp kayalar arasında tır-
manarak yürüyüşlerine heyecan
katarken, kimi de dağcılık spor-
ları ile doğaya olan özlemlerini
gideriyor. Orta yaş ve üzerindeki
insanlar ise beden ve ruh sağlı-
ğını korumak, daha sağlıklı yaşa-
mak için doğa yürüyüşlerini
tercih ediyor, dağcılık ve doğa
sporları kulüplerinin düzenlediği
yürüyüşlere katılıyor.

Genel merkezi İzmir’de olan,
16 şube, 10 temsilcilik ve 2000’e
yaklaşan üye sayısıyla Türki-
ye’nin en büyük örgütlü kulübü
olarak dikkati çeken Zirve Dağ-
cılık ve Doğa Zirve Dağcılık Ku-
lübü Genel Başkanı Orhan
Kozan, her hafta pazar günleri
düzenledikleri doğa yürüyüşleri
ile insanların bu özlemini gider-
meye çalıştıklarını söyledi. Á

Kentin yorucu yaşamından,
trafikten, gürültüden, egzoz
gazından bunaldınız. Hafta

sonunda bu stresli ortamdan
kaçmayı düşünmez misiniz?

Bakın, bol oksijenli,
muhteşem manzaralı dağlar

sizi çağırıyor. Üstelik doğa
yürüyüşleri düzenleyen

dernekler ve federasyon da
hizmetinizde…

SPOR YAPMAK, YÜRÜMEK VEYA CİĞERLERİNİZİ
OKSİJEN İLE DOLDURMAK İÇİN FIRSAT ELİNİZDE

S

Dağlar sizi
çağırıyor

Zirve Dağcılık
ve Doğa Zirve

Dağcılık Kulübü
Genel Başkanı
Orhan Kozan
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Türkiye’de dağcılık sporunun son
yıllarda uluslararası düzeyde önemli
başarılara imza attığını, doğa yürü-
yüşlerinin yükselen bir trend haline
geldiğini vurgulayan Kozan, kent-
leşme büyüdükçe doğaya çıkanların
sayısının gittikçe arttığını, eski doğal
yaşamlara özlem duyan insanların,
dağcılık sporlarına katıldıklarını be-
lirterek, ‘’Son 20-30 yılda köylerden,
kentlere göç yoğun bir şekilde arttı.
Artık kentlerimiz kalabalık nüfus ar-
tışı, hızlı betonlaşma nedeniyle ya-
şanmaz hale geldi. Kentlileşme,
psikiyatri sorunlar ve kent meselele-
riyle birlikte kargaşayı da berabe-
rinde getirdi. Kent sorunlarından
bunalan insanlar şimdi tekrar doğaya
dönüyor. Kentlerde kişi başına düşen
yeşil alan kalmadı’’ dedi.

YALNIZLIK
DUYGUSUNDAN
KURTULUŞ YOLU

Kentleşme büyüdükçe kişilerdeki
yalnızlık duygusunun da arttığını
kaydeden Orhan Kozan, ‘’Yalnız-
laşan insanlar, bu tür kulüpler vası-
tası ile sosyalleşme, yalnızlık
duygusundan kurtulma, doğayla iç
içe olma fırsatı buluyor. Doğup bü-
yüdükleri topraklara özlemlerini

dağcılık sporu ile gideriyorlar. Biz de
doğa özlemi çeken bu insanlara bi-
linçli bir rehberlik yapma niyet ve
arzusundayız. Kulübümüzün doğal
amacı dağcılık ve doğa sporlarını in-
sanlara sevdirmek. Doğayı seven,
doğa sporları yapmak isteyen her-
kese gerekli eğitimleri vererek onları
doğayla buluşturmak’’ dedi.

Dağcılık kulübü olarak, yüksek-
lerde trekking, kaya tırmanışı ve
spor tırmanışı dallarında hizmet ver-
diklerini belirten Kozan, doğa yürü-
yüşlerini seven ve çıtayı yükseltmek
isteyen üyelerine bu alanlarda
eğitimler verdiklerini, eğitim alma-
dan yapılan dağcılık sporunun risk
taşıdığını ifade etti.

“DOĞA SEVERLER
ÇEVRECİDİR’’

Doğa yürüyüşlerinin yanı sıra insan-
ların çevre bilincini geliştirmek, çev-
renin korunmasını sağlamak amacıyla
çalışmalar yaptıklarını, bu kapsamda
sosyal sorumluluk projelerine de
önem verdiklerini ifade eden Kozan
şunları söyledi: “Taş ocakları, rüzgar
enerjileri ve HES’lerin yapımı aşama-
sında ortaya çıkan doğa tahribatları-
nın önlenmesi için çevreciler ve yöre
halkları ile birlikte çalışıyoruz.

HES’lere, rüzgar enerjilerine, taş
ocaklarına karşı değiliz ama yeraltı ve
yerüstü kaynaklarımız dikkate alına-
rak ve yöre halkının istekleri doğrul-
tusunda, doğamız tahrip edilmeden
bunların yapılmasından yanayız. Ha-
yatında bir tane ağaç dikmemiş bir in-
sanın ağaç kesmesine karşıyız. Bu
bağlamda insanların çevre bilincine
erişmesi için el ele verip çalışmalar
yürütüyoruz.”

ULUSLARARASI
TEK KULÜP

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları
Kulübü, Türkiye’deki 300 kulüp ara-
sından ilk ve tek olarak Uluslararası
Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu’na
(UİAA) girerek, bu federasyona üye
32 dünya kulübünden biri oldu.
Uluslararası alanda da önemli başarı-
lara imza atan Zirve Dağcılık Ku-
lübü’nün Genel Başkanı Kozan, Türk
dağcılığını uluslararası alanda en iyi
şekilde temsil etmeyi, yabancı dağcı-
larla işbirliğini artırmayı amaçladıkla-
rını söyledi. Yurtiçi ve yurtdışında
sayısız tırmanışa imza atan Zirve
Dağcılık Kulübü, 16 şube 10 temsilci-
likle Türkiye’de bölgesel örgütlenme-
sini en iyi yapan tek kulüp olma
özelliği de taşıyor. Á

SÜPHAN DAĞI KIŞ TIRMANIŞI:
01-04 Şubat 2015 Adilcevaz-
BİTLİS
BMU BALKAN ÜLKELERİ ORTAK

AĞRI DAĞI KIŞ TIRMANIŞI: 05-
12 Şubat 2015 IĞDIR
KIŞ GELİŞİM EĞİTİMİ: 14-20

Şubat 2015 ERZURUM
DEMAVEND DAĞI KIŞ

TIRMANIŞI: 23 Şubat-04 Mart
2015 İRAN

DAĞCILIK FEDERASYONU 2015
YILI ŞUBAT DÖNEMİ FAALİYETLERİ
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ürkiye Dağcılık Federasyonu tarafından 1998 yı-
lında başlatılan ve geleneksel hale getirilen, Alla-
huekber Dağı şehitlerini anma tırmanışı,
geçtiğimiz ayın sonunda gerçekleştirildi.
Ülkemizin 30 ilinden ve 60 dağcılık kulü-

bünden 168 lisanslı dağcının katıldığı tırmanış,
Sarıkamış merkezdeki Allahuekber Şehitliği’nde
yapılan törenle başladı. Dağcılar araçlarla ilk
gün Sarıgün Köyü rotası üzerinden Allahuekber
Dağı 2600 metrede kamp kurarak çadırlarda ge-
celediler. İlk gün saat 07.00’de tırmanışa başla-
yan dağcılar, rüzgar ve soğuğun hüküm sürdüğü
koşullarda Allahuekber Dağı’nın 3120 metre
yükseklikteki doruğuna ulaştılar. Dağcılar zir-
vede savaşta şehit olan 60 bin kahramanın man-
evi huzurunda saygı duruşunda bulunup, İstiklal
Marşı’nı hep bir ağızdan okudular. Tırmanışın
mana ve önemi hakkında bir konuşma yapan
Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Alaattin Karaca
konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür ederek,
Vatan savunması uğruna ülkenin dört bir yanında can-
larını feda eden kahramanları saygı ve şükranla andıkla-
rını belirtti.

‘’ŞÜKRAN DUYUYORUZ’’
Karaca şunları söyledi: ‘’Türk dağcıları olarak, yaptığı-

mız eğitim ve tırmanış faaliyetlerimizle birlikte ülkemi-
zin anlam ifade eden günlerinde düzenlediğimiz
faaliyetlerle bu ülkeyi bizlere kazandıranlara şükran ifa-
delerimizi sunmaya çalışıyoruz. Savaş anında kışa yenik
düşen aziz şehitlerimizin o anda çektiği sıkıntıyı bir
nebze olsun anlamak için, Allahuekber
dağında gecelemek gerektiğine inanıyo-
ruz. Allahuekber’de son teknoloji
ürünü çadırların rüzgarın şiddetine da-
yanamayarak nasıl parçalandığını, yaşa-
mak ve görmek gerekir. Türk dağcıları
olarak biz her yıl Aralık ayında Allahu-
ekber dağında, 30 Ağustos’ta Uluslar-
arası Zafer Haftası için Ağrı Dağı’nda,
18 Mart’ta şehitler haftası için Çanak-
kale’de, 29 Ekim’de Cumhuriyet Bay-
ramı, 19 Mayıs’ta Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri
yaparak geçmişi gençlere anlatmaya çalışmaktayız.’’

Allahuekber Dağı
şehitleri anıldı
Allahuekber Dağı
şehitleri anıldı
Allahuekber Dağı
şehitleri anıldı
Allahuekber Dağı
şehitleri anıldı
Allahuekber Dağı
şehitleri anıldı

T

Türkiye Dağcılık Federasyonu, gençlerimize geçmişimizi
öğretmek amacıyla önemli gün ve bayramlarda gerçekleştirdiği
anma tırmanış ve yürüyüşlerini Allahuekber Dağı’nda sürdürdü.
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Ekonominin belirleyicisi siyasi irade
yani, siyasi tercihlerdir. Bu bakımdan
yakın geçmişimize bir göz atmak,

hangi siyasi tercihlerin ekonomimize nasıl
yansıdığını değerlendirmek gerekir.
Yer yer gelmiş geçmiş iktidarların eleştiri-

sini zorunlu olarak yapmalıyız. Ancak bilin-
melidir ki,biz dün ile değil bugün ve gelecek
ile ilgili olmamız gerekir. Çünkü Türk insanı
ve Türk halkının dünden aldığı dersini ta-
mamladığına ve artık yarın ile ilgilendiğine

inanıyorum.

KALKINMADÖNEMLERİ
Cumhuriyet’in kurulduğu ilk yıllar

ve çok partili parlamenter düzene geçtiği dö-
nemde Türkiye, ekonomisinde görece geliş-
meler kaydetmekle birlikte 80'li yılların başı-
na kadar tümüyle kapalı bir düzende devlet-
çilik anlayışı ile yönetilmiş, bu nedenle de
hızla gelişen dünyanın kalkınmakta olan ül-
keler grubundan bir türlü çıkamamıştır. II.
Dünya Savaşı’nı izleyen yılların hızlı ekono-
mik kalkınma için sunduğu olanaklar, maale-
sef değerlendirilememiş, dönemsel olarak gö-
rece hızlı kalkınma, iki ayrı dönemde yaşan-
mıştır; 50'li ve 80'li yıllarda Demokrat Parti
ve Anavatan Hükümetleri dönemlerinde…
Türkiye’nin çok partili parlamenter sisteme

geçişini de 1950 öncesi sergilediği yapıcı mu-
halefet üslubu ile önemli ölçüde kolaylaştıran
Demokrat Parti 1950-1954 yılları arasın-
da bir dizi liberal ekonomi politikasını yürür-
lüğe koymuştur. Bu noktada Cumhuriyet ta-
rihinde ilk kez Türk halkı ve Türk insanına gi-
rişim yeteneğini ispat etme şansı veren bu
dönemin politikacılarını başta Adnan Men-
deres olmak üzere minnetle andığımı belirt-
mek isterim…

DÜNYAYAAÇILDIK
1960 İhtilali sonrası dünya ticaretinin geliş-

tiği ve genişlediği 60 ve 70’li yıllarda göreve
gelen hükümetler DP ile başlayan bu liberal-
leşme hareketini devam ettirememiş ve bu
dönemde Türkiye hızla kalkınan Güney Kore
gibi ülkelerin bile gerisinde kalmıştır.80’li yıl-
larda ANAP hükümetlerince gerçekleştirilen
bazı köklü reformlarla ülkemiz ekonomisi ilk
kez dünyaya açılmış; benimsenen Türkiye

dünyada korumacılığın arttığı bu dönemde
bile, hızlı kalkınma imkanına kavuşmuştur.
80'li yıllar, Türk insanının ve halkının giri-

şimci, cesur, yaratıcı, yetenekli ve üretken
kimliğinin adeta sınavdan geçmesine yol aç-
mış ve Türkiye bu sınavı başarı ile vererek tü-
müyle özgür, dünyaya açık bir düzende mu-
cizeler yaratacağını kanıtlamıştır. Bu nokta da
dönemin politikacılarını başta Turgut Özal
olmak üzere minnetle andığımı ifade etmek
isterim. Ancak 80’li yılların belki de siyasi ko-
şulların dayattığı temel zaafı yine devletçilik
anlayışının tam anlamıyla terk edilmemiş ol-
masıdır. Bu dönemde devlet piyasalara mü-
dahalesini sürdürmüş, yer yer bireysel girişi-
min özel sektörün en çetin en acımasız rakibi
olarak ekonomide rol almıştır.

SOSYALDEVLETALDATMACASI
Özelleştirme programı başlatılmasına rağ-

men tamamlanamamıştır. Sosyal devlet al-
datmacası ile gerçekleştirilen altyapı ve sa-
vunma projeleri ile görüntü de devlet ama
sonuçta bu ülkenin insanları altından kalka-
mayacak boyutlarda iç ve dış borca mahkum
edilmiştir. Yine aynı dönemde rekabete da-
yalı serbest piyasa düzeni ve dünyaya açıl-
manın gerektirdiği reformlarda istenilen ölçü-
de gerçekleştirilememiş anayasa, devlet yö-
netimi, bürokrasi, mali ve finansal kurumlar
ve bu konularda köklü düzenlemeler yapıla-
mamıştır.
80'li yılların sonu ve 90'lı yılların başın-

dan itibaren yaşanılan siyasi istikrarsızlık,eko-
nomik yaşama dev aynasından yansırcasına
yansımış özellikle ekonomide varılan nokta
olan doğru kararlarla ivme şansı heba edil-
miştir.Komünist bloğun çökmesiyle Türki-
ye’nin önüne çıkan eşsiz fırsatlar değerlendi-
rilememiş;ne siyasi ne sosyal ne de ekono-
mik alanlarda kararlı ve cesur adımlar atıla-
mamıştır. Devletçilik anlayışının bir ürünü
olan kamu borçlanması,kabul edilemez bo-
yutlara çıkmış 80'li yılların sonunda yüzde
26'lara ulusal tasarruf hızla düşmüştür. Bu-
nun anlamı devletin borçlanma gereğinin
ekonominin tüm tasarruflarından fazla olma-
sıdır.Uygulama gelen ekonomik sistemde
neye güvenerek yapıldığının anlaşılması zor
olan bu büyük borcun tamamı tüm vatan-
daşlarımızın hala sırtındadır ve onlar tarafın-
dan ödenmesi beklenmektedir. İşin dramatik
yönü yaratılmış bulunan ortamın vatandaşla-
rımızın girişimci gücünü, yaratıcılığını,üret-
kenliğini tümüyle köreltici mahiyette olması-
dır. İş yapmak,üretmek çok zor hatta imkan-
sız hale gelmiştir.

“ÖNEMLİ OLAN
GELECEĞİMİZDİR”

İSMAİL
AYDIN

SİMGE Manisa Temsilcisi



evgili okurlar ;
Sizler için hazırladığımı-

zın dergimizin ilk sayısında,
ben de sizin için Osman-
lı'dan günümüze unutul-

maya yüz tutmuş bir damak
tadının, osmanlı şurubunun yapılı-
şını anlatacağım. Dergideki yazıla-
rımda damak tatlarını, özel tarifleri
ve farklı konuları kaleme alıp sizle-
rin beğenisine sunacağım. Büyük
bir hızla ve emekle hazırladığımız
dergimizin basın hayatında uzun

soluklu ve başarılı olması umu-
duyla tüm arkadaşlarıma başarılar
diliyorum.

''Yaşadığın dünyaya bak, Yüce
Tanrı hangi eserini sevginin kuca-
ğında büyütmemiş? Neden okşa-
mak ve kucaklamakla gidilecek
yere, tekme ve tokatla erişmeyi ter-
cih edersin? Küsmek ve darılmak
için bahaneler aramak yerine, sev-
mek ve sevilmek için çareler ara-
yın'' demiş Hz. Mevlana Celaleddin
Rumi... Á

Osmanlı Sarayı'nın en
gözde şerbetleri, gül,

zambak, menekşe,
fulya, yasemin,

muhabbet çiçeği, iğde
ve nilüfer çiçeklerinden
yapılırmış. Özellikle de

nilüfer çiçeği şerbetinin
tadına doyum

olmazmış.

Şerbetler
Osmanlı’dan günümüze uzanan
muhteşem bir damak tadı:
Osmanlı’dan günümüze uzanan
muhteşem bir damak tadı:
Osmanlı’dan günümüze uzanan
muhteşem bir damak tadı:
Osmanlı’dan günümüze uzanan
muhteşem bir damak tadı:
Osmanlı’dan günümüze uzanan
muhteşem bir damak tadı:

SİMGE ailesinden
Alina Fatoş Öztürk,
saray mutfağının en
gözde içeceği olan
Osmanlı şerbetini
sizler için hazırladı
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AlinaFatoş
Öztürk
AlinaFatoş
Öztürk
AlinaFatoş
Öztürk
AlinaFatoş
Öztürk
AlinaFatoş
Öztürk ile
KONUDAN KONUYA

S
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Hepimiz Hz. Mevlana'nın bu
sözlerine kulak kabartmalı diyor
ve insanlık adına saygı,sevgi ve
barış diliyorum.

EN SEÇKİN İKRAM
Şimdi de, damak tadımızın

leziz mi leziz Osmanlı'dan günü-
müze kadar gelen şerbet ve şu-
ruplarından bahsedeceğim.
Osmanlı şurupları, saraylardan,
konaklardan ve halkın sofrala-
rından eksik olmaz, özellikle mi-
safire ikram edilir, önemli
günlerde, davetlerde konuklara
sunulurdu. O dönemlerden bu
yana ikramı gelenek haline gel-
miş bu içecekler, günümüzde de
bazı kesimler tarafından yaşatıl-
maktadır.

