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BAŞKANDAN

Dimdik Ayakta Durmak

Yıllardan sonra görüp de inanamadığımız birlik ve beraberliğin bozulmaması için, el ele gönül gönül’e olmamız lazım.
Zira FETÖ ve Fırat Kalkanı operasyonu gösterdi ki emperyalizm bizi bölmek için pusuda bekliyor... Bu pusuya meydan 
vermemek için birliği sonuna kadar devam ettirmemiz, aksi taktirde canavarın bizi parçalamaktan vazgeçmeyeceğini 
bilmemiz gerek. 
Bunun teminatı da gençliğin özgürlüğü ve düşüncesini rahatça söylemesi... 
Aksini düşünmek 12 Eylül darbesini akla getirir ki, bu da ülkenin en az 50 yıl geriye gidip, emperyalizme teslim olması 
anlamına gelir.
                                     xxx 
Liseli gençlik Che Guevara’nın tişörtünü giymiş.
Giysin...
Ne olacak?
Che, yayılmacı emperyalizme karşı savaş veren bir gençti…
Bizim şu anda verdiğimiz savaş da ülkeyi bölmek isteyen emperyalizme karşı verilen savaş değil mi? 
                                     xxx
Netice itibarıyla yolumuz ile geçliğin özgür düşünce yolu aynı...
Birlik...
Beraberlik
Bölme ile bölünmeye karşı dimdik ayakta durmak.                                      

Şerafettin ŞIVKIN

serafettin.sivkin@simgedergi.com
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ANKARA (AA) - Filistin Dışişleri 
Bakanı Riyad Malki, “İsrail ile 
ilişkilerin normalleştirilmesi 

sayesinde Türkiye,  Filistin halkının çektiği 
acıların azaltılması konusunda daha 
aktif bir rol oynayabilecek, katılımını ve 
yardımını üst seviyeye çıkarabilecektir.” 
dedi. Malki, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu ile bakanlıkta baş başa 
görüşmelerin ardından düzenlenen 
ortak basın toplantısında, Ankara’da 
olmaktan duyduğu memnuniyeti dile 
getirdi. Türkiye ile Filistin’i birbirine 
bağlayan çok güçlü bir bağ bulunduğunu 
ifade eden Malki, bu nedenle 15 
Temmuz darbe girişimi nedeniyle büyük 
üzüntü duyduklarını ve Türkiye’ye 
desteklerini iletmek, Filistin halkı ve 
yönetiminin yaşananlarla ilgili duygu ve 
düşüncelerini aktarmak için bu ziyareti 
gerçekleştirdiklerini vurguladı.

İki millet arasında örnek 
denilebilecek mükemmel ilişkiler 
olduğunun altını çizen Malki, 

bu denli önemli bir ilişkiyi daha 
da geliştirmek yönünde arzu 
taşıdıklarını belirtti. Türkiye ile Filistin 
arasında ortak bakanlar kurulu 
fikri olduğunu hatırlatan Malki, “Bu 
kurulun da faaliyetlere başlamasıyla 
birlikte ilişkilerin kapsamı daha da 
genişleyecektir diye düşünüyorum. 
Böylelikle ilişkilerimizi yakın 
gelecekte daha da iyi bir noktaya 
taşıyabileceğiz.” diye konuştu

Çavuşoğlu-Malki ortak basın toplantısı düzenledi
- Filistin Dışişleri Bakanı Malki:
- “İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi sayesinde Türkiye, Filistin halkının çektiği acıların azaltılması konusunda daha aktif bir rol 
oynayabilecek, katılımını ve yardımını üst seviyeye çıkarabilecektir”

GÜNCEL
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HURMA’YI ÜFLEDİ...

Hurma’yı üfledi...
Ağzına verdi.
x
Kadını alladı...
ZAMAN’a pulladı.
x
Dolar’ı verdi...
Askeri yedi.
x
Şu hale bakın:
Koskoca liderler...
Vekiller...
Generaller...
Profesörler... Bu sahtekâra inanmış!
x
Bunların tamamı ülkenin en güvenilir 
insanlarıydı ve güvenliğini devlet 
sağlıyordu...
Şimdi bu haine inanmayan ve korumasız 
olan bizlerin güvenliği ne olacak?
Adamlar daha temizlenmedi çünkü...
…
Sen gel önce adamın bayrağına salla, onu 
ziyarete git, lastiği patlayıp yolda kalınca 
‘’ben karşıyım’’ de.
Yemezler.
x
Herkes biliyor ki lastiği patlayıp yolda 
kalmasaydı:
Yine ağa...
Yine paşa...
Yine mehdi olup, eli öpülecekti...
x
Tüm bunlar olmadan önce de FETÖ, 
‘’Türkiye’de satın alınmayacak adam 
yoktur, fiyatları farklıdır’’ deyip, nasıl 
satın alındığı iddiaları da mahkeme 
tutanaklarına girdi...
x
Tutanaklara giren bu sözler gösteriyor 
ki, şerefsizlerin tümü yemlenmiş... Böyle 
kanı bozuk insanların olduğu bir ülke; 
ne bir arpa boyu yol gider, ne ekonomik 
bağımsızlığını kazanır...
Adalet yok!..
x
Gayem burada sadece satın alınan 
namussuzları değil, satın alınamayan 

dürüst, namuslu ve vatanperver insanları 
da yazıp, onların değerlendirilmesine ışık 
tutmak.
x
Biraz geriye gidersek...
Ülkeden tüymeden önce Reza Zarraf 
denilen bir adam vardı…
ABD ye gitti ve yaptıklarından dolayı 
tutuklandı...
Tutuklandığı halde ne burada edindiği 
mala...
Ne edindiği mülke el kondu...
x
Gitmeden önce, Atatürk Hava Limanı 
Gümrük Müdürlüğünde yapacağı Altın 
işinden dolayı adamı, dürüst memur 
Teoman Coşkun Dudak’a toslayınca, 
memur tarafından bütçeye 30 milyon TL 
kazandırıldı...
Bu memur daha sonra süresi doldu 
bahanesiyle Gaziantep’e gönderildi.
x
Ayrıca, Rezza için Başmüfettiş Zafer 
Yıldırımlı ve Mehmet Eryılmaz’ın 
hazırladığı rapor da işleme konulmadı.
x
Bunları yazmamın sebebi, tümü tarihe 
geçeceği için zaman geçirilmeden 
gereğinin yapılması...
Zira tarih affetmiyor.
x
Yemlenmenin biran önce bitmesi için 
kritik Bölgelere Teoman Coşkun Dudak 
gibi dürüst müdürlerin atanması ve FETÖ 
nün bitirilmesi!..
x
Aksi takdirde:
Yemlenme bitmez...
Ülke biter...

İç
im
izd

en

Bekir Özer

bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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Daniyar İsmayilov: “Türk bayrağına aşığım” - RIO DE JANEIRO

- 2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda gümüş madalya kazanan milli halterci Daniyar İsmayilov:
“2009’daki Dünya Gençler Halter Şampiyonası’nda Türk bayrağı ve renkleri çok hoşuma gitmişti. 
Bütün eşyalarım kırmızı ve beyaz renklerde”

RIO DE JANEIRO (AA) - KEMAL 
ÇOLAK - 2016 Rio Olimpiyat 
Oyunları’nda gümüş madalya 

kazanan Türkmenistan asıllı milli 
halterci Daniyar İsmayilov, bütün 
eşyalarının kırmızı ve beyaz 
renklerde olduğunu belirterek, 
“Türk bayrağına aşığım.” dedi.  Rio 
Olimpiyat Oyunları’nda, erkekler 
69 kiloda 2. olarak, Türkiye’ye 
oyunlardaki ilk madalyasını getiren 
Daniyar İsmayilov, AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu. Milli 
halterci, olimpiyatlar için çok iyi bir 
hazırlık süreci geçirdiğini aktararak, 
“Hazırlıklarımı altın madalya 
üzerine yaptım. Buraya da onun için 
geldim. Maalesef olmadı. Yine de 
madalyasız dönmüyoruz. Ülkemizi 
sevindirebildiysem ne mutlu bana.” 
diye konuştu.  Yarışmanın ardından 
Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay 
Kılıç’ın kendisini aradığını anlatan 
Daniyar İsmayilov, “Beni tebrik 
etti. Ona da çok teşekkür ederim. 

Çok mutlu oldum.” ifadelerini 
kullandı. Kendisine destek veren 
herkese teşekkür eden ve çok 
mutlu olduğunu vurgulayan 24 
yaşındaki sporcu, şunları kaydetti: 
“2009’daki Dünya Gençler Halter 
Şampiyonası’nda Türk bayrağı ve 
renkleri çok hoşuma gitmişti. 2012 
Londra Olimpiyat Oyunları’nda 

Türkmenistan adına yarıştım. Çok 
şükür geldik ve şimdi de Türkiye 
adına yarışıyoruz. Bütün eşyalarım 
kırmızı ve beyaz renklerde. Türk 
bayrağına aşığım.” 
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İÇİMİZDEN

Önce demokrasi;
40 yıl önce şeytan camilerde kol 
gezmeye başlıyor, vaaz veriyor ve 
bu vaazlar kuran ile de hiç mi hiç 
uyuşmamasına rağmen kitleleri 
peşine takıyor.Dinimizi kullanıyor en 
hassas noktamızdan giriyor ve hemen 
hemen ülkenin tamamına yakınını 
kandırabiliyor. Yetmiyor Dünyanın 
170 ülkesinde okullar kuruyor ve bu 
okulları burs paraları, kurban paraları 
ve gönüllü bağışlarla yapıyor. Buna 
göz yumuluyor, ülkenin yoksulluğunu 
da çok iyi kullanabiliyor. Çalışkan 
ve zeki çocuklarını topluyor, onları 
okullarında okutuyor, onlara ağabeyler 
imamlar tayin ediyor ve kurduğu 
hücre evleri ve yurtlarda toplantılar 
düzenleniyor. Okul okuyan çocuklar 
neden gizli toplantılar yapar kimsenin 
dikkatini çekmiyor mu?
Aslında tehlike geliyorum diyordu 
ama kimse bu tehlikeyi önemsemedi 
sadece bireyler değil toplum 
katmanlarının bir çoğu bu oyunu 
sevdi ve destek verdi. Şeytana 40 yıl 
prim verildi göz yumuldu veya onun 
kuracağı imparatorlukta görev alma 
gibi bir gaflete kapıldı.
Bu şeytan öyle bir şeytan ki 
eğitimsiz ve cahil olmasına rağmen, 
gözümüzde büyüttüğümüz koca, koca 
adamları kandırdı ve bu gözümüzde 
büyüttüğümüz kişilerin aslında bir 
hiç olduklarını da görmüş ve izlemiş 
olduk.. Sayın Cumhurbaşkanımız ve 
birkaç kişinin özür dilemesi ile bu iş 
bitmez toplum olarak hepimizin özür 
dilemesi gerekiyor çünkü bu yapıya 
ama öyle ama böyle katkı sağlamadık 
mı? Hiç ama hiç kimse bu şeytanın 
imparatorluğuna katkı sağlamadık 
diyemez. Hepimiz suçluyuz ve ben de 
bu ülkeden özür diliyorum. Hiç bir şey 
yapmadıysam o şeytanın gazetesini 
alıp okumakla da ona katkı sağladım 
diye düşünüyorum ve bu düşüncemde 
çok haklı olduğuma inanıyorum. 
Hiç bu şeytanı benimsemedim. 
Tehlikenin farkına vardığım zaman 
yakınlarımı uyarmayı görev saydım 
ve uyardım o zamanlar ne 17 

Aralık ne de 25 Aralık vardı. Birileri 
hatırlayacaktır. CBÜ rektör seçimleri 
öncesi seçilmesi muhtemel Rektör’e 
karşı tavır koydum ve tek başıma 
kaldım, birileri sen kim oluyorsun da 
bir başka adayı destekliyorsun deme 
cüretini göstererek beni dışlama 
eğilimine girdiler. Oysa ben niyetimi 
belirttim tek başıma da kalsam bu 
tehlikenin varlığını belirtmeye çalıştım. 
Malum rektör şimdi cezaevinde. 
Yetmedi tam 7 yıl önce bir toplantıda 
bu yapının ihanet tohumlarının 
oluştuğu bir topluluk olduğu ve de 
devletin temeline gelecekte dinamit 
koyabileceği konusunda uyarılarda 
bulundum ama dinletemedim.
Tepkiyi alan ben oldum.
Şeytan imparatorluğunu kurarken 
oyununu o kadar sinsi planlarla kurdu 
ki toplumun tüm katmanlarına sızdı 
ve kanaat önderleri yarttı her alana 
girdiği gibi devlet kurumlarının tamanı 
istila etti, yargıyı ele geçirdi yetmedi 
siyasi partiler de önemli görevler aldı, 
ordu gibi bir kuruma hırsızlık yaparak 
ve bu hırsızlıkla elde ettiği soruları 
yandaşlarına dağıtarak onları hırsızlık 
başarıları ile taçlandırarak önemli 
görevlere getirdi.
Şimdi soruyorum bu insanlar 
Müslüman olabilir mi?
Başkalarının haklarını yiyerek bir 
yerlere gelenlerin dini imanı olmaz. 
Bunu bile göremediler.
Şeytana “efendi hazretleri dediler” ve 
peşinden koştular. Ve bu tam 40 yıl 
sürdü.
Siyasiler göz yumdu bu göz yummayı 
bugünkü yönetime bağlayamayız 
yukarıda da belirttiğim gibi 40 
yıldır göz yumuldu, ne adına oy 
adına. Oysa devlet adamlığı uzağı 
yakında görebilmektir. Ne yazık ki bu 
görülemedi ve ve bu vatan hainleri 
ülkemizi egemen güçlere peşkeş 
çektiler. Terör örgütleri ile işbirliğine 
gittiler ve de bu kişiler bizim içimizde 
kimileri kendilerini saklayarak kimileri 
hiç te saklamadan oldular.

Benden söylemesi…İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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İSTANBUL (AA) -  Çekmeköy Beledi-
yesi, Anadolu Ajansı (AA) muhabirl-
erinin, Fetullahçı Terör Örgütü’nün 
(FETÖ) darbe girişimi sırasında 
çektiği fotoğraflardan ve Misvak 
Dergisi’nin çizimlerinden oluşan, “15 
Temmuz Milli Direniş Sergisi” açtı.

Serginin açılışına, Çekmeköy Bel-
ediye Başkanı Ahmet Poyraz, Şehit 
Piyade Astsubay Başçavuş Ömer 
Halisdemir’in babası Hasan Halis-
demir, Atatürk Havaalanı’nda üzer-
inden tank geçen Vasfi Yılmaz, Tuzla 
gişelerde G3 mermisiyle kolunu kay-
beden Üzeyir Civan, tankı güvenli

Çekmeköy Belediyesi, Anadolu 
Ajansı (AA) muhabirlerinin, 
Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 
darbe girişimi sırasında çektiği 
fotoğraflardan ve Misvak Dergisi’nin 
çizimlerinden oluşan, “15 Temmuz 
Milli Direniş Sergisi” açtı.

15 Temmuz Milli Direniş Sergisi

GÜNCEL
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bölgeye götüren Mehmet Köse ve 
köprüde yaralanan Orçun Şekercioğlu 
katıldı. Çekmeköy Belediye Başkanı 
Poyraz açılışta yaptığı konuşmada, 
“Öncelikle şehitlerimize rahmet 
diliyoruz. Biz de şehitlerimizin ismini 
yaşatmak adına Çekmeköy’deki bir 
okulumuza Şehit Ömer Halisdemir’in 
adını vereceğiz. Orada Ömer Halis-
demir gibi bayrağına, milletine bağlı 
çocuklar yetişecek. Şehitlerimizin isim-
lerini unutturmayacağız.” dedi.

Sergimizde Anadolu Ajansı’ndan aldığımız 
fotoğraflarla Misvak Dergisi’nden aldığımız çizimleri 
halkımızın ilgisine sunduk. Burada bir de hatıra deft-
eri bulunduruyoruz, insanlarımız bu deftere duygu ve 
düşüncelerini not düşecekler.”

“Ömer Halisdemir, şehit olacağını 
bilerek mücadele sergiledi. 
Hasan Halisdemir böyle bir evlat 
yetiştirdiği için biz de kendimizi 
onun evladı görüyoruz.

Bu ülkenin evlatları onu anacaklar 
ama teröristler silinip gidecekler. Biz 
15 Temmuz’u unutturmamak için 
bu sergiyi düzenledik.

GÜNCEL
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ANKARA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes ve 
beraberindeki heyeti kabul etti. Çankaya Köşkü’nde, basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1,5 
saat sürdü.

Başbakan Yıldırım, TÜSİAD heyetini kabul etti.
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Rio 2016 Yaz Oyunları Brezilya’nın Rio De Janeiro kentinde devam ediyor. Erkekler teniste İspanyol tenisçi 
Rafael Nadal (kırmızı) ile Fransız raket Gilles Simon (mavi) karşılaştı.

Rio 2016 Yaz Oyunları

GÜNCEL
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- Osmangazi Ziraat Odası Başkanı 
Ekim:
- “Çiftçilerimiz, zaten 2,5 lira maliyeti 
olan bu inciri 2 lira ya da 2,5 liraya 
vermekten şikayetçi. Bunun yanında 
toplama, depolama ve kasalama 
masrafları var ve şuanda çiftçi zarar 
ediyor”
- “Bu yüzden sürekli telefonlarımız 
çalıyor. İhracatçılarımız ve 
firmalarımızla istişare halindeyiz. 
Bugün incirin fiyatı 3,5 liraya kadar 
çıktı. Beklentimiz 6-7 liraya kadar 
çıkması”
BURSA (AA) - ELİF ÖZLEM ÇELİKLER 
- Dünyanın en kaliteli inciri olarak 
kabul edilen ve Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleri başta olmak üzere birçok 

ülkeye ihracatı yapılan “Bursa 
siyahı”nda, bu sezon gerçekleşen 
fiyatlar üreticiyi memnun etmedi. 

Sezonu 2-2,5 liradan açılan ve 
ardından 3,5 liraya kadar yükselen 
incirin kilogram fiyatının maliyeti 
karşılamadığını ifade eden Bursalı 
üreticiler, kilogram fiyatının 5-6 lirayı 
bulmasını istiyor.  

Osmangazi Ziraat Odası Başkanı 
Hakan Ekim, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, siyah incirin, Bursa’nın 
26 köyünde üretilen nadide ürün 
olduğunu söyledi.

Bu yıl incir fiyatlarının üreticinin 

beklentisinin altında olduğunu 
vurgulayan Ekim, “Bizim de bu 
yüzden sürekli telefonlarımız çalıyor. 
İhracatçılarımız ve firmalarımızla 
istişare halindeyiz. Bugün incirin 
fiyatı 3,5 liraya kadar çıktı. 
Beklentimiz 6-7 liraya kadar çıkması.” 
dedi. 

Geçen yıl yaklaşık 25 bin ton 
civarında üretim yapıldığını anlatan 
Ekim, şöyle konuştu:

“Bu incirin yüzde 80’i ihracat olduğu 
için katma değeri çok yüksek bir 
ürün. Bu ürünün ihracatı olmadığı 
zaman da büyük sıkıntılar oluyor. 
İç piyasada ve dış tüketimde çok 

“Bursa Siyahı” üreticisi düşük fiyattan şikayetçi
Dünyanın en kaliteli inciri olarak kabul edilen ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere 
birçok ülkeye ihracatı yapılan “Bursa siyahı”nda, bu sezon gerçekleşen fiyatlar üreticiyi memnun 
etmedi.
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bilinen bir ürün değil. Büyük 
illerimiz dışında çok bilinmeyen ve 
tüketilmeyen bir ürün. Bu konuda 
tanıtım noksanlığı olduğunu 
düşünüyorum ve önümüzdeki 
dönemlerde bu incirimizin iç 
piyasada tanıtılması konusunda 
çalışmalar yapacağız.” 

