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BAŞKANDAN

Erdoğan, dünya liderlerini Antalya’da buluşturdu
Birbirinden önemli gelişmelerle dolu geçen bir 

ayın ardından tekrar birlikte olmanın mutluluğunu 
yaşıyorum. Neler olmadı ki son bir ay içinde... Önce 1 Kasım 
seçimlerinde halkımız, AK Parti’ye yüzde 49,5 oy oranı ile 
tek başına hükümet kurma yetkisini vererek istikrardan 
yana tercihini yaptı. Gelişmiş ülkelerin devlet başkanlarının 
katıldığı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
ev sahipliğini yaptığı G-20 zirvesi büyük bir başarı ile 
yapıldı. Zirve sırasında diğer ülkelerde yaşanan protesto 
gösterilerinin hiçbirinin ülkemizde yaşanmaması bir ilk 
oldu. Bu arada terör örgütü IŞİD tüm dünyayı yasa boğan 
ve 129 kişinin can verdiği Paris saldırısını gerçekleştirdi.

Gelelim detaylara... Türkiye’yi ilgilendiren ilk önemli 
gelişme 1 Kasım seçimleriydi kuşkusuz. Benzer vaatlerin 
yarıştığı seçimleri, Ahmet Davutoğlu başkanlığındaki 
AK Parti yüzde 49,5 gibi ezici bir çoğunlukla kazandı. 
Seçimler sonucunda TBMM’ye AK Parti 317, ana 
muhalefet Partisi CHP 134, MHP 40 ve HDP 59 
milletvekili gönderebildiler. Milletvekillerinin yemin 
töreninden sonra Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan, AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na 
hükümeti kurma yetkisini verdi.

Dünya liderlerini biraraya getiren G-20 zirvesi ise 
yine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 
sahipliğinde, Antalya Belek’te yapıldı. Uluslararası terörün 
de konuşulduğu zirveye Erdoğan’ın, “Küresel barış ve 
istikrar sağlanmadan, güçlü bir küresel ekonomiden 
bahsetmemiz mümkün değildir. Suriye’de, bölgede 
yaşayan herkesin kabul edebileceği bir çözüm üzerinde 
uzlaşılmadan bölge kaynaklı sorunların üstesinden 
gelinemez. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması, 
terörden arındırılması ve çoğulcu, demokratik ve meşru bir 
siyasi yapıya kavuşması bu sürecin ana hedefidir” sözleri 
damgasını vurdu.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın özel 
gayretleriyle, bugüne kadar yapılmış en görkemli G-20 
Zirvesi, böylece Türkiye’yi dünyanın gündemine oturttu. 

ABD Başkanı Barack Obama’dan Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteri Ban Ki-moon’a, IMF Başkanı Christine 
Lagarde’a ve Dünya Bankası Başkanı Jim Yong Kim’e kadar 
bütün katılımcıların ortak görüşü, dünya çapında terörle 
mücadelede ortak hareket etmek oldu.

Daha sakin geçen gündemler ve mutlu haberlerle 
tekrar buluşmak dileğiyle.

Şerafettin Şıvkın
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İÇİMİZDEN

Türkiye G-20 ile gücünü gösterdi
IŞİD terörünün dünyayı hallaç 

pamuğu gibi çevirip attığı bir 
döneme denk geldi Antalya’daki 
G-20 toplantısı. Dünyanın ortak 
bir deklarasyonun altına imza 
atabileceği çok önemli bir sonuç 
bildirgesi ile de tamamlandı. 
Bilmeyenimiz yok, PKK terörü 
de, Türkiye’yi darağacına asmayı 
planlayan büyük ülkelerce finanse 
edilen ve bu onların elleri üzerinde 
yükselmiş bir ahlaksızlıktır.

PKK’da her terör grubunun 
güttüğü amacı güder: “Ülkeyi 
parçalamak”. Ancak herhangi 
bir terör örgütünün amacına 
ulaşabilmesi, eylemlerini sürdürdüğü 
ülkenin güçsüzlüğü 
ile paraleldir. Ulus 
devlet olma görevini 
çok iyi yapan Türkiye 
Cumhuriyeti’nde de PKK 
terörünün daha fazla 
sürmesi beklenemezdi. 
Nihayetinde de 
görüldüğü gibi son 
bulmak üzere.

Ortak düşman 
Aslında terör 

örgütlerinin 
güçlenebilmesi ve 
etkinleşebilmesinin 
yegâne temeli yabancı devletlerce 
finanse edilmesidir. Fransa’daki 
olayın akabinde, büyük devletlerin 
artık ellerini vicdanlarına koyup terör 
örgütlerinin finasörlerini deşifre 
etmesi veya bu para aktarımının 
önüne geçilmeleri gerektiği açıkça 
ortaya çıktı.

Bu gün gelinen noktada G-20 
toplantısının, kan ve gözyaşının 
eksik olmadığı bir coğrafyaya komşu 
bir ülkede yapılması da oldukça 
manidardır. Bilinmelidir ki, Türkiye 
çok güçlü bir ülkedir. Başka ülkelerin 
gizli hesapları ve iğrenç planları ile 
ortaya çıkartılmış ve desteklenmiş 
terör örgütlerince hırpalanıp, 
yıkılamaz.

Sanırım G-20 toplantısında ortaya 

çıkan çok önemli bir sonuç da, IŞİD 
terörünün sadece bu topraklar 
üzerinde kalmayacağıdır. Bu ne 
olduğu belirsiz “kelle avcılarının” 
hedefinde sadece Ortadoğu halkı 
değil tüm dünya insanlığı vardır. Bu 
vahşi ve barbar örgütün amacı bir 
dini yaymak veya din adına savaşmak 
değil, dünyayı yangın yerine 
çevirmektir.

Türkiye dik durdu
Eminim ki, Türkiye’nin Suriye 

konusundaki dik duruşunun 
haklılığını geç de olsa fark eden 
dünya ülkeleri, bu ülkede yaşanan 
terör ortamı ile ilgili yapılması 

gerekenleri, bizim taleplerimiz 
doğrultusunda değerlendirmeye 
alacaktır.

Türkiye’nin gücü
Gerek G-20 toplantısının 

mükemmelliği, gerekse IŞİD terörü 
konusunda yaptıklarımız, Türkiye’nin 
Avrupa’daki yerini bir kez daha 
sağlamlaştırmıştır. Bu konuda 
Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın dik duruşu da önemli bir 
rol oynamaktadır. 

Çok önemli bir uyarı yapmadan 
yazımı bitirmek istemiyorum. IŞİD 
saldırılarını İslam ile bütünleştirmek 
tarihi bir hata olur. Dünya devletleri 
ve halkları İslamofobik bir alerjiden 
uzak durmalıdır.İç

im
iz

de
n

Vedat Baykal
vedatbaykal35@gmail.com
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GÜNCEL

Körfezden balık
hariç her şey çıktı!

Deniz ve kıyı temizliği 
konusunda İzmir halkına 
sorumluluk bilincini 
kazandırmak, çevreye olan 
duyarlılığı arttırmak ve 
farkındalık yaratmak amacıyla 
Pasaport İskelesi’nde dalgıçların 
da katıldığı “Deniz Temiz, İzmir 
Temiz” etkinliği düzenlendi.

“Deniz Temiz, İzmir Temiz” 
etkinliği MEAK Deniz Ticaret 
Odası İzmir Şubesi ve Deniz 
Temiz Derneği/TURMEPA 
İzmir Şubesi, İzmir Emniyet 
Müdürlüğü Deniz Limanı Şube 
Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Ege 
Deniz Bölge Komutanlığı dalış 
merkezlerinin koordinesinde 

gerçekleştirildi. Dalgıçların 
etkinlik sırasında denizden 
çıkarttıkları malzemeler 
vatandaşları hayretler içerisinde 
bıraktı. İzmir’in en merkezi yeri 
sayılabilecek, Kantar Karakolu 
yakınlarında yapılan deniz 
dibi taramasında denizden, 
İzmir Büyükşehir Belediyesince 
İzmirlilerin kullanması için şehrin 
çeşitli yerlerindeki istasyonlara 
konulan Bisim bisikletleri, 
demirden belediye bankları, ütü 
masası, sandalyeler, klozetler, 
bira şişeleri, bardakları ve çok 
sayıda cep telefonları çıktı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şube Yönetim Kurulu 

İzmirlilerin çevreye 
olan duyarlılığı 

arttırmak ve 
farkındalık 

yaratmak amacıyla 
İzmir Pasaport 

İskelesi’nde “Deniz 
Temiz, İzmir 

Temiz” etkinliği 
yapıldı, denizden  

çok sayıda çöp 
çıkartıldı
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Başkanı Yusuf Öztürk, etkinlik 
sırasında yaptığı konuşmada 
denizlerin kirletilmemesi için 
vatandaşların daha duyarlı 
olmaları konusunda çağrıda 
bulundu. Öztürk çeşitli 
nedenlerle bu tür etkinliklerin sık 
sık düzenlemediğini ifade etti.

Dalgıçlara plaket
Deniz Polisi Sualtı Timi, 

Sahil Güvenlik Ege Deniz 
Bölge Komutanlığı Dalış 
Timi, üniversitelerin dalış 
kulüpleri ve bölgedeki dalış 
merkezlerinin görev aldığı 
Pasaport İskelesi’ndeki etkinlik 
sonunda, İzmir Deniz Ticaret 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Öztürk tarafından, İzmir 
Liman Başkanı Mustafa Çalışkan, 
Deniz Liman Şube Müdürü 
Mehmet Başer, Sahil Güvenlik 
Bölge Komutanlığı’ndan Binbaşı 
Şenol Cihan, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Körfez Denetim 
Ekibinden İbrahim Evren, 
Konak Belediyesi Çevre Koruma 
ve Kontrol Müdürü Yaşar 
Arslanboğa, Engin Deniz ve 
Doğa Sporları Merkezi Kurucusu 
Engin Palaoğluna, katkılarından 
ötürü birer plaket verildi.
n Dilek BAKIRKAYNAK

Balıkadamların deniz dbi taramaları 
sırasında denizden bisikletten klozete 
kadar her şey çıktı.
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EKONOMİ

Taşeron tarihinde bir ilk

Kamu kurumlarında 
faaliyet gösteren taşeron yani 
alt işverenlerle görüşmelerini 
çok ciddi bir şekilde sürdüren 
Tes-İş Sendikası Antalya Şube 
Başkanı Hacı Mevlüt Ünal, 
özellikle örgütlü bulundukları 
enerji sektörü tarihinde ilk kez 
kararlılıkla örgütlenmelerini 
tamamlayarak, işverenle masaya 
oturup sonuç aldıklarını açıkladı. 

Taşeron tarihinde bir ilke 
imza attıklarını belirten Tes-İş 
Şube Başkanı Ünal, şu bilgiyi 
verdi:

Bir ilke imza atıldı
“Daha önce CLK 

AKDENİZ’de örgütlenen ve ilk 
toplu iş sözleşmesini 1 Mart 2014 
tarihinde bağıtlayan sendikamız 
TES-İŞ Antalya Şubesi yeni bir 
ilke daha imza attı. Bilindiği 
üzere, Maliye Bakanlığı’ndan, 
personel çalıştırılmasına dayalı 
hizmet alımlarında toplu-iş 
sözleşmesinden kaynaklanan 
fiyat farkının ödenmesine dair 
yönetmelik 22 Ocak 2014 gün 
ve 29244 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe girmişti. 

Görüşmeler sürüyor
Bu yönetmelik doğrultusunda 

faaliyet alanı içerisinde bulunan, 
enerji iş koluna bağlı işyerlerinde 
taşeron olarak çalışan üyelerimiz 
adına süratle örgütlenmiş 
ve gerekli prosedürleri 
tamamlayarak, KAMU-İŞ ile 
müzakerelere başlanmıştı.”

Ancak görüşmelerin 
uyuşmazlıkla sonuçlanması 
üzerine devreye Yüksek Hakem 
Heyeti’nin girdiğini belirten 

Ünal, “Yüksek Hakem Kurulu 
01.10.2015 gün ve E.2015/78, 
K.2015/110 sayılı kararı ile, 
taşeron arkadaşlarımızın aldığı 
ücretlere ilave olarak 01 Ocak 
2015 tarihinden geçerli olmak 
üzere şu şekilde sonuçlanmıştır. 
Birinci altı ay ücret zammı, 
işçilerin 01.01.2015 tarihindeki 
ücretlerine yüzde 5 oranında; 
ikinci altı ay ücret zammı ise 
işçilerin 30.06.2015 tarihindeki 
ücretlerine yine yüzde 5 
oranında yansıyacak. Öte yandan 
çalışan taşeron işçilerine Ocak ve 
Temmuz aylarında 10’ar günlük 
ücretleri tutarında ikramiye 
ödenecek. 

Çalışan taşeron işçilerinin 

evlenmesi halinde 140 TL 
evlenme yardımı, taşeron  
olarak çalışan işçinin veya eşinin 
doğum yapması halinde 120 TL 
doğum yardımı yapılacak; yemek 
yardımı günlük 7 TL, yakacak 
yardımı her ay 25 TL, direksiyon 
primi ise günlük 3 TL olacak. 
Ayrıca ölüm yardımı, giyim 
yardımı gibi sosyal haklar elde 
edildi. Taşeronlar adına devletle 
ilk defa bir toplu iş sözleşmesi 
imzalanması, teşkilatımızda 
büyük bir sevinç yarattı. Diğer 
resmi kurumlarda taşeronlar 
adına toplu iş sözleşmesi 
görüşmeleri devam ediyor”  
diye konuştu. 
n Kamer DURDU

Kısa adı TES-İŞ olan, TÜRK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Türkiye Enerji, 
Su ve Gaz İşçileri Sendikası Antalya Şubesi’nin uzun süredir taşeronlarla 
ilgili yaptığı çalışmalar en sonunda meyvelerini vermeye başladı
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IŞİD PARİS’i VURDU

Antalya’da düzenlenen ve 
Türkiye’nin dönem başkanlığı 
yaptığı G-20 zirvesine bir gün 
kala Fransa’nın başkenti Paris, 
IŞİD terör örgütünün saldırısına 
uğradı. Aralarında intihar 
bombacılarının da bulunduğu 
teröristler, Paris’in birbirine 
yakın yedi bölgesinde sivillerin 
üzerine ateş açtı, üzerlerindeki 
bombaları patlattı. Saldırılar 
sonucu 129 kişi yaşamını 
yitirirken 300’den fazla kişi 
de yaralandı. Emniyet güçleri 
olaylara müdahale ederek sekiz 
teröristi öldürdü. Olaylardan 

bir hafta sonra düzenlenen 
operasyonda da olayların 
planlayıcısı olduğu iddia edilen 
iki kişi ölü, üç kişi de sağ olarak 
ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre IŞİD 
militanların ilk saldırısı Almanya 
ile Fransa arasında düzenlenen 
dostluk maçının oynandığı 
ve Fransa Cumhurbaşkanı 
François Hollande’nin de seyirci 
olarak bulunduğu Stade de 
France stadyumunda meydana 
geldi. Teröristler, biletsiz 
olarak stadyuma girmeye 
çalıştılar. Güvenlik görevlileri 

tarafından geri çevrilen üç 
terörist, üzerlerindeki bombayı 
patlattı. Birkaç dakika sonra 
stat yakınlarında bir restoranın 
müşterileri üzerine de ateş açıldı. 
Metro istasyonlarına el bombalı 
saldırı düzenlemek isteyen IŞİD 
militanları, güvenlik güçleriyle 
çatışmaya girdi.

Konserde can pazarı
IŞİD tarafından üstlenen 

saldırıların sonuncusu ise 
Amerikan rock gurubu “Eagles 
of Death Metal”in konser 
düzenlediği Batacilan adındaki 

Paris’teki Eyfel Kulesi’nin 
ışıkları da yaşanan terör 
eylemi sebebiyle söndürüldü.

Barbar terör örgütü IŞİD Ankara’dan sonra Paris’te de sivilleri hedef 
alarak 129 kişiyi katletti. Paris’in yedi ayrı bölgesinde düzenlenen eş 
zamanlı saldırılarda yüzü ağır, üç yüzden fazla kişi yaralandı
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IŞİD’İ 
LANETLEDİLER

Kanlı terör örgütü IŞİD Ankara’dan 
sonra en büyük terör eylemini 
Fransa’nın başkenti Paris’te yaptı. 
Çok sayıda teröristin katıldığı 
eş zamanlı saldırılarda siviller 
hedef alındı. Fransız Başsavcısının 
açıklamasına göre en fazla kayıp 
konser salonunda verildi.

Saldırının ertesinde bütün Fransa 
tek yürek olarak meydanlara 
çıktı. Dünyanın bütün ülkelerinde 
olduğu gibi kurbanların anısına 
mum yaktılar ve saldırı bölgelerine 
çiçek bıraktılar.

konser salonunda gerçekleşti. 
Salona giren teröristler salonda 
bulunan yüzlerce kişinin üzerine 
ellerindeki otomatik silahlarla 
ateş açarak katliam yaptı. Konser 
salonunu saran güvenlik güçleri 
teröristleri öldürdü. Saldırıların 
bilançosu oldukça ağır oldu. 
Fransız Başsavcılığı’nın verdiği 
bilgiye göre olaylar sırasında 
çoğu Batacilan konser salonunda 
olmak üzere 129 kişi yaşamını 
yitirirken yüzü ağır 300’den fazla 
sivil yaralandı.

IŞİD miltanlarının bu 
beklenmedik saldırısı sonrasında 
Fransa’nın başkentine giriş 
ve çıkışlar tutulurken ülkede 
olağanüstü hal ilan edildi.

Elebaşı öldürüldü
Saldırıların hemen ardından 

soruşturmayı yürüten emniyet 
güçleri olaydan bir hafta sonra 
Paris’in n kuzey banliyösü 
Saint Denis’de bir operasyon 
düzenledi. Baskında öldürülen 
iki kişi arasında olayı planlayan 
Abdelhamid Abaaoud’un olduğu 
açıklandı. Paris Savcılığı’ndan 
yapılan açıklamada, 27 yaşındaki 
Belçika vatandaşı Abaaoud’un 
kimliğinin parmak izinden tespit 
edildiği belirtildi. 
n HABER MERKEZİ
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İzmirli kuyumcular 
çağ atladı

İzmirli kuyumcular artık 
daha modern yöntemlerle 
fiyat bilgilerini müşterileri ile 
paylaşıyorlar. İzmir Kuyumcular 
Odası Başkanı Turgay Baransel, 
dijital ekranlarla verilen fiyat 
bilgilerinin online olması ve sıfır 
hata ile hem tüketici hem de 
kuyumculara ulaşmasının her 
iki tarafında lehine bir uygulama 
olduğunu belirtti.

Eskiden fiyat bilgilerinin 
telefonla Kuyumcular Odası’ndan 
alınarak kağıtlara yazılıp vitrin 
camlarına yapıştırıldığını 
hatırlatan Turgay Baransel, şu 
bilgileri verdi:

“Gün içinde meydana gelen 
fiyat dalgalanmalarını esnaf 
her zaman takip edemiyordu. 
Bu durumda da bazen tüketici 
bazen esnaf zarar görüyordu. 

Dijital fiyat ekranı ile hem fiyat 
değişiklikleri tüm kuyumculara 
anında gelirken, sıfır hata ile 
tüketiciye kolaylık ve doğru bilgi 
sağlanıyor. Tüm çarşılarımıza 
yerleştirilen bu ekranlar 
İzmirlilerden tam puan aldı. 
Kuyumculuk güven ve sadakat 
ile yürüyen bir meslek dalıdır. 
Biz de İzmirlilerin güven ve 
sadakatlerini korumak için çaba 
harcıyoruz.”

Çarşılar daha güvenli
İzmir’deki tüm kuyumcu 

mağazalarına dijital ekranların 
yerleştirilmesi yanında mermerli 
çarşıda giriş ve çıkış ile ortada 
üç adet dev ekran da kuruldu. 
Böylece kuyumculara girmeden 
de müşteriler altın ve döviz 
fiyatları ile ekonomik gelişmeleri 

anında öğrenebiliyorlar.
İzmir Valiliği ve Emniyet 

Müdürlüğü ile iletişime 
geçtiklerini ve İzmir’deki tüm 
kuyumcular çarşılarının daha 
güvenli hale getirilmesi için 
önemli tedbirler alındığını anlatan 
İZKO Başkanı Baransel, tüm 
kuyumcuların cep telefonlarından 
24 saat izlenebilen özelliklere 
sahip kameralarla gözlendiğini 
ve çarşı içine kurulan merkezdeki 
güvenlik ekibinin 24 saat aralıksız 
çarşıyı izlediğini vurguladı.