Şerbetler, daha çok Doğu Ak-
deniz, Orta Doğu ve Orta As-
ya'da tercih edilir. Özellikle de
İslam toplulukları tarafından tü-
ketilmektedir. Şerbetin ana
yapım malzemesi olan şurup,
Arapça bir kelime olup, bu adla
bilinen içecek, doğadan topla-
nan ürünlerin, su ve şekerle kay-
natılmasıyla oluşur. Şuruplar,
cam kavanozlarda saklanır. Şer-
bet, sunumu gerektiğinde 1/3
oranında su ilave edilerek ikram
edilir. Osmanlı Sarayı'nın en
gözde şerbetleri, gül, zambak,
menekşe, fulya, yasemin, mu-
habbet çiçeği, iğde ve nilüfer çi-
çeklerinden yapılırmış. Özellikle
de nilüfer çiçeğinin tadına
doyum olmazmış.

SUNUMU ÖZEN İSTİYOR
Osmanlı Sarayı'nın şerbete

verdiği değer nedeniyle bu muh-
teşem lezzetin misafirlere veya
saray erkanına sunumları, şerbet
takımları ve altın tombaklarda,
avandanlıklarda gerçekleştirilir-
miş.



Osmanlı saray mutfağıyla hal-
kın mutfağı arasındaki uçuruma
rağmen şurup ve şerbet söz ko-
nusu olunca, bu uçurumun ka-
pandığı görülmüştür. Şurup,
aniden gelen misafirler için su-

nulması gereken önemli bir ik-
ramdır.

Osmanlı şerbetleri, tıpta bazı
alanlarda ilaç olarak da kullanıl-
mıştır. Şerbetler, yaz aylarında
genellikle soğuk içilse de, kış ay-

ları için sıcak hazırlananları da
vardır. Şerbetten bu kadar bah-
settikten sonra şimdi sizlerle tarif
paylaşma zamanı geldi diye düşü-
nüyorum. İki adet leziz ve sağlıklı
tarif için, işte buyrun;

MALZEMELER
l 500 gram kokulu gül yaprağı
l 150 gram şeker
l 1 litre su
Hazırlanışı;
Gül yaprakları şeker ile ovulur.Rengi ve koku-

sunu bırakması için 2-3 saat bekletilir.Bekledik-
ten sonra bir tencere içine alınıp suyu ilave
edilip, hafif ateşte 5 dakika kaynatılır ve soğu-
maya bırakılır. Soğuduktan sonra bir tülbent
veya ince bir bez yardımıyla süzülüp sunuma
hazır hale getirilir. (İstenirse file bademle üzeri
süslenebilir.)

Osmanlı tıp kitaplarında gül şurubunun ateş-
lenmelere ve hararete iyi geldiği, özellikle de
mide hararetini giderdiği, kana, safraya ve ateş
titremelerine çok faydalı olduğu belirtilmiştir.

MALZEMELER
l 1 limon
l 1 kg. kızılcık
l 1 kg. toz şeker
Kızılcıklar iyice yıkandıktan sonra ezilerek

suyu süzülür. 1 kg. şeker, 2 bardak su ile koyu
şurup hazırlandıktan sonra, kızılcık ve limon
suyu 1 taşım kaynatılır ve soğumaya bırakılır.
İyice soğuduktan sonra cam kavanozlara konu-
lur. Servis yapılırken istenilen oranda su katılara-
rak sunum yapılır. Bu şurup mevsimine göre
istenilen meyvelerden yapılabilir.
(Böğürtlen,üzüm koruğu,vişne,çilek,ayva,porta-
kal,mandalin vb.)

Damağınızda ve hayatınızda lezzet eksik ol-
masın. Bir sonraki yazımda görüşmek dileğiyle
esen kalın. Saygılar....

H GÜL ŞERBETİ H KIZILCIK ŞERBETİ
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Harflerin
1400 yıllık
yolculuğu
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Harflerin
1400 yıllık
yolculuğu

ÖNCE AĞAÇLARA OYULDULAR. MATBAANIN İCADI SIRASINDA KURŞUN ALAŞIMI
OLARAK TEK TEK DÖKÜLDÜLER. DAHA SONRA KALIPLARA KAZINDILAR…
ŞİMDİ İSE ONLARI YAZIYA BAĞLAMAK İÇİN TEK TUŞA DOKUNMAK YETİYOR

Gazetelerin,
dergilerin sayfalarını

birbiri ardınca
çeviriyor, haberlerini,
yazılarını bir çırpıda

okuyor, pırıl pırıl fotoğrafları
dikkatlice inceliyoruz. O
sayfaların son hallerine

gelinceye kadarki
hikayelerini düşünmek hiç
aklımıza gelmiyor. Oysa o

harfler öylesine yorgun,
öylesine bitkin ki!..

Á



ünyanın milyonlarca yıllık öm-
ründe 1400 yılın lafı olmaz
ama içinde yüzlerce medeni-
yeti barındıran bu süreç, harf-
lerin meşakkatli ve yorucu

yolculuğu için çok uzun geçti. Ağaç-
lara oyulan, daha sonra kurşun ala-
şımı olarak dökülen metal harfler,
digital harf oluncaya kadar kat ettik-
leri 14 asırlık yolculukta binlerce
güzel, çirkin, acı olaya tanıklık etti.

İLK MATBAAASYA’DA
KURULDU

Kaynaklar, ilk matbaanın ağaç oyma
tekniği kullanılarak M.S. 593'te Çin'de
kurulduğunu duyuruyor. Yine bu kay-
naklara göre ilk basılı gazete M.S.
700'de Pekin'de çıktı. 8. yüzyılda Ja-
ponya’da baskı yapıldığı, en eski eksik-
siz basma kitabın da M.S. 868’de
Çin’de hayata geçtiği biliniyor. Tek tek
harfler dökülerek yapılan baskının da
11. yüzyılda Çin’de porselenden yapı-
lan harfler kullanılarak denendiği ko-
nusunda dünyanın görüş birliği var.
Uygur Türkleri ile Mısırlıların kumaş
üzerine ağaç oyma kalıplarla baskı
yaptığı, aynı teknikle Mısır’da Arapça
metinlerin basıldığı biliniyor.

AVRUPA, İSLAM
DÜNYASINDAN ALDI

Avrupa, ağaç oyma kumaş baskısını
İslam dünyasından aldı. 15. yüzyılda
Hollanda’da hattatlarca yazılan ve

hakkaklarca kazılan tahta kalıpların
yanı sıra ilk kez tek tek harflerle baskı
denemeleri yapıldı.

Johannes Gutenberg, 1450'de or-
tağı Fust ile birlikte Almanya'nın
Mainz şehrinde metal harflerle basım
tekniğini buldu ve matbaaya uygu-
ladı. Kuyumcu ustası Gutenberg, o
zamana kadar gelişen balmumu ve
ahşap baskı tekniklerindeki olumsuz-
lukları tespit etmiş, döküm tekniği
ile metal harfler yaparak 21. yüzyıla
kadar kullanılan tipo baskıyı
geliştirmişti.

Gutenberg, harfleri tek tek dökerek
hazırlıyordu. Harfin önce kalıbı çıkarı-
larak, bu kalıba kurşun alaşımı dökü-
lüyor, böylece harfin kabartma şeklini
aldığı matrisler elde ediliyordu. Defa-
larca kullanılabilen ve elle birleştirilen
bu matrislerden, önce kelimeler elde
ediliyor, bunların birleştirilmesiyle de
cümle, paragraf ve yazının bütününe
varılıyordu. Üzerleri mürekkeplenen
bu kalıplar, kol gücüyle ve presleme
yöntemi ile kağıt yüzeylere bastırılarak
seri yazı çoğaltmaları yapılıyordu. Bu
teknikler, çeşitli makineleşme aşama-
larını geçerek 19. yüzyıla kadar kulla-
nıldı. Bu yüzyılın ikinci yarısından
sonra tabaka veya bobin kağıda hızlı
baskı yapabilen mekanik baskı maki-
neleri yapıldı.

OFSET AMERİKA’DAN
20. yüzyılın başında ise matbaacı-

lıkta yeni bir döneme girildi. 1904 yı-

lında Amerikalı Ira W. Rubel tarafın-
dan ofset baskı tekniği bulundu. İler-
leyen yıllardan günümüze kadar ofset
teknolojisi çok gelişti ve günümüzde
dijital baskı dediğimiz teknolojiye
ulaşıldı.

Tipo baskıdan digital baskıya geçi-
linceye kadarki aşamada serigrafi
(Elek) baskı, offset baskı, flekso
baskı, tifdruk (çukur) baskı aşamala-
rından geçildi.

BİGİSAYAR HIZI
Digital baskı sisiteminin gelişme-

sinde bilgisayar teknolojisinin çok et-
kisi oldu. İlk zamanlar ofset hazırlıkta
ve matbaa makinelerinin kumanda
kısımlarında kullanılan bilgisayarlar,
daha sonra baskı sektörünün tüm
aşamalarında kullanılır hale geldi.
Bilgisayar teknolojisinin internetle
çağ atlamasından sonra ise yazı ve fo-
toğrafların uydular üzerinden haber-
ciler tarafından gazete, dergi, ajans
merkezlerine aktarılması sağlandı.
Merkezlerde yine bilgisayar teknolo-
jisi kullanılarak oluşturulan sayfalar
da digital teknoloji ile matbaalara ak-
tarıldı. Matbaalarda fotoğrafçılık sek-
töründe kullanılan kimyasallarla
sıvanan aliminyum kalıpılardaki harf-
ler, yine kimyasallar kullanılarak mü-
rekkeplendi ve rotatiflere takılan
kalıplar ile satte 100 binleri aşan
baskı hızına
ulaşıldı.Á

D

Çanak-
kale'de ilk matbaayı ku-
ran Basın Şeref Kartı sa-

hibi Süleyman Tokgöz,
yıllarca tipo baskı tekni-

ği ile çalışmıştı.
MMaakkiinneelleeşşmmee  öönncceessiinnddeekkii  bbaasskkıı  ssiisstteemmlleerrii,,  eellllee  hhaazzıırrllaannddııkkttaann  ssoonnrraa  mmüü--

rreekkkkeepplleenneenn  kkaallııppllaarrıınn  kkooll  vveeyyaa  aayyaakk  ggüüccüüyyllee  pprreesslleennmmeessiinnee  ddaayyaannııyyoorrdduu..

WWiilllliiaamm  BBuulllloocckk,,  bbaasskkıı  mmaakkiinneessiinnee

eekklleemmeelleerr  yyaappaarraakk  hhıızz  kkaazzaannddıırrddıı..
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OSMANLI’DAPADİŞAHLAR
TEŞVİK ETTİ

Osmanlı Devleti’nin ilk matbaası
1493 yılında, İspanyol göçmeni David
ve Samuel İbn Nahmias kardeşler ta-
rafından kuruldu. İlk kitap, Yakup
ben Asher'in Arba'ah Turim eseri ola-
rak 13 Aralık 1493'te basıldı. İtalik hu-
rufatı, sayfa düzeni, folyo işaretleme
tekniği, metin başının büyük harfle be-
lirtilmesi gibi yenilikleri matbaa sana-
tına kazandıranlar da 1530'da İtalya
yolu ile İstanbul'a gelip yerleşen Son-
sino ailesi oldu.

Osmanlı Devleti’nde Ermeniler
1567, Rumlar 1627 yılından itibaren
kendi matbaalarını kurmuşlardı. II.
Beyazıd zamanında 19, Yavuz Sultan
Selim zamanında da 33 kitap basıl-
mıştı. Bu kitapların üzerinde, "II. Be-
yazıd'ın himayelerinde basılmıştır"
ibaresi yer alıyordu. III.Murat, Arap
harfleriyle basılan Usul'ül- Oklidis
(Geometriye Dair) kitabının serbestçe
satılması için fermanla müsaade ver-
mişti. Mustafa Nuri Paşa, IV. Murat
zamanında İstanbul'da bir matbaa ku-
rulması için izin istendiği ve bu iznin
verildiğini kaydederken, Enderun Ta-
rihçisi Ata da, ilk resmi matbaa teşeb-
büslerinin IV. Mehmet zamanında
başladığını anlatmaktadır. Bu bilgiler,
Osmanlı padişahlarının matbaanın ya-
nında olduğunu göstermektedir.

İLK RESMİ MATBAA
Osmanlı Devleti'nde düzenli çalışır

halde ilk resmi matbaa, III. Ahmet
devrinde Damat İbrahim Paşa’nın teş-
vikleriyle 1727 yılında kuruldu. 1720

yılında Sadrazam İbrahim Paşa
tarafından Paris'e Osmanlı sefiri
olarak görevlendirilen Yirmisekiz
Çelebi Mehmet Efendi’nin oğlu Sait
Mehmet Çelebi, babasıyla beraber Pa-
ris'e gitmiş ve orada bulundukları yıl-
larda matbaayı yakından inceleme
imkanı bulmuştu. Geri döndüğünde
meseleyi devlet yetkililerine açınca,
hemen matbaa kurma gayretleri bas-
ladı. Bu sırada Macaristan'da doğan ve
1693 yılında esir edilerek Müslüman
olan Ibrahim Müteferrika, Sait Meh-
met Çelebi ile birlikte kaleme aldıkları
matbaa ile ilgili Vesîlet'üt- Tıbâ'a adlı
layihalarını Sadrazam Damat İbrahim
Paşa’ya 1726 yılında takdim etti. Me-
sele Şeyhülislâmlık makamına so-
ruldu. Şeyhülislâm Yenişehirli
Abdullah Efendi de san'atında mahâ-
reti olan kimsenin, tashihli ve hatasız
olarak, kısa zamanda ve zahmetsiz
olarak basmasında dinen sakınca ol-
madığı, ancak basılanlardaki hataların
alimlerce tashih edilmesi gerektiği yö-
nünde fetvâ verdi. III. Ahmet'in fer-

manından sonra da, İstan-
bul'da İbrahim Müteferrika'nın kona-
ğında "Darüttıbaa" denilen basımevi
kuruldu. Dizgiye 1727 de başlandı.
1729 da ilk Türkçe kitap olan Vankulu
Mehmet Efendi'nin, "Kitab-ı Lû'9
Egat-ı Vankulu" adlı eseri basıldı. Ar-
dından yeni matbaalar kurulurken,
1831'de Takvim-i Vakayi gazetesinin
basıldığı basımevi kuruldu. 1864'te
Darüttıbaa ile Takvimi Vakayi bası-
mevleri birleştirildi. Darüttıbaa, Cum-
huriyet devrinden önce "Milli Matbaa"
daha sonra "Devlet Matbaası" adını
aldı ve 1939'da Milli Eğitim Bakanlığı
emrine verildi. 3 Kasım 1928'de yeni
harflerin kabulünden sonra Linotype
(dizgi) ve baskı makineleri dış ülkeler-
den getirilerek gazete ve kitap basımı
hızlandırıldı.

MMatbaa sektöründeki hızlı gelişim sonunda el emeğini milyonlara katlayan
ve saatte 100 bini aşan baskı yapabilen makinelere ulaşıldı.
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BASKIDA
İZLENEN YOLÖncelikle basılacak işin tasarımıyapılır. Bu aşamada yazı ve fotoğ-raflar bilgisayara aktarılır. Bilgisa-yara aktarılan öğeler mizanpajdabir araya getirilerek baskıya uyguntasarım oluşturulur. Sonrasında,yapılan çalışmanın film çıkışlarıalınır. Film, baskı için kullanılankalıbı oluşturmak için kullanılır.Provaların kontrolü ve gerekli tas-hihlerin yapılmasından sonra seribaskıya geçilir. Günümüzde tasa-rımlar bilgisayardan doğrudan ka-lıba alınabilmekte, CTP adıyla anılan bu sistem ile film ve montaj işlemlerini ortadan kalkmaktadır.



FARKLI FİKİRLERİN ÖZGÜRCE TARTIŞILDIĞI KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, ÖĞRENCİLERİNE
EĞİTİM VERMENİN YANI SIRA, KARŞIT DÜŞÜNCELERE SAYGIYI DA ÖĞRETİYOR

Kâtip Çelebi Üniversitesi
mezunları, işe yerleşme

kaygısı yaşamıyor
GÜLAY ÖZTEKİN

eni nesil devlet üniversitesi olarak 4
yıl önce İzmir’de kurulan ve bu yıl ilk
mezunlarını vermeye hazırlanan Kâtip
Çelebi Üniversitesi, bilgiyi üreten,
kullanan ve paylaşan öncü bir üniver-

site olmayı kendisine vizyon edindi.
Hedeflerini bilen bir zirve üniversitesi olma

ilkesi ile Türkiye’de ilk on üniversite arasına
girmeyi ve adını uluslararası alanda bilim yu-
vası olarak duyurmayı hedefleyen Kâtip Çe-
lebi, yetiştirdiği nitelikli bilim adamları ile
dünyanın sayılı üniversiteleri arasına girmeyi
başarmış bir araştırma üniversitesi olma he-
defini övünç kaynağı sayıyor.

HEDEF İLK 10’DA YER ALMAK
İzmir öncelikli olmak üzere sanayide, eko-

nomide, sosyal ve kültürel anlamda bölge-
nin ihtiyaçlarını karşılamayı ve gelişime
katkıda bulunmayı hedeflediklerini belirten
Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Galip Akhan, kısa ve uzun vadedeki hedef-
lerini anlatırken bir zirve üniversitesi olma
ilkesi ile Türkiye’deki ilk 10 üniversite ara-
sına girmeyi hedeflediklerini söyledi.Á

Y
İzmir’de 4 yıl önce
faaliyete geçen yeni
nesil devlet üniversitesi
Kâtip Çelebi; eğitim,
araştırma, uluslararası
birliktelik ve ürettiği
bilgiyi yerinde
kullandırma temelleri
üzerinde büyüyor.

Fazla öğrenci alma
yerine nitelikli mezun
vermeyi
amaçladıklarını
kaydeden Rektör Prof.
Dr. Galip Akhan,
böylece bölge ve ülke
kalkınmasına daha
fazla katkıyı artırmayı
amaçladıklarını söyledi.
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Rektör Prof. Dr. Akhan, zirvede ola-
bilmek için sadece fiziki yapı, maddi
olanak, insan kaynağı veya öğrenci sa-
yısı ile önde olmanın yetmediğini,
bunun için tercih edilebilir bir eğitim
vermenin yanı sıra akademik alanlarda
da elit seviyede olmanın gerekliliğini
vurguladı.

