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BAŞKANDAN

Türk milleti bu zor günleri atlatacak
Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Son dönemde 
ülkemizde dış güçler tarafından meydana gelen terör 
olayları Türkiye Cumhuriyeti devletini yıkmak, bölmek 
ve parçalamak amacını taşımaktadır. Bu şartlar altında 
her zamankinden daha çok birliğe, beraberliğe ve 
sağduyuya ihtiyaç duyuyoruz. 

Geçtiğimiz ay Ankara’da meydana gelen Türk Silahlı 
Kuvvetleri personelini taşıyan servis araçlarına ve 
hemen ardından da Diyarbakır’da Askeri araç’a yönelik, 
gerçekleştirilen terör saldırılarını lanetliyorum.  Alçak 
saldırılarda hayatını kaybeden Türk Silahlı Kuvvetleri 
personeline ve vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar, yakınlarına sabır diliyorum.  
 
Türkiye Cumhuriyetinin ve tüm vatandaşlarımızın, bu 
hain saldırıyla ulaşılmak istenen hedefin karşısında 
kararlılıkla duracağına inanıyorum.  Hain saldırılar 
sonucu şehit düşen askerlerimize ve vatandaşlarımıza 
ve ülkemize yönelik terör eylemleri gerçekleştirenleri, 
terörü destekleyenleri, terör üzerinden siyaset 

yapanları yeniden kınıyorum. Doğu ve Güneydoğu 
bölgesinde yaşanan olayların sorumluluğunu devlete 
yıkmaya çalışmak, bölge üzerinde emeli olan güçlerin 
çıkarlarına hizmet etmektedir.  Ülkemiz üstünde çok 
büyük oyunlar oynanıyor. Hepimiz çok zor bir süreçten 
geçiyoruz, ama bilinmelidir ki bu ülke bunları da 
atlatacaktır.  En büyük atılımların yapılacağı, vaatlerin 
bir bir yerine getirildiği şu dönemde ülkeye rahat 
vermek istemiyorlar. Bütün bunların temelinde; 
huzursuzluk çıkarmak ve huzurumuzu bozmak 
var. Çok eminim ki sonunda hedefledikleri şeye 
ulaşamayacaklar.   
 
Yıllardan beri korunan siyasi ve ekonomik istikrarı 
bozmak isteyen dış güçlerin hain planları ve yaşanan 
bu vahim gelişmeler karşısında dik duruşunu 
bozmayarak gücümüzün simgesi olan Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da yanında olduğumuzu ve 
kendisine olan desteğimizi iletmek istiyorum. Zor 
günlere birlik olarak dur demeliyiz. Bu büyük liderin 
arkasında durdukça zor günler geride kalacaktır. 

Şerafettin ŞIVKIN
serafettin.sivkin@simgedergi.com
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Buca Kırıklar Köyü yakınlarında 
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünce 
seçilen ve hazırlanan proje alanına 

İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
Milletvekilleri, Vali Yardımcısı Cumhur 
Güven Taşbaşı, Buca Kaymakamı 
Fecri Fikret Çelik,  İzmir Orman Bölge 
Müdürü Şahin Aybal, Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Toplulukları Başkanlığı İzmir 
Koordinatörü Dr. Fırat Yaldız, İzmir 
İl Protokolü ve sivil toplum örgütü 
temsilcileri ve öğrenciler fidan dikim 
etkinliğine katıldı. İstanbul Haliç Kongre 
Merkezinde gerçekleştirilen programa 
canlı bağlantı ile katılan  Vali Mustafa 
Toprak:” Sayın Cumhurbaşkanım 
İzmir’den zatıâlinize selamlarımızı 
sunuyoruz. Ülkemizin yeşil dokusunun 
arttırılması ve orman köylülerimizin 
desteklenmesi gayesiyle Orman ve Su 

İşleri Bakanlığımızca uygulamaya 
konulan 5000 köye 5000 gelir 
getirici orman projesi ve 2016 yılı 
çınar yılı kapsamında İzmir’de ve 
bölgemiz dâhilinde de köylerimize 
yerleşim birimlerimize ağaçlarımızı 
hep birlikte dikmiş olacağız. İlimizde 
159 köyde, bölgemizde 290 yerleşim 
biriminde bu süreç içerisinde 
236 bin fidanı ve 143 binde fidan 
aşılamasını toprakla buluşturmuş 
olacağız.  Vermiş olduğunuz 
destekler için İzmir’imizden bir 
kez daha sizlere şükranlarımızı 
sunuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım.” 
dedi. Açılış seremonisi sonrasında 
Vali toprak, orman konulu şiir, resim 
ve kompozisyon yarışmalarında 
dereceye giren öğrencilere 
hediyeler verdi.

5 Bin Köye 5 Bin Orman
İzmir Valisi Mustafa Toprak, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın da katılımı ile gerçekleştirilen “5 Bin Köye 5 Bin Orman Eylem Planı, Türkiye Çınar Yılı  2016 
Projesi ile Dünya Ormancılık, Su ve Meteoroloji Günlerini Kutlama Merasimi‘ ne canlı bağlantı ile katıldı.

GÜNCEL
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Anlamıyorsun!..
Şu anda gündemde milletvekilliği 
dokunulmazlığı var ve ona takmış 
durumdayım kafamı.
Farz-ı mahal ‘’ bize niye oy vermedin”  
bahanesiyle gelip ensenize şaplağı 
patlatsalar kimse bir şey diyemez.

Polis de... 
Hâkim de... 
Savcı da... 

Bugüne kadar niye takmadın kafana 
derseniz, cevabını vermesini bilirim de 
vermem...
                                      x
Dünya kurulduğu tarihten beri kimsenin 
ömür boyu aynı makamda kaldığı 
görülmedi...
Milletvekilliği de öyle...
Bizimkiler sanki bunun farkında değil...

Eğer böyle devam ederse buna 
kesinlikle en ağır muhalefeti eder, 
hatta Trabzonlu futbolcunun hakeme 
gösterdiği kart gibi, kırmızı kartımı 
çıkarır gösteririm...

Kendileri için iyi olmaz, benim
için iyi olabilir...
Bak çocuğun formalara resmi basıldı, 
meşhur oldu...
                                      x
Bunu, ‘’kendim için bir şey istiyorsam 
namerdim’’  anlamında değil, halkın 
yüzüne bakacak yüzleri olsun diye 
söylüyorum...
Ha eğer dokunulmazlıktan korkmayın 
dersem inanmayın, korkun... 

Bak enişteniz Rezza Zarrap!..
Hani dokunulmazdı?..
Sen dokunmazsan demek ki başkası 
dokunuyor.
                                     x 
Boş ver şimdi Rezza’yı-mezzayı derseniz, 
boş vermem. 

Aile bakanını da boş vermem...
Neydi o konuşma Allah aşkına!..
Milletvekilliğine güveniyorsa, vekillik 

bugün var yarın yok...
Örnek olmaları gerekiyor...
                                     x
Diğer bir vekilin konuşmasını da 
haberlerde izledim, üzüldüm...
Neymiş efendim ‘’ Eee milletvekili trafik 
cezasından hapse mi girer’ miş, sadece 
şunların - şunların dokunulmazlığı 
kaldırılsın mış. ‘’
Olur, emredersin efendim!..
Senin o kastettiği vekiller var ya, ‘’ 
Hepimizin dokunulmazlığı kaldırılsın…’’ 
diye örnek bir davranış sergiliyorlar. 

Hepsinin sergilemesi gereken bu 
davranışı sadece bunlar ve diğer bir 
partinin vekilleri sergiliyor... 
Senden ‘’tık’’ yok.
                                       x 
Biliyorum korkuyorsunuz...  
Korkun... Ama korkunun yargılanmaya 
(her ne kadar ecele-mecel derlerse de 
rüyanıza girmesin diye kullanmıyorum) 
faydası yok.

Bak, koskoca ABD Başkanı yargılandı... 

Muhtemelen aklının kayışı kopup kafası 
boş boş dönmeye başladı ama karısı 
itidalli davranıp bunu belli etmedi.
                                       x
Bu belirgin örnekleri size verdim 
ki ileride vatandaşla başınız derde 
girmesin...
Eğer vatandaş nasılsa uyuyor diye 
aklınızın ucundan geçirseniz, şunu 
unutmayın ki tüm gayretimi gösterir; 
metro, metrobüs, tranway, belediye 
otobüsü, halk otobüsü ve başka ne 
otobüs varsa (şu an aklıma gelmedi) 
gelirse önüme çıkan herkese söylerim.

Bu iyi olmaz.
                                       x
Bu kadar canlı ve dipdiri örnekler 
vermeme rağmen yine de 
aldırmazsanız, bak şimdi tee İspanya’dan 
Bayrampaşalı söylüyor...
Anlamıyorsun dede...
Anlamıyorsun!..İç

im
izd

en

Bekir Özer
bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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GÜNCEL

Beyoğlu’nda teröre karşı tek ses 
İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde yaşanan terör saldırısına yönelik tepkiler sürüyor. 
Dükkanların  kepenklerini Türk bayraklarıyla süsleyen Beyoğlu esnafı, turizmciler ve vatandaşlar,  Beyoğlu 
İstiklal Caddesi’nde terör saldırısının gerçekleştiği yere karanfil bırakarak, hayatlarını yitirenleri andı. 

Terör saldırılarını yapanlardan 
hesabın sorulacağını ifade 
eden Kırk, “Avrupa ve Rus 

pazarı sıkıntıda fakat bizler 
Ortadoğu pazarıyla çalışıyoruz. 
Ortadoğu ülkelerinden turist 
gelmesi için elimizden geleni 
yapıyoruz. Yılmak yok yola devam. 
Ülkemizi tanıtmaya devam. Hiçbir 
şekilde, hiçbir zaman durmadık, 
durmayacağız ve ülkemizi tanıtmaya 
devam edeceğiz.” dedi.  Türkiye 
Otelciler Birliği Başkanı (TUROB) 
Timur Bayındır, bu tip terör 
saldırılarının “yeni bir dünya savaşı 
şekli” olabileceğini dile getirerek, 
şunları kaydetti:”Bu üzücü hadise 
tamamen insanın seyahat etme 
özgürlüğünü kısıtlamayı amaçlıyor. 
Bugün nitekim Belçika’da olan 
hadisede gerek havaalanında 
gerek metroda aynı noktada bir 
ilerleme sağlıyor. Herhalde bu yeni 
bir dünya savaşı şekli. Bunlardan 
yılmayacağız. Dirayetle işlerimizin 

başındayız. Bütün gayretimizle 
her zaman meydandayız Seyahat 
özgürlüğümüzü kimseye 
vermeyeceğiz. Bu böyle biline.” 
Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği 
(TÜRSAB) Genel Sekreteri Çetin 
Gürcün, bütün ülkelerin el ele verip, 
global terör belasıyla mücadele 
etmesi gerektiğini belirterek, 
“Yaşadıklarımız, insanların seyahat 
etmesini engelleme ve kendi ülkeleri 
içerisinde yaşamasını sağlamaya 
yönelik hareketler bunlar. Terör 
nereden gelirse gelsin, kimi hedef 
alırsa alsın her türlüsü dünya için 
kötü ve tehlikelidir.” diye konuştu 
İstanbul Şoförler Odası Başkanvekili 
Nurettin Gültekin ise “Buraya terörü 
lanetlemeye geldik. Kimsenin bu 
ülkenin huzurunu bozmaya gücü 
yetmeyecek. Bunu birlik beraberlik 
içerisinde aşacağız. ‘Terörden 
korkmuyoruz ve buradayız’ ve 
sokaklarda olmaya devam edeceğiz.” 
ifadelerini kullandı.
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İÇİMİZDEN

3. Dünya Savaşına mı gidiliyor?
Yıllardır Türkiye gibi gelişmekte olan 
ülkelerin terörle birlikte yaşama 
alışkanlığını pekiştiren zihniyetler, bir 
gün bu besledikleri terör ve teröristler 
silahlarını kendilerine çevireceklerini 
hiç düşünmediler mi?

Biliniyor ki Usame Bin Ladin ABD 
orjinli biri olduğu ve ABD ye en büyük 
zararı da kendisinin verdiği herkesçe 
biliniyor.  Amerika’da çekimi yapılan 
Dr. Frankenstein filmlerinde olduğu 
gibi kendi yarattıkları canavarlar önce 
önüne gelene zarar verecek ama 
sonunda da kendisini canavar yapan 
gücü yok etmeye yönlenecektir.  

Silahları devletler yapar, tornacılar 
değil. Bugün terör örgütlerine silah 
satan ülkeler belli çünkü o silahların 
üzerinde o ülkelerin markaları yazılı. 
Peki silahı satanlar kar etmek amaçlı 
silah yapıyor ve satıyoruz demeleri 
onların sığınacağı bir liman olabilir mi?
Elbette hayır…
Peki varsayalım o silahları kar amaçlı 
imal ediyor ve satışından para 
kazanıyor.
Silahların kimlere doğrulacağını bile 
bile bunu yapıyor olmak, insanlık 
adına yapılabilecek en büyük insanlık 
suçudur.
Türkiye istihbarat birimleri terör 
örgütünün silahları nereden temin 
etiğini araştırdı. Hangi ülkelerin PKK’ya 
yardım ettiği sorusuna cevap aradı ve 
araştırma sonucu raporlandı.
Rapora göre, örgütün asfalt ve yol 
kenarlarına döşediği  A-4 ve C-4 
patlayıcıları Rusya , Güney Kore, ve Çin 
yapımı.
Terör örgütü kullandığı mayınlar 
İtalya, Almanya, ve Rus yapımı çıktı. 
Rusya ve Almanya nın imalatı olan el 
bombalarını da örgütün kullandığı 
kanıtlanmış ve bunlara ABD de 
eklenmiştir.
Silahlar genelde Rusya, Irak, Çin başı 
çekerken, Rusya ve Çin kaleşnikoflarda 
da öne çıkıyor, bu ülkeleri Macaristan 
ve Bulgaristan gibi ülkeler izliyor 
tabancalar ise Çekoslavakya, İspanya 

ve İtalya... Bu arada Baba Esad gibi 
oğul Esad da PKK ile işbirliği içinde 
olduğu gerçeğini de kabullenmemiz 
gerekiyor.
 İşbirliği kapsamında DEAŞ ve Suriye 
ordusundan kalan silahlar terör 
örgütüne bırakılıyor.
 Peki biz bu ülkelere nasıl bir yaptırım 
uyguladık veya uygulayabildik?
 Belki biz bu ülkelere bir yaptırım 
uygulama gücünü kendimizde 
bulamayız veya bulamadık diyelim.
 Şimdi BM’in görevi ne?
 Sadece işine gelmeyen teklifleri veto 
etmek mi?
10 Aralık 1948’de kaleme aldığı ve 
hemen hemen her ülkenin imza 
koyduğu Birleşmiş Milletler İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi hangi 
insanlar için hazırlanmıştır?
Bunu çok merak ediyorum...
Son toplantısında Irak Şam Devleti ( 
İŞİD ) örgütüne karşı oluşturduğu bir 
bir çözüm planını Cuma akşamı yaptığı 
toplantı da oyladı.
Bu toplantıda İŞİD ve El Kaide 
örgütlerinden bahsedildi.
İyi güzel de hani diğer terör örgütleri?  
Maalesef işte asıl sorun burada 
Belçika hala PKK’yı Terör örgütü olarak 
görmüyor AB parlamentosunda 
PKK terör örgütü değildir. Diye imza 
toplayan parlamenterlere ne demeli.
Senin terörün, benim terörüm mantığı 
ile bakılırsa olacağı budur.
Yoksa hesaplar farklı mı?
İstihbarat ve enerji savaşları sinsice 
mi yapılıyor, yoksa 3. Dünya savaşına 
doğru zemin mi hazırlanıyor?
Yeraltı zenginlikleri ( petrol, Bor) gibi 
ve yer üstü zenginlikleri ( genç nüfus ) 
gibi avantajların globalleşen dünyanın 
belli bir coğrafyasında oluşu gelecek 
adına bir takım güçlerin oluşabileceği 
sinyalleri mi birilerini rahatsız ediyor. 
İşte bu soruların cevapları mutlaka 
verilmelidir.

Sözün kısası Dünya iyi bir yolda 
değil. Yukarıda da belirttiğim gibi 
Allah dünya insanlığını bir 3. Dünya 
Savaşından korusun. İç

im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na 
bağlı uçak ve gemiler, Harp Filosu 
Komutanı Ahmet İskender Yıldırım 
önderliğinde, Deniz Kurmay Yarbay 
Arif Çırtlık yönetimindeki sancak 
gemisi TCG Salihreis Fırkateyni 
öncülüğündeki tören geçişini 
tamamladı.

Şehitler Abidesi’ndeki resmi tören 
kapsamında gemiler, Çanakkale 
Boğazı’ndan doğu-batı istikametin-
deki geçişleri sırasında gemi per-
sonelleri güverteye çıkarak şehitlere 
ve Çanakkale’ye, denizcilere özgü 
çimariva ve 21 pare top atışı ile selamı 
verdi. 

18 Mart Şehitleri Anma 
Günü ve Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla 
Gelibolu Yarımadası’ndaki 
Şehitler Abidesi’nde tören 
düzenlendi.

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 
101. yıl dönümü kutlamaları

GÜNCEL
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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil 
Güvenlik Komutanlığına bağlı yüzer 
ve uçar unsurlarla Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri 
Komutanlığına bağlı uçar unsurlar 
geçit yaptı. Şehitler Abidesi önünden 
geçiş esnasında, gemilerden, Çanak-
kale şehitlerini selamlamak amacıyla 
top atışı yapıldı. Deniz geçiş töreninin 
ardından Türk Yıldızları gösteri uçuşu 
yaptı. Nefes kesen hareketleriyle izley-
enleri büyüleyen Türk Yıldızlarının 
gösterisi herkesten büyük alkış aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
(sağda), 18 Mart Şehitleri Anma Günü 
ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 101. yılı 
dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’ndaki 
Şehitler Abidesi’nde düzenlenen törene 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
şehitliklere karanfil bıraktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 Mart 
Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale 
Deniz Zaferi’nin 101. yılı dolayısıyla 
Gelibolu Yarımadası’ndaki Şehitler 
Abidesi’nde düzenlenen törene katıldı. 

GÜNCEL
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Türkiye 4,5G’ye geçti

Türkiye 1991’de 
1G teknolojisiyle 
araç telefonları 
aracılığı ile 
tanıştı.

İnterneti 1993’te 
kullanmaya 

başladık.

2009’da 3G ile 
tanıştık. 3G 

döneminde, hızlı 
internet, görüntülü 
telefonlar, yaşamın 
birer parçası haline 

geldi.

1994’te ise 2G’yi
kullanmaya 

başladık.

Dünyada 2011’den itibaren 
konuşulan 4G ile birlikte asıl 

unsur internet oldu. IP alt 
tabanlı 4G’de, genişbant

data önemli hale geldi.

4,5G ise hızın, kalitenin yanı 
sıra farklı hizmetlerin önem 

kazanacağı bir döneme 
giriyoruz.

İlk ticari 5G ağlarının iş 
dünyasında 2020’de kullanıma 
başlanması amaçlanıyor.

Mobil
internet hızı,
en az 10 kat
artacak.

Sosyal 
medyada 
çok daha 
hızlı paylaşım 
yapılabilecek. 

Losjistik ve 
güvenlik 
sektöründe
yeni fırsatların 
önü açılacak.

Uzaktan kontrol  
edilecek robot 
teknolojisi 
ameliyatlarda 
kullanılabilecek.

Daha kaliteli video 
görüşmeleriyle iş
seyahatleri önemi
ölçüde azalacak.

Akıllı ev sistemleri
yaygınlaşacak ve 
akıllı şehirler 
kurulabilecek.

Veri paketlerindeki gecikme 
(latency) çok daha az olacak.

Enerji sektöründe akıllı
sistemler devreye girecek.

Mobil cihazlarda internet hızını 10 kat artıracak 4,5G teknolojisi, 
1 Nisan’dan itibariyle Türkiye’de kullanılmaya başladı.

4,5G’nin getireceği bazı yenilikler

1G 3G

4G2G

5G
4,5G



11MART 2016 - SAYI 12

BU MİLLET AFFETMEYECEKTİR.
KILIÇDAROĞLU TERÖRİSTLERİN 
SAFINDA MI? MİLLETİN YANINDA MI?

AK Parti, sorumlu ve ilkeli siyaset 
yaklaşımını ön görerek Türk milletiyle 
gerçekleri paylaşmayı tercih etmiş, 
ne sorumlu ve duyarlı siyaset 
yaklaşımından, ne de milli ve manevi 
meselelerimiz karşısında geliştirdiği 
kararlı tutumdan taviz veremeden 
halkımızla kucaklamıştır. Bu ülkenin 
insanları güven duygusu ile teröre 
inat umutla geleceğe yürüyeceğini 
haykırmaktadır.