Bursa siyah incirinin üretim 
maliyetinin 2,5 lira olduğunu belirten 
Ekim, “Çiftçilerimiz, zaten 2,5 lira 
maliyeti olan bu inciri 2 lira yada 2,5 
liraya vermekten şikayetçi. Bunun 
yanında toplama, depolama ve 
kasalama masrafları var. Şuanda çiftçi 
zarar ediyor.” ifadelerini kullandı. 

- “Avrupa’nın tatilde olması bize 
dezavantaj olarak yansıdı”

Avrupa ülkelerinin tatilde olması 
nedeniyle yurt dışı talebinin az 
olduğunu anlatan Ekim, şöyle devam 
etti:

“Bursa siyahını çoğunlukla Avrupa 
ülkelerine gönderiyoruz ancak 
onların şuanda tatilde olduğu 
söyleniyor ve talepte bulunmuyorlar. 
Bu da bir sıkıntı yaratıyor. İç piyasada 
da Antalya gibi turizm bölgelerine 
gönderiyorduk ancak şimdi orada da 
bir durgunluk var. İklim şartlarından 
dolayı bu yıl incirler bir hafta erken 
olgunlaştı. Avrupa’nın tatilde olması 
bize dezavantaj olarak yansıdı. 
İncirimizin bir Rus pazarı da vardı 
ancak bu uçak krizi sonrası ihracat 
olmadı. Şimdi Cumhurbaşkanımızın 
yeni çalışmaları oluyor. Bunun incire 
de olumlu yansımaları olacağını 
düşünüyoruz. Rusya nüfus olarak 
büyük bir pazar, yolculuk açısından 
da kısa bir mesafe.” 

Ekim, ortalama 5-6 liranın çiftçiyi 
tatmin edecek fiyat seviyesi 
olduğunu belirtti. 

- İncir üreticisi Erdoğan-Putin 
görüşmesinden umutlu

Çağlayan Mahallesi’nde 40 
yıldır üreticilik yapan Mehmet 
Özpayitaht da incir fiyatlarının bu 
yıl beklentilerinin altında olduğunu 
söyledi. 

Özpaytaht, incir hasadının, bu sene 
erken başladığına dikkati çekerek, 
hava sıcaklıkları nedeniyle diğer 
meyveler gibi incirin de erken 
olgunlaştığını ifade etti.

Geçen yıl fiyatların 10 liraya kadar 
çıktığı günler olduğunu hatırlatan 
Özpayitaht, “Ama bu borsa gibi. 
İncir piyasası çok hareketli, bugün 
bakıyorsun 3 lira yarın 5 lira oluyor. 
Ancak bu yıl düşük başladı, geçen 
seneki fiyatlar daha güzeldi.” diye 

konuştu.

Özpayitaht, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
görüşmesinin ardından başlayan 
yeni süreçte, Bursa siyahının Rusya 
pazarında yeniden yerini almasını 
umduklarını dile getirdi.   

“Bursa Siyahı” üreticisi düşük fiyattan şikayetçi
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YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir 
Bozdağ, Türkiye üzerinde hesap 
yapan, plan kuranlara, “Herkes 
bilsin ki ne hesap yaparsanız yapın, 
hükümeti, Meclis’i, falanları hesap 
ederek yapmayın, 79 milyonu hesap 
ederek yapın. 79 milyon hükümet 
gibi hükümettir. 79 milyon Meclis 
gibi büyük bir meclistir. 79 milyon 
Cumhurbaşkanı gibi yiğit ve merttir, 
ölüme uçmayı her daim göze alır.” 
dedi.

Bakan Bozdağ ile Orman ve 
Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
Yozgat Cumhuriyet Meydanı’nda 
gerçekleştirilen DSİ tesisleri toplu 
temel atma ve açılış törenine katıldı.

Burada konuşan Bozdağ, 15 
Temmuz gecesi Pensilvanya’da 
bulunan terörist Fetullah Gülen’in 
talimatıyla, vatandaşların vergisiyle 
alınmış silahların, bombaların, 
helikopterlerin vatandaşların 
üzerine ölüm yağdırdığını, Meclis’in 
bombalandığını, Cumhurbaşkanının 
infaz edilmeye çalışıldığı, özel 
harekatın bombalandığını, 
vatandaşın üzerine tank 
sürüldüğünü anımsattı.

Milletin, ölüme gülerek koştuğuna 
dikkati çeken Bozdağ, tankın önüne 
çıkanın da kurşuna koşanın da 
ölmek niyetiyle gittiğini, yaşlıların, 
kadınların, kundaktaki bebekleriyle 
gece gündüz meydanlarda nöbet 

tuttuğunu dile getirdi.

Türk milletinin sineceğini sananların 
büyük bir karşı koyuşla karşılaştığına 
dikkati çeken Bozdağ, şöyle konuştu:

“Bu millet, böyle bir şevkle 
Fetullahçı terörün karşısında durdu, 
huzuruna, istikrarına, Meclis’ine, 
Cumhurbaşkanına sahip çıktı, geçit 
vermedi. Bundan sonra Türkiye 
üzerinde hesap yapan, plan kuran 
herkes bilsin ki ne hesap yaparsanız 
yapın, hükümeti, Meclis’i, falanları 
hesap ederek yapmayın, 79 
milyonu hesap ederek yapın. 79 
milyon hükümet gibi hükümettir. 
79 milyon Meclis gibi büyük bir 
meclistir. 79 milyon Cumhurbaşkanı 

“Bundan sonra Türkiye üzerinde hesap yapan, plan kuran herkes bilsin ki ne hesap yaparsanız yapın, 
hükümeti, Meclis’i, falanları hesap ederek yapmayın, 79 milyonu hesap ederek yapın. 79 milyon 
hükümet gibi hükümettir. 79 milyon Meclis gibi büyük bir meclistir. 79 milyon Cumhurbaşkanı gibi 
yiğit ve merttir, ölüme uçmayı her daim göze alır.”
- Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu “Türkiye, daha çok büyüyecek. Bugün gördüğümüz pek çok terör 
örgütünü maşa olarak kullanan ülkeler, tarih sayfasından silinecek ama Türkiye küresel bir güç olacak.”

Bakanlar Eroğlu ile Bozdağ, Yozgat’ta
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gibi yiğit ve merttir, ölüme uçmayı 
her daim göze alır. 79 milyon her 
daim nöbettedir, ayaktadır. Aziz 
milletimiz, 15 Temmuz’da yine istiklal 
ve istikbal mücadelesi verdi, büyük 
bir destan yazdı. Bozok yaylasının 
yiğit insanlarına teşekkür ediyorum, 
verdiği şehitler, gaziler için teşekkür 
ediyorum. Bu alçaklığı yapanlardan 
her tür hesap sorulacaktır. Milletin 
yargısının önünde bunlar hesap 
verecektir. Nereye giderlerse 
gitsinler, onları bulacağız. Hangi 
deliğe girerlerse girsinler o delikten 
bulacağız, çıkaracağız, Türkiye’ye 
getirip yargıya teslim edeceğiz. 
Bundan hiç endişeniz olmasın. 
Bu millet, bu devlet büyüktür. 
Bu milletin büyüklüğünü hesap 
edemeyenler millete çarpılmış 
ve geri geri kaybetmişlerdir, 
yıkılmışlardır. Bundan sonra da aynısı 
olacaktır, yeter ki biz bir olalım, diri 
olalım, kardeş olalım.”

- “Darbe başarılı olsa zil takıp 

oynayacaklardı”

Türkiye’nin demokrasiye verdiği 
değeri görmeyen ülkeler olduğuna 
işaret eden Bozdağ, demokrasi ve 
hukuk devleti terimleri üzerinden 
Türkiye’yi eleştirdiklerini belirtti.

Türk milletinin demokrasiye sahip 
çıkışının tüm dünya tarafından 
görülmesi gerektiğini vurgulayan 
Bozdağ, şunları kaydetti:

“Onlara soruyorum, hangi 
batı ülkesinde Türk milleti gibi 
demokrasiye, milli iradeye sahip 
çıkıp tankların altına yatıldı? 
Hangisinde kurşun sıkan silahlara 
koşuldu? Böyle demokrasiye, hukuka 
sahip çıkan AB içinde, ABD’de bir 
millet var mı? Başka yerde olsa 
kahraman ilan ederler. Ama şimdi 
bunlar darbecilere ne olacak, onun 
telaşına kapılmışlar. Yahu hukuka 
sahip çıkan, demokrasiye sahip 
çıkan, dahası AB’nin değerlerine 

sahip çıkan Türk milletinin 
kahramanlığını niye övmüyorsunuz, 
niye şapka çıkmıyorsunuz? ‘Bunlar 
bizim değerlerimize sahip çıktılar, 
Türkiye’de artık millet demokrasinin 
sahibidir, demokrasinin tehdit 
altında olma ihtimali yoktur’ diye 
niye takdir etmiyorsunuz? Emin 
olun, darbe başarılı olsaydı zil takıp 
oynayacaklardı. Çünkü kullanacakları 
alçaklar gelecekte Türkiye’yi yeniden 
köleleştirmek için fırsat bulmuş 
olacaklardı. Bu devleti, milleti yüz 
yıl geriye götüreceklerdi. Dik duran 
bir Türkiye, dik duran bir millet, dik 
duran bir Cumhurbaşkanı değil, 
onun yerine onların emir komutası 
altında köleleştirilmiş bir millet 
bulmayı hesap ediyorlardı ama 
bunlar tarihe baksınlar, bu milleti 
yedi düvel işgal etti, başaramadı, 
FETÖ’nün köpekleriyle mi 
başaracaksınız? Yok, yapamayacaklar 
bunu.”
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İSTANBUL (AA) - Koç Holding 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford 
Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali 
Koç, günün, yurt dışında daha yüksek 
daha gür sesle son yaşananlarla ilgili 
gerçekleri ve memleketin ekonomik 
potansiyelini anlatmanın zamanı 
olduğunu belirterek, “Çünkü bizlerin 
bile zaman zaman anlamakta sıkıntı 
çektiği son olayları yabancıların 
hemen anlamaması gayet normal.” 
dedi.

Koç, İstanbul Sanayi Odasının 
(İSO) düzenlediği “Türkiye’ye 
Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” 
konulu toplantının açılışında 
yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’da 
memleketin karşı karşıya kaldığı 

darbe girişimiyle Türkiye’nin birlik 
ve beraberliğinin hedef alındığını 
kaydetti.

Bu girişimin halkın, devletin, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın, liderlerin ve kolluk 
kuvvetlerinin demokrasiye olan 
inancıyla bertaraf edildiğini 
anımsatan Koç, tekrar herkese 
geçmiş olsun diledi.

Koç,15 Temmuz’da yaşanan bu acı 
deneyimin sonunda Türkiye’nin 
önemli bir demokrasi sınavını 
topyekün geçtiğini belirterek, 
“Millet olarak demokrasiye hiçbir 
müdahalenin kabul edilemez 
olduğunu ortaya koyup, 

demokrasimize ve demokratik 
kurumlarımıza sahip çıktık. Ancak 
felaketin eşiğinden döndüğümüz de 
bir gerçek.” dedi.

Bunun unutulmaması gerektiğini 
vurgulayan Koç, bunlar hatırlanarak, 
bu noktaya nasıl gelindiği iyi tahlil 
edilerek, bir daha böyle şeylerin 
yaşanmaması için gerekli önlemlerin 
alınmasının gelecek açısından son 
derece önemli olduğunu dile getirdi.

Koç, olaylarda yaşamını yitiren 
kahraman şehitlere bir kez daha 
Allah’tan rahmet, ailelere sabır, 
yaralılara da acil şifalar diledi.

Merhum Vehbi Koç’un “Ülkem varsa, 

“Türk ekonomisinin sağlamlığını tüm dünya gördü”
-Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Koç:
- “Gün, yurt dışında daha yüksek daha gür sesle son yaşananlarla ilgili gerçekleri ve memleketimizin ekonomik 
potansiyelini anlatmanın zamanıdır diye düşünüyorum”
- “Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam ve kuvvetli temellere dayandığını bu talihsiz olay tüm dünyaya bir kez daha 
gösterdi”
- “Sadece son 5 yılda yaptığımız 30 milyar liralık yatırım bile ülkemizin geleceğine olan inancımızın en büyük 
göstergesi”

Türk ekonomisinin sağlamlığını tüm dünya gördü
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ben de varım” sözünü anımsatan Koç, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Vehbi bey, o dönem şöyle demişti: 
‘Benim anayasam şudur: Devletim 
ve ülkem var oldukça, ben de 
varım. Demokrasi varsa, hepimiz 
varız. Memleketimizin ekonomisini 
kuvvetlendirmek için elimizden 
gelen bütün gayreti göstermeliyiz. 
Ekonomimiz güçlendikçe, demokrasi 
daha iyi yerleşir, dünyadaki itibarımız 
artar’.”

- “Bu zor dönemde iş dünyası da 
diğer tüm kesimler gibi iyi bir sınav 
verdi”

Koç, Türkiye’nin özel, güzel ve güçlü 
bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye ekonomisinin ne kadar 
sağlam ve kuvvetli temellere 
dayandığını bu talihsiz olayın tüm 
dünyaya bir kez daha gösterdiğini 
belirten Koç, son bir kaç yılda 

dünyayı etkileyen tüm zorluklara 
rağmen Türkiye’nin büyüme oranları 
ve yatırım araçlarının, muadillerine 
kıyasla getirileri ile çok daha başarılı 
bir performans sergilediğini kaydetti.

Koç, bu zor dönemde iş dünyasının 
da diğer tüm kesimler gibi iyi bir 
sınav verdiğini dile getirdi.

Bundan sonrası için bu sağlam 
temeller üzerinde sahip olunan 
yüksel potansiyeli ortaya çıkaracak 
bir planlama ve iş birliği ile ayrıştıran 
değil, birleştiren hedefler üzerine 
odaklanarak, el ele her zamankinden 
çok daha fazla çalışmanın zamanı 
olduğunu vurgulayan Koç, gelecek 
dönemde öncelik verilmesi gereken 
noktaları paylaştı.
Koç, 2023 hedeflerine tekrar sıkı sıkı 
sarılıp odaklanılması gerektiğine 
işaret ederek, “Cumhuriyetimizin 
100. yılında dünyanın en güçlü 10 
ekonomisi arasına girme idealimizin, 
irade ile devam ettirilmesi çok çok 

önemli. 10 olmaz, 11, 12, 13 olur 
ama bu hedef son derece önemlidir 
ve hepimizin de bu çorbada tuzu 
bulunabilecek bir hedeftir. İnşallah da 
gerçekleşecektir.” dedi.

Katma değerli üretim ve ihracatı 
artırmak için inovasyon ve teknolojiyi 
merkeze alan bir modelde devlet 
ve özel sektörün hiç olmadığı kadar 
yan yana ve eş güdümlü çalışması 
gerektiğine dikkati çeken Koç, 
istihdama yönelik kalıcı ve etkili bir 
formül için de tüm kesimlerin bir 
araya gelmesinin önem taşıdığını 
ifade etti.

Koç, eğitim sisteminin laik ve 
çağdaş standartlara sahip olması, 
bilim odağındaki gelişiminin de 
desteklenmesinin toplumsal ve 
ekonomik açıdan geleceğin teminatı 
olacağını, bunun önemini 15 
Temmuz’da herkesin çok daha iyi 
anladığını söyledi.
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17-20 bin ihracatçımıza yeşil pasaport vereceğiz
İSTANBUL (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, “17-20 bin civarındaki ihracatçımızın emrine bu ülkeyi temsil 
eden o imtiyazlı yeşil pasaportu vereceğiz.” dedi.

Zeybekci, İstanbul Sanayi Odası’nın 
(İSO) düzenlediği “Türkiye’ye 
Güvenenler, Türkiye’de Üretenler” 
konulu toplantıda yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin cari açık 
çıkmazından kurtulması gerektiğini 
söyledi.

Türkiye’nin varlıklarını nakde 
dönüştürerek elde ettiği Türkiye 
Varlık ve Yatırım Fonu’nu hayata 
geçirmesinin önemini vurgulayan 
Zeybekci, “Dünya’daki G20 üyesi 
ülkeler içinde yatırım ve varlık 
fonu olmayan tek ülkeyiz. G20’nin 
dışında 100 tane ülkenin var ama 
ilk 20’de olan bizim böyle bir 
gücümüz yok. Tasarruf oranlarımızı 
arttırmak, değerlendirmediğimiz 
varlıkları, varlık fonlarıyla diğer 

enstrümanlarla, bireysel emeklilikle 
tasarrufları arttırmak ve ihracatı 
arttırmak durumundayız.” diye 
konuştu.

Zeybekçi, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın teşvikiyle 
bankaların başlattığı faiz indirimine 
de değinerek, “Aylık yüzde 0,9’lar 
gibi aşağı doğru giden faiz 
rekabetinin, ekonomi yönetimi 
olarak da destekleyerek bunun 
devamlılığını gerçekleştireceğiz.” 
ifadesini kullandı.

“Önümüzdeki dönemde dünya 
kazan bir kepçe olacağız” diyen 
Zeybekçi, dünyada temas etmedik 
ülke bırakmayacaklarını dile getirdi.

Belirlenen sektörlerde optimum 
yatırım oranını da tespit ettikten 
sonra firmalarla oturup ne 
istediklerini dinleyeceklerini 
bildiren Zeybekci, firmalara gerekli 
bütün desteklerini vereceklerini 
kaydetti.

Zeybekçi, ihracat destekleriyle 
ilgili yurt dışında dünyanın belirli 
bölgelerindeki önemli ticari 
merkezlerde bulunan firmalara 
da destek vereceklerine dikkati 
çekerek, şöyle devam etti:

“Türk ticaret merkezi için oradaki 
ihracatçılarımızın kira ve personel 
giderlerini yıllık 3 milyon dolara 
kadar destekleyeceğiz. Türkiye’de 
gerçekleştirilen fuarları da aynı yurt 
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dışı fuarı gibi destekleyeceğiz. Yurt 
dışındaki pazarlama faaliyetlerini de 
destekleyeceğiz.” 