‘’İSTİHDAM SAĞLIYORUZ’’
Türkiye’de son yıllarda çok sayıda

üniversite açıldığını ve çok sayıda
mezun verildiğini ifade eden Rektör
Prof. Akhan, Kâtip Çelebi Üniversitesi
olarak amaçlarının çok sayıda öğrenci
yetiştirmek ve çok mezun vermek ol-
madığını söyledi. Yeni kurulmuş ve
bilim üreten bir araştırma üniversitesi
olarak kendilerini diğer üniversiteler-
den ayıran asıl özelliğin, ulusal ve ulus-
lararası alanda dünyanın sayılı
üniversiteleri arasına girme hedefi ol-
duğunu ifade eden Rektör Prof.
Akhan, şöyle konuştu: ‘Şu an öğrenci
mevcudiyetimiz 4400… Toplam öğ-
renci potansiyelimiz ise 10 bin öğrenci-
dir. Biz Katip Çelebi olarak kesinlikle
diğer üniversiteler gibi sayısız öğrenci
yetiştirip sayısız mezun vermek istemi-
yoruz. Üniversitemiz ağırlıklı olarak
lisans ve yüksek lisans alanında öğ-
renci yetiştirmeyi öncelik veriyor. Bi-

limsel çalışmalara
daha çok önem ve-
riyoruz. Bu an-
lamda yüzde 70
lisans, yüzde 25 li-
sansüstü, yüzde 5 ön
lisans alanında hiz-
met vermeyi amaçla-
dık. 80’e yakın
laboratuvarımız var. Bu,
neredeyse derslik sayımıza
eş değerde. Öncülüğünü
yaptığımız bir ilk ise, sanayi
tesislerimiz ve sanayicileri-
mizle üniversitemizin iç içe
olması... Sanayicilerin ihti-
yaçlarına cevap verecek şekilde
üniversitemizle birlikte projeler hazır-
lıyoruz. Sanayi sürekli değişiyor ve ala-
nında entegre olması gerekiyor.
Üniversiteden mezun olup, branşla-
rında iş bulamayan öğrenciler hayal kı-
rıklığına uğruyor. Bizim önceliğimiz
mezun vermek değil. İstihdam yarata-
cak şekilde mezunlar vermek.’’ dedi.

“BİRLİKTE BELİRLENMELİ”
Üniversitelerin bölüm açarken çev-

resindeki sanayiciler ile entegre olarak
o bölgenin ihtiyaçlarını dikkate alması-
nın ve lüzumlu bölümlerin birlikte ka-
rarlaştırılıp açılmasının, bölgenin

kalkınması açısından çok daha verimli
olacağını ifade eden Rektör Akhan,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Sanayici ar-
kadaşlarımız, ihtiyaç duyulan bölüm-
leri belirlemeli ve o alanda bölümler
açılmalı. Başarılı öğrencilere sanayici-
lerimiz burs vermeli. Öğrenciler, sana-
yide staj yaparak öğrendiklerini
pratikte pekiştirmeli. Çözüm odaklı bu
çalışmalar sayesinde mezun oldukla-
rında daha önce çalıştıkları sanayi ku-
ruluşlarında işe yerleşir ve de istihdam
sorunu ortadan kalkmış olur. Biz de
Kâtip Çelebi olarak bu çalışmaları yü-
rütüyoruz.” Á

“12 Eylül öncesinde fikirler kapalı alanlarda
kaldı. Herkes kendi doğrusunu savunurken
de ayrımlar ortaya çıktı. Bugün ise
üniversitelerimizde çok daha özgür ortam
var. Farklı fikirler rahatça tartışılabiliyor.”

2014-2015 akademik yılında yeni nesil Kâtip Çelebi Üniversi-
tesi’ne devam eden 200’ü 46 ülkeden olmak üzere 4400 öğ-

renci iş yönünden gelecek kaygısı taşımıyor.

KKatip Çelebi
Üniversitesi

Rektörü Prof.
Dr. Galip
Akhan
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Bünyesinde
12 fakülte var

Meslek yüksekokullarının açıldıkları bölge-
nin ihtiyacını karşılayacak ve o bölge için ge-
rekli ara elemanların yetiştirilmesini
sağlayacak türde olması gerektiğini vurgulayan
Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Galip Akhan, bünyelerindeki Sağlık Meslek
Yüksekokulu ile İzmir ve Ege’ye sağlık hizmet-
lerinde en çok ihtiyaç duyulan ara eleman
hemşire kazandırdıklarını belirtti.

Meslek yüksekokulları, ara
eleman ihtiyacını karşılıyor

Kâtip Çelebi Üniversitesi olarak, İzmir’deki Yeşilyurt
Devlet Hastanesi’nin, üniversitenin eğitim ve araştırma
hastanesi olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı ile
protokol imzaladıklarını belirten Rektör Prof. Dr.
Akhan, hayata geçirilen bu işbirliği ile Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı sağlık görevlileri ile üniversite bünyesindeki
sağlık görevlileri arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı ya-
şandığını kaydetti. Prof. Dr. Akhan, “Hastaneyi Sağlık
Bakanlığı işletiyor. Eğitim ve araştırmadan biz sorumlu-
yuz. Eğitim ve araştırma alanında çalışan 100’e yakın öğ-
retim üyemiz var’’ dedi.

EŞİTSİZLİK VARDI
Sağlık Bakanlığı ile üniversitede çalışanlar arasındaki

özlük hakları yönünden eşitsizlik olduğunu ifade eden
Rektör Prof. Dr. Akhan, “Üniversite görevlilerinin üc-
retleri ve diğer özlük hakları Sağlık Bakanlığı bünyesinde
çalışanlara göre daha iyi. Bu durum zaman zaman sıkın-
tıya yol açıyordu. Bunun ortadan kaldırılması için Sağlık
Bakanlığı ile havuz oluşturduk. Bu sayede özlük hakların-
daki eşitsizlik sorunu ortadan kalktı. Bizim hocalarımız
Yeşilyurt’ta sağlık hizmetine katılırken Sağlık Bakanlı-
ğı’na bağlı hocalar da bizde derslere giriyorlar. Hastane-
nin en büyük sorunu ise hekim eksikliği…’’ dedi. Rektör
Prof. Dr. Akhan, bakanlığın İstanbul’da kuracağı Sağlık
Bilimleri Üniversitesi ile araştırma hastanelerindeki ba-
kanlık hekimlerinin özlük haklarının üniversite kadroları
ile eşit hale geleceğini belirtti.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi
özlük haklarını iyileştirecek

YEŞİLYURT DEVLET HASTANESİ, ÜNİVERSİTENİN
ARAŞTIRMA HASTANESİ OLDU

n Diş hekimliği Fakültesi
n Eczacılık Fakültesi
n Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi
n İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
n İslami İlimler Fakültesi
n Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
n Orman Fakültesi
n Sağlık Bilimleri Fakültesi (Hemşirelik)
n Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi
n Su Ürünleri Fakültesi
n Tıp Fakültesi
n Turizm Fakültesi

Enstitüler
n Fen Bilimleri Enstitüsü
n Sağlık Bilimleri Enstitüsü
n Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksekokullar
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Yabanı diller Yüksekokulu
Çelebi Meslek Yüksekokulu
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Bünyesindeki 12 fakülte ve bir sağlık
meslek yüksekokulunda 4400 öğren-
ciye eğitim veren, 300’ü öğretim üyesi
olmak üzere 554 akademik personeli
kadrosunda barındıran Kâtip Çelebi
Üniversitesi, ‘Farklı fikirlerin sesi’ slo-
ganıyla çıktığı yolun ilk 4 yılında, de-
mokrasinin tam manasıyla işlediği,
herkesin serbestçe ve hür iradesiyle fik-
rini tartışabildiği bir ortamı kampusüne
yerleştirdi. Üniversite, her kesimden
farklı fikirleri serbest ortamlarda tartış-
tırarak, daha güzel ve zengin ortamla-
rın yaratılmasına zemin hazırlamayı
amaçladıklarını dile getiren Rektör
Prof. Dr. Akhan, üniversitelerde yaşa-
nan siyasi kargaşaların genelde insanla-
rın demokrasiyi özümseyemeyip,
fikirlerini rahatça dile getirememele-
rinden kaynaklandığını belirti.

“HERKES GÜZEL OLANI ALIR”
80’li yıllarda yaşanan üniversite

olaylarının, içine kapalı baskıcı top-
lum bireylerinin değişik ortamlarda
fikirlerini rahatça dile getirememiş

olmasından yaşandığını vurgulayarak
da şunları söyledi: “Her fikrin haklı
olduğu bir taraf vardır. Biri bir fikri
savunuyorsa mutlaka kötü ol-
duğunu düşündüğü için değil,
iyi bildiğini düşündüğü ya da iyi taraf-
ları olduğu için savunur. Özgür or-
tamda bunların tartışılması ile birey
kendi fikirlerini de dizayn etmiş olur.
Serbest ortamlarda tartışılabilirse
herkes güzel olanı alacaktır. Doğru
tek midir. Herkesin fikri de doğru
olabilir. Değişik fikirlerden insanları
alıp hoşumuza gitmeyecek fikirler de
olsa tartışılmasına imkan veriyoruz.
Demokrasinin önemi burada ortaya
çıkıyor ki, karşısındakini saygı duya-
rak, ötekileştirmeden fikir kimden çı-
karsa çıksın, olması gerekeni,
gerektiği şekilde üniversitemizde ya-
şatıyoruz. “

200 YABANCI ÖĞRENCİ
Farklı kültürlerden öğrenci almak

için ABD, Çin, Dubai, Balkanlar hatta
Moğolistan’a seyahatlerde bulundu-

ğunu ifade eden Rektör Prof. Dr.
Akhan, üniversiteye 46 ülkeden 200’e
yakın yabancı öğrenci aldıklarını belir-
terek, sözlerini şöyle tamamladı.
“İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, dün-
yanın ve Türkiye’nin sayılı üniversitele-
rinden gelen, tecrübeli ve kaliteli
öğretim kadrosu ile 46 ülkeden gelen
200’e yakın yabancı öğrencisi ile bir-
likte ülkemizin ihtiyacı olan nitelikli,
azimli, iş ve sosyal hayatta başarılı, en
az iki dil bilmenin gerekliliğini bilen,
Türk Kültür zenginliğinin farkındalığı
içerisinde evrensel değerlere saygı gös-
teren öğrenciler yetiştirmeyi ve onları
birer dünya vatandaşı yapmayı hedef-
lemektedir.”

Kâtip Çelebi
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Galip Akhan,
SİMGE Dergisi
İmtiyaz Sahibi
Şerafettin Şıvkın,
Görsel Yönetmen
Lütfi Çelik ve
Yayın Editörü
Tevfik Tortamış’ı
kabulünde nitelikli
mezunlar vermeyi
amaçladıklarını
kaydetti.

“Her fikrin haklı
bir yanı vardır”
Prof. Dr. Akhan: “80’li yıllarda yaşanan üniversite olayları,
içine kapalı baskıcı toplum bireylerinin değişik ortamlarda
fikirlerini rahatça dile getirememiş olmasından kaynaklandı.”

Rektör Prof. Dr. Galip Akhan, farklı
fikirlerin sesi olan bir üniversite he-

defi ile yola çıktıklarını söyledi.
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Menderes'in
yeni vizyonu
27 Mayıs'ta

sinemalarda
7 Mayıs 1960 askeri
darbesinden sonra 1961'de
Yassıada'da idam edilen
efsane Başbakan Adnan
Menderes'in hayatı, bir kez

daha filme aktarıldı. Adnan
Menderes'in hayatını konu alan
"Yollar ve Dikenler" sinema filminin
galası Ege'nin iki büyük kentinde
gerçekleştirildi. Yapımcılığını ve
yönetmenliğini İsmail Gülnar'ın
yaptığı 90 dakikalık filmin
galası, önce Adnan Menderes'in
memleketi Aydın'da, ardından
İzmir'de yapıldı.

Aydın'ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli
köyünde doğan Adnan Menderes'i,

merhum başbakana benzerliği ile
dikkati çeken oyuncu Oğuz Gürol
canlandırdı. Adnan Menderes'in
hayatını konu alan filmin, 27 Mayıs
askeri darbesinin 64. yıldönümünde
tüm sinemalarda vizyona girmesi
bekleniyor. Menderes'in hayatı daha

önce de çeşitli film ve dizilere konu
olmuştu.

7 İLDE ÇEKİLDİ
Aydın'ın tanınmış sanayicilerin-

den Alpler Tarım Aletleri A.Ş'nin
sponsorluğunda yaklaşık 1 milyon
liraya mal olan filmde Adnan Men-
deres'i Oğuz Gürol, Fatin Rüştü
Zorlu'yu Tuncay Aksakal, Hasan
Polatkan'ı Cengiz Çakır, Celal Ba-
yar'ı Latif Akgün, Cemal Gürsel'i
Selçuk Uluergüven, Menderes'in
sevgilisi Ayhan Aydan'ı Ebru Sayan,
eşi Berrin Menderes'i Gülşah Bağcı,
II. Abdülhamit'in eşi Şefika sultan'ı
ise bir dönem Türk sinemasına
damgasını vuran Yeşilçamın eski
oyuncularından Fatma Belgen can-
landırdı. Yerel sanatçılarla birlikte
200 oyuncunun rol aldığı filmin çe-
kimleri 7 ilde gerçekleşti. Sahneleri-
nin büyük çoğunluğu Menderes'in
memleketi Aydın'daki Çakırbeyli
çiftliğinde çekildi.Á

2
Daha önce Kıbrıs Savaşı'nı konu alan "Işıklar sönmesin",
Aydınlı Kurtuluş Savaşı Kahramanı "Çete Emir Ayşe" ve
Çanakkale Savaşı Kahramanı "Seyit Onbaşı" ile Babadağ
Sevdam, Lösevgi ve Hoşçakal Baba filmlerini Türk
sinemasına kazandıran senarist, yapımcı ve yönetmen
İsmail Gülnar, 27 Mayıs’ta idam edilen merhum Başbakan
Adnan Menderes’in hayatını da beyaz perdeye aktardı.
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Işıklar Sönmeden, Çete Emir
Ayşe, Babadağ Sevdam, Lösevgi,
Hoşçakal baba, Seyit Onbaşı gibi
filmlerin senaristliğin, yapımcılığını
ve yönetmenliğini yapan Kıbrıs
Gazisi İsmail Gülnar, bu filmde
de son derece titiz bir çalışma
yürüttüklerini, filmin en can alıcı
sahnesinin ise idam sahnesinin
olduğunu anlattı. Türk tarihine
kara bir leke olarak geçen Adnan
Menderes'in idam edildiği
sahnenin çekimleri sırasında duygu
yüklü zor anlar yaşadıklarını
kaydetti.

KÖYDE HERKES AĞLADI
1974 Kıbrıs Barış Hareketi sıra-

sında düşmanla çarpışmış bir gazi
olarak, milli kahramanlarımızı ge-
lecek nesillere aktarmanın bir
görev olduğu bilincinden haraketle
Kıbrıs Savaşı'nı konu alan "Işıklar
sönmesin" , Aydınlı Kurtuluş Sa-
vaşı Kahramanı "Çete Emir Ayşe" ,
Çanakkale Savaşı Kahramanı
"Seyit onbaşı" filmlerini çektiğini
anımsatan Gülnar, yaptığı uzun
araştırmalar sonucunda Adnan
Menderes'inÁ

Filmde Adnan Menderes'i Oğuz Gürol, Fatin Rüştü Zorlu'yu Tuncay
Aksakal, Hasan Polatkan'ı Cengiz Çakır, Celal Bayar'ı Latif Akgün, Cemal

Gürsel'i Selçuk Uluergüven, Menderes'in sevgilisi Ayhan Aydan'ı Ebru
Sayan, eşi Berrin Menderes'i Gülşah Bağcı, II. Abdülhamit'in eşi Şefika

sultan'ı ise bir dönem Türk sinamasına damgasını vuran Yeşilçamın eski
oyuncularından Fatma Belgen canlandırdı.

Filmin, Aydın Hidayet Sayın Kül-
tür Merkezi'nde yapılan galasına
Aydın Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Ka-
rabağlar Halk Eğitim Merkezi Salo-
nu'nda yapılan galasına ise İzmir Vali
Yardımcılarından Mehmet Suat
ilhan, Uluslararası Basın Yayın Bir-
liği Genel Başkanı Şerafettin Şıvkın,
Genel Sekreteri Hakan Karam Kar-
tal, Balkan Göçmenleri Federasyon
Genel Başkanı Mehmet Yıldız ile
çok sayıda davetli katıldı. Gecede, fil-
min yönetmeni İsmail Gülnar ve baş-
rol oyuncularına teşekkür belgesi
verildi.

Teşekkür
belgesi verildi



kahraman bir gazi ve de
şehit olduğunu gördüğünü
belirterek şunları söyledi;
"Bir Kıbrıs Gazisi olarak bu
filmi çekmeye karar verdim.
Oğuz Gürol ile ilk karşılaştı-
ğımda 'İşte dedim Adnan
Menderes. Bu kadar ben-
zerlik olur mu' diye düşün-
düm. Birlikte çekimlerini
yaptığımız Menderes’in kö-
yüne gittiğimizde sanki
Adnan Menderes yeniden
dünyaya gelmiş gibi herkes
çevremizi sardı, ağlamaya
başladı. Bu bizi çok duygu-
landırdı".

Tarihte bir döneme dam-
gasını vuran demokrasi şe-
hidi Adnan Menderes’i en

iyi şekilde tanıtmayı amaçla-
dıklarını kaydeden Gülnar,
"Demokrasi şehidimiz
Adnan Menderes’i rahmetle
anıyorum. Bu filmin dört
dilde kopyasını yaparak
Menderes’i tüm dünyaya ta-
nıtmayı amaçlıyoruz. Türki-
ye’nin artık darbeler
görmeyeceğine inanıyorum.
Çünkü darbeler bizi çok ge-
riye götürdü. Artık biz birbi-
rini anlayan ve büyüyen bir
millet olmaya başladık”
dedi.

Gülnar, Menderes'in ulus-
lararası alanda da en iyi şe-
kilde tanıtımının yapılması
için dört dilde çeviri yapıla-
cağını kaydetti.

Gürol: Çok duygulandım
Adnan Menderes’i canlandı-

ran Oğuz Gürol, başta idam
sahnesi olmak üzere filmin her
karesinin kendisini çok duygu-
landırdığını ifade etti. Bu duygu
yoğunluğu içinde rolünü en iyi

şekilde ortaya koymaya çalıştı-
ğını belirten Gürol, “Türkiye'ye
mal olmuş böyle bir kahramanı
canlandırmaktan dolayı mutlu-
yuz. Adnan Menderes’in tanın-
ması, gençliğe aktarılması ve

şehit olarak addedilmesi ama-
cıyla böyle bir yola çıktık. Bizim
için önemli olan Türkiye’nin
tarih yazmış Başvekiline yakışır
şekilde bu projeyi gelecek nesil-
lere taşımaktır.” diye konuştu.