Çarşının akşam saatlerinde 
giriş ve çıkışlarının elektronik 
kapılarla kapandığını böylece 
olası güvenlik tehditlerinin de 
ortadan kaldırıldığını söyleyen 
Turgay Baransel, “Çarşımızın 
daha güvenli hale gelmesi hem 
can hem de mal güvenliğimiz 

Dijital ekranlarla altın ve döviz fiyatları 
anında ve en doğru şekilde duyuruluyor
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açısından büyük önem      
taşıyor. Kemeraltı dışındaki 
Karşıyaka, Buca, Balçova gibi 
İzmir’in birçok semtinde yer alan 
çarşılarda da benzer önlemleri 
alarak hem meslektaşlarımızın 
hem de tüketicinin daha huzurlu 
olmasını sağlamaya çalışıyoruz” 
dedi.

Mesleki birlik ve beraberlik
İzmirli kuyumcuların sesini 

daha iyi duyurabilmek, mesleki 
birlik ve beraberliği sağlamak 
üzere göreve başladıklarından bu 
yana önemli adımlar attıklarını 
anlatan Baransel, “Her ay semt 
toplantıları düzenliyoruz. Bu 
toplantılarda meslektaşlarımızın 
ayağına giderek sorunlarını 
dinliyor, önlemlerimizi alıyoruz. 
Ayrıca atölye ve mağaza 
denetimleri ile de meslek 
etiğine ve ilkelerine aykırı 
davranılmasına izin vermiyoruz” 
diye konuştu.

İzmir Kuyumcular 
Odası yanında İzmir’de 24 
federasyon ve bunlara bağlı 120 
derneğin oluşturduğu İzmir 
Konfederasyonu çatısı altında 
yer aldıklarını ve iki dönemdir 
bu konfederasyonun başkanlığını 
yürüttüğünü anlatan Baransel, 
sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Amacımız İzmir’i hak ettiği 
yere ulaştırmak, ekonomik 
canlılık, refah ve toplumsal 
gelişmelerine katkıda bulunmak. 
Konfederasyonumuz İzmir’in 
kangrenleşmiş sorunlarına 
çözüm bulmak için çaba 
harcıyor. Birlikten kuvvet doğar 
felsefesiyle hareket eden bu 
konfederasyon daha şimdiden 
birçok sorunun çözümüne ön 
ayak olarak kamuoyunun güven 
ve takdirini kazandı.”

İzmir Kuyumcular Odası Başkanı 
Turgay Baransel, “Daha modern, daha 
güvenli ve daha düzenli çarşılarımızla 

İzmirlilere hizmet veriyoruz” dedi.
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Çocuklarımızın geleceğine 
umutla bakabiliriz

Dünyada ve özellikle yakın 
coğrafyamızdaki ülkelerin 
ekonomilerinin daraldığı ve halklarının 
sokaklara döküldüğü bugünlerde; 
ülkemizin ekonomik kalkınmasının yanı 
sıra istikrarı, huzuru ve güveni tesis eden 
Cumhurbaşkanı R.Tayyip Erdoğan ve 
AK Parti, Başbakan Davutoğlu’nun bu 
başarısını azımsamak inkârcılık olur.

Kalkınmış ülkeler arasında ilk 10 
sıralamasında yerini almayı hedefleyen, 
bunu bir görev addeden iktidarın; 
demokratik Türkiye yaşamı çerçevesinde 
ve halkımızın birlik, beraberlik ve 
bütünlük kavramının getirdiği refah 
payı ile halkımıza yansıması, işsizliğin ve 
dar gelirlinin ve hatta fukaralığın önüne 
geçmesinde ekonomik değerler öne 
çıkacak ve ülkemiz kazanacaktır.

Dünya ülkeleri ve Amerika’nın da 
global ekonomik sarsıntıyla kriz geçirdiği 
dönemlerde de; siyasi iktidara karşı 
yapılan tavır ve duruşlarla olumsuzluk ve 
engellemelere karşın uygulanan olumlu 
projeler ile ülkemiz bu sarsıntıyı becerikli 
eller marifetiyle atlatmış, yatırımda, 
kalkınmada ve istikrarda başarı 
sağlamış, ülkemiz ekonomik daralmanın 
darboğazına sokulmamış ve fırsat dahi 
verilmemiştir.

Ülkemizin ve halkımızın geçim 
sıkıntısı dar kalıbı içerisine girmesini 
engelleyen, dur diyen, yaptığı olumlu 
icraatlarıyla ülke kalkınmasına devam 
eden siyasi kadrolar, 1 Kasım genel 
seçimlerinde başarının karşılığını yüzde 
elli oy oranıyla halkımızın güvenoyunu 
alarak tescillenmiş ve iktidarın 
hedeflediği ufkun önü açılmıştır.

“At binenin, kılıç kuşananın” 
atasözüyle yoluna devam eden siyasi 
oluşum; ülke kaynaklarını çarçur 
etmek isteyenlere dur demiş, kalkınma 
hamlesiyle dünya ülkeleri içerisinde 
saygın yerini almanın başarısıyla örnek 
ülke oluşumuzu hazımsız iç ve dış 
mihraklara, çıkarcılara karşın ilan etmiştir.

Türkiye fakir değildir... Türkiye hem 
yeraltı hem de yerüstü zenginlikleriyle 
hem de genç insan gücüyle zengin bir 

ülkedir ve önü açıktır... Amma!...
Amma ülkeyi tutan, milleti mahkûm 

eden faktörler de var. Sebepler var. 
Gelişme ve değişme imkânlarını bloke 
eden, halkın şevkini ve heyecanını 
engelleyen esas faktör, 1960 ve 1981 
Anayasası’nın oluşturduğu baskıcı, 
dayatmacı, yasakçı ve tutucu statükodur.

Bu statükoyu oluşturan oligarşik, 
bürokratik, aristokratik, faşist ve 
militarist etkiler, “Egemenlik kayıtsız 
şartsız milletindir” hükmünün anlamını 
kaybettirmekle yok sayılmak istenmiştir.

Halktan kopuk ve halka rağmen 
kendi çıkar ve menfaatleri için kavramı 
erozyona uğratan karanlık güçlerin 
statükosu; ahlâki değerleri yok ederek 
ülkeyi soygun düzenine teslim etmiş, bu 
nedenle; kaybolan, gerçekleşen kayıplar 
milli gelire eşdeğer rakamlara ulaşmıştır.

Yalnızca batık bankaların zararı 
ekonomi çarkının dişlilerini kırmış, enerji 
sektöründeki vurgun bile halkımızın 
mutfağındaki ekmeği alıp götürmüştür. 
Bunun bir örneği; “Uzan”lar olayıdır.

Eğer soygun ve vurgunlara giden 
paralar ülke kaynakları olarak kalkınma 
için kullanılsaydı, PKK örgütünün 
ülkemize verdiği zararla 300 milyar doları 
aşan paralar ülkemiz ve Güneydoğu 
bölgemiz için kullanılmış olsaydı bugün 
müreffeh Türkiye’nin aydınlığında 78 
milyon insanımızın yüzü gülerdi.

2002’den bu yana milletvekili 
seçimleri bu tabloyu ve sebeplerini 
kavrayan halkın kurtuluşu yönünde 
kullanmasıyla oluşan dönüm noktası 
olmuş, halkımızın sevdalısı siyasi iktidara; 
sistemin içine yerleşmiş çetelere, 
mafyalara vesayetçilere, statükoculara, 
darbecilere ve millet düşmanlarına karşın 
mücadele yetkisi vermiştir.

Büyümeyi sağlayan faktörü iyi 
değerlendiren halkımız idare edilenlerle 
idare edenler arasındaki gönül birliğine 
dayandırmıştır. Büyüme halk iradesinin 
gücünü göstermiştir. Bunun böyle 
olduğunu ve olacağını kavrayabildiğimiz 
sürece istikbale, çocuklarımızın 
geleceğine umutla bakabiliriz.İç

im
iz

de
n

Hasan Alparslan
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Sonbahar güzeli!

Bugüne kadar hep ilkbahar ve 
yaz aylarında yaşanan doğumlara 
alışık olan İzmir Doğal Yaşam 
Parkı, Kasım ayında dünyaya 
gelen sevimli antilop yavrusuyla 
hoş bir sürpriz yaşadı. Avrupa’nın 
sayılı hayvanat bahçeleri arasında 
gösterilen İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Doğal Yaşam Parkı’nda 
bahar ve yaz mevsimi aylarında 
peş peşe gelen doğumlarla birlikte 
nüfusu her geçen gün artıyor. 
Parkta, geçtiğimiz günlerde 
dünyaya gelen Güney Afrika 
Antilobu (nyla) yavrusu tatlı bir 
heyecan yaşattı.

Sevimliliğiyle çalışanların ilgi 
odağı olan yavru, düzenli olarak 

sağlık kontrolünden geçirilmeye 
başlandı. Bakıcılarının şefkatli 
ellerinde kendisi hakkında 
bilgileri içeren bir çip takılan 
ve numaralandırılma işlemleri 
yapılan minik antilobun annesi de 
uygulama sırasında gözlerini bir 
an olsun yavrusundan ayırmadı.

Yeni yavruyla birlikte İzmir 
Doğal Yaşam Parkı’ndaki 
nyla ailesinin üye sayısının 7’e 
yükseldiğini belirten yetkililer, 
yavrunun iyice güçlendikten sonra 
Afrika Savanı’na salınacağını 
söyledi. 2 yıl önce İsrail’den 
getirilen nylalar 3 ay önce de 
doğum yaparak bir yavru dünyaya 
getirmişti. n HABER MERKEZİ

İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın nüfusu doğumlarla birlikte giderek artıyor. 
Parkın 2015’teki belki de son doğumu sevimli bir antilop yavrusu oldu
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O kafa...
Yine bir dehşet...
Yine bir vahşet...



Ölüm!..



Önce Diyarbakır...
Sonra Ankara...
Daha sonra Paris...



Bu katliamlar, Müslüman 
olduğu iddia edilen IŞİD canavarları 
tarafından yapılıyor.

Canavar önce büyütülüp 
başkalarını yemesi için ortalığa 
salınıyor, sıra kendilerine gelince 
“eyvah” denip kıyamet koparılıyor.

Olan, yine barışsever-özgürlükçü 
garibim halka oluyor.



Halk söyleyince dinlenilmiyor...
Bağırınca aldırılmıyor...
Sonradan canavarı yok etmek 

için birlik toplantıları yapılıyor 
ama işin kötü tarafı birlikte  
sağlanamıyor...



Dünyanın en büyük tehlikesi bir 
ülkenin içişlerine karışıp, o ülkenin 
rejimiyle oynamaktır...

İşte Irak...
İşte Suriye...
Suriye’de iç savaş başlarken Esad, 

“Suriye parçalanırsa, domino taşı gibi 
hepinizin üzerine devrilir” demişti.

Haklıymış.



Bunu yapanlar güya Müslüman!..
Hitler de Müslümanmış!..
Nereden çıktı derseniz, kafadan 

atmadık...
Çok af buyrun hamamda kurnanın 

başında ayağa kalkınca peştemali 
düşüp malum yeri gözükmüş.

Sünnetliymiş.
Gören de öyle sıradan-mıradan 

biri değil...
Koskoca Haymanalı Mevlüt 

Efendi...

Adam yemin billâh etmiş, şahitleri 
de varmış...



Şeyh uçmaz, müritleri uçurur diye 
kafanızın ampulüyle oynamayın.

Bu devirde Hitler hayranları da var.
Size öyle bir örnek vereceğim ki 

bu iyiliğimi de unutmayın.
İşte Yıldız Tilbe!..
Evet sanatçı Yıldız Tilbe!
Hani o dönemin Başbakanı Tayyip 

Erdoğan’ın “van münit” politikasına 
destek vererek, Allah Hitler’den razı 
olsun, bu Yahudilere az bile yapmış 
diyen kadın.



Konu sadece Yıldız Tilbe olsa...
Konya’da oynanan milli maçta 

Ankara katliamı için 1 dakikalık saygı 
duruşuna...

İstanbul’da oynanan Yunanistan 
milli maçı öncesi Yunan milli 
marşına...

Ardından Paris katliamı için 1 
dakikalık saygı duruşuna tribünlerden 
yükselen ıslık sesleri... Nedir Allah 
aşkına!!!

Bu:
Ne ölüye…
Ne diriye...
Ne ülkeye...
Ne komşuya...
Saygın olmadığının açık bir 

tescilidir!
Bunlar hakkında biran önce yasal 

işlem yapılması gerekir...



Özetle...
Bütün bunlar sonunu 

düşünmeden bir canavarı büyütüp, 
başka ülkelerin içişlerine burun 
sokmaktan kaynaklanıyor.



Yazıktır...
Madem G-20 toplantısı yaptınız, 

bari birliği sağlayıp içte ve dışta bu 
canavarı yok edin...

Yoksa...
O kafa, bu kafadır...İç

im
iz

de
n

Bekir Özer
bekoozer@hotmail.com
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Yeni sezonun kreasyonları
İzmir Fashion Week’te

Ege Giyim Sanayicileri Derneği 
(EGSD) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mukadder Özden, 2-4 Aralık tarihleri 
arasında İzmir Arena’da düzenlenecek 
olan “İzmir Fashion Week” için 
hazırlıkların sonuna gelindiğini belirtti 
ve organizasyonda yer almak isteyen 
firmalara son çağrıyı yaptı.

EGSD, Ege İhracatçı Birlikleri 
ve Rönesans Ajans işbirliğinde 
gerçekleştirilecek “İzmir Fashion 
Week”te ünlü tasarımcılar ile 
firmaların yeni sezon kreasyonlarını 

sergileyeceklerini 
belirten EGSD 
Başkanı Mukadder 
Özden, İzmir 
Arena’da 17:00 -19:00-
21.00 saatlerinde 
olmak üzere üç 
kez düzenlenecek 
defilelerin yanısıra 
tasarımcıların da 
standlar açarak İzmirli 

moda severlerle buluşacağını ifade etti.
Organizasyon boyunca defilelerin 

yanı sıra, moda sektöründen uzmanların 
katılacağı söyleşiler, seminerler, canlı 
performanslar, konserler ve workshop 
çalışmalarının gerçekleştirileceğini 
hatırlatan Özden, “İzmir Fashion 
Week kapsamında Loft, Nazlı 
Terzioğlu, Günce Küçük, Spazio, 
Murat Acar, Yiğit Eryendi ve 
İzmir Ekonomi Üniversitesi 
GSF Tasarım bölümünün 
gerçekleştireceği defilelere tüm 
moda severleri davet ediyoruz” 
diye konuştu.

Saç tasarımlarının İzmir 
Artistik Kuaförler Kulübü 
tarafından yapılacak olan 
organizasyonda, Dora 
Magazin, Klass Magazin, 
Haber Türk, Milliyet ve 
Posta basın anlamında 
destek verecekler.
n HABER MERKEZİ

Ege Giyim Sanayicileri Derneği desteği ile 2-4 Aralık tarihleri arasında 
düzenlenecek olan etkinlikler sırasında modanın kalbi İzmir’de atacak
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15 yılda 8 bin ton
kuru incir imha edildi
İncelemelerde aflatoksin tespit edilen kuru incirler iç piyasaya sürülmemesi 
için çimento fabrikalarında yakılarak imha ediliyor. Yetkililer uygulamanın 
başladığı 2000 yılından bu yana 8 bin ton kuru incirin imha edildiğini belirttiler

Türkiye’nin üretim ve 
ihracatında dünya lideri olduğu, 
geleneksel ihraç ürünlerimizden 
kuru incirde Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 
yürüttüğü “İnsan Sağlığı İçin 
Risk Oluşturan Aflatoksinli 
Kuru İncirlerin İmha Projesi” 
15 yılı geride bıraktı. Kuru incir 
ihracatçıları 15 yılda 8 bin tonu 
aşkın kuru inciri imha etti.

Ege Kuru Meyve ve 
Mamulleri İhracatçıları Birliği 
üyeleri uygulamaya 2000/01 
kuru incir sezonunda başladı. 
Ekonomi Bakanlığı’nın onayıyla 
hayata geçirilen proje ile kuru 
incir işletmelerindeki karanlık 
odalarda belli teknik özelliklere 
sahip UV lambalar altında tek tek 
kontrol edilerek verdiği sarı-yeşil 
ışık/yansıma ile ayırt edilebilen 
aflatoksinli kuru incirler ayrılıyor. 
Bu incirler daha sonra Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği tarafından toplatılarak, 
ilgili çevre mevzuatı uyarınca 
çimento fabrikalarında yakılarak 
imha ediliyor.

Sağlıklı kuru incir
Dünya kuru incir üretiminde 

Türkiye’nin payının yüzde 50’nin 
üzerinde olduğunu belirten 
Ege Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği Yönetim 
Kurulu Başkanı Birol Celep, Kuru 
incirde, diğer birçok üründe 
olduğu gibi doğal şartlar içinde 
uygun koşullar oluştuğunda 
aflatoksin oluşabildiğini ileri 
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sürdü. 2000 yılında başlatılan 
uygulama ile yurtdışına ihraç 
edilme şansı olmayan aflatoksinli 
kuru incirlerin, Türkiye’de iç 
piyasada satılmasının yolunu 
kapattıklarını belirten Ege Kuru 
Meyve ve Mamulleri İhracatçıları 
Birliği Yönetim Kurulu Başkanı 
Birol Celep, “İnsan sağlığı açısından 
risk teşkil eden bu ürünleri imha 
ederken hem kendi insanımızın, 
hem de yurtdışındaki tüketicimizin 
sağlığını düşünüyoruz. Böylece 
insan sağlığı açısından risk taşıyan 
kuru incirlerin iç ve dış pazarlarda 
satışa sunulmasının önüne geçilmiş 
oluyor” dedi. Türkiye, 2014/15 
sezonunda 55 bin 856 ton kuru incir 
ihracatı karşılığı 243 milyon 864 
bin dolar döviz geliri elde etmişti. 
Türkiye 91 ülkeye kuru incir ihraç 
ederken, en fazla ihracat yapılan 
ilk üç ülke Fransa, Almanya ve 
Amerika Birleşik Devletleri oldu.
n HABER MERKEZİ

Birol Celep, “Vatandaşlarımız bu proje sayesinde 15 yıldır doğal enerji deposu 
olan kuru inciri, güvenle ve gönül rahatlığıyla tüketiyor” diye konuştu.

Normal ve UV ışık altında incelenen incirlerin 
aflatoksinli olanları ayırt edilerek eleniyor.

Kuru incir sezonunun 
başlangıcında, iklim 
koşullarına göre sektörün tüm 
taraflarının görüşlerini alarak 
o sezon için uygulanacak 
aflatoksinli incir oranını tespit 
ettiklerini anlatan Celep şu 
bilgileri verdi:

“İhracatçı firmalarımız 
kuru incir ihraç ettiğinde tespit 
edilen orana göre ihracat 
tutarlarından kesinti yapılıyor. 
2015/2016 sezonu için bu oran 
binde 8 olarak belirlendi. Kuru 
İncir’deki aflatoksin bulaşıklığı 
ise, ihracat işletmelerindeki 
karanlık odalarda, belli teknik 
özelliklere sahip UV lambalar 
altında tek tek kontrol edilerek 
verdiği sarı-yeşil ışık/yansıma 
ile ayırt edilebilen aflatoksinli 
kuru incirler ayrılıyor. Bu 
incirler daha sonra Ege 
Kuru Meyve ve Mamulleri 
İhracatçıları Birliği tarafından 

toplatılarak ilgili çevre 
mevzuatı uyarınca çimento 
fabrikalarında yakılarak 
imha ediliyor. Firmalar 
bu süreç tamamlandıktan 
sonra, birliğimizden kesinti 
tutarını geri alıyor. Böylece 
insan sağlığı açısından risk 
taşıyan bu kuru incirlerin 
iç ve dış pazarlarda satışa 
sunulmasının önüne geçilmiş 
oluyor. 

İmha edilen aflatoksinli 
kuru incir miktarı yılların 
ihracat miktarına ve o yılda 
belirlenen aflatoksin oranına 
göre değişmekle birlikte, 
yılda ortalama toplam 500-
600 ton aflatoksinli kuru incir 
imha ediliyor. Yıllık ortalama 
550 ton aflatoksinli kuru 
incirin imha edildiği proje 
kapsamında 15 yılda 8 bin 
tonun üzerinde aflatoksinli 
kuru incir imha edildi.” 