CHP ne yapıyor? Ülkesini dünyaya 
şikâyet ediyor. Seçilmişlerin 
meşruiyetini tartışmaya açmaya 
çalışıyor. Kılçdaroğlu CHP’nin başına 
geldiğinden beri üç beş ezberle 
kulağına üflenen üç beş sufle 
ile siyaset yapıyor. Terörün işine 
yarayacak, kanlı yüzünü örtbas 
edecek tutum gösteriyorlar.
Ortadoğu coğrafyasında, çevremizde 
kaos var, istikrarsızlık var, işgal var, 
iç savaş var. İçeride teröre karşın çok 
önemli operasyonlar yürütülüyor. 
Maalesef dayanışma göstermesi 
gereken muhalefet bu gerçeği 
görmek istemiyor. Bu mücadeleye 
destek değil, köstek oluyorlar. Ana 
muhalefet partisinin görevi teröristin 
kirli propagandasına çanak tutmak 
mı, bu milletin terörle mücadeleye 
destek vermek mi? Kılıçdaroğlu 
Teröristlerin safında mı, milletimizin 
yanında mı? Sorgulamak gereği 
duyuluyor.
Canını ortaya koyarak teröristle 
mücadele eden askerimize, 
polisimize yapılan iftiraları bu millet 
affetmeyecektir. Bu millet hiçbir 
zaman esaret yaşamadı. Bu milleti 
kim esir alabileceğini düşünüyorsa 
yanılgı içerisinde. Bu kirli oyunlara 
milletimiz izin vermez. Yedi düvele 
teslim olmamış bir milletin iradesini 
dünyanın bütün terör örgütleri 

birleşse asla esir alamaz. Bu ülkenin 
son 14 yılda ettiği kazanımların yok 
edilmesine asla izin verilemez.
Bugün unuttukları şeyler her zaman 
vatan savunmasında siper olan 
askerimizin, polisimizin, güvenlik 
güçlerimizin balyoz gibi yumruğudur. 
Her türlü terörizmim, lobiler ve 
yandaşları ile emperyalist dış güçlerin 
dostluğu (kedilerle farelerin) eşyanın 
tabiatına aykırıdır.
Milletimizin sağduyusu ve efendiliği 
de inkârı mümkün olmayan sosyal 
realitedir.
Bu saydığım gerçekler ışığında 
hokkabazlık oyunu olarak eşkıyaların 
ifade ettiği misak-ı milli sınırlarımızı 
bölüp, parçalamak ve sömürmek 
hayalleriyle dünyaca bilinen tarihi 
gerçeklerin tescilli yetini bu yoz 
siyasiler gölgeleyemez.
Tarihi hakikatler herkesin istediği gibi 
okuyup, yorumlayacağı komplekssiz 
gerçekler değildir.
Tarihin birçok döneminde bu tür at 
gözlüklü okuma heveslileri ortaya 
çıkmıştır.
Türk devleti ve Türk milleti bunlara 
gerekli şekilde gereken cevabı 
vermiş ve de vermeye devam 
etmektedir. Bugün de aynı hassasiyet 
ve kararlılıkla vatan’ın ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü 
şuurunun ve bayrağımızın gönderde 
dalgalanışının gururunu yaşamaktan 
geri durmayacaktır.
Türk milleti olarak ihanet 
şebekelerine, çetelere, hainlere karşı 
dik duruşumuz ile tarihin hak hakikati 
olarak benimsediğimiz değerlerin ve 
mirasın sonuna kadar savunucusu 
olduğumuzun bilinmesi gerekir.
Onlara haddini bildirmek ve tarihsel 
mirasımıza sahiplenmek için vatan-
milletseverlik duygusuyla hareket 
etmemizi boynumuza borç kılar. İç

im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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Erdoğan’ın Amerika ziyareti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak için gittiği ABD’’de 
önemli görüşmelerde bulundu. ABD Başkanı Barrack Obama ile görüşen Erdoğan, Brookings 
Enstitüsü’nde düzenlenen panelde de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda yaptı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Washington’daki 
ikili temasları kapsamında 

ABD Başkanı Barack Obama ile 
bir araya geldi. Beyaz Saray’daki 
ikili görüşme yaklaşık 50 dakika 
sürdü. Cumhurbaşkanlığı 
kaynaklarından edinilen bilgiye 
göre, ikili görüşme, ABD Başkanı 
Obama’nın Washington’daki 
Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılan 
devlet ve hükümet başkanları 
onuruna Beyaz Saray’da verdiği 
yemek sonrasında gerçekleşti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Obama 
arasındaki ikili görüşme yaklaşık 

50 dakika sürdü. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile ABD 
Başkanı Barack Obama arasındaki 
görüşmede bölgesel güvenlik, 
terörle mücadele ve mültecilerle 
alakalı olarak Türkiye-ABD arasındaki 
işbirliği konusunun ele alındığı 
bildirildi.  Cumhurbaşkanlığından 
yapılan basın açıklamasında, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Obama’nın Washington’daki Nükleer 
Güvenlik Zirvesi çerçevesinde 
Beyaz Saray’da ikili görüşme 
gerçekleştirdiği belirtildi. Görüşmede 
bölgesel güvenlik, terörle mücadele 
ve mültecilerle alakalı olarak 

Türkiye-ABD arasındaki işbirliği 
konusunun ele alındığı bildirilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “ABD 
Başkanı Obama, şahsı ve halkı adına, 
Diyarbakır’daki terör saldırısında 
hayatlarını kaybedenler için taziye, 
yaralılar için de şifa dileklerini 
ileterek, Türkiye’nin güvenliği ve 
terörizme karşı ortak mücadele 
hususundaki desteklerini teyit 
etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve ABD Başkanı Obama, DAEŞ’i 
geriletme ve ortadan kaldırmaya 
yönelik ortak çabaları daha artırmak 
için neler yapılabileceği konusunu da 
ele almışlardır.”  
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brookings 
Enstitüsü’nde düzenlenen 
panelde gündeme ilişkin önemli 
açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 
Brookings Enstitüsündeki 
konuşmasına, Diyarbakır’da 
güvenlik güçlerini hedef alan terör 
saldırının gerçekleştiğini belirterek 
başladı. “Güvenlik güçlerimizi hedef 
alan terör saldırısını en şiddetli 
şekilde lanetlediğimi belirtmek 
istiyorum. Hain saldırıda maalesef 
7 emniyet mensubumuz şehit 
oldu, 13 emniyet mensubumuz ve 
14 sivil vatandaşımız yaralandı.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şehitlere rahmet, yaralılara acil 
şifa diledi. Şehitlerin ailelerine 
ve millete başsağlığı dileklerini 
ileten Erdoğan, şunları söyledi: “Bu 
saldırılar bizim terörle mücadele 
azmimizi kesintiye uğratmayacaktır. 
Terör örgütü köşeye sıkıştıkça bu 
tür eylemlerle alçak ve kirli yüzünü 
de ifşa etmektedir. Milletimizin 
basireti ve desteği yanında güvenlik 

güçlerimizin kararlılıklarıyla inşallah 
terör belasını bu ülkenin önünde 
bir engel olmaktan çıkaracağız. 
Çeşitli kılıflar altında himaye gören 
terör maalesef aldığı bu cesaretle 
ülkemizi, vatandaşlarımızı hedef 
almayı sürdürüyor. Bizim buna 
tahammülümüz kalmamıştır. Bu 
saldırıların Avrupalı ülkeler başta 
olmak üzere tüm dünyanın PKK terör 
örgütünün ve uzantılarının gerçek 
yüzlerini görmelerine vesile olmasını 
diliyorum.” Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan, “Kendi ülkelerine 
yönelik terör tehditleri karşısında 
tüm hak ve özgürlükleri askıya 
alacak düzeyde sert önlemlere 
başvuranların, ülkemizdeki 
demokratik standartlarla ilgili 
söyleyecekleri bir şey olamaz.s” 
dedi. ABD’nin Washington 
kentinde temaslarını sürdüren 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brooking 
Enstitüsünde, “Küresel Sınamalar ve 
Türkiye’nin 2023 Hedefleri” temalı bir 
konuşma yaptı.Erdoğan, 100’üncü 

yılını kutlayan saygın düşünce 
kuruluşunda katılımcılarla bir araya 
gelmekten duyduğu memnuniyeti 
ifade etti. Bugün insanlığın bilimde, 
teknolojide, tıpta ve daha pek çok 
alanda tarihteki en ileri noktasında 
olduğunu belirten Erdoğan, 
uzayın derinliklerinden insan 
vücudundaki en ince ayrıntılarına 
kadar geniş bir ilgi alanına sahip 
olunduğuna dikkati çekti. Dijital 
devrim ve internetin hayatı giderek 
daha da kolaylaştırdığını dile 
getiren Erdoğan, bu durumun 
aynı zamanda yeni güçlükler ve 
başta güvenlik olmak üzere, yeni 
ve karmaşık sınamaları da ortaya 
çıkardığını söyledi. İklim değişikliği, 
gelir adaletsizlikleri, yoksulluk, 
açlık, düzensiz göç ve terörizm 
gibi ortak sorunların tüm dünyayı 
derinden etkilediğini vurgulayan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunların 
hepsinin birbiriyle yakından alakalı 
ve aynı öneme sahip meseleler 
olduğunu bildirdi.
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13. İslam Zirvesi Konferansı
İslam İşbirliği Teşkilatı 13. İslam Zirvesi, İİT üyesi 30’un üzerinde ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının 
katılımıyla İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. Erdoğan, zirve başkanı olarak açılışı yaptı.

İstanbul’da düzenlenen zirveye, 
21 devlet başkanı, 6 hükümet 
başkanı, 9 ülkeden üst düzey 
temsilci, 18 bakan, 6 büyükelçi 
ve bakan yardımcısı, 4 gözlemci 
ve 4 özel davetli ülke temsilcisi 
katıldı.  “Adalet ve Barış için Birlik ve 
Dayanışma” temasıyla düzenlenen 
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 13. 
Zirvesi, ilk kez bu derece yoğun 
katılımla İstanbul’da gerçekleştirildi. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
zirveye, Azerbaycan, Bahreyn, 
Brunei, Burkina Faso, Fildişi Sahili, 
Filistin, Gambiya, Gine, İran, Katar, 
Kazakistan, Kuveyt, Libya, Pakistan, 
Senegal, Suudi Arabistan, Yemen, 

KKTC, Kosova, Belarus ve Bosna 
Hersek devlet başkanları, Lübnan, 
Kamerun, Malezya, Nijer, Somali ve 
Ürdün hükümet başkanları katıldı.
Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Cezayir, Endonezya, Gabon, 
Özbekistan, Umman, Uganda, 
Sierra Leone, Bangladeş, Cibuti, Fas, 
Gine Bissau, Kırgız Cumhuriyeti, 
Komorlar, Maldivler, Mali, Mısır, 
Moritanya, Mozambik, Nijerya, 
Sudan, Surinam, Tacikistan, Togo, 
Tunus, Türkmenistan, Arnavutluk, 
Benin, Çad, Irak, Rusya Federasyonu, 
Tayland’dan cumhurbaşkanı 
yardımcısı, bakan ve temsilci 
düzeyinde katılım oldu.  Bosna-
Hersek, KKTC, Rusya Federasyonu ve 
Tayland’ın gözlemci ülke olarak yer 

aldığı zirvede; Kosova, Belarus ile 
Kırım Tatarları ve Suriye muhalefeti 
de özel davetliler arasında bulundu. 
Renkli görüntülere de sahne olan 
zirveye katılan bazı liderlerin giydiği 
geleneksel kıyafetler dikkati çekti. 
Zirvenin gerçekleştirildiği İstanbul 
Kongre Merkezi’nde geniş güvenlik 
önlemleri alındı. Liderler, konuklar 
ve basın mensupları için ayrı ayrı 
giriş kapıları oluşturuldu. Kongre 
merkezinin dışında, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın, konuk 
liderleri karşılaması için sağ ve 
solunda üye ülkelerin bayraklarının 
yer aldığı mavi renkli dev platform 
kuruldu. Hilton Convention 
Center’da yerli ve yabancı 
gazeteciler için büyük bir basın 

ekrandan izliyor. Görev yapacakları 
alanlara göre mor, yeşil, kırmızı 
ve mavi renkte yelekler dağıtılan 
gazeteciler için de basın merkezinde 
6 dilde çeviri yapılıyor. Basın 
mensuplarına merkezde yemek de 
ikram ediliyor.
Birleşmiş Milletler’in ardından 
dünyada ikinci büyük örgüt olma 
niteliği taşıyan İİT’nin zirvesini, 
katılımcı ülkelerin yanı sıra Çin, 
Japonya ve İngiltere gibi ülkelerden 
de çok sayıda basın mensubu takip 
etti. 
Anadolu Ajansı, zirvede “ev sahibi 
fotoğraf sağlayıcısı” olarak görev 
alıyor.  

Muhabir: Çiğdem Pala,Fikriye Susam 
Uyar,Meltem Bulur
Yayınlayan: İsmail Fidan
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13. İslam Zirvesi Konferansı

merkezi oluşturuldu. Zirveyi takip 
eden gazeteciler, kapalı oturumları 
basın merkezindeki dev ekrandan 
izledi. Görev yapacakları alanlara 
göre mor, yeşil, kırmızı ve mavi 
renkte yelekler dağıtılan gazeteciler 
için de basın merkezinde 6 dilde 
çeviri yapıldı. Birleşmiş Milletler’in 
ardından dünyada ikinci büyük 
örgüt olma niteliği taşıyan İİT’nin 
zirvesini, katılımcı ülkelerin yanı 
sıra Çin, Japonya ve İngiltere gibi 
ülkelerden de çok sayıda basın 
mensubu takip etti. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
İslam İşbirliği Teşkilatı 13. 
Liderler Zirvesi’nde konuştu. 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Türkiye olarak İstanbul 
merkezli olarak İİT polis işbirliği 
merkezi kurulması önerisi kabul 
gördü. Terör eylemlerinde biz neden 
başkalarından yardım bekliyoruz. 
Onlar müdahale ederken oralardaki 
petrol için müdahale ediyorlar” dedi.
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Türkiye ve Avrupa Birliği anlaştı
Davutoğlu, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB 
Dönem Başkanı Hollanda’nın Başbakanı Mark Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, 
“Bugün tarihi bir gün, çünkü Türkiye ve AB arasında bir anlaşmaya vardık” diye konuştu.

Tusk, Twitter hesabındaki 
açıklamasında, “AB devlet 
ve hükümet başkanları ile 

Türkiye Başbakanı, AB-Türkiye ortak 
açıklamasını oybirliğiyle onaylandı” 
dedi.  Ortak açıklama metnine göre, 
üyelik müzakerelerinin yeniden 
canlandırılması amacıyla “Mali ve 
Bütçesel Hükümler” başlıklı 33 nolu 
fasıl, 30 Haziran’da sona erecek 
Hollanda’nın AB dönem başkanlığı 
sırasında açılacak.  20 Mart’tan 
sonra Türkiye’den Yunan adalarına 
geçen sığınmacılar, Türkiye’ye 
geri gönderilecek. Kabul edilen 
her bir Suriyeli sığınmacı için AB 
Türkiye’den bir Suriyeli sığınmacı 
alacak.  AB’nin Türkiye’deki Suriyeli 
sığınmacılar yapacağı 3 milyar 
avroluk yardımın kullanılması 

hızlandırılacak. 
Türkiye-AB Zirvesi’nin ardından 
Davutoğlu, AB Konseyi 
Başkanı Donald Tusk ve AB 
Komisyonu Başkanı Jean-Claude 
Juncker’le ortak basın toplantısı 
düzenledi. Başbakan Davutoğlu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın terör örgütü PKK’nın, 
zirvenin yapıldığı AB Konseyi binası 
yakınına çadır kurmasına dönük 
eleştirileri ile ilgili soru üzerine 
şöyle konuştu:  “Gerçeğin birçok 
yüzü var. Bunlardan biri, şu anda 
önünüzdeki üç lider, bir anlaşmaya 
varmak için beraber çalıştı. Tusk, 
iki kez Türkiye’ye geldi. Birkaç gün 
önce Türkiye’deydi. Biliyorum ki 
uyumadı; diğer ülkeleri de ziyaret 
etti. Ben de buraya uyumadan 

geldim. Avrupa’daki gerçekliğin bu 
yüzü, liderlerin sığınmacılar için bir 
çözüm bulmaya çalışması.” 
PSV taraftarlarının göçmen dilenci 
kadınları aşağılaması
Davutoğlu, İspanya’nın başkenti 
Madrid’de oynanan Atletico 
Madrid-PSV Eindhoven maçı 
öncesinde bir grup Hollandalı 
taraftarın, göçmen dilenci 
kadınları aşağılayıcı davranışlarına 
da değindi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın gerçeğin başka 
yüzüne dikkat çektiğini belirten 
Davutoğlu, “Gördüğümüzden 
eminim, bazı Avrupalılar, bir 
videoda, sığınmacılara bozuk 
para atıyordu. Sanki kuşlara 
atarmış gibi. Sığınmacılar ise 
bu bozuklukları almak için 
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koşuşturuyordu. Müslümanların 
Avrupa’da yeri olmadığını söyleyen 
lider var. Gazetecilere saygı 
duyuyorum ancak bazı gazeteciler, 
sığınmacıların daha güvenli bir 
yere geçmesini önlemek için onlara 
çelme taktı” diye konuştu.

“Terör örgütü, bugün aynı sembolle 
Brüksel sokaklarında gösteri 
yapıyordu”
Türkiye’nin doğruya erişmek 
için her zaman Avrupa’nın diğer 
yüzüne karşı eleştirisel olmayı 
sürdüreceğini kaydeden Davutoğlu, 
şöyle devam etti: “Terör saldırısının 
ardından beni arayan her tüm 
liderlere teşekkürlerimi ilettim. 
Bu teröre karşı dayanışmadır. 
Fransa Cumhurbaşkanıyla 
beraber Paris ve Ankara’daki 
saldırıları konuştuk. Bu gerçeğin 
diğer yüzüyse, Ankara’da otobüs 
bekleyen çocukları, kadınları, 
gençleri, 35 kişiyi öldüren terör 
örgütü. Düşünebiliyor musunuz, bir 
araba otobüs durağına geliyor ve 
patlatılıyor. Ailelerine gitmek için 
bu otobüs durağında bekleyenler, 
hayatını kaybediyor. Bazılarının 
ise kimliklerini belirlemek bile çok 
zordu. Çünkü vücutları tamamen 
parçalanmıştı. Bu terör örgütü, 
bugün aynı sembolle Brüksel 
sokaklarında gösteri yapıyordu. 
Siz nasıl hissederdiniz? Kendinizi 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve benim 
yerine koyun.” 

“Herkes bizim duygularımızı 
anlamalı”
Terör örgütü PKK’nın saldırılarının 
DAEŞ’in Ankara ve Paris’teki 
saldırılarından bir farkı olmadığını 
söyleyen Davutoğlu, PKK 
sembolleriyle gösteri yapılmasının 
Türklerin acısının gözardı edilmesi 
oluğuna dikkat çekti. Başbakan 
Davutoğlu, “DAEŞ ve PKK arasında 
bir fark yok. Herkes bizi bizi 
dinlemeli ve duygularımızı anlamalı. 
Buraya gelmeden önce hastaneyi 
ziyaret ettim, yaralıları gördüm. 
Biz diğer ülkelerin acılarına saygı 

duyuyoruz, diğerlerinin de bizim 
acılarımıza saygı göstermesini 
bekliyoruz. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan buna dikkat çekti. 
Gerçeğin bu yüzüne dikkat çekti” 
diye konuştu. 
Başbakan Davutoğlu, daha barışçıl 
bir kıta için bu konuda eleştirilerinin 
süreceğini de vurguladı. Bunun 
üzerine, AB Komisyonu Başkanı 
Juncker ise, “İnsanlar, yaptığı 
yorumlar konusunda dikkatli olmalı 
ve bazı ifadelerde bulunmaktan geri 
durmalı. Belçika Krallığı hakkındaki 

yorumları reddediyorum” dedi. 
Başbakan Davutoğlu ise, Juncker’in 
sözleri üzerinde şöyle konuştu: 
“Bu cevabı verirken Belçika 
Krallığına, Belçikalı dostlarımıza, 
halkına saygımı da ifade etmek 
isterim. Burada bir ulus, bir ülke 
zikretmedim konuşmamda. 
Ancak bütün ülkelerden de teröre 
karşı mücadelede omuz omuza 
verilmesini beklemek bizim 
hakkımız. Nasıl Türkiye’ye yönelik 
eleştiriler bizi bazen zorlasa da 
rencide etmiyorsa, Avrupalı 
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dostlarımıza yönelik eleştirilerin 
onları rencide etmemesi lazım. 
Biz, fikir özgürlüğü çerçevesinde 
fikirlerimizi paylaşırız ve ortak 
değerlerimiz etrafında da her 
zaman birbirimize saygılı şekilde 
eleştiri dili kullanabiliriz.” 

Türkiye ile Avrupa Birliği 
(AB) arasındaki mutabakat 
uyarınca, Türkiye’den AB 
ülkelerine gönderilecek 25 bin 
kişilik bir listenin Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlendiği bildirildi. Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisi, geçen yıl Ege 
sahillerinden Yunan adalarına 
geçişle başlayan düzensiz göçmen 
krizinin önüne geçmek amacıyla 
yapılan mutabakata ilişkin soruları 
yanıtladı. Bu düzensiz göçmenlerin 
yüzde 56’sını Suriyeliler, yüzde 
24’ünü Afgan ve yüzde 10’unu 
Iraklıların oluşturduğunu belirten 
yetkili, Yunan adalarına gidenlerin 

tamamının Türkiye üzerinden 
hareket ettiğini vurguladı.  Bu 
krizin altından kalkmak için AB 
ile bir dizi toplantılar yapıldığını, 
son olarak 18 Mart’ta ortak yazılan 
bildiri üzerinden mutabakatın 
sağlandığını ifade eden yetkili, 
bildirinin içeriğine ilişkin şu bilgileri 
verdi: “İlk olarak, Midilli, Sakız, 
Sisam, İleryoz, İstanköy adaları 
boşaltılacak ve Ege kıyılarından 
bu adalara 20 Mart’tan itibaren 
giden tüm düzensiz göçmenler, 
mülakattan geçirilmelerinin 
ardından Türkiye tarafından 
kabul edilecek. .öç İdaresi Genel 
Müdürlüğünden görevliler de 
şimdiden orada göreve başladı. 
Bu süreçte taraflar ortak kuralları 
belirleyecek ancak zorla geri 
gönderilmeme ilkesine riayet 
edilecek. Türkiye’den giden her 
bir Suriyeli için Yunan adasındaki 
bir göçmen AB ülkesine gidecek. 
Batıya, bugüne kadar Türkiye’ye 

gelen, kaydolan ve uluslararası 
koruma altında olan Suriyeliler 
gönderilecek. Bu uygulamayla 
sadece Suriyeliler muhatap 
olacak. 72 bin Suriyeli kotası 
AB’nin iç uygulaması çerçevesinde 
belirlendi. Mutabakata göre, bu 
sayı doluncaya kadar uygulama 
devam edecek. Alınan sayısı 72 
bini geçerse ya alımı durduracağız 
ya da AB yeni kotalar oluşturacak. 
Türkiye, karşı tarafa geçen 
tüm Suriyelileri alacak. Ancak 
onun karşılığında gönderilen 
Suriyeliler’de BM’nin kırılganlık 
kriterlerini uygulayacak. Yani 
engelli, bakıma ihtiyacı olan, zor 
durumda olan kişileri belirlemek 
zorundasınız. Bu zaten BM ile 
birlikte yapılacak.” AB’nin 2018 
yılı sonuna kadar 3 milyar avro 
daha tahsis edeceğini vurgulayan 
yetkili, bu paranın çok daha pratik 
bir mekanizmayla Türkiye’ye 
getirilmesinin kabul edildiğini 

SİYASET
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dile getirdi. Yetkili, gelecek 
haftadan itibaren bu konuya ilişkin 
haftalık toplantılar yapılacağını 
ve bu paranın hangi kanallardan 
geleceği konusunda mutabakat 
sağlanacağını belirtti.  Dışişleri 
Bakanlığı yetkilisi, adalardan 
Türkiye’ye getirilecek göçmenlerin 
masraflarının yanı sıra ülkesine 
gönderilmesine karar verilen 
kişilerin masraflarının da AB 
tarafından verilecek kaynaklardan 
sağlanacağının altını çizdi.  
Sürecin beklendiği şekilde devam 
etmesi halinde AB ile imzalanan 
mutabakat çerçevesinde 1 Temmuz 
2016’da Türk vatandaşları için 
Schengen alanına vize serbestisinin 
söz konusu olacağına dikkati çeken 
yetkili, “AB Komisyonu 4 Mayıs’ta 
toplanacak ve Türkiye’nin 72 
kriteri karşılayıp karşılamadığına 
karar verecek. Ona göre bir rapor 
hazırlayıp konseye sunacak. Konsey 
de o rapor üzerine kararını verecek. 

