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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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MOSKOVA (AA) - EMRE GÜRKAN ABAY – Türkiye ve Rusya 
arasında tekrar ivme kazanan ekonomik iş birliği, iki ülke 
liderinin pazartesi günü gerçekleştireceği görüşmenin de 
ana içeriğini oluşturacak.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10 Ekim’de Dünya 
Enerji Kongresi için geleceği İstanbul’da Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’la bir araya gelecek.

Görüşmede, Türk gıda ürünlerine ve Rusya’daki 
şirketlerin Türk vatandaşlarını istihdam etmesine yönelik 
uygulanmaya devam eden kısıtlamalar, Türkiye’nin 
öncelik verdiği konular arasında ön plana çıkıyor.

Rusya’nın tek taraflı yürürlüğe koyduğu vize uygulamasını 
ise, Türk iş adamlarını kapsayacak şekilde tekrar 
serbestleştirmesi ise gündemin önemli bir başka 
maddesi. 

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde 

yaptığı açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanlığından Türkiye 
ile iş sektörü için vizesiz rejim konusunda anlaşılmasını 
talep ettiklerini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkan Vladimir Putin’in yanı sıra, Enerji 
Bakanı Aleksander Novak ve Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Aleksey Ulyukaev’in de önümüzdeki hafta İstanbul’a 
gelmesi beklenirken, Putin ve Novak, ayrıca İstanbul’da 
düzenlenecek Dünya Enerji Kongresi’ne katılacak.

İki lider arasındaki görüşmede ayrıca Türk Akımı doğalgaz 
boru hattı projesinde de hükümetlerarası anlaşmaya da 
imza atılması ihtimal dahilinde.

Öte yandan, iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin 
başlamasının ardından düzenlenecek ilk Türkiye-Rusya 
Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) da 
yine önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek.

Erdoğan ve Putin’in 2 ayda 3. buluşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son iki ayda üçüncü kez İstanbul’da yüz yüze 
görüşecek.

GÜNCEL
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ADİL KAÇTI!..

Şu halimize bakın…
x
Kılıksız bir okul müdürü, andımızı 
okumaya çalışan İzmir Karşıyakalı 
öğrencilere, ‘’Dingo’nun ahırımı burası’’ 
diye bağırıyor, görevden alınmıyor!
x
Dördü bayan 12 AKP milletvekilinin FETÖ 
yü ziyaret eden resimleri basına manşet 
oluyor, ‘’Gurup başkanvekillerinin haberi 
vardı’’ deniyor!
x
15 Temmuz kanlı darbe teşebbüsünü 
organize eden Adil Öksüz serbest 
bırakılıyor. Ardından ‘’vınn’’ yurt dışı!.. 
Sorumlular bulunamıyor!
x
1 milyona yakın OHAL mağduru 
Kılıçdaroğlu’na müracaat edip haksız yere 
mağdur edildiklerini, haklarının aranması 
diye ağıt yakıyor, ilgililer aldırmıyor!
x
Cumhurbaşkanı ‘’At izi it izine karıştı’’ diyor, 
ize bakılmıyor!
x
Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör 
Yardımcısı Bülent Arı, ‘’ En tehlikeli kesim 
okumuş kesim. Okuma oranı arttıkça 
beni afakanlar basıyor. Ben her zaman 
cahil halka güvendim. Yani; ülkeyi ayakta 
tutacak olanlar okumamış, hatta ilkokul 
bile okumamış cahil halktır’’ diyor, Çüşşş 
denmiyor!
x
Ebru Gündeş boşanma davası açıyor, Reza 
Zarrab’ın boğazdaki kaçak yapılarına el 
konulmuyor!
x
Bakan Faruk Çelik, ‘’Gıda fiyatlarını 
düşüreceğiz ama nasıl düşüreceğiz?’’ diye 
gülüyor!
x
Burdur Milli Eğitim Müdürü Mahmut 
Bayram, ‘’Dinsiz adama devlette iş 
verilmez… Bir kadın evinden süslenip 
çıkıp, evine dönene kadar kaç erkeğin 
şehvetini tahrik etmişse, o kadar erkekle 
zina yapmış sayılır’’ diyor, utanmadan 

yerinde oturuyor!
x
CHP milletvekili Muharrem Erkek, 
‘’Meclis’in bilgisayar sipariş ettiği firmalar 
FETÖ’cü çıktı’’ gensorusu veriyor, cevap 
alamıyor!
x
Cumhurbaşkanı Erdoğan iki ay önce, 
‘’Lozan antlaşması yeni kurulan 
devletimizin tapusudur. Bu antlaşmanın 
mimarı olan tüm devlet adamlarımızı 
rahmetle anıyorum’’ diyor. İki gün öce de 
muhtarlara ‘’Birileri bize Lozan’ı zafer diye 
yutturmuş…’’ konuşması yapıyor!
x
Aklım bir o yana, bir bu yana gidip 
geliyor… Eyvah, yine ‘’kandırmaca mı’’ 
diyor.
x
Diyor da…
x
Yazıyı dikkatle okursanız göreceksiniz 
ki tek gerçek; Siyasilere el atmamak 
için, futbol topu oynar gibi gündemle 
oynanıyor!
x
Yanlış oynama!..
Birbirinizle ve gündem değiştirmeyle 
uğraşılacağına…
x
Bakın…
Adil kaçtı Adil,
Kaçırıldı mı dini bütün Adil?..

İç
im
izd

en

Bekir Özer

bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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GÜNCEL

Makaralı yayın kral ve kraliçesi

Okçulukta bu sene en iyi derece yapan 8 sporcunun katılımıyla ilk kez düzenlenen Türkiye Kupası 
Finalleri’nde makaralı yay kadınlarda Yeşim Bostan, erkeklerde ise Demir Elmaağaçlı ilk sırayı elde 
etti.

İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - 
Okçulukta bu sene en iyi derece 
yapan 8 sporcunun katılımıyla ilk 
kez düzenlenen Türkiye Kupası 
Finalleri’nde makaralı yay kadınlarda 
Yeşim Bostan, erkeklerde ise Demir 
Elmaağaçlı ilk sırayı elde etti.

Yeşim Bostan, organizasyonun yarı 
finalinde Sevim Yıldır’ı, finalde de 
Aleyna Akçınar’ı yenerek birinciliğe 
ulaştı.

Dünya sıralamasında 6. durumda 
bulunan Muğla Gençlik ve Spor 
Kulübü okçusu Yeşim Bostan, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 
Türkiye Kupası Finalleri’nde altın 
madalya kazandığı için çok mutlu 
olduğunu söyledi.