Proje nasıl çalışıyor?



16

İÇİMİZDEN

Ekonomik açıdan öncelikler
Evet, her şey geride kaldı, artık 

ileriye bakmak lazım. Yeni hükümet 
olarak yapılacaklar makro açıdan 
belli. Gelirleri artırıp giderleri 
azaltacak ekonomi programlarını 
devreye sokmak. 

Ben bu aşamada gelecekteki 
yaşayabileceğimiz sorunları da 
şimdiden öngörerek yatırım 
planlarımızın özellikle enerji üzerine 
yoğunlaşması gerekliliğine inanan 
bir yazı yazmak istedim.

Gelecekte nerede olacağız
Enerji kullanımının ülkelerin 

ekonomik gelişmişlik düzeyi ile 
arttığı bilinen bir gerçek. Öngörüde 
bulunurken bu gerçek ve dünyada 
teknolojinin ulaştığı/gittiği yön göz 
önüne alınmalı. Toplu taşımanın 
metro ve hafif raylı sistem üzerinde 
yoğunlaşması ile, çok daha az giderle 
daha çok insana, kaliteli ve ucuz 
ulaşım sağlanacak. 

Lojistikte ise raylı sitemin 
kullanılması ile bir kerede daha çok 
tonajlı malın daha ucuz navlun gideri 
ile ve daha hızlı yer değiştirmesi elde 
edilebilecek.

Yeni nesil binek araçlarının 
elektrik enerjisi ile tanışmaları ile bu 
temiz ve ucuz enerji kullanımının 
yaygınlaşacağı düşüncesi bizim, ülke 
olarak elektrik enerjisi üretimine 
yönelik yatırımları hızla hayata 
geçirmemizi gerektiriyor. 

Nereden başlamalı?
Nereden başlayacağımıza 

geçmeden önce küçük bir bilgi 
paylaşmak istiyorum. Ekim 2015 
tarihi itibarıyla 1 yıllık elektrik 
tüketimimiz 261 teravatsaat 
(261.199.550.972 kilovatsaat parasal 
karşılığı ise yaklaşık 66 milyar TL) 

Yan sayfadaki tablodan da 
görüleceği üzere günümüzden 
geriye doğru 10 yıla baktığımızda 
elektrik tüketiminin yıllık ortalama 
yüzde 5.5 arttığı görülecektir.

Bunu bildiğimize göre aklımıza 
bu kadar elektriği nasıl elde ediyoruz 

gelecek tabii, nasıl mı?
Enerjide üretim çeşitliliği yine 

son 10 yılda hidroelektrik ve termik 
santrallerin yanında yenilenebilir 
enerji bilincinin artması ile önce 
rüzgâr sonra jeotermal kaynakların 
(fotovoltaik kaynaktan üretim 
gelişme aşamasında) devreye 
girmesi ile 01.11.2014 ile 15.10.2015 
tarihleri arasında yapılan üretimin 
dağılımı;  

 

Elektrik Enerjisi elde edebilmek 
için doğalgaz, ithal kömür, fuel oil, 
mazot vb dışarıdan bedel ödeyerek 
aldığımız hammadde kaynakları ile 
üretilen elektriğin oranı yüzde 50 
civarı ile çok büyük bir rakam. Cari 
açık üzerinde etkisi çok büyük. Dışa 
bağımlılık konusunun üzerinde hiç 
durmayacağım ki, bunun önemi de 
yadsınacak gibi değil. 

Evet, en büyük gider kalemimizi 
bulduk, bunu azaltacak yollar da 
belli.

Tükenmeyen, tüketmeyen
Rüzgâr, 2006 yılında 127 milyon 

kilovatsaat ile deneme üretimi 
sayılan rüzgâr tribünlerinin, 2007’den 
itibaren yeni lisanslamalarla bu 
alana yapılan yatırım hızla artarak 
günümüzde 8.3 milyar kilovatsaate 
ulaşmıştır.

Toplam tüketimin yüzde 
4.3 rüzgâr tribünlerinden 
karşılanmaktadır. Bu yatırım 
maliyetinden başka bir gideri 
olmayan temiz bir enerjidir. Bu alana 
yatırımlar daha da teşvik edilerek 
yatırımlar hızlanmalı, artık rüzgâr 
tarlaları aşamasına geçmeliyiz.

Jeotermalde ise 2007’de 27 
megavat olan üretim kapasitesi, 
Ekim 2015 itibariyle 581.4 megavata İç

im
iz

de
n

Serdar Ilı
serdar@ili-consulting.de

Doğalgaz 88.096.951MgvS %39.14
Kömür, Linyit 61.401.461MgvS %27.28
Hidro 55.650.627MgvS %24.72
Rüzgar 9.694.116MgvS %4.31
Jeotermal 2.542.068MgvS %1.13
Diğer 7.706.847MgvS %3.42 
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ulaşmıştır. Jeotermal kaynak 
potansiyeli olarak Avrupa da birinci 
dünya sıralamasında da 7. sırada 
bulunan ülkemizin 7.000 megavat 
üretim potansiyelinin olduğu 
öngörülmektedir. 

Coğrafyanın avantajları...
Jeotermale dayalı elektrik 

santrallerinin kurulmasında 
Devletimizin katalizör olarak yer 
alması gerekmektedir. Çok kısa bir 
zaman diliminde üretime geçen bu 
yatırımların hızlanması, çift taraflı 
etki yaratarak hem artan elektrik 

ihtiyacımızı karşılayacak hem de 
dış ticaret açığına olumlu katkı 
sağlayacaktır.

Yenilenebilir enerji
Bir de yine jeolojik kaynaklara 

dayalı ve henüz kullanılmayan 
“Kızgın Kayalar” potansiyeli devreye 
alınmalıdır. Ülkemizin batısında yer 
kabuğu 15.000 metre kalınlığında 
olmasına rağmen yüzeyden 2.500-
3.000 mt derinliklerde çok yüksek 
ısı kaynakları bulunmaktadır. 

Soğuk suyun yeraltına enjekte 

edilmesi ve oluşan buhardan 
enerji üretmek mümkündür. 
Basit gibi görülen bu formülün, 
yatırım maliyeti yüksek olduğu için 
devletin ekonomik gücü gerekiyor. 

50 bin MV potansiyelin olduğu 
öngörülen bu kaynaktan elektrik 
üretimine en kısa zamanda 
başlanmalıdır.

Güneş enerjisi santralleri 
(Fotovoltaik ya da termal sistem) 
yok denecek kadar az bir üretim 
kapasitesine sahiptir. Ülkemiz 
coğrafyası güneşten enerji 
üretmeye son derece elverişli 

topraklara sahiptir. 
Özellikle Doğu Anadolu’nun 

güneyi ile Güney Doğu Anadolu 
tam bir “Güneş Tarlaları” kurulacak 
coğrafyaya sahiptir. Güneş enerjisi 
yöreye ekonomi kazandırmanın 
yanı sıra temiz ve dışa bağımlı 
olmayan bir kaynaktır.

Nükler riskli mi?
Ve en zor karar Nükleer. Evet, 

tehlikelerini düşündükçe yanlış bir 
yatırım olarak görülmekle beraber 
ekonomisi, üretime katkısı oldukça 

büyüktür. Öte yandan geriye dönüp 
baktığımızda günümüzde dünya 
ekonomisine yön veren ülkelerin 
enerji sorununu nükleer santraller 
ile çözmüş olduğu görülecektir. 
Şimdi bazı sesler geliyor, “Nükleer 
santralleri söküyorlar” diye, evet 
ekonomik ömrü dolmuş tehlike arz 
eden verimsiz santraller sökülüyor.

İki nükleer santral
Ülkemizin farklı iki bölgesinde 

biri yatırım aşamasında, diğeri 
proje aşamasında olan iki nükleer 
santrali tartışıyoruz. Yatırım 

aşamasında olan Akkuyu Nükleer 
Santrali 4800 MV kapasiteli. 2019 
tarihinden itibaren kademeli olarak 
devreye girecek.

Planlanan ve ihalesi yapılan 
Akkuyu Nükleer Santrali’nin dört 
reaktörü 2022 yılında ihtiyacımız 
olan toplam enerjinin yüzde 9.2’sini 
tek başına karşılayacaktır. 

Ülke olarak ihtiyacımız 
olduğunu düşünüyorum.

Hele bir de yatırımları yerli 
teknoloji ile üretecek seviyeye 
geldik mi…
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Ağzının tadını 
bilenin fuarı

Türkiye’nin gıda ve gıda 
teknolojileri üretim ve ihracat 
merkezi olma yolunda emin 
adımlarla ilerleyen İzmir, 
FOODEX 2015 Gıda ve Gıda 
Teknolojileri Fuarı’na bir 
kez daha ev sahipliği yaptı. 
FOODEX’e Türkiye’nin başta Ege 
olmak üzere birçok bölgesinden 
100’ün üzerinde kurumsal firma 
katıldı. Gençiz Fuarcılık Genel 
Müdürü Osman Gençer, sektörün 
ürünlerine ve markalarına değer 
katacak yenilikçi, güvenilir 
ve hızlı çözümleri birarada 
bulabilecekleri FOODEX’in 

önemli bir ticari platform 
olduğunu söyledi.

Yeni fırsatların kapısı
Gıda ve Gıda Teknolojileri 

alanındaki sektör 
profesyonellerinin kaçırılmayacak 
etkinlik olarak niteledikleri 
FOODEX 2015 Gıda ve Gıda 
Teknolojileri Fuarı İzmir’de 
törenle açıldı. İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Sırrı 
Aydoğan, Urla Belediye Başkanı 
Sibel Uyar, İzmir Ticaret 
Borsası Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ercan Korkmaz, bazı 

oda ve derneklerin üst düzey 
temsilcileri açılışa katılanlar 
arasındaydı. Türkiye’nin en 
büyük fuar kompleksi olma 
özelliği taşıyan İzmir’in yeni fuar 
alanı ‘Fuar İzmir’ D Salonundaki 
programda konuşan Gençiz 
Fuarcılık Genel Müdürü Osman 
Gençer, FOODEX 2015’in 
katılımcılarına ve nitelikli 
sektör profesyonellerine yeni iş 
bağlantıları gerçekleştirme fırsatı 
sunduğunu söyledi.

Gençer, “Yılların bilgi 
birikimi ile üretim yapan 
girişimcilerimizin Gıda ve 

Gaziemir’deki Fuar İzmir’de düzenlenen “FOODEX 2015 Gıda ve Gıda 
Teknolojileri Fuarı” büyük ilgi gördü. Organizasyonda 100’ün üzerinde 
kurumsal katılımcı firma, ürün ve hizmetlerini sergileme şansı buldu

FOODEX
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Gıda Teknolojileri üretim ve 
ihracatında dünya markalarına 
sahip olması gerekiyor. Bu 
gereklilikten hareketle sektör 
temsilcilerimizle birlikte 
başlattığımız fuarımızı bir kez 
daha açmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Katılımcılarımız 
yenilikçi, güvenilir ve hızlı 
çözümleri sunan üretim ve 
hizmetlerini sergiliyorlar. 
Sektör profesyonelleri 
organizasyonumuz kapsamında 
oluşturulan avantajları fırsata 
dönüştürecekler. Gerek 
katılımcılarımız gerekse 
ziyaretçilerimiz fuarımızdan 
önemli kazanımlarla 
ayrılacaklar” dedi.

Profesyonellerden ilgi
FOODEX 2015 Gıda ve Gıda 

Teknolojileri Fuarı’nda süt ve süt 
ürünleri, un ve unlu mamuller, 
yumurta, su, çay, kahve ürünleri, 
şeker, şekerleme, sirke, turşu, 
tahin, pekmez, reçel, bal, helva, 
bakliyat, baharat, sucuk, yöresel 
ürünler, meyve suyu ve meyve 
suyu konsantre ürünleri, 
paketlenmiş ve hazır gıdalar 
başta olmak üzere pek çok ürün 
ve hizmetler sergilendi. 

Yerli ve yabancı sektör 
profesyonelleri fuara açıldığı 
saatlerden itibaren ilgi gösterdi. 
Sektörde faaliyet gösteren 
perakendeci, toptancı, kafe, 
bar, restoran, kantin ve büfe 
sahipleri ve işletmecileri, market 
ve mağaza zincirleri yetkilileri, 
marka sahipleri, dış ticaret 
firmaları, ikram ve konaklama 
tesisleri yetkilileri tarafından 
ziyaret edildi. Organizasyon 
önemli iş bağlantılarına da ev 
sahipliği yaptı.

Davetliler İzmir Pastacılar ve 
Fırıncılar Derneği’nin yaptığı 
10 metrelik pastayı keserek 
tadına baktı. Programa katılanlar 
törenin ardından birbirinden özel 
stantları ziyaret etti.
n Dilek BAKIRKAYNAK

Foodex fuarına katılan firmalar 
ürünlerini sergilerken en büyük ilgiyi 
keçi yavruları gördü. Öte yandan 
birbirinden renkli süslemelere sahip 
pastalar da ilgi çekti.

Ürünlerini sergilediler
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Oğul
Ataların kaç Kıta’da at koşturdu,
Nice devletler kurdu, necip milleti coşturdu,
Peygamberin övgüsüne mazhar oldu,
Düştü hilal kaldıracaksın sen oğul!

Mücadelen kalkan kılıç değil iyi bil!
Ağlamak yaraşmaz gözlerini sil,
Teselliyi damarlarındaki asil kanda bul,
Sen ecdadı torunusun unutma oğul!

Her türlü oyun geçmişte oldu,
Korkma her zalimin zulmü yarım kaldı,
Milletin tek dostu Allah oldu,
Sen insanlık pınarının suyunu iç oğul!

Birçok derdimiz var şu asırda,
Yaramız derin, derin kanasa da,
Toprakların küçültüp bırakılsa da,
Yarın cihan senin unutma oğul!

Allah için cihana hüküm eyle,
Doğruyu her yerde ama her yerde söyle,
Bana bakma zor diye öyle,
Sen zoru aşmak için varsın oğul!

Cihan seninle adalet bulsun,
Mazlumların yüzü gülsün,
Bütün dünya şunu iyi bilsin,
Türk’ün adı da sen, soyadı da sensin oğul!

İlim irfan ile yücelt sen milleti,
Ortadan kaldır karanlığı cehaleti,
Ne çıkar fakirlikten bırak sefaleti,
Sen çağa mühür vur oğul!

Ayda Merih’te seni görsünler,
Birçok icada işte bu Türk’ün desinler,
Kıyamete kadar Türk’ü böyle bilsinler,
Aklını, gönlünü iyi kullan oğul!

Sadece akılda, gönülde yetmez iyi bilmelisin,
Kendi nesline sen kendin merhem olmalısın,
Başka merhemler, hekimler arama sakın,
Derdin dermanı, kendindedir sakın unutma oğul!..İç

im
iz

de
n

Dr. Mustafa Kurt
usigazetesi@hotmail.com
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1 Kasım seçimlerinde 
milletvekilliğine hak kazanan 
milletvekillerinin TBMM’deki 
yemin törenleri yaklaşık 9,5 saat 
sürdü. En yaşlı üye sıfatıyla 
birleşimi Deniz Baykal yönetti. 
Milletvekili sıralarının üzerine 
kırmızı ve beyaz güllerden oluşan 
birer demet çiçek konuldu. 

Töreni, başta Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan olmak 
üzere Anayasa Mahkemesi 
Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay 
Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay 
Başkanı İsmail Rüştü Cirit, YSK 
Başkanı Sadi Güven, Sayıştay 
Başkanı Recai Akyel, aralarında 
ABD’nin Ankara Büyükelçisi 
John Bass’in de olduğu yabancı 
misyon şefleri, eski bakan ve 
milletvekilleri, bürokratlar izledi.

Salona ilk olarak MHP Genel 

Başkanı Devlet Bahçeli, ardından 
Başbakan Ahmet Davutoğlu, son 
olarak da CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu geldi.  

AK Parti milletvekilleri, 
bakanlar ve dinleyiciler 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 
ayakta alkışlarken, muhalefet 
partililer yerlerinden kalkmadı 
ve alkışlamadı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, Atatürk için yapılan 
saygı duruşunun ardından Genel 
Kurul’dan ayrıldı.

Zana’nın yemini geçersiz
Başbakan Davutoğlu ise, 

yeminini Konya milletvekilleri ile 
değil, Ankara milletvekilleri ile 
birlikte yaptı ve yeminden sonra 
Genel Kurul’dan ayrıldı. 

HDP Ağrı Milletvekili Leyla 
Zana’nın yemini yine kriz 

yarattı. Zana, Kürtçe başladığı 
yeminde, metindeki “Türk 
milleti” yerine “Türkiye milleti” 
ifadesini kullandı. Bunun üzerine, 
birleşimi yöneten Geçici Meclis 
Başkanı Deniz Baykal, “Yemin 
metni aynen okunmamıştır. 
Yemin metni aynen okunmuş 
sayılamaz” diye uyarıda bulundu. 
Zana, yemini tekrar etmeden 
Genel Kurul’dan ayrıldı.

Görev Davutoğlu’na
TBMM’nde yapılan yemin 

töreninin ardından AK Parti 
Genel Başkanı ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nu 
Beştepe Külliyesine çağıran 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Davutoğlu’na hükümeti 
kurma yetkisini verdi. 
n HABER MERKEZİ

Yeni vekiller yemin etti
1 Kasım 2015 Milletvekili Genel Seçim sonuçlarına göre TBMM’ye AK Parti 
317, Ana muhalefet Partisi CHP 134, MHP 40, HDP ise 59 milletvekili soktu. 
Milletvekilleri seçildikleri illerde düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldılar
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Dünya liderleri Antalya Belek’te düzenlenen ve Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğini yaptığı G-20 zirvesinde bir 

araya geldi. 13 Kasım’da Paris’te gerçekleşen terör saldırıları, 
zirvenin küresel ekonomi ve göçmen krizi ağırlıklı gündemini 

bir anda terörle mücadeleye çevirdi. 

Türkiye’yi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın temsil ettiği zirveye ABD 
Başkanı Obama, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet 

Başkanı Şi Jinping gibi dünyanın en önemli ülkelerinin 
liderleri katıldı. Başbakan Ahmet Davutoğlu da G-20 

zirvesine katılarak liderlerle ikili görüşmeler yaptı.

G-20 zirvesine terörle 
mücadele damga vurdu
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G-20 zirvesine terörle 
mücadele damga vurdu

Kurulduğu günden bu 
güne kadar düzenlenen her 
zirvesinde ekonomi konuşulan 
gelişmiş 20 ülkenin başkan 
ve başbakanlarının katıldığı 
G-20 zirvesinde bir ilk yaşandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
konuk devlet adamlarını tek tek 
karşıladığı Belek Zirvesi’nde 
ana gündem, Paris’te İŞİD 
militanlarının düzenlediği 
senkronize saldırılar sonucu 
yüzden fazla kişinin yaşamını 
yitirmesi üzerine ekonomi 
yerine İŞİD terörü, uluslararası 
terörün önlenmesi çalışmaları ve 
Suriye’nin geleceği konularının 

öne çıkmasına neden oldu. 
Toplantının açılışında liderler 
Ankara, Paris ve diğer terör 
saldırılarında yaşamını 
yitirenlerin anısına bir dakikalık 
saygı duruşunda bulundular. 
Liderler daha sonra bir kısmı 
basına açık olan toplantılara ve 
ikili görüşmelerine başladı. 

Antalya Belek’te düzenlenen 
G-20 zirvesi öncesi, Paris’te 
yaşanan terör saldırılarına 
başta liderler olarak herkesi 
derinden üzdüğünü belirten 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Fransız dostlarımızın 
acılarını paylaşıyoruz” dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Zirvede yaptığı konuşmasında 
görüşlerini şu sözlerle ifade etti: 

 “2015 Antalya zirvesinin en 
önemli sonuçlarından biri G-20 
ülkelerinin terörizmle mücadele 
konusunda güçlü bir duruş ortaya 
koymuş olmalarıdır. ‘Küresel 
barış ve istikrar sağlanmadan 
güçlü bir küresel ekonomiden 
bahsetmemiz mümkün değildir.’ 
Bu anlayışla zirvede, finansal 
konuların yanı sıra terörizm ve 
mülteci krizini de ele aldık.”