Rapor olumlu olursa vize serbestisi 
yürürlüğe girecek. Biz Schengen 
ülkelerine vizesiz gireceğiz. Bunun 
karşılığında Türkiye’ye tüm Avrupa 
Birliği ülkeleri vizesiz girecek.” dedi.
Öte yandan, Türkiye’nin 1 Haziran 
itibariyle geri kabul anlaşmasını 
Suriye dışındaki ülkeler için 
de uygulamaya başlayacağını 
söyleyen yetkili, “Yani Türkiye 
üzerinden AB’ye giden Suriye 
dışındaki yabancıları, Türkiye kabul 
etmek zorunda.” şeklinde konuştu. 
Yetkili, tarafların mutabakatı 
uyarınca Türkiye’den gönderilecek 
25 bin kişilik bir listenin Göç İdaresi 
Genel Müdürlüğü tarafından 
belirlendiğini açıkladı. Yunanistan 
ve AB’den yetkililerin yarından 
itibaren mutabakat üzerinde 
çalışmak amacıyla Türkiye’ye 
geleceğini aktaran yetkili, bu 
görüşmelerin sonunda bir 
mutabakat metni olacağını dile 
getirdi. 

SİYASET
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İzmir trafiğine ay yıldızlı çözüm
İzmir Körfez Geçişi Projesi kapsamında yapımı öngörülen, ay ve yıldız motiflerinin kullanılacağı 800 
metrelik yapay ada, hem trafik sorununa çare olacak hem de kente yeni bir simge kazandıracak. Çiğli 
ile Narlıdere arasında sahil yoluyla 65-70 dk., çevre yoluyla ise 45 dk. yolculuk süresi, 10 dakikaya inecek. 

İzmir Körfez Geçişi Projesi 
kapsamında oluşturulacak ay ve 
yıldız motiflerinin kullanılacağı 

800 metrelik yapay adayla İzmir’e 
yeni kent simgesi kazandırılması 
hedefleniyor. Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanlığının İzmir 
Körfez Geçişi Projesi, kentin ulaşım 
sorununa çözüm sağlamasının 

yanında yeni bir simgeyi de kente 
kazandıracak. Projeye göre kuzeyde 
yer alan Çiğli’den başlayarak 4,2 
kilometrelik köprüden gidecek hat, 
İzmir Körfezi’nde oluşturulacak 
ay ve yıldız motifli yapay adanın 
üzerinde 800 metre ilerledikten 
sonra 1,8 kilometre uzunluğundaki 
batırma tüp tünelle körfezin diğer 

yakasındaki İnciraltı’na ve Çeşme 
otobanına bağlanacak. Böylece 
Çiğli ile Narlıdere arasında sahil 
yoluyla yaklaşık 65-70 dakika, 
çevre yoluyla ise 45 dakikalık 
yolculuk süresi, 10 dakikaya inecek. 
Ayrıca kentin iki yakasındaki en 
youn yerleşim bölgeleri olan 
Mavişehir ve Üçkuyular semtleri, 

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya 

GÜNCEL
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16 kilometrelik hatla tramvayla 
birbirine bağlanmış olacak. 

AK Parti İzmir Milletvekili Atilla 
Kaya 2011 yılında Binali Yıldırım 
öncülüğünde İzmir’in önüne 
vizyon olarak koydukları “35 İzmir, 
35 Proje” kapsamında 8 projenin 
tamamlandığını hatırlattı. İzmir 
Körfez Geçişi Projesi’nin, İzmir’in 
marka değerini yükseltecek en 
önemli projeler arasında gösteren 
Kaya, şöyle konuştu: “Proje, İzmir’e 
ciddi kazanımlar getirecek. Şehrin 
en büyük sorunu, trafik. Proje, 
ilk planda süreyi azaltmayı ve 
trafiği rahatlatmayı amaçlıyor. 
Hemşehrilerimizin yüzde 80’e 
yakını projeye destek veriyor. Tüm 
İzmirlilerin projeye sahip çıkmasını 
istiyoruz. Güzel İzmirimizin 
körfezine gerdanlık gibi çok 
güzel görüntü verecek. Özellikle 
ortadaki yapay adayı, ay ve yıldızla 
perçinliyoruz, havayoluyla gelenler 
görecek. İzmir’in yüz yıllarca 

simgesi olacak. Binali Yıldırım 
öncülüğünde ortaya koyacağımız 
bu eserin, neredeyse tüm 
İzmirliler’in oluruyla uygulanmasını 
istiyoruz.”

“Konak Tüneli’ne de karşı çıkmışlardı”
Kaya, İzmir’de yaptıkları tüm 
projelere karşı olan kesim 
bulunduğuna değinerek, “Bunlar, 
aslında İzmirlilere karşı. Konak 
Tüneli’ne de aynı kesimler 
tarafından çok ciddi tepki vardı, 
yapılmaması için mahkeme 
mahkeme dolaştılar. Bu projeyi 
mayıs sonu itibariyle tamamladık 
ve 10 ayda, 6,5 milyon araç 
tüneli kullandı. Bu projeye ilişkin 
de İzmirliler ne istiyorsa onu 
yapacağız” diye konuştu.

Kaya, İzmirlilerin projeye sahip 
çıkmasıyla ÇED sürecinin çok 
kısa sürede tamamlanabileceğini 
belirterek, “İzmir, hep İstanbul’un 
ardından ikinciydi ancak ne 

yazık ki son 20-25 yıllık süreçte 
4-5’inciliğe geriledi. Projelerimizle 
İzmir, yine kısa sürede İstanbul’un 
arkasında ikinci sırada yerini alacak” 
ifadelerini kullandı. 

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem 
Demirtaş da, kent nüfusunun 
giderek artmasına paralel olarak 
trafiğin günün her saatinde 
sıkışmaya başladığını, bunun 
da İzmirlilerin yaşam kalitesini 
bozduğunu dile getirdi. Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Binali Yıldırım’ın, İzmir Körfez Geçişi 
Projesi’ni kısa sürede başlatmasında 
büyük fayda gördüğünü ifade eden 
Demirtaş, şunları söyledi: “İzmir’de 
trafik şu an tamamıyla durmuyorsa 
bakanımızın yaptıklarıyladır. 
Binali Yıldırım bakan olana kadar, 
1976 yılında 51 kilometrelik 
planlanan çevre yolunun sadece 
11 kilometresi yapılmıştı. Binali 
Bey’in bakanlığı sonrası çevre yolu 
tamamlandı, hatta Menemen’e 

GÜNCEL
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doğru devam ediyor. Otoyol 
sadece İzmir-Çeşme arasında 
vardı, Aydın’a bağlandık, İstanbul 
ve Ankara’ya bağlanıyoruz. Binali 
Bey’in hizmetleri, Körfez projesiyle 
taçlanmış olacak. Projenin, hemen 
ve mutlaka yapılması gerekiyor.”

“Plajlar oluşturulabilir”
Demirtaş, proje kapsamında 
körfezde ada oluşturulacağına 
işaret ederek, “İzmir’in içinde 
denize girilemiyor. Bu ada, 
özellikle orta ve dar gelirlilerin 
denize girebileceği, plajların 
oluşturulabileceği, inanılmaz 
güzel ve ender yerlerden biri 

haline gelebilir” dedi. Yaklaşık 
20 yıldır körfez geçişinin yanı 
sıra körfez kanalının bir an önce 
açılması gerektiğini dile getirdiğini 
anlatan Demirtaş, şöyle devam 
etti: “Yenikale’den Alsancak 
Limanı’na kadar olan mesafe 
11 kilometre. Buranın derinliği 
de yaklaşık 10 metre. Oysa yeni 
kuşak konteyner gemileri ve 
kruvaziyerlerin girebilmesi için 14 
metre derinlik gerekiyor. Onun için 
buranın 250 metre genişlikte 15 
metre derinliğine taranması lazım. 
Aksi halde İzmir Limanına büyük 
gemiler giremez.”
“En büyük sorun ÇED”

Demirtaş, bu projeyle ilgili en 
büyük sorunun, ÇED raporunun 
alınması olduğunu ifade ederek, 
“Şu an proje, Çevre Bakanlığı 
Mekansal Alanlar Genel 
Müdürlüğünde bekliyor. Projenin 
Çiğli bölümü için sorun olduğu 
ifade ediliyor. ‘Sulak alan’ demek, 
‘el sürülmeyen alan’ demek 
değildir. Sulak alanlar, kentin 
ihtiyacı için gerekli olduğunda 
kontrollü kullanılabilen alanlardır 
ki bu projenin engel olduğunu 
sanmıyorum. ÇED sürecinin de bir 
an önce tamamlanıp bu projenin 
de en kısa zamanda başlaması İzmir 
için gerekli” diye konuştu.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş
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İKİ YÜZLÜ AVRUPA...
Ortadoğu’da yanan  ateş ne yazık ki, 
Türkiye’de,  yanmaya başladı. Irak’ta, 
Suriye’de kendilerine yaşam alanı 
bulan terör örgütleri Türkiye’de de, 
kendilerine yer bulmak için kolları 
sıvadı. Türkiye, tüm imkanlarını 
kullanarak, terörü bitirmek için 
gece gündüz demeden operasyon 
düzenliyor. Çanakkale ruhuyla savaşan 
güvenlik güçleri ev ev terörist arıyor. 
Kalleş teröristler fare gibi yaşadıkları 
deliklerden güvenlik güçlerine ateş 
ediyor.

Toprağa düşen her şehit kanı Türkiye 
Cumhuriyetinde yaşayanları derinden 
üzüp, daha çok birbirine bağlıyor. 
Operasyonlara katılan asker ve polislere 
moral için ülkenin dört bir yanından 
mektuplar ve yiyecekler gidiyor. Bunu 
görmek istemeyen batılı güçler dört bir 
taraftan saldırmanın planlarını yapıyor.  
                   
Avrupa’nın bir çok ülkesinde terör 
örgütlerinin tanıtımları yapılıyor. 
Terör örgütü PKK sempatizanları 
Danimarka’da meclis binası önüne 
çadır kurarak propaganda yaptı. Bunun 
ne manaya geldiği açıkça ortadadır. 
Türkiye operasyonlarda yüzlerce 
şehit verirken, Avrupa’nın da, terör 
örgütlerine kucak açması nasıl 
açıklanabilir? Aynı Avrupa, mültecileri 
almak istemiyor. Mültecilerde ısrarla 
Avrupa’ya gitmek için canlarına ortaya 
koyuyor. Türkiye’ye gelmek istemeyen 
mültecileri zorla Türkiye’ye getirmenin 
mantığını anlamak mümkün değil. 
Avrupa, mültecileri almak istemiyorsa, 
Suriye’de, Irakta, Afganistan’da Afrika 
ülkelerinde savaşı bitirsin. Hiç kimse 
yaşadığı topraklardan keyfine çıkmaz. 

Savaş onları ülkelerinden yurtlarından 
ediyor. Avrupa’da “ben almak 
istemiyorum.”   Deyip kenara çekilmek  
istiyor. Türkiye bir yanda terör örgütü 
PKK’yla mücadele ederken, bir yandan 
da mültecileri yerleştirmenin telaşı 
içerisinde.  
                  
Türkiye beş yıldır sınırdaşı Suriye 
‘den kaçan mültecilere elbette kucak 
açacak. Can korkusuyla ülkesinden 
kaçan Suriyeliler bir kuru ekmeğe bile 
muhtaçken, Türkiye onlara kapısını 
kapatıp Avrupa’nın yaptığı gibi arkasını 
dönemez. 

Ancak Avrupa şunu çok iyi bilmelidir ki, 
Türkiye’nin de bir sabrı vardır. Türkiye 
iyi niyet  gösterdikçe, Avrupa’nın da  
istekleri artıyor. Yunanistan’da binlerce 
mülteci Türkiye’ye geri dönmek 
istemediği için sığınma hakkı istedi. 
Sığınma hakkı isteyen mülteciler 
ısrarla gelmek istemediklerini 
söylemesine rağmen Avrupa, gelmeleri 
konusunda dayatıyor. Yunanistan’da 
bekleyen mültecilerin akıbetinin ne 
olacağı şimdilik belli değil. Sığınma 
talebinde bulunmaları Türkiye’ye iade 
edilmelerini en az iki hafta geciktirecek. 
                      

Türkiye, terörle mücadele etmenin 
yanında paralel yapıyla da mücadele 
etmektedir. Bu da, sorunları daha da 
sorun  haline getiriyor. Paralel yapının 
her tarafta olması, olayın bir başka 
boyutu. Şunu herkes iyi bilmeli, Türkiye 
Cumhuriyeti devleti şehit kanlarıyla 
kuruldu. Üç aylık bebeğini beşikte 
bırakan Nene Hatun;  “bir çocuk anasız 
büyüyebilir, ama vatansız büyüyemez.”  
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Duygu Karahasanoğlu
duygu.karahasanoglu@ 
simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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İlk olarak partisinin il binasını ziyaret 
eden Bakan Elitaş, İzmirliler’in yerel 
seçimde tercihini AK Parti’den 
yana göstermediğini vurgulayarak, 
bir kentin gelişebilmesi için 
milletvekilleri, belediye başkanları 
ile merkezi idaresinin aynı hedef 
doğrultusunda amaçlarını 
birleştirmeleri gerektiğini savundu. 
“İzmir’i ihya etmenin Türkiye’yi 
yüceltmek olduğunu öğrenmeliyiz” 
ifadelerini kullanan Elitaş: “İzmir son 
zamanlarda gelişmeyi tam olarak 
takip edemedi. Bir ilin gelişmesi, 
hedefe emin adamlarla ilerlemesinin 
yolu maharet güven ve istikrardan 
geçer. İzmir merkezi idare ile 
milletvekilleri, valisi yerel yöneticileri, 
belediye başkanları birlikte aynı 
hedef doğrultusunda amaçlarını 

birleştirirse zirveye doğru yükselir. 
AK Parti iktidarı döneminde yerel 
yönetimler konusunda İzmirliler 
tercihlerini büyükşehir ve ilçelerin 
büyük kısmında bizden yana 
göstermedi. Merkezi idarenin yerel 
hizmet yapabilmesi belediyelerin 
iznine bağlıdır. Yerel yönetimler 
kendi hizmet alanı içine giren kısmı, 
merkezi idareden talep etmedikleri 
taktirde merkezi idarenin bunu 
yapması mümkün değil. İzmir’den 
seçilen yatırımcılıkla özdeşleşmiş bir 
bakanımız var. İzmir metrosuyla ilgili 
çıkardığımız bir yasayla ulaşımda 
bir imkan sağlayabilme imkanı 
elde etmiş olduk. İzmir’de ahenk 
içinde olabilmek gerek. Ancak 
bizim görmediğimiz, bilmediğimiz 
ahenksizlik ve uyumsuzluk hakim 

gibi görünüyor. AK Parti il başkanı, 
milletvekilleri, bakanları, belediye 
başkanları bu toplumda yaşayan 
kanaat önderlerinin tek hedefi olması 
lazım İzmir. İzmir’i ihya etmenin 
Türkiye’yi yüceltmek olduğunu 
öğrenmeliyiz” şeklinde konuştu.

“İzmir daha çok gayret göstermeli”
Ekonomi Bakanı Elitaş, İzmir ihracatta 
önemli bir il olduğuna dikkat çekerek, 
Türkiye ihracatı 2014 yılında 158 
milyar dolar, 2015 yılında 144 milyar 
dolar olduğunu, 2002 yılında 36 
milyar dolarlık ihracatın 2015 yılında 
4 misli artarak 144 miyar doları 
geçtiğini, İzmir’de 2002 yılında 2.777 
milyar dolar olan ihracatın 2015 
yılında 8.305 milyar dolara ulaşarak 
ancak üç misli artığını anlattı. Bakan 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş, İzmir’i ziyaret ederek bir takım temaslarda bulundu. Partisinin il binasını ziyaret eden 
Elitaş, daha sonra da Ege İhracatçı Birlikleri, İhracatın Yükselen Yıldızları 2015 Ödül Töreni’ne katıldı.

Bakan Mustafa Elitaş İzmir’deydi
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Elitaş, “Demek ki İzmir, ihracat 
yönüyle baktığımızda daha çok 
gayret göstermeli. Limanları, üretim 
potansiyeli ile İzmir bu konuda 
avantajlı. Bu faydalanma da az önce 
tarif ettiğim çerçevede birlik ve 
beraberlik içinde olmalı” dedi. 

Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen 
Türkiye Azarbaycan zirvesinin hemen 
ardından SOCCAR’ın Petkİm yarım 
adasını ziyaret etti. Elitaş, ziyaret 
ettiği Petkim de SOCAR Türkiye 
Başkanı Kenan Yavuz’dan brifing 
aldı. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş 
daha sonra saha ziyareti yaparak, 
yatırımların ilerleyişlerini yerinde 
görme fırsatı buldu. Ziyaret sonrası 
açıklamalarda bulunan Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş, Türkiye ve 
Azerbaycan arasındaki kardeşlik 
ilişkisinin, SOCAR’ın yatırımları 
ile farklı bir boyut kazandığını 
belirterek, Ankara’da yaşanan terör 
eylemi sonrasında Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 
Ankara’ya gelerek hem başsağlığı 
mesajı verdiğini hem de 6 stratejik 
anlaşmaya imza atıldığını hatırlattı.

Bakan Elitaş, Türkiye ve Azerbaycan’ın 
“Bir Millet, İki Devlet” ülküsünü 
paylaşmalarının yanı sıra, iki stratejik 
ortak ülke olduğunu vurgulayarak, 

“Azerbaycan Cumhurbaşkanı 
Sayın İlham Aliyev, ülkemizin 
yaşadığı menfur terör saldırısı 
sonrası Ankara’ya gelmiş ve Sayın 
Cumhurbaşkanımıza başsağlığı 
dileklerini iletmiştir. Terör saldırısı 
nedeniyle Bakü’de yapılması 
planlanan 5. Yüksek Düzeyli 
Stratejik İşbirliği toplantıları, Sayın 
Aliyev’in talebi ile Ankara’ya alındı 
ve Sayın Cumhurbaşkanı Ankara’ya 
gelerek bir yandan acımızı paylaştı, 
diğer yandan da stratejik işbirliği 
toplantıları yapılarak iki ülke 
arasında altı adet anlaşma imzalandı. 
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip 
Erdoğan ve Sayın İlham Aliyev ortak 
basın toplantısı ile bu anlaşmaları 
açıkladılar.” dedi.

Ekibi ile birlikte Petkim Yarımadası’nı 
ziyaretinde; Star Rafinerisi ve 
Petlim Konteyner Limanı’nı yerinde 
inceleme fırsatı bulmasından 
duyduğu memnuniyeti aktaran 
Elitaş, SOCAR’ın Türkiye’nin en 
büyük doğrudan dış yatırımcı şirketi 
olduğunu belirtti. Yarımadada devam 
eden ve “Rafineri-Petrokimya-Enerji-
Lojistik-Dağıtım” entegrasyon zincirini 
oluşturacak yatırımlarla Türkiye’nin 
aynı zamanda ilk Kimya Endüstri 
Parkı’nı da kazanacağını vurgulayan 
Bakan Elitaş; şu değerlendirmeyi 
yaptı: “TANAP, Star Rafinerisi, Petlim 

Konteyner Limanı yatırımlarının 
tamamını Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti olarak destekledik ve 
desteklemeye devam ediyoruz. 
‘Bir Millet İki Devlet’ ülküsünün 
ekonomik alandaki karşılığı olan bu 
dev yatırımlar Türkiye ve Azerbaycan 
ekonomilerine büyük katkı yapacak 
ve bu iki kardeş ülkeyi birbirine çok 
daha fazla yaklaştıracak.”

SOCAR Türkiye Başkanı Kenan 
Yavuz da, Türkiye’nin geleceğine 
olan inançları ve iki ülkenin stratejik 
vizyonu ile gerçekleştirdikleri 
yatırımların, iş takvimine uygun 
olarak devam ettiğini söyledi. Star 
Rafinerisi’nin, uluslararası banka ve 
finans kuruluşlarından karşılanan 
18 yıl vade ve 3,3 Milyar Dolarlık 
hacmiyle Türk reel sektör tarihinin 
en büyük ve en uzun vadeli proje 
finansmanı kredisine sahip olduğunu 
anımsatan Yavuz, rafineri yatırımında 
inşaat sürecinin yarıdan fazlasının 
tamamlandığın altını çizdi. Yavuz; 
şu bilgileri verdi: “2018 yılında 
üretime başlayacağımız rafinerimiz 
ile ülkemiz çok daha az ithalat 
yapacak, cari açığımız azalacak ve 
Türk ekonomisine çok önemli katkı 
sağlayacağız. Rafinerimiz yılda 10 
milyon ton petrol işleme kapasitesi 
ile Türkiye’nin ilk özel sektör rafinerisi 
olacak. 



26 MART 2016 - SAYI 12

Bakan Mustafa Elitaş daha sonra da 
Ege İhracatçı Birliklerinin düzenlediği 
“İhracatın Yükselen Yıldızları” ödül 
törenine katıldı. Tarihi Havagazı 
Fabrikasında düzenlenen törende 
2015 yılında Ege Bölgesi’nde en fazla 
ihracat yapan firmalara ödül verildi. 
Toplamda 56 ödülün dağıtıldığı 
törene Bakan Elitaş’ın yanı sıra 
İzmir Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi 
Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ege 
İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı 
Sabri Ünlütürk, ödül alan firmaların 
yetkilileri ve çok sayıda davetli 
katıldı. Elitaş, İzmir’in 2016 yılında, 
gerçekleşen reformlarla ihracat 
rakamlarının artacağını dile getirerek, 
“İzmir hayallerin ticarete dönüştüğü 
bir yerdir. Türkiye’nin dışa açılan 
penceresi olmuştur. Dünyanın her 
yerinden incir üzüm almak için gelen 
firmalar artık otomobil, tekstil, beyaz 
eşya, sanayi ürünleri alıyor. İzmir 2015 
yılında Türkiye ihracatının yüzde 
6’sını gerçekleştirdi. Küresel sorunlar 
nedeniyle İzmir ihracatı geçen yıl 

yüzde 13 oranında azaldı. Bu rakamlar 
sizin potansiyelinizi yansıtmıyor. 
2016da reformlarla birlikte İzmir’de 
ihracat rakamlarımız hakettiği 
noktaya gelecektir” dedi. En fazla 
ihracat ve üretim yapan PETKİM’in 

Özel Ödülünü Petkim Genel Müdürü 
Saadettin Korkut ile En Fazla İhracat 
yapan firma olan Pergamon Status 
Dış Ticaret Yönetim Kurulu Başkanı 
Jak Eskinazi’ye ödüllerini Ekonomi 
Bakanı Mustafa Elitaş verdi.

SİYASET
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Torba tasarıyla önemli 
düzenlemeler geliyor

Genel sağlık sigortalılarının
25 yaşını doldurdukları güne

kadar olan genel sağlık 
sigortası primleri silinecek.

Zorunlu trafik sigortasında,
hak sahibinin kendi kusuruna
denk gelen tazminat talepleri

kapsam dışı kalacak.