Filmde Adnan Men-
deres'i canlandıran

Oğuz Gürol, merhum
başbakana benzerliği

ile dikkati çekiyor.
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Türkiye’ye vatan bekçiliği yapan Hak-
kari’de yaşıyorum. Fabrikası olmayan,
şehir stadı olmayan, duble yolu olma-

yan, üniversitesi olmayan, sağlık ve eğitim
kalitesi düşük olan, siyasi tercih ve kararın-
dan dolayı hizmetlerden mahrum bırakılan,
haftada bir kepenklerin kapalı olduğu, her
tarafı savaş kokan, onurlu insanların yaşadığı

acının başkenti Hakkari’de…
Şehir merkezi ve köylerde bir gezinti

yaptım. Halk ile röportaj gerçekleştirdim.
Ne isterdiniz, en büyük arzunuz

nedir?
En küçüğünden en yaşlısına kadar

sanki ağız birliği yapmışlar gibi tek
yanıt aldım;
“BARIŞ İSTİYORUZ”…

“SİLAHLARIN
GÖMÜLDÜĞÜNÜGÖREYİM’’
Yaşlı bir teyzenin Kürtçe anlattıkları düşün-

dürücüydü; “Ben 91 yaşındayım. Bu ömrü-
me kadar bu hayattan her şeyi gördüm. Gö-
remediğim tek şey barış oldu. Her insan
ölüm şerbetini tadacaktır, ben ölüyorum ve
bir yudum barış tadamadan, insanların ku-
caklaştığını ve silahların gömüldüğünü gör-
meden ben gömülüp gideceğim diye çok
üzülüyorum.
Yaşanan olumsuzlukları haberlerde izle-

mek, gazetede okumak çok farklı, içinde ya-
şamak çok farklıdır. Çukurca ilçemizde yüz-
lerce çeşit farklı ve çok şirin kuşlar vardı.
Hepsi orada yuva kurmuş, renkleri ve cıvıltı-
larıyla o yerleşim birimine ayrı bir güzellik
katıyordu. Bu anlamsız savaş onları tüketti,
vurdu, yok etti. Meyve ağaçları, ormanları-
mız, sulama yerine atılan bombalar ile yok
edildi. Adımız sürgün yeri, terör bölgesine
çıktı. Her adımda birer karakol ve kontrol
noktaları oluşturuldu. Giriş çıkışlarımızda
başka ülkeye giriş yapar gibi, pasaport ister
gibi kimlik kontrollerinden geçirildik. Köyler
boşaltıldı, üretken durumunda olan insanı-
mız bu göç sonucu işsiz kalarak çaresizlik
içinde yaşam mücadelesi verdi. Hepimize
potansiyel suçlu gözüyle bakıldı. Dayak ye-

dik, hırpalandık, gözaltına alındık, tutuklan-
dık, dışlandık.

GELİRKENDE
GİDERKENDEAĞLADILAR
Oysa Hakkari’ye ağlayarak gelen tayinciler,

görev sürelerini doldurduktan sonra yine ağla-
yarak gittiler. Savaş ortamı ve olumsuzluklara
rağmen insanlık, misafirperverlik, dayanışma,
sevgi ve saygı kavramı kirlenmedi bizde.
Tüm yaşanan ve yaşatılanlara sünger çeki-

yor, resetliyor geleceğe umutla bakmak adı-
na BİR YUDUM BARIŞ istiyoruz. Tam
olarak gelmez ise de bir rüzgar misali yüzü-
müzü okşasın. Davetsiz bir misafir gibi kapı-
mızı aralasın. Bomba kokan dağlarımızda çi-
çekler yeşersin. Polis-Asker-Halk aynı ha-
layda buluşsun. Panzer ve tomaların geçtiği
köprülerden gelin arabaları geçsin. Hiç kimse
çocuğuna SAVAŞ ismini vermesin. Analar
dokuz ay karnında taşıdığı çocuğunu dokuz
günde toprağa vermesin. Ne şehidimiz ne de
gazimiz olsun. İnsanca bir yaşam olsun. İn-
sanların dilinden, dininden, renginden, dü-
şüncesinden dolayı yargılanmadıkları bir
dünya olsun.
Çözüm ve barış sürecini desteklemeliyiz.

Adı ne olursa olsun, silah yerine kalem tuta-
caksa eller, yas tutmayacaksa gönüller, ağla-
tılmayacaksa gözler bu oluşuma hepimiz kat-
kı sunmalıyız.

ŞİMDİ SEVMEK ZAMANI
Şimdi sevmek zamanı, kucaklaşma zama-

nı. Birlik ve beraberlik zamanı. Gençlerimiz
yerine silahları gömme zamanı. Analar artık
sevinçten ağlasınlar. İzmirli Hakkari dağla-
rında piknik yapsın. Şırnaklı Trabzon’da
horon tepsin. Yozgatlı Yüksekova’da şem-
mame oynasın. Ben Kürt, sen Türk, o Al-
evi ayrımına girmeyelim. Farklı bölgelerde
yaşıyoruz, ama misafir olduğumuz bu fani
dünyadan gideceğimiz yer aynıdır.
Sokaklarda tansiyon düşmüyor, her yer

kan ve şiddet. Bu anlamsız şiddete en çok
maruz kalan da kadınlar ve çocuklardır. Sev-
mek için dokunmaya kıyamadığımız bu be-
denlere kurşunu kim yakıştırabilir ki?
En çok acı çeken ülkeyiz. Yas, ağıt ve öldü-

rülme limitimiz doldu. Bırakalım bari yeni
dünyaya gelen çocuklarımız insanca yaşasın-
lar.
Yağdır Mevlam su misali “BİR YUDUM

BARIŞ” istiyoruz…

BİR YUDUM
BARIŞ!..

HAKAN
TAŞ

SİMGE Hakkari Tamsilcisi
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izim millilerimiz belli; tarhana,
erişte makarna, somun ekmek,

bulgur, pekmez, güneş sal-
çası... Gevreğin hikayesi Ta-
tarlara, kumrunun hikayesi

de hem Tatarlara
hem Makedonlara
kadar uzanıyor...

ANADOLU'YA GÖÇ
Osmanlı donanması, 15. yüzyılın son-

larında Kırım Hanlığı'nın kapısına da-
yanınca, buradaki Tatarlar ile Orta
Asya'ya kadar uzanan akrabalık bağları
yeniden güçlendi. Osmanlı Devleti'nin
iskan siyasetine dayalı olarak karşılıklı
göçler başladı. Kırım'ın Değirmen-
dağı bölgesinden gelen birkaç aşiret
de İzmir'e ulaştı.

İzmir'e gelenler önce Karataş'ta
denize yakın bir yerde iskan edil-

mek istendi. Tatar büyükleri,
"Olmaz, orada kızanlarımızı
denizden koruyamayız, dalga-
lara güvenilmez. Ayrıca bizim
geçimimiz hayvancılık. Mera-

lara yakın olmalıyız" deyince
bugün Bayramyeri, Halilrifatpaşa,
Varyant olarak bilinen bölgenin üst
kısımlarındaki Yahudi mezarlı-
ğının yanına yerleştirildiler.
Yaşadıkları yere de mem-

leketlerindeki yurtlarının
adı olan Değirmendağı'nın

ismini verdiler.
Her Türk toplumunda

olduğu gibi Tatar mahal-
lesinde de hatunlar ev iş-
lerini yaparken,
kadınların, çocukların
geçim derdini üstlenen er-

kekler, bugün Konak Pier'in bulunduğu
yerdeki iskeleye iner, amele çarşısında,
ekin pazarında dolanır, aileleri için ka-
zanç yolu arardı. Değirmendağlı birkaç
genç, analarının yaptığı,'çiğ börek' ola-
rak da bilinen kıymalı, soğanlı tatar bö-
reğini gemicilere, leventlere, hamallara
satardı.

BAYRAM ZİYAFETİ
O yıl Ramazan güze rastladı. İzmir

nüfusunun çoğunluğunu oluşturan
Müslümanlar, bayram yaklaşınca kendi
ayaklarına yeni mesler, çocuklarının
ayaklarına yeni kunduralar çektiler. Ka-
dınlara renkli fistanlar, yemeniler
alındı. Ekmekler yapıldı, cevizli bakla-
valar açıldı.

Değirmendağı'nın Tatarları da bay-
ram telaşındaydı... Özellikle de yaşı sek-
seni aşmış Tatar Dede, alışılmışın
dışında bir bayram hazırlığı içindeydi...
Bayram namazına gitmeden önce kiler-
den orta boy bir küp çıkarıp bahçeye
koydu. Küpün içi, Bornovalı bağcılar-
dan aldığı sultani üzümlerden yaptığı
pekmezle doluydu.
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Gevrek de
bizim

kumru da
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Hayvanlarını otlatmak için gittiği
Tepeköy'den gelirken sırtlandığı
yarım çuval susamı da avludaki
kuyunun yanına bıraktı. Evin
kapısındaki hatunlara, "Biz bayram
namazından gelinceye kadar hazır
edin hamuru" diye seslendikten
sonra kızanlarını, torunlarını peşine
takıp mescide gitti.

Döndüklerinde küçükler, gençler
büyüklerin ellerinden öptü,
hatunlar, erkekler birbirleriyle
bayramlaştı. Dostluk, sevgi, saygı
arşı alaya yükseldi.

Tatar Dede, ceketini çıkarıp bir
karış derinliğindeki geniş kazanı
büyükçe bir sacayağının üzerine
yerleştirdi. Altını da çalı çırpı ile
doldurup güçlü bir ateş yaktı.

Kadınların hazırladığı hamurdan
küçük parçalar koparıp halka haline
getiriyor, bunları toprak çanağın
içinde iyice susama buladıktan sonra
harlı ateşteki kazanda fokur fokur
kaynayan pekmeze atıyordu. Kev-
girle çıkardığı susamlı halkaları daha
sonra sac tablalara dizip büyük incir
ağacının yanındaki fırına sürüyordu.

Hamur piştikçe ortalığı yanık bir
susam kokusu sardı. Ciğerlere işle-
yen nefis koku, iskeleye, Karataş'a,
Tilkilik'e, camilerin, kiliselerin, hav-
raların olduğu yerlere kadar yayıldı.

Tatar Dede’nin kendilerine sunduğu
ve çıtırlığı nenediyle ‘gevrek’ diye ta-
nıttığı muhteşem lezzet ile unutul-
maz bir bayram yaşayan
Değirmendağlılar, çıtır gevrek ve
tuzlu deri tulum peyniri ile
kendilerine, konu komşuya, özellikle
de çoluk çocuğa bayram ziyafeti çek-
tiler.

Herkes Tatar Dede'ye duacıydı.
Ama bu eşsiz lezzeti yeniden tatmak
için bir dahaki bayrama kadar bekle-
meye hiç kimsenin tahammülü
yoktu. Bayramdan sonra da Tatar
Dede'nin paçasına yapışan çocuklar,
'gevrek' diyor, başka bir şey demi-
yordu.

Diğer Tatar evlerinde de Kı-
rım'dan taşınan bu özgün kültür yay-
gınlaşınca İzmir bir anda gevreğin
merkezi oldu. Kentte ticari yaşam
geliştikçe, amele pazarındaki, iskele-
deki yoğunluk artıkça, gevrek de bir
başka Tatar ürünü olan çiğ börek
gibi artık çarşıda, tepsilerde satıl-
maya başladı.

"İÇİNİ DOLDURURLAR"
Demiryolları yapıldıktan sonra

tren yolcularıyla Aydın'a, Ödemiş'e,
Denizli'ye, Balıkesir'e, Ankara’ya,
Afyon’a ulaştı; en makbul İzmir he-
diyesi haline geldi.

Urla civarında çobanlık yapan bir
Makedon’un, "Bizim oralarda
bunun içi dolu olanını yaparlar,
guguk kuşu şeklindeki ekmeğinin
arasına da peynir koyarlar"
hatırlatmasından sonra aynı
hamurdan üzeri susamlı, içi dolu,
kumruya benzer bir başka şekli
pişirildi, adına da kumru denildi.

Çeşmeliler, altmış, yetmiş yıl
kadar önce, bu içi dolu, üzeri
susamlı ekmeği yani kumruyu
mangalda kızartıp arasına peynir,
sucuk, salam koymaya başladı.
Böylece günümüzün vazgeçilmez
lezzeti Çeşme kumrusu ortaya çıktı.
Pek çok ustanın tadına tat
katmasıyla da Çeşme sevdalılarının,
Çeşme eğlencelerinden dönenlerin
gece yarısı yiyeceği haline geldi.

Bu öyküden sonra şimdi, "Eyvah,
gevrek bizim öz ürünümüz değilmiş"
diye üzülelim mi? Asla... Onları aynı
lezzetiyle günümüze kadar yaşatıp
İzmir'in, Ege'nin öz değeri halinde
koruduğumuza göre gevrek de
kumru da artık bizim öz malımızdır.
Tıpkı Anadolu'nun öz yurdumuz
olması gibi...

Zaten kan kardeşimiz Tatarlar da
Kırım Türkleri olarak yabancımız
değil ki...
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üz yıl öncesine kadar Müslü-
man, Musevi ve Hıristiyanla-
rın barış içinde bir arada ya-
şadığı, hoşgörü kenti İzmir’in
Havra Sokağı’nda 300 yıl

önce kervansaray olarak inşa edi-
len, ancak zamana yenik düşerek
enkaza dönüşen tarihi Küçük Os-
manoğlu Hanı, Hancı İnşaat tara-
fından ayağa kaldırıldı.

Tarihi hanı yap, işlet, devret me-
todu ile Karaosmanzade Hacı Mus-
tafa Ağa Vakfı’ndan devraldıktan
sonra, Kültür Bakanlığı ile Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kuru-
lu’nun onayladığı röleve planları ha-
yata geçiren Hancı İnşaat, tarihi

hanı 1704 yılındaki orijinal haline
uygun haline getirdi.

SİNEGOGLARIN YANINDA
Havra Sokağı’nı çevreleyen

9 sinegogun yanında yer alan tarihi
hanın restore edilmiş hali ile İzmir
ve ülke turizmine önemli katkı
sağlayacağını belirten Hancı İnşaat
ortağı Halim Kahraman, ‘’Bugüne
kadar farklı inançlara bir arada ve
kardeşçe yaşama şansı veren
İzmir’e, kruvaziyer turizmi ile
yılda yaklaşık 600 bin turist geliyor.
Münferit gelenlerle birlikte
bu sayı daha da artıyor. Kentimize
gelen turistlerin sayısı önümüz-
deki yıllarda çok daha yukarılara
çıkacak. 

Y

300 yıl sonra 
aslına döndürüldü 

TARİHİ HAN
Tarihi bina, Hancı İnşaat’ın yürüttüğü proje ile ayağa kaldı-

rıldı. Hancı İnşaat ortakları ve şirket yöneticileri, bina inşaatın-
da gösterdikleri özeni işletmecilerin seçiminde de sürdürüyor.

Tarihi Kemeraltı Çarşısı ile Agora
Kazı Alanı ve Mezarlıkbaşı arasında

bağlantıyı sağlayan Havra Sokağı, ta-
rih boyunca İzmir’in ticari hayatında

önemli bir yer tutu.

1704 yılında Karaosmanoğlu
Hacı Mustafa Ağa tarafından iki
katlı olarak yaptırılan taş bina
önce kervansaray, 19. yüzyılın son-
larından itibaren de han olarak
hizmet verdi. Yaklaşık 8 milyon li-
raya restore edilen tarihi handaki
21 işyerinin, turizm amaçlı faaliyet
gösteren kişi veya firmalara kira-
lanması sürüyor. Havra Bazar ve
Otel, Tarihi Kemeraltı Çarşısı’nın
Agora çıkışındaki Havra Soka-
ğı’nda faaliyetlerini sürdüren gele-
neksel çarşı esnafı ile birlikte
semtin ticari hayatına canlılık ka-
zandıracak.

Ticari hayata
katkı sağlıyor

Á

HANCI İNŞAAT’IN AYAĞA KALDIRDIĞI HANIN, 
YILDA 18 MİLYON KİŞİYİ AĞIRLAMASI BEKLENİYOR 
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Zaten İzmir, tarih ve medeniyet
şehri olarak turizm potansiyeli bakı-
mından Top10 listesinde yer alıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tara-
fından yapılan organizasyonlar da
şehre gelen turist sayısının her ge-
çen gün artmasında önemli rol oy-
nuyor. Havra Bazar ve Otel, şehrin
işte bu turizm potansiyelinin korun-
masına ve gelişmesine önemli katkı
sağlayacak’’ deddi. Ege’nin ünlü do-
ğal taşlarının kullanıldığı mekan, led
aydınlatma sistemmiyle 24 saat aydın-
latılıyor. Geceleri hiçbir köşe karan-
lıkta kalmıyor.

Havra Sokağı’nın günde yaklaşık
50 bin müşteriye hitap ettiğini, gemi
turizmi ile gelen 600 bin turistin en
az 200 bininin de günlerini Hav-
ra Sokağı ve civarında ge-
çirdiğini kaydeden Kah-
raman, sokağa alış-
verişe gelen Kemer-
altı müşterileri ile
yerli ve yabancı tu-
ristler için tarihi ha-
nın konaklama, soluk-

lanma, alışveriş ve tarihi doku ile iç
içe yaşama fırsatı olacağını kaydede-
rek şunları söyledi: ‘’Havra Sokağı,
mutlu alışverrişin ve yaşamın merke-
zi olarak yeniden doğuyor. Çevresin-
de Yahudilerden kalma 9 sinagog
bulunan iki katlı Havra Bazar ve Bu-
tik Otel, şehrimizin kültür ve sanatı-
na yeniden ev sahipliği yapacak. Mi-
safirlerimize Sefarad Mutfağı’nın en
özgün lezzetlerini tattıracak olan gur-
me restoranımızın yanında, el sanat-
ları üzerine imalattan satış yapan
mağazaları ile de nitelikli müşterileri-
mize hitap edeceğiz.’’

Kahraman, yine Büyükşehir bele-
diyesi tarafından restore edilen 4 si-

nagogun Musevi müzesi olarak ya-
kında hizmete açılacağını ve Havra
Sokağı’nın bu şekliyle tarihi canlılığı-
nı korumaya devam edeceğini sözle-
rine ekledi.