Türkiye’nin terörizmin ne 
olduğunu çok iyi bilen ve ağır 
sonuçlarıyla yüzleşen bir ülke 

Zirveye Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 
Endonezya Cumhurbaşkanı  Widodo, 
Meksika Cumhurbaşkanı Nieto, Güney 
Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, Suudi 
Arabistan Kralı Suud, Çin Başkanı Xi 
Jinping, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD 
Başkanı Obama, Brezilya Cumhurbaşka-
nı Rousseff, Rusya Devlet Başkanı Putin, 
Güney Kore Cumhurbaşkanı Geun-hye, 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, AB 
Konseyi Başkanı Tusk, AB Komisyonu 
Başkanı Juncker, Malezya Başbakanı 
Rezak, İspanya Başbakanı Rajoy, Kanada 
Başbakanı Trudeau, İtalya Başbakanı 
Renzi, İngiltere Başbakanı Cameron, 
Avustralya Başbakanı Turnbull, Alman-
ya Başbakanı Merkel, Japonya Başba-
kanı Abe, Hindistan Başbakanı Modi, 
Arjantin Ekonomi Bakanı Kicillof, Fransa 
Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, WTO 
Genel Direktörü Azevedo, IMF Başkanı 
Lagarde, ILO Genel Direktörü Ryder, BM 
Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve Dünya 
Bankası Başkanı Kim katıldı.
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olduğunun altını çizen Erdoğan, 
terörle mücadele konusunda 
uluslararası işbirliği hakkında 
Türkiye’nin üzerine düşen her 
görevi yapmaya hazır olduğunu 
vurguladı.

Terör örgütü ayrımı olmaz
Terörün dini, milliyeti, ırkı, 

bölgesi olamayacağını, herhangi 
bir dinle ilişkilendirilemeyeceğini 
belirten, tersine davranışın o dine 
yapılacak en büyük saygısızlık 
olduğunu vurgulayan Erdoğan, 
“Zira bütün dinler için hayat 
hakkı kutsaldır” dedi.

DAİŞ, El- Kaide, Boko Haram, 
PYD, YPG ve DHKP-C gibi terör 
örgütlerine karşı aynı kararlı 
mücadeleye devam edileceğini 
söyleyen Erdoğan, “Uluslararası 
alanda da terör örgütleriyle etkin 
işbirliği sağlamak için kararlı 
somut adımlar atılması gerekiyor. 

G-20 liderleri olarak terör 
örgütleriyle ayrım 

gözetmeksizin 
mücadele 

konusunda 
görüş 

birliği 
içinde 

olduğumuzu gördük” diye 
konuştu.

Müslüman liderler olarak 
İslam’la hiçbir ilgilisi olmayan 
DAİŞ terörüne ve vahşetine karşı 
ortak sorumlulukları olduklarını 
aktaran Erdoğan, konuşmasına 
şöyle devam etti:

“Çatışma ve istikrarsızlıklar 
hepimizi yakından etkiliyor. 
Türkiye bugün 2.5 milyon 
mülteciyi topraklarında 
barındırıyor. Bu her şeyden önce 
bizim için insanlık vazifesidir. 
Suriye’de bölgede yaşayan 
herkesin kabul edebileceği bir 
çözüm üzerinde uzlaşılmadan 
bölge kaynaklı sorunların 
üstesinden gelinemez. Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün korunması, 
terörden arındırılması ve çoğulcu 
demokratik meşru bir siyasi 
yapıya kavuşması bu sürecin ana 
hedefidir.”

Öte yandan ABD Başkanı 
Barack Obama, G-20 Antalya 
Zirvesi’nin son gününde bir 
basın toplantısı düzenledi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve 
Türk halkına teşekkür eden 
Obama, IŞİD ile mücadelede, 
“Güvenli veya uçuşa yasak 

Antalya Belek’te düzenlenen ve dünya 
ekonomisinde söz sahibi gelişmiş 
ülkelerin katıldığı G-20 zirvesine 
ekonomi yerine uluslararası terör 
damgasını vurdu.

Zirveye evsahipliği yapan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
terörün dinle bir ilişkisi olamayacağını 
belirterek, “Terör örgütünün ayrımı 
olmaz” diye konuştu.



25

SİYASET

bölge’nin verimli olmayacağına 
karar veriyoruz” diyerek böylesi 
bir alan oluşturmanın saha 
operasyonu gerektireceğini 
söyledi.

Obama, G-20’de büyümenin 
ivme kazanması için çalışmalar 
yapıldığını ve küresel iklim 
değişimi için Paris Konferansı 
öncesi çözüm için anlaştıklarını 
da açıkladı. Görüşmeler sırasında 
Paris saldırılarına değindiklerini 
kaydeden Obama; “Soruşturma 
ve faillerin bulunması için 
Fransız ortaklarımızla birlikte 
çalışıyoruz. Çünkü bu tür 
saldırıların tekrarlanmaması 
için her şeyi yapmalıyız. IŞİD 
kötülüğün yüzüdür ve bizim 
hedefimiz bu terör örgütünü 
yok etmektir. Bunu yapmak için 
askeri, istihbarat güçlerine ve 
halklarımızın desteğine sahibiz. 
Askeri anlamda koalisyonumuz 
hava saldırılarını arttırmaktadır.

Büyük yük kaldırıyorlar
Sahaya ABD askeri 

gönderilmesi fikrine ilişkin 
Obama, mültecilerin durumuna 
ilişkin olarak şunları söyledi:

“Mülteciler konusunda 
Türkiye ve Lübnan inanılmaz bir 
yük kaldırıyorlar. Bu mültecilerin 
terör saldırılarına maruz 
kalmış mağdurlar olduğunu 
unutmamalıyız. Ülkelerimiz bu 
mültecilere kapılarını açmak ve 
kendi güvenliğimizi sağlamak 
zorundadır. Diplomatik alanda 
biraz ilerleme kaydettik. Bu 
çok önemli çünkü Suriye’deki 
savaşın sonunu getirecek tek 
çözüm budur. Viyana’da bir ortak 
anlayışa varıldı.”

IŞİD’e karşı askeri bir 
stratejileri olduğunu söyleyen 
Obama, “IŞİD kesinlikle 
Müslümanlığı, İslam’ı temsil 
etmiyor. Terör saldırılarının 
mağdurlarının birçoğu 
Müslümandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’da bunu söyledi. Şiddete 
inanmıyoruz diyen ama bu 

Lobide Obama-Putin 
görüşmesi
Toplantıda verilen bir ara sırasında 
ABD Başkanı Barack Obama ile 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 
tercümanları aracılığıyla başbaşa 
görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya 
Başbakanı Angela Merkel ile ikili 
görüşme yaptı.
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kadar radikal ideolojilere karşı 
çıkmayanlar da oldu. Bence bu 
tür fikirlere karşı konulması 
gerekiyor.”

IŞİD finanse ediliyor
Rusya Devlet Başkanı 

Vladimir Putin de G-20 zirvesinin 
kapanışında yaptığı basın 
toplantısında, “G-20 ülkeleri 
arasında IŞİD’i finanse edenler 
var” sözleriyle damga vurdu.

Rusya Devlet Başkanı, Eylül 
ayında BM Genel Toplantısı’nda 
yaptığı açıklamayı hatırlatarak, 
daha sonra yaşanan tüm trajik 
olayların haklı olduklarını 
kanıtladığını kaydetti. Putin, 
bu konudaki sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Burada zor hiçbir şey yok. 
Terörle mücadele ve terör 

olaylarını önlemek 
amacıyla küresel 

anlamda 

çalışmalıyız. Biz IŞİD’e karşı 
işbirliği teklif etmiştik. Maalesef, 
ABD buna karşı işbirliğini 
reddeden nota gönderdi. Hayat 
çok hızlı ilerliyor, bize dersler 
veriyor. Şu an herkesin, birlikte 
mücadele etmemiz gerektiğini 
anladığını düşünüyorum. 
Bu işbirliği için hiçbir zaman 
kapılarımızı kapatmadık. 
İşbirliğini; siyasi düzeyde ve 
birlikte aktif bir şekilde çalışması, 
fikir alışverişi yapması, tehlikeler 
hakkında önceden haber vermesi 
gereken özel servisler düzeyinde 
kurabiliriz. Dışişleri Bakanları şu 
anda terör örgütlerinin listelerini 
oluşturuyorlar. Terörle mücadele, 
ileride Suriye’de siyasi çözüme 
kavuşmak için sürdürülüyor.”

Türkiye’deki seçim sürecinin 
ortak iki ülkenin enerji projelerini 
etkilemediğini kaydeden 
Vladimir Putin, şunları söyledi:

“İkili projelere değinirsek, 
bu konuda hiçbir sorunumuz 
yok. Nasıl çalıştıysak öyle de 
çalışmaya devam edeceğiz. 
Hukuki formalitelere bağlı 

bazı sorunlar var. Fakat her 
halükarda bize söylenene göre, 
Türkiye kendi pazarında bizim 
ürünlerimizin satış hacmini 
korumak ve artırmak istiyor. 
Doğalgazdan bahsediyoruz. 
Bu sorunun çözümü için her 
iki tarafa kar sağlayacak çeşitli 
seçenekleri değerlendiriyoruz.”

İkili görüşmeler
G-20 Antalya Zirvesi sırasında 

Cumhurbaşkanı Erdoğan başta 
ABD Başkanı Obama, Rusya 
Devlet Başkanı Putin ve Almanya 
Başbakanı Merkel olmak üzere 
diğer devlet adamları ile ikili 
görüşmeler de yaptı. 

Öte yandan Avrupa Konseyi 
Başkanı Tusk, “Paris’teki 
terör saldırılarını ılımlı Suriye 
muhalefeti yapmadı. DAEŞ 
üstlendi bu saldırıları” derken, 
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean 
Claude Juncker ise, saldırıların 
sorumluları ile sığınmacıların ve 
iltica talebinden bulunanların aynı 
kefeye konulamayacağını belirtti.
n HABER MERKEZİ

Basın kuruluşları 
rahat çalıştı 
G-20 zirvesinin 
düzenlendiği Belek’te 
zirveyi izleyen gazeteciler 
için her türlü olanağı 
içeren bir basın merkezi 
kuruldu. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden gelen 
gazeteciler ülkelerine 
rahatça haberlerini 
geçebildi.
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Kültür alanında gezi, kumda Türk kahvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde G20 
Zirvesine katılan liderlerin eşleri, Dışişleri Bakanlığının organizasyo-
nuyla zirve kapsamında oluşturulan “G20 Home Kültür Alanı”nı ziyaret 
etti. Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in eşi 
Mehriban Aliyeva ile kumda pişirilen Türk kahvesinden tattı.
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Antalya’da yapılan G-20 
Liderler Zirvesi’nin sonuç 
bildirgesi de açıklandı. 
‘Antalya Zirvesi’ adını taşıyan 
bildirge şöyle:

“G-20 Liderleri olarak, 
insanlarımızın refahını 
artırmak için güçlü, 
sürdürülebilir ve dengeli 
büyümeyi elde etmeye yönelik 
ilave ortak eylemlerimizi 
belirlemek üzere büyümenin 
güçlü ve kapsayıcı olması 
konusunda son derece 
kararlıyız. 

Küresel ekonomik büyüme 
dengesiz görünümünü 
sürdürmekte ve bazı 
büyük ekonomilerdeki 
olumlu görünüme rağmen 
beklentilerimizin altında 
seyretmeye devam etmektedir. 
Finansal piyasalardaki riskler 
ve belirsizlikler devam 
etmekte ve jeopolitik zorluklar 
giderek küresel bir soruna 
dönüşmektedir. 

Güçlü, sürdürülebilir 
ve dengeli bir büyüme için 
eşgüdüm halinde sağlam 
makroekonomik politikaları 
uygulamaya devam edeceğiz. 
Merkez Bankalarımız, görev 
tanımlarıyla tutarlı olacak 
şekilde, fiyat istikrarını 
sağlamaya ve ekonomik 
aktiviteyi desteklemeye devam 
edecektir. Döviz kuruna ilişkin 
önceden vermiş olduğumuz 

taahhütleri yineliyoruz 
ve her türlü 

korumacılığa 
karşı 

duracağız. 
İstihdam 

oluşturulması, kapsayıcılığın 
sağlanması, eşitsizliklerin 
azaltılması ve fiili ve potansiyel 
büyümenin artırılması için 
talebi destekleyici önlemler 
ile yapısal reformlar içeren 
büyüme stratejilerimizin 
tam olarak ve zamanında 
uygulanması en önemli 
önceliğimizdir. 

Büyümenin kapsayıcı 
olmasını, istihdam 
yaratmasını ve toplumun 
tüm kesimlerine fayda 
sağlamasını temin etmeye 
kararlıyız. İşsizlik, eksik 
istihdam ve kayıt dışı işler, 
birçok ülkede eşitsizliklerin 
önemli bir kaynağını teşkil 
etmekte ve ekonomilerimizin 
gelecek dönemde 
büyüme beklentilerini 
zayıflatabilmektedir. 
Girişimciliğin teşvik 
edilmesi dahil olmak 
üzere, gençlerimizin işgücü 
piyasasına daha iyi entegre 
olmasını desteklemek 
konusunda kararlıyız. 

Uluslararası emek 
hareketliliği ile yaşlanan 
nüfuslar gibi konular yoluyla 
emek piyasalarına sağlanmış 
olan fırsatlar ile meydana gelen 
sınamaları ele alacağız. 

Finansal kuruluşların 
dayanıklılığının 
güçlendirilmesi ve finansal 
sistemin istikrarının 
geliştirilmesi, büyüme ve 
kalkınmanın sürdürülebilirliği 
için önem arz etmektedir. 

Finansal sistemde ortaya 
çıkan, önemli bir kısmı 
bankacılık dışı sektörlerden 

kaynaklanabilecek, risk ve 
kırılganlıkları izlemeye ve 
gerektiğinde bunlara yönelik 
tedbirler almaya devam 
edeceğiz. 

Büyüme ve dayanıklılık 
gündemimizi destekleyecek 
şekilde 2015-2016 G-20 
Yolsuzlukla Mücadele 
Eylem Planının etkili şekilde 
uygulanması yoluyla, 
yolsuzluğa karşı küresel 
düzeyde hoşgörüsüzlük 
kültürü oluşturulması 
yönünde taahhüdümüzü 
sürdürüyoruz. 

2015, sürdürülebilir 
kalkınma için kritik bir yıldır 
ve eylemlerimizin düşük gelirli 
gelişmekte olan ülkeler de 
dahil olmak üzere kapsayıcı 
ve sürdürülebilir büyümeye 
katkıda bulunmasını 
temin etmek konusundaki 
kararlılığımızı teyit ediyoruz. 
Bu seneki çalışmalarımız, 
enerjiye erişim, gıda 
güvenliği ve beslenme, insan 
kaynaklarının geliştirilmesi, 
kaliteli altyapı, finansal 
kapsayıcılık ve iç kaynakların 
harekete geçirilmesi gibi 
alanlarda sürdürülebilir 
kalkınmayı desteklemektedir.

Kalkınmada ve yoksulluğun 
ortadan kaldırılmasında özel 
sektörün güçlü bir rolü vardır. 
G-20 Kapsayıcı İş Çağrısı 
yoluyla düşük gelirli kişilerin 
ve toplulukların piyasalara 
alıcı, üretici ve tüketici olarak 
katılımları için fırsatlar 
yaratılması yolunda bütün 
paydaşların ortak çalışma 
ihtiyacını vurguluyoruz. G-20 

Sonuç Bildirgesi’nde ekonomik 
istikrarın önemine vurgu yapıldı
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Enerji İşbirliği Prensiplerine 
odaklanmaya devam edeceğiz 
ve Enerji Bakanlarımızın ilk 
kez düzenlenen toplantısını 
memnuniyetle karşılıyoruz. 

Enerji verimliliğini 
geliştirme, temiz enerji 
teknoloji yatırımlarını artırma 
ve bu alandaki araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini 
destekleme konularını 
da içeren enerjiye ilişkin 
eylemlerin, iklim değişikliği ve 
etkileriyle mücadelede önemli 
olduğunun bilicindeyiz. G-20 
Yenilenebilir Enerji Seçenekleri 
Listesi’ni onaylıyoruz.

İklim değişikliği 
zamanımızın en büyük 
sınamalarından biridir. 2015’in 
iklim değişikliği ve etkileriyle 
ilgili etkin, güçlü ve müşterek 
eylem gerektiren kritik bir yıl 
olduğunun farkındayız. Lima 

Eylem Çağrısında belirtildiği 
üzere, iki derecenin altı 
hedefini teyit ediyoruz. 

Başlıca insani, siyasi, sosyal 
ve ekonomik sonuçlarıyla 
mevcut göç krizinin 
boyutu, küresel bir endişe 
haline gelmiştir. Anılan 
krizin ve uzun dönemli 
sonuçlarının üstesinden 
gelinebilmesi için koordineli 
ve kapsamlı yanıtlara ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

Dünyanın çeşitli 
bölgelerinde benzeri 
görülmemiş sayılara ulaşan 
mülteciler ve yerlerinden 
edilmiş kişilere koruma 
ve destek sağlanması ve 
kalıcı çözümler bulunması 
yönündeki tüm çabalara 
yönelik desteğimizi 
güçlendirmeye devam etmeye 
kararlıyız. 

SONUÇ
Ekonomilerimizin gerçek 

ve potansiyel büyümesini 
yükseltmek, istihdam 
oluşumunu desteklemek, 
dayanıklılığı güçlendirmek, 
kalkınmayı teşvik etmek 
ve politikalarımızın 
kapsayıcılığını artırmak 
için beraber hareket etme 
kararlılığımızı sürdürmeye 
devam edeceğiz. Türkiye’ye 
G-20 Başkanlığı için ve 
bu yıl başarılı bir Antalya 
Zirvesi’ne ev sahipliği yaptığı 
için teşekkür ediyoruz. Çin 
Başkanlığı kapsamında 2016 
yılı Eylül ayında Hangzhou’da 
gerçekleşecek bir sonraki 
toplantımızı bekliyoruz. 
Ayrıca, 2017 yılında 
Almanya’da bir araya gelmeyi 
de bekliyoruz.”
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‘Süt üreticileri örgütlenip 
siyasi güç oluşturmalı’

Anadolu EXPO 2. Canlı 
Hayvan Fuarı bünyesinde 
düzenlenen 3. Ulusal Süt 
Zirvesi’nde her geçen gün 
gelişme kaydeden sektörün 
sorunları tartışıldı. Zirveye 
sektörün önde gelen uzmanları 
ile çok sayıda süt üreticisi katıldı.

Kuşadası Efes Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen 
toplantının açılış oturumuna 
Danimarka Ulusal Süt Üreticileri 
Başkanı Kjarton Poulsen ve Teta 

Teknik Tarım Genel Müdürü 
Doç. Dr. Ömer Tömek konuşmacı 
olarak katıldılar. Moderatör 
Doç. Dr. Ömer Tömek, dünya 
genelindeki süt fiyatlarının 
düşüşüyle ilgili bir giriş yaptı. 
Tömek, süt fiyatlarının politikadan 
da etkilendiğini ve bu nedenle de 
ülkemizdeki süt kuruluşlarının 
yaptırım gücünün az olduğunu 
ileri sürerek “Üreticilerin 
örgütlenememesi ve etkin bir güç 
oluşturamaması nedeniyle bu güç 

süt fiyatlarını etkileyemeyecek 
düzeyde” dedi.

Sorun parayı alabilmek
Türkiye Süt Üreticileri Merkez 

Birliği Başkanı Fatih Salih 
Okumuş, yılbaşından itibaren 
yeni bir dönemin başlayacağını 
ve sektörün yeniden 
yapılandırılması gerektiğini 
ifade etti. Okumuş, “En büyük 
sıkıntıları girdi maliyetlerindeki 
yükselişe karşın, süt fiyatında 

Kuşadası Efes Kongre Merkezi’nde düzenlenen 3. Ulusal Süt Zirvesi’nde 
süt sektörünün yaşadığı sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün yeniden 
yapılandırılması konuları masaya yatırıldı. Konuk konuşmacı Poulsen, 
ülkesi Danimarka’dan örnek vererek süt üreticilerini birlik olmaya çağırdı
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herhangi bir artışın olmamasıdır. 
Ancak bu yine de en büyük 
sorun değil. En önemli sorunların 
başında öncelikle 365 gün süt 
satabilmek geliyor. Sonrasında 
ise sattığınız sütün parasını 
‘garantili’ alabilmek ve sonra da 
sütün fiyatı geliyor” dedi.