Bu tür yarışların tecrübesini artırma 
yolunda önemli olduğunu kaydeden 
milli okçu, “Hedefim dünyanın en iyi 
3 okçusundan biri olmak, buna çok 

yaklaştım. Bu yüzden her yarışmayı, 
buna giden yolda bir aşama 
olarak görüyorum. Elde ettiğim 
her başarı beni hedefime biraz 
daha yaklaştırıyor. Bundan sonra 
amacım başarımı, istikrarımı devam 
ettirip hedeflediğim yere ulaşmak.” 
ifadelerini kullandı.

 Yeşim Bostan, okçuluğun Türkiye’de 
gelişmesinin çok güzel bir şey 
olduğunu belirterek, “Uluslararası 
platformda adımız duyulmaya 
başladı. 
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İÇİMİZDEN

ŞEYTAN’NIN İMPARATORLUĞU

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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BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun (ortada), KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı (sağda) ve Rum lider 
Nikos Anastasiadis (solda) ile üçlü görüşme gerçekleştirdi.

BM’de Kıbrıs görüşmesi

GÜNCEL
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- TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Güvenç:
- “Sporcusundan siyasetçisine, tüccarından sanayicisine, eğitimcisinden akademisyenine, zengininden 
fakirine, gencinden yaşlısına dün olduğu gibi bugün de, yarın da dik duracağız. Bileceğiz ki 15 Temmuz’u 
planlayan hain merkezler hiçbir zaman yakamızı bırakmayacaklar”

26. Geleneksel Karakucak Güreş Festivali başladı

GÜNCEL
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İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN 
- Tamamlandığında dünyanın 
en büyüğü olacak İstanbul Yeni 
Havalimanına 250 ayrı havayolu 
şirketi uçacak.

İGA Havalimanları İnşaatı Üst 
Yöneticisi (CEO) Yusuf Akçayoğlu, 
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 
Üçüncü Havalimanının inşaat 
çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü 
belirterek, özellikle yaz aylarında 
gece gündüz durmadan 3 vardiya 
çalıştıklarını anlattı.

Havalimanının ilk etabını, 
belirtilen tarih olan 26 Şubat 
2018’e yetiştirmek için gecelerini 

gündüzlerine kattıklarını dile getiren 
Akçayoğlu, terminal binasının 
kaba inşaatını bir an önce bitirmek 
istediklerini söyledi.

Akçayoğlu, 90 milyon yolcu kapasiteli 
ilk etap için yapımı süren terminal 
binasının 1,3 milyon metrekare 
olacağını kaydederek, “Ben rahat bir 
şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini 
kaldırabileceğimizi düşünüyorum. 
Çünkü şu anda yıllık 60 milyonun 
üzerinde yolcuyu ağırlayan Atatürk 
Havalimanı terminal binası 350-400 
bin metrekarelerde” dedi.

- “Günde 2 bin uçak iniş ve kalkış 
yapabilecek”

Akçayoğlu, ilk etap için 6 milyar 
avro harcanacağını ifade ederek, 
halihazırda bunun KDV ile birlikte 
2,4 milyar avrosunun harcandığını 
aktardı.

Havalimanının en zor etaplarının 
yapıldığını dile getiren Akçayoğlu, 
aylık yüzde 4 gibi bir ilerleme 
sağlamayı amaçladıklarını, şu anda 
fiziki olarak havalimanı inşaatının 
yüzde 30’unun tamamlandığını 
anlattı.

Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak

Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak
- Tamamlandığında dünyanın en büyüğü unvanını kazanacak ve sadece ilk etabı 90 milyon yolcu 
kapasiteli olacak İstanbul Yeni Havalimanı’na 250 havayolu şirketi uçacak
- İGA Havalimanları İnşaatı Üst Yöneticisi Yusuf Akçayoğlu:
- “İlk faz tamamlandığında rahat bir şekilde 110 milyon yolcu kapasitesini kaldırabileceğimizi 
düşünüyorum”
- “İlk etabı hizmete açtığımızda günde 2 bin uçak iniş kalkış yapabilecek. 350’den fazla destinasyona 
uçuş gerçekleştirilecek. Havalimanı, 250 havayolu şirketine hizmet verecek”
- “Havalimanı 18 bin araç ile Avrupa’nın en büyük otoparkına sahip olacak. Şu anda 18 bin 500 olan 
çalışan sayısı, gelecek yıl bu dönemde 30 bin kişiye ulaşacak. İşletmeye açıldığında 100 bin kişiye direkt 
iş imkanı sağlayacak”
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Akçayoğlu, pistlerin yapımının 
hızlı bir şekilde devam ettiğini 
kaydederek, 1 No.lu pistin ortaya 
çıktığını, yakında asfaltının 
başlayacağını söyledi.

Atatürk Havalimanında bayram 
tatilinin son günü olan 18 Eylül’de 
bir günde bin 500 uçak iniş kalkışıyla 
yeni bir rekor kırıldığını hatırlatan 
Akçayoğlu, “Biz ilk fazı hizmete 
açtığımızda günde 2 bin uçak iniş 
kalkış yapabilecek” diye konuştu.

- 350’den fazla uçuş destinasyonu, 

250 havayolu şirketi...

Akçayoğlu, İstanbul Yeni 
Havalimanından dünyanın 
farklı noktalarında 350’den 
fazla destinasyona uçuş 
gerçekleştirileceğini belirterek, 
havalimanının böylece dünyanın en 
büyük HUB’larından biri olacağını 
vurguladı.

Havalimanı işletme yönetiminin 
dünyanın farklı noktalarında 
görüşmelerini sürdürdüğünü dile 
getiren Akçayoğlu, “Havalimanı, 250 
havayolu şirketine hizmet verecek” 
bilgisini verdi.

Akçayoğlu, havalimanının 18 bin araç 
ile Avrupa’nın en büyük otoparkına 
sahip olacağının altını çizerek, 
şu anda 18 bin 500 olan çalışan 
sayısının gelecek yıl bu dönemde 
30 bin kişiye ulaşacağını, işletmeye 
açıldığında 100 bin kişiye yeni direkt 
iş imkanı sağlayacağını bildirdi.

Hava Trafik Kontrol Kulesi’nin 
lale figüründen esinlenerek 
tasarlandığını aktaran Akçayoğlu, 
kulenin temelinin ekim ayında 
atılacağını söyledi.