İhracatçılara yeşil pasaport 
verilmesine yönelik son gelişmeleri 
de aktaran Zeybekci, şunları 
kaydetti:

“En son kararlardan bir tanesi, 
kanunu da çıktı, şu anda 
yönetmeliğini de Ekonomi 
Bakanlığı’nda bitirdik. Yaklaşık 
olarak 17-20 bin civarındaki 
ihracatçımızın emrine bu ülkeyi 
temsil eden o imtiyazlı yeşil 
pasaportu vereceğiz. Bizim 
başka ülkemiz yok. Bizim başka 
Türkiye’miz yok. Bunu bütün 
samimiyetimle söylüyorum. 
Danimarka 30 bin dolar olan kişi 
başına düşen milli geliri 100 bin 
dolara çıkaramaz ama biz 10 bin 
doları önümüzdeki 10-15 yıl içinde 
30-40 bin dolara çıkarabilecek 
potansiyeldeyiz. Bu ülkede 
ne yaparsanız her şey 3-4 katı 
olacak. Son 15 yılda böyle oldu. 
Önümüzdeki 15 yılda da böyle 
olacak. Türkiye’ye yatırım yapan 
kazanmaya devam edecek.”
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- “Engelleri tek tek aşarak yolumuza devam edeceğiz. Çok mesafe aldık Türkiye olarak. Bugün 
özellikle 15 Temmuz gecesi bazı ülkelerin ortaya koyduğu tavırdan Türkiye’nin gerçekten belirli bir 
güce eriştiğini herkes net olarak anladı”

Milli Savunma Bakanı Işık, Isparta’da

ISPARTA (AA) - Milli Savunma Bakanı 
Fikri Işık, birlik beraberlik içerisinde 
engelleri tek tek aşarak yollarına 

devam edeceklerini belirterek, “Çok 
mesafe aldık Türkiye olarak. Bugün 
özellikle 15 Temmuz gecesi bazı 
ülkelerin ortaya koyduğu tavırdan 
Türkiye’nin gerçekten belirli bir güce 
eriştiğini herkes net olarak anladı.” 
dedi. Isparta’da temaslarını sürdüren 
Işık, Belediye Başkanı Yusuf Ziya 
Günaydın’ı makamında ziyaret etti. 
Günaydın ve meclis üyeleri tarafından 

karşılanan Işık’a çiçek takdim edildi. 
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti 
ifade eden Günaydın, dokuz dakikalık 
konuşma yapacağını belirterek, 
belediyenin projeleri hakkında bilgi 
verdi. Bakan Işık, yaptığı konuşmada, 
Isparta’nın en seçkin şehirlerden bir 
tanesi olduğunu, ülkenin gelişmesine 
ciddi katkı sağlayan bir il olduğunu 
anlattı. 2012’de inşaatına başlanan 
Kara Havacılık Okulu tesisleriyle ilgili 
son durum hakkında bilgi almak için 
Isparta’da olduğuna değinen Işık, Kara 
Havacılık Komutanlığı ve bir alayı da 
Isparta’ya almalarıyla birlikte kentte 
ciddi hareketlilik olacağını söyledi. 
Önemli ölçüde TSK personelinin 
Isparta’da ikamet edeceğinin altını 
çizen Işık, kentte üç şehit ailesine de 
ziyarette bulunacağını belirtti. Işık, 
15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu 
tavır için Isparta halkına şükran 
borçlu olduklarını dile getirerek, şu 
değerlendirmeyi yaptı: “Halkımız bu 

hainlerin emellerine ulaşmasına fırsat 
vermedi. Bunun için yolları kapattı. 
Orada hainlerin harekat alanını 
tamamen kısıtladı ve ortadan kaldırdı. 
Bundan dolayı hakikaten şükran 
borçluyuz. O gün, bugün millet olarak 
birbirimize tamamen kenetlendik. 
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, birlik 
beraberlik olduğu zaman hiçbir 
engelin kalıcı olmayacağına dikkati 
çekerek, “Engelleri tek tek aşarak 
yolumuza devam edeceğiz. Çok 
mesafe aldık Türkiye olarak. Bugün 
özellikle 15 Temmuz gecesi bazı 
ülkelerin ortaya koyduğu tavırdan 
Türkiye’nin gerçekten belirli bir güce 
eriştiğini herkes net olarak anladı. 
Daha almamız gereken yol var. En 
hızlı şekilde bu yolu almak için de 
milli birliğimizi ve beraberliğimiz 
korumamız, hatta güçlendirmemizdir. 
Bu açıdan da yolumuza bu anlayışla 
devam edeceğiz.” diye konuştu.

GÜNCEL
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Çocuk nüfusunun 
genel nüfusa oranı 

(%)

Türkiye’de her 4 
kişiden biri 0-14 

yaş arasında

AB ülkeleri
arasında çocuk

nüfusunun genel
nüfusa oranı

Türkiye
78,7 milyon

20,5 milyon

10,7 milyon

12 milyon

10,9 milyon

933 bin

Avusturya
Belçika

Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Yunanistan

İtalya
Hollanda

Polonya

Portekiz
Romanya

İspanya

İsveç

8.316.487
10.584.534
10.306.709
5.457.415

11.125.179

59.131.287
16.372.715

38.635.144

10.599.095
21.565.119

45.116.894

9.142.817

14
17
15
17
15

14
17

15

14
16

15

17

82,3 milyon

63,4 milyon

60,6 milyon

NÜFUS

ÜLKE ORANGENEL NÜFUS

ÇOCUK NÜFUSU

DİĞER BAZI AB ÜLKELERİNDE ÇOCUK NÜFUSUNUN GENEL NÜFUSA ORANI

4,2 milyon

Almanya

Fransa

Birleşik Krallık

İrlanda

Türkiye’nin nüfusu giderek yaşlansa da AB ülkelerine göre çocuk nüfusu 
(0-14 yaş arası) fazla bulunuyor.

TÜRKİYE’NİN ÇOCUK NÜFUSU AB’DEN FAZLA
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PATLAYAN BOMBALAR BU DENLİ KALBİMDE PATLAMADI

“ Vatan mevzu bahisse gerisi 
teferruattır.” Türkiye 15 Temmuz akşamı 
kalbinden vuruldu. Hem de kendi 
içerisinden. “hırsız içerideyse kapı kilit 
tutmaz.”
Paralel yapının darbe girişimi başarısız 
oldu. Ancak bıraktığı izler asla 
silinmeyecek. Tarihe kara leke olarak 
geçecek.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir çok 
darbelere şahit olmasına rağmen böyle 
bir kalleşlik görmedi. Ancak 15 Temmuz 
gecesi, sapık haşişiler TBMM’yi, Emniyet 
Genel Müdürlüğünü, Gölbaşı Özel 
Harekat Başkanlığını vuruyor.
Nasıl bir ruh haleti içerisindeydiler! 
Hangi silahlı kuvvetlere mensup 
generaldiler?! Anlamak ve idrak etmek 
çok zor.
Bugüne değin bir çok makalemde 
Afganistan, Irak ve Suriyeyi kaleme 
aldım. Hiç bu kadar yazmaya 
zorlanmadım. Patlayan bombalar bu 
denli kalbimde patlamadı. Dışarıdan 
davulun sesi hoş gelirmiş. Başa gelen 
gerçekler farklı oluyor.
15 Temmuz gecesi Türkiye Cumhuriyeti 
için zor ve uzun bir geceydi. Ankara, 
İstanbul’da yaşanan olaylar Türkiyeyi 
derinden sarstı. Tanklar, sokaklarda 
yürürken, F16’lar ve Skorzkiler havada 
ölüm saçmak için uçuyordu.
Bu nasıl bir ahlaksızlık? Bu nasıl bir 
ihanet? Bu nasıl bir aymazlık? Bu nasıl 
bir edepsizlik? Türk halkının üzerine 
tankı sürecek kadar gözü dönmüş 
sapıklık. O gece uzun bir geceydi. 
Cumhurbaşkanı ve başbakanın olaylara 
soğukkanlı yaklaşması, halkı bir anda 
meydanlara çağırmaları, darbecilerin 
planlarını alt üst etti.
Bu andan sonra darbeciler, bozguna 
uğradılar. Cami hoparlörlerinden 
okunan sela ve ezanlar birliğe 
beraberliğe çağrı yaptı. 81 il ve 
ilçelerde saat 01.00’i gösterirken, halk 
meydanlara indi. Kimi uykusundan 
uyandı, kimi televizyonların başından 
kalktı. Tek ses, tek yürek olup 

meydanlara koştular. Meydanlarda 
milli şuur onları bekliyordu. Yaşlı, genç, 
kadın, erkek, çocuk milli iradeye sahip 
çıkmak için meydanlara akın etti. O 
gece farklı bir geceydi. Diğer gecelere 
benzemiyordu. Çünkü o gece Milli 
iradeye sahip çıkma gecesiydi. O gece 
demokrasiyi anlama gecesiydi.
Halk, demokrasi için canını vermeye 
hazırdı. Sadece bugün değil, aydınlık 
yarınlarda önem taşıyordu. Darbeciler, 
halkın sokağa çıkmasını hesaba 
katmamışlardı. Bu yüzden planları alt 
üst oldu.
Türk halkı hiçbir ülkenin halkına 
benzemez. Kurtuluş Savaşı da, aynı 
şuurla kazanılmamış mıydı? Bizler, 
Çanakkale’de cesurca savaşan o 
eşsiz kahramanların torunlarıyız. 
Ecdadımıza yakışır şekilde hareket 
ederek, darbecilere boyun eğmedik. 
Bu topraklar, nice savaşlar gördü. Nice 
kanlar içti. Ama asla boyun eğmedi. Ve 
bu kadar da ihanet görmedi…

İç
im
izd

en

Duygu Karahasanoğlu
duygu.karahasanoglu@ 
simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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ANKARA (AA) - GÖZDE ŞAHİN - 
Eski milli judocu Bilal Erdoğan, 15 
Temmuz gecesi Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi 
sırasında Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın “sokağa çıkın” 
çağrısıyla gittiği Genelkurmay 
Başkanlığının önünde, darbecilerin 
saldırılarıyla yaralananlar arasında 
yer aldı. Erdoğan, vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet eden mermi ve 
şarapnel parçalarıyla yaralanmasına 
rağmen, yine olsa aynı şeyi 
yapacağını söyledi. 

Ankara Numune Hastanesindeki 
tedavisinin ardından, ağabeyi Can 
Erdoğan’ın evinde AA muhabirine 
yaşadıklarını anlatan Erdoğan, 

“Cumhurbaşkanımızın çağrısı 
üzerine bir an bile tereddüt etmeden 
Genelkurmay Başkanlığının önüne 
koştum. Cumhurbaşkanımızın 
çağrısını milli görev olarak görüp 
vatan savunmasına koştum.” dedi. 

Genelkurmay Başkanlığına 
vardığında yaklaşık elli kişi olduğunu 
belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bir anda büyük bir kalabalık 
haline geldik. Jetlerin sesini 
duyduğumda ne olduğunu 
anlayamadım. İnternetten, köprünün 
askerler tarafından kapatıldığını, 
Ankara’da tankların sokaklara 
çıktığını öğrendim. Genelkurmay 
Başkanlığının önünde genç-yaşlı 

hepimiz darbeci askerlere karşı 
demokrasi mücadelesine giriştik. 
Bir yandan yaralananlara yardım 
etmeye, diğer yandan askerleri ikna 
etmeye çalışıyorduk. Bir yandan 
da Genelkurmay Başkanlığının 
içine girmek için çabalıyorduk. 
Bu arada helikopterden ve kimi 
askerler tarafından üzerimize ateş 
yağdırılıyordu ama yılmadım, 
korkmadım, geri dönmek aklıma bile 
gelmedi.”  

Helikopterden açılan ateşin direkt 
kendisine isabet etmediğini ancak 
yanı başında ölen ve yaralanan 
insanları gördüğünü dile getiren 
Erdoğan, “Yaralandığım sırada 
etrafıma baktığımda yaralı ve ölüleri 

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sokağa çıkın” çağrısıyla Genelkurmay 
Başkanlığının önüne giden eski milli judocu Bilal Erdoğan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 
mermi ve şarapnel parçalarıyla yaralanmasına rağmen, yine olsa aynı şeyi yapacağını söyledi 
“Yılmadım, korkmadım, geri dönmek aklıma bile gelmedi” 

Vatanım olmadan nefes alsam ne yazar
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gördüm. Bana yardım edecek kimse 
yoktu. İçimde öyle bir huzur vardı 
ki ne acı hissettim ne de sıkıntı. 
Tam kendimi bırakacakken başıma 
genç, pırıl pırıl bir çocuk geldi. Bana 
‘ağabey kendini bırakma.’ dedi. Beni 
hastaneye o götürmüş.” ifadelerini 
kullandı. 

- “Vatanım olmadan nefes alsam ne 
yazar”

Eski sporcu Bilal Erdoğan, judoya 
genç yaşlarda Ankara Şekerspor 
Kulubünde başladığını, 1990’lı 
yıllarda geçim sıkıntısı nedeniyle 
sporu bıraktığını anlattı.

Emlakçılık yaparak geçinen bir çocuk 
babası Erdoğan, şöyle devam etti:

 “52 yaşında eski bir sporcuyum ama 
gücüm, kuvvetim hala yerinde. O 
an aklıma, darbeci hainlere karşı 
var gücümle mücadele etmek için 
Genelkurmay Başkanlığının önüne 
koşmaktan başka bir şey gelmedi. 
Milli duyguları çok yoğun yaşıyorum. 
Sporculuğun verdiği özelliklerle 
mücadeleci ve gözü karayım. Vatan 

için ölüme gidebilirim.” 

Doktorların, sağlığına 4 ay sonra 
kavuşabileceğini söylediğini 
kaydeden Bilal Erdoğan, “Ben oraya 
ölmeye gittim, yaralı kurtuldum. 
Şimdi bir kötü hadise daha 
yaşandığını duysam, hiç tereddüt 
etmeden yaralı yatağımdan kalkar 
giderim. Vatanım olmadan nefes 
alsam ne yazar.” değerlendirmesinde 
bulundu.  

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile 
aynı adı taşıyan eski sporcu, bundan 
gurur duyduğunu söyledi.

- Baba Erdoğan  

Bilal Erdoğan’ın Tokat’ın Reşadiye 
ilçesinde yaşayan babası Salih 
Erdoğan ise olayların kendisinden 
saklandığını ancak oğlunun başına 
bir şey geldiğini sezdiğini dile getirdi.

“Bana Bilal’in duvardan düşerek 
bacağının kırıldığını söylediler.” diyen 
Salih Erdoğan, “Etrafımdaki herkes 
Bilal’in yaşadıklarını biliyormuş. Kalp 

rahatsızlığım olduğu için benden 
gizlemişler. Bana söylemedikleri için 
çok çok kızdım. Böyle şey gizlenir 
mi?” şeklinde konuştu. 

Öğrendiğinde oğluyla gurur 
duyduğunu anlatan baba Erdoğan, 
“Bu, gözü kara, cesaretli, vatanına 
sevdalı evlat, benim evladım.” dedi. 
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100,7 metre
yüksekliğindeki

EXPO Kulesi, 
Antalya’nın

kalıcı sembolü
olacak.

- Kış mevsiminde yoğun kar 
nedeniyle yolu kapanan 
ve neredeyse dünya ile 
bağlantısı kesildiği için “9. 
gezegen” olarak anılan Van’ın 
Bahçesaray ilçesinde inşa 
edilen kar tünelleri, olumsuz 
hava koşullarında ulaşımı 
kolaylaştıracak
- Karayolları 11. Bölge Müdürü 
Gülhaş: 
- “Van-Bahçesaray arası Karabet 
Geçidi 3 bin 10 rakımında olup 
Türkiye’de ilk defa yapılan 
yerinde montaj prefabrik kar 
tünelinin uzunluğu 2 kilometre, 
genişliği de 8,5 metredir”

“9. gezegen”in yolu kapanmayacak
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tarihleri arasında 6 ay
boyunca açık 

kalacak.

alanda 120 türde 25 
bin ağaç dikildi.

metrekare ayak
basılacak alan.

650 bin metre kare 
yeşil bölge.

dönüm göl alanı
bulunuyor.

kişinin ziyaret etmesi
bekleniyor.

sergi alanı yaklaşık 1,7 milyar 
liraya mal oldu.

23 NİSAN - 30 EKİM 2016

Bin 121 dekar

300 bin 

Alanda

80

8 MİLYON

YEŞİL KADAR YAPILARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLI BİTKİ HEYKEL SERGİSİ

EXPO ANTALYA

EXPO Kulesi, EXPO Gölü, Türkiye Biyoçeşitlilik Parkuru, Çocuk Adası, 
Yeşil Köprü, Cam Köprü, Şakayık Terası, Tarım ve Biyolojik Çeşitlilik 
Müzesi, Çocuk Bilim ve Teknoloji Merkezi, 7 coğrafi bölgenin ev 
mimarilerinden esinlenilerek yapılan Restoranlar Sokağı, yeme içme 
yerleri, amfi tiyatrolar, sanat ve sergi binaları, su değirmeni, kongre 
merkezi ve ülke bahçelerinden oluşuyor.

100,7 metre
yüksekliğindeki

EXPO Kulesi, 
Antalya’nın

kalıcı sembolü
olacak.

EXPO 2016’da 15 
dönümlük alanda
108 bitki heykelinin yer
aldığı çalışma görsel
bir şölen sunuyor.

İlk buğdayın yetiştiği 
Mezopotamya’dan uygarlığın 
doğuşunun tasvir edildiği bitki heykel 
sergisinde heykellerin yapımında 700 
bin adet bitki kullanıldı.

Olimpiyatlar ve Dünya Kupası’nın ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilen Dünya 
Botanik Expo’su, 160 yıllık EXPO tarihinde ilk kez Türkiye’de açıldı. EXPO 2016 Antalya’ya 51 ülke 

katıldı.
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Minik Yunus Emre’den 

“Dayanışma Kampanyası”na 

anlamlı bağış

ORDU (AA) - SEFA EYİ - 
Ordu’nun Fatsa ilçesinde 
yaşayan 8 yaşındaki Yunus 
Emre Ergün, kumbarasında 
biriktirdiği 52 lirayı Fetullahçı 
Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe 
girişimi sırasında şehit olanların 
aileleri ile gaziler için bağışladı.

FETÖ’nün darbe girişimi 
sırasında yaşananlardan 
etkilenen Ergün, yaklaşık bir 
ayda biriktirdiği parasıyla, 
Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığınca 15 Temmuz 
şehitlerinin aileleri ve gazilere 
yardım amacıyla başlatılan 
“Dayanışma Kampanyası”na 

destek verme kararı aldı.

Babası Mesut Ergün ile 

banka şubesine giden Ergün, 
kumbarasında bulunan ve 
bozuk paralardan oluşan 52 
lirayı, kampanya kapsamında 
açılan hesaba yatırdı.

İlkokul 2. sınıf öğrencisi olan 
Ergün, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, darbe girişiminin 
ardından sürekli haberleri 
izlediğini ve yaşananlara çok 
üzüldüğünü söyledi.

Darbe girişimiyle vatanın 
işgal edilmek ve hayallerinin 
çalınmak istendiğinin farkında 
olduğunu dile getiren Ergün, 
“15 Temmuz darbe girişimi 

- Ordu’nun Fatsa ilçesinde yaşayan 8 yaşındaki 
Yunus Emre Ergün, kumbarasında biriktirdiği 
52 lirayı FETÖ’nün darbe girişimi sırasında şehit 
olanların aileleri ile gaziler için başlatılan “Dayanışma 
Kampanyası” hesabına yatırdı
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beni çok üzdü. 
Polis ağabeylerimiz 
ve onlarca sivil 
vatandaşımız şehit 
oldu. Ben darbe ve 
cunta kelimelerini ilk defa 15 
Temmuz’da duydum.” dedi.

Yaşananların ardından elinden 
gelen tek şeyin, harçlıklarını 
şehit vatandaşların aileleri 
ile gazilere bağışlamak 
olduğunu belirten Ergün, 
“Ben de kimseye söylemeden 
bir ayda biriktirdiğim 52 lirayı 
kendi hesabım yerine açılan 
yardım hesabına yatırdım. Çok 
mutluyum. Benim gibi diğer 
çocuklar da kumbaralarındaki 
paraları şehit aileleri ile 
yaralanarak gazi olanlara 
bağışlayabilir.” diye konuştu.

Ergün, Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a duygularını 
anlatan bir mektup yazdığını da 
sözlerine ekledi.

- “Oğlumun davranışı karşısında 
duygulandım”

Baba Mesut Ergün ise yaşına 

göre olgun davranış örneği 
sergileyen oğluyla gurur 
duyduğunu söyledi.

Oğlunun çizgi film izlemek 
yerine kendisiyle televizyondaki 
haberleri seyrettiğini anlatan 
Ergün, “Oğlum, bana merak 
ettiği her şeyi sordu ve dilim 
döndüğü kadar ona neler 
olduğunu anlattım. Kendisi 
benim anlattıklarımdan ve 
televizyonda gördüklerinden 
etkilenerek bir mektup yazdı 
ve bunu Cumhurbaşkanımıza 
gönderdi.” ifadesini kullandı. 

Ergün, Yunus Emre’nin çok 
duygusal bir yapısı olduğunu 
vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Yunus Emre ara ara 
kendisine verdiğimiz paraları 
kumbarasında biriktiriyor ve 
kendi hesabına yatırtıyordu. 
Yalnız 15 Temmuz darbe 
girişiminin ardından biriktirdiği 

52 lirasını hesabına yatırmak 
istemedi. Bize bir yere 
bağışlayacağını söyledi ama 
nereye olduğunu anlatmadı. 
Sabah bana bu parayı 15 
Temmuz şehitleri ve yaralıları 
için bağışlayacağını söyledi. 
Bankaya giderek parayı şehit 
vatandaşlar için açılan hesaba 
yatırdı. Bu davranışı karşısında 
ben de gururlandım.
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1071 PROJESİ’NDEN BU DEFA 
KASAP PATRON ÇIKTI

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine 
Erdoğan’ın himayesindeki 

“1071 Kadın İş Hayatına Atılıyor” 
projesi kadınların patronluk hayalini 
gerçeğe dönüştürmeye devam 
ediyor. Proje kapsamında açılan 
65’nci iş yeri bir kasap dükkanı 
oldu. Keçiören Belediyesi, KOSGEB, 
Keçiören TOGEM ve TOBB’un iş 
birliğiyle hayata geçirilen proje 
kapsamında girişimcilik eğitimi alan 
53 yaşındaki Şengül Coşkun, kasap 
dükkanı açarak iş hayatına atıldı. 
Mamak Bahçelerüstü Mahallesi’nde 
hizmete giren iş yerinin açılış 
törenine AK Parti Genel Merkez 
Kadın Kolları Başkanı ve Ankara 

Milletvekili Lütfiye Selva Çam, 
Keçiören Belediye Başkanı Mustafa 
Ak ve eşi Hatice Ak, Keçiören TOGEM 
Başkanı Dr. Ayten Aydın ve Mamak 
Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün eşi 
Zeliha Akgül de katıldı.  
 