Süt fiyatları düşüşte
Teta Genel Müdürü Ömer 

Tömek ise yaptığı konuşmada, 
“Süt fiyatları birçok ülkede 
düşüşte. Geçen yıl çok fazla fiyat 
artışı oldu. Süt tozu fiyatlarıı 
400-500 dolara kadar çıktı. Hatta 
Türkiye süt tozunu ihraç etmeye 
başladı” dedi. Ömer Tömek 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bazı ambargolar yüzünden 
fiyatlar düştü. Süt tozu birçok 
ülkede çok önemli bir besin 
maddesi. Bu ülkeler süt tozundan 
süt elde ediyorlar. Türkiye’de 
ise süt üreticilerinin en büyük 
sorunu süt fiyatı. Ülkemizde 
bulunan süt kuruluşlarının da 
yaptırım gücü olmadığından 
fiyatları etkileyemiyorlar’’ dedi.

Katma değer yaratılmalı
Katma değerin üstün 

teknolojiyle orantılı olduğunu 
belirten Başkan Tömek, 
bunun en güzel örneğinin 
Danimarka olduğunu belirterek 
konuşmasının bu bölümünde şu 
görüşlere yer verdi:

“Katma değer yaratmak için 
üstün teknolojiye ihtiyaç var. 
Tarımın yarattığı katma değer 
çok büyük önem taşımakta. 
Gelişmiş ülkelerin hepsi önce 
tarım alanında kendilerini 
geliştirip ürünlerine katma değer 
yüklediler. Daha sonra yüksek 
teknolojiye geçtiler. Danimarka, 
dağın başında yetişen bir otu 
bile üstün teknolojiyle katma 
değere çeviriyor. Yüksek katma 
değer yaratmak için en kolay şey, 
tarımsal üretimi arttırmaktan 
geçiyor. Bir ton buğdayın ulusal 
maliyeti 30 dolar ancak bir ton 

buğday üretmek için enerji, 
yedek parça, kimyasal vb. 
maddeler yurtdışından temin 
ediliyor. Bu böyle olmamalı. 
Tarımsal üretim potansiyelinden 
sonuna kadar faydalanmalıyız.”

Teta Genel Müdürü Ömer 
Tömek, “Katma değer yaratmak 
örgütler arası organik ilişkilerin 
kurulmasına da bağlı” dedi. 
Tömek, Danimarka örneğini 
vererek konuşmasında şu 
görüşleri kaydetti:

“Bunun en önemli örneği 
Danimarka. Danimarka, süt 
tüketiminin en fazla olduğu 
ülkelerden biri. Bu organik 
bağlar nedeniyle üretim ve 
tüketim denetlenmekte ve çiftçiye 
destek sağlanmaktadır. Açık 
ve gizli destekler her ülkede 
vardır ancak önemli olan bunun 
üreticiye ve tüketiciye ne şekilde 
yansıtıldığıdır.”

Devlet desteği yüzde 40
Ulusal Süt Zirvesi kapsamında 

düzenlenen panelin bir 
diğer konuğu da Danimarka 
Ulusal Süt Üreticileri Başkanı 

Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan 
Fuarı’nda sergilenen cins 
damızlık küçük ve büyükbaş 
hayvanlar ilgi odağı oldu.
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Kjartan Poulsen oldu. Poulsen 
konuşmasında, ülkelerinde 
devlet desteğinin yetersiz 
olduğunu ifade ederek “Fosil 
yakıtları kullanırsanız ve çevre 
koruma atılımları yaparsanız 
devlet yüzde 40’a kadar destek 
sağlıyor” dedi. Poulsen sözlerini 
şöyle sürdürdü:

Alıcı kazanıyor 
“Ancak çiftçiler para 

kazanmadığı için geriye kalan 
yüzde 60’ı ödeyecek paraları 
yok. Ülkede yüzde 85 negatif 
nakit akışı var. Her çiftçi 80 
inekle ilgilenmek zorunda. 
Bu yüzden haftada 37 saat 
çalışılıyor. Toplama bakıldığında 
büyük borç içerisindeyiz. 
Alıcı kazanıyor üretici 
kazanmıyor. Finansal baskı 
üzerimizde çok fazla. Ancak 

yine de üreticilerimiz organize 
olup birlikler, federasyonlar 
oluşturuyor. Bu birlik ve 
federasyonların gücü son yıllarda 
oldukça kapsamlı hale geldi. 
Siyasilerin üzerinde bir baskı 
aracı yaratmaya başladılar. 
Artık ülkenin yönetiminde de 
süt üreticilerinin bir ağırlığı 
var. Siyasiler süt üreticilerinin 

istemediği bir politikayı yapamaz 
duruma geldiler. Türkiye’de 
de birlik olup, sizin sektörün 
gelişmesi için siyasiler üzerine 
baskı kurmanız lazım” dedi.

Poulsen, Danimarka’daki 
süt üretimi ve tüketimindeki 
önemli noktalara da değindi. 
Danimarka’da üretilen günlük 
sütün raflarda sadece 2 gün 
kaldığını ve günlük süt 
tüketiminin yüzde 99 olduğunu 
ifade eden Başkan Poulsen, 
“Süt pastörize edildikten 
sonra tüketiciye sunuluyor. 
Artık robotlarla sağım yerine 
geleneksel sağım daha çok tercih 
edilmeye başlandı. Geleneksel 
sağımın yaygınlaşması da çiftlik 
sayılarının artmasına neden oldu. 
Danimarka’nın en fazla çiftlik 
sayısına sahip olan ülke” dedi.

Bakan Egeli olmalı
Türkiye’nin ilk ve tek canlı 

hayvan fuarı özelliğini taşıyan 
Anadolu EXPO 2. Canlı Hayvan 
Fuarı’nda büyük ve küçükbaş 
hayvanlar ile sektördeki 
teknolojik son gelişmeler 
görücüye çıktı.  Fuarın açılışında 

TETA Genel Müdürü Ömer Tömek ve Danimarka Ulusal Süt Üreticileri Başkanı 
Kjartan Poulsen panele katılan üreticilere sektörün çözüm önerilerini anlattılar.
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Fuarda düzenlenen bir başka etkinlik ise “en güzel sığır yarışması” idi. 
Yarışmayı 1500 kiloluk Simental cinsi 1.5 yaşındaki Doruk kazandı. Fuarı 
izlemeye gelenlerin başından ayrılamadığı damızlık boğa “Doruk” sadece 
bakıcısının elinden yemek yediği öğrenildi. Doruk’un bir diğer özelliği ise, 
her öğünden sonra yine bakıcısının elinden çikolata yemesi.

konuşan sektör temsilcileri, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın 
“Egeli” olmasını istedi. Fuarda 
konuşan Türkiye Hayvancılık 
Kooperatifleri Merkez Birliği 
(HAYKOP) Başkanı Ahmet 
Ertürk, “Tarım ve hayvancılıkta 
Ege, Türkiye’nin öncü bölgesi. 
Bu bölgenin insanı sektörün 
sorunlarını çok daha yakından 
bileceği gibi çözümüne de 
daha büyük katkı koyacaktır. O 
yüzden yeni hükümette Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanı’nın 
Ege’den olmasını istiyoruz” 
dedi. 

Çiftçiler milli kahraman
Ertürk, fuarın ise Türkiye’de 

bir gerçeği net şekilde ortaya 

koyduğuna dikkat çekerek, “Bu 
fuar, sektörün bir araya gelip 
neler yapabileceğinin ön önemli 
göstergesi” dedi. Aydın Ziraat 
Odası Başkanı Rıza Posacı da 
çiftçilerin, “milli kahraman” 
olduğunu, bölgenin de Egeli 
bir bakana ihtiyacı olduğunu 
söyledi. 

Posacı, “Aydın hem tarım 
üretiminde hem de hayvancılıkta 
Türkiye’nin ilk 8 kenti arasında 
yer alıyor. Son 10 yılda hayvan 
sayımız 170 binden 340 bine 
çıktı. Artık sektör, lokomotif 
sektör haline geldi. Ege bir tarım 
kenti olduğuna göre, tarım 
bakanı da bölgemizden olsun” 
diye konuştu.
n Gökçe Nur AVCI

Doruk fuarın 
yakışıklısı oldu 
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Dünya Amerika ve 
Avrupa’ya karşı ayaklandı

Mülteciler bir sinyaldir bir 
mesajdır.

Terör ayaklanmaları da öyle.



Dünya’dan Amerika ve 
Avrupa’ya doğru nefret fırtınası 
esiyor.

7.2 Milyar Dünya Nüfusu
1.1 Milyar Amerika ve Avrupa’nın 

toplam nüfusu
694 milyon Avrupa Nüfusu
320 Milyon Amerika (ABD) Nüfusu



Dünyayı asırlarca sömürdüler, 
katliamlar yaptılar.

Amerika ve Avrupa ülkeleri, tarih 
boyunca (asırlardır) bütün dünyayı 
sömürdü, insanlarını köle olarak 
kullandı, büyük katliamlar yaptılar 
(Afrika’da zencileri, Amerika’da 
kızılderilileri). 

Dünyanın bütün hazinelerini 
çaldılar. 

Dünyanın bütün kaynaklarına 
(petrol, altın, doğalgaz) el koydular. 

Altın, petrol ve doğalgaz sahibi 
ülkelerin içlerinde terör yaratıp, 
yöneticilerini kendilerine muhtaç 
ettiler. 

Ülkelerin hepsini, komşularıyla 
kavga ettirip onlara silah satılar, 
hazinelerine el koydular.

Öyle doyumsuz davrandılar ki, 
altın, petrol ve doğalgaz çaldıkları 
yetmiyordu, o ülkelerin tarihi 
eserlerini soydular, yağmaladılar.

Örnek mi?
Bergama’nın tarihi eserleri 

Almanya’da. Mısır hazineleri 
Avrupa’da ve Amerika da.

Amerika ile Avrupa müzelerini 
dolaşın, orada göreceksiniz soygunu.

Dünyayı köle olarak kullandılar.
Avrupa’nın gezginci seyyahları 

aslında hepsi birer hazine avcısı 
(soyguncusu) köle taciriydiler.

Gittikleri yerleri haritaya işetip 
işgalcilik yaptılar.

Kristof Kolomb ve Americo 
Vespucci köle taciri ve hazine avcısı 
(soyguncusuydu).

Kristof Kolomb ve Americo 
Vespuci en büyük hazine avcısı 
(soyguncusu) ve köle taciriydiler. 
Daha birçok gezici seyyah böyle 
dünyayı dolaşıp dünyayı soydular, 
katliam yaptılar.



6 milyar dünyalı 1.2 milyar 
Avrupalı ve Amerikalıdan hesap 
soruyor.

Mültecileri tutamıyorlar.
Avrupalılar ve Amerikalılar, 

asırlarca soydular, öldürdüler, 
katliamlar yaptılar, insanlığı köle 
olarak kullandılar ve insanlığı 
bitirdiler.

Avrupalılar ve Amerikalılar, 
ülkelerde yarattıkları iç isyanlarla o 
ülkelerin kalkınmasını engellediler.



Amerika’yı okyanuslar bile 
koruyamadı. Amerika vurdu kaçtı, 
çaldı kaçtı hep okyanuslar ötesinde 
saklandı durdu. 

Ama bir gün (11 Eylül -ki ben her 
türlü teröre karşıyım) Amerika’nın 
yarattığı bir terörist birisi çıktı, 
Amerika’yı okyanusların ötesinde 
avladı. Bu Amerika ve Avrupa’nın 
yarattığı TERÖR’ün bir neticesiydi. 

Bütün dünyayı terörle vurdular, 
kendi terör makineleri tarafından 
avlandılar.



Dünya akın akın Avrupa ve 
Amerika’yı zorluyor.

Şimdi mülteciler, dedelerinin 
hazinelerini, hayatlarını ve (köle) 
emeklerini çalan  Avrupalılara ve 
Amerikalılara gidip hak ettikleri 
mirası geri istiyorlar.

6 milyar dünyalı 1.2 milyar 
Avrupalı ve Amerikalıdan hesap 
soruyor.İç

im
iz

de
n

Cengiz Bulut
bulutcengiz35@gmail.com
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Akpınar: “Kadına şiddeti 
yeryüzünden sileceğiz”

Karşıyaka Belediyesi 
tarafından ‘Kadına Yönelik 
Şiddet’ temasıyla gerçekleştirilen 
Kadın Çalıştayı büyük ilgi 
gördü. Şiddetin önlenebilmesi 
ve toplumsal cinsiyet rollerinin 
eşitlenmesi üzerine alınan 
kararlarda, şiddete yönelik yasal 
önlemlerin güçlendirilmesi, 
medyada cinsiyetçi dilin 
kaldırılması ve istihdamın her 
kademesinde kadına daha fazla 
yer verilmesi düşünceleri ağırlık 
kazandı. Çalıştay sonuçlarının 

kitaplaştırılacağı bildirildi.
Karşıyaka Belediyesi’nin 

üniversiteler ve sivil toplum 
kuruluşları ile birlikte organize 
ettiği Kadın Çalıştayı başarıyla 
sonuçlandı. İki günde 3 ayrı 
oturum ve 5 atölye çalışması 
gerçekleştirildi. Çalışmalara 28’i 
akademisyen, 100’e yakın konuk 
katılırken, yaklaşık iki bin kişi 
de paneli izleyenler arasında yer 
aldı. Son oturumda panelin Sonuç 
Bildirgesi okundu. Kadına yönelik 
şiddetin önlenmesi ve toplumsal 

Karşıyaka 
Belediyesi’nin 

üniversiteler ve sivil 
toplum kuruluşları 
ile birlikte organize 

ettiği Kadın 
Çalıştayı yoğun bir 
katılımla başarıyla 

sonuçlandı 
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cinsiyet rollerinin eşitlenmesi 
için yapılması gerekenler 
sıralandı. Sonuç Bildirgesine giren 
maddeler kitaplaştırılacak ve tüm 
kamu ve özel sektör kurumlarına 
gönderilecek.

Kadına şiddeti 
yeryüzünden sileceğiz

Çalıştay’ın kapanış 
oturumuna katılan Karşıyaka 
Belediye Başkanı Hüseyin 
Mutlu Akpınar, katılımcılara 
ve çalıştayın düzenlenmesine 
katkı koyan kurum temsilcilerine 
teşekkür etti. Başkan Akpınar, 
“Her yıl yüzlerce kadınımızın 
öldürülmesini, her gün 10 
kadından 4’ünün fiziksel şiddete 
maruz kalması hazin bir tablodur. 
Şiddet, bir yaşama biçimine 
dönüşüyorsa durum kötüdür. 
Eğer bu tablo, kadınların önemli 
bir bölümü tarafından, kader 
olarak görülüyorsa, durum 
vahimdir. Kanayan yaramız olan 

kadına yönelik şiddeti, Çalıştayda 
ürettiğiniz bilgi ve belgelerle 
yeneceğiz. Böyle bir etkinliğe ev 
sahipliği yapmanın mutluluğu ve 
sorumluluğu içindeyim. Kadına 
Şiddet denen nefret ve insanlık 
suçunu, hep birlikte ülkemizden 
ve yeryüzünden sileceğiz. 
Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya hiçbirimiz” dedi.
n HABER MERKEZİ

Temel sorunlar ve çözüm önerileri
Karşıyaka Belediyesi’nin 

Kadın Çalıştayı sonuçlarının 
bazıları şöyle: 

“Eşitsizliğin ortadan 
kalkması için önce 
adalet sağlanmalı. Ders 
kitaplarında cinsiyet kalıp 
yargıları değiştirilmeli. 
Medya dilinde, cinsiyet 
ayrımcılığı yapılmamalı. 

Cinsiyet rollerini eşitlemek 
için eğitim ve bilgilendirme 
çalışmaları yapılmalı. 
Siyasetin dili değişmeli. 
Ekonomik ve siyasal 
alanda kadına daha çok yer 
verilmeli. Şiddete karşı yasal 
sorumluluklar caydırıcı 
olmalı. Kadın Hakları 
Merkezi açılmalı.”

Karşıyaka Belediyesi’sinin 
çeşitli sivil toplum örgütleri 

ve akademik kuruluşlarla 
birlikte organize ettiği  “Kadın 

Çalıştayı”na çok sayıda kadın 
katıldı. Kurultayı izlemeye gelen 

kadınlar salonlara sığmadı.
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Seferihisar’ın en büyük gelir kaynağını oluşturan Mandalina 
için Seferihisar’da “Turuncu Şenlik” düzenlendi. Mandalina 

sezonunun açılışı için düzenlenen ve çok sayıda etkinliğin yer 
aldığı şenliğe İzmirlilerin katılımı yüksek oldu

SEFERİHİSAR
turuncuya büründü!
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Türkiye’nin en güzel 
mandalinasının yetiştirildiği 
Seferihisar, mandalina sezonunun 
açılışını bir şenlikle kutladı. 
Seferihisar Belediyesi tarafından 
organize edilen şenliğe gerek 
yöreden ve gerekse çevre il 
ve ilçelerden gelen çok sayıda 
vatandaş katıldı. Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, Mandalina Üreticileri 
Birliği’ni kurarak üreticinin 
emeğini değerlendirmeye 
çalıştıklarını ileri sürdü.

Şehitler Çeşmesi önünden 
başlayan kortej yürüyüşle 
başlayan 16. Mandalina Şenliği, 
etkinlik alanı olan Kapalı 
Pazaryeri’nde tamamlandı. 

“Biz korkmuyoruz”
CHP İzmir Milletvekilleri, 

Musa Çam, Tacettin Bayır, Özcan 
Purçu, Ali Yiğit, Kaymakam Resul 
Çelik, Belediye Başkanı Tunç 
Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Bedri 
Serter, Arnavutluk Konipsol 
Belediye Başkanı Shuip Bequri, 
Kıbrıs Mehmetçik Belediye 
Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Finike 
Belediye Başkanı Kaan Osman 
Sarıoğlu katılımcılar arasında 
yerlerini alırken binlerce vatandaş 
etkinlik alanını doldurdu.

Seferihisar Belediye Başkanı 
Tunç Soyer, yaptığı açılış 
konuşmasında Paris’teki terör 
saldırılarının acısını hissettiklerini 
ifade ederek Anadolu’nun 
farklı yerlerinden gelen şehit 
haberlerinin de iç acıtmaya 
devam ettiğini dile getirdi. 
Terör saldırılarının “kimsenin 
emniyette olmadığı” duygusunu 
yaşatmayı amaçladığını belirten 
Soyer, “Korkarsanız, hiçbir şey 
yapmamanızı isteyenleri memnun 
edersiniz. Biz korkmuyoruz ve 

bizi korkutmak isteyenlere inat, 
bu etkinliği düzenliyoruz” dedi.

Seferihisar’ın büyük bir 
mandalina bahçesi olduğunu 
belirten Soyer, ürünün değerini ve 
üreticinin ekmeğini büyütmeye 
çalıştıklarını vurgulayarak şunları 
söyledi:

“Önce Mandalina Üretici 
Birliğini kurduk. Ardından, 
işleme paketleme tesisi satın 
aldık ve birliğe devrettik. Ürünü 
işlemeye başladık. Sadece 
dalından koparılıp satılan bir 

Seferihisar’ın en büyük ekonomik girdisini sağlayan mandalina için düzenlenen şenlik halktan yoğun ilgi gördü.
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ürün olmaktan çıkartmak, 
rekabet gücünü arttırmak, raf 
ömrünü uzatmak ve katma 
değerini büyütmek için yan 
ürünlerini geliştirmeye başladık. 
Bu sezon, mandalinamızı 
kurutmaya başlıyoruz. Yine 
bu sezon, Seferihisar’ın en 
büyük ihtiyaçlarından birini, 
soğuk hava deposunu faaliyete 
geçireceğiz. Ürünün değerini 
yükseltmeye devam edeceğiz. 
Bunun için mandalina bahçelerini 
korumamız, betona feda 
etmememiz gerek. Zeytinimize, 
asmamıza, enginarımıza sahip 
çıkmalıyız. İmar hakkı için 
bahçelerini yok edenleri gördükçe 
içimiz yanıyor.” 