- “Ulaşımda sıkıntı olacağını 
düşünmüyorum”

Akçayoğlu, havalimanına ulaşımın 
alternatifli olacağını dile getirerek,  
Gayrettepe-Yeni Havalimanı 
Metro Hattı’nın yakında ihalesinin 
yapılacağını anımsattı.

D-20 yeni karayolu ve Kuzey 
Marmara Otoyolu’ndan havalimanına 
çok rahat ulaşılabileceğini kaydeden 
Ayçayoğlu, buralardan bağlantı 
yollarının yapımının devam ettiğini 
belirterek, şehir merkezine hızlı bir 

şekilde ulaşılabileceğini bildirdi.

Akçayoğlu, havalimanına hızlı tren 
bağlantısının da olacağını hatırlattı.

Üçüncü havalimanına 250 havayolu şirketi uçacak
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AĞRI (AA) - Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu, Şemdinli’deki 
terör saldırısına ilişkin,”Onlar, bu 
vatanın huzuru, birlik, beraberlik 
ve kardeşliğin daha da pekişmesi 
ve şanlı bayrağımızın ilelebet bu 
topraklarda dalgalanması, ülkenin 
bölünmemesi için canlarını seve seve 
feda ettiler.” dedi.

Bakan Eroğlu, çeşitli temaslarda 
bulunmak üzere özel uçakla geldiği 

Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’da, AK 
Parti Ağrı Milletvekili Cesim Gökçe, 
Vali Musa Işın, İl Jandarma Komutanı 
Albay Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü 
Metin Turgay Karabulak ve partililer 
tarafından karşılandı. 

Ağrı Valiliği önünde düzenlenen DSİ 
Tesisleri Toplu Temel Atma Töreni’ne 
katılan Bakan Eroğlu, daha sonra Vali 
Işın’ı makamında ziyaret etti.

Bakan Eroğlu, valilik toplantı 
salonunda yaptığı açıklamada, 
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde 
PKK’lı teröristlerce bomba yüklü 
araçla düzenlenen saldırıya ilişkin, 
değerlendirmelerde bulundu.

Bu saldırının alçak terör örgütünce 
gerçekleştirildiğini belirterek, “Hain 
bir saldırı” olarak nitelendirdi.

Şehitlere rahmet, yaralılara acil şifa 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere özel uçakla Ağrı’ya geldi. 
Daha sonra Ağrı Valisi Musa Işın’ı (solda) makamında ziyaret eden, Eroğlu, girişte Valilik Şeref Defteri’ni 
imzaladı.

Orman ve Su işleri Bakanı Eroğlu Ağrı’da
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dileyen Bakan Eroğlu, “Onlar, bu 
vatanın huzuru, birlik, beraberlik 
ve kardeşliğin daha da pekişmesi 
ve şanlı bayrağımızın ilelebet bu 
topraklarda dalgalanması, ülkenin 
bölünmemesi için canlarını seve 
seve feda ettiler. Allah onlardan razı 
olsun.” diye konuştu.

- “Biz et ve kemik gibi bir bütünüz”

Terörle mücadelenin sonuna kadar 
süreceğini anlatan Eroğlu, şunları 
söyledi:

“Emniyet teşkilatımız orada ne için 
var? Oradaki kardeşlerimizin bin 
yıldır biz kardeşiz ayrım yok. Bizim 
memlekette Afyon’da, ‘Türk, Kürt 
kardeştir, ayrımcılık yapan kalleştir’ 
diye söylenir. Çünkü neticede 
evlenmişiz, karışmışız. Bir yakınım 
Kürt kızı aldı, başka bir yakınım 
kızını da Kürt delikanlısına verdi 
bakarsan. Ama biz etnik unsurlara 
bakmayız. Çünkü biz et ve kemik gibi 

tek, bir bütünüz. Ben Şemdinli’ye 
defalarca gittim. Özellikle emniyet 
teşkilatımız, askerlerimiz, oradaki 
vatandaşlarımızın, insanlarımızın 
canını, malını, ırzını ve namusunu 
korumak için orada. Bunların ne 
yaptığını biliyorsunuz, herkes biliyor. 
Milletimizin başı sağ olsun diyorum.”

Eroğlu, bu şekildeki hareketlerin 
hükhmet ve devletin kararlılığını 
asla yıldıramayacağına işaret ederek, 
“Arkalarında kimler olduğunu da 
biliyoruz. Rabbimden şunu niyaz 
ediyorum. Bunları maşa olarak 
kullananlar bütün devletleri, ‘rabbim 
tarih sahnesinden sili ver’ diye 
dua ediyorum. İnşallah silinecek.” 
ifadelerini kullandı.

- 15 Temmuz darbe girişimi

Türk bayrağının ilelebet 
dalgalanacağını kaydeden Eroğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu millet 15 Temmuz’da da gösterdi, 
bayrağımız ilelebet dalgalanacak. 
Kıblemiz bir, her şeyimiz bir, 
kültürümüz bir, hep birlikte kardeşiz. 
İnşallah minarelerde ezanlar ilelebet 
okunacaktır. Bundan hiçbir kimsenin 
tereddütü yok. O kahramanlara 
Allah’tan gani gani rahmet diliyorum. 
Ateş düştüğü yeri yakıyor. Yakınlarına 
da Allah sabrı cemil ihsan buyursun. 
O şehit yakınlarına şehitlerimizle 
birlikte cenneti lütuf eylesin. Dua 
ediyoruz. Onlar artık bizim 79 milyon 
vatandaşımızın kardeşidir. Eşleri 
bacımız, çocukları evlatlarımız. 
Bunu herkes biliyor. Acımız sonsuz, 
yüreğimizi dağlıyor. Ama milletimiz 
metanetini muhafaza etsin. İnadına 
birlik, beraberlik ve kardeşlik 
türkülerini söyleyelim. İnadına 
birbirimize daha çok sarılalım. 
Birbirimizin gıyabında dua edelim. 
Milletimizin birlik beraberlik ve 
kardeşliği daha da pekiştirsin.”
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İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 
Başbakan Yardımcısı Numan 
Kurtulmuş’un da katılımıyla, 
İstanbul’un ev sahipliği yaptığı 23. 
Dünya Enerji Kongresi’nin açılışını 
gerçekleştirdi. 

İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın 
(AA) Global İletişim Ortağı olduğu 
23. Dünya Enerji Kongresi, açılış 
töreniyle başladı.

Kongrenin açılışını, Başbakan 
Yardımcısı Kurtulmuş ile 
gerçekleştiren Albayrak, kurdele 
kesiminin ardından fuar alanındaki 
stantları dolaştı. 