İNŞALLAH YENİ KADIN  
KASAPLAR YETİŞTİRİR  
1071 projesini çok önemli 
bulduğunu belirten Lütfiye Selma 
Çam, “Bugün 65. işyerinin açılışını 
gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu 
sayıyı 1071’e tamamlayacağız. 
Projeye başından beri katkı veren 
Başkan Mustafa Ak’a ve Ayten 
Aydın’a teşekkür ediyorum. 
Hanımefendilerin himayelerinde 
başlayan bu projeyi AK Parti Kadın 
Kolları olarak tüm Türkiye’ye yaymak 

istiyoruz” dedi. Kasap dükkanı açan 
Şengül Hanım’ı tebrik eden Çam, 
“Kasaplık erkek sektörü olarak 
bilinir. Kendisi inşallah kasaplıkta 
diğer kadınları da yetiştirir. Hayırlı 
uğurlu kazançlar diliyorum” diye 
konuştu. 
 
HER YENİ AÇILIŞLA  
MUTLU OLUYORUZ  
Başkan Mustafa Ak ise, 1071 
projesi sayesinde bir kadının 
daha kendi iş yerini açmasından 
duyduğu mutluluğu ifade ederek, 
“Kadınlarımızın ekonomik hayata  
katılıp aile bütçesine katkı yapması 
önemlidir. Bu proje ile iş yeri sayısı 
artıp kendi ayakları üzerinde 
duran kadın sayımız arttıkça mutlu 
oluyoruz. İnşallah yanlarında çok 
fazla kişi çalıştırırlar. Şengül Hanım’a 
işinde ve sosyal yaşamında başarılar 
diliyorum. Cenabı Allah bol ve 
hayırlı kazançlar nasip eder inşallah” 
temennisinde bulundu. 
 
TORUN SAHİBİ PATRON   
Torun sahibi olduğu yaşta 
patronluğa adım atmanın 
mutluluğu gözlerinden 
okunan Şengül Coşkun da, 
“Cumhurbaşkanımızın eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, 
desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Mustafa Ak’a ve Ayten 
Aydın’a çok teşekkür ediyorum. 
İşletmemin açılışına gelerek te beni 
çok mutlu ettiler. Hepsinden Allah 
razı olsun” dedi. Konuşmaların 
ardından kurdele kesilerek iş yerinin 
açılışı yapıldı. Tören toplu hatıra 
fotoğrafı çekimi ile son buldu. 
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Osmanlı İmparatorluğu, Kaçar 
devleti ve Azerbaycan meselesi

Ağa Muhammed Şah Kaçar ise İran 
tahtına çıktıktan sonra tüm bölgeye 
kontrolü ele almak istiyordu. Onun 
bu adımı sanki Safeviler devletinin 
kendi adımı idi. Kaçar iyi biliyordu 
ki, Azerbaycan gibi tüm Kafkasya 
için en büyük tehlike ne İngiliz, ne 
Fransız, ne de bölgede yaşayan 
Hıristiyan azınlıklar (hatırlatalım ki, 
bölgede Ermeni isimli bir özne mevcut 
değildi - R. Alizade) değildi, en büyük 
düşman rus idi. Silah işte bu kuzey 
ayısının Azerbaycan’a doğru uzanan 
pençesine taraf tuşlanmışdı. Tüm 
Türk-Müslüman dünyasını bu tehlikeye 
karşı kışkırtmak o zamanın talebi idi. 
Ağa Muhammed Han düz anlamıştı. 
Karadeniz’de boğazlar uğruna, Kırım 
uğruna Osmanlı ile çarpışan Rus askeri 
Kafkasya’da en büyük etnik-siyasi 
faktör olan Türk-Müslüman nüfusunun 
ana yurdu Azerbaycan’ı, daha sonra 
ise İran’ı işgal etmeyi planlıyordu. 
Ağa Muhammed Han bunları dikkate 
alıp, Türk-İslam dünyasında ilk büyük 
ittifakı oluşturma girişiminde bulundu. 
Osmanlı sultanı ve onun sarayının 
iç işlerini, ayrıca dış politikasının 
belirlenmesinde önemli rol oynayan 
Sadazam’ı dikkatsizce ettiler, bu fırsatı 
değerlendirmeyi başaramadılar. 
Rusya’ya karşı birlikte savaşmak için 
ittifak oluşturma teklifini Osmanlı 
İmparatorluğu neden reddetti, bunu 
anlamak zordur.
Muhammed Rıza Nasirinin Tahran’da 
hk 1366 yılında yayınlanmış “isnad-i 
Məkatibat-i Tarih-i İran, I cild” 
adlı eserinde belirtildiği gibi, İran 
ordusunda yüksek rütbeli kumandanlar 
(onlar esasen Azerbaycan Türk 
kavimlerine mensup idiler - R.əlizadə) 
Osmanlı sədrəzəminə mektup 
yazarak müşterek din düşmanına 
karşı birlikte savaşmayın gerkli 
olduğunu vurgulamışlardır. Ancak 
sadrazam kendi cevabında Osmanlı 
Devleti’nin Rusya İmparatorluğu’na 

karşı savaşmak gücünde olmadığını 
bildirmiştir. Osmanlı Kaçarların Rusya 
İmparatorluğu’na karşı savaşa girseydi 
ne olurdu? Kaçar ordusu Hazar’ın ve 
Karadeniz’in kuzeyine kadar olan Türk-
Müslüman topraklarını reddedecek 
olabilir. Azerbaycan işgal edilmez, 
tarihimizin Gülistan ve Türkmençay 
gibi derin yaraları olmazdı. Demek 
ki önceki gücüne dönmek ve 
Azerbaycan’ı kendi şikarın çevirmek 
için fırsat bekleyen yaşlı ve hasta aslan 
gibi sadece oturduğu yerde kaldığını 
bildirmek istiyordu. Azerbaycan’ın 
Rus ayısına karşı tek başına milli ve 
dini mücadele etmesi apaçık ortada. 
Güneyden Kafkasya’ya doğru nere 
çeken bir genç aslan sürüsü ilerliyordu. 
O da Qacarlar, Rus ayısının korktuğu 
tek güç.

İç
im
izd

en

Ramin Alizade
ramin.alizade@simgedergi.com
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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Polonya’da
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan (sağda), Polonya Başbakan Yardımcısı ve Bilim ve Yüksek Öğrenim Bakanı Jaroslaw Gowin 

ile görüştü.
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KILIÇDAROĞLU’NUN’ YÜZÜNE 
YANSIYAN ‘’KİRLİ DİLİ’’

Son günlerde siyasetin dili CHP odaklı 
olarak kirletiliyor. CHP Genel Başkanı 
Kılıçdaroğlu, Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanı Sema Ramazanoğlu hakkında 
söylediği yakışıksız sözlerin ardından 
söylemlerini daha da ağırlaştırdı, işi 
küfre vardırdı.
Kılıçdaroğlu’nun, CHP’ye Genel Başkan 
olduğu andan itibaren kullandığı dil 
ve üslup, hiç abartısız, 1876’da Meclis-i 
Mebusan’ın açılmasından bu yana 
siyasetin gördüğü en seviyesiz ve en 
edep dışı dil ve üsluptur.
Siyasetin dilinde, yazılı anlaşmaya 
dökülmemiş, ama herkesin üzerinde 
ittifak ettiği mahrem alanlar vardır. 
Aileler, hastalıklar, inançlar, mezhepler, 
ırklar, fiziki özellikler mahrem alanlardır. 
Her türlü küfür kadar, cinsel içerikli küfür, 
siyaset dilinin tamamen dışındadır. 
Zaman zaman dil sürçmeleri olsa da, 
bunlar siyasi bir üsluba dönüşmemiştir. 
Siyasetin dil ve üslubu, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile vahim bir 
kırılma yaşıyor.
Kılıçdaroğlu, daha seçildiği anda “Recep 
Bey” diyerek kendince tahkir edici bir 
dil kullanmaya başladı; girilmemesi 
gereken mahrem alanlara girdi. Son 
olarak da seviyeyi, kadın bir bakana 
cinsel içerikli hakarete kadar indirdi. 
Kendisinden özür beklenen Kılıçdaroğlu, 
hakaretinin ve seviyesizliğinin arkasında 
durdu, hatta kendisine destekçi bile 
buldu.
Gelin siyasetçi kimdir sorusuyla 
başlayalım...
“Siyasetçi küfreder mi veya küfredenler 
siyasetçi olabilir mi?” o soruya yanıt 
arayalım...
Siyasetçi; en basit tanımıyla “yönetmeye 
talip olanlara” deniyor...
Ama bu noktada da siyasetçi ile devlet 
adamını birbirine karıştırmamak 
gerekiyor...
Yani “ben yönetmeye talibim” diyen 
herkes siyasetçi olabiliyor...
Ama sadece fikir, nezaket ve edep sahibi 
siyasetçiler bir üst sınıfa geçip devlet 
adamı unvanı kazanabiliyor...

Bir başka deyişle; herhangi biri, “ben 
siyasetçiyim” derken asla devlet adamı 
olamayacağının işaretlerini verebiliyor...
Gerçekten de hüzün verici; ama, Türkiye 
bugün bu tür örneklerle dolup taşıyor. 
Birileri siyaset yaparken - devlet adamı 
olamayacaklarını ispat ediyor...
İçinizdeki cürufu sizi okuyan insanların 
zihnine ruhuna döktüğünüzde ne 
oluyordu? Bu kanaat önderliği mi idi, 
küfürbazlık mı? Sizi okuyan insan, daha 
bir insan mı oluyordu, küfrettiğiniz 
hedefleri boğma duygusuyla enfekte 
edilmiş daha bir canavar mı?
O çamur medya dilini Kılıçdaroğlu aldı, 
CHP dili haline getirdi.
Hiç düşünmüş müdür “bay” 
Kılıçdaroğlu, naklen canlı yayınlanan 
küfürnamelerinin, ekrana bakan 
insanların gönül dünyalarındaki 
yansımasını? Ya Başbakan Davutoğlu 
gibi milyonlarca insan da aynı şeyleri 
kendisine misliyle iade ediyorlarsa...
İki şey aklıma geliyor:
Bir: Kılıçdaroğlu, yüzde 25’lerde tıkanıp 
kalan CHP’de liderliği ancak tabanla 
“küfür buluşması” gerçekleştirerek 
sürdürebileceği kanaatinde.
İki: Kurultay sonrasında CHP Parti 
Meclisi’nin yeni yapısına yönelik “Partide 
mezhebi bir klikleşme gerçekleşti” 
yorumları göz ardı edip, gözleri tedavi 
kabul etmez boyuttaki “Erdoğan 
Karşıtlığı”na kanalize etmeye çalışıyor.
Şunu söyleyebilirim: Değişim vs... 
Kılıçdaroğlu’nda CHP ile toplum 
arasında yeni bir iletişim zemini 
oluşturma potansiyeli hiç mi hiç 
gözükmüyor. Aksine son Kurultay onun 
için de sonun başlangıcı olacaktır.
“CHP nereye?” sorusu şimdi çok daha 
günceldir.
Kendi tarihsel çizgisi bakımından 
“elden çıkma” süreci yaşayan CHP’nin 
bünyesinden hani deyim yerindeyse 
“Gerçek CHP” türünde yeni bir 
oluşumun doğma zamanı gelip geçiyor.
Yoksa o ruh da ömrünü tamamladı 
da, Kılıçdaroğlu’na cenaze merasimini 
hazırlama misyonu mu düştü?İç

im
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Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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- Türkiye’de 114 yılda meydana gelen depremlerde yaklaşık 94 bin kişi hayatını kaybetti
- Tarihi, yıkıcı ve acı depremlerle dolu Anadolu coğrafyasının 1900-2014 arasında yaşadığı en büyük iki 
deprem Erzincan ve Kocaeli depremleri oldu
- İki depremde, 50 bin 442 kişi yaşamını yitirdi

Depremler, Türkiye’de 94 bin can aldı

EKONOMİ
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CHP’NİN B PLANI VAR MI?
Çarkçı Kemal’e bak sen…

Yine esip gürledi, TOBB’un 72. Genel 
kurulunda…

Vah zavallım vah…

“Kan dökmeden başkanlık sistemi 
getiremezsiniz” diyor.

Onun bu ihtilali çağrıştıran sözleri, 
yıllar önce Turgut Özal’a televizyon 
açık oturumunda “Boğaz Köprüsünü 
sattırmam!” diyen Halkçı Parti Genel 
Başkanı Calp’ın sözlerini hatırlattı.

Özal: Satarız hem de çok iyi satarız, 
alan da çıkar, diyordu.

Calp ise: “Satamazsınız beyefendi” 
diyor başka bir şey demiyordu.

Çünkü özelleştirmenin ne demek 
olduğundan haberi olmayacak bir 
vizyona sahipti.

Çarkçı Kemal’in de bu parmak 
sallamakla kuş korkuttuğunu sanan bu 
konuşmalarında, başkanlık sistemiyle 
ve yeni anayasayla ilgili hiçbir bilgisinin 
olmadığını anlıyoruz.

Zaten söylemleri de eylemleri gibi tek 
telden çalıyor:

Diyor ki Çarkçı’m benim:

“Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir 
kişi konuşacak, hâkim ona göre karar 
verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre 
milletvekili listeleri hazırlanacak. Böyle 
bir başkanlık sistemini kan dökmeden 
bu ülkede gerçekleştiremezsiniz”

Ya danışmanları onunla dalga geçiyor.

Ya topyekûn CHP zihniyeti bu konuda 
bir şey bilmiyor.

Böyle bir cehalet başka türlü nasıl olur?

Bunlar sadece Erdoğan öfkesiyle 

yatıp kalktıkları için sivil anayasa ve 
başkanlık sistemiyle ilgili çalışma 
yapan kurulda kendileriyle ilgili 
düşünceden bile haberdar değiller.

Hem yeni anayasa hazırlık komisyonu 
üyelerinden Cumhurbaşkanı 
başdanışmanlarından hukukçu bir 
akademisyen şu öneriyi getiriyor:

“CHP’nin de anayasa yapmasını, proje 
getirmesini de destekleyelim. Çünkü 
biz bu anayasada herkesin görüşünün 
olmasını ve anayasa kavramının 
değerinin yükselmesini istiyoruz. 
Herkesin fikir serdedebilmesine 
imkân vermeyi istiyoruz. Gerçekten 
karşımızdaki insanlara ve topluma 
öncelikle saygılı olunmasını itiyoruz. 
Toplumun bize emanet edilen 
hukukundan geri durmak arzusunda 
değiliz. Bu açıdan çok proje çıkması 
daha doğru olur. Dolayısıyla Türkiye’de 
bir siyasal parti olarak CHP’nin, 
parlamenter rejimi nasıl hayal ettiğini 
gösterebilmesi de çok önemli bir katkı 
olur.”

Komisyon böyle düşünüyor ama 
CHP’nin bu konuda herhangi bir 
önerisi var mı?

Bir taslak anayasa çalışması var mı? Bir 
B planı var mı?

Bırakın çalışmayı bir satır düşünceleri 
bile yok…

Adamcağız genel başkanlığına 
kasetle gelişiyle ilgili de herhangi bir 
düşünceye sahip değil. Gel bildiklerin 
varsa konuş diyorlar gitmiyor.

Eski CHP genel başkanlarından Ecevit 
de APO’yu Amerika’nın niçin kendisine 
teslim ettiğini bilememişti.

Dolayısıyla bu zihniyet, köprüyü de 
sattırmaz, anayasayı da yaptırmaz, 
başkanlık sistemini de getirtmez…İç

im
izd

en

Taha Uğur Türkmen

Depremler, Türkiye’de 94 bin can aldı

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü EBSO’yu ziyaret etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
- “Üretim Reform Paketi’nin amacı üretimin önündeki engelleri kaldırmaktır”

İZMİR (AA) - Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
hazırlıklarını yaptıkları “Üretim 

Reform Paketi”nin amacının üretimin 
önündeki engelleri kaldırmak 
olduğunu bildirdi. Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı 
Ender Yorgancılar’ı ziyaretinde 
yaptığı açıklamada, İzmir için özel 
ve uluslararası projeler yapmak 
istediklerini belirtti. İcraatçı ve 
reformcu bir hükümet olarak görev 
yaptıklarını anlatan Faruk Özlü, 
İzmir’e yakışanın da “Orta ve yüksek 
teknoloji ürünler” üretmek olduğunu 

da vurguladı. Mevcut sanayinin 
dijitale dönüşümü konusunda 
çalıştıklarını kaydeden Bakan 
Özlü, bu devrimin “Akıllı fabrikalar” 
anlamına geldiğini, konuyla ilgili 
bir platform oluşturduklarını, 
bakanlık koordinasyonundaki bu 
platformda TOBB, TÜSİAD, MÜSİAD 
gibi kurumların görev üstlenerek, bir 
eylem planı hazırlayacağını bildirdi. 
Dönüşüm programını sanayicilerle 
hayata geçireceklerini ifade eden 
Faruk Özlü, siber fiziki sistemlerin 
bileşimine yönelik hazırlıkta, 
EBSO’nun çalışmalarını da dinlemek 
istediklerini aktardı. 

“Üretim Reform Paketi” adı altında 
bir kanun tasarısı hazırladıklarını, 
amaçlarının üretimin önündeki 

problemleri kaldırmak olduğunu 
bildiren Bakan Özlü, yasa tasarısını 
hazırlayıp, ekim ya da kasım ayı gibi 
TBMM’ye sevk etmeyi amaçladıklarını 
açıkladı.  Tarıma uygun olmayan 
alanlara ilişkin çalışma yapacaklarını 
da kaydeden Faruk Özlü, 
“Sanayicilerin kazmayı vurup temel 
atması için çalışıyoruz. İlk taslağı 
hazırlıyoruz, görüşlerinizi alacağız. 
Önce komisyona ardından da Meclis’e 
gelecek.” dedi.  

SİYASET
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü EBSO’yu ziyaret etti

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar da Bakan Özlü’ye çalışmaları hakkında bilgi vererek, sektörel taleplerini 
iletti. Yorgancılar, Bakan Özlü’ye ziyareti anısına bir teşekkür plaketi sundu.