Hollanda’ya 10 tır!
Geçen yıl ilk kez Almanya’ya 

2 tır mandalina ihraç ettiklerini, 
bu yıl da 21 ton mandalinayı 
Hollanda’ya göndereceklerini 
ifade eden Soyer, “Bu sene 
Hollanda’ya, ayın 21’inden 
itibaren, her biri 21 tonluk 10 tır 
göndereceğiz. Hollanda’nın PEC 
Zwolle takımıyla satış anlaşması 
yaptık. 3 kiloluk paketler halinde 

gidecek. Kutunun üzerinde 
“I love Seferihisar” yazısının 
yanı sıra kulübün arması ve Mc 
Donald’s markası da olacak. Bu 
kutuların binlercesi, Hollanda’da 
statlarda dağıtılacak. Ayrıca 
Mc Donald’s markasının 
satış noktalarında binlerce 
kişiye Seferihisar mandalinası 
dağıtılacak. Kulüp bundan gelir 
elde edecek. Böylece 100 bin 
avroya eşdeğer reklam ücretsiz 
yapılacak. Bu daha başlangıç, 
seneye 5 bin ton göndereceğiz” 

diye konuştu.
Mandalina Şenliği etkinlikleri 

kapsamında “En İyi Mandalina 
Yetiştiricisi”, “Mandalina Kral ve 
Kraliçesi”, “En İyi Mandalinalı 
Yiyecek”, “En Yavaş Bisiklet 
Sürme”, “En İyi Mandalinalı 
Hediyelik Eşya Tasarım” 
yarışmaları düzenlendi.

En iyi mandalina üreticisi 
Vesile Güney seçilirken, En 
İyi Mandalinalı Yemek ödülü 
Nihan Yavuz ve İpek Güven’e, 
Mandalinalı tatlı ödülü ise Büşra 
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Vitamin deposu mandalina!
Ilıman iklimlerde yetişen 

tatlı, sulu ve hoş kokulu 
bir meyve olan mandalina, 
portakal ile benzer özellikler 
taşır ve özellikle C vitamini 
açısından zengindir. Ayrıca, 
A ve B grubu vitaminleri 
ile kalsiyum, potasyum, 
magnezyum, sodyum, demir, 
brom ve fosfor minerallerini 
içerir. Mandalinanın kabuğu ise 
B vitamini açısından zengindir. 
İltihapları önleyen mandalina, 
kolesterol, kalp ve kansere karşı 
korunmada da hayati rol oynuyor.

Taze meyve olarak 
yenebileceği gibi reçeli 
de yapılabilir. Ayrıca, 
kabuklarından esans elde 
edilir. Özellikle Kabukları 
ince kıyılıp doğrudan ya da 
kek, pasta gibi tatlılara katılıp 
yenirse kalp ve damar sağlığı 
açısından faydası görülür.

Turunçgillerin yanı sıra 
mandalinanın birçok ciddi 
rahatsızlığa karşı etkili 
olduğunu belirten uzmanlar, 
bu mucize meyvenin faydalarını 

ise şöyle sıraladı:
İltihapları önler: Beden 

sağlığı için gerekli doğal 
vitaminleri içerir. C vitamini 
zengini mandalina antioksidan 
etkisiyle iltihapları da önler. 

Küçük kesiklere merhem: 
Küçük kazalarda oluşan minik 
kesiklerin iyileşmesi süresini 
hızlandırır. 

Demir ihtiva eder: 
Yiyeceklerdeki demiri emerek 
vücuda faydalı hale getirir. 

Kolesterole kalkan: 
Mandalina bağırsakta 
kolesterol emilimini 
sınırlandıran pektin ve hemi-
selüloz gibi liflerden oluşur. 
Kolesterolü dengede tutar. 

Uykusuzluğa son: Akşam 
yemeklerinden sonra yenen 
mandalina sinirleri gevşetir, 
rahat uyumanızı sağlar. 

Kronik hastalıkları önler: 
Birçok meyvede olduğu gibi 
mandalina da vücudun kalp-
damar hastalıklarına karşı 
direncini artırır. Kansere karşı 
korur. 

Aydın’a verildi. En Yavaş Bisiklet 
Sürme Yarışmasını Sercan 
Özuyuntaş, en iyi hediyelik eşya 
tasarım yarışmasını ise Ayfer 
Güleç kazandı.

Mandalina Şenliği’nin en 
dikkat çeken yarışması olan 
Mandalina Kral ve Kraliçe’nin 
seçildiği güzellik yarışması 
büyük heyecana sahne oldu. 
Rönesans Ajans tarafından 
hazırlanan güzellik yarışmasında 
Seferihisar Belediyesi’nin 
misafirleri olarak ünlü gazeteci 
ve televizyoncu Fatih Portakal 
ve tiyatro sanatçısı Altan 
Gördüm de yer aldı. Yarışma 
kostümlerinin modacı Jeyan 
Gedik tarafından hazırlandığı 
yarışmada Mandalina Kralı 
2 numarayla yarışan Berkay 
Kococoğlu, Mandalina Kraliçesi 
ise 1 numarayla yarışan Gizem 
Şehirli oldu. Kral ve kraliçeye 
taçları Kaymakam Resul Çelik 
ve Belediye Başkanı Tunç Soyer 
tarafından takıldı. Mandalina 
Şenliği Büyükşehir Belediyesi 
Kent Orkestrası konseriyle 
tamamlandı.  
n Dilek BAKIRKAYNAK
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Ahde vefayı bilenlere
Unuttuğumuz veya 

unutturulduğumuz çok güzel bir 
özelliktir vefa...

Toplumu toplum yapan, insanı 
insan yapan bir değerdir vefa...

Dostlar, kardeşler arasında 
olmazsa olmaz bir duygudur, 
davranıştır vefa...

Vefa insanları birbirine bağlayan, 
kaynaşmayı, bütünleşmeyi sağlayan 
yüce bir duygudur. Sözünde 
durmaktır, ihtiyaç halinde yardım 
etmektir. Vefa, sevdiklerimizin 
sevinciyle sevinmek, iyi ve zor 
günlerde kenetlenmek, dimdik 
durmaktır. İnandığı değerler uğruna 
birçok şeyden vazgeçmektir.

Sadık kalmaktır vefa…
Yapılan iyilikleri unutmamaktır. 

Menfaatleri zıt düştüğünde kader 
birliği yaptığı dostlarını Yarı yolda 
bırakmamak, terk etmemektir. 

Kısacası vefa içten, sağlam ve 
sarsılmaz bir bağlılıktır. Atalarımız 
“Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı 
vardır” derken, vefanın ne kadar 
önemli olduğunu vurgulamışlardır. 
Ya şimdi? Bence, bizi biz yapan 
değerlerin başında yer alan 
vefadan çok uzağız. İnsanların 
çoğu çıkarları doğrultusunda 
davranıp çıkarları bittiğinde ise 
nankörleşip vefasızlaşabiliyor. 
Zaman zaman hepimizin hayatında 
işlerin ters gittiği veya sekteye 
uğradığı olmuştur. Böyle zamanlarda 

sanki her şey alt üst olmuş gibi 
hissedebilirsiniz. Aldanmışlığın 
veya kandırılmışlığın üzüntüsünü, 
vefasızlığın acısını çekebilirsiniz. 
Hiçbir beklentiniz yerine gelmemiş, 
hayatın bir anlamı kalmamış gibi de 
yorumlayabilirsiniz. Her ne olmuş 
olursa olsun, insan bu döneminde 
dost dediklerinden vefa bekler. 
Çünkü vefa kendisine zamanında 
yapılanlara karşılık vermektir. Kötü 
duruma düştüğümüzde de iyiyken 
yanımızda olanların sizi arayıp 
sormasıdır.

Sözünde durmak, sözünü yerine 
getirmek insan şerefini arttıran en 
güzel değerlerin başında yer alır. 
Verdiği sözde durmamak, şartlara 
göre davranış sergilemek ise çok 
çirkin insanı kirleten harekettir ve 
insana yakışmaz.

Fakat toplumumuzda o kadar 
çok haysiyetsiz ve onursuzlar 
var ki, senden bir şey koparana 
kadar yalakalık yapıp kopardığını 
aldıktan sonrada hiçbir şey 
olmamış gibi davrananlar. Bu 
insanların şereflerinden, haysiyet 
ve namuslarından bile şüphe 
eder hale geldim. Fakat en çok o 
insanlar ahde vefayı kullanarak 
insanları dolandırıyorlar.

“Yaşam gülmeyi, sevgi hak 
etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk 
kalmayı bilenler içindir” der 
Mevlana.İç

im
iz

de
n

Oruç Namlı
orucnamli@hotmail.com

Kula Jeoparkı’nda düzenlenen 
330 kişilik doğa yürüyüşü ile 
bu alanda yeni bir rekor kırıldı. 
Alınan özel izinle gerçekleştiri-
len yürüyüş sırasında drone ile 
havadan fotoğraf çekildi. Periba-
calarının da gezildiği yürüyüş sı-
rasında 40 kişi yürüyüş kolunun 
emniyeti için görev aldı. Gezinin 
İzmir’de tek bir spor kulübü 

tarafından düzenlenen en kala-
balık yürüyüş olduğunu belirten 
Macera Kulübü Başkanı Top-
rak Özmen, etkinliğin hazırlık 
çalışmalarının bir hafta boyunca 
planlandığını kaydetti. Katılım-
cılara yürüyüş sonunda keşkek 
ve nohut yemeği ikram edildi. 
Etkinlik katılımcıların Kula’yı 
ziyaret etmeleri ile sona erdi.

330 kişi ile doğa yürüyüşü rekoru kırıldı
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Urartular ve Ermeniler: 
Birbirlerine yabancı olan iki halk

Urartu halkı hakkında ilk bilgi M.Ö. 
1274 yılında Asur Çarı I. Salmanasar’ın 
çivi yazıtlarında verilmiştir. Asurlular 
Doğu Anadolu’nun dağlık arazisini 
Uruadri (Yukarı Ülke) adlandırmışlardır. 
Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılar 
sonucunda kanıtlanmıştır ki, bölgenin 
en eski halkı Kurgan Kültürü’ne sahip 
olmuştur. 

Eski Urartular Kür-Araz Kültürü’nü 
yaratan eski Azerbaycan boyları 
ile akraba olmuşlardır. Azerbaycan 
ve Doğu Anadolu coğrafyasında 
yayılmış bu kültürü M.Ö. IV. bin yılın 
başlarından itibaren bölgenin en 
büyük etnik substratını oluşturan 
Hurriler yaratmıştır.

Demek ki, Doğu Anadolu ve Batı 
Azerbaycan topraklarında yaşayan 
Hurri halkı M.Ö. II. binyılın sonlarından 
başlayarak Asurlular tarafından 
Urartular olarak adlanmışdılar. 
Azerbaycan’ın güneyinde yaşayan 
Qutiler, Sular, Lullubeler, sonradan 
Manalar, kuzeyinde yaşayan Naxçlar, 
Gergerler, Albanlar, Utiler ve onlarla 
böyle aşiretler eski Hurri halkı ile aynı 
soydan idiler. 

Hurri ve Urartu dillerinde çok 
sayıda Türk kelimelerinin (ata, 
baba, su, yer, ev, el, oba, ordu vb.) 

mevcut olması, hem de Hurri ve 
Urartu dillerinin Hint-Avrupa kökenli 
olmaması bu eski halkların Ermenilerle 
akrabalık ilişkisini ileri süren teorileri 
alt üst ediyor.

M.Ö. IX. yüzyılın 50’li yıllarında 
oluşmuş Urartu krallığının toprakları 
Doğu Anadolu’yu ve Batı Azerbaycan 
topraklarının bir bölümünü 
kapsıyordu. M.Ö. VII. yüzyılın 
ortalarından başlayarak bölgeye İskit 
akınlarının güçlenmesi sonucunda 
Urartu krallığı zayıfladı. Bundan 
istifade eden Ermeniler batıdan 
Malatya yönünden akın ederek Urartu 
topraklarını ele geçirmeye başladılar. 
Onlar kendilerini eskiden Hay diye 
adlandırırdılar. 

Dağlara çekildiler
Devletçilik geleneği olmayan erken 

Ermeni kabileleri, Urartu ülkesinde 
şehir kültürü, sulama sistemi, maddi 
kültür anıtları ile tanıştılar. Kısa süre 
içinde Urartu’nun zengin kültürünü 
benimsediler. Uzun yıllar Doğu 
Anadolu’nun arkeolojik araştırma 
alanında çalışmış Ç. Barney, D. M. Lanq 
ve J. Yakar belirtiyorlar ki, Ermenilerin 
saldırısı sırasında Urartular kendi 
topraklarının korunmasına kalktılar. 

İç
im
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n

Ramin Alizade
raminalizadeh17@gmail.com
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Urartular Ermeni kabilelerinin 
saldırılarından korunmak için dağlık 
bölgelerde savunma karakterli 
istehkamlar, kaleler ve diğer mimari 
yapıtlar inşa etmişlerdir. Böylece, 
Urartu Çarlığı Ermeni işgaline 
uğramış ilk Azerbaycan devleti 
olarak tarihe kavuştu.

Pers hükümdarı I. Darius’un eski 
Urartu toprakları Armin adlı kişinin 
yönetimine vermesi ve burada 
satraplıq kontrol yöntemini yaratması 
ile bölgedeki siyasi durum değişti. 
Ermeniler Doğu Anadolu’nun siyasal 
hayatında söz sahibine çevrildiler. 

Makedonyalı 

İskender’in saldırısından sonra 
Pers eyalet sistemi dağıldı. M.Ö. 
III-I yüzyıllarda Selevki ve Roma 
imparatorluklarına karşı mücadele 
döneminde Ermeniler egemen devlet 
geleneğini doğrulda bilmediler. Bu, 
ilk önce Ermeni halkının eski devlet 
köklerinin olmaması ile ilgiliydi. 
Diğer yandan ise “Ermeni tarihinin 
babası” Moisey Horenlinin dediği 
gibi, “Ermeniler (haylar) küçük, az 

sayıdaki, zayıf ve çok durumlarda 
özgelerinin hakimiyeti altında 
yaşayan halktır”.  Sonradan 
Roma komutanı Qney 
Pompeyden aşağılayıcı şekilde 
bağışlanmasını rica eden 
Ermeni Çarı II. Tigran (e.e.95-
55) işte eski Urartu krallığının 
toprakları hesabına toplam 
15 yıl mevcut olan “Büyük 
Armeniya” yaratmayı başardı. 

Aslında Ermeni halkının Doğu 
Anadolu ve Batı Azerbaycan 
topraklarında siyasal hakimiyeti 
hangi yolla ele geçirmesini 
tarih bilimi ile ciddi uğraşan 
her bir araştırmacı iyi biliyor.
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Develer artık bilimsel 
ve kültürel güreşecek

Selçuk Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Derneği bir ilke imza 
atarak develere çağ atlatmaya hazırlanıyor. Çok sayıda bilim 
adamı, psikiyatr ve akademisyenin katılacağı sempozyumlarla 
“Devecilik ve deve güreşi kültürü”, bilimsel olarak ele alınacak, 
develerin eşleşme ve güreşlerdeki psikolojileri değerlendirilecek
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Türkiye’de deve yetiştiriciliği 
ve deve güneşleri ile ilgili 
bilimsel çalışmaların olmadığını 
bildiren Selçuk Devecilik 
ve Deve Güreşleri Derneği 
Başkan Yardımcısı Mustafa 
İbili ve Federasyon Temsilcisi 
Muammer Kale bu amaçla 
geniş kapsamlı bir sempozyum 
düzenleyeceklerini ve geçmişi 
uzun yıllara dayanan bu kültürü 
bilimsel anlamda yaşatmayı 
hedeflediklerini söyledi. Selçuk’ta 
başlatan ve bu çerçevede geniş 
kapsamlı toplantı yapan dernek 
yöneticileri, düzenlenmesi 
planlanan sempozyum ile ilgili 
detayları masaya yatırarak fikir 
alışverişinde bulundular.

Selçuk’un tanıtımına katkı
Sempozyumlarda develerin 

çiftleşme dönemindeki 
fizyolojik, biyolojik ve psikolojik 
durumlarından hastalıklarına 
kadar her alandaki sağlık 
sorunları da tartışılacak. Deve 
Güreşlerinin ve Devecilik 
Kültürü’nün daha çok 
yaygınlaşması konusunda 
yapılan toplantıya Dokuz Eylül 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Süleyman Yükçü, Mardin 
Artuklu Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim 
Ertürk, Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Öğretim Üyesi 
Vedat Çalışkan gibi akademik 
katılımcıların katıldığı toplantıya 
ayrıca; Devecilik Kültürü ve 
Deve Güreşleri Federasyonu 
Başkanı Metin Çetin, Selçuk 
Kent Konseyi Başkanı İrfan 
Yıldız, Federasyonda görev 
alan Muammer Kale, Mustafa 
İbili ve Selçuk Efes Kent 
Belleği Koordinatörü Yusuf 
Yavaş katıldı. Ayrıca yapılacak 
sempozyumlarla, UNESCO 
Dünya Kültür Mirası Listesine 
kabul edilen Selçuk’un da 
Uluslararası Statüsüne de 
doğrudan olumlu katkılar 
sağlanacağı da belirtildi.
n HABER MERKEZİ Akademisyenler ilk kez deve güreşlerini ve devecilik kültürünü inceleyecek.
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En büyük güç “sevgi”...
Yaşadığımız tüm olumsuzlukların 

tek sebebi sevgisizliktir.
Sevginin ve saygının olmadığı 

yerde nefret çatışması olur. Her 
mevsimi tatlandıran, insana umut 
yolu gösteren tek güç sevgidir.

Son birkaç gündür ana haber 
bültenlerinde tekrar tekrar 
izlediğimiz, gazetelerde okuduğumuz 
bir haber var. Türkiye bu kadar zor 
bir süreçten geçerken, bu habere 
neden bu kadar geniş yer verildi 
diye şaşırmadım, aksine ben de 
duygulandım.

İstanbul’da halk otobüsüne binen 
bir genç kız, otobüse adımını atar 
atmaz kalp krizi geçiriyor ve yere 
yığılarak çırpınıyor. Otobüs şoförü 
o yoğun trafiğe rağmen, adeta 
ambulans görevini yaparak genç kızı 
hastaneye yetiştiriyor. Bu görüntü 
otobüs kamerasına, oradan da haber 
merkezlerine kayıt olarak ulaşıyor. Bu 
içten ve örnek çaba, genç bir kızın 
hayatını kurtarıyor.

Yüce Peygamberimizin bir sözü 
geldi aklıma; “Bir insanı öldüren tüm 
insanlığı öldürmüş sayılır. Bir insanı 
yaşatan da tüm insanlığı yaşatmış 
olur.”

Güne hep kötü haberlerle 
uyanıyoruz.

Yan baktı diye öldürüldü.
Maganda kurşunu bir çocuğu 

hayattan koparttı.
Sokak ortasında vuruldu.
Eşini ve çocuklarını kurşuna dizdi 

sonrada intihar etti
Kadına tecavüz edip öldürdüler.
Soyguncular üç kişiyi öldürüp, 

paraları alıp kaçtılar.
Sahilde göçmen çocuk cesetleri 

görüldü.
Sobadan zehirlenen bir aile yok 

oldu.
Trafik kazasında onlarca kişi 

hayatını kaybetti.
Çöpe atılan yeni doğmuş 

çocuklar...
Ormana atılmış, öldürülmüş 

kadınlar...
Daha neler neler... Buna benzer 

binlerce örnek verebilirim.
Hep ölüm, hep kan görmeye 

alıştığımız çevremizde “yaşatmayı” hiç 
beceremedik. Her taraf kan kokarken, 
nefret tohumları hızla yeşerirken, bir 
otobüs şoförünün kalp krizi geçiren 
bir genç kızı hayata döndürme 
çabası, en çok izlenen ve alkışlanan 
gelişme ve gündem konusu oldu.

Aynı apartmanda oturanlar 
üst komşusunun cenazesinden 
haberdar olamıyor. Sokakta 
baygınlık geçiren bir vatandaşı 
görmemezlikten gelerek, ölüme terk 
ederek bakmadan kaçar olduk. Aile 
içinde bile küskünlükler, boşanmalar, 
ayrılıklar almış başını gidiyor. Tüm 
bunların tek sebebi sevgisizliktir. 

Sevgi silahtan üstün bir güçtür. 
Sevginin olduğu yere şiddet 
giremez. Sevgi yaşamsal bir sıvıdır. 
Sevgi her canlı için gerekliliktir. 
Sevmesini bilirsen sevilirsin. Sevgiye, 
kucaklaşmaya, dayanışmaya, 
kaynaşmaya en çok ihtiyaç 
duyduğumuz hassas bir dönemdeyiz. 
Madem ki akan kanı donduran 
merhem, kin ve nefreti yok eden 
etken, birleştiren ve mutlu eden güç 
ise sevgi o zaman geç kalmadan 
birbirimizi daha çok sevelim. 