15 bin polis ve
 2 bin 610

sosyal güvenlik 
denetmeni

kadrosu ihdas 
edilecek.

“Kanal İstanbul 
Projesi”nin yasal

altyapısı 
oluşturuluyor.

Turizm işletmelerinin
2016 için ödemesi 

gereken kira ve tahsis 
gibi borçları

bir yıl ertelenecek.

Kentsel dönüşüm kapsamındaki izinsiz yapılara, 
dönüşüm ve yenileme uygulamalarına muvafakat 

verilmesi koşuluyla geçici olarak elektrik, su ve 
doğalgaz bağlantısı yapılacak.

Terörüzmin finansmanıyla mücadelede şirket 
yönetimine kayyım tayini, iletişimin tespiti, 

dinlenmesi ve kayda alınması, gizli soruşturmacı ve 
teknik takip usulleri uygulanabilecek.

Sendikalar ve
konfederasyonlar şehit 

yakınları ve gazilere 
aynı ve nakdi yardım 

yapabilecek.

Şanlıurfa’ya 
İstiklal 

Madalyası 
verilecek.

İşçiler, yıllık 
izinlerini 6 gün 

süreyle 5 kez 
kullanabilecek.



28 MART 2016 - SAYI 12

Aziz 
Sancar’a 
bir ödül 
daha!
Uluslararası Türk 
Akademisi, Prof. 
Dr. Aziz Sancar 
ve Prof. Dr. Kemal 
Karpat’a bilime 
yaptıkları katkı 
dolayısıyla ödül 
verdi.

Uluslararası Türk Aka-
demisi’ nce, Türkiye, 
Azerbaycan, Kazakistan 
ve Kırgızistan BM temsil-

ciliklerinin desteğiyle BM Ekono-
mik ve Sosyal Konsey salonunda 
“Gündem 2030: İpek Yolunda 
Sinerjiler Sempozyumu” düzen-
lendi.  Toplantıda bilim dünyasına 
yaptıkları katkı dolayısıyla Nobel 
ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. 
Dr. Kemal Karpat’a ödül verildi.   
Ödülün ardından konuşan Prof. 
Dr. Sancar, sadece Türkiye’den 
değil tüm Türk dünyasından bilim 
alanında Nobel ödülü alan ilk kişi 
olmaktan onur duyduğunu söyl-
edi.  Türk dünyasının tarih bo-
yunca bilime çok önemli katkılar 
yaptığını vurgulayan Sancar, 
“Son 2-3 yüzyıldır Türk dünyası 
bilimin gelişmesinde önemli rol 
oynayamadı. Hem Türk dünyasının 

hem de tüm insanlığın, ilerleme 
için eğitim, bilim ve matematiğe 
odaklanma sorumluluğu var” 
dedi.  Sancar, aldığı ödül nedeniyle 
onur duyduğunu belirterek, Türk 
dünyasında bilimin özendirilm-
esi için elinden geleni yapacağını 
ifade etti.  Prof. Dr. Kemal Karpat 
da törende yaptığı konuşmada, 
Türk ve İslam dünyasından bilim 
insanlarının, bugün Batı dünyasının 
ulaştığı bilim seviyesine büyük 
katkılar verdiğini kaydederek, Türk 
ve İslam dünyasının, gelişmesinde 
büyük katkı sunduğu bilim 
ve teknolojiyi sahiplenmesi 
gerektiğini söyledi.  
 
“Yunus emre ve Mevlana’ya  
ihtiyaç var”  
Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar (YTB) Başkan 
Yardımcısı Serdar Gündoğan da 

konuşmasında, İpek Yolu’nun 
tarihi öneminden söz ederek, bu 
yolun sadece bir ticaret güzergahı 
olmadığını aynı zamanda Batı 
ile Doğu arasında köprü görevi 
de gördüğünü söyledi. İpek Yolu 
ile bilim, sanat ve düşüncelerin 
de mobilite kazandığını vurgu-
layan Gündoğan, “Dünya, Ahmed 
Yesevi’nin hikmetine, Mevlana’nın 
hoşgörüsüne, Yunus Emre’nin 
aşk ve barışına her zamankinden 
daha fazla ihtiyaç duyuyor” dedi.  
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Konuşmasında YTB’nin faaliyetler-
ine de değinen Gündoğan, kuru-
mun üniversiteler, bilim insanları, 
sivil toplum ve öğrencilere verdiği 
destekleri anlattı.   
 
Aziz Sancar onuruna New York’taki 
Harvard Club’da davet  
ABD’de Türk iş adamlarının üyesi 
olduğu Türk-Amerikan Ticaret ve 
Sanayi Odası (TACCI) tarafından, 
Prof. Dr. Aziz Sancar onuruna New 
York’taki Harvard Club’da davet 
verildi. New York Başkonsolosu 
Ertan Yalçın, Başkonsolos Yardımcısı 
Reyhan Özgür, Türk-Amerikan 
Dernekleri Federasyonu (TADF) 
Başkanı Atilla Pak ile TACCI üyesi 
Türk iş adamları ve ABD’de yaşayan 
Türk akademisyenlerin katıldığı 
davette TACCI Başkanı Ali Koçak, 
Sancar’a “bilim alanında üstün 
hizmet” ödülü takdim etti. Aziz 
Sancar, davette yaptığı konuşmada, 
Türk gençlerine hitaben “Bütün 
enerjinizi işinize verin. Bilim 
öğrenmeye çalışın. Günlük dedi-
kodularla, politikalarla uğraşmayın.” 
ifadesini kullandı. Ödülünü aldıktan 
sonra soruları  yanıtlayan Sancar, 
“Herhangi bir Türk kurumundan 
gelen ödül benim için önemlidir. 
Buradaki arkadaşların çoğunu 
tanıyorum. Türkiye ve Türk dünyası 
için hizmet vermiş insanlar. Hem 
memleketimize hem ABD’ye 
katkıları olmuş kişiler. Kendilerini 

takdir ediyorum. Bu yüzden bu 
ödül benim için önemlidir.” dedi. 
Türkiye’de gençlere günlük poli-
tikalarla uğraşmama tavsiyesinde 
bulunan Sancar, “Ben Türkiye’deki 
günlük politik çekişmeleri takip 
edersem üzüntümden çalışamam. 
Bu yüzden gençlere tavsiyem bu 
tür kavgalara girmeyin. Memlekete 
hizmet için bilim lazım. Avrupa ve 
ABD seviyesinde olmak için bilim 
lazım.” diye konuştu.

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Dr. 
Aziz Sancar, Türk gençlerine, bütün 
enerjilerini yaptıkları işe vermeleri 
ve bilimsel gelişmeleri öğrenmeye 
çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

GÜNCEL
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4,5G ile ilk görüşme yapıldı
4,5G ile ilk görüşme Nükleer Güvenlik Zirvesi nedeniyle Amerika’nın başkenti Washington’da bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım arasında gerçekleştirildi.

4,5G ile ilk görüşme Nükleer 
Güvenlik Zirvesi nedeniyle ABD’nin 
başkenti Washington’da bulunan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım arasında 
gerçekleştirildi.  Bakan Yıldırım, 
görüşmede, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu Başkanlığında 
4,5G’nin hizmete alınması dolayısıyla 
düzenlenen törende tüm idareci 
ve çalışanlarla bir arada olduğunu 
belirterek, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’a, “4,5G telefon hizmetinin 
ilk ‘alo’sunu, başlangıcını sizinle 
gerçekleştiriyoruz. Ülkemize, 
milletimize hayırlı olsun diyorum” 
diye hitap etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan da “4,5G 

yetkilendirme törenine şahsen 
katılmış ve yetkilendirmeleri 
işletmecilere bizzat vermiştik. Bu 
defa ise hizmetin başlangıç törenine 
4,5G’ye uygun bir katılım yapalım 
dedik” ifadesini kullanarak, Bakan 
Yıldırım’ı, milleti yeni teknoloji ve 
hizmetlerle buluşturmasından 
dolayı tebrik etti. Kalkınmanın 
anahtarı olduğuna inandığı bilim ve 
teknolojik yenilikler ile Araştırma-
Geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini 
yakından takip ettiğini aktaran 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemiz 
ve yerli üretimimiz adına atılan 
en küçük adımın dahi değerli 
gelişmelere sebep olacağını biliyor, 
bu yöndeki çalışmaları gönülden 
destekliyorum. Bugün hizmete 
sunulan 4,5G hizmetinin, aziz 

vatandaşlarımız ve ülkemiz için 
hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
Bu hizmetlerin ülkemizde yerli 
ürün kullanılması şartıyla hayata 
geçirilmiş olmasını ayrıca önemli 
görüyorum” diye konuştu. Erdoğan, 
sanayi ekonomisinin yerini giderek 
bilgi ekonomisine bıraktığına 
dikkati çekerek, “Bilginin ekonomiye 
dönüşmesi ise Ar-Ge faaliyetleri 
sonucunda elde edilen fikri 
mülkiyet haklarının ve patentlerin 
ekonomik değere dönüşmesiyle 
mümkündür” değerlendirmesinde 
bulundu. Nitelikli insan kaynağının 
da artırılması gerektiğine işaret 
eden Erdoğan, ülke olarak, bilgi 
ekonomisinin ayrılmaz bir parçası 
olan Ar-Ge faaliyetlerine ve bu 
faaliyetler sonucunda yerli ve milli 
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ürünlerin ortaya çıkarılmasına 
önem verdiklerini söyledi. Erdoğan, 
bilgi ekonomisi altyapısının 
temelinin, kilit taşının iletişim 
sektörü olduğuna vurgu yaparak, 
bugün, yapılan bütün işlerde 
mutlaka internet erişiminden 
faydalanıldığının altını çizdi. 2003 
yılında mobil telefonların sadece 
bir iletişim aracı olarak kullanılırken, 
bugün aynı zamanda bilgiye erişim 
aracı haline dönüştüğünü ifade eden 
Erdoğan, mobil abone sayısının 
2003 yılında yaklaşık 28 milyon 
iken, bugün 74 milyona yaklaştığını, 
2009 yılında sunulmaya başlayan 
mobil genişbant internet abone 
sayısının ise 41 milyonu bulduğunu 
bildirdi. Erdoğan, mobil hizmetlere 
yönelik artan talebin, vatandaşların 
yeni ihtiyaçları ve beklentilerini de 
beraberinde getirdiğini anlatarak, 
şöyle konuştu: “Bu nedenle, mevcut 
teknolojilere göre daha kaliteli 
iletişim ve erişim imkanı sağlayan 
yeni nesil mobil hizmetlerin, 
ülkemizde de sunulmasına karar 
verdik. Böylece, 26 Ağustos 2015 
tarihinde 4,5G yetkilendirme ihalesi 
gerçekleştirildi.  Siyasi istikrara olan 
güvenin neticesinde; 7,4 milyar lira 
muhammen bedelle çıkılan ihalede, 
12,9 milyar lira gibi bir rakam oluştu. 
Bilgi yollarını, karayoluna benzetecek 
olursak, bu ihale ile vatandaşlarımız 
tek şeritli bir yol yerine, artık 5 şeritli 
bir otobanın konforuna kavuşmuş 
oluyor. 26 Ekim 2015 tarihinde de 
ihaleyi kazanan şirketlerimiz Avea, 
Turkcell ve Vodafone’a yetkilendirme 
belgelerini takdim etmiştik.  Bugün 
itibarıyla, ilk etapta 81 ilimizin 
şehir merkezlerinden başlamak 
üzere, vatandaşlarımız 10 kat daha 
hızlı internet hizmeti sunacak 
olan 4,5G hizmeti ile tanışıyor.  Bu 
hizmet, nüfusumuzun tamamına 
ulaştırılacak.  Ayrıca, bölünmüş 
karayollarında, tren hatlarında ve 
tünellerde de vatandaşlarımız 4,5G 
hizmetinden yararlanabilecek.”

 “Sabit ve mobil internet abonesi 50 
milyonu aştı”

Bu hizmetlerin 
yaygınlaştırılmasındaki temel 
hedeflerinin, vatandaşların sesli 
ve görsel iletişimi yanında, bilgiye 
erişim imkanını da hızlı ve kaliteli 
hale getirmek olduğunu söyleyen 
Erdoğan, “Ülkemizde, interneti 
tüm vatandaşlarımızın hizmetine 
sunmaya yönelik önemli adımlar 
atıyoruz. Bugün sabit ve mobil 
internet abone sayısı toplamda 
50 milyonu aşmış durumda. 
Gelişmeler olumlu olmakla birlikte, 
bu hizmetin verimli ve faydalı bir 
şekilde kullanılması gerektiğini 
de özellikle hatırlatmak istiyorum” 
dedi. Erdoğan, işletmecilerin ürün 
alacağı büyük üreticilerde çalışması 
gereken Ar-Ge personeli sayısının 
asgari 750 olarak belirlendiğini 
dile getirerek, “Firmalarımızın 
4,5G yetkilendirmesindeki Ar-
Ge ile yerlilik ve millilik şartlarını; 

hem kendileri hem de ülkemiz 
için bir fırsat olarak görmelerini 
temenni ediyorum. Bu oranları 
daha da artırmak için, ihtiyaç 
duyulan diğer ürünleri de yerli 
kaynaklarımızdan temin etmeye 
özen göstermeliyiz” yorumunu yaptı. 
Bu düzenlemelerin sonuçlarını da 
görmeye başladıklarını ifade eden 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Yerli ve milli kaynaklarla geliştirilen 
baz istasyonumuz ULAK, testlerden 
başarıyla geçti. Bu projede emeği 
geçen tüm kamu ve özel sektör 
kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum.  
Ayrıca, yabancı firmaların 
ülkemizdeki tesislerinde üretime 
geçmelerini de önemli görüyorum.
Erdoğan, konuşmasını, 5G 
teknolojisine geçişte bir köprü 
vazifesi yapacak 4,5G hizmetlerinin 
ülke ve millet için hayırlı olması 
temennisiyle tamamladı. 
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GÜNCEL

AKAR’A, “NİŞAN-I 
İMTİYAZ” MADALYASI
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar çeşitli temaslarda 

bulunmak üzere Pakistan’a gitti. İlk olarak Ravalpindi 

kentindeki ordu karargahında Pakistan Müşterek Kurmay 

Başkanı Reşit Mahmut ile bir araya gelen Orgeneral Akar, 

burada Mahmut ile baş başa görüşme yaptı. Mahmut 

ile bir araya gelen Orgeneral Akar, burada Mahmut ile 

görüştü. Daha sonra cumhurbaşkanlığı makamına geçen 

Akar’a, Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından ülke- 

nin en yüksek dereceli madalyası “Nişan-ı İmtiyaz” verildi. 

Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Türkiye ile Avrupa 

Birliği arasında imzalanan geri kabule ilişkin anlaşma 

kapsamında göçmenler için Manisa’da 5 bin kişilik kamp 

alanı oluşturulacağını kaydederek, “Kurulacak bir kamp 

geçici olacaktır. Yer konusunda AFAD, Göç idaresi ve Türk 

Kızılay’ı birlikte çalışıyorlar” bilgisini aktardı.

MANİSA’YA 5 BİN KİŞİLİK 
SIĞINMACI KAMPI
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AB’nin ihracattaki payı Şubat 2015’te yüzde 
42,3 iken bu yılın aynı döneminde yüzde 

46,3 oldu. AB’ye yapılan ihracat, geçen yılın 
aynı ayına göre yüzde 10,8 artarak 5 milyar 

740 milyon dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu. 
Almanya’ya yapılan ihracat, 1 milyar 166 

milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 
milyar 57 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 47 

milyon dolarla İsviçre takip etti.

İhracat arttı, dış ticaret açığı azaldı
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Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı 64. Hükümet’in Eylem Planı kapsamında gerçekleştirilmesi 
planlanan 3 aylık vaatlerin tümü 90 günlük süre içerisinde tamamlandı.

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan 
başkanlığında çalışmalarını yürüten 
Reformların Koordinasyonu ve 
İzlenmesi Kurulu, vaatlerin belirlenen 
süre içerisinde yerine getirilmesini 
sağladı. Buna göre 29’u “ekonomik 
ve sosyal politikalar”, 10’u “gençlik”, 
5’i “tarım” alanında olmak üzere 
Eğitime yönelik vaatlerden 30 bin 
öğretmenin atanması 10 Şubat 2016 
itibarıyla gerçekleştirildi. Gençlere 
50 bin liraya kadar karşılıksız destek 
imkanı getirildi. Öte yandan iş kuran 
gençlere 3 yıl gelir vergisi muafiyeti 
tanındı. Hükümetin çalışan kadınlara 
doğum yapmaları halinde sunacağı 
imkanlar da yasalaştı. Buna göre, 
doğum nedeniyle ücretsiz izinde 
geçen sürelere memuriyet kıdeminde 
değerlendirilme imkanı getirildi. 
Doğuma bağlı olarak ilk çocukta 2 
ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve 
üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve 

tam ücretli çalışma hakkıyla çocuğun 
okula başlama yaşına kadar kısmi 
süreli kısmi ücretli çalışma hakkı 
tanındı. Hükümetin vaatleri arasında 
yer alan asgari ücretin net 1300 
liraya yükseltilmesi bu yıl itibarıyla 
hayata geçirildi. Tüm işçi ve Bağ-Kur 
emeklilerine yılda 1200 lira verildi. 
SSK ve Bağ-Kur kapsamında emekli 
olanlara yönelik düzenlemeden 
yaklaşık 9,5 milyon emekli, dul ve 
yetim yararlandı. Hükümetin reel 
ekonomiye yönelik vaatleri de 90 
günlük süre zarfında hayata geçirildi. 
KOSGEB’den hibe desteği almayan 
esnaf ve sanatkarların makine, 
ekipman ve demirbaş alımları, işyeri 
modernizasyonu veya hammadde ve 
sermaye ihtiyaçlarının karşılanması 
amacıyla 16 Aralık 2015-31 Aralık 
2016 tarihleri arasında 30 bin liraya 
kadar yüzde 100 faiz indirim oranı 
uygulanarak, sıfır faizli kredi imkanı 

getirildi. Hükümetin tarıma ilişkin 
vaatlerinden ilki, yemde ve gübredeki 
KDV’nin kaldırılması oldu. Seracılık 
yapan çiftçilere 16 Aralık 2015 - 31 
Aralık 2016 tarihleri arasında 100 bin 
liraya kadar faizsiz kredi kullanabilme 
imkanı sunuldu.  Gençlere ve 
yoksul ailelere ücretsiz internet 
erişimi ile göçer ve yarı göçerlerin 
çocuklarının okullaşmasına yönelik 
düzenlemeler de tamamlandı. Konut 
sahibi olmayan Türk vatandaşlarına 
yurt içinde satın alacakları ilk ve tek 
konut için mevduat veya katılım 
bankalarının yurt içi şubelerinde TL 
cinsinden konut hesabı açmaları, 
asgari 3 yıl boyunca sistemde 
kalmaları ve konutu satın almalarını 
müteakip ilgili bankaya başvurmaları 
halinde hesapta biriken toplam 
tutarın yüzde 20’sini ve azami 15 bin 
lirasını geçmeyecek tutarda devlet 
katkısı ödenecek.

Hükümet 3 aylık vaatlerini tamamladı

Uygulamaya konan bazı vaatler

   TOPLAM

 44 VAAT

EKONOMİ

Ekonomik ve 
Sosyal Politikalar

3 AYLIK
VAATLER

Asgari ücret
1.300TL’ye
yükseltildi.

İşçi ve Bağ-Kur
emeklilerinin maaşlarına

yıllık bin 200 lira zam
yapıldı.

Lisans 
öğrencilerinin

bursları 400 liraya 
yükseltildi.

Genç çiftçilere
proje karşılığı 30 bin

lira karşılıksız
destek uygulanmasına

başlandı.

Gençlik

Tarım
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İÇİMİZDEN

Amerika’nın Ortadoğu’daki  
“Yapıcı Kaos” Planı
Ankara ve İstanbul’daki terör 
saldırılarında hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet ve 
ailelerine sabır diliyorum. Yaralılara da 
acil şifalar diliyorum.  

Yapıcı kaos nedir? 
Kimin için yapıcıdır?
Yukarıdaki iki soruya cevap 
verdiğimizde çok net bir şekilde 
Türkiye’de ve Ortadoğu’da neler 
yapılmak istendiğini görüyoruz. ilk 
olarak yapıcı kaos nedir ona cevap 
verelim. Yapıcı kaos Batı tarafından 
tasarlanmış bir süreçtir. Yapıcı kaos 
aslında bir nevi savaş mühendisliğidir 
ve ülkeleri bölmek için oldukça 
verimli fakat şeytani bir stratejidir. 
Bu süreç içerisinde, Batı ülkeleri 
müdahalede bulunur ve çekildiğinde 
kaotik bir ortam bırakıyorlar geriye 
ve sonrasında farklı unsurları ve terör 
örgütlerini destekleyerek ülkeler içinde 
istikrarsızlığa yol acıyorlar. Bu süreç 
devam ettikçe ülkelerin devlet yapıları, 
kurumları ve sosyolojik bağlılıkları 
ortadan kalkar ve tam manasıyla çok 
taraflı iç savaşa yol acar. Bu açıdan 
batiğimizdi Amerika önde olmak 
üzere Batı dünyası ve medyası bize 
Amerika’nın Irak’tan çekilmesinin 
siyasal bir hata veya yanlış karar 
olarak göstermeye çalışmaktadır 
fakat dikkatle baktığımızda biliyoruz 
ki Amerika’nın çekilmesi stratejik 
ve bilinçli bir karardı. Bir çok uzman 
Amerika’nın Irak’tan çekilmesinin 
Ortadoğu’da nelere yol açabileceğini 
Ön görmüştü fakat Amerika bir yanlış 
karardan dolayı değil Ortadoğu’yu 
kaotik bir ortama sürüklemek için 
çekildi, ki tamda istediğini basardı. 
Farklı etnik, kültürel ve dinsel grupları 
destekleyerek bölgede dikkatle 
tasarlanmış düşmanlıklar yaratarak tam 
bir bölgesel kaosu planlamıştır. Yani ilk 
basta sunu anlamalıyız ki bölgemizde 
olan biten doğal bir  siyasal, dinsel, 
etnik ayrılıktan kaynaklanan savaş 

değildir, tam tersine emperyalist güçler  
tarafından planlanmış ve uygulamaya 
koyulmuş bir stratejidir. 

Yukarıda daha çok kaos kavramının 
ve nasıl Ortadoğu’daki kaosun bir 
mühendislik yoluyla hazırlandığı 
gördük. Peki, kimin için yapıcıdır. 
En basitten baslarsak, sunu bariz bir 
şekilde görebiliyoruz. Yıkılmış devletler, 
ölen insanlar, açlık, terör, bombalar, 
savaşlar, göçler ve saymakla bitmeyen 
kötülükler Ortadoğu’yu sarmış 
durumda.  Yani, bölgedeki ülkeler veya 
insanlar için haberleri okuyan bir insan 
bile bu kaotik ortamın onlar için yapıcı 
olmadığını kolaylıkla tespit edebilir. 