Havra Bazar ve Otel konsepti için-
de yer alacak firmalar da özenle se-
çiliyor. Kiracılar olarak alanında uz-
man, turizmle uğraşan farklı firmalar
tercih ediliyor. Tarihi bina, çalışma-
lar süren Agora Kazıları Çevre Dü-

zenlemesi bittiğinde, restore edi-
len sinagoglar ve Yeşildi-

rek Pasajı olarak faa-
liyet gösteren tarihi
hamam ile birlik-
te, semt mimari-
sinin özgün yapı-
ları arasında yer

alacak.

Çalışılacak firmalar 
özenle seçiliyor

Şirket ortağı Halim Kahraman, restorasyonon
tamamlanmasında büyük emek harcadı.

İpek Yolu ticaretinin önemli hanlarından biri olan Küçük
Karaosmanoğlu Hanı, tarihi dokusuna uygun kalınarak projelen-
dirildi. Temel aşamasından itibaren her taşının, her bölümün as-

lına uygun olması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadı.
Usta ve işçi olarak daha önce tarihi yapıların restoras-

yonunda görev almış, deneyimli isimler
çalıştırıldı.

İpek Yolu üzerinde
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İMGE Dergisi Yazı İşleri Mü-
dürü Gülay Öztekin’in sorula-
rını cevaplandıranTürkiye Ga-
zeteciler Sendikası İstanbul
Şube Başkanı Gökhan Dur-

muş, sektördeki sıkıntıların ana nede-
ninin basın çalışanlarının örgütleme-
mesinden kaynaklandığını söyledi.
SİMGE’ye verdiği röportajda sektö-
rün ve çalışanların genel değerlendir-
mesini yapan Durmuş, sorularımızı
şöyle yanıtladı:
Görsel ve yazılı medyada çalışan

sendikaya kayıtlı kaç basın mensubu
var?

Türkiye’de görsel ve yazılı medya
çalışanları arasında örgütlülük maale-
sef çok düşük. İş kolumuzda bu alan-
da örgütlenen dört tane sendika var.
Bu dört sendikaya üye olan toplam
gazeteci sayısı 3 bin civarında.
Ülkemizde kaç gazeteci var? Bunla-

rın ne kadarı sendikalı?
Bu konuda net bir rakam vermek

güç. 2013 yılında hükümetin ha-
zırladığı yasa ile basın yayın iş-
kolu matbaa işkolu ile birleştiril-
di. Bu iki birleşimin ardından iş-
kolumuzda toplam çalışan sayısı
resmi rakamlara göre 95 bin kişi.
Bunların ortalama 35 bin civarın-
dakinin gazetecilik faaliyeti içinde
olduğunu düşünmekteyiz. Tabi in-
ternet medyasında çalışan meslek-
taşlarımızı bu rakamların içine kat-
mıyoruz. Onlarda dahil olduğu za-
man işkolumuzdaki toplam çalışan
sayısı 150 bine yaklaşmasını tahmin
ediyoruz.
İşten çıkarılan gazeteciler konu-

sunda belirli bir sayı var mı?
Binlerce… AKP iktidarı dönemin-

de gazetecilere yönelik sistemli bir
baskı başladı. İtiraz eden, hükümetin
programına ayak uyduramayan gaze-
tecilerin teker teker işten atılmasıyla
başlayan süreç, Gezi Parkı direnişi

sonrasında toplu işten atmalara dön-
üştü. Hükümetin her dönem hedefin-
de olan tutuklanan, yıllarca uyduruk
delillerle cezaevlerinde tutulan gaze-
teciler Gezi Direnişinden sonra yoğun
işten atmalarla karşılaştı.

Yazılı ve görsel medya çalışanları-
nın başlıca sorunları.

Sansür ve örgütsüzlük bugün mesle-
ğimizin en büyük sorunlarının başında
yer alıyor. Gazetecilerin gerçekleri yaz-
masına izin verilmiyor. Son günlerde
tekrar tekrar yaşayarak gördüğümüz
gibi gazeteler, gazeteciler yazdıkların-
dan dolayı hedef haline geliyor, emni-
yet korumasında gazetecilik faaliyetle-
rini yürütmek zorunda kalıyorlar. Yazı-
ları, haberlerin çalışıldıkları medya or-
ganlarında yayınlanmadığı için kişisel
bloglarında yada başka medya kuruluş-
larında yayınlamak zorunda kalıyorlar.
Sırf birkaç gün içinde yaşadığımız bu
olaylar bile Türkiye’de basın özgürlü-
ğünün olmadığının belgeleri.

“Medyada sendikal
örgütlenme şart’’

S

TTürkiye
Gazeteciler

Sendikası İstanbul
Şube Başkanı

Gökhan Durmuş

Á

Türkiye Gazeteciler

Sendikası İstanbul Şube

Başkanı Gökhan Durmuş,

basın sektöründeki en

büyük sorunun sansür ve

örgütsüzlük olduğuna

inanıyor. Durmuş,

gazetecilerin

örgütsüzlüğünün işten

çıkarmaları

kolaylaştırdığını

öne sürdü.

BASIN SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARIN YÜZDE 97’Sİ ÖRGÜTSÜZ
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Türkiye’de medya sektörünün bu hale
gelmesinin nedeni güçlü medya pat-
ronları ve hükümet değil sadece. Biz-
zat gazetecilerde sektörün bu hale
gelmesinde önemli rol oynadılar. Nasıl
yaptılar bunu? Örgütlenmediler.
Güçlü sendikal yaratamadılar. Eğer bir
sektörün yüzde 97’si örgütsüz ise o ül-
kede basın özgürlüğünden bahsedil-
mez.
Sendika olarak ne gibi çalışmalar

yapmaktasınız?
Bizler yaklaşık 2 yıl önce seçimle

Türkiye Gazeteciler Sendikasının yö-
netimlerine seçildik. Seçildiğimiz gün-
lerde işkolu barajı altında
toplusözleşme yetkisi olmayan bir sen-
dikaydı TGS. Eş zamanlı olarak iki
türlü örgütlenme faaliyetleri yürüttük.
Bir taraftan genel üyelikler yaparken,
bir taraftan da işyeri bazlı örgütlenme-
ler yaptık. 5N 1K 1Sendika kampan-
yası ile de son bir yıl içerisinde üye
sayımızı yüzde 24 oranında arttırdık.
Bu kampanyalar sayesinde ilk olarak
işkolu barajını geçerek toplusözleşme
yapma yetkisi aldık. Ardından işyeri
bazlı yürüttüğümüz çalışmaların ardın-
dan çoğunluğu sağladığımız işyerinde
TİS imzaladık. ANKA, Birgün ve Ev-
rensel gazetelerinde toplusözleşmeler
imzalarken, 3 işyerinde de toplusöz-
leşme yapmak için yetki belgesi aldık.
1990’lardan sonra ilk kez bir yerel ga-
zete de TİS yapma yetkisini aldık.
Bütün bunlar sendikamız açısından
olumlu verilerdir.
Bugüne kadar gazeteciler yeterince

örgütlenebildi mi? Örgütsüzlüğün ne-
denleri? Daha önceki yıllarda örgütle-
nebilselerdi şu anda bu denli sorunlar
yaşanır mıydı? Bundan sonra ne yap-
malı? Sendikalı olmayanlara da des-
tek verebiliyor musunuz?

Tersten başlayalım. Biz Gazeteciler
Sendikası’yız. O yüzden sadece üyesi-
nin derdiyle, sorunuyla uğraşan bir
sendika değiliz. Eğer bir gazeteci
sorun yaşıyorsa biz sendika olarak üye-
miz mi değil mi diye bakmadan onun
yanında oluruz. Başta da dedim ya Biz
Gazeteciler Sendikayız. Bizim varlık
nedenimiz bu. O yüzden ayrım yapma-
yız, bazen başka sendikalara üye mes-
lektaşlarımızda gelir bize onların
dertlerini de sahipleniriz. Bizim bakış
açımız bu. 1990’lardan sonra büyük

medya kuruluşlarında başlayan sendi-
kasızlaştırma operasyonları maalesef
başarılı oldu. Gazetecilerin örgütlü-
lüğü dağıtıldığı için bugün bu kadar so-
runla yüz yüze kalmak zorunda
kalıyoruz. Gazeteciler bireyselleştirildi.
Gazeteciler arasındaki dayanışma yı-
kıldı. Biz TGS olarak yeniden bu daya-
nışma duygusunu aşılamaya
çalışıyoruz. Eğer başarabilirsek medya
sektöründe örgütsüz, sendikasız bir tek
gazeteci kalmayacaktır.
Mobbing konusu?... Gazeteciler en

çok ne tür baskılara maruz kalıyor?
Maalesef hiç olumlu

bir tablo ifade edemedim. Evet ga-
zeteciler mobbingge de uğruyor. Ki-
misi bu mobbinge fazla dayanamayıp
işten ayırılıyor, dava açanlar da oluyor
ancak bu sayı çok yüksek değil. Hala
bir çok arkadaşımıza mobbing yapılı-
yor olsa da iş bulamama kaygısı nede-
niyle boyun eğiliyor.
Gazeteciler, asli görevleri olan ka-

muyu aydınlatma konusunda görevle-
rini yeterince yapabiliyor mu?

Size sadece 2014 yılına ilişkin bazı
verileri aktarayım. 2014’te 217 gazeteci
darp edildi. 2014’te 559 gazeteci, yazar
ve medya çalışının işine son verildi. 83
gazeteci istifa etti. 19 gazeteci hala ce-
zaevinde. 30 olay hakkında yayın ya-
sağı getirildi. Bu veriler kamuoyunun
bilgi almasının nasıl engellendiğini

gösteriyor. Böyle bir ortamda ne gaze-
teci rahat bir şekilde çalışabilir nede
halk doğru bilgiye ulaşabilir. Bundan
kurtulmanın yolu örgütlenmekten ge-
çiyor. Gazetecinin gelecekle ilgili kay-
gılarını asgariye indirebilirsek yani
haberini yaparken işten atılma, sansür,
cezaevi aklına gelmez ise halk doğru
bilgiyi alabilir. Bunun içinde gazeteci-
lerin örgütlü olması, her durumda ya-
nında duracak bir sendikaya üye
olması gerekir.
Soruşturma geçiren ve de hakla-

rında dava açılan , tutuklanan kaç ga-
zeteci var?

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturma-
sıyla ilgili haber yapan 60 gazeteye ve
gazeteciye 100’ün üzerinde dava
açıldı? Yolsuzluğu yapanlar değil onu
yazanlar cezalandırılıyor. Bugün 19 ga-
zeteci cezaevinde bulunuyor.
Gazeteciliğin olmazsa olmaz kuralı

ne olmalıdır?
Biz sendika olarak geçtiğimiz ocak

ayında bir kampanya yaptık.
5N1K1Sendika diye. “Nerede, nasıl,
neden, ne zaman, neyin, kimin habe-
rini yaparsan yap, sendikanın gücünü
yanına al” oldu kampanyamızın te-
meli. Artık temel gazetecilik kuralları
ile gazetecilik yapılamıyor maalesef.
O yüzden artık gazeteciliğin olmazsa
olmazı sendikalı olmaktır.
AB normlarının neresindeyiz.
Basın özgürlüğü konusunda da ör-

gütlülük konusunda hedefin çok
çok uzağındayız. Dünyada basın öz-

gürlüğü sıralamasında 2014 yılında 180
ülke içerisinde 154. Sıradayız.
5953 Sayılı basın iş kanunu gazete-

cilerin haklarını koruyor mu?
1961 yılında çıkartılan bir yasa olma-

sına rağmen bugün gazetecilerin en
büyük güvencesi hala bu 5953 (212)
sayılı yasadır. Mahkeme yoluna gide-
rek de olsa gazeteciler haklarını bu
yasa sayesinde almaktadır. Ücretlerin
ödenmemesi durumunda uygulanan
günlük gecikme faizi, yıllık izinler, her
yıl yapılmak zorunda olan zamlar, izin
hakları, Sosyal haklar bu yasa saye-
sinde gazetecilere tanınmıştır. Bu yasa-
dan rahatsız olan medya patronları ve
hükümet değiştirmek için girişimlerde
bulunmaktadır. Bizde sendika olarak
bu yasanın değiştirilmemesi için müca-
dele etmeye devam edeceğiz.

''1990’lardan sonra

büyük medya kuru-

luşlarında başlayan

sendikasızlaştırma operasyon-

ları maalesef başarılı oldu. Ga-

zetecilerin örgütlülüğü dağıtıldığı

için bugün bu kadar sorunla yüz

yüze kalmak zorunda kalıyoruz.

Gazeteciler bireyselleştirildi. Ga-

zeteciler arasındaki dayanışma

yıkıldı. Biz TGS olarak yeniden

bu dayanışma duygusunu aşıla-

maya çalışıyoruz. Eğer başara-

bilirsek medya sektöründe

örgütsüz, sendikasız bir tek ga-

zeteci kalmayacaktır. ''
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A nlaşılacağı üzere Türkiye’nin “jeos-
tratejik’’ konumuyla ilgili “Model
Ülke” özelliği, “milli ve manevi

değerlerine sahip, laik ve demokratik
bir tek Müslüman ülke” iddiasına da-
yandırılıyor. Türkiye, gelişme düzeyi, büyük
askeri gücü, ordusunun rolü ve etkisi, böl-

geyle ve bölge ülkeleriyle “tarihten gel-
me” kültürel, din vb. gibi ilişkileri,
ihmal edilemez stratejik konumuy-
la, daha etkin biçimde kullanıla-
cak bir güç durumundadır.

Türkiye’nin model ülke seçilmesi Orta-
doğu, Kafkasya ve Orta Asya’da oynadığı
ve oynayacağı rol nedeniyledir. Türki-
ye’nin model olacağı pazar, İslam coğraf-
yası, yani İslam toplumlarına hoş gelecek
bir model oluşturmasıdır. Burada da asıl
sorun İslam yorumunda odaklanıyor. Bel-
ki onunla bağlantılı olarak Batı ile ilişkiler,
çağdaşlaşma, kalkınma konuları da değer-
lendirilmeye tabi oluyor.

RANT İÇİN İSTENİYOR
Türkiye modelin revaç bulmasını, aslında

Amerika’da Avrupa da ranta dönüştürmek
için istiyor. İslam coğrafyasına model olur-
sa, oralarda Türkiye’nin kredibilitesi arta-
cak, Amerika ve Avrupa İslam coğrafyasına
yönelik politikalarını Türkiye üzerinden yü-
rütecek. Bir şekilde Türkiye köprü misyonu-
nun rantını kullanacak. Bu tartışmalar za-
man zaman panellere, konferanslara konu
oldu. Araştırma tezlerine de yansıdı. Model
arayışına nitelik kazandırmak için uğraşan-
lardan biri de Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu.
Türkiye, tarihe, geçmişe dönüp baktığı-

mız zaman, bölgede büyük devletlerin
merkezi olmuştur. Kültürün ana üretim
merkezlerinden biri olmuştur. İslam
kültürünün, medeniyetinin taşıyıcısı ol-
muş, bayraktarlığını yapmıştır. Bu neden-
lerle model ülke olma vasfını bünyesine
almıştır. Ama, bölgedeki ilişkimiz açısın-
dan bakınca dezavantaj da olabiliyor. Böl-
geye ağabeylik taslama gibi algılanabili-
yor. Büyük-küçük ilişkisi içine girmeye

başlayınca karşı taraf bunu itiyor. Böyle
bir problem var.

BATI OLAYIN FARKINDA
Öte taraftan Türkiye, bölgesine göre bili-

min, teknolojinin, modernleşmenin merke-
zinde olmuş. Bu gelişmeler Türkiye’de iste-
nilen konuma ulaşma noktasına gelmiş. Bu
konu bölge açısından Türkiye için bir avan-
tajımıdır, kazanımı mıdır, dezavantajı mıdır
oda belli değil. Bir yere göre dezavantaj, di-
ğerine göre avantaj.
Türkiye batıyı biliyor, neyle karşı karşıya

olduğumuzu diğerlerine göre çok daha fazla
biliyor. Yetişmiş insan fen bilimlerinde tek-
noloji de çok daha fazla ileri. Ama dezavan-
taj olduğunu söyleyenler için Türkiye, mo-
dernleşme sürecinde radikal bir kopuş yaşa-
dı. Bu nedenle bölgedeki tartışmalardan
2002 yılına kadar uzak kaldı. Modernleşme
sürecinde girdiği ilişkiler Batıyla, Amerika
ile ilişkileri, neredeyse kendisini Ortado-
ğu’dan koparma noktasına getirdi. Cezayir
olaylarından İsrail’in tanınmasına, Amerika
ile ilişkilerine kadar, bütün ilişkiler dezavan-
taj olarak değerlendiriliyor.

ÖNCELİK ROLÜNBELİRLENMESİ
Dolayısıyla böyle tartışılması gereken bir

konu ele alınmalıdır ve ilk önce bunlar ta-
nımlanmalıdır ve ondan sonra Türkiye
gerçekten model mi olmalı? Hangi rolleri
almalı? Bütün bunlar coğrafi şartlarla de-
ğerlendirilemez. Doğunun batısı veya batı-
nın doğusu orta bir yer. Gerçekten bulun-
duğu coğrafya, ekonomiyi, mal hareketle-
rini, doğalgaz hareketleri ile ilgili tartışma-
ları düşünürseniz avantajlı bir ülke. Tarihi
düşünürseniz eski imparatorlukların mer-
kezi, tam ortada bir yer. Bugünkü siyasi
hareketlenmeleri de düşünürseniz, Ameri-
ka’nın bölgede yapmak istediklerine falan
bakarsanız, Türkiye’nin coğrafyası jeopoli-
tiği gerçekten önemli. Buna kimse bir şey
söylemiyor.
16. yüzyılda Osmanlı Avrupa için bir

modeldi. İdari ve adli sistemlerinde örnek
alırlardı. 18 yüz yıldan beri ise Batılı mo-
del olmaya başladı. Osmanlı ve Doğu
dünyası Batıyı örnek almaya başladı. Stra-
tejik şartlar model olmayı zorluyor. Türki-
ye’nin model ülke olduğu veya olması sor-
gulanıyor. Model ülke arayışları ile ‘’Türki-
ye model ülke olmalı mıdır?’’

TÜRKİYE MODEL ÜLKE
OLMALI MIDIR?

HASAN
ALPARSLAN
Araştırmacı, Gazeteci- Yazar



OCAK 2015
.