Cana kıyan değil cana can 
katanlardan olalım. Can sıkan değil, 
can bağışlayanlardan olalım. Canı 
veren Allah ve biz hangi cüretle onun 
hak ve hukukuna el koyabiliyoruz. Bu 
dünyada huzur ve refaha giden yol 
sevgiden geçer. Ahiret’te de cennete 
giden yol yine sevgiden geçer. Bir 
insanın duymak istediği en güzel söz 
“SENİ SEVİYORUM” değil midir? 

Farklı renk ve düşünce hayatın 
gereksimidir. Herkes aynı düşüncede 
olursa yaşam yine çekilmez olmaz 
mı? 

Hangi parti ve düşüncede 
olursa olsun, hangi bölgede yaşıyor 
olursa olsun, hangi din, dil ve ırkta 
olursa olsun onu İNSAN olduğu için 
sevmeliyiz. 

Sevgi ve saygının eksik olmadığı 
güzel bir dünya umuduyla...İç
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Hakan Taş
hakantas3030@hotmail.com
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Trol ve gırgırla avlanma nedeniyle nesilleri tükenmeye başlayan balıklar için Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı yapay resif (balık üreme yuvası) yöntemini başlattı. Edremit’teki 
başarılı sonuçlardan sonra Çandarlılı balıkçılar da benzer bir uygulamayı istedi

Yasak olmasına rağmen 
kıyıya yakın alanlarda trol ve 
gırgır ile yapılan balık avcılığı 
denizlerimizdeki balıkları 
soyunun tükenmesine 
neden oluyor. Balıklara 
üreme imkanı sağlamak ve 
gırgır avının önüne geçmek 
için geçmiş yıllarda İzmir 
eski belediye başkanları 
tarafından başlatılan ve kıyı 
kesimlerinde de uygulanan 
denize troleybüs, otomobil 
türü hurda araçların atılması 
geleneği artık tarihe karışıyor.

Balıkçılık sektörünün 
yoğun olduğu çok sayıdaki 
Avrupa ülkelerinde başarı 
ile uygulanan yapay resif 

yöntemi Gıda. Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından da benimsendi. 
Pilot bölge olarak seçilen 
Edremit Körfezi’nde denize 
1800 betondan yapılmış yapay 
balık yuvaları bırakıldı.

Balık neslinin adeta yok 
edildiğini ileri süren Aliağa Su 
Ürünleri Kooperatifi Başkanı 
Kemal Yılmaz, “Aliağalı su 
ürünleri kooperatifi üyeleri 
olarak Çandarlı Körfezi’ne 
de yapay resiflerin atılmasını 
istiyoruz. Resifler balıkların 
sağlıklı üremeleri sağlıyor, 
gırgır ve trolün avlanmanın 
önüne geçiyor” dedi. 
n Nuri BİLİM

Balıklar için deniz 
dibine betonarme yuva

Yapay resifler balıklara sağlıklı üreme imkanı 
sağlıyor, trolü ve gırgır ile avlanmayı engelliyor.
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Türkiye’de iktidar sorunu yok, 
muhalefet sorunu var

Geçtiğimiz gün, seçimler 
sonrasında, hem yakın komşum hem 
de yakın dostum Kemal Çamlıoğlu ile 
birlikte bir sohbet sırasında bana, “Ya, 
bu ülkede oy verilebilecek bir parti 
yok” dedi. Ben de cevaben, “Neden 
aziz dostum başka çaremiz var mı 
ki? Var olanlardan birini seçmek 
durumundayız” dedim. Kemal de 
bana, “Arkadaş yok diyorum sana, 
anlamak istemiyorsun. Ben Türkiye’de 
artık iktidar sorunu olduğuna 
inanmıyorum, ama muhalefet sorunu 
var diyorum. Böyle bir muhalefet 
olabilir mi?” diye cevap verdi.

Kemal arkadaşım merttir, 
doğrulardan şaşmaz, kime oy 
vereceğini önceden bildiğimiz bir 
arkadaşımız. Bazen yerel seçimler 
de kendi partisine değil, sevdiği 
dostlarına oy verir ve bunu da 
saklamaz, açık açık söyler. Gerçek 
sosyal demokrattır kendisi. Sosyal 
demokrasiyi iyi bilir, körü körüne 
tartışmalara girmez. Ülke sorunlarını 
kendi sorunları olarak kabul ve dert 
eder. 

Böyle de bir yapısı vardır... Kemal 
haklıydı gerçekten. Muhalefet 
sorunu vardır bu ülkede. Bir türlü 
kendini yenileyemeyen, alternatif 
üretemeyen, plan ve programını 
sadece iktidarı eleştirmek ve 
karalamak olan ve bu tip politikalar 
üzerine varlığını kuran ilginç bir 
muhalefet anlayışı var bu ülkede.

Nasıl bir zihniyet?
Son seçimlerde tüm solcu 

arkadaşlarımız da aynı tutum ve 
davranışlarını sürdürmeye devam 
ettiler. İktidar partisine oy verenleri 
yine cahillikle suçlayan ifadeleri 
kullanmaya devam ettiler... Halkın 
özgür iradesini bir türlü kabul 
edemeyen bir zihniyet, nasıl oluyor 
da vatandaşlık görevlerini yerine 
getirenlere, bu şekilde suçlar nitelikte 
yakıştırmalar yapabilme cüretini 
gösteriyor? Anlamakta güçlük 

çekiyorum…
CHP, 65 yıldır doğru dürüst iktidar 

olamıyor. Bunun nedenini dahi 
araştıramamakta ve bu nedenleri 
bulup çözüm üretememektedir.

Bir yazar kitabının bir bölümünde 
şöyle der:

“Bir insana istenilen eğitimi 
verebilmek için, işe onun dedesinden 
başlamak gerekir. Ancak bu başlama 
dedenin çocukluğunu da içine alan 
bir süreç olmak zorundadır.”

Kendini geliştirmek
Her yaştaki insan kendini 

yenileme, geliştirme arzusu taşımalı. 
Temel eğitim, bu anlayışı en etkili 
bir şekilde her bireye kazandırmış 
olmalıdır. Bir toplumda hep beraber 
huzurlu ve mutlu yaşamanın 
yolu; herkesin iletişim eğitimi 
almış olmasından ve aldığı doğru 
eğitime uygun, doğru davranışlar 
sergilemesinden geçer. Her nesil bir 
öncekinin önünde yürür... Sonrakiler 
açılan yoldan gelirler. İnsanın 
yolu, sonrasında insanlığın yolu 
olur. Rüyalar masallara, hikâyeler 
gerçeklere karışır, yıllar asırlara, asırlar 
çağlarla devam eder gider.

Nefes alıyor olmak, ayakta 
olmak, hayata anlam ya da 
anlamlar yüklemek yaşadığımızın 
göstergeleridir. Bizden öncekiler 
de yaşamıştı. Yaşıyor olmak, insan 
yolunda olmaktır. Yani kendi 
yolumuzda...

CHP düşünmeli
Bir siyasi erk, kuruluşunda ne 

yazdı ise ilerleyen zamanlarda 
dünyada meydana gelen değişim, 
gelişimleri şayet anlayamaz ve 
hala kuruluşunda yazdıklarını 
tekrarlayarak söylerse, buna statüko 
denir. Oysa yapıcı bir muhalefet, 
Türkiye’nin özlemi olmuştur. 
Muhalefetteki parti, her seçimde 
alternatif olabilmeli ve diğer siyasi 
partilere de bu durumu hissettirmeli... İç

im
iz

de
n

İsmail Aydın
ismailaydin@gmail.com
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Güçlü muhalefet özlemi çeken bir 
Türkiye var olduğunu unutmamak 
gerekiyor... Halkın tüm gayretine 
rağmen maalesef bu CHP ile bu işin 
yürümeyeceği kesin. O zaman, “Ne 
yapmalı?” diye düşünmesi gereken 
CHP’dir. 

Bir başka partinin ana  
muhalefet olabileceğini 
zannetmiyorum. Yeni politikalar 
üretmenin ve yeni dünya düzenine 
uyum sağlamanın kriterlerimi 
araştırmak ve daha çağdaş bir 
sosyal demokrat bir yapıya 
gidebilmenin yollarını arayarak 
halkla bütünleşmelidir CHP. 

Blair örnek olmalı
İngiltere de yıllar önce Tony Blair 

ne yaptıysa CHP de onları yapabilir. 
Parti içi demokrasi konusunda 
diğer partilerin önündeymiş gibi 
duruyor olması pek fazla bir şey 
değiştirmiyor. 

Çünkü üyelik yapılanmalarının 
sadece ilçe başkanlarının 
inisiyatifleri ile oluşması henüz 
işin başında ahbap-çavuş 
ilişkilerinin oluşması ile başlayan 
süreç, antidemokratik bir yapıyı 
oluşturduğunu ve o yapıda delege 
veya üyelerin özgür iradesi ile 
değil ilçe başkanlarının inisiyatifi 
ile ön seçimlerin kazanıldığını da 
biliyoruz. 

Ön seçimler ile demokratikleşme 
kesinlikle olmaz. CHP samimi olmalı 
ve üyelik yapılanmasının ilçe seçim 
kurullarına bireylerin müracaatı ve 
gönüllü olarak üye kayıt formlarını 
imzalayarak siyasi partilere kayıt 
yapmaları doğrultusunda TBMM 
ye hemen bir kanun teklifi vermeli. 
Tabi sadece üyelik yapılanması ile 
değil, tüm siyasi partiler yasası ve 
seçim yasalarını da kapsayan bir 
teklif ile işe başlamalı. 

Bu bile CHP ye önemli 
kazanımlar getirecektir diye 
düşünüyorum...

Mera sorununa Başkan 
Görmez el koydu

Torbalı Göllüce köylüleri-
nin mera sorununu çözmek 
amacıyla harekete geçen 
Belediye Başkanı Adnan Yaşar 
Görmez, geçimini hayvancı-
lıkla sağlayan köy halkıyla 
geniş katılımlı bir toplantı 
düzenlendi. Kaymakam Aydın 
Memük’ün de katıldığı toplan-
tıda köylülerinin sorunlarını 
dinleyen Belediye Başkan 
Adnan Yaşar Görmez, yıllardır 
mera olarak kullanılan arazi-
nin bir kısmının bir şirketin 
tapulu malı olarak ortaya 
çıktığı belirterek, “Torbalı ve 

ilçelerindeki bütün meraların 
amaç dışı kullanımını önlemek 
amacıyla projelendirilmek 
üzere Belediyeye tahsisini 
istedik. Bu sorunu bir yıl 
öncesinden öngördük ve ted-
birimizi aldık. Ancak Göllüce 
köylülerinin yıllardır mera 
olarak kullandığı arazilerin 
bir kısmının özel mülkiyete ait 
mera alanı olduğunun öğren-
dik. Yakın zamanda da satışı 
gerçekleşmiş. Köylümüzün 
mağdur olmaması için çözüm 
üretmeye çalışıyoruz” dedi.
n HABER MERKEZİ
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Buca-Alsancak arasında 
1862 yılında Türkiye’nin ilk 
demiryolu olarak hizmete giren 
demiryolu ve Buca İstasyonu’na 
son sefer 2006 yılında yapılmıştı. 
“Taşınmaz Kültür Varlığı” 
olarak tescil de edilen tarihi 
Buca İstasyonu 2006 yılından 
sonra kapı ve pencereleri 
tahta perdelerle kapatılarak 
kaderine terk edilmişti. 

DDY yetkilileri imar planı 
çıkartılamadığı için her hangi 
bir restorasyona girişmediklerini 
açıklayadursunlar, istasyon pislik 
yuvası ve balicilerin, alkoliklerin 
toplanma mekânı haline 
dönüşmüştü.

 Tren seferleri yapıldığı 
dönemde, istasyonun 
yanındaki çay bahçesinde 
keyifle çaylarını yudumlayıp, 

günün yorgunluğunu gideren, 
gençlerinde bir araya geldiği 
koruma altındaki tarihi istasyon 
binasına ve çevresine sahip 
çıkmak isteyen semt sakinleri ve 
Yaşanabilir Buca Derneği üyeleri 
geçtiğimiz günlerde bir eylem 
yaptılar. Süpürgeler, temizlik 
malzemeleri ve boyalarla İstasyon 
önünde buluşan Bucalılar, 
önce tarihi yapının etrafındaki 

Bucalıların tarihi 
istasyon seferberliği

Tren seferlerinin iptal edilmesi 
ile kaderine terk edilen ve 
zaman içinde kağıt toplayıcıların 
ve uyuşturucu bağımlılarının 
yuvası haline gelen tarihi Buca 
Tren İstasyonu’na Bucalılar 
sahip çıktı. Yaşanabilir Buca 
Derneği üyeleri kadınlı erkekli 
bir araya gelerek koruma 
altına alınan tarihi istasyonun 
çevresini temizlediler, 
çevresindeki duvarları boyadılar
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pislikleri ve çöpleri topladı. Çevre 
temizliğinin ardından İstasyon 
binasının çevresindeki duvarlar 
da beyaza boyanarak temizlendi.

Sesimizi duyurmak istedik
Yaşanabilir Buca Derneği’nin 

Kurucu Başkanı ve onur üyesi 
gazeteci Tayfur Göçmenoğlu, 
yapılan bu temizlik etkinliğinin 
bir protesto amaçlı olmadığını 
sadece, yetkililere seslerini 
duyurabilmek amacı güttüğünü 
belirterek şunları söyledi:

“Buca- Alsancak arasına 
döşenen tren hattının tarihi 
1862’lere dayanır. İngiliz 
levantenler tarafından yaptırılan 
bu tren hattı için 19 arazi 
kamulaştırıldı. O tarihlerde 
Buca’nın nüfusu ise 10 bin 
civarındaydı. Bu hatta, iki 
lokomotifli 18 ile 20 vagondan 
oluşan kara tren çalışırdı. 
Bu kara trenler, ihraç edilen 
Buca üzümlerini Alsancak 
limanında bekleyen gemilere 
ulaştırılmasını, bir yandan da 
Alsancak semtinde iş yeri ya da 
çalışmaya giden vatandaşların 
ulaşımını sağlıyordu. Buca 
tren istasyonu bir tarihtir. 
Buca halkının bu istasyon ve 
parkında çocukluklarından ve 
gençliklerinden kalan hatıraları 
vardır. Bu tren istasyonu ile 
ilgili Belediye, öncelikli imar 
planı çıkarmalıdır. İstasyon ve 
istasyon çevresi ile birlikte park, 
içki içenlerin uyuşturucu ve bali 
kullananların mekânı olmaktan 
çıkarılmalıdır. DDY’ye ait 
depolarda bulunan lokomotifler 
ve vagonlar raylara konularak 
kafeler yapılmalı ve o eski nostalji 
yaşatılmalıdır. Bizler burada 
bir eylem ve protesto amaçlı 
bulunmuyoruz. Sadece isteğimiz, 
istasyonumuzu geri kazanmaktır. 
Belediye ile DDY’nin bir an önce 
bu tarihi yapımızı mezbelelikten 
kurtarmasını ve sesimizi 
duymasını istiyoruz.” 
n Nuri BİLİM

Dernek üyeleri temizlik etkinliğinin protesto amaçlı olmadığını vurguladı.

Yaşanabilir 
Buca 
Derneği 
üyeleri 
berduşlara 
mesken olan 
ve çevresi 
pislik yuvası 
haline gelen 
istasyon 
binasını ve 
çevresini 
temizledi.
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Dünya kaynıyor
Mavi bilye dünyamız, cadı kazan 

gibi kaynıyor. Birçok ülke vatandaşı 
savaş yüzünden topraklarını terk 
etmek zorunda kaldı. Göçe zorlanan 
bu insanlar yeniden bir hayat kurmak 
için yollara düştü. Yola düşen bu 
insanların üç milyonu Türkiye’ye 
sığınırken, Avrupa ülkelerine 
gitmek için umuda yolculuğa çıkan 
mültecilerin birçoğu yolda hayatını 
kaybetti. Sınır ülkelere gidenlerde 
ölmekten beter oluyorlar.

Umuda yolculuğu aşanlar ise 
karşılarında tel örgüleri buluyor. Tel 
örgü arkasında bekleyen Avrupa 
ülkelerinin polisleri, mültecilere bir 
kuru ekmeği de çok görüyor. Açlık 
ve sefalet içerisinde tel örgülerden 
geçmeye çalışan mülteci çocuklar 
şiddete maruz kalıyor. Ancak Avrupa 
bunu görmüyor. Daha doğrusu 
görmek istemiyor.

İsviçrenin köle çocukları
Yıllarca medeniyet beşiği bilinen 

İsviçre, kimsesiz yetim çocukları 
çiftliklerde köle gibi çalıştırmadı 
mı? Karanlık olarak adlandırılan bu 
dönemlerde neler yaşandı neler 
oldu, her birinin üzerine bir örtü 
çekilmişti. Çocukluğumuzda on 
gözle başlamasını beklediğimiz Heidi 
çizgi filmin kahramanı küçük kızın 
ayakları neden çıplaktı? Bunu hiç 
düşündük mü? Çizgi filmde herkesin 
ayakkabıları varken Heidi’nin neden 
yoktu?

Çağ dışı davranışlar, 1960 yılına 
kadar süre geldi. Kimsesiz yetim 
çocuklar çiftliklerde çalıştırılırken, 
birçok kesim bu duruma gözlerini 
kapatmıştı. O çiftliklerde çalışıp 
bugün hayatta olanlar, ilerlemiş 
yaşlarına rağmen devletin 
kendilerinden özür dilemesini 
bekliyorlar.

Gerçeklerle yüzleşilmeli
İsviçre toplumu bu gerçekle 

artık yüzleşmeli. Köle çocuklardan 
hayatta olanlar bu tarihsel utanca 
tanıklık ederek, o dönemin hiç 

olmazsa vicdanlarda yargılanması 
yönünde güçlü bir kamuoyu 
baskısı oluşturdular. Bu işe gönül 
verenlerden biri Tarihçi Marco 
Leuenberger. On yaşındayken 
babası kendisinin bir Verdingkinder 
(sözleşmeli çocuk) olduğunu 
açıklamış ve yaşadıklarını anlatmış. 
Bugün oğlu canla başla bu karanlık 
tarihin ortaya çıkarılması için emek 
harcıyor. 

Özellikle Verdingkinder Reden 
adı verilen sergiyle ilk defa bilimsel 
çalışmalara, konferanslara, canlı 
tanıklıklardan oluşan açık oturumlara 
konu edilerek, sonra operaya ve ilk 
defa bir filme de uyarlanarak konu 
gündemde tutuluyor. Konunun 
toplumda ilgi görmesi, ses getirmesi 
üzerine sergi 2016 yılına kadar 
uzatıldı.

Mültecilere acımıyorlar
Avrupa bu yaşanmışlıkları göz 

ardı ederek Türkiye’nin Avrupa 
Birliğine girme konusunda ilerleme 
raporlarında ki konulara nasıl bir 
açıklama getirecek? Medeniyet 
kendilerine göre sürekli evrim 
değiştiriyor. Bir zamanlar kendi 
çocuklarına köle muamelesi yapanlar, 
bugün mülteci çocuklara acımaz. 
Zaten acımıyor. Sınır kapılarında 
nasıl bir muamele yaptıklarına tanık 
oluyoruz.

Bataklık kurutulmalı
G-20 zirvesi Antalya’da toplandı. 

Toplantıda birçok konu masaya 
yatırıldı. Özellikle mültecilerin 
durumu enine boyuna tartışıldı. 
Sonuç ne olursa olsun yapılacak tek 
şey, bataklığı kurutmaktır.

Yani Suriye’deki ve Irakta ki savaşın 
kaynağını bitirmektir. Bu da ancak 
batılı güçlerin onlara sattıkları silah 
satışını durdurmasıyla olur.

Tüm dünya ülkeleri ellerine 
vicdanına koysunlar.

Bugün kainat biz faniler için 
geçicidir. Yapılan olaylarda buna göre 
yapılmalı.İç

im
iz
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n

Duygu 
Karahasanoğlu

duygu.karahasanoglu
@hotmail.com
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İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Okçuluk Takımı, 
Antalya’da düzenlenen Türkiye 
Şampiyonası’nda 2 madalya ve 
2 kupa kazandı. 120 kulüpten 
490 sporcunun katıldığı 
Türkiye Büyükler Okçuluk 
Şampiyonası’nda, İzmirli 
sporcular bireysel branşta 1 altın 
ve 1 bronz madalya kazanırken, 
erkek ve kadın takımları ise 
ikincilik elde etti.