Şimdi Batı’nın gözünden baktığımızda 
eminim yine kolaylıkla onlar için ne 
kadar yapıcı olduğunu göreceksiniz. 
Yeni Ortadoğu düşsünün, 
küçülmüş ülkeler, yıllarca kendini 
toparlamayacak bir bölge, ekonomik, 
askeri ve sosyal anlamda çökmüş 
ve en önemlisi Batı’ya nerdeyse her 
anlamda muhtaç bırakılmış. Batı 
firmaları 5-10 yıl sonra oralarda 
milyarlar değerinde inşaat sözleşmeleri 
alacaktır. Silah satışlarından kazanılan 
paralar, çok ucuz fiyatlarda alınan 
kaynaklar ve bağımlı kukla ülkeler. 
Ortadoğu’daki kaosun Batı için ne 
kadar yapıcı olduğunu sayfalar yetmez 
anlatmamıza fakat bir kaç örnek 
bile bize kimin için yapıcı olduğunu 
görmeye yetiyor.  

Son olarak okurlardan sunu 
düşünmelerini istiyorum. Ülkemizde 
meydana gelen olaylar yukarıdaki 
yapıcı kaos stratejisinin planının 
uzatması değil mi? Birileri Türkiye’de 
kaos çıkarmaya çalışıyorsa, lütfen 
bir sorun kendinize bu kimin için 
yapıcı olacaktır. O soruya verdiğiniz 
cevap sizi bugünkü olan olayları 
doğru görmenizi, analiz etmenizi ve 
anlamanızı sağlayacaktır.İç

im
izd

en

Kaan Namlı
kaan.namli@simgedergi.com

Hükümet 3 aylık vaatlerini tamamladı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, İzmir Valisi Mustafa Toprak  ile Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün, DEÜ tarafından rektörlük konferans salonunda düzenlenen Gediz Havzası 
Arıtma Çamuru Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Açılış Çalıştayı’na katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi 
(DEÜ) tarafından rektörlük 
konferans salonunda 

düzenlenen Gediz Havzası 
Arıtma Çamuru Yönetim Planının 
Hazırlanması Projesi Açılış 
Çalıştayı’na katılan Bakan Sarı, çevre 
kirliliği ve iklim değişikliği gibi 
sorunların siyasi sınır tanımadığını, 
dünyanın herhangi bir noktasında 
gerçekleşen çevre sorununun 
bütün dünyayı etkilediğini söyledi. 
Bakanlık olarak altyapısı sağlam, 
afetlere dayanıklı ve çevreye duyarlı 
şehirler oluşturmayı hedeflediklerini 
aktaran Sarı,  hükümet olarak 
kentleri “kimlikli, kişilikli,  marka ve 
yaşanabilir” şehirler haline getirmek 
istediklerini dile getirdi. Bakan Sarı, 
Türkiye’de kentsel dönüşümle, yapı 

stoğunu yenilemeyi, doğal afetlere 
karşı dayanıklı yaşam alanları 
geliştirmeyi hedeflediklerine dikkati 
çekerek çevre sorunlarına karşı 
etkin bir mücadele verdiklerini, 
atık su arıtma ve atık yönetimi 
hizmetlerini yaygınlaştıracaklarını, 
bu alanda bütüncül yönetim 
sağlayacaklarını kaydetti. Bu 
hedeflere ulaşmak için verilen 
destekleri arttırdıklarını bildiren 
Sarı, “2015 yılı sonu itibariyle 
belediye nüfusunun yüzde 79’una 
atık su arıtma hizmeti verilmesini 
sağladık. Hedefimiz, 2017 yılında bu 
oranı yüzde 85’e çıkarmak ve 2023 
yılında tüm belediyelerimizi atık 
su arıtma tesisine kavuşturmaktır.” 
diye konuştu. Sarı, atık su arıtma 
tesislerinin belediyeler tarafından 

etkin bir şekilde işletilmesi için 
bazı yönetmelikler çıkardıklarına 
işaret ettiği konuşmasında, 
“Belediyeler, sanayi tesisleri ve 
organize sanayi bölgelerinin atık 
su arıtma tesislerinden kaynaklı 
enerji giderlerinin yüzde 50’sini 
karşılamaya başladık. 2011 yılından 
bugüne kadar 156 milyon lira 
ödeme yaptık.” ifadelerine yer verdi. 
 
Gediz’e öncelik 
Yapılan çalışmaların yeterli 
olmadığını ve daha fazla çalışmaları 
gerektiğini vurgulayan Bakan Sarı, 
su havzalarını temizliğine büyük 
önem verdiklerini bu yüzden 
Türkiye’nin tarım üretiminin 
yüzde 10’unu, sanayi üretiminin 
ise yüzde 15’ini karşılayan Gediz 

SİYASET
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Sarı Havzası’nın temizliğine öncelik 
verdiklerini aktardı. Gediz Nehri 
havzasında kirliliğin önlenmesi ve 
su kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla 
Gediz Havzası Kirlilik Önleme 
Eylem Planını hayata geçirdiklerini 
anımsatan Sarı, proje kapsamında 
atık bertaraf tesisi ve atık su altyapı 
yatırımlarına 286 milyon lira kredi ve 
hibe desteği sağladıklarını anlattı. 
Gediz Atık Su Arıtma Tesisi’nin 
tamamlanıp işletmeye alındığını 
ifade eden Sarı, yapımı süren 
Turgutlu ve Manisa atık su arıtma 
tesislerinin de tamamlanmasıyla 
Gediz Havzası’ndaki en önemli 
kirlilik kaynaklarının bertaraf 
edileceğini vurguladı.  Türkiye’de 
atık su arıtmada en önemli sorunun, 
bu tesislerde oluşan çamurun 
değerlendirilmesi konusunda 
yaşandığına dikkati çeken Bakan 
Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:  
“Türkiye’de arıtma tesislerinden 
kuru halde yıllık yaklaşık 650 

bin ton arıtma çamuru oluşuyor. 
Bu çamurun yaklaşık yüzde 71’i 
depolanıyor. Geri kalan kısmı 
ise ek yakıt olarak veya toprakta 
kullanılıyor. Gediz Havzası 
Arıtma Çamuru Yönetim Planının 
Hazırlanması Projesi ile havzadaki 
arıtma çamuru sorununu çözeceğiz.” 
dedi.  DEÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet 

Füzün de söz konusu projenin 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına, 
DEÜ Çevre Mühendisliği Bölümü 
tarafından hazırlandığına dikkati 
çekerek Gediz Havzası’ndaki arıtma 
çamuru miktarının tespit edilerek 
azaltılması, işlenmesi, geri kazanımı 
ve bertarafını hedeflediklerini ifade 
etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün

SİYASET
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SİYASET

Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih 
Metin, dünya ticaretinin yüzde 
11 küçüldüğü bir dönemde 

Türkiye’nin büyümeye devam ettiğini 
belirterek, “Biz 24 çeyrektir büyüyen 
bir ülkeyiz. Bugün, ayakları yere 
sağlam basan, geleceğe güvenle 
bakan, geleceğe emin adımlarla 
istikrarlı bir şekilde giden ve büyüyen 
bir Türkiye yaşıyoruz.” dedi. AK Parti 
İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden 
Metin, buradaki açıklamasında, 
hükümetin İzmir’e büyük önem 
verdiğini, Ekonomi Bakanlığının 
kente yapılan yatırımlara destek 
olduğunu belirtti.
İzmir’de iş çevresinin çok aktif 
çalıştığını, vizyonel bir bakış 
açısına sahip olduğunu dile getiren 
Metin, hükümet olarak girişimci iş 
çevresinin önünü açmak için çaba 
sarf ettiklerini söyledi. İzmir’in 
üretim, yatırım, ihracat ve katma 
değerde kendini aşmış durumda 
olduğunu ifade eden Metin, transit 
konumda olan Türkiye’den önemli 
enerji hatlarının geçtiğini belirtti. 
Metin, şöyle devam etti: “İzmir’den 
uçağa bindiğinizde 4 saatte 

gittiğiniz ülke sayısı 56. Bu da dünya 
ticaretinin yüzde 60’ını teşkil eder. 
Bu bölgede de İzmir, bulunduğu 
konum, sosyal aktivitesi, potansiyel 
ve beşeri kapasitesi itibarıyla daha 
da ekonomimizi yukarıya taşıyacak 
önemli bir kavşak noktasındadır. 
Deniz, kara ve havalimanıyla her 
türlü lojistik pozisyon itibarıyla 
ticaret kapasitesi, sanayideki üretim 
yeteneğiyle her geçen gün katma 
değer ve istihdam oluşturan bir 
yapıda. Bunun altını çizmek ve buna 
bakmak gerekir. Türkiye’nin vizyon 
ve önemini belirtmek anlamında 
bunu çok önemli veri olarak kabul 
ediyoruz.”
Dünya ticaretinin 2015 yılında yüzde 
11 küçülmesine rağmen Türkiye’nin  
büyümeye devam ettiğini söyleyen 
Metin, “Biz 24 çeyrektir büyüyen bir 
ülkeyiz. Bugün ayakları yere sağlam 
basan, geleceğe güvenle bakan, 
geleceğe emin adımlarla istikrarlı 
bir şekilde giden ve büyüyen bir 
Türkiye yaşıyoruz” dedi. Türkiye’nin 
istikrarlı büyüyüşünü sürdürdüğünü 
ve 13 yıllık ortalamanın yüzde 5 
olduğunu vurgulayan Metin, şöyle 

devam etti: “2002’de iktidarımızın 
başlangıcından bugüne kadar 
getirdiğimiz nokta büyüme 
olarak yüzde 75. İnşallah daha 
yukarıya taşıyacağız. Bunun için 
de çalışacağız, gayret edeceğiz ve 
pozitif bakacağız. Bu noktada İzmir, 
pozitif bakışta önemli lokomotif 
görevi görmekte. Bugün gelişen 
ve değişen dünya ve Türkiye’yi 
konuşurken İzmir bu noktada 
çok önemli. Bir serbest bölgesi 
varken iki oldu, şimdi üç olacak. 
Onun altyapı çalışmaları bitmek 
üzere. Bugün İzmir’in 13 organize 
sanayisi var. Tam kapasite çalışan 
bir İzmir var. Bu nedenle bize düşen 
de İzmir’in bu potansiyelini daha 
da yukarılara çıkartmak olacaktır.”   
Metin, İzmir’e gelen yatırımın kaliteli 
olduğuna vurgu yaparak hükümetin 
projelerine yerel belediyenin destek 
vermesi halinde daha yaşanabilir bir 
kentin oluşabileceğini ifade etti.  AK 
Parti İzmir İl Başkanı Bülent Delican 
ise “yerelde başlayan kalkınma 
modelini” gerçekleştiremediği için 
İzmir’in 15 yıldan bu yana bir düşüş 
yaşadığını ifade etti. 

AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret eden Ekonomi 
Bakan Yardımcısı Fatih Metin,, hükümetin İzmir’e büyük 
önem verdiğini, Ekonomi Bakanlığı’nın kente yapılan 
yatırımlara destek olduğunu belirtti.

Metin: İzmir’e büyük
önem veriyoruz.
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İl Müftülüğü tarafından İsmet 
İnönü Kültür Merkezi’nde 
düzenlenen etkinliğe İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Başkan 
Vekili Sırrı Aydoğan, Vali 
Yardımcısı Mehmet Suat 
İlhan, İzmir İl Müftüsü Prof. Dr. 
Ramazan Muslu ve diğer ilgililer 
katıldı. Peygamber Efendimizin 
birlikte yaşama ahlakının, 
‘insanlığı yaşatmak için gelin 
birlikte olalım’ temasıyla hem 
ülkemiz insanının hem de tüm 
insanlığın gündemine taşınması 
son derece önem arz etmektedir 
diyen Vali Toprak; “Şüphesiz ki Kutlu 
Doğum; özünde güzel ahlakın 
ve dini yaşayışın inancın insanlar 
arasında güzellikleri, kardeşlikleri, 
yardımlaşmayı, paylaşmayı, bir araya 
gelmeyi sağlayan en önemli ulvi 

yüce bir nokta. Bu nokta içerisinde 
de şüphesiz ki inancımızın en 
temel noktalarından biri olan ve 
inancımızı dünyada tüm sıkıntıları 
ve sapkınlıkları, içerisindeki 
olumsuzlukları ortadan kaldırmak 
üzere Peygamber Efendimizin 
ifadesiyle; “Ben güzel ahlakı 
tamamlamak için gönderildim.” diye 
buyuran Peygamber Efendimizin 
dünyayı şereflendirmesinin 1445’inci 
yıldönümü münasebetiyle bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. Barışın, sevginin, 
vicdani kanaatlerin güzelliklerle 
buluştuğu ve insanların birbirine karşı 
kardeşçe, gönülden gönüle, sevgiyle 
yaklaştığı bir atmosferin Peygamber 
Efendimizin ahlakı çerçevesinde 
yayılmasına ve insanlığın kurtuluşuna 
vesile olmasını bir kez daha canı 
gönülden diliyor, hepinize saygıılarımı 
sunuyorum.” dedi. 

‘Kutlu Doğum Haftası’ kutlanıyor
İzmir Valiliği(BHİ) Hz. Peygamber(S.A.V.) ’ i anmak amacıyla bu yıl ki teması “İnsanlığı Yaşatmak İçin 
Gelin Birlikte Olalım” olan Kutlu Doğum Haftası Etkinlikleri İzmir’de kutlanmaya başladı.

GÜNCEL
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Ekonomiden Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Mehmet Şimşek, çok 
sayıda yatırımcının ufak meblağlar ile 
bir girişimi internet siteleri üzerinden 
fonlamasına imkan tanıyan yeni nesil 
finansman aracı “kitle fonlaması” 
sistemini Türkiye’de hayata 
geçirmeye yönelik kanun çalışmasını 
birkaç ay içinde tamamlamayı 
hedeflediklerini bildirdi.  Şimşek, 

2008 küresel finans krizi sonrasında 
finansmana erişimde sıkıntı yaşayan 
erken aşama işletmelerine yönelik 
alternatif finansman kaynaklarının 
ön plana çıkmaya başladığını 
belirterek, bunlardan en iddialısı ve 
en hızlı gelişeninin kitle fonlaması 
sistemi olduğunu söyledi. Kitle 
fonlamasının, tek başına kayda değer 
bir etki yaratamayacak çok sayıda 

yatırımcının ufak meblağlar ile bir 
girişimi internet siteleri üzerinden 
fonlamasına imkan tanıyan yeni nesil 
bir finansman aracı olduğunu ifade 
eden Şimşek, “Yani kitle fonlaması, 
tek başına bir şirketi inceleyemeyecek 
ve yatırım süreçlerini yönetemeyecek 
bir yatırımcının kendisi gibi binlerce 
yatırımcıyla birlikte bir hayalin 
gerçeğe dönüşünü izlemektir.” dedi.

Sistem, başta ABD olmak üzere birçok ülkede hızla büyüdü ve 
yatırımcıların sınır ötesi yatırım yapmalarının temel araçlarından
birisi haline geldi.

Tek başına kayda değer bir etki yaratamayacak çok sayıda yatırımcının ufak
meblağlar ile bir girişimi internet siteleri üzerinden fonlamasına imkan 
tanıyan yeni nesil bir finansman aracı.

Girişimcinin  hayalini “yatırıma
 dönüştüren fon” geliyor

KİTLE
FONLAMASI
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Fransa yolculuğumuz bu mücadele ile 
başlamış oldu. Maalesef ideal sayılacak bir 
kadro ile başlamadı Milli takımımız. Stoper 
mevkisinde görev yapan iki isim, orjinal 
görev yeri olmamasına rağmen, Mehmet 
Topal ve Hakan balta oldu. Sonuçta Milli 
takım oyuncu havuzunun içerisinde, her 
alanın alternatifi bulunmalı. Gel gelelim 
orta sahada son karşılaşmalarda, harikalar 
yaratan oyuncumuzu defansın göbeğinde 
izlemek zorunda kaldık.
AYNI DENEMELER
İsveç takımına karşı niyetimizi çok 
çabuk belli ettik. Isıran bir oyun 
anlayışı içerisinde, topun kendimizde 
kalmasını sağladık. Yalnız hücum 
organizasyonlarında yaşadığımız sıkıntı 
gözlerden kaçmadı. Rakibimiz hazırlık 
maçını fırsat bilip, tatlı sert oyun anlayışını 
kötü niyetli kullandılar. Hakemler hazırlık 
maçı diye kartlara pek başvurmuyorlar 
diye bir algı yaratılmış akıllarda... 
Gazozuna bile olsa böyle bir uygulama 
kabul edilemez! Önce sporcu sağlığı. 
Dengesiz hareketleri çok yakışıksız kaldı. 
Bireysel olarak hücum bölgesindeki kreatif 
oyuncularımız, nedense rakibi cepheden 
zorlama peşine düşmedi en başta. 
Sürekli kanat akınlarına yoğunlaştılar. 
Bu denemelerin boşa gittiğini gördük. 
Nedeni; rakibin sayz olarak Milli 
futbolcularımızdan üstün olmaları. Tüm 
hava toplarında doğal olarak başarı 
sağladılar. Şunu belirtmeliyim ki, İsveç’li 
oyuncuların iyi niyetli mücadele etmeye 
gayreti olmadı hiç. Sürekli Millilerimizin 
pozitif oyun anlayışını, sert fauller ile 
bozma peşinde devam ettiler ne yazık ki. 
Aslında uzun toplar denememizin diğer 
sebebi şu olabilir; orta sahanın ortasındaki 
isimlerin hücuma vermedikleri katkı. 
Genel anlamda topa sahip olmanın 
keyfini yaşadık yinede. Belki de cepheden 
kaleye ilk yaklaştığımız dakikada, Cenk ile 
süper bir gol bulduk. Ablukaya aldığımız 
İsveç kalesine yaptığımız ‘ilk doğru atak’ 
ağlara gitmiş oldu böylece. En doğru olan 
ise; Cenk’in hata olacağını sezip topun 
yöneldiği hizaya koşu yapmasıydı.

GÜVEN VERİYOR
Uzun zamandır polemik konusu olan 
Milli takım kalesi malumunuz. Nitekim 
Volkan Babacan tüm konuşulanlara nazire 
yaparcasına koruyor kalemizi. Özellikle 
ilk devreyi önde kapatmamızda başrol 
oynadı diyebiliriz. Müthiş reflekslerle 
formayı hakettiğini gösterdi herkese. 
Ne olursa olsun Fransa’da bize herkes 
lazım. Geçmişe sünger çekip, tüm 
olumsuzlukları unutmalıyız. Ömer 
Toprak’tan Volkan Demirel’e kadar.

FİZİK GÜCÜ
İlk devrede gösterdiğimiz teknik oyun, 
topla oynama yüzdemizi yüksek tuttu 
rakibin yoğun presine rağmen. Fakat 
ikinci yarıya kadar dengede tuttuğumuz 
mücadelede, geri düştüğümüz net bir 
şekilde görüldü. Topla oynama yüzdesi de 
hızla düştü. Belki bir iki pozisyon bulduk 
fakat yan hakem bu anlarda başarısızdı 
diyebilirim. Karşılaşmanın başından 
beri, hava toplarına oyuncularımızın 
dokunmasına tek tük müsaade etmiş 
İsveç’li oyuncular, ilk yarıda denedikleri 
duran top girişiminin aynısını kullanıp, 
bu kez başarılı olup boş ağlarımıza 
topu gönderdiler ne yazık ki. Yılmadık! 
Maçın başından sonuna kadar, somut 
olarak olumlu sayılabilecek iki hareketi 
bulunan Selçuk İnan’ın hücumdaki tek 
doğru hareketi sonrası Cenk’in harika 
kafa vuruşu geldi ve tekrar öne geçirdi 
bizi. Yalnız ortanın hakkını teslim etmem 
gerekiyor. Adeta kendi silahlarıyla vurduk 
rakibimizi. Geriye kalan dakikalarda, topu 
rakibin yarı sahasında tutma eyleminde 
bulunduk ve galip geldik. Ne olursa olsun 
İbrahimovic’in olmasını isterdim. İsveç’in 
oynadığı futbol Avrupa şampiyonası için 
ölçü değil. En azından başarı planlarımız 
doğrultusunda kendimizi sınayamayız. 
Daha ciddi rakipler ve en ciddi kadromuz 
ile hazırlanmalıyız. Dünya’da bu formayı 
hak eden birçok oyuncumuz var. ‘Ahmet 
Mehmet’(!) diye saymanın alemi yok. 
Göreve getirilenler bunları kimseye 
sordurmamalı...
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,  2023 hedefleri ve 2035 vizyonu dikkate alınarak  hazırlanacak yeni 
ulaştırma stratejisini belirlemek üzere eylül ayına kadar sürecek yolcu ve sürücü anketlerine başladı.

Ulaşımda söz hakkı sürücülerde

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı, 2023 hedefleri ve 
2035 vizyonu dikkate alınarak 
hazırlanacak Türkiye’nin yeni 
ulaştırma stratejisini belirlemek 
üzere, hava, deniz, kara ve demir 
yollarını kullanan yolcu ve sürücülere 
yönelik anket çalışması başlattı. Eylül 
ayına kadar Türkiye’nin 49 ilinde 110 
noktada gerçekleştirilecek anketlere, 
Edirne TEM Otoyolu’nun Selimpaşa 
çıkışında sürücü ve yolculara 
yöneltilen sorularla başladı.

Havalimanları, tren garları, otobüs 
terminallerinde yolcularla şehirler 
arası yollarda sürücüler, yük taşıyan 
ağır vasıta ve hafif taşıt sürücüleriyle 
yapılacak anket sonucuna göre 
ulaştırma stratejisi belirlenerek, 
20 yıllık ulaştırma ana planı 
hazırlanacak.

Türkiye’de ulaşım alanında yapılan 
en büyük yük ve yolcu anketi 
özelliğini taşıyan saha çalışması 
kapsamında yıl boyunca 315 bin 
anket gerçekleştirilip mevcut ulaşım 
tercihleri ve hareketlilik analiz 
edilecek. Ulaştırma Ana Planı ile 
vatandaşlara ulaşım konusunda 
en iyi ve en güvenli hizmetlerin 
verilmesi hedeflenirken, sahadan 

elde edilen veriler ulaştırma 
koşullarının iyileştirilmesi için 
kullanılacak.