49

Çatışma ve ölümler o kadar arttı ki,
dünya artık resmen savaşta sanırsınız.
Kürt-Türk-Arap-Ermeni-Yahudi ve her

ırktan insanların beraberce yaşadığı bu coğ-
rafyada acı, gözyaşı ve hüzün var. İktidar ve
muhalefet, “Bu coğrafyada ne kadar kar-
lı veya zararlı çıkarız” hesabı yapacakları-
na, çözüm arayacaklarına sadece birbirilerini
eleştirmekle meşgul olmaktalar. Nerede bu

vicdanlar diye sormak geliyor içimden.
Bu durum sadece uluslararası baz-
da ele alınacak bir sorun değil tabii
ki... Yerelde de kan akmaya ve
yürütülmek istenen çözüm süreci-
ni sekteye uğratmaya çalışan

bazı provokasyoncu kişi veya kişiler var. Bu
konular devletin üst katmanlarını elbette meş-
gul ediyor, bizim temennimiz bu akan kanın
durması yönünde.
Bu dilek ve temennilerden sonra yaklaşan

genel seçimler üzerine birkaç şey yazayım
ama özellikle ulusal ve yerel bazda ele almak
istiyorum.
Sadece seçimden seçime halkın arasına gi-

renler, bu ölümleri kınamak veya bir çaba
içerisinde olmak isteyenler nerede?

SUSKUNLUĞABÜRÜNÜRLER
Türkiye çok partili bir sistemdedir. Bu çok

partili sistemin de bilindiği gibi ülkemizin her
ilinde temsilcileri ve teşkilatları bulunmakta-
dır. Üzülerek ifade etmek isterim ki bu temsil-
ciler seçimleri kaybettikten sonra muhalefet
veya iktidar görevlerini unutup kenara çekilir
ve suskunluğa bürünürler. Yeni bir seçim
oluncaya kadar.
Bir seçim söz konusu olunca hemen her

zaman aktif bir siyasetin içinde olduklarını
ima edercesine sahneye çıkıp seçimlerde
adaylıklarını koyma yarışına girerler. Oysa
bunların böyle bir tutum ve düşünce içinde
olmaları, daha çok insanın aklına, “Acaba
bazı düşüncelerini ranta çevirmek mi
istiyorlar” düşüncesini getiriyor.
‘Siyasi partilerin temsilcilerinin gör-

evi, seçimi kaybetseler de siyasetlerini
yapmak ve halkın verdiği muhalefet
görevlerini en iyi şekilde yerine getir-
mek olmalıdır’ diye düşünüyorum.
Şimdi önümüzde yine bir genel seçim var.

Söz konusu siyasi partilerin temsilcileri bir iki
aya varmaz, yerden ot biter gibi hemen sah-
neye çıkacak ve genel seçimler için halkın
oylarına talip olacaklardır. Halk bunlara el-
bette ki itibar etmeyecek ve haklı olarak so-
racaktır, ''Bu güne kadar neredeydiniz''
diye.
Ben özellikle Ağrı ilindeki siyasi partilerin

temsilcilerine değinmek istiyorum müsaade
ederseniz. Her seçimde bugüne kadar Ağ-
rı'da aşinası bile olmadığımız yüzler karşımıza
çıkar ve ''Falan partinin adayıyım'' diye-
rek halkın oylarına talip olduğunu belirtir.
Ağrı’ya sadece seçim dönemlerinde gelen

ve Ağrımızın konumunu rüyasında bile gör-
meyenlerin Ağrı’dan aday olmalarını hep çı-
karcı görmüşümdür. Ama her nedense siyasi
partilerin genel merkezleri sanki Ağrı'da
(merkez) aday olabilecek evsafta birilerinin
olmadığını ima edercesine hep tercihlerini
Ağrılı olmayanlardan yana kullanma gibi bir
talihsizlik içine girerler.
Bunun yanı sıra ilimizdeki siyasi partilerin

temsilcileri ve teşkilatları seçimler tamamla-
nıp sonuçlar belli olduktan sonra bunların
hiçbirini artık Ağrı'da göremezsiniz. Pusuya
yatar gibi yeni bir seçimin olmasını bekleme-
ye koyulurlar ve yeni bir seçim söz konusu
olunca hemen ortaya çıkarlar.

ADAMGİBİ SİYASETÇİ
Ancak halkımız, sadece seçimden seçime

ortaya çıkan, muhalefet görevlerini yapma
çabasında bulunmayanları çok iyi analiz et-
miştir ve bunlara bundan böyle kesinlikle iti-
bar etmeyecektir. Bu nedenle hangi siyasi
parti olursa olsun seçimlerden zaferle çıksın,
çıkmasın siyasetini adam gibi yapmalı ve so-
yunduğu siyasetin hakkını, ortaya koyduğu
adamlıkla yapmalıdır.
Ben bu güne kadar böylesi bir siyasetçiye

rastlamadım, ancak bundan sonra rastlama-
yı da umut ettiğimi belirtmek isterim. Bunun
yanı sıra ilimizdeki seçimlerde zafer kazanan-
ların da bu halkın oyu ile zaferi kazandıkları-
nı hiçbir zaman unutmamalıdır.
Halkımız oylarıyla birilerine bir onur veri-

yorsa onurlandırılan kişi ya da kişiler, her za-
man halka karşı sorumlu olduklarını asla
unutmamalıdırlar. Halkımızın oyu ile seçilip
meclis çatısı altına gidenlerin bu güne kadar
halkımıza karşı olan vefa borçlarını ödedikle-
rine ne yazık ki tanık olmadım.
Dileğim bundan sonra halkın oylarıyla bir

yerlere gelenlerin ve siyasi parti temsilcileri-
nin asli görevlerini en iyi şekilde yapma er-
demliliğini göstermeleridir.

AKAN KANLAR VE
SİYASET

ALİRIZA
AYDEMİR
SİMGE Ağrı Temsilcisi



DUYGU KARAHASANOĞLU

açka Belediye Başkanı Ko-
ray Koçhan, ilçe sınırları
içinde bulunan Sümela Ma-
nastırı’na daha kolay ve
daha hızlı ulaşım sağlamak

için planladıkları teleferik proje-
sinde genel taslağın hazırlandı-
ğını ve ihale süreci çalışmalarına
geçildiğini söyledi.
Proje hakkında bilgi veren Baş-

kan Koçhan, “Trabzon’un en
önemli turizm merkezi Sümela
Manastırı’dır. Á

Maçka
Belediyesi’nin

Trabzon Büyükşehir
Belediyesi’nin

katkılarıyla hayata
geçirmeyi

planladığı Sümela
Manastırı Teleferik
Projesi’nin genel

taslağı hazırlandı ve
ihale süreci başladı.

Maçka
Belediyesi’nin

Trabzon Büyükşehir
Belediyesi’nin

katkılarıyla hayata
geçirmeyi

planladığı Sümela
Manastırı Teleferik
Projesi’nin genel

taslağı hazırlandı ve
ihale süreci başladı.

Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak
Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak
Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak
Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak
Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak
Sümela Manastırı’na
teleferikle ulaşılacak

MAÇKA BELEDİYE BAŞKANI KORAY KOÇHAN, MANASTIR
GELİRİNDEN KENDİLERİNE PAY VERİLMESİNİ İSTEDİ

M
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Maçka’da bulunan bu tarihi
mekan yılda 600 bin turist ağırla-
mıştır. Bizim en büyük hedefleri-
mizden bir tanesi turist sayısını
artırarak Sümela Manastırı’na tele-
ferik ile ulaşımı sağlamaktır.

Teleferik projesi, yıllardan beri
herkesin konuştuğu ve hayal dediği
bir proje idi. Biz bu hayali Trabzon
Büyükşehir Belediyemizin de des-
tekleri ile hayata geçireceğiz. Tele-
ferik projesi ile hem gelen
turistlerin trafik sorunları çözülmüş
olacak hem de turist sayısı artacak.
Projenin genel taslağı tamamlandı.
İhale aşamasına geçilmesi için ge-
rekli çalışmaları sürdürüyoruz” diye
konuştu.

‘’TURİZM VADİSİ OLMAK
ZORUNDAYIZ’’

Sümela Manastırı’nda yapılacak
restorasyon projesi hakkında da
bilgi veren Başkan Koçhan, “Sü-
mela Doğu Karadeniz’in ve
Maçka’nın en önemli turizm mer-
kezi. Şu anda ilk defa Sümela Ma-
nastırı’nın en detaylı restorasyon
projesi yapıldı. Bunun için Turizm
Bakanlığı’na, Trabzon Valimiz
Abdil Celil Öz’e, Turizm İl Müdür-
lüğümüze çok teşekkür ediyorum.
Proje Kültür ve Tabiat Varlıklarını
Koruma Kurulu’ndan da geçti.

Önümüzdeki yıl ihalesi yapılarak
yeniden elden geçirilecek. Eski res-
torasyonu çok kötüydü. Fakat bu
sefer detaylı bir çalışma yapılmış.
Bütün fresklerin tek tek analiz ra-
porları var. 300 sayfalık bir kitapçık
hazırlamışlar. En ince detayına
kadar her şeyi projelendirmişler. İs-
tanbul Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’ne bağlı hocalar çalışma
yapmış. Bu yıl içinde başlayacak.
Özellikle Sümela’nın kapalı olan
yerleri ve yukardan taş düşme prob-
lemleri bu restorasyon projesi ile
çözülmüş olacak. Sümela Manastırı
gelecek 5 yılda Doğu Karadeniz’in
en büyük turizm merkezi olacak.
Biz de buna göre Maçka’yı dizayn
edip, buradaki turizm gelirinden
Maçka’nın hak ettiği payı alması
için elimizden gelen çalışmayı yapa-
cağız’’ dedi.

Vazelon Manastırı ve Kuştul Ma-
nastırı’nı da Sümela Projesi’ne en-
tegre edip, yaylalarla birlikte
turistin bölgelerinde kalma süresini
uzatacaklarını kaydeden Başkan
Koçhan şöyle devam etti: ‘’Şu an

maalesef Sümela’yı ziyaret edenler
günübirlik geliyorlar. 600 bin turist-
ten yılda 6 bin kişi Maçka’da konak-
lamıyordur. Bu sayıyı konaklama
tesisleri ile artırmayı planlıyoruz.
Tamamen bir turizm vadisi yapmak
zorundayız. Biz bunun bilincindeyiz
ve elimizden geldiğince her türlü
yatırımcının önünü açıp Maçka’yı
turizmle büyüteceğiz. Hepsinden
önemlisi Hamsiköy Vadisi’ni de ek-
leyeceğiz.”

PAY ALMALIYIZ
Maçka Belediyesi’nin Sümela

Manastırı gelirinden pay alması ge-
rektiğinin ifade eden Başkan Koç-
han, “Sümela Manastırı’nın ne
yazık ki Maçka’ya bir katkısı olmu-
yor. Sümela Manastırı’nın çöpünü
Maçka Belediyesi topluyor. Fakat
ne yazık ki Sümela Manastırı’ndan
pay alamıyoruz. Gerekli görüşme-
leri yapıyoruz. Sümela Manastı-
rı’ndan alacağımız pay ile hem
Maçka’mıza hem de Sümela Ma-
nastırı’na gerekli yatırımları daha
rahat yapabiliriz” dedi. Á

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Vazelon ve
Kuştul manastırlarının da Sümela Projesi’ne entegre
edilerek, turistin bölgelerinde kalma süresini
uzatacaklarını ve yayla turizmini geliştireceklerini söyledi.
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Maçka'da rekor bir oy ile AK
Parti'den belediye başkanlığını
kazandıktan sonra 8 aylık süreçte
yaptıkları çalışmalar konusunda
bilgi veren Maçka Belediye
Başkanı Koray Koçhan kısa
sürede önemli işler başardıklarını
söyledi.

BÜYÜK BORCA RAĞMEN
HİZMETE DEVAM

Başkan Koçhan, "Göreve geldi-
ğimiz gün büyük bir borç yükü ile
sorumluluğu üstlendik. Ne yazık
ki Maçka Belediyesi’nin doğru
dürüst makine parkı bile yoktu.
Hemen bir yol haritası çıkararak,
öncelikle ödenmesi gereken 12
milyon lira gibi büyük bir borcun
2.5 milyon liralık bölümünü
ödedik. Bu borç, kimilerine göre
çok yüksek görünmese de 6 ay
gibi kısa bir sürede ödenme
şartı vardı. Bu borçlar, ne yazık
ki Maçka'ya girecek 2,5 milyon-
luk yatırımı engellemiş oldu.
Ama biz bu borcu bahane
etmeden hizmetlerimize devam
ediyoruz" dedi.

TRABZON'UN 4. BÜYÜK
MAKİNE PARKI

Başkan Koçhan, "Trabzon'un
büyükşehir olması ile birlikte
Maçka'nın yüzölçümü ve hizmet
alanı çok arttı. Yetersiz makine
parkı ile 75 mahallemize hizmet
veremezdik. Trabzon Büyükşehir
Belediyesi'nin destekleri ile Trab-
zon Büyükşehir, Ortahisar ve Ak-
çaabat Belediyesi'nden sonra
Trabzon'un 4. büyük makine par-
kını belediyemize kazandırdık. Bu
makine parkımızda; 3 greyder, 1
adet lastikli, 1 adet paletli ekska-
vatör, 2 küçük cisibi, 2 yükleyici ve
8 kamyonumuzla Maçka’daki böl-
geye hizmet ediyoruz” dedi.

12 BİN TON ASFALT
DÖKÜLDÜ

Mahallelerdeki yol sorununu
bildiklerini ve gerekli çalışmalara
devam ettiklerini dile getiren
Başkan Koçhan, "8 aylık süreç
içerisinde büyükşehrimizin de
desteğiyle 12 bin tonluk asfalt
döktük. Bu da yaklaşık olarak 11
kilometreye tekabül ediyor. Yine
Büyükşehir Belediyemizin deste-
ğiyle 900 bin liralık betonlama
yaptık. İmam Hatip Lisesi, Bah-
çekaya, Bakırcılar Mahallesi, Esi-
roğlu Mahallesi, Işıklar ve
Öğütlü mevkii, Maçka Merkez
Mahallesi, Dr. Cevat Küçük
Sokak, Akmescit Mahallesi,Á

Maçka Belediye Başkanı Eczacı Koray Koçhan, 10 yıldır
AK Belediyecilik hizmetlerinden geri kalan Maçka'ya vaat
ettikleri projeleri bir bir yerine getirdiklerini açıkladı.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan kısa sürede önemli işler başardıklarını söyledi.

Yeni Türkiye yolunda yeni bir
MAÇKA
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Afet Evleri yolu ve birçok ma-
hallemizde asfalt çalışmalarımızı
tamamladık. İmkanlarımızı zorla-
yarak asfaltlama çalışmalarını
daha geniş alanlara yayacağız.
Trabzon’da 18 ilçenin en uzun yol
ağına sahip bir ilçe durumdayız.
Yaptığımız çalışmalar ile 8 ay gibi
kısa bir sürede 12 bin ton asfalt

döktük. Mezarlıkları temizledik,
Reşadiye Mahallesinde parke ça-
lışmaları gerçekleştirdik, Esiroğlu
Mahallemizde kapalı spor salonu
ihalesini yaptık, Maçka merkezde
Turgut Özal Parkı’nın yeniledik,
Maçka’ya yakışmayan tuvaleti yı-
karak daha modern bir tuvalet
yaptık, Ömer Burhanoğlu Rehabi-

litasyon Hastanesi’ne köprü ya-
pımı devam ediyor. Kısacası biz
Maçka’nın cehresini değişmek için
çıktığımız bu yolda birçok işe im-
zamızı atarak AK Parti Belediye-
ciliğinin farkını ortaya koyduk.
Çok şükür gittiğimiz her yerde va-
tandaşların büyük sevgi ve ilgi ile
karşılaşıyoruz’’ dedi.

Koçhan: Cuhurbaşkanımız

Erdoğan’ı örnek aldık’

MAÇKA

“Her türlü imkanımızla Maçka’yı

yeniden imar edeceğiz. AK Parti,

Maçka için bir özlemdi. Maçka’ya bir

şeyler yapalım, eserler bırakalımın

peşindeyiz. Maçka’yı gerek turizm

gerek bu tarihiyle par-

makla gösterilebilecek

bir ilçe haline getirmek

için çalışacağız. Biz her

zaman AK Parti kuru-

cusu Cumhurbaşkanı-

mız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan’ı örnek

aldık. Biz AK Parti be-

lediyeciliği anlayışı ile

uzakta ya da yakında

bütün vatandaşlarımıza eşit hizmet

vermenin gayreti içersindeyiz. Biz

çıktığımız bu yolda tüm Maçka’yı ku-

caklayarak, eşit hizmet anlayışı içer-

sinde gece gündüz çalışıyoruz”
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Ben, Horasan'dan Anadolu'ya göç
eden ve 1938'de Kırşehir’deki Çiçek-
dağı civarında konaklayan, Avşar Yö-

rükleri'ne mensup ailenin çocuğuyum.
1982'den itibaren hayatımı Ankara Mamak
civarında sürdürüyorum.
Bu dönemde Ülkücü Teşkilatı ile tanışarak,

hayata yeni bir adım attım. Aslında her
insan doğarken önce Müslüman sonra milli-
yetçi doğar, sonradan milliyetçi olunmaz .
Ülkücü Teşkilatı'nda ve o dönemde bü-

yüklerimizden almış olduğumuz eğitim, önce
Allah'a, sonra Turancılık ve vatana hizmete
yönelikti. Hiçbir çıkar gözetmeksizin, millet,
bayrak, ezanımızve davamızın mücadelecisi
olduk. 13 yaşına kadar asil bir ailenin ço-
cuğu olmamdan kaynaklanan aile terbiyesi
ile doğru yoldan hiç sapmadan, hakikati hiç
terk etmeden, adımın Yunus olduğu gibi,
adıma yakışır bir şekilde hayatımı bugüne
kadar idame ettirdim.