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

SİYASET



38 AĞUSTOS 2016 - SAYI 14

“Matbuat Aleminden Sanatkar Çehreler”
- BİK ile ESKADER tarafından düzenlenen etkinlikte, şair ve yazar Yusuf Ziya Ortaç’ın hayatı ve eserleri 
ele alındı

İSTANBUL (AA) - Basın İlan 
Kurumu (BİK) ile Edebiyat, 
Sanat ve Kültür Araştırmaları 

Derneği’nin (ESKADER) birlikte 
düzenlediği ,”Matbuat Aleminden 
Sanatkar Çehreler” etkinliğinde 
Yusuf Ziya Ortaç anıldı. Çemberlitaş 
Basın Müzesi’nde gerçekleşen 
panele katılan şair ve yazar Özcan 
Ünlü, Ortaç’ın kafası karışık bir 
adam olduğunu ifade ederek, 
“Her şeyden önce meslektaşız. 
Mütareke yıllarının öncesinde 
ve sonrasında Türk matbuatının 
içinde bulunmuş çok önemli bir 
isim. Çok genç yaşta yazmaya ve 
yayımlamaya başlamış. Edebiyat 
alanında ve çok farklı konularda da 
yazmış. İktisat, edebiyat gibi farklı 
alanlarda dergiler çıkarmış. Spor 
üzerine yazılar yazmış. Gazetecilik 
yapmış. En önemli özelliği de mizah 
yazarlığı. Şiirlerinde ve yazdığı tiyatro 
eserlerinde de mizahı görebilirsiniz.” 

dedi. Ortaç’ın mizahta olduğu kadar 
şiirde etkili olmadığını aktaran Ünlü, 
şunları kaydetti: “Şiirleri, Faruk Nafız 
Çamlıbel’in çizgisinde gidiyor bir 
dönem. Kıskanıyor, taklit ediyor 
önceleri. Ziya Gökalp ile tanışması 
da hayatının dönüm noktasıdır. 
Gökalp’la tanıştıktan sonra milli 
edebiyat akımına giriyor. Önceleri 
aruzla yazmaya başlıyor. Daha 
sonra heceye dönüyor. Fakat hece 
ve kafiye konusunda da dönemin 
en iyi şairlerinden diyebiliriz. İnsan, 
ölüm, milli mücadele ve Atatürk ile 
ilgili şiirleri var.” - “Ortaç’ın hayatına 
ilişkin kitap ve tezlerde yeterli bilgi 
yok” Panelde, yazarın “Bir Varmış Bir 
Yokmuş-Portreler” kitabını ele alan 
Doç. Dr. Bahtiyar Aslan da Ortaç’ın 
hayatına ilişkin büyük boşluklar 
olduğunu belirterek, kitaplar ile 
tez çalışmalarında yeterli bilgi 
bulunmadığını söyledi.  Aslan, portre 
türü yazıların batıda çok önemli 

olduğuna vurgu yaparak, “Bu kitabın 
ilk baskısında iki isim eksik. Birisi 
Peyami Safa’dır. Bir roman yazmaya 
kalksanız, bir kahramanın fiziki, ruhi 
ve psikolojik portresini uzun uzun 
anlatmak için elinizde imkan vardır 
ama burada 3-4 sayfada mesela Tevfik 
Fikret’i anlatmak durumundasınız. 
Ortaç da bunun için şöyle bir yola 
başvuruyor. Fikret’in şahsiyetini 
oluşturan unsurları öne çıkarıyor. 
Mesela başkalarına benzemeyen 
yönlerini özellikle ortaya çıkarmaya 
çalışıyor. Bunları da daha çok 
hatıralarıyla süslüyor.” ifadesini 
kullandı. Etkinliğin moderatörlüğünü 
üstlenen Cengizhan Orakçı ise Yusuf 
Ziya Ortaç’ın edebiyatla yakından 
ilgilenen bir öğretmen olduğunu, 20 
yaşında göreve başladığını ve 1916 
yılında “Akından Akına” adlı manzume 
bir kitap çıkardığını söyledi.
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“Matbuat Aleminden Sanatkar Çehreler”

İÇİMİZDEN

TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM
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Yalçın KOCABIYIK

Türkiye değişti, Bu değişikliği görmemiz 
ve ona göre düşünüp hareket etmemiz 
gerekir. Üç dönem iktidarda olan bir siyasi 
partinin genel başkanı, başbakanı ayrılma 
kararı veriyor. Partisini hemen kurultaya 
götürüyor, Aday olmayacağını açıklıyor,
Ve Türkiye’de hiç bir şey olmamış gibi 
hayat devam ediyor. İstikrar korunuyor, 
ekonomi etkilenmiyor. Ortada bir 
hükümet sorunu yok, hükümetin bir 
eksikliği de  bulunmuyor. O zaman siyasi 
sistemde bir sorun var. Bunu anlamak 
lazım. 2014’ün Ağustos’unda partili 
Cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle 
sistem değişti. Siyasi partiler adaylarını 
belirlediler. Adaylar halkın ayağına 
giderek kendilerini anlattı,oy istedi. Seçim 
kampanyasında o güne kadar alışılmışın 
dışında bir cumhurbaşkanı olacağını, 
Anayasanın tanıdığı bütün hakları ve 
yetkileri sonuna kadar kullanacağını 
söyleyerek, “Oturan değil koşan, 
terleyensorun çözen halka dokunan 
bir Cumhurbaşkanı olacağım” diyerek 
kendi iktidar partisinden çok fazla oy 
alarak, Türkiye’de yaşayan insanların 
yarısından çoğunun desteğini kazanarak 
Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip 
Erdoğan var. Bu gerçeği unutuyoruz.
Başkanlık sisteminin gelmesi gerektiğini, 
bunun için de Anayasa değişikliğinin 
şart olduğunu söyleyen Erdoğan’ın 
partili bir Cumhurbaşkanı ve bu siyasi 
hareketin tartışmasız lideri olduğunu da 
unutmamak gerekir. Ahmet Davutoğlu 
ise bir Bülent Ecevit gibi ekip arkadaşları 
ile siyasi mücadele vererek, farklı ve iddialı 
siyasi düşünceleriyle gelip partisinin 
başına gelmiş biri değil. Ak Parti siyasi 
geleneğinden gelen, Erdoğan’ın isteği ve 
desteği ile  başlatılanları devam ettirmek 
ve bitirmek görevi verilmiş biriydi.
Kendisi de bunu defalarca ifade etmişti. 
Zamanla Davutoğlu, ülkenin en temel 
meseleleri konusunda, Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve partinin ileri gelenleri ile 
görüş ayrılıklarına düştü. Bu görüş ve 
ayrılıklar devam etseydi tehlike krize 
dönüşebilirdi. Fazla geç kalmadan 

müdahale etmek gerekiyordu. 
Tedavi edilemeyecek bir yara haline 
gelmeden zamanında, ağrısız, sancısız  
bir operasyonla neşter vurularak 
müdahale edildi. Yani Erdoğan’ın 
kendi eliyle sorunsuz  teslim ettiği 
emaneti şimdi de Davutoğlu  kendi 
rızasıyla sorunsuz devretti.  Türkiye 
22 Mayıs’ta gerçekleşecek Ak Parti  2. 
Olağanüstü Kongresi ile yeni bir dönemin 
kapısını aralayacak. Yeni Anayasa 
yapılıncaya kadar ve sistem değişikliği 
tamamlanıncaya kadar seçilmiş partili 
bir Cumhurbaşkanı ve hükümeti idare 
edecek, kabineyi koordine edecek kişi 
ekseninde şekillenecek. Şu an fiilen 
yaşadığımız durum hukuki duruma 
dönünceye kadar yarı başkanlık gibi 
yeni bir yönetim deneyimi yaşanacak. 
Asıl konuşulması ve tartışılması gereken 
olay budur. Mevcut sistem uğraşılara 
rağmen gitmiyor, yürümüyor. Bunu 
herkes, hepimiz görüyoruz ama işimize 
gelmediği için gündeme getirmiyoruz. 
Ama artık konuşmak tartışmak,çözüm 
üretmek zorundayız.  Türkiye’de artık 
parlamenter sistem kalmamıştır. Bu 
aldatmacayı sürdürenler, parlamenter 
sisteme tekrar nasıl dönüleceğini neden 
söyleyemiyorlar? Neden çıkıp mertçe, 
‘’Ey Türkiye halkı bu işi beceremediniz, 
iyi bir Cumhurbaşkanı  seçemediniz.
Cumhurbaşkanını eskiden olduğu 
gibi tekrar parlamento seçmeli’’ 
demiyorsunuz? Bakın gerçekleri artık 
görelim. Partili, seçilmiş ve nerdeyse 
sınırsız Anayasal yetkilere sahip bir 
Cumhurbaşkanın olduğu yerde ‘’güçlü 
Başbakanlık’’ olmaz. Bu model yürümez.
Bir de bu gelişmelerden kriz yaratmak 
isteyenler boşuna beklemesinler. Bu siyasi 
değişimin erken seçimle sonuçlanacağını 
da düşünmeyin. “Sonbaharda erken 
seçim” diyenler gündemi çarpıtıyorlar.
Türkiye’nin gündeminde yeni 
Anayasa var ve dokunulmazlıklar  
kaldırılamazsareferandum var.
 
Gündemi takip edelim.           
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İstanbul ve İzmir arasında ulaşımın 
süresi 3,5 saate düşürecek dev 
proje hız kesmeden devam ediyor. 
Projenin fiziki gerçekleşmesi, 
Bursa’ya kadar olan kısmında 
yüzde 46, tamamında ise yüzde 
36’ya ulaştı. . Bölge Müdürlüğü 
binasında Vali Karaloğlu’na brifing 
veren Karayolları Kamu Özel Sektör 
Ortaklığı Bölge Müdürü İsmail 
Kartal’ın verdiği bilgiye göre, 384 
kilometre otoyol ve 49 kilometre 
bağlantı yolu olmak üzere toplam 
433 kilometre uzunluğundaki otoyol 
projesi, tüm hızıyla devam ediyor. 
Toplam 10 milyar dolarlık projenin 
50 ülkenin yıllık bütçesinden daha 
büyük olduğuna dikkat çeken 
Kartal, projeye günlük 4 milyon 
dolar harcandığının altını çizdi. 
İsmail Kartal’ın verdiği bilgiye göre, 
birinci aşamada, Asma Köprü Güney 

Şantiyesindeki kuru havuzda kule 
keson temelleri inşa edildi. Nihai 
konumlarına yerleştirilen kule 
temellerinde, kule ankraj kaidesi 
ve bağ kirişi imalat çalışmaları 
tamamlandı. 08 Temmuz 2014 
tarihinde asma köprü çelik kule 
blokları montajına başlanılmış 
olup montaj çalışmalarında deniz 
seviyesinden itibaren 80 metreye 
ulaşıldı. Ayrıca Asma Köprü tabliye, 
ana kablo çelik imalat ile özel köprü 
elemanları imalat çalışmaları iş 
programına uygun olarak devam 
ediyor. 7 yıl olarak açıklanan Gebze 
Orhangazi İzmir Otoyolu Projesinin 
yapım sürecinde 2016 yılı sonu 
itibariyle, İzmit Körfez Geçişi Asma 
Köprüsü, Gebze Gemlik Kesimi ve 
Kemalpaşa Ayrımı İzmir Kesimindeki 
yapım çalışmalarının tamamlanması 
hedefleniyor. Selçukgazi Tüneli’nde 

yaşanabilecek zorluklar nedeniyle 
proje, 2016 yılına uzayabilecek. 
Ancak 2016 yılının ilk 6 ayına 
kadar tamamının gerçekleşmesi 
bekleniyor. “İstanbul-Bursa-İzmir 
(İzmit Körfez Geçişi ve Bağlantı 
Yolları Dahil Otoyolu Yap-İşlet-
Devret Projesi”nin uzunluğu, 384 
kilometre otoyol ve 49 kilometre 
bağlantı yolu olmak üzere 433 
kilometre olarak hesaplandı.  Gebze-
Orhangazi-Bursa ve Kemalpaşa 
Ayrımı - İzmir kesimlerinde 
bugün itibariyle yüzde 46 fiziksel 
gerçekleşme sağlandı. Otoyolun 
tamamında ise yüzde 36 seviyesinde 
gerçekleşme sağlandı. Projeye, şirket 
tarafından 1,63 Milyar dolar, idarece 
kamulaştırma çalışmalarına 1,41 
Milyar TL harcama yapılarak bugün 
itibari ile toplam 5,17 milyar TL 
harcama yapıldı.

İstanbul - İzmir otoyolu tam gaz
İstanbul ve İzmir arasında ulaşımın süresi 3,5 saate düşürecek “İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Yap-
İşlet-Devret Projesi”nin Bursa’ya kadar olan bölümünün açılması için çalışmalar hızla sürüyor.
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İKİ KUPA MI DEMİŞTİN
(GALATASARAY – KARABÜKSPOR)
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Bütün yaz taraftar bu günü bekler, 
takımlarına özlem duyar ve buna 
ithafen mesajlar paylaşır; sonra sayın 
yönetemeyenler(!) aldıkları ‘adaletsiz’ karar 
ile insanların heveslerini kursağında bırakır. 
Kameralar var teknoloji sağlam diye gözdağı 
verilir, sorumsuz, kendini bilmez holiganları 
aralarından seçemez, suçu günahı olmayan, 
işe yaramaz ‘passolig’ sahibi taraftarlar, TV 
başında somurtarak oturur. Bakalım daha 
ne kadar insanları ‘kendi paralarıyla rezil 
edeceksiniz’. Konya’da meşaleleri şuursuzca 
sahaya atanların kimlikleri tespit edildi mi? 
Ömür boyu men verildi mi? Onlar bir daha 
tribünlere girecekler, siz bir daha masumları 
cezalandıracaksınız! Yazık gerçekten…
Hollandalı çalıştırıcı beklenen kadroyu 
sürdü sahaya. Henüz orta alana beklenen 
isim kazandırılmadı. Lassana Diarra konusu 
gündemde. Rus kulübü ile yaşadığı sorunun 
halledilmesi lazım. Ellerini bu bölge için 
çabuk tutmaları  gerek.
AYNI TAS
Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın tabiri caizse 
kendi çabasıyla yediği golleri hatırlayın. Yeni 
transferlerin gerek sakatlık gerek takıma 
odaklanamaması itibariyle aynı isimler çıktı 
bu dörtlüde. Değişen bir şey vardı diye 
sorarsanız maalesef. Chedjou ve Hakan 
Balta zaten ağır stoperler ve bana göre yan 
yana oynatılmaları hata. Beni en çok hayal 
kırıklığına uğratan isim Linnes.
Sarı kırmızılılar hala hızlı oynayamıyor. Şu 
amaçsızca yaptıkları hazırlık paslarını bir 
türlü bırakamadılar. Sürekli değinirim; skor 
tabelasında rahatladığın zaman sineye 
çekilebilir bu paslar ama uyguladıkları bu 
anlayış, kendilerine zaman kaybı. Kendi 
sahasında oynayan Galatasaray’ın ilk yarım 
saatte kaleyi bulmayan şutu bile yokken, 
rakibinin net gol fırsatlarını harcaması kabul 
edilemez.
SORUN BEYİNDE
Bir takımın iyi oynaması için bazı unsurlar 
vardır; kaliteli oyuncular, iyi antrenör gibi. 
Antrenör iyi mi hala kararsızlık hâkim. 
Oyuncular kaliteli mi evet ama kâğıt 
üzerinde! Kadro içerisinde de takımı 
oynattıran yetenekler mevcut olur bazen. 
Oyuna liderlik eden, takımı toparlayan 
nadir isimler vardır. İşte Galatasaray’ın 
sorunu burada. Galatasaray takımını 

Selçuk ve Sneijder’in kötü oyunu etkiliyor. 
Öncesine nazaran hiç sorumluluk almıyorlar. 
Yalancı oyun ile resmen kandırıyorlar. 
Tolga defansif yükü üstlenemez. Çok 
açık. Hücuma katkı veremedikleri gibi 
rakibi de karşılayamıyorlar. Şampiyonluk 
parolasıyla sezona başlayan takım bu 
kadar kötü olamaz. Eğer bahsettiğim 
isimler kendine çeki düzen vermezlerse, 
duygusal davranmadan çabucak kızağa 
çekilmeli! Unutmadan; Reikerink’in ilk yarıyı 
beklemeden Linnes’i oyundan almasını 
takdir ettim. Oyunundan memnun olmadığı 
oyunculara devreye kadar sabreden teknik 
adamlara örnek olsun bu hareket.
KAZANMAYA GELMEMİŞLER
Sanırım Karabükspor karşısında bu kadar 
kötü bir Galatasaray beklemiyordu. 
Kaçırdıkları gollerde konsantre olmadıkları 
çok belli. Eğer kazanmayı düşünerek, buna 
odaklanarak mücadele etselerdi,  Bu denli 
kötü oynayan Galatasaray’ı rahat yenerlerdi. 
Bas baya puan alalım yeter düşüncesi vardı 
konuk ekipte.
Sarı kırmızılı oyuncularda formanın hakkını 
veren tek isim her zamanki gibi Muslera. 
Eğer gününde olmasaydı 70. Dakikada 
bitmişti maç. Galatasaray’ın gole yaklaştığı 
iki pozisyonun kahramanı Chedjou. 
İşin tuhaf yanı iki müsait pozisyonda da 
dengesiz vuruş yapıp harcadı. Golün asistini 
yapan da kendisi. Ya diğerleri? Yoklardı 
sahada. Son bölümde Tolga’nın çabası 
vardı yalnız. Galatasaray bırakın üç puanı 
bir puanı bile hak etmedi kusura bakmayın. 
Şampiyon olacağım diyen takımın bu 
kadar kötü oynamaya hakkı yok. Gerçekten 
üzüldüm Karabükspor’a. İnanılmaz goller 
kaçırdılar. Reikerink hoca ‘bizim hedefimiz 
iki kupa’ dedi maç öncesi. Biri beni bu 
takımın iki kupa alacağına inandırabilir mi? 
Dile kolay bu söylemler. Takımının oyununa 
güvenirsin, iddialı konuşursun. Neye 
dayanarak böyle konuşuluyor anlamadım. 
Bana göre Hollandalı antrenörün hedefine 
ulaşması için önce top oynatması ve 
oyuncuların kendilerine çeki düzen vermesi 
lazım…
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Yollarda ‘kaza kara 
nokta’ mesaisi!
Karayolları Genel Müdürlüğü 
sorumluluğu altında 2 bin 289 
kilometre otoyol, 31 bin 204 
kilometre devlet yolu ve 33 bin 50 

kilometre il yolu olmak üzere toplam 

66 bin 543 kilometrelik yol ağı 
bulunuyor.  Son yıllarda, karayolları 
üzerindeki seyahat süresinin artması, 
teknolojideki hızlı değişim, motorlu 
taşıtların gücündeki ve hızındaki 
artış, trafik kazaları sayısında da 
artışa neden oldu. Bu durum,

beraberinde “kaza kara noktası” 
kavramını ortaya çıkardı. Özel 
önem verilen kaza kara noktaları ve 
kaza potansiyeli yüksek kesimlerin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 
kapsamında 2003-2015 arasında 
bin 287 kaza kara noktası ve 
kaza potansiyeli yüksek kesimde 
iyileştirme çalışması ve 57 hemzemin 
geçitte otomatik bariyer yapıldı. Bu 
yıl ise trafik güvenliği çalışmaları 
kapsamında 130 kaza kara noktası ile 
307 sinyalize kavşağın iyileştirilmesi, 
31,6 milyon metrekare yatay ve 185 
bin metrekare düşey işaretleme ile 3 
bin 90 kilometrelik otoyola korkuluk 
yapımı gerçekleştirilmesi hedeflendi. 
Trafikteki taşıt sayısı 8,9 milyondan 
20,1 milyona çıkarken 100 milyon 
taşıt-kilometreye düşen can kaybı 
yüzde 62 azalarak 5,72’den 2,17’ye 
geriledi. 

Karayolları Genel Müdürlüğünce, son 12 yıl içinde kazaların sık yaşandığı, 
“kaza kara noktaları” olarak tanımlanan bin 287 noktada iyileştirme yapıldı.

GÜNCEL
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GÜNCELTÜRKİYE’NİN İLK EXPO’SU
Olimpiyatlar ve Dünya Kupası’nın ardından en büyük organizasyon olarak kabul edilen Dünya 

Botanik Expo’su, 160 yıllık EXPO tarihinde ilk kez Türkiye’de açıldı. EXPO 2016 Antalya’ya 51 ülke 
katıldı.

Tek bir politika faizine geçiş, etrafında dar 
ve simetrik bir koridor olarak tanımlanıyor. 

Ekonomistler, sadeleşme sürecinde üst 
banttan indirimlerin devam edeceği, 

bu sürecin sonunda da koridorun 
iyice daralması ile fonlama maliyetinin 

politika faizine çok yakın seviyelerde 
oluşacağını, bunun da “tek faiz” olarak 

değerlendirebileceğini kaydediyor.

TCMB tarafından belirlenen, bir hafta 
vadeli repo ihale faiz oranına deniyor. 
Politika faizi, aylık yapılan Para Politikası 
Kurulu toplantısında açıklanıyor.