Çalışmaya Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanlığı, Karayolları 
Genel Müdürlüğü, TCDD, Devlet 
Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü, Deniz ve İçsular Genel 
Müdürlüğü ile liman başkanlıkları 
destek verecek.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanlığı Strateji Geliştirme 
Başkanlığı Ulaştırma Ana Plan 
Koordinatörü Dr. Demet Cavcav, 
Türkiye-AB arasındaki ortak 
projeler çerçevesinde, bakanlık 
tarafından ulusal ulaştırma ana 

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci
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planı hazırlandığını, bu planla 
vatandaşlara ulaşım konusunda 
en iyi ve en güvenli hizmetin 
verilmesinin hedeflendiğini anlattı. 
Anket sonucunda vatandaşların 
ulaşım eğilim ve tercihlerinin 
belirleneceğini ifade eden Cavcav, 
“Sahadan aldığımız geri dönüşler, 
gelecekteki ulaştırma koşullarının 
iyileştirilmesi için oldukça önemli 
olacak. Vatandaşların ankete 
katılımları büyük önem taşıyor 
çünkü, bu anketler vatandaşların 
taleplerinin belirlenmesi için 
yapılıyor. Bu talepler belirlendikten 
sonra hazırlanan ulaştırma ana 
planıyla vatandaşlara sunulan 
ulaştırma hizmetlerinin kalitesinin 
yükseltilmesi, trafik güvenliği ve 
konforunun ise en üst seviyede 
sağlanması hedefleniyor” diye 
konuştu.

Anketlere eylül ayına kadar devam 
edeceğini ifade eden Cavcav, “49 ilde 
ve 110 noktada anketlerimiz olacak. 
Bu noktalarda her an anketörlerimiz 
karşınıza çıkabilir. Anketörlerimize 
ayıracağınız 5 dakikayla daha 

konforlu ve daha güvenli bir ulaşım 
sistemine kavuşabiliriz” dedi.
Cavcav, anketlerin şehirler arası yol 
kenarlarında, hava alanı, tren garları, 
otobüs terminalleri ve limanlarda 
yolcu ve sürücülerle yapılacağını, 
aynı zamanda da yol kenarlarında 24 
saat taşıt sayımı yapan kameraların 
bulunacağını da dile getirdi.

Anket çalışmasında uzman ekiplerin 
görev aldığını bildiren Demet 
Cavcav, şunları kaydetti: “Bu uzman 
anketörler Türkiye’nin her noktasında 
karşınıza çıkabilir. Ulaşım anketi 
ekibinde bulunan anketörlerin 
üzerinde kimlik bilgilerinin yer aldığı 
yaka kartları bulunacak. Şehirler 
arası yollarda yol kenarlarında polis 
kontrolünde durdurma sağlanacak, 
Karayolları Genel Müdürlüğünden 
personel de anket noktalarında 
hazır bulunacak. Sahadan aldığımız 
yani vatandaşlardan aldığımız geri 
dönüşler, gelecekteki ulaştırma 
koşullarının iyileştirilmesi için 
oldukça önemli. Bu nedenle 
vatandaşlarımızdan ankete 
katılmalarını önemle rica ediyoruz.”
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Vizesiz AB’de kritik 
tarih netleşti!
Türkiye ile AB arasında Vize Serbestisi 
Diyalogu Mutabakat Metni ile Geri 
Kabul Anlaşmasının imzalanmasıyla 
vizesiz Avrupa yolunda önemli 

bir adım atıldı.  Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Naci Koru vizesiz AB 
hakkında bilgi verdi. Dışişleri Bakan 
Yardımcısı Naci Koru en geç 1 
Temmuz 2016 tarihinden itibaren 
Schengen Bölgesi’nde vizesiz 
seyahat edilebileceğini söyledi. Koru, 

“26 Avrupa ülkesinin kapıları vizesiz 
olarak Türkiye vatandaşlarına açılmış 
olacak” dedi. 

4 MAYIS KRİTİK TARİH
Koru ayrıca, Schengen bölgelerinde, 
180 gün içerisinde 90 gün boyunca 
seyahat edilebileceği bilgisini de 
verdi. Koru, vize muafiyeti için 
belirlenen kriterlerden 5-6 tanesinin 
tamamlandığı belirtirken, böylece 
tamamlanan kriter sayısı 36 oldu. 
Yine bu kriterlerin 4 Mayıs’a 
kadar tamamlanması gerekiyor. 
AB tarafından da bu kriterlerin 
onaylanması halinde, vize Schengen 
ülkesi olan 26 ülkede 90 gün 
boyunca seyahat edilebilecek. Öte 
yandan, vizesiz seyahatte Haziran 
ayı itibariyle verilmesi planlanan 
pasaportlarda, AB tarafından talep 
edilen veriler alacak.
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M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

Türk Ordusunun yaşı Türk Milleti ile 
yaşıt olup, ona biçilecek tarih Türk 
Milleti kadar eskidir.  Bu 3-4 bin yılı ifade 
ederse de, Türk Ordusunun teşkilatına 
dair araştırmacıların bulabildiği en eski  
kayıtlar miladdan önce 3’ ncü yüzyıla 
aittir. Daha o tarihlerde bugünkü 
teşkilatımıza benzer şekilde  Hun 
imparatoru Mo-tun 10 bin kişilik birlikler 
olan ‘’tümen’’ leri binlere, yüzlere ve 
onlara bölerek  her kıtanın başına 
kumandanlar tayin etmişti. 

 Tarihte Türk Ordularının zaferlerini 
saymak imkansızdır. Fakat sadece 
tarihte Ağustos ayı içinde kazandığımız 
bazı önemli savaşları saymak bize 
bu zaferleri kısaca hatırlatabilir. Aziz 
vatanımız Anadolu 26 Ağustos 1071 
Malazgirt Savaşının bize bir armağanıdır. 
29 Ağustos 1526 Mohaç Savaşı Orta 
Avrupa’nın 200 yıllık geleceğini tayin 
etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 
temel taşı olan Başkomutanlık Meydan 
Muharebesi yine Ağustos ayı içinde 
meydana gelmiştir. 

 Türk Milleti ve Ordusu üzerinde 
tecrübesi ve bilgisi olan bazı kişilerin 
gözlemleri ve sözleri  Türk  Ordusunun  
gerçek gücünü analiz etmemiz için 
bize ışık tutabilir. Avusturyalı Mareşal 
Montecuccoli ‘’Türkler ölmesini 
biliyorlar, Bende ölmesini bilen bir  
milletin yenilmeyeceğini bilecek kadar 
tecrübeliyim.’’ demiştir.  Ünlü Fransız 
komutan Napolyon;  ‘’ İnsanları yükselten 
iki büyük meziyet, özellik vardır: 
erkeğin cesur, kadının sadık olması. Bu 
iki özelliğin yanı başında her iki cinsi, 
kadınla erkeği şereflendiren tek bir 
iyi özellik vardır: vatana, icabında her 
şeyi tereddütsüz feda edecek kadar, 
bağlı olmak. Bu iyi özellikler, en büyük  
kahramanlığı, hayatın zorluklarına karşı 
göğüs germeyi doğurur. İşte, cesur 
Türkler bu çeşit  kahramanlardandır 
ve ondan dolayı, Türkler savaşta asla 
yenilemezler.” derken, 9’ncu yüzyılda 
yaşamış olan Arap edibi Cahiz; ‘’ 10 
milletten 10 yiğidin kuvveti bir Türk’ün 
kadar olamaz.’’ diyerek  Türk Ordusunun 

kudretini övmüş, yine ünlü Alman 
generali Moltke’nin ‘’Ordu-Milletin en 
canlı  örneği Türklerdir’’ sözleri bunların  
en somut örnekleridir.

 Türk Ordusu, tarihin ispatladığı gibi 
vatan ve millet menfaatlerini korumada  
her zaman gösterdiği milli karakterini; 
Türk milletinin ahlakını, maneviyatını 
ve kültürünü temsildeki becerisi ile  de 
yüksek medeni vasfını her zaman ispat 
etmiştir. Bu hususlar Türk Ordusunun 
yerini dünyanın sayılı orduları arasında 
müstesna bir şekilde yükseltmektedir. 
Unutulmamalıdır ki; şu anda da Türk 
Ordusu maddi olarak da dünyanın 
sayılı güçleri arasında ve NATO’ nun 
ikinci büyük gücüdür. Asimetrik savaşın 
tarihi çok eskilere dayanmakta, Çin 
kaynaklarına kadar gitmektedir. Tarihteki 
ilk istihbarat kitabı olan Shun Tzu’nun 
yazmış olduğu Savaş Sanatında şu 
teknikler önerilmektedir.

‘’ Hasım ülkelerin hakanlarının ve 
yöneticilerinin başarılarını, kişiliklerini 
küçük göstererek hasım ülkelerde iyi olan 
şeyleri gözden düşürünüz.’’

‘’ Yöneticilerin ve askerlerin şöhretlerine 
gölge düşürünüz ve zamanı geldiğinde 
de kendi halkının onları hor görmesini 
sağlayınız.’’

‘’ Düşman halkın kendi aralarında 
olan çelişki, düşmanlık, uyuşmazlık ve 
kavgalarını yayınız.’’

 ‘’ Hasmınızın geleneklerini gülünç hale 
getiriniz. Kültürünü çökertiniz.’’

’’ Etki ajanları ve vatan haini casuslar 
yaratınız.Ülkeyi içten fetih ediniz.’’

‘’İnsan beynindeki savaşı kazanınız. Önce 
düşmanı yenileceğine ikna ediniz! İnsan 
beynindeki savaşı kazanırsanız, yenik 
bir düşman ile savaşırsınız! O zaman 
güçsüz bir ordunuz olsa bile mücadele 
edebilirsiniz.’’

Yazının devamını
 www.simgedergi.com

adresinden okuyabilirsiniz.
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Bodrum’da festival heyecanı
Bodrum’da mayıs ayında düzenlenecek ve 30 bin üniversite öğrencisinin katılacağı 
“Bodrum Üniversite Festivali” nedeniyle, işletmeler sezon hazırlıklarına erken başladı.

GÜNCEL

Bodrum’da mayıs ayında 
düzenlenmesi planlanan, 
“Bodrum Üniversite 

Festivali” öncesinde işletmeler 
sezon  hazırlıklarına hız verdi.
Tur şirketlerinin ve öğrencilerin 
organizasyonuyla, Bodrum’da 
mayıs ayında “2016 Bodrum 
Üniversite Festivali” düzenleneceği 
bildirildi. Ülke genelindeki birçok 
üniversitelerle görüşmelerin 
yapıldığı ve 30 bine yakın 
öğrencinin festival kapsamında 
ilçeye geleceğinin planlanması 
üzerine, ilçedeki işletmeler de 
harekete geçti. Bu kapsamda 
sezon hazırlıklarına erken başlayan 
ve yaz aylarında binlerce yerli, 

yabancı turistin geldiği ilçedeki 
konaklama ve eğlence sektöründeki 
işletmeler, gün boyunca 
çalışmalarını sürdürdü.  Bodrum 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı 
Erdoğan Başeğmez,  Bodrum’daki 
otellerde ve işletmelerde 
yoğunluk yaşanmasının esnafa 
olumlu yansıyacağını belirterek,  
“Öğrencilerin gelişinin hem turizmi, 
hemde çarşı esnafını oldukça 
hareketlendireceğini düşünüyorum. 
Bodrum Yarımadasına ve bölgeye 
pozitif bir katkı olacaktır. Umarım 
sezon bu şekilde devam eder.” diye 
konuştu. Bodrum’daki bir otelin 
satış ve pazarlama müdürü Avni 
Yavaş da Bodrum’a her yıl olduğu 

gibi, bu yılda öğrencilerin yoğun ilgi 
gösterdiğini belirtti.Tesislerine ciddi 
bir giriş yapılacağını anlatan Yavaş, 
“Şu ana kadar bin 275 kişilik öğrenci 
grubuyla anlaşmış bulunuyoruz. 
Henüz netleşmeyen ve devam 
eden gruplarımız da var. Bu yıl iç 
pazarı canlandırmak açısından 
öğrenci gruplarına öncelik vermeye 
başladık.” dedi.Bitez’deki bir otelin 
pazarlama müdürü Gülden Günel 
Gül de mayıs ayı için otelin yüzde 80 
oranında dolduğuna işaret ederek, 
“Gümbet’te de otellerde yoğunluk 
yaşanıyor. Bazı otellerin de dolu 
olduğunu öğrendik. Bu etkinliklere 
katılım her sene giderek artıyor.” 
değerlendirmesinde bulundu. 
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“Nevruz”, baharın gelişi ve 
yeni yıl kutlaması…
Sektörde bunca birikim ve 
tecrübede ile yaptığımız  “ Can 
Tour”  etkinliklerinden birini daha 
büyük bir keyifle “ bayram “ yaparak 
gerçekleştirdik.  Kültür, bir milleti 
millet yapan değerler bütünüdür. 
Kültürün en önemli unsurları ise içinde 
binlerce yıllık bir geçmişi barındıran 
gelenek ve görenekler.  Yeryüzünde 
yaşayan en eski kavimlerden olan 
Türklerin, tarihi derinliklerinden 
gelen zengin kültürel değerleri, 
gelenek ve görenekleri var. Nevruz 
şenlikleri, Türklerin tarihin bilinen 
devirlerinden itibaren kutladıkları 
milli bayramlarından birisidir.  İran 
alemi  de Nevruz’u en çoşkulu 
yaşayan ülkelerden biri. İşte bu 
sene de “ Yeni Yıl ve Baharın Gelişi 
”  İran asıllı bir grup Türk tarafından 
kutlandı.  Nevruz, baharın ilk günü 
ve bu gün kuzey yarım kürede 
bahar ekinoksunun  oluştuğu gün 
oluyor. Yani gece ve gündüz birbirine 
eşitleniyor. Nevruz geleneğinin tarihi 
15.000 yıl öncesine kadar uzanıyor.  
O çağlarda mevsimler insanoğlunun 
hayatında günümüzdekinden daha 
yaşamsal bir önem arz ediyordu.  
Yaşamla ilgili her şey dört mevsim 
ile çok yakından ilgiliydi. Zor geçmiş 
bir kışın ardından gelen bahar, tabiat 
ananın çiçekler, yeşillenenen bitkiler 
ile uykusundan uyanması ve sığırların 
yavrulaması, insanoğlu için büyük bir 
fırsat ve bolluğun canlanması demekti. 
İşte böyle bir dönemde bu Nevruz 
kutlamalarını başlatanın Kral Cemşid 
olduğu söyleniyormuş. Nevruz’un 
en önemli kutlamalarından biri heft 
sin sofrasının kurulmasıymış. Bereket 
getirdiğine inanılırmış. 
“Heft” Farsça da ” 7 “ ve “sin” bildiğimiz 
“S” harfi demekmiş. Heftsin yani “7-S” 
baş harfiyla oluşan bir sofra kuruluyor. 
Bunlar bereketi simgeleyen öğeler. Baş 
harfları “S”  olan maddeler, iğde, sumak, 
sarımsak, metal para, sebze, sümbül, 
semenu (bir tür tatlı), elma, bir nevi 

İran ekmeği yanı sıra başka ilaveler de 
içermekte. Örneğin boyanmış renk renk 
yumurta, ailedeki kişi sayısına göre 
kırmızı  süs balığı, ayna , saat, kutsal 
kitap şamdan gibi.
Dünyanın dört bir yanından 
çocukları ile gelen misafirlerle, saatler 
öncesinden hazırlıklar başladı. Özel 
yemekler hazırlandı. Bayram coşkusuna  
doğru yol alınıyordu. 

Ersin Faikzade ile…

Geceyi  İran asıllı “Türklerin Elmas 
Çocuğu” diye  bilinen “ Birleşmiş 
Milletler Barış Elçisi”  ve altı  ayrı devlet 
tarafından  nişan ile ödüllendirilen Ersin 
Faikzade  taçlandırdı. 
Pist hiç boş kalmadan oynandı, 
oynandı. Özel  olarak hazırlanan 
köstümlü iki kardeşin Azeri  folklörü  
görülmeye değerdi. Konuklarda şiirler, 
şarkılar okudular.  Hoşgörü,  öyle 
engindi ki… bakışlarındaki sıcaklık, 
mutluluk ve  memnuniyetleri her şeye 
yansıyordu.  Yemek sonunda  dışarda 
yakılan ateşler başında toplanıldı. 
Atlayıp dilekler tutuldu. İnanışa 
göre nevruz ateşinden atlayanlar 
hastalıklardan arınır ve yıl boyunca 
hastalanmaz. Nevruz törenlerinde 
ateşin kullanılması, onun temizleyici, 
arındırıcı, hastalıkları, kötülükleri 
ve büyüyü yok edici özelliğinin 
semboliymiş. 
Ertesi gün bayram sabahına 
uyanmıştık. 06.38’de yeni yıl ve bayram 
kutlamasında herkes eksiksiz heft şin 
sofrasının başındaydı. Top patladı. 
Kutlaşmalar,  bayramlaşmalar.  Küçükler 
el öpüp paralar aldılar. 20 Mart da 
Çeşme/ Eritrai’den  yeni yıl ile  baharın 
gelişi kutlandı. Sağlık ve mutlulukla 
içinde kardeşlik , birlik, beraberlik 
ve barış mesajlarıyla  bir kez daha 
karşılandı…
Dünya Manevi Kültür Mirası Listesi ‘ne 
dahil edilen  ” Nevruz” hep böyle 
kutlansa… Sevgiyle ve sağlıkla kalın.İç

im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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51 türden toplam 43 bin 434 su kuşunun bulunduğu dünyanın en önemli sulak alanlarından 
Gediz Deltası’ndaki İzmir Kuş Cenneti, baharın müjdecisi göçmen kuşları ağırlamaya başladı. 

Baharın müjdecileri ‘İzmir
Kuş Cenneti’ne geliyor

Dünyanın en önemli sulak 
alanlarından Gediz 
Deltası’ndaki İzmir Kuş 

Cenneti’nde, baharın gelmesiyle 
birlikte göç hareketliliği yaşanıyor. 
Baharla birlikte yaz göçmeni kuş 
türleri Afrika’dan gelmeye, kış 
göçmeni türler ise Kuzey Avrupa’ya 
doğru göç etmeye başladı. Türkiye’de 
kuş göç hareketlerinin en yoğun 
gözlendiği alanlardan biri olan İzmir 
Kuş Cenneti, Afrika’dan yaklaşık 
10 bin kilometre yol katedip gelen 
kırlangıç, leylek, ibibik, mahmuzlu 
kızkuşu, ebabil, çıkrıkçın, Akdeniz 
martısı gibi pek çok kuş türünü 
ağırlıyor. Kış boyunca bölgede 
konaklayan çamurcun, kaşıkgaga, 
kılkuyruk, fiyu, elmabaş patka ve 
tarakdişler ise yavaş yavaş İzmir 

Kuş Cenneti’nden ayrılıp kuzey 
yönündeki yolculuklarına koyuldu. 
İzmir Kuş Cenneti’nde konaklayan 
kuşlar arasında başı çeken 
flamingoların büyük kısmı ise Tuz 
Gölü, İspanya, Fransa ve İtalya’daki 
üreme alanlarına göç etmeye başladı. 
Geri kalan 7-10 bin flamingonun ise 
yapay olarak oluşturulan flamingo 
adasında önümüzdeki ay kuluçkaya 
yatması bekleniyor. Bu arada yapılan 
son sayımda, İzmir Kuş Cenneti’nde 
51 türden toplam 43 bin 434 su 
kuşunun bulunduğu belirlendi.  
Gediz Deltası’nda kuşların en fazla 
yoğunlaştıkları bölgelerin, güneyde 
Degaj, orta kesimlerde Homa 
Dalyanı ve sazlıklar civarı, kuzeyde 
ise Gediz Nehri ağzı olduğu tespit 
edildi. Tür çeşitliliği açısından ise 

sazlıklar, Homa Dalyanı ve Degaj 
mevkisi ön planda yer aldı. Yaklaşık 
15 bin hektarlık alana sahip İzmir 
Kuş Cenneti’nin 8 bin hektarlık kısmı 
ise yaban hayatını koruma sahası 
konumunda bulunuyor. İzmir Kuş 
Cenneti, aynı zamanda yaklaşık 
100-150 civarında yılkı atına da ev 
sahipliği yapıyor.

2014’te
73,7

milyon lira
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Türkiye’de telefon rehberlik hizmeti veren 9 işletmecinin 2015 yılındaki toplam geliri 75 milyon 
TL’ye yaklaştı. Bir diğer ifadeyle “bilinmeyen numaraları” öğrenmek için 75 milyon lira harcandı.

Bilinmeyen numaralara
75 milyon lira harcadık

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 
(BTK) verilerinden yapılan hesaplamalara 
göre, rehberlik hizmeti veren 9 işletmeci, 
2015'te toplam 74,9 milyon lira gelir elde 
etti. Bilinmeyen numaralara harcanan 
para, 2014 yılında 73,7 milyon lira olarak 
gerçekleşmişti. Geçen yıl rehberlik 
hizmeti almak için işletmecilere yapılan 
toplam çağrı sayısı ise bir önceki yıla göre 
yüzde 24 azalarak 29,2 milyon olarak 
gerçekleşti. Bu dönemde isimle yapılan 

sorgulama sayısı yaklaşık 50,9 milyon, 
numara ile sorgulama sayısı 10,5 milyon, 
bireysel numara sorgulama sayısı 35 
milyon, kurumsal numara sorgulama 
sayısı da 25 milyon olarak belirlendi. Bu 
arada, rehberlik hizmeti işletmecileri 
arasında çağrı sayısı açısından en büyük 
pazar payı, BN Telekom'un olurken, onu 
11818 Rehberlik ve Plus Telekom izledi.
Gelişen teknolojiyle klasik telefon 
rehberlerinin yerini alan  rehberlik 

hizmetleri, 2010’dan sonra ivme 
kazandı.  Halk arasında “bilinmeyen  
numaralar” olarak adlandırılan ve telefon 
işletmecilerinin numara veri  tabanlarına 
erişerek elde edilen bilgilerin gerekirse 
işlenerek kullanıcılara  ulaştırılmasını 
içeren 118’li numaralarla verilen 
rehberlik hizmetleri kapsamına,  daha 
sonra nöbetçi eczane, ulaşım tarifeleri, 
vergi borcu öğrenme gibi hizmetler  de 
dahil oldu.

Gelişen teknolojiyle klasik telefon rehberlerinin yerini
alan rehberlik hizmetleri, 2010’dan itibaren ivme kazandı.