ALLAH YARDIMCIMIZDIR
Yaşadığım hayatın içerisinden edindiğim

tecrübelerle, sizlere az da olsa şunları söyle-

mek istiyorum; ''Türkiye Cumhuriyeti'nin ve
vatan topraklarının üzerindeki kirli ellerin
ve kara bulutların esrarengizliği beni hep
kuşkuda bırakmıştır. Her kuşkuya düştü-
ğümde itikadım neticesinde farkında oldu-
ğum şey, Yüce Rabbimizin göndermiş
olduğu kitabın (Kur'an-ı Azim ü Şan), Al-
lah'ın elçisi, İslamiyet'in in yol göstericisi
(S.A.V) H.Z Muhammet ve bu ülkede
İslam topraklarında yatmakta olan ulema-
lar ve ümmetler oldukça Osmanlı'dan beri
süre gelen küçük ve büyük savaşlarda gö-
rüldüğü gibi kimselerin bu ülkeye zeval ve-
remediğidir. Vermeye çalışanlar da çok
büyük azap görmüşlerdir. Bu necip milleti
İslam topraklarında bu güzel nimetlerle ya-
şattı için Allahımıza şükürler olsun. Şükürler
olsun ki, Yüce Allah daima bu necip mille-
tin, bu milleti temsil eden liderlerin de ya-
nında olmuştur .
“KENDİ MUTLULUĞU İÇİN

BAŞKASINI AĞALATAN BİZDEN
DEĞİLDİR”

İNANCIMI
HİÇ KAYBETMEDİM

YUNUS
İNCE LİDERE ÇAĞRI

Vatan sevgisini senin aşkın bilirim
Ne zaman çağırırsan, düşünmem gelirim
Haksızlığa ve adaletsizliğe bil ki deliririm
Bu milletin sahibisin sen büyük lider …

İlçesinin mahalle ve sokaklarını
dolaşarak vatandaşlarla yüz yüze
görüşmeler yapan Maçka Kayma-
kamı Uğur Tutkan, bu yöntemle
problemleri tespit ederken diğer
yandan çözüm için daire amirle-
rini harekete geçiriyor.

Kaymakamlık makamının devle-
tin vatandaşlara açılan bir kapısı
olduğunu belirten Tutkan, " Biz
bu kapıyı sonuna kadar vatandaş-
larımıza açmak için Maçka’dayız.
Vatandaşlarımızın her zaman ya-
nında olduk. Vatandaşlarımız da
bize büyük teveccüh gösterdi. İs-
teyen vatandaşımız gelip çayımızı,
kahvemizi içerek, bizlere sorunla-
rını anlatabilir” diye konuştu.

Kaymakam Tutkan, "Devletin
amacı, halkın mutluluğu, refahı,
rahatı ve huzuru için çalışmaktır.
Devletin gücü halkına sağladığı
sosyal yaşamla ölçülür. Biz Maçka
halkına hizmet için buradayız.

Görevimiz halka gitmek, dinle-
mek. Mümkün olduğunca sorun-
larına çare üretmektir” dedi.

Kaymakam Tutkan’ın ziyaretin-
den büyük memnuniyet duydukla-
rını ifade eden Kuşçu Mahallesi
Muhtarı Ahmet Akyüz, “Genç ve
dinamik kaymakamımız, makamı-
nın kapılarını halka arkaya kadar
açarken, diğer yandan yakın uzak
demeden halkın ayağına giderek
problemleri yerinde tespit edip
çözmeye çalışması bizleri son de-
rece mutlu ediyor. Birlikte el ele
verip Maçkamızı çok iyi yerlere
taşıyacağız. Devletimizin halkın
yanında olduğunu bizlere hisset-
tirdi" dedi.

Mahalleli kaymakam gördü

Maçka Kaymakamı Uğur Tutkan
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Öncelikle ifade etmeliyim ki
Uluslararası Basın
Yayın Birliği’nin

çalışmaları insan hak ve
özgürlükleri için ülkemizde ve
uluslararası camiada taktire
değer niteliktedir. Uluslararası
Basın Yayın Birliği’ne dahil
edilmem, benim için büyük bir
onurdur.
Aslında birlik merkezini

ziyaretim, sadece birliğin ve
derginin kurucularını görüp taktir
ve tebriklerimi iletmekti, fakat
öyle olmadı. Birliği ve amacını
yakından tanıyınca, çalışmaları
yerinde görünce, taşın altına ben
de elimi koymak zorunda
kaldım. Aksi halinde mutsuz
olacaktım.
Türkiye benim ülkem. Her

açıdan ülkemi günahıyla
sevabıyla seviyorum. Doğal ve
kültürel zenginliği muhteşem.
Tarihi tartışılamaz. Ancak; sivil
toplum hareketlerinin arzu edilen
noktada olamaması beni
üzmektedir.

YAŞANILACAK ÜLKE
Örneğin Kanada, Birleşmiş

Milletler tarafından yaşamak
için en iyi ülkelerden biri
olarak seçilmiştir. Kanada'nın
nefes kesen doğal güzelliği,
serbestçe erişebilir sağlık ve
sosyal güvenlik sistemi, yüksek
eğitim seviyesi ve temiz doğal
çevresi bu memleketi en insan
çekici ülkerlerden birisi yapmıştır.
Kanada, 2002 yılına kadar 150

farklı ülkeden gelen göçmenleri
memnuniyetle karşılamış ve çok
kültürlülükten her zaman gurur
duymuştur. Ancak Kanada’da
2002 yılından sonra Göçmenlik
Yasası’nda değişiklikler yapılarak

göçmen olarak ülkeye giriş
zorlaştırılmıştır. Örneğin eskiden
anne ve babayı göçmen olarak
kolaylıkla Kanada’ya getirme
sansına sahiptiler, fakat yeni
yasayla anne ve babayı getirme
hakkı kaldırıldı. Şimdi anne
babalar turist vizesi ile
Kanada’ya gelerek daha önce
göçmenlik hakkı kazanmış
çocuklarının yanında bir süre
kalabilmektedir.

SİSTEM OTURTULMUŞ
Ben bir Türk işadamıyım aynı

zamanda yaklaşık 20 yıldır o
ülkenin vatandaşı olarak
Kanada’da yaşıyorum. Kanada
gibi bir ülkeden Türkiye’ye
baktığımda başkent platformunun
misyonu kolaylıkla anlaşılıyor.
Çünkü Kanada “İnsani yaşat ki
devlet yasasın” anlayisina tam
parelel olarak sistemini
oluşturmuş ve uygulamaktadır.
Osmanlı mirası ülkemiz, umut

ederim ki Ahievran ve Osmanlı
vakıf anlayışına sahip çıkar ve
yakın bir tarihte sosyal devlet
anlayışını güçlendirerek birçok
gelişmiş ülkelerin ve Kanada'nın
sosyal güvenlik sistemine ulaşır.
Beklenti ve dileğimiz ülkemizin

daha da ileriye gitmesidir…
Ben de Uluslararası Basın

Yayın Birliği’ni SİMGE
Dergisi’nin de savunduğu
“İnsanı yaşat ki devlet
yaşasın” anlayışını Kanada’da
tüm sivil toplum kuruluşları ve
kamuoyu ile paylaşacağım ve bu
misyona hizmet edeceğim…
SİMGE Dergisi’ne

Kanada'dan katkılarıma
devam edeceğim...Simge
Dergisi okurlarına sevgi ve
saygılarımı sunuyorum.

ORUÇ
NAMLI

SİMGE Kanada (Ottowa) Temsilcisi

İNSANI YAŞAT Kİ
DEVLET YAŞASIN



KAMER DURDU

umhurbaşkanlığı’nın ukde-
sinde kurulan Aile ve Sosyal
İlişkiler Federasyonu (ASİF)
Antalya’da da faaliyete baş-
ladı. Antalya İl Başkanlığı’na

atanan Basın İlan Kurumu Antalya
eski Müdürü Vedat Baykal, ASİF
Genel Başkan Yardımcısı Kudret
Çiçekci’nin elinden mazbatasını ala-
rak görevine başladı. Antalya Polis
Moral Eğitim Merkezi’nde (Polis
Evi) gerçekleştirilen ilk toplantı ve
mazbata törenine, 10 kişiden oluşan
Yönetim Kurulu Üyeleri ile örgüt-
lenmesi tamamlanan 19 ilçenin ilçe

temsilcileri katıldı. As Başkanlığına
Murat Bozbağ’ın getirildiği toplan-
tıda konuşan ASİF Genel Başkan
Yardımcısı Kudret Çiçekci, 81 İl ile
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve
Avrupa’nın 18 ülkesinde de örgüt-
lendiklerini belirtti.

DAYANIŞMA VE DESTEK
Mazbatasını alarak görevine baş-

layan ASİF İl Başkanı Vedat Bay-
kal, federasyonun kuruluş amacının

dayanışma üzerine bina edildiğini
kaydederek, şunları söyledi: “Çalış-
malarını başlattığımız faaliyet bi-
çimlerimizi ve alanlarımızı
Antalyalılar ile paylaşacağız. Kenti-
mizde ve ülkemizde meydana gele-
bilecek olan afet, olağanüstü
durumlar ile olağan zamanlarda ih-
tiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık,
eğitim, yakacak, kira barınma, ev-
lenme yuva kurma, iş kurma gibi
bütün hususlarda ayni Á

Devlet, ASİF
ile vatandaşının
yanında olacak

İL VE İLÇELER DÜZEYİNDE TEŞKİLATLANMALAR SÜRÜYORİL VE İLÇELER DÜZEYİNDE TEŞKİLATLANMALAR SÜRÜYORİL VE İLÇELER DÜZEYİNDE TEŞKİLATLANMALAR SÜRÜYORİL VE İLÇELER DÜZEYİNDE TEŞKİLATLANMALAR SÜRÜYORİL VE İLÇELER DÜZEYİNDE TEŞKİLATLANMALAR SÜRÜYOR
AAnnttaallyyaa  PPoolliiss  MMoorraall
Eğitim Merkezi’nde
gerçekleştirilen ilk

toplantı ve mazbata
törenine, 10 kişiden

oluşan yönetim kurulu
üyeleri ile örgütlenmesi

tamamlanan 19
ilçenin ilçe temsilcileri

katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’nın ukdesinde oluşturulan ve kısa adı
ASİF olan Aile ve Sosyal İlişkiler Federasyonu, Vedat
Baykal’ın İl Başkanlığı’nda Antalya’da da kuruldu  C
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ASİF, afet hallerinde veya olağan durumlarda ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim,
yakacak, kira barınma, evlenme yuva ve iş kurma gibi konularda yardımcı olacak

Antalya İl Başkanlığı’na atanan Basın İlan Kurumu Antalya eski Müdürü Vedat Baykal, ASİF Genel Başkan Yardım-
cısı Kudret Çiçekci’nin elinden mazbatasını alarak görevine başladı.

nakdi her türlü maddi ve manevi
yardımda bulunmak faaliyet
alanlarımızın içinde olacak.
Görevimiz, toplumun menfaatine
olacak her türlü faaliyeti
destekleyecek çalışmalar yapmak
olacak.”

BÖLGESEL-SEKTÖREL
KALKINMA

Bölgelerindeki sosyo-ekonomik
yapının kalkındırılmasında da rol
oynayacaklarını ifade eden ASİF İl
Başkanı Baykal, “Türkiye
Cumhuriyeti Anayasası ve
kanunları doğrultusunda kendisine

bağlı üyelerin amaçlarını
gerçekleştirmeye yardımcı olmak,
bu amaçla üyeler arasında
koordinasyon ve işbirliğinin en üst
düzeye çıkarılması temel olmak
üzere ülkemizin sosyal ve
ekonomik kalkınmasına katkıda
bulunmak, bölgesel, sektörel ve
ekonomik sosyal, kültürel
politikaların oluşmasını sağlamayı
düşünüyoruz. Bölgesel ve çeşitli
sektörlerde kalkınma vizyonları
gerçekleştirerek uluslar arası
entegrasyon ve rekabet gücünün
arttırılmasına katkıda bulunmak,
projeler geliştirmeyi planlıyoruz. İş

dünyası, kadınlar ve kültürel
konularda sorunlar ve çözüm
önerilerini kamuoyuna yetkili
ulusal, uluslar arası kurum ve
kuruluşlara duyurmak amacıyla
üyeleri arasında güç birliği
sağlayarak ortak çalışma zemini
oluşturmayı, sivil toplum
kurumsallaşması ve özel
girişimciliğin yaygınlaştırılmasına
çalışmayı ve sanayici iş adamları ile
tüm federasyon mensuplarının
sorunlarına sahip çıkarak toplumda
öncü ve girişimci nitelikleri
geliştirmeyi hedefliyoruz” diye
konuştu.
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rabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Orhan Fevzi Güm-
rükçüoğlu, 10 Ocak Cumar-
tesi günü çalışan gazetecilere
kahvaltı verecekti. Sabah er-

kenden kalkıp, belediye otobüsüne
bindim. Havanın yağışlı olması özel
araçla gitmemizi engellediğinden
Maçka Belediyesi Basın Bürosu gö-
revlilerinden Tolga Karakurum’u
arayıp, belediye otobüsünde oldu-
ğumuzu, aracın 20 dakika sonra kal-
kacağını söyledim. O sırada internet
gazetecisi Yılmaz Kaya, Maçka Ha-
ber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü
Fatma Karahasanoğlu’nu arayarak,

nerede olduğumuzu sordu. Fatma
da otobüste olduğumuzu, aracın
kalkmasına 12 dakika kaldığını be-
lirtti.

Saatler 08.20’yi gösterince, otobüs
hareket etti. İlçe postanesine git-
miştik ki, Yılmaz arayarak otobü-
sün beklemesini istedi. Şoför Se-
lim’den rica ederek, bir kaç dakika
Yılmaz’ı bekledik. Yılmaz, tek ne-
fes kendini otobüse attı.

Yol kenarlarına biriken kar yığın-
larının arasından otobüs ağır ağır
ilerliyordu. Yol boyunca sohbet et-
tik. Soğuk havadan, kar yağışından,
araçların yağışlı havada hasarlı kaza

yapmalarına kadar bir çok konuyu
ele aldık.

KALDIRIMLAR BUZLU
Trabzon yine gri havasına bü-

rünmüştü. Birkaç gün öncesinden
yağan kar, kaldırımlarda hükmünü
sürdürüyordu. Buzlu kaldırımda yü-
rümek zordu. Sabahın erken saatle-
riydi. Sokaklar fazla kalabalık değil-
di. Tenha sokaklarda yürümek
zevkliydi. Ancak buz engeli bu zevki
işkenceye döndürmeye yetiyordu.
Büyükşehir Belediyesi’nin yoğun
çalışması buna eklenince yürümek
bir hayli güçleşti. Á

T

DUYGU KARAHASANOĞLU’NDAN AYIN ANISI / TRABZON

ROYAL SİNEMASI 10 OCAKROYAL SİNEMASI 10 OCAKROYAL SİNEMASI 10 OCAKROYAL SİNEMASI 10 OCAKROYAL SİNEMASI 10 OCAK

(Sağdan itibaren) Maçka Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi Duygu Karahasanoğlu, Maçka Haber Gazetesi Yazı İşleri Mü-
dürü Fatma Karahasanoğlu, Maçka Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nedim Mollaveisoğlu, Akçaabat Haber Ga-
zetesi muhabiri Uğur Tütenk, internet gazetecisi Yılmaz Kaya, Karadenizin Sesi Köşe yazarı ve yönetmen Varol Uzlu,

Akçaabat Haber Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Cemil Bıyıklı, Akçaabat Haber Gazetesi İmtiyaz Sahibi İsmail Topal.
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Gazeteciler Cemiyeti’nin önünde
Karadenizin Sesi gazetesi köşe yazarı
ve yönetmen Varol Uzlu öteye beri-
ye bakınıyordu. Fatma, kahvaltıya gi-
dip gitmeyeceğini sordu. Varol, önce
saatine sonra bize baktı. Zamanımı-
zın olduğunu, köşedeki çay ocağında
çay içebileceğimiz söyledi. Ben, Fat-
ma, Yılmaz, Varol çay ocağına gir-
dik. Kahvaltıya daha yarım saat daha
vardı. On- on beş dakika çay ocağın-
da oyalandıktan sonra kahvaltının
verileceği otele doğru ilerledik.

Trabzon Büyükşehir Belediye
Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğ-
lu, gazetecileri kahvaltı salonunun
girişinde karşılayarak, 10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Günü’nü kutlu-
yordu. Bizim de günümüzü iki kez
kutladı. İsmimizin ve gazetemizin
adı yazılı olan flaş bellekle birlikte
ajanda hediye edildi. Kahvaltı salo-
nuna girdiğimizde oturacak masala-
rı seçiyorduk ki, Maçka Haber Ga-
zetesi Genel Yayın Yönetmeni Ne-
dim Mollaveisoğlu bizi oturduğu
masaya davet etti.

SLAYT GÖSTERİSİ
Kahvaltıdan sonra gazetecilerle ilgi-

li slayt gösterisi birçok gazeteciyi hü-
zünlendirdi. Özellikle Nedim abi, yıl-
lar önce kalecilik yaptığı takım arka-
daşlarıyla birlikte kendisini görünce
geçmişin tozlu raflarını araladı. Ebe-
diyete intikal eden gazeteci ağabeyle-
rimiz de son kez slaytlarda bizlere
baktı. Günün anısına kesilen yaş pas-
tadan sonra toplu hatıra fotoğrafı
çektirdik. Kahvaltıdan sonra buz gibi
Trabzon sokaklarına girdik. Gazete-
nin kalıplarını bekleyecektik. Bunun
için 3-4 saatlik bir zamanımız vardı.

SON UMUT’U İZLEDİK
Ne yapacağımızı düşünürken,

Fatma, sinemaya gitme fikrini
ortaya attı. Ben de bugün
Gazeteciler Günü, dolayısıyla
‘’Sinema bize bir film hediye etsin’’
dedim. Yılmaz da fikrimizi
onaylayınca Royal Sineması’nın
yolunu tuttuk. Önce afişlere baktık.
Gişedeki kadına Son Umut filmine

gideceğimizi, ancak Çalışan
Gazeteciler Günü dolayısıyla filmi
ücretsiz seyretmek istediğimizi
söyledik. Gişedeki kadın, telefonla
Müdür Yardımcısı Özden Topçu’yu
arayarak, Yılmaz’a telefonu uzattı.
Yılmaz, bizden bahsetti. Özden
Hanım ‘Tamam’ deyip, telefonun
tekrar gişedeki kadına verilmesini
söyledi. Filmin başlamasına on
dakika vardı. Gişedeki kadın,
biletlerimizi 10.55 seansına kesip,
verdikten sonra salonu bulmamız
hususunda görevliden birini çağırdı
ve yardım etmesini söyledi. Salona
ilk biz girdik. Uygun yer bulup
oturduk.

Çok geçmeden “Son Umut” filmi
başladı. İki saat süren filmi deyim
yerindeyse nefes almadan izledik.
10 Ocak Çalışan Gazetecilerin
Günü dolayısıyla bizim ricamızı
kırmayıp yerine getiren başta Royal
Sinema Müdür Yardımcısı Özden
Topçu’ya, sinema sahibi Cüneyt
Kars’a ve sinema müdürü Sinan
Çürük’e çok teşekkür ediyorum.

T
ÜRK-İŞ Antalya İl Temsil-
cisi ve TES-İŞ Antalya Şube
Başkanı Hacı Mevlüt Ünal,
10 Ocak Çalışan Gazeteciler

Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıkla-
mada, Basın İş Yasası’nın 1961 yılın-
da gazete emekçilerini lehine dönüş-
türülmesinin 54. yıldönümünün,
medya ve medya çalışanlarının bay-
ramına dönüşmesi gerekirken, hala
bir mücadele tarihi olarak yaşanma-
sının düşündürücü olduğunu belirtti.