Fuar alanının girişindeki ekranda, 15 

Temmuz darbe girişimi hakkındaki 
kısa filmi, Dünya Enerji Konseyi 
Yönetim Kurulu Başkanı Younghoon 
David Kim, Konseyin eski başkanı 
Maria Jose Nadeau ve Konsey Genel 
Sekreteri Christoph Frei ile izleyen 
Bakan Albayrak, o gece sivil halkın 
elinde hiçbir silah olmadan tanklara 
karşı durduğunu anlattı. 

Albayrak, “15 Temmuz’u 
unutmamalıyız, unutturmamalıyız 
ve dünyaya anlatmalıyız.” ifadesini 
kullandı. 

Albayrak, kongrenin dünya barışına 
ve Türkiye’ye hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Kömür İşletmeleri’nin (TKİ) 
standına uğrayan Bakan Albayrak 
ve diğer misafirlere, kurumun 

düşük kalorili kömür madeninden 
hazırladığı organik cilt bakım 
ürünleri hediye edildi. 

İstanbul Aydın Üniversitesi’nin 
TÜBİTAK ödüllü elektrikli araç 
standını da ziyaret eden Albayrak, 
üniversiteli öğrencilere hitaben, 
“Dünya ayağınıza geldi, 5-10 yıl sonra 
hikaye sizde.” dedi. 

23. Dünya Enerji Kongresi, 13 Ekim 
Perşembe günü sona erecek.

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’un da katılımıyla kongrenin 
açılışını yaptı

23. Dünya Enerji Kongresi Yapıldı
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Ulaştırma. Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan
- “15 Temmuz hain darbe girişiminde Ilgaz, Başbakanımızın o geceki dik duruşuna, mücadelesine 
önemli ev sahipliği yaptı”
- “Bu tüneli, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli olarak açacağız”
- “İnsanımız 100 sene önceki istiklal mücadelesini unutmadıkları gibi, 15 Temmuz’daki darbe 
girişimine karşı verilen ikinci kurtuluş savaşını da unutmayacak” 
- “Ilgaz Tüneli’yle seyahat süresini yaz-kış farketmeden 8 dakikaya düşürmüş olacağız”

ÇANKIRI (AA) - Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı 
Ahmet Arslan, 15 Temmuz darbe 
girişiminde Ilgaz’ın Başbakan Binali 
Yıldırım’ın o geceki dik duruşuna, 
mücadelesine ev sahipliği 
yaptığını anımsatarak, “Bu tüneli 
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli 
olarak açacağız. İnsanımız 100 
sene önceki istiklal mücadelesini 
unutmadıkları gibi, 15 Temmuz’daki 
darbe girişimine karşı verilen ikinci 
kurtuluş savaşını da unutmayacak.” 
dedi.

Ilgaz Tüneli’nde incelemelerde 
bulunan Bakan Arslan, çalışmaların 
yüzde 9 eğimi ve 19 virajı bulunan 
zor bir coğrafyada yürütüldüğünü 
ifade etti.

Bölgenin, kışın kar mücadelesini 
düşünüldüğünde erişimin zor 
olduğu bir yer olduğuna dikkati 
çeken Arslan, “Burada yapılan 
Ilgaz Tüneli’yle birlikte seyahat 
süresini yaz-kış farketmeden 8 
dakikaya düşürmüş olacağız. 5 bin 
488 metrelik iki tünelimiz bitmeye 
yüz tuttu. Sadece tüneller değil, 
tünellerin öncesinde ve sonrasında 
26,7 kilometrelik bölünmüş 
yolumuz bitümlü sıcak karışım 
olarak yapılıyor. Tamamını bu sene 
sonunda hizmete alacağız.” diye 
konuştu.

Arslan, Ilgaz Geçişi’nin zorluğunun 
sadece Kastamonu ve Çankırı’yı 
ilgilendirmediğini belirterek, 

Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamak 
adına kuzey-güney aksı 
oluşturulduğunu anlattı. 

- “Proje ile Karadeniz’i Akdeniz’e 
bağlayacağız”

İnebolu’dan başlayarak 
Kastamonu’yu, Ilgaz üzerinden hem 
Tetek ana koridoruna hem Çankırı 
üzerinden Ankara’ya, böylece 
Karadeniz’i Akdeniz’e bağlamış 
olacaklarını dile getiren Arslan, 
şunları kaydetti:

“Projede bugüne kadar ciddi 
emek sarf edildi. 26,7 kilometrelik 
projenin tamamı yaklaşık 740 
milyon liraya mal oluyor. Ilgaz 
Tüneli’miz ve devamındaki yolların 

GÜNCEL
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daha anlamlı hale gelebilmesi için 
Tetek yolundan Çankırı’ya kadar 
olan 53 kilometrelik yolun da 
bölünmüş yol ve sıcak asfalt olarak 
ihale sürecini başlattık. Yakında 
onun da ihale tekliflerini alacağız.

Ilgaz Tüneli’nden Kastamonu 
istikametine Kırık Barajı’nın olduğu 
yerde de gerek tünel gerek 20 
kilometrelik bir varyantı yeni 
bölünmüş yol olarak YPK kararıyla 
yatırım programımıza aldık. Yakında 
ihale sürecini başlatıyoruz. Yaklaşık 
380 milyon liralık önemli bir proje.

Kastamonu’yu Küre üzerinden 
İnebolu’ya bağlamak üzere 
de yaklaşık 70 kilometrelik bir 
güzergahımız var. Yarısı yol olarak 
bitmiş durumda, diğer kısmını 
da bölünmüş yol olması için 
ihale sürecini başlattık. Böylece 
Karadeniz’den Akdeniz’e bütün yolu 
hem bölünmüş yol, hem de sıcak 
asfalt haline getireceğiz.”