TCMB’nin gecelik borç verme faizi ile haftalık
repo faizinin ağırlıklı ortalaması alınarak 
hesaplanıyor.

Uygulamada üst bant “marjinal fonlama oranını”, alt bant ise “borçlanma faiz 
oranını” gösteriyor. Politika faizini ise “bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı” 
temsil ediyor.

SADELEŞME

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ

GENİŞ FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

SADELEŞMEYE ADIM ADIM
Merkez Bankası’nın 2010’un sonlarından itibaren hayata geçirdiği “geniş faiz koridoru” 

uygulamasında sona yaklaşılırken, “sadeleşme” adımlarının bundan sonraki seyri tartışılıyor.

Küresel kriz sonrasında, başta dış finansmana ihtiyaç 
duyan gelişen ülkeler olmak üzere tüm piyasalar 
küresel para politikalarına aşırı duyarlı hale geldi. 

Bu durum küresel risk iştahı ve likidite koşullarındaki 
ani değişimlere karşı zamanında tepki verilmesini 
sağlayacak araç gereksinimini doğururken, 
söz konusu süreçte geleneksel olmayan para 
politikalarının öne çıktığı görüldü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu 
doğrultuda 2010 yılının sonlarından itibaren geniş 
faiz koridoru ve aktif likidite politikasının bir arada 
kullanıldığı bir para politikası stratejisi tasarlayarak 
uygulamaya koydu. Böylece Türkiye, küresel oynaklık 
dönemlerinde finansal istikrar ve fiyat istikrarı 
ödünleşimini hafifletmek için TCMB tarafından 
geliştirilen bir araç olan "geniş faiz koridoru" 
uygulamasıyla tanıştı.

Üst bant

Alt bant

Politika faizi
Ağırlıklı ortalama
fonlama maliyeti
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Hasankeyf turistleri bekliyor
Batman’ın 12 bin yıllık tarihi geçmişi ve kültürel mirasıyla gündemde olan Hasankeyf ilçesinde baharın 
gelmesiyle esnaf, turizm sezonu hazırlıklarını tamamladı. Tarihi Hasankeyf turizm sezonuna hazır.

Batman’ın tarihi ve kültürel 
özellikleriyle dikkati çeken 
ilçesi Hasankeyf, turistleri 

bekliyor. Batman’ın 12 bin yıllık 
tarihi geçmişi ve kültürel mirasıyla 
gündemde olan Hasankeyf ilçesinde 
baharın gelmesiyle esnaf, turizm 
sezonu hazırlıklarını tamamladı. 
Hava sıcaklığının yükselmesiyle 
piknik yapmak amacıyla ilçeye 
akın eden vatandaşlar, Dicle Nehri 
kenarında seyir alanında güneşin 
tadını çıkarıyor.  İlçedeki esnaf 
ve vatandaşlar, Hasankeyf’e yeni 
sezonda çok sayıda yerli ve yabancı 
turisti bekliyor. Kaymakam Bülent 
Baygüven, Hasankeyf’in nisan, 
mayıs ve haziran aylarının çok sıcak 
olmaması dolayısıyla daha rahat 

gezilebileceğini belirtti. Bölgede 
yaşanan terör olaylarının bölge 
turizmini olumsuz etkilediğini 
söyleyen Baygüven, “Ağustos 
ayından beri bölgemizde yaşanan 
olaylar turizmi etkilemiş olsa bile 
Hasankeyf, doğası, tarihi, kültürü ve 
medeniyetiyle turizme hazır. Kültürel 
ve turistik olarak gelen misafirlerimizi 
en güzel şekilde ağırlamak için 
esnafımızla, vatandaşımızla, 
personelimizle hazırız.” dedi. Esnaf 
Mustafa İridil de sezondan umutlu 
olduklarını dile getirdi. Hasankeyf’in 
ilkbaharda yeşile büründüğünün 
anlatan İridil, “Misafirlerimizin korku 
içinde gelmelerini istemiyoruz. 
Bölgede olaylar olsa bile biz huzur 
içinde yaşıyoruz. Hasankeyf, 

Türkiye’de gezip görülecek bir yer. 
Huzurlu bir ilçe.” şeklinde konuştu. 
İridil, ilçenin tarihi, doğası, mağara ve 
köprüleriyle ilgi gördüğünü, ziyaret 
eden turistlerin Hasankeyf’i çok 
beğendiğini söyledi. Tarihi çarşıda 
dokumacılık yapan M. Nuri Aydın 
da en büyük beklentilerinin yerli 
ve yabancı turistlerin ilçeyi ziyaret 
etmesi olduğunu ifade etti. Aydın, 
“Hasankeyf, gerek tarihi gerekse 
insanları açısından güzel bir yer. 
Herkes, ‘Olaylar var, Güneydoğu 
huzursuzluk içinde yaşıyor’ diyor. 
Çoğu söylenti, her taraf öyle değil. 
Burada olaylar yok. Huzur içinde 
yaşıyoruz. Turistlerin akın akın 
Hasankeyf’e gelmesini istiyoruz.”  
diye konuştu.

GÜNCEL
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Şark meselesi ve Avrupa Birliği
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M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

Şark Meselesi kavramı, XIX. yüzyılda 
diplomatik ve politik bir terim olarak 
ifade edilmeye başlamış olup, tarihi 
kökeni oldukça eskidir. Zaman ve zeminin 
şartlarına bağlı olarak çeşitli görünümde ve 
yerde ortaya çıkan ve de değişik şekillerde 
tarif edilen Şark Meselesinin temelinde ve 
özünde Hıristiyan-Müslüman yani, Haç-
Hilal veya Avrupa-Türk münasebetleri ve 
mücadelesi yatmaktadır. 1 Fransız tarihçisi 
Albert Sorel “Türkler Avrupa’ya ayak bastığı 
günden beri Şark Meselesi zühur etti.”  
diyerek meselenin aslında bir Türk meselesi 
olduğunu vurgulamaktadır.
Avrupa için Türkler, tarih boyunca doğudan 
gelen bir tehdit olarak algılanmışlardır. 
Avrupa’daki devletler Türkleri, din başta 
olmak üzere, tamamen farklı bir topluluk 
olarak görmüştür. Osmanlı Devleti’nin 
güçlü olduğu asırlar boyunca Türkler, Orta 
Avrupa‘ya kadar girip Osmanlı sınırlarını 
Avrupa Devletleri aleyhine genişleten bir 
düşman, Müslüman olarak da Hıristiyanlığı 
tehdit eden bir güç, Asya ile kara ticaret 
yollarını Avrupa’ya tamamen kapayan bir 
engeldi. Kısaca; Osmanlı Devleti Avrupa 
Devletleri için dini, ekonomik, askeri, siyasî 
ve kültürel bir tehdit olarak görülmüştür. 
XIV. yüzyılda güçlü bir biçimde başlayan 
bu algılama son altı yüz yıla damgasını 
vurmuştur. 
Nihayet Avrupa’nın Türklerle süren 
mücadelesinin sonunda ana yurdumuz 
Anadolu; Şark Meselesini kapatmak isteyen 
İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların ve 
onların taşeronu Yunanlıların işgaline 
uğramıştır. Ama mazisini tarihleştiren, 
kültürünü millileştiren ve coğrafyasını 
vatanlaştıran Türk milleti büyük atamızın 
liderliğinde verdiği ölüm-kalım savaşları 
sonucu verdiği şehit kanları ile tarihe 
yazdırdığı Lozan Antlaşması ile bu 
mücadeleyi Şark Meselesinin takipçilerine 
karşı kazanmıştır.
Ama Şark Meselesi Avrupalı devletler için 
bitmemiştir. Şark meselesinin Avrupa’da 
hala canlı yaşadığının en somut örneğini 
bu gün Avrupa Birliğinde görmekteyiz. 
Avrupa Birliği tarafından günümüzde; Şark 
Meselesini Türk’ün kesin zaferi ile durduran 
Lozan Antlaşmasının nasıl yıpratılmaya 
çalışıldığını görmekteyiz. Türkiye’nin milli 
sınırları, coğrafi hakları, nüfus özellikleri, 

siyasal yapısı ve devlet modeli üzerinde 
tartışmalar açılarak, Türkiye’nin sahibi 
Türk milleti yeniden parçalanmaya 
çalışılmaktadır. AB’nin Türkiye ile ilgili 
İlerleme raporlarına baktığımızda, 
Azınlıklar meselesi, Pontusçuluk, Fener 
Rum Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban 
Okulu, Ana Dil Meselesi gibi konular ile 
milletimizin ayrılmaz parçaları Alevi ve 
Kürt vatandaşlarımızın azınlık statüsüne 
sokulmaya çalışıldığını görmekteyiz. 
Türkiye son elli yılda Avrupa’daki hemen 
hemen tüm bütünleşme çabaları 
içerisinde aktif olarak yer almasına 
rağmen, ekonomik düzeyleri Türkiye’nin 
çok gerisindeki Doğu Avrupa ülkelerinin 
bile Avrupa Birliğine alınırken Türkiye’nin 
hala alınmamış olması ve de Türk 
vatandaşlarına vize uygulamasının ısrarla
hala devam ettirilmesinin altındaki gerçek 
sebep araştırıldığında karşımıza yine Şark 
Meselesi çıkmaktadır.
Tekrar tarihe baktığımızda bugünkü 
1995 Gümrük Birliği Anlaşması ile 1838 
Balta Limanı Anlaşması, bugünkü AB 
uyum yasaları ile 1839 Tanzimat Fermanı, 
bugünkü AB Türkiye İlerleme raporları 
ile 1856 Islahat Fermanı eş değerdir. 
Bu anlaşmalarla 16. Türk Devleti olan 
Osmanlı İmparatorluğu parçalanmıştır.
Bugün, Avrupa Birliğinin bayrağına 
ve bazı gazetelere baktığımızda Haçlı 
zihniyetinin yansımaları kolayca tespit 
edilebilmektedir. AB bayrağının tasarımını 
yapan ve koyu bir Katolik olduğu bilinen 
Arsene Heitz dizaynı hazırlarken Meryem 
Ana figüründen esinlendiğini açıklamıştır. 
‘’Gökte ulu bir belirti görüldü. Güneşi 
kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında 
ay, başında 12 yıldızdan bir taç’’(Vahiy 
12-1) AB bayrağındaki 12 yıldız Hz.İsa’nın 
12 havarisini temsil etmektedir. Havariler 
Hz.İsa’nın İncil’i yaymak ve vaaz vermekle 
görevlendirdiği yardımcılarıdır. Katolik 
Kilisesi’ne bağlı İtalyan piskoposların 
yayın organı L’Avvanire gazetesinde4 yer 
alan ‘’Unutulmamalı ki Avrupalı fikri, başlı 
başına düşman Türklere ve Türkiye’nin 
başını çektiği İslam dünyasına karşı gelişti.’’ 
Artık , Artık Türkiye olarak; Avrupa Birliğine 
‘’ Şark Meselesi hala bitmedi mi?’’ diye 
sormalıyız.
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İzmir Kuş Cenneti’ndeki dünyanın en büyük yapay üreme adasında, 11 bine yakın flamingo 
kuluçkaya yattı. Rakamın 11 bine yükselmesiyle tüm dünyadaki popülasyonun etkileneceği ve 
kuluçkaya yatan flamingo sayısının gelecek yıllarda 15-16 binlere çıkabileceği belirtiliyor.

Kuş Cenneti rekora koşuyor

İzmir Kuş Cenneti’ni Koruma ve 
Geliştirme Birliği (İZKUŞ) 2016 Yılı 
Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis 
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu’nun yeniden birlik 
başkanı seçildiği toplantıda, İzmir 
Kuş Cenneti’ndeki çalışmalara 
ilişkin bilgilerin yer aldığı sunum 
gerçekleştirildi. Buna göre, İzmir 
Kuş Cenneti’ne kurulan 6 bin 
400 metrekarelik yapay üreme 
adasında geçen yıl 7 bin 100 yavru 
dünyaya geldi, bu yıl ise 11 bine 
yakın flamingo kuluçkaya yattı. 
Toplantıda konuşan Kocaoğlu, İzmir 
Kuş Cenneti ve Homa Dalyanı’ndaki 
çalışmaları sürdürdüklerini 
aktardı. İzmir Kuş Cenneti’nde 
birçok kurumun yetkisi olduğunu 
hatırlatan Kocaoğlu, “Orman ve Su 

İşleri Bakanlığının sulak alanlarda 
yetkisi var. Kuş Birliğinin var. Çamaltı 
Tuzlası yönetiminin çalışmaları 
var. Ramsar var. Büyükşehir 
Belediyesinin büyük bir arazisi var. 
Eğer bakarsanız gereğini yaparsanız, 
aklı ve bilimi kullanırsanız onun 
ışığında yürürseniz, geliştiriyorsunuz.  
Gelecek kuşaklara aktarmaya 
çalışıyorsunuz. Biz de uzun müddettir 
bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz.” 
ifadelerini kullandı. Açıklamada, 
yapay ada kurulmadan önce İzmir 
Kuş Cenneti’nde kuluçkaya yatan 
flamingo sayısının 2 bin 500-3 bin 
arasında seyrettiği bilgisi yer aldı.  
Rakamın 11 bine yükselmesiyle 
tüm dünyadaki popülasyonun 
etkilenebileceği, kuluçkaya 
yatan flamingo sayısının gelecek 
yıllarda 15-16 binlere çıkabileceği 
vurgulandı.  İzmir Kuş Cenneti’nde 

oluşturulan alan, dünyadaki en 
büyük yapay flamingo adası olarak 
biliniyor. Dünyada flamingoların 
ürediği diğer yapay adalar ise Fransa  
Rhone Deltası  ile İspanya Fuente de 
Piedra Lagünü’nde bulunuyor.



47AĞUSTOS 2016 - SAYI 14

Pes etmek yok…
Bir “Turizm Haftası” kutlamalarını daha 
geride bıraktık. Umutlar,  vaadler, 
beklentiler, ödüller, etkinlikler ve 
farkındalıklarıyla.
15-22 Nisan  tarihleri  arasında 
kutladığımız 40. Turizm haftasının açılışı 
güzel ilçemiz  Urla’da büyük bir kortej 
yürüyüşü ile  karnaval tadında  başladı. 
Haftanın son etkinliği ise “8. İzmir 
Turizm Ödülleri Töreni” ve turizm 
sezonunun açılışını  kapsıyordu. 
Sezon açılış gecesi Dokuz Eylül 
Üniversitesi Sabancı Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Salonun 
tamamı turizmcilerden oluşuyordu. 
Herkes tanıdık veya aşina olduğumuz 
turizmcilerdi. Ya bir otelin genel 
müdürü, ya şefi, ya  bir seyahat 
acentası sahibiydi. 
Hareketliliği olan, alt basamaklardan 
yukarılara çıkılan bir piramit şeklinde. 
Bundan 10 yıl önce resepsiyonist olan 
arkadaşımız bir otelin genel müdürü. 
Rehber olarak tanıdığınız birileri acenta 
sahibi veya bir aşçı arkadaşımız  en 
büyük otel veya restorantların  birinde 
aşçıbaşı. Genelde bu makamlara daha 
üst bir görevle tesis değiştirmiş, kendini 
geliştirmiş, farklı işyerlerinin kültürünü 
almış olarak yetişen turizm neferleri 
kendilerini taşımışlar.   
Her sene olduğu gibi bu sene 
de geceye özen gösterilmiş ve 
çok güzel hazırlanılmıştı. Yapılan 
tören ve konuşmalarla turizmin 
çeşitlendirilmesinin  ve turistin önemi 
Sayın Valimiz Mustafa Toprak , Etik 
Başkanımız Mehmet İşler , İl Kültür 
ve Turizm  Müdürümüz Abdülaziz 
Ediz ve İzmir Büyükşehir Başkan 
Vekili Dr. Sırrı Aydoğan  tarafından 
bir kez daha anlatıldı. Bu konuşmalar 
gerçekten bir kez daha biz turizmcileri 
umutlandırdı, kucakladı. Zor günlerini 
yaşadığımız “turizm” zaten sevilmezse 

yapılamayan bir iş. Çok emek isteyen, 
hizmet üretilen bir sektör. Günden 
güne gelişen ve değişen anlayışlarıyla. 
Zamana ve olaylara direnen, yenilenen, 
farkındalığın  önemini  ortaya koyan 
değişim ve gelişim süreçleri. 
Bugün için pek çok sorunla karşı karşıya 
olmamıza rağmen sahip olduğumuz 
güzellik ve değerlerimizle bir kez 
daha inandık ki,  “pes etmek yok” yola 
devam. Her şey güzel olacak.  İyi bir 
sezon olması dileğiyle umutlarımızı 
tekrar yeşerttik.  
1980’lerden günümüze taşıdığımız 
sektörümüz son derece hassas ve 
kırılgan. Fakat çalışanı, yatırımcısı 
inançlı ve azimli. Ancak bu yetmiyor. 
Umudumuz şu ki, Sayın Valimizin 
belirttiği gibi hem Ankara’da hem de 
yerelde de tanıtımların artırılması. El 
ele vererek sahip olduğumuz kültürel, 
doğal, tarihi ve onlarca diğer  turizm 
dinamiklerini harekete geçirmek. 
Kazandığımız yeni destinasyonları 
tanıtmak ve geliştirmek.
Bu gün ödül almak elbette önemli. 
Ancak ödül almamak da “işinde 
başarısız” ya da “ödül almayı hak 
etmiyor”  anlamında  değil. Bu 
sektördeki herkes  zincirin birer 
halkası. Onu kırmadan gelecek 
yıllara taşıyabiliyor ve geliştiriyor 
isek zaten ödülü hak etmişiz. 
Misafir memnuniyetine odaklı olan 
sektörümüz günden güne kendisini 
daha ileriye taşımayı çalışanlarıyla 
gerçekleştirecek. Tesislere anlam katan 
içindeki nitelikli personelin varlığı değil 
midir?  
Destek gelirse, hedefimiz olunca, 
inanç ve azmimiz katılınca, severek de 
çalışınca turizm çok daha iyi yerlere 
taşınacak inancındayım. 

Sevgi ve sağlıkla kalın…
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Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com
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Hakkarili kızlar İspanya’da
Eğitim konusunda derece ve 
sıralamada karamsar ve başarısız 
olsak da sosyal, sportif ve kültürel 
etkinliklerde çok güzel başarılara 
imza atılıyor. Daha Van’a gitme şansını 
bile elde edemeyen öğrencilerimiz 
Türkiye’nin çeşitli kentlerinde ve 
hatta yurt dışında seyahat etmenin 
mutluluğunu zaman zaman 
yaşıyabiliyorlar.
1973 yılında kurulan ilimizin en kıdemli 
okullarından biri olan ve Kız Meslek 
Lisesi olarak tanınan Mehmet Akif 
Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
öğrencileri İspanya’ya gittiler.
Yiyecek ve içecek hizmetleri alanında 
10 kız öğrenci Müdür Yardımcısı Cihat 
Yaşlı başkanlığında “ulusal ajans” 
tarafından desteklenen Erasmus 
programı kapsamında Avrupa 
birliğinde çikolata üretimi stajı isimli 
proje ile İspanya’ya gittiler. Gıda 
ürünleri üretimi alanında temel 
becerilere sahip öğrencilerimiz iki hafta 
süren proje boyunca İspanya’da eğitim 
ve staj çalışmaları sırasında öncelikle 
kakao meyvelerinin çekirdeklerinden 
çıkarılma aşamasında kullanılan 
yöntemlerin üretilen kakao tozunun  
ve yağının kalitesine etkisi üzerine bir 
eğitim aldılar. Ayrıca farklı kültürleri 
tanıma ve farklı kültürlerle iletişim 
geliştirme fırsatı bularak, uluslar arası 
seyahat ve bir Avrupa ülkesinde yaşam 
deneyimi ve farkındalık da kazanmış 
oldular.

Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisemiz 507 öğrencisi ve 33 
öğretmeniyle gözde okullarımızdan 
biri. Mevcut 12 sınıf var ve her sınıfta 
43 öğrencimiz eğitim görmektedir. 
Zorunlu göç eden 107 Yüksekova’lı 
kardeşlerimizi de bünyesine katan 
okulda yedi branş mevcut ve faaldır.
Mehmet Akif’in okul müdürü Mehmet 
Arif TATLI, bir gurup öğrencilerinin 
daha öncede Hollanda’ya gittiklerini 
bu tür gezi ve projenin büyük fayda 
sağladığını belirterek emek sarf 
edenlere teşekkür etti.
Kız Meslek Lisesine değinmişken 
bir yorumcu olarak Belediye ve 
STK temsilcilerine bir hatırlatmada 
bulunmak istiyorum. Okulun inşa 
edildiği alan belediyemize aittir. 
Bu alan Milli Eğitim Müdürlüğüne 
bağış yapılarak modern bir okul 
yapılması sağlansın. Sivil toplum 
kuruluş yöneticileri ve kamu kurum 
amirlerimize de bir istirhamda 
bulunmak istiyorum; İl dışına Hakkari’yi 
temsilen giden öğrenci guruplarının 
hiç değilse geliş ve gidiş yakıt ihtiyaçları 
karşılansın. 
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% 11,96  

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.

Türkiye’de istihdamın 
yarısını işçiler oluşturuyor

Türkiye’de toplam 26 milyon 275 bin 
olan istihdamın 12 milyon 663 bini 
yani yüzde 48’i işçilerden oluşuyor. 
Tüm işçilerin 1 milyon 514 bininin 
sendikalı olduğu Türkiye’de işçilerin 
sendikalaşma oranı, yüzde 11,96 
seviyesinde bulunuyor.  Türkiye 
İstatistik Kurumunun verilerine 
göre, Türkiye’de 29 milyon 565 
bin kişiden oluşan toplam iş gücü 
bulunuyor ancak 26 milyon 275 
bin kişi farklı statülerde çalışıyor. 
Toplam 26 milyon 275 bin olan 
istihdamın 12 milyon 663 bini yani 
yüzde 48’i işçilerden oluşuyor. Bu 

işçilerin 339 bin 965’i doğrudan 
kamuya bağlı, 720 bini ise kamuda 
alt işveren yani taşeron aracılığıyla 
çalışırken geri kalanı özel sektörde 
istihdam ediliyor. Hükümet, 1 Kasım 
seçimleri öncesinde taşeron işçilerin 
kamuda istihdam edilmesi vaadi 
çerçevesinde, sayıları 720 bini bulan 
taşeron işçilerin “özel sözleşmeli 
personel” statüsüyle kamuda 
istihdam edilmesi yönünde karar 
almıştı. Sosyal güvenlik sistemine 
kayıtlı 12 milyon 663 bin işçiden 1 
milyon 514 bininin sendikalı olduğu 
Türkiye’de, işçilerin sendikalaşma 

oranı yüzde 11,96 düzeyinde 
bulunuyor. Türk-İş Konfederasyonuna 
bağlı Türk Metal Sendikası 181 
bin 838, Hak-İş Konfederasyonuna 
bağlı Hizmet-İş Sendikası 162 bin 
150 kişiyle en fazla üyeye sahip 
sendikalar olarak öne çıkıyor. 
“Ticaret, büro, eğitim ve güzel 
sanatlar” iş kolu, toplam 2 milyon 
955 bin 269 çalışanla en fazla işçinin 
faaliyet gösterdiği alan oldu. Bunu 1 
milyon 604 bin 501 işçiyle “inşaat”, 1 
milyon 485 bin 906 işçiyle “metal” ve 
1 milyon 3 bin 628 işçiyle “dokuma, 
hazır giyim ve deri” iş kolları izliyor. 

EKONOMİ

Toplam istihdam 26 milyon 275 bin
12 milyon 663 bini işçi statüsünde

11 milyon 603 bini

720 bini

340 bini

İşçilerin
1 milyon 514 bini sendikalı
Sendikalaşma oranı

özel sektörde çalışıyor

taşeron

direkt kamuya bağlı
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GÜNCEL

52. Cumhurbaşkanlığı
Türkiye Bisiklet Turu
bitiş etabı yapıldı
52’inci kez gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 8. ve 
son ayağı olan 201,7 kilometrelik Türkiye Bisiklet Turu’nun en uzun 
ve 93 sporcunun katıldığı Marmaris-Selçuk etabı gerçekleştirildi. 

Bu yılki organizasyona; 
İtalya’dan 4, Polonya’dan 
2, Belçika, İspanya, Fransa, 

İsviçre, Brezilya, Hollanda, Letonya, 
Avusturya, Kazakistan ve Türkiye’den 
1’er takım olmak üzere toplam 16 
takımdan 128 bisikletçi katıldı. 52. 
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ödül 
törenine; Gençlik ve Spor Bakanı 
Akif Çağatay Kılıç, Cumhurbaşkanlığı 
Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü 
İbrahim Kalın’ın yanı sıra İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, Aydın Valisi 
Erol Ayyıldız,   İzmir Büyükşehir 
Başkanvekili Sırrı Aydoğan, İzmir 
Milletvekilleri Hamza Dağ ve M.Atilla 

Kaya, Selçuk Kaymakamı Ayhan 
Boyacı, Selçuk Belediye Başkanı 
Dr. Dahi Zeynel Bakıcı, Türkiye 
Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin 
Müftüoğlu, Gençlik Hizmetleri ve 
Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu 
ile diğer yetkililer ve çok sayıda 
vatandaş katıldı. 8 gün süren ve 
toplam uzunluğu 1300 kilometre 
olan bu yıl startı İstanbul’dan 
verilen organizasyonda sporcular, 
Kapadokya, Konya, Aksaray ve 
Seydişehir etaplarıyla, kıyı şeridinin 
yanı sıra ilk kez iç bölgelerde de 
pedal çevirdiler ve finişi Selçuk’ta 
yaptılar.
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BAŞKANLIK SİSTEMİ 
SİNYALLLERİNİ VERİRKEN

Yaklaşık bir yıldır Başkanlık Sistemi’nin 
gerekliliği ortaya atılmış ve sistem 
üzerine tartışmalar devam etmektedir. 
Bir kısım, başkanlık sisteminin 
gerekliliğini savunurken; diğer kısım 
da, başkanlık sisteminin zarar vereceği 
kanısındalar.

Başkanlık Sistemi nedir peki? Yasama ve 
yürütme kuvvetlerinin ayrı ayrı organlara 
verildiği hükümet sistemine verilen 
addır. Yasama ve yürütme organları ayrı 
ayrı seçilir ve birbirlerine müdahale etme 
durumları yoktur. Başkanlık sisteminde 
yürütme organı, tek kişidir. Yürütme 
görevi tek başına, başkanındır. Başkanı 
belli bir süre için doğrudan doğruya 
halk seçer. Başkan, yasama organını 
feshedemez, ortadan kaldıramaz.
Başkan, yasama organının çalışmalarına 
katılamaz. Kanun teklifi veremez.

Başkanlık sisteminin avantajları;
-Başkan belli bir süreliğine seçilir ve 
bu süre zarfında güvensizlik oyuyla 
düşürülemez. Böylelikle istikrarlı bir 
yönetim olur, hükümet krizleri görülmez 
ve sistem tıkanmaz.
-Başkanlık sistemi, hesap verilebilirlik 
açısından daha demokratiktir. Yürütme 
tek kişinin elinde olduğu için onun 
sorumluluğundadır ve işin sorumlusu 
bellidir.
-Başkan, başkanlığı süresince 
düşürülemeyeceği için politikalarında 
rahatça davranabilir, karar alma 

Dezavantajları;
-Başkan, belli süreliğine seçildiğinde 
sonraki seçime kadar düşürülemez.
-Başkan, her konuda kendisiyle 
uzlaşamayan bir yasama organı ile 
muhatap ise bu durumda yapacak bir 
şeyi yoktur, rejim krizleri doğabilir.
-Yasama ve yürütme organları halk 
tarafından seçilecek olması, olası 

bir anlaşmazlık durumunda sistem 
kilitlenebilir.
-Başkanın ayrıcalıkları nedeniyle 
diktatörleşmesinden korkulur. (Halbuki, 
mevcut olan anayasanın askeri ve 
darbeci bir nitelikte olması daha diktatör 
bir yapıya sahiptir. Mevcut anayasaya 
göre cumhurbaşkanı, vatan hainliği 
haricinde yaptığı hiçbir işten sorumlu 
tutulamaz ve istediği herşeyi yapabilir.)

Özal, başbakanlıktan sonra 
cumhurbaşkanlığı sırasında 
başkanlık sisteminin gerekliliğini 
dile getirdiğinde, Süleyman Demirel 
buna karşı çıkmış, fakat kendisi de 
cumhurbaşkanı olduktan sonra o da 
başkanlık sisteminin olması gerektiğini 
savunmuştu. Türkiye’de parlementer 
sisteminin işleyişine yapılan olağanüstü 
müdahaleler sistemde tıkanıklığa yol 
açtığını göstermekte ve başkanlık 
sisteminin gerekliliğini  zorunlu hale 
getirmektedir.

Sistem tartışmasını kişileştirmemek,şahıs 
üzerinden değil,sistem üzerinden 
değerlendirmek gerekmektedir.
Bugün muhalafetten herhangi  biri 
cumhurbaşkanı olsa tıkanıklığı gidermek 
için Başkanlık Sistemini savunacaktı.
Maalesef, ülkenin geleceğini düşünmek 
yerine “kan dökülmeden başkanlık 
sistemine geçilemez”, ”başkanlık 
sistemine karşı muhalefetin birleşmesi 
gerek” gibi  çağrılarda bulunarak 
engellenmeye çalışmaktadırlar.

Böyle kritik bir ortamda iktidar ve 
muhalefetin birlikte hareket etmesi, kirli 
oyunlara ve dış tehditlere karşı birlikte 
çalışmaları gerekmektedir. Söz konusu 
şahıs değil, ülke menfaati, refahı, istikrarı 
için elele verilmeli. Bizde ki düşmanca 
muhalefet anlayışının ülke çıkarları 
yönünde  değişmesini diliyorum.İç

im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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Başkent Londra’da iki 
dönemdir Türk kökenli Boris 
Johnson’ın yürüttüğü belediye 

başkanlığına gelecek yeni ismi 
belirlemek için seçmenler perşembe 
günü sandık başına gitti. İşçi Partisi 
adayı Sadik Khan ile iktidardaki 
Muhafazakar Parti’nin adayı Zac 
Goldsmith arasında geçen yarışta, 
1 milyon 310 bin 143 seçmenin 
oyunu alan Sadık Khan, Londra’nın 
yeni belediye başkanı oldu. Rakibi 
Goldsmith ise 994 bin 614 oyda 
kaldı. Oyların yüzde 56,8’ini alarak 
Londra Belediyesi’ndeki 8 yıllık 
Muhafazakar Parti dönemine 
son veren Khan, sonuçların 
açıklanmasından sonra yaptığı 
konuşmada, Londralı olmaktan ve 
bu göreve getirilmekten büyük 
onur duyduğunu belirterek, tüm 

seçmenlere teşekkür etti. 46 
yaşındaki Khan, Londralılara konut, 
iş ve temiz hava sözü verdi. Khan’ı 
sosyal medya üzerinden kutlayan İşçi 
Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, 
“Tebrikler. Herkesin eşit olduğu bir 
Londra oluşturmak adına seninle 
çalışmak için sabırsızlanıyorum” 
ifadelerini kullandı. Babası otobüs 
şoförü olan Khan’a, Muhafazakar 
Partili bakan Sajid Javid’den de 
destek geldi. İngiltere İş, Yenilik 
ve Ticaret Bakanı Javid, twitter 
hesabından, “Pakistanlı başka 
bir otobüs şoförünün oğlundan 
tebrikler” yazarak Khan’ı seçim zaferi 
nedeniyle kutladı. Evli ve iki kız 
babası Khan, 2005 yılından bu yana 
Londra’nın güneyindeki Tooting 
bölgesini İngiliz Parlamentosunda 
temsil ediyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan belediye başkanlığı seçimini 
İşçi Partisi’nin adayı Sadık Khan kazandı. Khan, Londra’nın ilk 
Müslüman belediye başkanı oldu.

Londra’ya müslüman başkan

DÜNYA
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TRUMP, RAKİBİNİ BEKLİYOR
ABD’de başkanlık yarışında Indiana’daki ön seşimleri kaybeden Cumhuriyetçi Cruz 

ve Kasich yarıştan çekilince Trump tek başına kaldı. 

Clinton şimdiye kadar 23 eyalette kazanırken Sanders 17 eyalette ipi göğüsledi.
Yarışı 2 bin 223 delege ile götüren Clinton, başkan adaylığı için gereken 2 bin 383 
sayısına oldukça yaklaşmış durumda. Cumhuriyetçilerin 9, Demokratların ise 10 
eyalette ön seçimleri kaldı.

TRUMP RAKİPLERİNİ NASIL GERİDE BIRAKTI?

DEMOKRATLARDA CLINTON HALA ÇOK AVANTAJLI

1 ŞUBAT

15 MART

1 MART

22 MART

26 NİSAN

19 NİSAN

3 MAYIS

Iowa eyaletinde Cruz’a kaybeden Trump, şubat ayı
içinde sonraki 3 ön seçimi de kazandı.

Florida ve Ohio eyaletlerini de içeren ön seçimlerde
Florida’yı Trump’a kaybeden Rubio yarışı bıraktı.

Ohio’yu kazanan Kasich ise yarışa devam etti.

Trump, ilk Süper Salı’da Cumhuriyetçilerin 11 
eyalette birden gerçekleştirdiği ön seçimlerin 
7’sini (Alabama, Arkansas, Georgia, Massachusetts, 
Tennessee, Vermont ve Virginia) kazandı.

Arizona’yı kazanan Trump, toplamda 744 delegeye
ulaşırken en yakın rakibi Cruz’un sadece 453 
delegesi mevcuttu.

Trump, 5 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerin
tamamını kazandı.

New York ön seçimlerini Trump ezici üstünlükle
kazanarak 89 delegeyi kazandı.

Indiana’da Trump %53,3 tüm delegeleri aldı. Trump 
bin 54 delegeye ulaşırken Cruz 566, Kasich ise 153 

delege ile yarışı sonlandırdı.
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Masalların
Sarayı:  
El Hamra

Taş ve tahta işleme, mozaik 
ve çini başta olmak üzere 
çok sayıda el sanatı dalından 

örnekler sunan El Hamra Sarayı’nın 
temeli 1232 yılında, Endülüs 
Emevileri’nin devamı olan Beni 

Ahmer devletini kuran I. Muhammed 
(Muhammed bin Ahmer) zamanında 
atılan saray, ilerleyen dönemlerde 
inşa edilen eklentilerle genişletilmiş. 
Sabika tepesinden Granada şehrine 
hükmeden Elhamra Sarayı, Darro ve 
Ganil ırmaklarına bakan sarp bir te-
penin üzerindeki bir düzlükte kurulu. 
Saray, aynı sülaleden gelen çeşitli 
hükümdarlar’ın III. Ebu Abdullah 
Muhammed, I. Ebul Haccac Yusuf, V. 
Muhammed dönemlerinde yapılan 
ilavelerle genişletilerek 142.000 m² 
alanı kaplamış. Bu tepeye Kal’âtül 
Al-Hamra (el-Hamra) ismini ilk olarak 
Sevvar b.Hamdun el Kaysi adındaki 
bir Arap komutan tarafından 
(888–912) yıllarında yazdığı biyo-
grafide kullanmıştır. Bu tepeyi Kala’ât 
al-Hamrâ’ üzerinde bulunduğu ve 
kendisiyle inşa edildiği toprağın 
rengini taşıması itibariyle “Kızıl 
Kuleler” olarak nitelendirmiş. El-

hamra sarayı kuzey ve güney 
yakasında sulak vadiler bulunan ve 
doğusundaki Sierra Nevada etekler-
indeki tepeciklerce korunan sarp bir 
yamaç üzerinde duran büyük bir kale 
görünümünü almıştır. XI. yüzyılın 
ortalarına kadar terkedilmiş bir vazi-
yette bulunan Elhamra Kalesi 1052-
1056 yılları arasında, Ziri Emiri Badis 

İspanya’nın Granada şehrinde 
kurulu El Hamra Sarayı, İslam 
mimarisinin günümüze kadar 
ulaşan en önemli şaheserlerinden 
birisi olarak kabul ediliyor. Bu 
yapı zengin inceliklerle dolu İslam 
sanat eserlerinin eşsiz bir teknik 
nümunesi adeta.
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b. Habbus’un yahudi veziri Samuel 
b. Nağrile (Nagrello) tarafından 
tepenin eteğindeki yahudi ma-
hallesini de içine alacak şekilde 
genişletildi ve yıkık yerleri tamir 
ettirildi; onarımlar daha sonra Emir 
Seyfüddevle Abdullah döneminde 
de (1073-1090) sürdürüldü. Elhamra 
ilk olarak askeri bir alan olarak 
tasarlandıysada zamanla emirlerin 
yaptırdığı yapılarla muhteşem bir 
saraya dönüştü. Sarayın çatı, kubbe 
ve kemerleri ahşaptan yapılmıştır. 
Elhamra’yı oluşturan çeşitli 
binaların her birinin ne zaman 
yapıldığını kesin biçimde tesbit 
etmek mümkün değil. Bununla 
birlikte hangi emîrin zamanında 
hangi binaların ya da kısımların 
inşa edildiğine dair bazı genel tes-
bitler yapmak ve bazı varsayımlar 
ileri sürmek mümkün Arapça 
“kırmızı-kızıl” anlamına gelen El 

Hamra sıfatıyla tanımlanan sarayın, 
inşaatında kullanılan kil harcının 
kızıla çalan renginden ve güneşin 
batışı esnasında kızıl ışınların 
saray duvarlarına yansımasından 
dolayı bu ismi aldığı belirtiliyor. 
Dünyanın yedi harikasından birisi 
olarak nitelenen El Hamra, Binbir 
Gece Masalları’nda betimlenen 
gerçeküstü saraylara da benzetili-
yor.  Arapça “kırmızı-kızıl” anlamına 
gelen El Hamra sıfatıyla tanımlanan 
sarayın, inşaatında kullanılan 

kil harcının kızıla çalan rengin-
den ve güneşin batışı esnasında 
kızıl ışınların saray duvarlarına 
yansımasından dolayı bu ismi 
aldığı belirtiliyor. Dünyanın yedi 
harikasından birisi olarak nitelenen 
El Hamra, Binbir Gece Masalları’nda 
betimlenen gerçeküstü saraylara da 
benzetiliyor. Sarayın en ilgi çeken 
ve bilinen bölümü olan ‘’Mersinli 
Avlu’’. Sarayın ‘’İki Kızkardeşler Sa-
lonu’’ olarak anılan bölümü ince taş 
işciliğiyle dikkat çekiyor.