Bireysel yarışmalarda İzmirli 
sporcu Yasemin Ecem Anagöz 
tüm rakiplerini geride bırakarak 
altın madalyanın sahibi oldu. 
Aybüke Aktuna ise üçüncü olarak 
bronz madalyaya almaya hak 
kazandı. Takım yarışmalarında 
ise ilk üçe girmeyi başaran 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Yasemin Ecem Anagöz, Begül 
Löklüoğlu, Aybüke Aktuna’dan 
oluşan kadın takımı ile Yağız 
Yılmaz, Ethem Gülacar, Bilal 
Güneri’den oluşan erkek takımı 
ikincilik kupasını kaldırdı.
n HABER MERKEZİ

Antalya’dan kupa ve 
madalyalarla döndüler

İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi 
Okçuluk 
Takımı 
Antalya’da 
düzenlenen 
yarışmada 
büyük başarı 
elde etti.
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Bazen de böyle
Sevgili okurlarım; Ben Denizli’de 

bulunduğum için bu ilde çıkan 
gazetelere en az haftada bir köşe 
yazısı yazan bir gazeteciyim. 

Bu defa bir evlat gibi sevdiğim 
Simge Dergisinin sahibi Şerafettin 
Şıvkın’ın bu dergisine istek 
üzerine alttaki yazıyı yazıyorum. 
Beğeneceğinizi umar sağlık ve 
sıhhatler diliyorum.

Hayat
Ne gülümsemek gerçek bir 

mutluluğun
Ne de ağlamak gerçek bir acının 

ifadesi olabilir.
Ne seni seviyorum demek gerçek 

bir sevginin
Ne de bu sözü söylememek, 

sevmemenin gerçek bir ifadesi 
olabilir.

Hayat
Ne gideni geri getiriyor
Ne de kaybettiğin zamanı…
Yaşaman gerekenleri ya 

zamanında yaşayacaksın.
Ne de yaşamadım diye 

ağlamayacaksın.

Akrep ve yelkovan
Ey Yelkovan! Akrep olarak sana 

sesleniyorum. Biliyorsun sen, 
hep önden gidersin, ben de seni 
yakalamak için hep arkandan gelirim. 

Ve çok şükür ki, hep 60 dakikada 
bir defa seni yakalarım; bir dakikacık 
da olsa beraber oluruz…

Evet sadece bir dakika… Olsun 
buna da şükür.

Neden mi?
Nasıl olsa her gün, günün yirmi 

dört saatinde, başka başka saatlerde 
birer dakika da olsa yirmi dört defa 
birlikte olmuyor muyuz?

İnan hep şöyle düşünüyorum.
Her şeyin bittiği gibi, bizlere 

hareket veren o küçücük pil de bir 
gün bitmeyecek mi? Bitecek… İşte 
bu yüzden;

Allah’a hep “Ne olursun Allah’ım… 
Bizim beraber olduğumuz o bir 
dakikalık süre içinde, pili bitir ki, 

onunla, yani seninle yelkovanım bir 
ömür boyu birlikte olalım” diye dua 
ediyorum.

Cellâtlar ve Cerrahlar
Cellâtlar düşünmezler. Görevleri 

sadece, önlerine sürüleni öldürmektir.
Cerrâhlar ise; düşünürler… 

Görevleri ise önlerine sürüleni 
yaşatmak, hayat kurtarmaktır. 
Gerektiğinde bütünü kurtarmak için 
parçayı acımadan keser atarlar.

Cellâtların da Cerrahların da 
önüne sürülenler aynı… Ama birisi 
önüne sürüleni öldürüyor, diğeri 
ise önüne sürüleni yaşatıyor, hayat 
kurtarıyor.

Al Capone
Al Capone demiş ki;
Çocukken Tanrı’ya, bana bir 

bisiklet vermesi için her gece 
yalvarırdım… Vermedi.

Gittim… Bisikleti çaldım ve 
ondan sonra her gece Tanrı’ya beni 
bağışlaması için yalvardım… 

Demek ki her şeyin, her işin bir 
yöntemi var. O yöntemi çözersen 
dilediğine sahip olursun.

• Her söylediğin söz doğru 
olmalıdır. Ama her doğruyu her yerde 
söylemen doğru olmaz.

• Cennetten çiçek alıp cehenneme 
dikemezsin. Cehennemden kor alıp 
cenneti yakamazsın.

• İstemeyecek kadar onurlu, 
reddetmeyecek kadar da edepli ol.

• Neyi yaptıklarını bilip de niye 
yaptıklarını öğrenmeden kimseyi, iyi 
kötü diye ayırma.

• Kurt kocayınca, köpeğin 
maskarası olması, kurdun 
kocamasından değil, köpeğin 
hadsizliğindendir. 

• Gülün dikenine katlanması O’nu 
güzel kokulu yaptı.

• Zirvede kartallar da bulunur 
yılanlar da… Ancak; birisi oraya 
süzülerek diğeri sürünerek gelmiştir. 
Önemli olan; Nereye gelmiş 
olduğumuzdan çok nereden ve nasıl 
geldiğimizdir…İç

im
iz
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Macit Karaca
sgzmir@gmail.com
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Dilara Umman’ı geçti 
hedef İspanya

Türkiye Yelken Federasyonu 
tarafından 2016 Rio Olimpiyatları 
için aday sporcu seçilen milli 
windsörfçü Dilara Uralp, 
Olimpiyat yolundaki en büyük 
kota sınavlarından birini verdiği 
Umman’dan başarıyla döndü. 
İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şubesi’nin sponsorluğunda Rio 
2016 için yarışan Dilara, 17-24 
Ekim tarihlerinde yapılan RS:X 
Dünya Şampiyonası’nda, 21 yaş 
altı kategorisinde dünya 6.’sı 
olmayı başardı. Dilara, olimpiyat 
kotası almamış ülkeler arasında 
da 8. oldu.

Umman Mussanah Beach’te 
yapılan yarışlarda umut 

depolayan Dilara, “Beklemediğim 
bir performans gösterdim. Çok 
mutluyum ve umutluyum. Şu 
an olimpiyat kotası almayan 
Avrupa ülkeleri arasında ülkemi 
birinci sıraya yerleştirmeyi 
başardım. Hedefime bir adım 
daha yaklaştım. Gelecek yıl 
mart ayı sonunda İspanya 
Palma Mayorka’da, Avrupa için 
son kota mücadelesinde Rio 
biletini almak için mücadele 
edeceğim. En büyük rakiplerim 
İsveçli ve Macar windsörfçüler. 
Olimpiyatlara gitmem için bu 
yarışta birinci olmam yeterli” 
dedi. Dilara Uralp, bu uzun 
yolculukta kendisini yalnız 

bırakmayan Deniz Ticaret Odası 
İzmir Şubesi’ne de müteşekkir 
olduğunu söyledi.

Gurur duyuyoruz
İMEAK DTO İzmir Şubesi 

Yönetim Kurulu Başkanı 
Yusuf Öztürk ise, Dilara’nın 
Umman’da da Türkiye’yi 
başarıyla temsil ettiğini ve 
dünya 6.’sı olmayı başardığını 
söyledi. Öztürk, “Dilara ile gurur 
duyuyoruz. Bu yolculukta hep 
yanındayız. Kendisinin Rio 2016 
Olimpiyatları’nda Türkiye adına 
yarışacağına inanıyoruz” diye 
konuştu.
n HABER MERKEZİ
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Yeni anayasa neden gerekli?
Anayasalar, devlet iktidarını 

sınırlandırarak, insan hak ve 
özgürlüklerini genişletmeyi ve 
güvence altına almayı hedefleyen 
temel hukuki metinlerdir.

Bugüne kadar Osmanlı-Türk 
Anayasa tarihinde beş anayasa 
yapılmıştır. Türkiye’de şimdiye kadar 
yapılan anayasalar hep olağanüstü 
dönemlerin koşullarında ve elitler 
tarafından hazırlandığı için devlet ve 
halk arasında kopukluklar oluşturmuş 
ve toplumu tepeden yönetme 
anlayışının sonucu olarak toplumun 
talepleri göz ardı edilmiştir.

Özellikle, 1961 ve 1982 anayasaları 
ihtilal dönemlerinin ürünü olduğu 
için toplumsal gelişmemizin önünde 
büyük engeller oluşturmuştur.

Zaman zaman iktidarların  
bazı restorasyonlar yapma çalışmaları 
da yetersiz ve sonuçsuz kalmıştır. 
Bu yüzden sivil, demokratik ve 
özgürlükçü bir anayasa   
Türkiye’nin en öncelikli meselesi 
olmuştur.

Toplumsal barış
Toplumsal barışın sağlanması için 

farklılıkları zenginlik olarak gören, 
demokratik kazanımları geliştiren, 
toplumsal mutabakatı tesis eden, 
özgürlükleri en geniş şekliyle yaşanılır 
kılan bir zihniyet dönüşümüne 
ihtiyaç duyulmaktadır. Bu zihni 
dönüşüm yeni bir anayasa yapımının 
felsefesinde ve mimarisinde 
kendini göstererek, Türkiye’nin 
temel sorunlarına köklü bir çözüm 
getirmelidir.

Değişim rüzgarı
Türkiye ekonomik ve sosyal 

açıdan önemli bir değişim süreci 
geçirmektedir. Bu değişim rüzgarı 
sivil bir anayasa oluşturulması 
düşüncesi ile çok önemli bir aşamaya 
gelmiştir. Bu değişim rüzgarı, iç ve dış 
siyasetin konjoktürel baskısı altında 
hızını düşürmek zorunda kalmıştır. 
Türkiye artık geri dönülemez bir 
değişim rüzgarı yakalamıştır. Darbe 

anayasaları Türkiye’nin önünü 
tıkamaktadır. Çağdaş bir anayasa 
Türkiye’nin zenginleşmesi ve 
toplumsal barışının güçlenmesi için 
çok önemli bir fırsat ve vizyondur.

Türkiye’de anayasal reformun 
gerçekleştirilmesi ve sivil bir anayasa 
hazırlanmasına ilişkin toplumsal 
kesimlerde bir konsensüs olmasına 
rağmen, bu konuda siyasilerin 
gerekli adımları atmamaları 
Türkiye’nin değişim rüzgarının önünü 
kesmektedir. 

Siyasi tartışmalar
Türkiye iç siyasi tartışmalara çok 

fazla odaklandığı için sorunlarını 
köklü bir şekilde ele alacak dikkat ve 
dinamiği bulmakta zorlanmaktadır. 
Türkiye’nin değişmeyen sorun 
alanları ülke gündemini zaman 
zaman kilitlemekte ve krize 
sokmaktadır. Önümüzdeki mahalli 
seçimler esnasında yeni krizlere 
sahne olacaktır. Yeni anayasa bu 
nedenle Türkiye’nin kronik sorunlarını 
çözebilecek bir toplumsal sözleşme 
olacaktır.

Gelecek aydınlık
Toplumun talepleri en geniş 

şekliyle uzlaşma sağlanarak 
anayasada yer aldığında, Türkiye 
geleceğe daha emin adımlarla 
ilerleyecektir. Sivil anayasanın 
yapılması için her kurum ve kuruluşu 
özellikle STK’ların ve medyanın 
üzerine önemli sorumluluklar 
düşmektedir.

Hepimiz el ele vererek sivil 
anayasanın yapılabilmesi için 
çalışmalarımızı güçlendirmeli ve 
toplumsal mutabakat sinerjisini 
oluşturabilmeliyiz. Ülkemizin daha 
demokratik, özgür ve aydınlık 
geleceğe yürümesinin önünü 
açmalıyız.

Yeni anayasa hazırlama sürecini 
doğru ve kararlı bir şekilde yönetmek, 
toplumsal mutabakatı sağlayacak 
yöntemler geliştirmek Türkiye’nin en 
acil meselesidir.İç

im
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Nilüfer Duran
nlily_21@hotmail.com
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KÜLTÜR & SANAT

“İstanbul’da, Boğaziçi’nde, Bir Garip Orhan Veli’yim...
Veli’nin oğlu, tarifsiz kederler içindeyim...”

İzmir Devlet Tiyatrosu bir 
döneme damgasını vuran, büyük 
edebiyat ustalarının eserlerini 
sahnelere taşıyor. İDT’den yapılan 
açıklamada, Yenilikçi Garip 
akımının kurucularından şair 
Orhan Veli Kanık’ın şiirlerinin 
24-28 Kasım tarihleri arasında 
Konak Sahnesi’nde seyirci ile 
buluşacağı belirtildi. Murathan 

MUNGAN’ın, sahnelenen ilk eseri 
olan “Bir Garip Orhan Veli” oyunu 
2007-2008 tiyatro sezonunda da 
sahnelenmişti. Oyunu İzmir Devlet 
Tiyatrosu Müdürü Tayfun Erarslan 
yönetirken dekor tasarımlarını 
ise Behlüldâne Tor hazırladı. Giysi 
tasarımları Nalan Alaylı tarafından 
düzenlenen “Bir Garip Orhan 
Veli” isimli eserin ışık tasarımını 

ise H. İbrahim Karahan yapıyor. 
Sahnenin orta yerinde bir masa 
ve üzerinde Orhan Veli şiirleri 
olan bir tomar kağıt... Oyuncu 
sahnede beliriyor, sandalyesine 
oturuyor ve sayfa sayfa şiirleri 
okumaya başlıyor. Asıl oyun o 
anda başlıyor… Şiirlerin büyüsünü 
tarif etmeye gerek yok… 
n HABER MERKEZİ

Yoğun talep üzerine tekrar
“Bir Garip Orhan Veli”
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Doğadaki eczane
Sonbahar ve kış aylarının  

gelmesi ile birlikte toplumumuzda 
soğuk algınlığı ve grip en sık görülen 
hastalıklardır. Modern tıbbın  
ürettiği ilaçların yanı sıra doğadaki 
bitkiler de bu hastalıklara karşı 
etkilidir. İşte soğuk algınlığı ve   
grip önleyici bitkilerden bazıları:

Ihlamur: Soğuk algınlığı ve 
grip enfeksiyonlarında kullanılır. 
Ayrıca hafif uyku verici olup kalbi de 
rahatlatır ve ferahlık verir. 

Kuşburnu: Yüksek oranda             
C vitamini içerir. Vücut direncini  
arttırır. Şekere faydalı olup kanı 
sulandırır.

Kekik: Antiseptik etkisiyle 
mide, bağırsak ayrıca böbrek ile 
mesanedeki mikropları giderir. 
Öksürüklü hastalıklarda da  
faydalıdır.

Tarçın:  Kolit, hazımsızlık, spazm 
ve sindirim sistemi hastalıklarında 
yardımcı olur. İnandığım en eski 
baharatlardan biridir. Her şeye 
faydalıdır.

Zencefil: Uyarıcı, gaz 
söktürücü, kanı sulandırıcı, grip ve 
sindirim sistemine faydalı, kalbi 
kuvvetlendiricidir. Gribin en eski   
ilaç bitkisidir. 

Isırgan yaprağı: Isırgan otu 
karaciğer, safra kesesi ve kana 
faydalıdır. Demir bakımından 
zengindir. Enfeksiyonlu hastalıklara 
da faydalıdır. Zararsız urlara karşı 
etkilidir.

Böğürtlen: Kabızlığa karşı 
etkilidir. Kuvvet verici, idrar 
söktürücü, gözleri  
kuvvetlendiricidir. Şeker  
hastalığında kullanılır. Bademcik 
iltihaplarında gargara yapılır. A 
vitamini ve C vitamini bakımından 
çok zengindir. 

Havlıcan: Eklem ağrılarında, mide 
ekşimesinde, baş dönmesi ve baş 
ağrılarında faydalıdır. Gribe karşı da 
etkilidir.

Rezene: Sindirim sistemi 

sorunlarında, iştahsızlık, adet 
zorlukları, sinirleri teskin edici,  
mide ve bağırsaktaki gazı giderici 
etkisi vardır. Küçük çocuklardaki 
gazlar için çok etkilidir.   
Göze faydalıdır.

Anason: Anne sütünü arttırıcı, 
bağırsak gazlarını giderici etkileri 
vardır. Uyku verir. 

Ardıç: Romatizma ve gut 
hastalığına yardımcıdır. İdrar 
söktürücü etkisi vardır.

Çoban çökerten: Erkeklerde 
kuvvet verici, kalbi kuvvetlendirici ve 
damar açıcı özellikleri vardır.  
İdrar arttırır. Her iki cinste de  
etkilidir.

Elma: Uçukların giderilmesinde, 
kolesterol düşürmede, kanın 
temizlenmesinde etkilidir.  
Diyabete de faydalıdır. 

Funda yaprağı: İdrar yolları 
rahatsızlıklarında hazımsızlıklarda 
faydalıdır, kolesterol düşürür.  
İshali önler.

Hayıt tohumu: Sinir yatıştırıcı, 
gaz giderici ve idrar  
söktürücüdür. Kalp ve damar 
rahatsızlıklarında etkilidir. 
Kolesterolü düşürür. Kadın 
hastalıklarında faydalıdır. 

Kudret narı: Mide ülseri, bağırsak 
ülseri ve gastritte çok etkilidir. 
Denenmiş ve sonuç alınmıştır.

Kırk kilit: Prostat büyümesinde 
ve böbrek taşlarının düşürülmesinde 
etkilidir. 

Enginar: Karaciğer dostudur, 
karaciğeri yeniler ve şekere faydalıdır. 

Semizotu: Kalbe faydalı, omega 3 
dostu. İdrar arttırır.

Karanfil: Kalbi kuvvetlendirici ve 
antisepsidir.

Ada çayı: Vücut direncini 
arttırır bulantıyı keser. Sinirleri 
yatıştırır, ay halini düzenler. Fazla 
kullanılmamalıdır. 

Nane: Uykusuzluğa bulantıya 
karşı etkilidir. Çarpıntıya soğuk 
algınlığına da faydalıdır.İç
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Halit Tok
halittok@hotmail.com
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Uyku apnesi kalbi vuruyor

Uyku apnesi hastalarının 
daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam 
sürmeleri için mutlaka tedavi 
olmaları gerektiğini belirten Uzm. 
Dr. Hakan Koca, şu bilgileri verdi:

“Hasta en çok horlama 
şikayetiyle geliyor. Bu hastalar 
gündüzleri çok yorgun, bitkin 
olup işlerine odaklanmaları 
zordur. Kısacası kalitesiz bir 
hayat yaşarlar. Uyku apnesinin 
en çok yol açtığı hastalıkların 
başında kalp hastalıkları ve 
kalp krizleri geliyor. Buna bağlı 
olarak da ani ölüm riski artıyor. 
Ağır uyku apnesi gece oksijeni 
düşürdüğü için kalbe direkt etki 
yapar. Tansiyonu dengesizleştirir, 
ritim bozukluğuna yol açar 
ve erken yaşta hipertansiyona 
neden olabilir. Kalp krizi riskini 
oldukça artırır. Ciddi şeker 
düzensizliklerine yol açar. Bu 

hastalık çoğunlukla obez kişilerde 
görülür. Kişi obezse ve çok 
horluyorsa mutlaka uyku testi 
yaptırmalı. Uyku apnesi erken 
yaşta yüksek tansiyona da yol 
açabiliyor.”

Kaza riski 7 kat fazla
Uyku apnesi’nin fiziksel 

etkilerinin dışında, sosyal 
etkilerinin de olduğunu hatırlatan 
Koca, uyku apnesinin araç 
kullanan kişilerde kötü sonuçlar 
doğurabileceğinin altını çizerek, 
“Hastalar araç kullanırken 
özellikle uzun yolculuklarda 
ağır uyku hali yaşayabilirler. 
Bu gerçekten önemli bir konu. 
Uyku apnesi hastalarının, trafik 
kazası geçirme riski uyku apnesi 
olmayanlara göre 7 kat fazla” 
diye konuştu.
n HABER MERKEZİ

Özel Tınaztepe Hastanesi Uzmanlarından Dr. Hakan Koca, uyku apnesinin 
kalp hastalıklarına ve kalp krizine bağlı ani ölüm riskini artırdığını söyledi

Dr. Koca, “Uyku apnesi olan kişilerde 
ruhsal çöküntüler meydana gelebili-
yor. Bu kişiler genelde sinirli, hayattan 
çok fazla zevk almayan, depresyona 
yatkın kişiler oluyor” dedi.
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