GÜNCEL
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları ile G20 Oturumları 
nedeniyle bulunduğu ABD’nin başkenti Washington’da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Washington’da AA’ya konuştu

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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15 TEMMUZ KALKIŞMASININ PERDE ARKASI

Rus kamuoyu artık Rus jetini düşüren 
pilotların ABD ‘nin Türk ordusuna 
yerleştirdiği kişilerce yaptırıldığını ve bu 
işin Türkiye ile Rusya’nın arasında Kİ tarihi 
dostluğu bozmaya yönelik olduğuna 
inanmakta.
ABD İngilizlerin”Parçala böl ve 
yönet”siyasetini izlemekte.Türkiye 
ve Rusya birbirini tamamlayan Yen’i 
dünyanın Yen’i iki süper gücüdür.Artık 
hiçbir güç Rus-Türk ilişkilerini bozamaz.
ABD’nin amacı ilişkilerini düzelten 
Moskova ve Türkiye’nin arasını açmak.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 
darbe girişiminin ardından Türkiye 
Cumhurbaşkanı ve Başkomutan Recep 
Tayyip Erdoğan’ı arayarak destek veren 
tek süper güç olması çok önemli bir 
gelişmedir.Rusya 15 Temmuz darbe 
kalkışmasının sonucunu beklemeden 
her türlü terörist ayaklanmaları 
en sert bir biçimde kınayarak Türk 
devletinin ve milletinin yanında olduğu 
mesajını vererek Ak Parti hükümetini 
desteklemiştir.Batı.A.B ve ABD ise 
bunu yapmamıştır.Türk devletinin ve 
milletinin uyumadığı o gece Kremlin 
de uyumayarak süreci yakından takip 
etmiştir.
Yen’i dünyanın Yen’i iki süper gücü olan 
devletlerinin başında olan Putin ve 
Erdoğan güçlü onurlu ve kararlı lider 
resmî çizmekte.Artık dünya da darbeler 
dönemi bitmiştir.Türk Devletinin 
Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın büyük cesareti Rus 
halkını da hayran bırakmıştır.Tüm Rus 
basınında da bunu görebilirsiniz.
Rus halkı Türkiye’nin Emperyalizm 
ile olan mücadelesi sayılan Kurtuluş 
savaşında da Türkiye yi hiçbir zaman 
yalnız bırakmamıştır.Bundan sonra 
da olabilecek hiçbir Emperyalist 
müdahalelerde de yalnız bırakmaz.
Emperyalistlerin yağmacı istilacı 
politikalarına karşılık Rus halkı Kurtuluş 
savaşında maddi ve manevi olarak Türk 
halkı İle hep birlik olmuştur.ve şimdi de 
Türkiye’ye olabilecek her türlü darbenin 
karşısında Rus devleti ve Rus halkı vardır.
Türkiye’nin Avrupa’nın enerji gereksinimi 

için transit bir ülke haline gelmekte.
Azerbaycan dan gaz getirecek TANAP 
projesi bunun ilk parçası olmakta.Türkiye 
Rusya dan gelecek Türk Akımı Projesini 
garantiler ve İsrail’in doğal gazını da 
aktarmaya başlarsa Ankara Avrupa’nın 
enerji merkezi olur.
Rusya 2019’a kadar Avrupa’ya Ukrayna 
üzerinden gaz aktarmasına tamamiyle 
son vermeyi planlamakta.Gaz aktarımı 
Türkiye’nin içinde olduğu bir ortaklık 
İle olmasına kesin gibi bakılmakta.
Türkiye’nin Rusya ve İran ile birlikte 
yürüttüğü büyük enerji politikaları ve 
Türkiye’nin Yen’i dünyanın yeni enerji 
merkezi haline gelen Süper gücü olması 
A.B ve ABD’ni korkutmakta.Rusya ise 
Türkiye’nin enerji merkezi olmasını 
isteyen tek süper güç.Son dönemde ki 
tüm karışıklıkların nedeni A.B ve ABD 
İle yaşanan tüm gerginliklerin nedeni 
Türkiye’nin yeni enerji merkezi olma 
yolunda ki gayretleri Rusya ile de bunun 
ittifakı.
Türkiye,Suriye krizi PYD ,FÖTÖ 
Mülteciler,Avrupa Birliğinin giriş,vizesiz 
dolaşım ve darbe girişimi gibi konularda 
müttefikleri olan hem A.B hem de ABD 
tarafından yalnız bırakılırken Rusya ise 
Türkiye’nin bu en sıkıntılı anlarında 
yanında olarak tarihsel dostluğunu da 
ispatlamış oldu.Türkiye’nin içersinde iki 
yüz bini aşkın Türk-Rus evliliği yapılmış 
olup çocukları ile birlikte beş yüz bini 
aşan akraba topluluğu mevcutken iki 
halkı da kimse ayıramaz.Türkiye’de 
yaşayan Rus halkı Türkiye’yi kendi öz 
be öz vatanı kabul etmiş Türkiye’nin 
Başkomutanı ve Cumhurbaşkanı’nın 
konuşmasını kendi yüreklerinin iç sesi 
olarak kabul etmiştir.
” Bayrağımızı indiremeyeceksiniz.
Vatanımızı parçalayamayacaksınız.
Devletimizi yıkamayacaksınız.
Ezanlarımızı susturamayacaksınız.Bu 
ülkeye diz çöktürmeyeceksiniz.Bu halka 
boyunduruk vuramayacaksınız.”

İç
im
izd

en

Elena GÜNDÜZ
Rusya Temsilcisi - Yazar

İÇİMİZDEN
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15 TEMMUZ KALKIŞMASININ PERDE ARKASI

За кулисами предательства 15 
июля

России общественное мнение 
сейчас русский пилот струи 
уменьшает место Соединенных 
Штатов в турецкой армии, который 
был построен людьми, между 
Россией и Турцией считает, что 
эта работа состоит в том, чтобы 
разрушить дружбу исторической 
ТО.

   Западные страны, Европейский 
союз и Соединенные Штаты не 
поддержали Турцию 15 июля 
ночью.
  Турецкое государство и спать в 
ночь предательства нации, Кремль 
тоже спал.
  два новых мировых сверхдержав 
России и Турции.
  главнокомандующим турецкого 
правительства и президента супер 
храбрый лидер Реджеп Тайип 
Эрдоган.
   Реджеп Тайип Эрдоган сделал 
войну с государственной измене.
    Российский народ и 
правительство Эрдогана 
поддерживает.
России правительство и народ 
Турции, которая поддерживала 
войну с империалистами.
   Русский народ и правительство 
Турции уг не оставили в покое в 
бывшем освободительной войне.

yapРусский народ материально 
и морально рядом с турецким 
народом.
  Это было единство с турецким 
народом.
Он находится рядом с Турции 
против врагов России.
  Турция станет энергетическим 
центром Европы.
Проект TANAP принесет газ из 
Азербайджана через очень важно.
   Турция и Россия Турция будет 
вытекать из проекта будет супер 

состояние.
Естественное состояние Израиля 
taşıyacak.türki Турции станет 
энергетическим центром Европы.
   Правительство России в 2019 
году для поставок газа в Европу 
через Украину.
Россия для поставок газа через 
территорию Турции.
    Турция, Россия и Иран 
энергетическое партнерство 
является очень успешным.
Турция является супердержавой.