Elhamra Sarayı, sayısız odalar ve salonlar, avlular, ferahlatıcı yeşil alanlar, 
fıskiyeli havuzlar, akar çeşmeler ve bahçeleriyle adeta göz dolduruyor.
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Türk firmasından 
Amazon’a rakip yazılım
Co Yayıncılık konusunda faaliyet 
gösteren Türk firması Erlab Teknoloji, 
“Boxencode”la ABD’nin Las Vegas 
kentinde düzenlenen National 
Association of Broadcasters (NAB) 
fuarına katıldı. Video pazarına 
girmek isteyen Türk girişimcilerin 
geliştirdiği uluslararası patentli 
“encoding/transcoding” “Boxencode”, 
dünyanın en büyük medya fuarı 
NAB’de tanıtıldı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi Arı Teknokent’te faaliyet 
gösteren Erlab Teknoloji, geliştirdiği 
“hibrit encoding/transcoding” bulut 
mimari çözümünün lansmanını 
NAB fuarında gerçekleştirdi. Kişi 
başı mobil cihaz adedinin 1,3 
seviyesine yükselmesinin de etkisiyle 
tüketicilerin video izleme oranları TV 
izleme oranlarını geçmeye başlarken, 
küresel video pazarının bu yıl 17 
milyar doları, 2020 itibarıyla da 37 
milyar doları geçmesi bekleniyor. 
Erlab Teknolojinin CEO’su Mustafa 
Kamil Sağıroğlu, yaptığı açıklamada, 
şunları kaydetti: “Bulut bilişim ile 

kurumlar, donanım, yazılım ve teknik 
destek yatırımı yapmadan, kiralama 
modelleri ile ihtiyaçlarını karşılıyorlar. 
Bizler de video ve genetik alanlarında 
ihtiyaç duyulan yüksek hesaplama 
çözümlerini bulut üzerinden 
sunuyoruz. Bunun yanında güvenlik, 
yüksek kapasite, düşük bağlantı 
hızları gibi nedenlerle, verilerin bulut 
üzerine taşınmasında zorluklar da 
bulunuyor. Bu sorunları gidermeye 
yönelik geliştirdiğimiz teknoloji 
ile müşterilerimize ‘hibrit’ bulut 
teknolojisini sunuyoruz. Kullanıcı 

bulut üzerinden hizmet alırken, 
müşteri tarafına konumlandırdığımız 
tak-unut cihazı otomatik olarak 
devreye giriyor ve en uygun 
çözümü sağlıyor.”  Sağıroğlu ayrıca, 
Amerika’da Arizona, Kaliforniya ve 
Virginia eyaletleri ile Avrupa için 
Türkiye’de konumlandırılan data 
merkezlerinde aylık 120 milyon 
dakika video kapasitesini yıl sonuna 
kadar Ortadoğu ve Uzakdoğu’yu 
da kapsayacak şekilde 200 milyon 
dakikaya çıkarmayı hedeflediklerini 
belirtti. 

Türkiye’de havacılık ve 
uzay alanında yeni bir 
dönem başlayacak
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Fikri Işık, Türkiye Bilimsel ve 
Teknolojik Araştırma Kurumunun 
(TÜBİTAK), Türk Hava Kuvvetleri’nin 
katkılarıyla 11-12 Mayıs’ta Ankara’da 
gerçekleştireceği “Türk Havacılık 
ve Uzay Çalıştayı”na ilişkin, önemli 

değerlendirmelerde bulundu. Bakan 
Işık,”Türk Havacılık ve Uzay Çalıştayı 
ile Türk akademisyen, kamu kurum 
ve kuruluşlarına, geleceğin havacılık 
ve uzay yol haritalarına katkı 
sağlayabilecekleri ortak bir çalışma 
ortamı oluşturulacak.” dedi.
Işık, tamamen milli kazanımların 
hedef alınacağı etkinlikle, Türkiye’de 
havacılık ve uzay alanında yeni bir 
dönem başlayacağını söyledi. 

Bakan Işık, şöyle konuştu: “2016-
2023 döneminde 14-20 kilometrede 
en az 1 hafta uçabilen sivil ve 
askeri kullanıma yönelik uzaktan 
algılama, gözlem, keşif ve bölgesel 
haberleşme amaçlı insansız uçağın 
yapılması amaçlanıyor.” Işık, 2020-
2030 döneminde ise 20 kilometre 
ve yukarısı için havadan hafif zeplin 
platformlarının geliştirilmesinin 
hedeflendiğini kaydetti.

BİLİM-TEKNOLOJİ
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Önceleri, şehrin küçük 
lokantalarında yöreye 
has teknikle hazırlanıp 

sunulan bir yemek çeşidiydi 
Tekirdağ köftesi… Sonra adını tüm 
ülkeye duyurdu. Tekirdağ’ın adıyla 
bütünleşen köftesini yemek için 
kente gelenlerin sayısı her geçen 
gün artıyor. Üzümü, kirazı ve doğal 
güzelliklerinin yanı sıra, köftesiyle 
de uluslararası üne sahip olan 
Tekirdağ, bu özellikleri nedeniyle 
yerli ve yabancı turistler tarafından 
ziyaret ediliyor. İstanbul, Edirne, 
Kırklareli, Çanakkale ile Yunanistan 
ve Bulgaristan’dan yamaç paraşütü, 
doğa ve turistik geziler gibi çeşitli 
aktiviteler amacıyla Tekirdağ’ı 
ziyaret edenler, Tekirdağ Köftesi’ni 
tatmadan kentten ayrılmıyor. 
“Asırlık kültür, asırlık lezzet” Tekirdağ 
Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim 
Kurulu Üyesi ve kentte 60 yıldır 
köftecilik yapan restoran zincirinin 
sahibi Mestan Özcan, Tekirdağ 

Köftesi’nin bölgede yaklaşık 100 
yıllık bir kütür olduğunu söyledi.
Tekirdağ Köftesi’nin en büyük 
özelliklerinden bir tanesinin, 
köftenin bölgede yetişen danaların 
etinden hazırlanması olduğunu 
ifade eden Özcan, “Trakya bölgesi 
danalarının kullanılıyor olması ve 
bu bölgenin iklimi, bitki örtüsü 
gerçekten de köftenin ham maddesi 
etin nefasetine inanılmaz katkı 
veriyor.” dedi. Trakya’da yetişen 
danaların döş kısmından alınan az 
yağlı kıyma, özel olarak hazırlanan 
iç harcı ile yoğrularak yaklaşık 10 
saat buzdolabına dinlendirilmeye 
bırakılıyor.  Daha sonra ustalar, harcı 
parmak şekline getirip pişirilmeye 
hazır hale getiriyor. Tekirdağ adının 
köfteyle anılmaya başlaması, 
1950’li yıllara dayanıyor. Tekirdağ 
köftesinin yapımında kullanılan 
dana eti kaburgası yiyeceğe farklı 
bir tat kazandırıyor. Köfte servis 
edilirken yanında mutlaka kırmızı 

biber salçası bulunuyor. Tekirdağ 
köftesi ve diğer Trakya köftelerinde 
kullanılan biber salçası, genel olarak 
kullanılan biber salçalarından farklı 
olarak özel yapılır ve yalnızca köfte 
için kullanılıyor. Bu salça salamura 
şeklide yapılıyor ve farklı aromalar 
ekleniyor.

Tekirdağ’a ziyaretin bahanesi
Tekirdağ adının köfteyle anılmaya başlaması, 1950’li yıllara dayanıyor. Zaman içerisinde beğenenleri arttı, 
tutkunları oluştu ve tüm Türkiye’de tanınır hale geldi. Trakya’da yetişen danaların etleriyle hazırlanan, lezzeti ve 
şekliyle diğer köftelerden ayrılan ‘Tekirdağ Köftesi’ni yemek için kente gelenlerin sayısı her geçen gün artıyor. 

YEME-İÇME
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Türkiye ayağına kayıtlı 7 bin 946 
kişinin katılımıyla Gündoğdu 
Meydanı’nda başlayan 

koşu daha önce planlanandan 
farklı olarak Çiğli-Menemen ve 
Foça istikametine doğru başladı. 
Yarışın başlamasından yarım saat 
sonra hareket edecek İzmir’deki 
yakalama aracını rallici Yağız Avcı 
kullandı.  Türkiye’nin yanı sıra ABD, 
Almanya, Avustralya, Avusturya, 
Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, 
Brezilya, Danimarka, Fransa, 
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, 
Hollanda, Hırvatistan,  İngiltere, 
İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, 
İtalya, Japonya, Kanada, Meksika, 
Norveç, Peru, Polonya, Portekiz, 
Rusya, Slovakya, Slovenya, Tayvan 
ve Şili’de toplam 34 merkezde aynı 
zamanda başlayan koşuya 130 

bin 732 kişi kayıt yaptırdı. İzmir’in, 
organizasyon kapsamında dünyada 
en fazla ikinci katılımın sağlandığı 
yer olduğu bildirildi. “Wings for 
Life World Run”da koşucuların 
tüm dünyada aynı anda koşmaya 
başlamasından tam 30 dakika 
sonra, sabit bir hızla ilerleyen 
yakalama aracı, sporcuları takip 
etmeye başlıyor. Yakalama aracının 
yanından geçtiği sporcu için yarış 
sona eriyor. Yakalama aracının 
en son yanından geçtiği sporcu, 
global şampiyon ilan ediliyor. Her 
yıl yükselen rekor mesafede de bu 
seneki yarışın hedefi 80 kilometre 
barajının üzerine çıkmak. Üst üste 
dünya şampiyonu olan Etiyopyalı 
Lemawork Ketema 2014’te 78 
kilometre, 2015’te 79 kilometre 
koşmuştu.

Omurilik felcine dikkati çekmek ve tedavisiyle ilgili bilimsel 
araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen “Wings for Life 
World Run”ın Türkiye ayağına İzmir ev sahipliği yaptı.
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OTOMOTİVİ, AB ÇOŞTURDU
Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde batı ülkeleri başta olmak üzere 167 

ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracaat gerçekleştirdi.

OTOMOTİV İHRACAATI (OCAK-MART)

Güney Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı

OCAK
MART
2016

EN FAZLA İHRACAAT YAPILAN AB ÜLKELERİ

5 MİLYAR
543 MİLYON
688 BİN DOLAR

4 MİLYAR
426 MİLYON
493 BİN DOLAR

1 MİLYAR
117 MİLYON
195 BİN DOLAR

AB
ÜYESİ
ÜLKE

140
ÜLKE

İNGİLTERE

ALMANYA

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

647 milyon
771 bin dolar

960  milyon
829 bin dolar

566  milyon
482 bin dolar

556 milyon
485 bin dolar

318 milyon
415 bin dolar

Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) ve Türkiye İhracatçılar 
Meclisinin (TİM) kayıtlarından 
derlenen bilgilere göre, Türk 
otomotiv sektörü, ocak-mart 
döneminde gelişmiş batı ülkeleri 
başta olmak üzere 5 kıtada 167 ülke 
ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye 
ihracat yaptı. 

Yılın ilk çeyreği itibarıyla 5 milyar 
543 milyon 688 bin dolarlık toplam 
otomotiv ihracatının 4 milyar 426 
milyon 493 bin dolarlık bölümü, 
Türkiye’nin en büyük ticari partnerleri 
konumundaki AB ülkelerine yapıldı. 
Bu miktar, toplam otomotiv 
ihracatının yüzde 80’ini oluşturdu. 

AB pazarında çift haneli 
ihracat artışı 
Türkiye’nin genel otomotiv ihracatı, 
ocak-mart döneminde yüzde 6,57 
artarken, AB pazarındaki artış oranı 
yüzde 10,08’e ulaştı. 

Yılın ilk çeyreğinde, 4 milyar 426 
milyon 493 bin dolarlık dış satım 
yapılan AB üyesi 27 ülke, sektörün 
toplam ihracatındaki ağırlığını artırdı.

Ocak-mart döneminde, yüzde 
18,48’lik artışla 960 milyon 829 bin 
dolar ihracat yapılan Almanya, AB 
ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı. Bu 
ülkeyi yüzde 10,29 düşüşe rağmen 
647 milyon 771 bin dolar ihracat ile 

İngiltere, yüzde 25,24 artış ve 566 
milyon 482 bin dolar ile İtalya takip 
etti. Fransa’ya yüzde 6,59 artışla 556 
milyon 485 bin, İspanya’ya da yüzde 
9,70 artışla 318 milyon 415 bin dolar 
ihracat gerçekleştirildi. 

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Sabuncu, AB’nin, Türkiye’nin 
otomotiv ihracatındaki payının 
arttığına dikkati çekerek, “Bir taraftan 
baktığınızda iyi bir şey ama bir 
taraftan baktığınızda da eğer AB’de 
olası bir daralma ki geçmiş yıllarda 
yaşadık, bizi de çok olumsuz bir 
şekilde etkilemekte ama bizim şu 
an en büyük müşterimiz AB’dir.” diye 
konuştu.
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Aliağa Ceza İnfaz Kurumları 
Kampüsündeki İzmir 1 Nolu 
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumunda aile hekimliği biriminde 
görev yapan doktor Ayşe Candan, 
İzmir’de “yılın doktoru” ödülüne 
layık görüldü. Hükümlü ve tutuklu 
hastaların yararlanabilmesi için iki 
revir odasının bulunduğu birimde 
diş hekimi, sağlık memuru ve doktor 
odası ile mahkumlara uzmanlarca 
terapi yapılan psiko-sosyal servis 
odası yer alıyor. Bir aile hekimi, bir 

hemşire ve 3 sağlık memurunun 
görev yaptığı birimde görevli doktor 
Ayşe Candan, Sağlık Bakanlığı 
tarafından kentte “yılın doktoru” 
seçildi. Doktor Candan, 1994’den bu 
yana doktorluk yaptığını, daha önce 
idarecilik görevinin yanı sıra sağlık 
ocaklarında hekim olarak çalıştığını 
belirtti. Adalet Bakanlığı ile Sağlık 
Bakanlığı arasındaki protokol 
gereği aile hekimliği hizmetinden 
mahkumların mahrum kalmaması 
için 2,5 yıldır cezaevi bünyesinde 
aile hekimi olarak çalıştığını 
söyleyen Candan, cezaevinde 
doktorluk yapmanın duygusal 
farklılıklarının bulunduğunu, zor 
ya da kolay diye bir kategoriye 
ayırmanın doğru olmayacağını 
dile getirdi. Kendilerine gelen 
hastaların sadece bedensel ağrı ve 
hastalıklarıyla ilgilenmediklerinin 
altını çizen Candan, şunları söyledi:  

“Bir mahkum, o gün görmüş olduğu 
bir rüyadan ya da uzun süredir 
ailesinin ziyarete gelmemesinden 
etkilenmiş olabiliyor. Bizimle kısa bir 
konuşma yapmak, biraz dertleşmek 
bile hastamızı rahatlatabiliyor. 
Bunları da mümkün olduğunca 
göz önünde bulunduruyoruz. 
Dinliyoruz, teşhis koyma amaçlı 
sorular soruyoruz, hastanın 
öyküsünü anlamaya çalışıyoruz. 
‘Neyin var, karnın mı ağrıyor ?’ 
diye bitirmiyoruz. ‘Ne zamandan 
beri ağrıyor, ne oldu?’ deyince, 
birkaç gün önce görüşte canını 
sıkan bir şey olduğunu bize itiraf 
ediyor. Burada farklı birimlerimiz 
de var. Aile hekimliğinin dışında 
psiko-sosyal birimimiz var. Kurum 
psikoloğuyla, sosyal çalışmacıyla 
iletişim halindeyiz. O kişiyi oraya 
yönlendiriyoruz.” Mahkumların 
“Ayşe Abla”sı Cezaevinde sürekli 

Yılın doktoru cezaevinden çıktı

Dr. Ayşe Candan

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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aynı hastaların olmasının hem 
kendisine hem de hastalara avantaj 
sağladığını dile getiren Candan, 
hastaları yakından tanıdığı için 
sorunlara çözüm bulma konusunda 
daha az sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. 
Günde ortalama 60 hastaya 
baktığını ifade eden Candan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişiler 
adını bildiğimiz hatta bazen aile 
hikayesini dahi bildiğimiz kişiler 
oluyor. Ürkütücü gelebilir dışarıdan 
ama bu o kadar da ürkütücü değil. 
Mahkumiyeti bitip dışarıda İZBAN’da 
karşılaştığımızda ‘Ayşe abla çok 
teşekkür ederim, Allah razı olsun 
beni kurtardın’ diyenler de oluyor. 
Bu da bizi çok sevindiriyor. Bana 
‘Doktor Hanım’,  ‘Ayşe Abla’, Ayşe 
Hanım’ diyen de var ama mahkumlar 
‘Ayşe abla’yı daha çok kullanıyor.  
Hakikaten biz burada onların Ayşe 
ablası, kardeşi gibi hizmet veriyoruz. 
Bize adımızla hitap ediyorlar, biz 
de onlara adıyla hitap ediyoruz. 
Açık görüşte annesiyle, oğluyla, 

eşiyle, kızıyla bir tartışma yaşadığını 
ağlayarak anlatıyor. Bu çok üzücü 
ama sizde o yakınlığı görmüş 
olmaları da aynı zamanda gurur 
verici. Paylaşıyoruz, dertleşiyoruz, 
ilaçlarını da veriyoruz. Buradan 
memnun ayrılıyorlar”
 
“Gururlandım”
Doktor Candan “yılın 
doktoru” ödülünün kendisini 
gururlandırdığını, motive ettiğini 
dile getirdi.  Verdikleri hizmetle 
ilgili hiçbir şikayet olmadığını, dilek 
ve şikayet kutusundan teşekkür 
mektuplarının çıktığını söyleyen 
Candan, “Mahkumlarla hiçbir 
olumsuz diyalog yaşamıyoruz. Hep 
memnuniyetlerini ifade ediyorlar. 
Bu bizi çok gururlandırıyor. Ayrıca 
revir ekibimiz çok güçlü bir ekip. 
Herkes işini severek yapıyor. Kimse 
‘Ne yazık ki, cezaevinde çalışıyorum’ 
mantığıyla işe gelmiyor. Burada çok 
güzel bir sağlık hizmeti veriyoruz. 
Sağ olsunlar büyüklerimiz de bunu 

görmüşler, bizi takdir ettiler. Gurur 
duyduk, mutluyuz, bize gurur 
duymak düşer.” 

 “Çalışma ortamımdan memnunum”
Erkek kapalı ceza infaz kurumlarında 
bir kadın olarak görevini sorunsuz 
devam ettirmesi nedeniyle takdir 
edildiğini belirten Candan, bunun 
kendisi için tehlikeli olabileceğinin 
ifade edildiğini ancak görev yaptığı 
2,5 yılda hiçbir riskli durumla karşı 
karşıya kalmadığını vurguladı 
Özellikle ‘T tipi’ erkek cezaevlerinde 
kadın doktor olarak hizmet veren 
sadece kendisinin olduğunu 
tahmin ettiğini dile getiren Candan, 
“İdarecilerimizin de dikkatini çeken 
bu zaten. Burada güvenlik tedbirleri 
fazlasıyla alınıyor. Siz vatandaşın 
işini görmediğiniz zaman dışarıda 
da bir risk var, sıkıntı yaşayabilirsiniz. 
Bugüne kadar burada bir risk 
yaşamadım, bir risk faktörüyle de 
karşılaşmadım. Açıkçası çalışma 
ortamımdan memnunum” dedi. 
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Türkiye, Dünya İnsani Zirvesi’ne hazırlanıyor
Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, tarihte ilk defa gerçekleştirilecek 

zirveye ev sahipliği yapacak. 

TİKA, AFAD ve Türk Kızılayı’nın uluslararası alandaki çalışmaları küresel düzeyde takdir topluyor.

Dünya İnsani 
Zirvesi, 23-24 Mayıs’ta
dünya liderlerinin katılımıyla
İstanbul’da düzenlenecek.

Türkiye, 2014’te 2,2 milyar
dolarla ABD’nin ardından “İnsani 

yardım alanında” dünyanın en 
çok yardım yapan ikinci ülkesi.

Türkiye’nin 2015’te
yaptığı resmi kalkınma yardımı

3 milyar 913 milyon dolara
ulaştı.

4 kıtada 40’tan
fazla ülkede faaliyet

gösteriyor.

poliklinik hizmeti
verildi.

Derslik sayısı Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise
Toplam

öğrenci sayısı

hastaneye sevk
edildi.

Suriyeli çocuk
Türkiye’de doğdu.

ameliyat
gerçekleşti

poliklinik hizmeti
verildi.

yatarak tedavi
yapıldı.

AFAD
kamplarında 281 bin 935

sığınmacı kalıyor.

Türkiye, Suriyeliler için
2011’den bu yana yaklaşık

10 milyar dolar harcadı.

3 milyar 913 milyon $

GEÇİCİ SAĞLIK MERKEZLERİNDE 

5.086.471

1.211 6.857 42.491 20.051 9.308

325 BİN

78.707

945.576 kişi 151.476 325.360

6.156.660 480.204

KAMPLARDA EĞİTİM

HASTANELERDE

TÜRKİYE’DEKİ DEVLET OKULLARI DA DAHİL EĞİTİM ALAN SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI

272 BİNİ
SURİYELİ

2.42 milyar $



63AĞUSTOS 2016 - SAYI 14

BULMACA

Lise

ameliyat
gerçekleşti

yatarak tedavi
yapıldı.
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