Bilinmeyen numaralara harcanan para

2015’te rehberlik hizmetlerine ilişkin veriler

Çağrı Sayısı
29.261.742

Çağrı Süresi (dk)
47.131.586

İsimle Sorgulama
50.870.245

Numara ile Sorgulama
10.493.436

Gelir (TL)
74.995.370

2014’te
73,7

milyon lira

2015’te
74,9

milyon lira

EKONOMİ
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Atatürk’ü Nazilli’ye 
getiren tarihi trenin 
restorasyonu başladı
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü,  
Sümerbank Basma Fabrikası’nın açılış töreni için Nazilli’ye getiren, 
“Gıdı Gıdı Treni”nin restorasyonuna başlandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Mustafa Kemal 
Atatürk’ü, Sümerbank 

Basma Fabrikası’nın açılış töreni 
için Nazilli’ye getiren, “Gıdı Gıdı 
Treni”nin restorasyonuna başlandı. 
Nostaljik trenin restorasyonunu 
üstlenen Nazilli Belediyesi, trenin 
bulunduğu Sümerbank Tren Garı’nda 
tören düzenleyerek, restorasyonu 
başlattı. Nazilli Belediye Başkanı 
Haluk Alıcık, burada yaptığı 
açıklamada, trenin üzerindeki 
pasın temizleneceğini, aslına uygun 
bir şekilde boyanacağını belirterek, 
restorasyonun tamamlanmasının 

ardından treni, Sümerbank 
Müzesi’nde, Sümerbank basmaları 
ve çeşitli Sümerbank dökümanları ile 
sergilemek istediklerini anlattı.
Bu müzenin çarşı içinde 
olmasını istediklerini vurgulayan 
Alıcık, restorasyonunu yaptıkları 
lokomotifin Atatürk’ü 9 Ekim 
1937’de Nazilli’ye getirdiğini 
anımsatarak, “Bu lokomotifimiz atıl 
haldeydi. Biz bu tarihi lokomotifimizi 
Nazilli Belediyesi olarak restore 
ettireceğiz. Ama işletmeyeceğiz, 
müzede kullanacağız. Bu 
lokomotifimiz bizim için çok önemli.  
diye konuştu. 
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YAŞANAN ÇATIŞMALARIN 
SEBEBİ ENERJİ SAVAŞLARI

Sömürgecilik ortaya çıktığından 
beri dünya üzerinde bir güç savaşı 
başlamıştır.Bu savaşlar özellikle zengin 
enerji havzalarına sahip toprakların 
paylaşımı konusunda  ortaya 
çıkmaktadır.Yaşanan çatışmaların, uluslar 
arası siyasi krizlerin arkasında enerji 
konusu vardır.
      Türkiye enerji  kaynakları açısından 
çok önemli bir konuma sahiptir. 
Dünyada üretilebilir petrol ve doğalgaz 
rezervlerinin  yaklaşık %72’lik bölümü 
coğrafyamızda bulunmaktadır. 
Türkiye jeopolitik itibariyle pek 
çok önemli projede yer almaktadır.
Türkiye, enerji zengini Hazar, Orta 
Asya, Ortadoğu ülkeleri ve Avrupada’ki 
tüketici pazarları arasında bir ‘Enerji 
Koridoru’konumundadır. Türkiye’nin  
sahip olduğu en eski  boru hattı olan 
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, Kuzey 
Irak’ta yer alan Kerkük petrollerini Batı’ya 
ulaştırmaktadır.
       Enerji, Uygarlıkların devamı için 
vazgeçilmez bir unsurdur. Bir devlet 
enerji  sorununu  çözebiliyorsa, 
ekonomik anlamda belli  bir gücü elde 
etmiş demektir. Ekonomik alanda güçlü 
olan ülkeler de dünya siyasetine yön 
veren ülkeler konumundadır.
        Avrupayı 1890’lardan itibaren 
sömürgeciliğe iten ilk faktör ekonomik 
güçtür. Çoğu Afrika  ülkesinin sınırları, 
sömürgeci devletler tarafından masa 
başında cetvelle çizilmiştir.Bu durum, 
Afrika’da yıllarca süren iç çatışmalara 
ve sınır savaşlarına sebep olmuştur.
Bu da, Afrika’daki  açlığı ve yoksulluğu 
arttırmıştır.Sömürüldükleri için, kıtanın 
sahip olduğu doğal kaynaklar bölge 
halkı tarafından kullanılamamıştır.
        Ortadoğu’da var olan belli başlı 
devletlerin yanında  Kuveyt,Birleşik Arap 
Emirlikleri, Katar, Bhreyn gibi devletler 

de bulunmaktadır. Bunun nedeni  İngiliz 
sömürgeciliğinin bu bölgedeki  petrol 
rezervini paylaştırmasıdır. ABD’nin 11 
Eylül sonrası El-Kaide ile Irak arasında bir 
bağlantı kurmasının sağlam bir dayanağı 
yoktur. Irak’a yapılan harekatın asıl 
sebebi petroldür.
        Suriye’de ise İsrail,ABD ve AB ülkeleri 
bir tarafta; İran, Rusya ve Çin öteki tarafta 
olmak üzere bir savaş yaşamaktadır.Bu 
karşı karşıya gelişin sebebi yine enerji 
kaynaklarının paylaşımıdır.Suriye’de 
yaşanan insanlık dramı ve Müslümanlara 
karşı yapılan katliam Sömürgeci 
Devletlerin umurunda bile değil. 
Amaçlarına ulaşmak için bunu sebep 
göstererek Suriye’ye girdiler.
        Ortadoğu’da kontrolü ele geçirmeye 
çalışmaktadırlar. Bugün Suriye’de ya da 
Irak’ta yaşananlar; hem başta petrol ve 
doğalgaz olmak üzere enerji kaynakları, 
hem de  onların ulaşım güzergahını 
kontrol için yapılan bir savaştır.
         Enerji savaşıyla silahlanma yarışı 
iç içedir. Silah sanayiinde lider ülkeler, 
ürettikleri  silahları, yeni roketleri, yeni 
bombaları deneyecek  ve bunları satacak 
sahalar aramaktadırlar.
         Bu gerçekler ortadayken müslüman 
ülke topraklarını sömürmeyi tek çözüm 
göstermek  hiç deinsani ve samimi 
değildir. Bu noktada, Batılı halkları 
Müslüman halklardan üstün gören 
zihniyetin değişmesi gerekmektedir. 
Hangi ırktan olursa olsun tüm insanların 
sahip olduğu haklar eşittir. Hiçbir 
ırk, diğer bir ırkın haklarını sömürme 
yetkisine sahip değildir. İnsanları 
ruhsuzluğa, sevgisizliğe, duyarsızlığa 
sürükleyen Darwinizm akımına karşı  
eğitim şarttır.Batı Dünyasının sömürge 
mantığıyla değil, şefkat ruhuyla hareket 
edilmesi gerekmektedir.  

İç
im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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ABD’nin Florida eyaletinin 
Miami şehrinde dünyanın 
ve ABD’nin en büyük deniz 

turizmi, ticareti ve taşımacılığı fuarına 
katılan Türkiye heyeti, ülke tanıtımına 
katkı yaptı. ABD’nin en önemli turizm 
bölgelerinden olan Florida eyaletinin 
Miami şehrinde 14 Mart’ta başlayan 
“Seatrade Cruise Global” fuarında 
Türkiye, yaklaşık 100 metrekarelik 
standda katılımcılara tanıtıldı. Florida 
Fort Lauderdale’de gerçekleştirilen 
dünyanın en büyük deniz turizmi, 
ticareti ve taşımacılığı fuarında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı adına kurulan 
stand ile temsil edilen Türkiye, fuar 
boyunca çok sayıda ziyaretçinin 
yakından ilgilendiği önemli 
bir turizm ve deniz taşımacılığı 
destinasyonu olarak dikkat çekti. 
Fuar boyunca ziyaretçilerle yakından 

ilgilenen Washington Kültür ve 
Tanıtma Müşaviri Görkem Kurşunlu 
Karakuş, yaptığı açıklamada, 2015 
ve önceki senelerde, Amerika’dan 
Türkiye’ye kruvaziyer ile  giden  
yolcu sayısının neredeyse uçak ile 
seyahat eden yolcu sayısına eşit 
olduğunu hatırlattı. En az 400 bin 
kişilik bir pazara sahip kruvaziyer 
turizminin, 2016 yılında da var olan 
pazar payını koruması ve hatta 
artırması için gerekli çalışmaların 
yapıldığını kaydeden Karakuş, son 
dönemdeki bazı iptallerin telafi 
edilebilmesi için de büyük şirketlerle 
bire bir görüşmelere devam 
ettiklerini belirtti.  11 bin uluslararası 
ziyaretçinin katılmasının beklendiği 
fuarda Türkiye, Asya ile Avrupa’nın 
bağlantı noktasında önemli bir ülke 
olarak dikkat çekiyor.

ABD’nin Miami şehrinde dünyanın en büyük deniz turizmi, ticareti ve 
taşımacılığı fuarına katılan Türkiye heyetinin tanıtımı ilgi gördü. Türkiye, 
fuar boyunca özellikle deniz taşımacılığı destinasyonu olarak dikkat çekti.

Miami’de “Türkiye rüzgarı”

DÜNYA
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TÜRK TERMAL 
SAĞLIK 
TURİZMİNİN 
UYGULAMA 
SORUNLARI 

Türkiye’deki tüm termal turizm tesislerinde 
termal tedavi uygulamalarında kaliteli 
sağlık hizmeti verebilecek yeterli 
sayıda, eğitimli, profesyonel sağlık 
personeli bulunmamaktadır. Sağlık 
Bakanlığı tarafından çıkarılan Kaplıcalar 
Yönetmeliği’nde termal tesislerde 
istihdamı zorunlu sağlık personeli içinde 
yukarıda saydığımız meslek grupları 
belirtilmemiştir. Bir çok tesiste de turizm 
alanında eğitim görmüş yeterli sayıda 
profesyonel meslek elemanı ve personel 
istihdam edilmemektedir. Termal sağlık 
tesislerinde tedavi gören sigortalıların 
masraflarının tamamı sosyal güvenlik 
kurumları tarafından karşılanmamaktadır. 
Tıbbi açıdan kaplıca tedavisi görmesi 
gerekenler için; karşılanan miktar Harcırah 
Kanununa göre birinci derecedeki Devlet 
Memuru için saptanan gündelik 18.00 TL 
ve 17. madde hükmüne göre yol parası ile 
banyo giriş ücretleri ve raporda öngörülen 
fizik tedavi giderlerini kapsamakta ve 
talimatta belirtilen miktarlar üzerinden 
ödenmektedir. Ayrıca konaklama ve 
yemek bedeli ödenmemektedir. S.S.K. 
sigortalıları için de aynı şartlarda ödeme 
yapılmakta, Bağ-Kur sigortalıları için ise 
hiçbir şekilde ödeme yapmamaktadır. 
Yapılan ödemelerin günlük tutar olarak 
düşük kalması ise termal turizm tesislerinin 
düşük gelir elde etmelerine neden 
olmaktadır. Türkiye’deki kaplıcaların ve 
tesislerinin bir çoğunun belediye ve özel 
idarelere ait olması nedeni ile bu tesislerde 
asgari tesis standartları sağlanamamış, 
sektörün gelişen ihtiyaçları doğrultusunda 
değişiklikler yapılamamış ve bu tesislerde 
sunulan hizmetler geleneksel kaplıca 
uygulamalarının dışına çıkamamıştır. İç 
ve dış termal turizme hitap edebilecek 
nitelikteki tesislerin azlığı, tesislerde kür 
merkezlerinin geliştirilememesi ve bulunan 
termal tesislerde geleneksel kaplıca 
kullanımının yaygın olması sektörün 
önemli eksikleri arasında gösterilmektedir. 
Ayrıca termal turizm tesislerinin dünyadaki 
çağdaşlarına oranla yeterli yapılanmaya 
sahip olmadıkları, hizmet standartlarını 
yakalayamadıkları ve konaklama tesisi, 
kür merkezi, dinlenme ile spor alanlarında 
ciddi eksikliklerinin olduğu vurgulanmıştır. 
Dünyada turizmden en fazla gelir 
elde edilen ülkelerin uygulamalarına 
bakıldığında, bu ülkelerdeki planlamaların 
ve değerlendirmelerin, devlet ve 
turizm ile ilgili kurum ve kuruluşlar 

tarafından sürdürülebilir turizm ilkesi 
çerçevesinde yapıldığı görülmektedir. 
Türkiye’de ise termal sağlık turizmi, 
turistik ürün çeşitlendirme politikası 
çerçevesinde önemsenmekle birlikte, 
sektörün gelişmesi için gerekenlerin 
yapılmadığı belirtilmektedir. Termal 
suların bulunduğu yerlerde kurulan 
termal tesislerin kaynak koruma, çevre 
koruma önlemlerini almadan hizmete 
açılması, bölgelerin geleceğini tehdit 
etmektedir. Denizli-Pamukkale bölgesi 
örneğinde olduğu gibi geçmişte Romalılar 
ve Bizanslılar tarafından da kullanılmış 
sıcak suların, travertenlerin bölgede 
kurulan turistik tesisler yoluyla kirletildiği 
görülmüştür. Bu tesislerin kaynak çevre 
koruma önlemlerini almamaları zaman 
içinde bölgedeki turizm hareketlerini 
etkilemiştir. Pamukkale örneği termal 
suların kötü ve yetersiz kullanıldığının da 
göstergesi olmuştur. Termal kaynaklardan 
bilimsellik çerçevesinde etkin ve düzgün 
olarak yararlanılması sonucunda, turizm 
sektörünün verimliliğinin ve rekabet 
gücünün artacağı öngörülmektedir. 
Ayrıca son yıllarda ülke genelinde 
sayıları hızla artan “devre mülk kaplıca 
evleri” tesisleri termal suların bilinçsiz, 
düzensiz, kontrolsüz kullanımının 
en açık göstergesidir. Yapılan bu 
tesisler ile yanlış ve tehlikeli bir kaplıca 
organizasyonu kaplıca sistemine 
sokulmaya çalışılmaktadır. Ortaya çıkan 
çirkin yapılaşmaların yanında açılan 
kuyuların ve yapılan sondajların da 
kontrolsüz olduğu belirtilmektedir. Yapılan 
yasal düzenlemeler ile bu sistemlerin 
önüne geçilememekte ve herhangi 
bir yaptırımda bulunulamamaktadır. 
Türkiye’deki kaplıcaların hemen tümünde 
hamam işletmeciliğinin yapıldığı, bir çok 
tesiste sağlık personelinin bulunmadığı, 
sağlık koşullarına aykırı kötü bir hizmet 
sunulduğu ve bu hali ile kaynakların 
istenilen düzeyde kullanılamadığı 
vurgulanmaktadır. Ayrıca termal turizmin 
bugüne kadar yeterince gelişmemesinin 
en önemli nedenleri arasında, kaplıca 
turizminin geliştirilmesi ve benimsenmesi 
için gerekli çabaların gösterilmemesi de 
sayılmaktadır. 
T.C. Sağlık Bakanlığı, Kaplıcalar Yönetmeliği, 
RG: 9.12.2004, 25665. Unutmaz, Gülay, 
(1994), Kaplıca Turizmi, İstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Başar Nacır
basar.nacır@simgedergi.com

Fizyoterapist - Kamu Yönetimi 
Uzmanı (TODAİE, Dipl.1739)    

İÇİMİZDEN
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‘Düğmeli 
evler’ gün 
ışığına
çıkıyor

Sarıhacılar Mahallesi’nde bu-
lunan ve mimari tarzından 
dolayı “düğmeli evler” olarak 

adlandırılan tarihi evlerin aslına 
uygun restore edilme çalışmaları 
sürüyor. Osmanlı mimarisindeki 

düğmeli evlerin restorasyonu 
için 2000’de başlatılan çalışma 
kapsamında bugüne kadar 14 
yapının restorasyonu tamamlanırken 
2 evde de çalışmalar devam ediyor. 
Akseki Belediye Başkanı Mustafa 
İsmet Uysal, restorasyonu süren 2 
evin de nisan ayı sonlarında turizme 
kazandırılacağını söyledi. Özgün 
mimarisiyle dikkati çeken Sarıhacılar 
Mahallesi’ndeki düğmeli evlerinin 
aslına uygun onarılmasıyla gelenek-
sel Türk mimarisinin yaşatılabileceğini 
belirten Uysal, “Sarıhacılar 
Mahallesi’nin önemli bir turizm 
potansiyeli bulunuyor. Biz, yeniden 
buraya ayağa kaldırıyoruz. Evlerin 
aslına uygun olarak restore edilmesi 
için Akseki dışında yaşayan köylüleri 
teşvik ediyoruz” diye konuştu. Uysal, 
ilçedeki 12 evin daha restore edilm-
esi için çalışmaların tamamlandığını 
ifade ederek bu çalışmaların da izin 

için Kültür ve Turizm Bakanlığına 
gönderildiğini kaydetti. Çalışmalarda 
görev alan ahşap restorasyon ustası 
Sinan Kabaoğlu, 30 yıldır ahşap 
yenileme işleriyle uğraştığını ve son 
3 yıldır ise Sarıhacılar’daki düğmeli 
evlerin restorasyon işlerini yaptığını 
aktardı. Kabaoğlu, yenileme işlerinin 
çok hassas olduğunu dile  

Akseki ilçesindeki 800 yıllık 
geçmişe sahip,  “düğmeli evler” 
için restorasyon çalışmaları tüm 
hızıyla sürdürülüyor.
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getirerek “Nakış gibi işliyoruz. Atöly-
ede incelikle birebir tarihi oymaları 
yapıp yerine montajlıyoruz.” dedi. 
Satın aldığı tarihi düğmeli evleri 
turizme kazandırmaya çalışan 
girişimcilerden Mustafa Kavasoğlu 
ise 2010’da yolunun Sarıhacılar’a 
düştüğünü anlatarak gördüğü 
manzara karşısında çok şaşırdığını 
vurguladı. Ziyaretinde tamamen 
doğal, hiç bozulmamış ve insanların 
terk ettiği bir köyle karşılaştığına 
işaret eden Kavasoğlu, şöyle de-
vam etti: “Tarih dolu ve dokusu 
muhteşemdi. Daha sonra bende 
buradan mutlaka yer edinmem 
gerektiği düşüncesi oluştu. Burayı 
yaşam müzesi olarak restore edi-
yorum. Daha sonra 2011 yılında 
konuk evi olarak hazırlamış olduğum 
binayı ve yanındaki otel ile restoran 
yapacağım diğer binayı aldım. Daha 
sonra inşaatlarına 2011 yılında 

başladığım Türkiye’nin ilk folklor 
müzesini yaptım. Şu an 4 yıldır 
devam eden restorasyon işlemlerini 
bu yıl tamamlayarak turizmin 
hizmetine sunacağım.”  Kavasoğlu, 
bütün işlemlerin Antalya Koruma 
Kurulundan alınan izinle yapıldığına 
dikkati çekti. Oyma işçiliğini doku-
suna uygun olarak yapacak ahşap 
ustasını Kastamonu’dan getirdiğini 
belirten Kavasoğlu, şunları kaydetti: 
“Ustalar için atölye kurduk. Onlar 
da 3 yıldır restorasyon çalışmalarına 

devam ediyorlar ve dantel gibi ahşap 
işlemeciliği yapıyorlar. Bu ilk bölümü 
bitirdikten sonra yeni edindiğim 3 
binayı daha restorasyon işlemlerine 
başlayacağım. Restorasyon işlemleri 
kolay değil. Bu evler de yaklaşık 
3 yıl sürecek. Dolayısıyla burada 
dokusunu hiç bozmadan bir canlılık 
kazandırmış olacağım. Bu köye 
yeniden hayat kazandıracağım. Şu 
anda yerli ve yabancı turistler sıklıkla 
geliyorlar. Geçen yıl 50 bin civarında 
yerli ve yabancı turist geldi.”

Komşu şehir Gaziantep’in 
UNESCO “Yaratıcı Şehirler 
Ağına” girmesinin ardından 
harekete geçen Şanlıurfa 
Büyükşehir Belediyesi, bu an-
lamda yapılacak çalışmalarla 
kapıyı aralamayı düşünüyor.
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Türkiye en çok siber 
saldırıya uğrayan 5. ülke
Comodo EMEA Bölgesi Başkan 
Yardımcısı Erdem Eriş, Türkiye’nin 
dünyada en çok siber saldırıya 
uğrayan 5 ülke arasında yer aldığını 
söyledi. ABD merkezli siber güvenlik 
firması Comodo’nun EMEA (Avrupa, 
Orta Doğu, Afrika) Bölgesi’nden 
sorumlu Başkan Yardımcısı Eriş, 
Türkiye’nin en fazla siber saldırı 
yapılan dünyadaki beşinci ülke 
konumunda olduğunu belirterek, 
“Bizden önce Amerika, Rusya, Çin 
ve Hindistan geliyor. Sıralama 
değişebiliyor ancak biz hep ilk 
5’teyiz” dedi.  Siber saldırıların iki 
amacından birisinin “para kazanmak” 
olduğunu dile getiren Eriş, bunun 
“cryptolocker saldırıları” ile yapıldığını, 
saldırganın kullanıcının bilgisayarına 
girerek sistemini şifrelediğini ve 
daha sonra bu şifreyi kaldırmak için 
açık açık para istediğini söyledi.  
Eriş, bunun büyük bir endüstri 
olduğunu kaydederek, kişisine ve 
kuruma göre bu rakamın bin ila 200 
bin dolar arasında değişebildiğini 

bildirdi.  İkinci amacın “zarar vermek” 
olduğunu dile getiren Eriş, belirli 
kişilerin, kurumların ve devletlerin 
bu saldırıya uğrayabildiğini aktardı. 
Eriş, “Aslında birçok ülkede bir ordu 
olarak görülen, bazı yerlerde silahlı 
kuvvetlerin altında bazı devletlerde 
daha bağımsız olan siber birimlerin 
kurulduğu bir dönemdeyiz” diye 
konuştu. Eriş, Türkiye’nin son yıllarda 
siber güvenliğe ve ilgili altyapıya 
ciddi önem verildiğini, önemli 
projeler geliştirildiğini ve istihdamın 

artırıldığını belirterek, “Ancak bu kadar 
fazla saldırı alan ülkenin savunma 
gücü yeterince iyi değil. Ülkenin 
uçtan uca bir siber güvenlik ajandası 
ve stratejisi olmalı. Siber güvenlik 
milli bir proje olarak ele alınmalı” 
dedi. Siber saldırılarda sadece sistemi 
şifreleyip kullanıcıdan para talep 
edilmekle kalınmadığını aktaran Eriş, 
elektronik hizmetlerin kullanılamaz 
hale getirilmesi, bilgi çalınması 
gibi daha fazla zarar verebilecek 
saldırıların gerçekleştirildiğini aktardı.

Duvarın arkasından 
görünmeyen kalmayacak
Savunma Teknolojileri ve Mühendislik 
AŞ (STM) tarafından geliştirilen 
Duvar Arkası Radarı (DAR) ve su altı 
optik haberleşme teknolojisi ilk kez 
görücüye çıktı. 

STM mühendisleri, görsel erişim 
ve keşif imkanının olmadığı 
kapalı mekanlarda bulunan insan 
ve canlı hedeflerin varlığını ve 
konumunu tespit etmek için radyo 
frekans dalgalarını kullanan DAR’ı 
geliştirdi. STM DAR, ileri düzey radar 
teknolojisini kullanarak duvar, kapı 

gibi engellerin arkasındaki hedeflerin 
tespitini sağlayacak. Sahip olduğu 
aldatıcı fenerlerle avlarının ilgisini 
çeken fener balığından ilham alınan 
su altı haberleşme teknolojisi ile su 
altında sonik haberleşmenin dışında 
optik olarak iletişim kurulabiliyor. Türk 
savunma sanayisi, Katar’ın başkenti 
Doha’da ay sonuna kadar açık kalacak 
ve Körfez ülkelerinde düzenlenen 
en büyük organizasyonlardan 
biri olma özelliği taşıyan Deniz, 
Savunma Konferansı ve Fuarı 2016’ya 
(DIMDEX) adeta çıkarma yaptı. Fuara 
58 ülkeden 184 firma katılırken, 
Türkiye’nin savunma sanayisinde 
önde gelen şirketleri bu alandaki 
yetenek ve kabiliyetlerini sergiliyor. 
Şirket fuarda, Türk denizcilik tarihinin 
en başarılı projelerinden yerli korvet 
tipi gemiler MİLGEM ve Pakistan’a 
ihraç edilen 15 bin 600 tonluk 
Denizde İkmal Tankeri’ni tanıtacak.