Турция является супердержавой.
Европейский союз и Соединенные 
Штаты из Турции очень боятся 
быть сверхдержавой.
Турция позавидуешь 
энергетический центр.
Европейский союз и Соединенные 
Штаты не хотят мира в Турции.

Турции, Сирии кризис, PYD, 
Фото, о беженцах, входящих 
в Европейский Союз, вопрос 
безвизового передвижения 15 
июля обманутой и оставили в 
покое.
  Турция a.bv года США оставили в 
покое.
России государство и русский 
народ принял сторону Турции.
  Президент Турции Реджеп Тайип 
Эрдоган и глава российского 
народа очень sevdi.erdog очень 
храбрый lider.erdoğan сердцах 
россиян, живущих в etti.türki 
принять его сердце тонет в 
Турции, где он принял как свою 
собственную.
Президент и командующий 
Турции Главнокомандующий 
русского народа sn.recep Тайипом 
Эрдоганом сказал аминь молиться 
всем сердцем.

ЖИВОЙ АССОРТИМЕНТ В ТУРЦИИ И 
ТУРЦИИ СОГЛАСНЫ ВСЕХ ГРАЖДАН 
ТУРЦИИ-РУССКАЯ ПРЕЗИДЕНТА 
ТУРЦИИ И Командующего Мир 

Турции Mr.Recep LIKE CALL.

СКАЧАТЬ наш флаг не будет.

Наш НДС не развалиться на части.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЗАПИТОК наша 
воля.

Наша молитва - Аллах акбар - не 
сможет отключить звук.

ТУРЦИЯ КОЛЕННЫЕ не будет 
ОСАДКОВ.

ТУРЦИЯ НЕ МОЖЕТ ФИГУРИРУЮТ

İÇİMİZDEN
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SİNOP (AA) - GÖKHAN 
GÜCÜKLÜOĞLU - Sinop Üniversitesi 
Su Ürünleri Fakültesi Dekan 
Vekili Prof. Dr. Murat Sezgin, “Bu 
yıl palamut avının artmasında 
öncelikle insanlar tarafından kontrol 
edilemeyen iklim şartları etkili 
olmuştur çünkü deniz suyu sıcaklığı 
palamut için uygun gitmiştir, ikinci 
olarak da anaç balıkların korunmuş 
olması önemli bir etkendir.” dedi. 

Sezgin, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Karadeniz’de son olarak 
2005 yılında bol miktarda palamut 
avcılığı yapıldığını, aynı bolluğunun 
bu yıl tekrarlandığını bildirdi. 

Palamut avındaki artışta iklim ve 

insan faktörlerinin ön plana çıktığına 
işaret eden Sezgin, artışının kesin 
anlamda hangi şartlara bağlı olarak 
geliştiğinin yapılacak bilimsel 
çalışmayla ortaya çıkabileceğini dile 
getirdi. 

Artışta “ana balıklar” diye tabir 
edilen anaç balıkların korunmasının 
etkisinin olduğunu belirten Sezgin, 
şöyle devam etti:

“Bu yıl palamut avının artmasında 
öncelikle insanlar tarafından kontrol 
edilemeyen iklim şartları etkili 
olmuştu çünkü deniz suyu sıcaklığı 
palamut için uygun gitmiştir. İkinci 
olarak da anaç balıkların korunmuş 
olması önemli bir etkendir. 

Dolayısıyla balıklara en az bir kere 
üreme şansı verilmeli. Aksi takdirde 
hangi tür olursa olsun, nesli tehlike 
altına giriyor. Burada minimum boy 
uygulaması önem arz ediyor. Şu anda 
avlanan 35 santimetrenin altındaki 
palamut, bir kere bile üreme şansı 
bulamıyor. Uzun vadede verimli 
avcılığı düşünüyorsak, mutlaka boy 
kriterlerine uymalıyız.” 

- “Palamut varken istediğimiz kadar 
avlayalım, doğru bir yaklaşım değil” 

Sezgin, palamudun bir göç balığı 
olduğunu hatırlatarak, balıkçılar 
arasında “palamut gidiyor, biz 
avlamazsak başkası avlayacak” gibi 
yanlış bir algı bulunduğunu anlattı.

- Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Sezgin:
- “Bu yıl palamut avının artmasında öncelikle insanlar tarafından kontrol edilemeyen iklim şartları 
etkili olmuştur çünkü deniz suyu sıcaklığı palamut için uygun gitmiştir, ikinci olarak da anaç balıkların 
korunmuş olması önemli bir etkendir” 
- “Umut ediyorum önümüzdeki yıl da aynı bolluk olsun ama av baskısı böyle devam ederse bu 
balıklarla ilgili bir süreklilik olmayacağını düşünüyorum”

“Palamuttaki bollukta iklim şartları ve anaç balıklar etken”
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Bunun doğru bir yaklaşım 
tarzı olmadığına işaret eden 
Sezgin, “Sen avlamazsan 
başka biri avlayacak ama 
sonuçta yine ülkemiz 
sınırları içinde avcılık 
yapılacak. Dolayısıyla 
‘palamut varken istediğimiz 
kadar avlayalım’, doğru bir 
yaklaşım değil. Balıkçılar 
zaman zaman bize 
kızıyorlar ancak kota veya 
bölgesel avcılık uygulaması 
bu konuda etkili olabilir. 
Mesela ülkemizdeki 
teknelerin kapasiteleri 
stoklarımızın çok üzerinde. 
Böyle bir durum balık 
üzerinde av baskısı 
oluşturuyor.” ifadesini 
kullandı.

Palamutta aşırı avcılık 
yapıldığını vurgulayan 
Sezgin, çok sayıda tekneyle 
avcılık yapılmasının gelecek 
adına olumsuz sonuçlar 
doğurabileceğine dikkati 
çekti.