TÜRK-İŞ İl Temsilcisi Hacı Mev-
lüt Ünal, Türkiye Gazeteciler Sendi-
kası’nın (TGS) TÜRK-İŞ
bünyesinde olduğunu ifade ederek,
açıklamasında şunlara yer verdi:
“Gazeteci dostlarımızın, basın emek-

çilerinin, dün olduğu gibi bugün de
örgütlenmeye ve örgütlü mücadele
vermeye ihtiyaçları vardır. Çünkü,
kanunun çıkarılmasından bugüne
kadar geçen yıllarda ne yazık ki gaze-
tecilerin kazanımları büyük ölçüde
budanmış sendikalaşma hakkı kulla-
nılamaz hale getirilmiş, taşeronlaşma
yaygınlaştırılmıştır. İş güvencesi orta-
dan kalkmış toplu işten çıkarmalar
günlük olaylar haline gelmiştir. Ülke-
mizde basın özgürlüğü, düşünceyi
ifade özgürlüğü ve bireylerin temel
hak ve özgürlükleri 54 yıl öncesinden
daha kötü durumdadır. Gazetelerin
ve Gazetecilerin özgür olmadığı bir
Türkiye’de özgürlüklerden ve de-
mokrasiden söz edilemez.”

Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi Hacı Mevlüt
Ünal, “Sansürün, oto sansürün olmadığı ve basının özgür olduğu bir Türkiye diliyorum” dedi.

“Basın özgür olmalıdır”

TÜRK-İŞ Antalya İl Temsilcisi
ve TES-İŞ Antalya Şube

Başkanı Hacı Mevlüt Ünal
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üneş ışığına maruz kalan göz,
daha erken katarakt olma
riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Göz sağlığı uzmanı Antalya
Atatürk Devlet Hastanesi

Göz Hekimi Op. Dr. Mehmet Fatih
Küçük, Antalya gibi güneşi yoğun ve
dik alan bölgelerde yaşayanların,
göz sağlığını korumaları için daha
dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.
Dr. Küçük, göz sağlığı için yaz-kış
güneş gözlüğünün önemini
vurguladı.

Uzun süre güneş ışığına maruz
kalmanın erken yaşta katarakt olma
ihtimalini artırdığını açıklayan
Antalya Atatürk Devlet Hastanesi
Göz Hekimi Op. Dr. Mehmet Fatih
Küçük, şunları söyledi: “Katarakt,
gözün doğal merceğinin
saydamlığını kaybedip
bulanıklaşarak görme kalitesini ve
miktarının düşmesidir. Dünya Sağlık
örgütünün bilgilerine göre Katarakt,
dünyada görme özrünün ve de
önlenebilir görme kaybının en sık
nedenlerindendir. Doğumdan
itibaren görülebilen fakat ilerleyen
yaşlarda daha sık gördüğümüz

katarakt, genç yaşlarda travmaya,
şeker hastalığına ve uzun süre
güneşin zararlı ışınlarına maruz
kalmasına bağlı olarak ortaya
çıkabiliyor. Kataraktta; doğal
şeffaflığını yitiren göz merceği,
görüntünün retina adı verilen sinir
tabakaya iletilmesine engel olur,
böylece hasta sisli gördüğünü ifade
eder.”

HER YAŞTA GEREKLİ
Hacettepe Üniversitesi Tıp

Fakültesi’nden (İngilizce) mezunu
olan ve Marmara Üniversitesi’nden
ihtisasını alarak uzun yıllar
İstanbul’da özel sektör ve kamu
hastaneleri ile dünyanın çeşitli
bölgelerinde (Afrika gibi) Uluslar
arası mesleki Sivil Toplum
Örgütleriyle Katarakt ve refraktif
cerrahi üzerine çalıştıktan sonra
Antalya’ya gelen Göz Hekimi Dr.
Fatih Küçük, kataraktın tek tedavi

yönteminin cerrahi olduğunu ve
ilaçla veya gözlükle tedavisinin
mümkün olmadığını belirtti. Küçük,
kataraktın, herhangi bir besin veya
ilaçla önlenebilme olasılığının
bulunmadığını kaydederek;
“Katarakt cerrahisi sonrası
hastaların bir kısmı kamaşma, ışık ve
güneşten rahatsız olmaktan
şikayetçidirler. Katarakt risklerinde
belirttiğimiz gibi dışarıda güneş
ışınlarının zararlı etkilerinde
korunmak için hastaların uzman
kontrolü sonrası, Sağlık Bakanlığı
sertifikasyonu olan Güneş gözlüğü
kullanması önerilir. Güneş gözlüğü
sadece yaz aylarında gerekli olmaz,
kış aylarında da kullanılmalıdır.
Özelikle kar yağışının olduğu
bölgelerde koruyucu özelliği ön
plana çıkar. Sonuçta Güneş gözlüğü
her yaşta, her mevsimde ve uzman
kontrolünde kullanılmalıdır” dedi.

Á

Antalya gibi güneşi yoğun ve dik alan bölgelerde
yaşayanların, uzun süre güneş ışığına maruz kalmaları halinde
erken yaşta katarakt olma ihtimallerinin arttığı açıklandı

UZMANLARDAN ÖNERİ:
YAZ KIŞ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN
UZMANLARDAN ÖNERİ:
YAZ KIŞ GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ KULLANIN
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KATARKTTA TEDAVİ FAKO
Sadece yaşlılarda değil, genç yaş-

larda da katarakt olma riskinin bu-
lunduğunu ifade eden Dr. Küçük,
göz sağlığında dikkatli olunması ge-
rektiğini bildirdi. 18 aydır Antal-
ya’da bulunan ve ekibiyle birlikte bu
süre içinde 800 civarında katarakt
ameliyatı yaptıklarını ve Antalya’da
çok fazla katarakt hastası bulundu-
ğunu belirten Op. Dr. Mehmet
Fatih Küçük, açıklamasında şunlara
yer verdi: “Genç hastalarda yaşlı
hastalara göre kataraktın erken ev-
relerinde şikayetler başlar. Hasta-
lar; görüntü kalitesinde düşme,
güneş ışınlarının azaldığı akşam
üzeri ve sisli havalarda yete-
rince ayrıntıyı görememe, sık
gözlük değişimi ve renklerin
matlaşması şikayetleriyle
gelmektedirler. Cerrahinin
zamanlaması hasta şikayet-
leri ve de göz uzmanının ka-
rarı ile verilmektedir. Katarakt
cerrahisi; ameliyatla şeffaflığını

ve ışık geçirgenliğini kaybeden
doğal göz merceğinin gerekli kısım-
larının alınıp yerine değişik madde-
lerden üretilmiş yapay merceklerle
değiştirilmesi, göz içine yerleştiril-
mesi işlemidir. Lazerle diye adlan-
dırılan yöntem, bilimsel adıyla

FAKO cerrahisiyle-lensin kapsülü
olarak adlandırılan zarının bir kısmı
korunarak temizlenmesidir. Kata-
rakt cerrahisi sonrası, uygulanan
cerrahinin tipine ve hastanın duru-
muna göre hastanede kalma süresi,
ilaç kullanımı ve normal hayata
dönme süresi farklılıklar gösterir.
Fako cerrahisinde genellikle hasta
ameliyattan sonra hastanede kal-

maz ve bir gün sonra kapatılan
gözü açılır.”

Antalya Atatürk Devlet
Hastanesi göz uzmanı Op.Dr.
Mehmet Fatih Küçük, bilgi-
sayar ekranlarının da yaydığı
ışınlardan ötürü kurumaya
yol açarak göz sağlığıyla ilgili

risk oluşturduğunu ve gözü
ciddi oranda tahrip ettiğini de

sözlerine ekledi.

Antalya Atatürk Devlet Hastanesi Göz Hekimi Op. Dr.
Mehmet Fatih Küçük, göz sağlığı için yaz-kış güneş
gözlüğü kullanılmasının gerekli olduğunu belirtt.

Antalya’da 18 ayda ekibiyle birlikte 800 civarında katarakt ameliyatı yaptıklarını belirten Op. Dr. Mehmet Fatih Kü-
çük, Antalya’da çok fazla katarakt hastası bulunduğunu, bunda da güneşin etkisinin çok fazla olduğunu söyledi.



Bazen anlamakta güçlük
çekmiyor değilim..
Çekiyorum...

Sen gel, Atatürk’ün kurduğu
Cumhuriyet sayesinde Türkiye
Büyük Millet Meclisi'ne gir, sonra
da o Cumhuriyet için “90 yıllık
reklam arası” de!..
Sanki tesis edilen o demokrasi
sayesinde iktidara gelmedi... Sanki

Cumhuriyet değil de, saltanat
sayesinde yoksul halk çocukları
devleti yönetir oldu...
Sanki seçimle iktidara

gelinmeseydi, “Padişah
oğluyum, padişah
torunuyum” diyenler

tepemizde olmayacaktı...

H

Sanki şu anda Cumhuriyetin
kadına tanıdığı kazanımlardan en
çok faydalanan kendisi değil...
Sanki İstanbul ve Ankara büyükşehir

belediyelerine tüm laleleri satan, eşinin
ve kendisinin sahibi olduğu
Balıkesir’deki şirketi değil...
Sanki İstanbul’a her yıl 15 milyon

lale dikilmiyor ve bu lalelere ödenen
para; Muğla, Artvin, Siirt ve Van
gibi şehirlerimizin bütçesinden fazla
değil...
Sanki Türkiye’deki lalelerin

neredeyse yarısını tek başına
üreten kendi şirketi değil...
Sanki o şirket 5 yılda adeta uçup

Türkiye’nin en büyüğü olmadı...
Sanki ömrü sadece bir hafta, taş

çatlasa 10 gün olan laleler israfın
sembolü değil.
Sanki Sağlık Bakanı Ziya

Müezzinoğlu’nun “Kadınlar için tek
kariyer anneliktir” dediğini kimse
bilmiyor...
Sanki Cumhuriyet sayesinde Meclis

çatısı altında olan kendisinin buna
tepki göstermediğini kimse anlamıyor...

H

Bilmelidir ki dört senedir milletvekili
olan kendisinin ne bir kanun teklifi, ne
bir sözlü soru önergesi, ne bir yazılı
soru önergesi, ne bir genel görüşme
önergesi, ne bir Meclis soruşturma
önergesi, ne de bir gensoru önergesi
vermediğini kimse bilmiyor...
Daha yazmayayım...
Yazarsam “sanki’’lerin sonu

gelmez..
Eğer tekrar milletvekili olmak için

bunu yaptıysa, tüm Türkiye ve
Balıkesir halkının gösterdiği tepkiye
Başbakan Davutoğlu’nun duyarsız
kalacağını zannetmiyorum.
Good Bye Tülay Babuşçu!..

ZEKAYAHAKARET!..

Yazıyı görünce kahkahayla güldüm...
İnanın en komik bir tiyatro oyununa

gitseniz bu kadar gülemezsiniz...
Almışlar ellerine bir kağıt parçasını...
Yazmışlar üzerine...
“Saat bedeli olan 240 bin

Euro’yu Zafer Çağlayan’dan teslim
aldım...”
Attırmışlar Reza Zarrab’a imzayı...
Güya bununla o pahalı saatin rüşvet

olmadığını kanıtladılar...

H

Yapmayın Allah aşkına!..
Buna kimsenin inanmadığını

herkesten iyi siz bilirsiniz...
Eğer suçsuzsanız gitseydiniz Yüce

Divan'a...
Yoksa bir ilkokul çocuğunun daha

düzgün yazabildiği bu kağıt parçası:
Halkın aklıyla... Zekasıyla... Bir
şey bilmemesiyle... Koyun yerine
konmasıyla... Ne dersek, ne versek
yutuyorlar muamelesiyle ilgili bir
işlemdir...

H

Bu yüzden en doğrusu
mahkemeydi ama...
TBMM'deki oylama sonucunda

soyadları taşıyan diğer aile bireylerine
yazık oldu!..

BALTAYI
TAŞA VURDU!..

BEKİR
ÖZER

SİMGE İstanbul Temsilcisi
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Bugüne kadar nereden geçeceği tartışmalı
olan Ankara – İzmir otoyolunun güzergâhı
belli oldu. Belirlenen güzergâha göre yeni

otoyol Afyonkarahisar’a yaklaşık 70 km, İhsaniye
ilçesine 18 km uzakta. Bugüne kadar yolların
kesiştiği bir kavşak noktasında olan
Afyonkarahisar bu özelliğini kaybedecek gibi.
Eylül 2009’da Afyonkarahisar’ı ziyaret eden
dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım,
şehrin yolların kesiştiği bir merkez olduğunu
belirterek, “Afyonkarahisar’ı hiçbir şekilde
ihmal etmemiz mümkün değil” demiş,
ancak daha sonra da tartışmalara neden olacak
“Bütün kasabalardan geçirmeye kalkarsak
otoyol olmaktan çıkar” diyerek adeta kendi
kendini tekzip etmişti. Yıldırım’ın bu sözleri
“Afyonkarahisar hükümetçe kasaba olarak
mı görülüyor?” algısına neden olmuştu.

İLİMİZ ZARARGÖRÜR
Afyon Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) 40’a

yakın demokratik kitle örgütünün katıldığı bir top-
lantıda konuyu ele alarak, Türkiye’nin dört bir
yanına yolcu ve yük taşımacığı yapan kentin bu
özelliğinin elinden alınmasıyla ekonominin sekte-
ye uğrayacağını belirtmişti. Değerlendirme sonra-
sında hazırlanan raporda şu ifadelere yer veril-
mişti: “Hizmet ve gıda sektöründeki işlet-
melerin zarar görmesi ilin ekonomisine
olumsuz yansıyacaktır. Yeni yapılacak oto-
yol kaynak israfı olacaktır. Ülke olarak
maddi kaynak sıkıntısı çekerken, mevcut
güzergâhların verimliliği de değerlendiril-
diğinde yeni otoyol verimli değildir. Sınırlı
kaynaklar hızlı tren ve havalimanına har-
canmalıdır.”

“AFYONKARAHİSARLILARA
SORMADAN İŞ YAPMAYIZ”
MHP Belediye Meclis Üyesi Halil İbra-

him Baykara da otoyolun 535 kilometre uzun-
luğunda 75 metre genişliğinde olacağını hatırlata-
rak bu durumda 40 milyon 125 bin metrekarelik
alandaki tarlaların verimli arazilerin otoyol için
heba edileceğini söyledi. 3 yıl önce konunun
gündeme gelmesiyle bu konuda otoyolun Afyon-
karahisar’dan geçmeyeceğinin en az 70 kilometre
uzağından geçeceğini söylediklerini belirten Bay-
kara, bu durumun ilin ekonomisine olumsuz bir
etkisi olacağını, insanların otoyola girebilmek için-
de 60-70 kilometre mesafeye gitmek zorunda ka-
lacaklarını kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanı Lütfi Elvan, Afyonkarahisar’dan geçip
geçmeyeceği tartışmalara neden olan Ankara- İz-
mir Otoyolu Projesi’nin henüz taslak aşamasında
olduğunu açıkladı. Elvan, “Afyonkarahisarlıla-
ra sormadan, onların talebini dinlemeden
iş yapmayız” dedi. Bakan Elvan, şöyle konuştu;
“Yeni otoyol hakkında ‘Afyonkarahisar’dan
geçmeyecek’ Afyonkarahisar’ın konumu
daha da kötüleşecek’ yönünde çok değişik
haberler duydum. Hatta otoyolun Afyonkarahi-
sar’dan daha uzak mesafeden geçeceğine dair
birtakım ifadeler duydum. Otoyolla ilgili çalışma-
larımız henüz taslak aşamasında. Afyonkarahisarlı
kardeşlerimizin arzusunu, isteğini, talebini
sormadan biz bu işleri yapmayız. Bunun bilincin-
de olun. Bu ile bir çivi çakamayan insanların bizi
eleştirmeye hakkı yok. Afyon yakın geçmişte köy
durumundaydı bugün ise sanayisiyle ticaretiyle
turizmiyle Türkiye’nin örnek illerindendir.10 yıl
önce Afyon köy konumundaydı, bugün
Afyon Türkiye’nin en gelişmiş illeri arasında
sanayi, ticareti, turizmi ile hangi açıdan
bakarsanız bakan, Afyon gelişiyor, büyüyor
hızla kalkınıyor”
Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Af-

yonkarahisar İl Başkan Yardımcısı Hüse-
yin Tutumlu, “Bildiğiniz gibi dün açılışlar yapıl-
dı. Açılışların ardından devam eden programları
sizlerde takip ettiniz.Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan Bey’in bir-
çok konuya açıklık getirdiğini düşünüyorum. Çe-
şitli yerlerde açıklamalar yaptı. Bu açıklamalar bir
birini tamamlayan açıklamalardı. Daha sonra
Bakan Lütfi Elvan Bey ve Milletvekilimiz tel-
evizyon programına katıldı. Otoban ile ilgili göste-
riler harita eski bir harita. Şu an yapılan çalışma
özel bir müşavirlik firmasının Türkiye’de muhte-
mel otoyol ihtiyacı doğacak ögelerle ilgili yaptığı
bir ön çalışmadır. Sadece Afyon-İzmir için değil.
Çeşitli güzergahlarında müşavirlik firmaları bu ön
çalışmaları yapıyorlar. Bu ön çalışmalar bile 2
veya 3 yıl sürüyor. Bakanımız Lütfi Elvan
Bey’in de ifade ettiği gibi bunu sadece Afyon-İz-
mir otoyolu olarak düşünmüyor. Müşavirlik fir-
ması çalışmasını tamamladığında ilgili idareye ça-
lışmasını verecek ve yeniden gözden geçirilecek”
diyerek konuştu.
Her ne kadar hükümet cephesi haritanın taslak

olduğunu açıklasa da Afyonkarahisarlılar bilhassa
sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gelişme-
lerden kaygılı olduklarını, otoyolun bu şekilde ya-
pılması durumunda Afyonkarahisar’ın önemini
kaybedeceğini ve çok ciddi ekonomik kayba uğ-
rayacağını ifade ederken muhalefet cephesi hü-
kümetçe yapılan açıklamaların Afyonkarahisar’da
yükselen tansiyonu düşürmeye yönelik olduğu-
nu, seçimden sonra hükümetin bildiğini okuyaca-
ğını iddia ediyor.

AFYON, OTOYOLU
TARTIŞIYOR

NİZAMETTİN
ŞENOL
SİMGE Afyon Temsilcisi