BİLİM-TEKNOLOJİ
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AK Parti’nin, yayım hayatında 
13 yılı geride bırakan süreli 
yayını, “Türkiye Bülteni” 

içeriğinden tasarımına kadar baştan 
aşağı yenilenerek, dijital ortamda 
da okurlara sunuldu. AK Parti 
Genel Merkezi’nden alınan bilgiye 
göre, Genel Başkan Yardımcısı ve 
Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Tanıtım 
ve Medya Başkanlığında yapılan 
yenilikler arasına “Türkiye Bülteni”ni 
de ekledi. Tasarımı ve içeriği 
yenilenen dergi, artık dijital ortamda 
da yer alıyor. Aylık çıkan “Türkiye 
Bülteni” IOS ve Android tabanlı 
tüm akıllı telefon ve tabletlere 
Google Play ve Apple Store’lardan 
ücretsiz olarak indirilebilecek.  
Partide yapılan aylık çalışmalar, 
güncel siyasi konular, kültür, sanat, 
edebiyat alanında ve dünyada 
yaşanan gelişmelerden derlenen 
haberlerin yer aldığı dergide, özel 
röportajlara da yer veriliyor. Tüm 
teşkilatlara basılı halde dağıtılan 

dergi, dijital ortamda herkes 
tarafından ücretsiz okunabilecek. 
AK Parti Tanıtım ve Medya 
Başkanı Ömer Çelik, günümüzün 
en önemli iletişim araçlarından 
biri olan dijital mecralara büyük 
önem verdiklerini belirterek, 
içeriği ve tasarımı yenilen “Türkiye 
Bülteni”ni, herkesin okuyabilmesi 
için dijital ortamda çıkarmaya 
başladıklarını bildirdi. Çelik, “Aylık 
olarak planladığımız dergide, özel 
haber ve özel röportajlara yer 
vereceğiz. Haberlerin videoları 
ve fotoğraf galerileri  ile hem 
okunup hem izlenebilecek renkli 
bir dergi oluşturuyoruz.” diye 
konuştu. Daha fazla kitleye en 
kısa sürede ulaşmak istediklerini 
vurgulayan Çelik, şunları kaydetti: 
“Yaptığımız uygulama ile 
kullanıcıya arşivleme ve erişim 
kolaylığı da sağlıyoruz. Ülkemize 
yaptığımız hizmetler, Türkiye’nin 
dört bir yanındaki vatandaşlarımız 

tarafından yakından ve anlık takip 
edebilsin diye dijital alanlarda 
gerçekleştirdiğimiz yenilikleri 
sürdüreceğiz. Bu kapsamda AK 
Parti’nin kurumsal sitesi olan 
‘akparti.org.tr’yi ve uygulamasını da 
hızla yenileyeceğiz.” 

Türkiye Bülteni yenilendi
Yayım hayatında 13 yılı geride bırakan süreli yayını “Türkiye Bülteni”, içeriğinden tasarımına kadar baştan aşağı 
yenilendi. Uygulama ile kullanıcıya arşivleme ve erişim kolaylığı da sağlıyor. Aylık çıkan “Türkiye Bülteni” IOS ve 
Android tabanlı tüm akıllı telefon ve tabletlere Google Play ve Apple Store’lardan ücretsiz indirilebiliyor.

BİLİM-TEKNOLOJİ
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SPOR

Kadınlar Futbol 1. Lig’de art arda 
dördüncü şampiyonluğa ulaşan 
Konak Belediyespor’un teknik 

direktörü Ali Alanç, “Hep beraber 
bir aile ortamı yaratarak bu başarıyı 
getirdik.” dedi. Teknik Direktör Hüseyin 
Tavur’un koordinasyonunda başarılı bir 
yapılanmayla üst üste 3 şampiyonluk 
kazanan ve Kadınlar Avrupa Şampiyonlar 
Ligi’nde ön eleme turunu geçmeyi 
başaran ilk Türk ekibi olan Konak 
Belediyespor, sezon başında ekonomik 
olarak küçülme kararı aldı. Tavur’un 
yanı sıra bazı önemli isimleriyle yollarını 
ayıran İzmir temsilcisi, buna rağmen 
ligde 4. şampiyonluğunu ilan etmeyi 
başardı. Erkekler futbolda Süper Lig’de en 
son 2010-2011 sezonunda Bucaspor’la 
temsil edilen İzmir, son dönemde istediği 
sonuçları alamıyor. Bu sezon PTT 1. Lig’de 
yer alan 3 temsilcisinden Göztepe ve 
Altınordu, play-off mücadelesinde uzakta 
kalırken, son sırada yer alan Karşıyaka ise 
lige tutunma çabalarına devam ediyor. 

İzmir’i Süper Lig’de temsil eden son ekip 
olan Bucaspor ise Spor Toto 2. Lig Kırmızı 
Grup’ta mücadelesini sürdürüyor. Spor 
Toto 2. Lig Beyaz Grup’taki Menemen 
Belediyespor ise kalan haftalarda play-off 
barajında kalmak istiyor. Süper Lig’de en 
fazla yer alan ekiplerden olan “Büyük Altay” 
ise mücadelesini Spor Toto 3. Lig 1. Grup’ta 
devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, ligde 10. 
durumda bulunuyor.  
 
“Aile ortamı” 
Konak Belediyespor Kadın Futbol Takımı 
Teknik Direktörü Ali Alanç, üst üste 
yaşanılan 3 şampiyonluğun ardından 
sezon başındaki maddi sıkıntılar nedeniyle 
daraltılan bir bütçeyle yola çıktıklarını 
söyledi. Bu süreçte takımdan ayrılanların 
olduğunu kaydeden Alanç, ilk 4 haftayı 
kayıpsız geçtikten sonra İzmir’de 4-0 
kaybettikleri 1207 Antalya Muratpaşa 
Belediyespor maçının ardından eksiklerini 
giderdiklerini söyledi. Alanç, erkek 
futbolculara uyguladıkları antrenmanı 

kadın oyunculara da uyguladıklarını ve 
bunda başarılı olduklarını belirtti. 
 
Zamanla tempolarını artırdıklarını 
kaydeden Alanç, “Milli Takım teknik 
direktörümüz bile bu kadar pas yapan 
bir takım görmediğini söyledi. Milli 
takımda mücadele eden oyuncu sayımızı 
5’e çıkardık ve şampiyonluğa da ulaştık.” 
diye konuştu. Alanç, takımda bütün 
futbolcularla çok güzel bir iletişimlerinin 
olduğunu belirterek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Yaptığımız toplantılarda 
onların fikirlerini alıyoruz, öneri veriyorlar. 
Oyuncularımız akademide okuyan 
öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni 
olacaklar. Bizim yaptırdığımız idmanı 
eleştirmeye dahi hakları var, çünkü 
onlar da bunu okuyorlar, görüyorlar. 
Hep beraber bir aile ortamı yaratarak bu 
başarıyı getirdik.” 
 
Alanç, takıma üst üste 3 şampiyonluk 
yaşatan Hüseyin Tavur’a teşekkür ederek, 

İzmir’de futbol 
kadınlardan sorulur



59MART 2016 - SAYI 12

SPOR

kendisinin takıma 10 yıl katkı verdiğini 
söyledi. Altyapıya da önem verdiklerine 
işaret eden Alanç, şunları kaydetti: 
“Taşıma suyla değirmen dönmez. Transfer 
yapalım, onu yapalım bunu yapalımla 
suni başarlar istemiyoruz. Altyapımız 
olsun, altyapıdan oyuncularla mücadele 
edelim. Şu anda minik, yıldız ve gençlerde 

Türkiye’nin en iyi kapasitesine sahibiz. 
Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi 
öncesinde çok az idman yapabildik. Ancak 
bu sezon ön eleme turunu geçeceğimizi 
düşünüyoruz. Şampiyonlar Ligi’nde de 
devam edeceğimize inanıyoruz. İlk 8’e 
kalabileceğimizi düşünüyorum.” 

“Konak Belediyespor, 
Kadınlar Futbol 
1. Lig'de üst üste 

4. şampiyonluğuna 
ulaştı.“
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Sağlık Bakanlığı Müşaviri Erol Afşin, 
tıbbi operasyonların Avrupa’dan 
daha kaliteli ve ucuza yapıldığı 
Türkiye’nin, sağlık turizminden 
sağladığı gelirin tanıtımla 
artırılabileceğini belirterek, “Bir-iki 
yıl içerisinde sağlık turizminde yıllık 
gelirin 5 milyar dolara ulaşacağına 
inanıyorum.” dedi. Afşin, yaptığı 
açıklamada, sağlık turizminin 
Türkiye’de ciddi ekonomik girdi 
sağlayan önemli alanlardan 
olduğunu söyledi. Hükümetin bu 

alana çok önem verdiğini vurgulayan 
Afşin, Ekonomi Bakanlığı’nın 
destek verdiği sağlık turizmi 
konusunda Sağlık Bakanlığı’nın 
faaliyetlerine değindi. Afşin, 
Türkiye’deki özel kuruluşların sağlık 
alanında çok başarılı olduğunu, 
Sağlık Bakanlığı’nın da bu konuda 
çalışmalar yaptığını ve bakanlığa 
bağlı bazı sağlık kuruluşlarında 
sağlık turizmi için bölümlerin 
ayrıldığını aktardı. Türkiye’nin 
yıllık sağlık turizmi gelirinin resmi 
rakamlara göre 1,5 milyar dolara 
yaklaştığını dile getiren Afşin, ancak 
bu rakamı net kestirmenin mümkün 
olmadığını, özel kuruluşlar da dahil 
olmak üzere sağlık turizminin bütün 
alanlarından ülkeye yıllık 3 milyar 
dolar civarında döviz girdiğinin 
tahmin edildiğini anlattı. Afşin, sağlık 
turizminde 2023 hedefinin “yıllık 
20 milyar dolar gelir” olduğunu 

anımsattı. Bu alanda sivil toplum 
kuruluşlarının, özel kuruluşların ve 
kamunun iş birliği halinde çalışması 
gerektiğini ifade eden Afşin, 
koordineli bir şekilde çalışılması 
halinde bütün Akdeniz’deki otellerin 
doldurulabileceğini belirtti. Afşin, 
sadece medikali değil yaşlı ve 
termal turizmini kapsayan alanları 
da iyi bildiklerini kaydederek, “Bu 
konuda Sağlık Bakanlığı büyük 
çalışmalar yapıyor. İddia ediyorum, 
son dönemde turizmin genelinde 
yaşanan ve yaşanması muhtemel 
ekonomik sorunları, sağlık turizmi ile 
halledebiliriz.” değerlendirmesinde 
bulundu.

“Sağlanan teşvik ve avantajlar çok iyi”
Türkiye’de artık yapılmayan tıbbi 
operasyonun neredeyse kalmadığını 
söyleyen Afşin, yabancıların en 
çok organ nakli, saç ekimi, kalp 

Sağlıkta 5 milyar dolar hedefi

Sağlık Bakanlığı 
Müşaviri Erol Afşin

Türkiye’ye sağlık turizminden yıllık gelir 1,5 milyar dolara yaklaştı. Özel kuruluşlar dahil olmak üzere 
ülkeye sağlanan döviz girişinin yıllık üç milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı Müşaviri 
Erol Afşin, “Birkaç yıl içinde yıllık gelirin beş milyar dolara ulaşacağına inanıyorum” dedi.
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ameliyatı, estetik operasyon gibi 
amaçlarla ülkeye geldiğini hatırlattı. 
Afşin, Türkiye’nin artık hem personel 
hem de tıbbi cihaz açısından 
oldukça ileri seviyelere geldiğine ve 
yurt dışında bunların duyurulması 
gerektiğine dikkati çekti. Kamu-
özel ortaklığı ile ilgili dernek ve 
birliklerin destekleriyle Türkiye’nin 
sağlık turizminin tanıtılarak çok daha 
ileriye götürülebileceğini aktaran 
Afşin, bu konuda verilen teşvik ve 
sağlanan avantajların önemine 
değindi. Afşin, iş birliğiyle çok 
büyük başarılara ulaşılacağının altını 
çizerek, “Bir-iki yıl içerisinde sağlık 
turizminde yıllık gelirin 5 milyar 
dolara ulaşacağına inanıyorum. Ama 
akıllı davranmak lazım. Dünyadaki 
her devlet bu alana girmek istiyor 
ancak erken giren oturur. Biz el 
ele vererek bu işi başarabiliriz. 
İlgili vatandaşımız bakanlığın bu 
konudaki sayfasına girerek teşvikleri 
görürse herhalde mesleğini bırakıp 
bu işi yapar.” ifadelerini kullandı. 

“Ortalama yüzde 50 ucuz”
Sağlık turizmi için gelenlerin 
normal turistlerden 4 kat fazla 
ekonomik getiri sağladığını dile 
getiren Afşin, burada tedavi olan 
hastanın daha sonra şehri gezdiğini, 
alışveriş yaptığını, restoranlara 
gittiğini anlattı. Afşin, hastanın 
yanında mutlaka en az bir refakatçi 
bulunduğunu, böylece sağlanan 
ekonomik gelirin de arttığını 
anımsattı.

Yabancıların Türkiye’yi seçmesinde 
başta Sağlık Bakanlığının 
kuruluşları olmak üzere özel sektör 
hastanelerinin etkisi olduğunu 
belirten Afşin, “Personel, teknolojik 
ve bilimsel açıdan çok geliştik. 
Bunun yanı sıra fiyat konusu da 
belirleyici oluyor. İnanın sağlıkta 
Avrupa’dan daha iyiyiz. Onlara 
göre ucuz ve kaliteli sağlık hizmeti 
sunuyoruz. Tıbbi tedavilerde 
sağladığımız kaliteli hizmetin ücreti 
diğer ülkelere nazaran bazen yüzde 

70’lere varan 
oranlarda daha 
ucuz oluyor. 
Ortalama yüzde 
50, yani yarı 
yarıya ucuzuz.” 
diye konuştu. 
Afşin, Türkiye’ye 
öncelikli olarak 
Irak’tan hasta 

geldiğini, Azerbeycan, Kazakistan, 
Türkmenistan, Gürcistan, Yunanistan, 
Özbekistan ve Bosna Hersek 
gibi ülkelerden şifa bulmak için 
Türkiye’nin yoğun bir şekilde tercih 
edildiğini hatırlattı.

Afşin, artık Avrupalıların da sağlıkta 
Türkiye’yi tercih ettiğini de aktardı.
“Türkiye Avrupa’dan daha ucuz, 
hızlı ve kaliteli”
Sağlık turizmi alanında hizmet veren 
ve dünyanın her yerinden hastanın 
geldiği bir kliniğin yönetiminde 
bulunan diş ve çene cerrahisi 
uzmanı Nihat Tanfer de dünyada 
artık turizm konseptinin değiştiğini, 
özellikle Uzak Doğu’dan turistlerin 
ülkeye sağlık amaçlı gelmelerinin 
sağlanması gerektiğini vurguladı. 
Tanfer, “Deniz, kum ve güneş gibi 
amaçlarla yapılan turizmde turist 
birtakım nedenlerle gideceği 
yeri değiştirebiliyor ancak sağlık 
turizminde bu zor.” dedi. 
Türkiye’nin, Avrupa kalitesinin 
üzerinde ve yüzde 70 daha ucuza 
ağız ve diş sağlığı hizmeti verdiğinin 
altını çizen Tanfer,”Avrupa’ya 
göre tedaviler de çok kısa sürede 
tamamlanıyor.” bilgisin verdi. 
Tanfer, Ekonomi Bakanlığının sağlık 
turizminde verdiği teşviklerin önemli 
olduğunu ancak bu desteklerin 
artması gerektiğini de sözlerine 
ekledi.
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İÇİMİZDEN

54 sn.

780 sn.

4,5G3G

4.5G’den yararlanmak için
onay gerekiyor

4,5G teknolojisinden yararlanmak için söz konusu teknolojiyle uyumlu sim kart ve cihaz sahiplerinin, 
bağlı bulundukları operatöre 4,5G hizmetinden yararlanmak için onay vermeleri gerekiyor.

4,5G’den, teknolojiye 
uygun sim kart ve cihaz

kullanıcıları, herhangi bir 
ek ücret ödemeden

yararlanabilecek.

2GB’lık bir video, 3G’de 780
saniyede yüklenirken, 4,5G’de

54 saniyede indirilebilecek.

Turkcell T60, Turkcell T50, Turkcell Turbo T50, Apple Ipad Air 2, Apple Ipad Air, Apple Ipad 4, Apple Ipad Mini, Apple 
Ipad Mini, Retina, Apple Ipad Mini 3, Apple Iphone 5, Apple Iphone 5C, Apple Iphone 5S, Apple Iphone 6, Apple 
Iphone 6 Plus, Blackberry Q10, Blackberry Q5, Blackberry Z30, Nokıa Lumia 625, Nokia Lumia 820, Nokia Lumia 
920, Nokia Lumia 925, Nokia Lumia 1020, Nokia Lumia 1320, Nokia Lumia 1520, Nokia Lumia 930, Nokia Lumia 
830, Nokia Lumia 735, Nokia Lumia 640, Sony Xperia Tablet Z2, Sony Xperia Tablet Z, Sony Xperia Z, Sony Xperia 
SP, Sony Xperia Z Ultra, Sony Xperia Z1, Sony Xperia Z1 Compact, Sony Xperia Z2, Sony Xperia M2, Sony Xperia Z3, 
Sony Xperia T3, Sony Xperia C3, Sony Xperia E3, Sony Xperia Z3 Compact, Sony Xperia Z3 Tablet Compact, Sony 
Xperia E4G, Sony Xperia M4 Aqua, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 4, Samsung Galaxy Alpha, Samsung 
Galaxy Note Edge, Samsung Galaxy Grand Prime, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy Tab S, Samsung Galaxy 
S6, Samsung Galaxy S6 Edge, Samsung Galaxy A7, Samsung Galaxy E7, LG G2, LG Nexus 5, LG G3, LG G Flex 2, LG 
G4, Htc One Max, Htc One Mini, Htc One Mini 2, Htc One M8, Htc Desire 601, Htc Desire 610, Htc Desire 816, Htc 
Desire 510, Htc One E8, Htc Desire 820, Htc Desire Eye, Htc One M9, Huawei Ascend P7, Huawei Ascend G7, Huawei 
Ascend Mate 7, Vodafone Smart 4, Power, Vodafone Smart 6, Avea In Touch 4, Vestel Venus 5.5 X, Vestel Venus 5.5 V, 
General Mobile Android One, Casper Via V6, Casper Via V6x, Casper Via V9 ve Asus Zenfone 2.

Telefonların marka ve
modeline göre ekranda ‘4G’, 
‘LTE’ (Long Term Evolution) 

veya ‘4,5G’ yazacak.

Zamanla bütün telefonların
ekranlarında 4,5G ibaresi yer

alacak.

4,5G’de hız, veri indirmede 
100-150 Mbps’ten başlayıp 375 

Mbps seviyelerine kadar
çıkacak.

150 Mbps

350 Mbps

4,5G’YE UYUMLU CİHAZLAR 
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Aşık Veysel’in yaşadığı 
Sivrialan köyündeki müzeye 
dönüştürülen evinde, 

kıyafetlerinden kullandığı eşyalara, 
çektiği tespihten bir zamanlar 
çaldırıp bulduğu cüzdanına, 
piposundan gözü gibi baktığı sazına 
varana kadar birçok özel eşyası 
sergileniyor. İlçeye 30 kilometre 
uzaklıktaki köyde bulunan müze, 
en çok Veysel’in ölüm yıl dönümü 
olan 21 Mart’ta ve yaz aylarında 
ziyaretçi ağırlıyor.Halk ozanının 
aile fotoğraflarının da sergilendiği 
müzede gezenlere Veysel’in 
türküleri de eşlik ediyor. Zaman 
zaman da Aşık Veysel’in türküleri, 
hoparlörlerle müze dışına verilerek 
köyün sokaklarında yankılanıyor. 
Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, 
Aşık Veysel’in Sivrialan köyündeki 
evinin müzeye çevrildiğini hatırlattı. 

Müzenin 2009’da projelendirildiğini 
ve 2012’de faaliyete geçtiğini 
belirten Pektaş, “Müzede hem eski 
hem de yeni mimarinin özelliklerini 
bir arada bulmak mümkün. Eski 
mimariye baktığımızda Cumhuriyet 
yıllarında bir Anadolu köyünde 
yaşantının nasıl olduğu, Veysel’in 
hayatı üzerinden anlatılıyor” dedi. 
Pektaş, şöyle devam etti: “Aşık Veysel 
Müzesi’nin bulunduğu Sivrialan 
köyü, ulaşım anlamında Şarkışla’ya 
30 kilometre mesafede olduğu 
için insanlar vakit ayırıp müzeyi 
ziyaret etme fırsatı bulamıyorlar. 
Biz de bu düşünceden hareket 
ettik. Bu müze aslının bir benzeri 
olacak. Aşık Veysel’in heykeli, 
kullandığı kişisel eşyalar ve aşıklık 
kültürüne ilişkin de çeşitli ögelerin 
yer aldığı bir minyatür hazırlamayı 
düşünüyoruz ama asıl müze yine 

Sivrialan’da olacak. İlçeye gelen 
ziyaretçilerin kısa zamanlarını 
değerlendirebileceği, onları 
Aşık Veysel ile bir nebze de olsa 
buluşturup tanıştırabileceğimiz bir 
mekan düşünüyoruz.”

Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel’i daha iyi tanıtmak amacıyla Sivas’ın Şarkışla ilçesine, Sivrialan 
köyündeki müzenin küçük bir benzeri yapılacak. Müze aslının bir benzeri olacak. Aşık Veysel’in heykeli, 
kişisel eşyaları ve aşıklık kültürüne ilişkin de çeşitli ögelerin yer aldığı bir minyatür hazırlanacak.

Şarkışla’ya Aşık Veysel Müzesi
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İstek,  
öneri ve 
şikayetinizi 
BİMER’e
iletin
Herhangi bir kamu kurumunda 
aldığınız hizmetle ilgili bir 
sorunla karşılaştığınızda, 
kamu görevlileri işinizi 
ihmal ettiğinde; istek, öneri 
ve şikâyetlerinizi iletmek 
istediğinizde BİMER’e 
başvurun.

www.bimer.gov.tr

DOĞRUDAN BAŞBAKANLIK
T.C. BAŞBAKANLIK 

HALKLA İLİŞKİLER DAİRE BAŞKANLIĞI