Sezgin, Karadeniz 
hattındaki bütün teknelerle 
palamut avcılığı yapıldığına 
değinerek, şunları kaydetti:

“Bu kadar geniş bir av filosu 
karşısında balıkların kaçma 
şansı yok. Yüksek anlamda 
av baskısı olduğunu, 
aşırı avcılık yapıldığını 
düşünüyoruz. Umut 
ediyorum önümüzdeki yıl 
da aynı bolluk olsun ama 
av baskısı böyle devam 
ederse bu balıklarla ilgili 
bir süreklilik olmayacağını 
düşünüyorum. Bu şekilde 
avcılık karşısında verim, 
gelecek yıllarda bu kadar 
bol olmayacaktır.” 
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TARIM - GIDA

Anadolu mandası, suni tohumlamayla 
geliştirilecek
- İstanbul Damızlık Manda Yetiştiricileri 
Birliği Başkanı Ural:
- “Türkiye’de ilk defa Anadolu 
mandasından sperma almayı başardık”
- “Manda ırkının iyileştirilmesi, 
dolayısıyla verimliliğin artması için suni 
tohumlama çok önemli” 
- Çiftliğimizden Soframıza Sağlıklı 
Yarınlar Projesi Koordinatörü Tan:
- “Kötü mizaçlı, süt verimi düşük 
hayvanları ayıklıyoruz. İtalya bunu 
30 yıl önce yapmış. İtalya’dan gelen 
mandaları görüyoruz, hepsi kuzu gibi 
olmuş”
- “İstanbul’daki manda sütü üretimi 
günlük 8 ton civarında. Bu rakam 
Anadolu’nun toplamında üretilen 
günlük ortalama 3 tonluk manda 
sütünün neredeyse 3 katına yaklaşıyor”

Anadolu mandası, suni tohumlamayla geliştirilecek
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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

YAŞAM
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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.

YAŞAM
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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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İrevan – Eski Azerbaycan Şehri

Arkeolojik ve antropolojik kazılar 
sonucunda elde edilen maddi kültür 
örnekleri gösteriyor ki, Kafkasya’nın 
en eski halkı ptoroazerbaycanlılar 
olmuştur. Karabağ, Kazax, Nahçıvan, 
Zengezur, Kobustan, Urmiye gibi 
birçok Azerbaycan bölgelerinde eski 
insanların yaşam izleri bulunmuştur. 
Tarihi Azerbaycan topraklarına 
ait olan Derbent, Tiflis, İrevan 
ve Güney Azerbaycan bölgeleri 
çeşitli dönemlerde “Dede Korkut” 
eposunda söylendiği gibi “kara donlu 
kafirler” tarafından işgal edilmiş, 
Azerbaycan coğrafyası paramparça 
edilmiştir. Azerbaycan topraklarının 
bölünmesinde en çok suçlu Rusya 
İmparatorluğu olmuştur. Öncelikle 
Çarlık Rusya’sı daha sonra ise Sovyet 
Rusya’sı Batı Azerbaycan topraklarında 
Ermeni Devletinin kurulması yönünde 
bir takım tedbirler almıştır.
Kuzey Azerbaycan Sovyet Rusya’sının 
On birinci Kızıl Ordusu tarafından 
işgal olduktan sonra 1920 yılının 
28 Nisan’ında Bakü’de Sovyet 
Azerbaycanının kurulduğu ilan edildi. 
Bu zamandan itibaren Araz çayından 
kuzeyde bulunan Azerbaycan 
topraklarında siyasi iktidar Rus-
Ermeni asıllı memurların eline geçti. 
Batı Azerbaycan topraklarında ise 
Sovyet Rusya’sının aktif desteği ile 
Ermenistan Sovyet cumhuriyeti 
oluşturuldu. Azerbaycan’ın Zengezur, 
Karabağ ve Nahçivan gibi tarihi 
topraklarının Ermenistan Sovyet 
cumhuriyetine verilmesi yönünde 
önlemler alındı. Sonuçta, 1920 yılının 
30 Kasım’ında Zengezur topraklarının 
yarısından fazlası Ermenistan Sovyet 
cumhuriyetine verilmiş, 1923 yılı 7 
Temmuz Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi 
(DQMV), 1924 yılının 10 Şubat’ında ise 
Nahçıvan Özerk Sovyet Cumhuriyeti 
kurulmuştur. Eski Azerbaycan kenti 
olan İrevan Sovyet Ermənistanının 
başkenti ilan edilmiştir.
İrevan şehrinin salınması hakkında ilk 

bilgiler M.Ö. IX yüzyılın 80’li yıllarında 
Urartu çivi yazılı kaynaklarında 
verilmiştir. Urartu çarı I. Argişti’nin 
(e.ə.786-764) M.Ö. 783-782 yıllarında 
batıya saldırıları sonucu Hati (Hitit), 
Melitealhe (Malatya) ve Supa (Şubar) 
ülkelerinden 29.284 kişi esir alınmıştır 
[Çilingiroğlu A. Urartu Tarihi. Bornova, 
1994, s. 69-70]. Bu esirlerden 6.600 
kişiyi Batı Azerbaycan topraklarında 
İrbuni (İrevan) şehir-kalesinin 
inşasında yer almıştır. İrbuni şehir-
kalesinin salınması hakkında Hor-Hor 
kitabesinde denir:
“… Tanrı Haldi kendi mızrağı ile sefere 
çıktı. Etiuni ülkesini ele geçirdi ve Qehu 
şehrini ele geçirdi. (Onları) Argişti’nin 
önünde yere çırpdı. Tanrı Haldi 
güçlüdür ve Tanrı Haldi’nin mızrağı 
büyüktür. Tanrı Haldinin büyüklüğü 
ile minu oğlu Argişti sefere çıktı, Tanrı 
Haldi önde gitti. Minu oğlu Argişti 
diyor ki: Gölün kıyısında olan Qehu 
şehrinin ülkesini ele geçirdim ve Aliştu 
ülkesine kadar ilerledim. Erkekleri ve 
kadınları esir aldım … Tanrı Haldinin 
buyurduğu gibi Minu oğlu Argişti 
diyor: Biainili ülkesini güçlendirmek 
ve düşman ülkeyi tutmak için İrbuni 
(İrpuni) şehrini saldırdım. Yer bozkır 
idi, orada hiçbir şey dikilmemişti. 
Orada büyük işler gördüm. Oraya Hati 
ülkesinin ve Supa bölgesinin 6 (?). 600 
savaşçısını yerleştirdim … “[ Salvini M. 
Corpus dei testi urartei (CTU). Vols. 1, 
Documenta Asiana 8, Rome, 2008].
Bu kitabe hay adlı topluluğun ve 
ya Ermeni etnosunun söz konusu 
değildir. Burada adı geçen toponimlərə 
ve teofor adlarına bakıldığında 
anlaşılmaktadır ki, İrevan şehir-
kalesinin modern Ermeni halkı ile hiç 
bir alakası yok:
1. Tanrı Haldi – Urartu çarı İşpuininin 
M.Ö. VIII yüzyılın son çeyreğinde 
gerçekleştirdiği dini islahatdan sonra 
Urartu devlet dininde baş tanrı 
olmuştur;İç
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izd
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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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HAYIRLI CUMALAR..

SELAMÜNALEYKÜM
GÖNÜL DOSTLARIM.
HAYIRLI CUMALAR. CUMANIZ MÜBAREK 
OLSUN.
HAYIRLI, MÜBAREK CUMA GÜNÜNDE 
ALLAH ÜLKEMİZİİ BÖLÜP PARÇALAMAK, 
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMAK 
İSTEYENLERE FIRSAT VERMESİN., ŞER 
ODAKLARIN HAİNLİĞİNDEN KORUSUN. 
ŞEHİTLER ANADOLU’NUN TAPU 
SENEDİDİR. ONLAR VAR OLDUKÇA 
VATAN VAR OLACAKTIR. ŞEHİTLERİMİZİN 
RUHU ŞAD, MEKÂNLARI CENNET 
OLSUN.
TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE VE ONLARA 
DESTEK VEREN VATAN HAİNİ YOZ 
SİYASİLERE LANET OLSUN.
Dua kapılarının ağzına kadar açık, bela 
ve kötülüklerin arındırıldığı, mübarek 
Cuma gününün buluştuğu bu gün 
Rahman öyle güzel kader yazsın ki; 
dünyanız da ahretiniz de Cennet olsun. 
Elinizi kaldırıp Yaradan’dan istediğiniz 
her şey ve tüm dualarınız kabul olsun. 
Tüm ömrünüz hayırlı, sağlıklı, mutlu 
olsun. Ey yüce Rabbim ey kelimelerle 
anlatmakla bitmeyen bütün gizli ve açık 
her şeyden haberdar olan bizi ve bütün 
mevcudatı yoktan var eden Rabbim 
senden şu mübarek günlerin hatırına 
İslam’ı ve Müslümanlara tuzak kuran 
oyunlar planlayan kafirler topluluğuna 
bizi galip kıl onları kahrı perişan eyle 
onlara fırsat verme. Âmin selam ve dua 
ile HAYIRLI CUMALAR..
Rabbim Allah, fikrim zikrullah, kalbimin 
nuru Resullullah, evvelim Allah, ahirim 
Allah, La ilahe illallah Muhammed ün 
Resullullah.
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi 
dinimiz var. Muhammed gibi şahımız 
var. Allah dedim, dostum dedim, 99 
ismine mühür vurdum, üstüne.
Bugün Cuma günüdür. Dinim İslam 
dinidir. Dinimin İslam dini olduğuna, 
yetmiş binin nisfina, mühürledim 
üstüne.
Ya Rabbi; sesimizi duyansın, hallerimizi 

bilensin. Açtık gönlümüzü sana, sen 
imdat eyle, sen affeyle, sen yollarımızı 
hayır eyle dualarımızı kabul eyle. 
Cumamız mübarek olsun.
Allah’ım!
Sen’den dünya ve ahrette af ve afiyet 
diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet 
ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı 
istiyoruz.
Allah’ım!
Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz 
hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. 
Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen 
merhametlilerin en merhametlisisin.
Allah’ım!
Kalp katılığından, gafletten, dalaletten, 
zilletten, miskinlikten, küfürden, 
fısktan, nankörlükten, riyadan, sadece 
Sana sığınırız. Sen bizleri koru. Güç 
yetiremeyeceğimiz bela, fitne ve 
musibetlerle bizi imtihan eyleme 
Allahım!
Allah’ım!
Fayda vermeyen ilimden, ürpermeyen 
kalpten, doyma bilmeyen nefisten, 
yaşarmayan gözden ve icabet 
edilmeyen duadan sana sığınırız. 
Bildiğimiz ve bilmediğimiz şeylerin 
şerrinden Sen bizleri koru Allahım!

İç
im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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Cesaretimizden çok etkilenmişler !
15 Temmuz’daki darbe girişiminin 
ekonomik faturası çok ağır oldu. 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 
Tüfekçi’nin açıkladığına göre en az 
300 milyar. Bu girişim başka ülkelerde 
olsa, piyasalar bir haftadan önce 
açılmazdı. Türkiye kaldığı yerden 
yoluna devam etti. Millet 10 milyar 
dolar bozdurarak ekonomisine de 
sahip çıktı. Ülkenin gerçek aydınları, 
yazarçizerleri, televizyon programcıları 
vb. görüş farklılıklarını bir yana bırakıp 
demokrasiden yana olduklarını 
açıkladılar.    Ortak değerlerden söz 
ettik hep… Bu ortak değerlerimiz 
vatan idi, bayrak idi, demokrasi 
idi, dinimiz idi. Birlik ve beraberlik 
ruhumuzdu.

Bu alçak darbe girişimiyle bu millet 
yeniden kenetlendi ve bu ortak 
değerlerimiz etrafında toplanarak 
hem ülkemizi parçalamaya dönük 
saldırıları bertaraf etti hem bütün 
dünyaya söz konusu vatan olduğunda 
gerisinin teferruat olduğunu ispat etti.   
Bakmayın siz kırk yıldan beri planlanan 
sinsi organizasyonun yetiştirdiği 
andaval tiplerin açıklamalarına.   Onlar, 
tarih derslerini millettin kitaplarından 
öğrenmediği için, aptal beyinlerini 
halüsinasyonlar gören şeker hastası bir 
bunağın hezeyanlarıyla doldurduğu 
için elbette ki Cumhurbaşkanımızın 
halka çağrısını şaşkınlıkla karşılardı. 
Elbette ki bu milletin esasında ordu 
millet olduğunu bilemezdi.    Çok 
şükür bu millet “ordu millet” olduğunu 
hem yeni nesle bizzat 15 Temmuz 
demokrasi nöbetiyle öğretti. Hem 
bütün dünyaya gösterdi.

ABD Genelkurmay’ının buraya 
geldiğinde “cesaretinize hayranım” 
demesi niçindir?   Onlar zaten bu 
milletin cesaretini çok iyi biliyorlardı.   
Bu nice denemelerden sonra bir başka 
denemenin “beklenti”sinin yine amaca 
uluşamamış olmasının, bir vesayet 
denemesinin daha başarısızlığının 
şaşkınlığıdır.   Çünkü ikinci dünya 
savaşından sonra her türlü yöntemi 

kullanarak bu milletin beynini yıkama 
girişimlerinde bulunan müttefik 
dostlarımız (!) bekledikleri ortamın 
kıvama gelip gelmediğini çok kez test 
etmişlerdir.   On yıllarca bu topluma 
etnik ayrımcılık pompalanmıştır. 
Bu millet Alevi Sünni, Türk Kürt, 
sağcı solcu, komünist faşist vb. 
gibi akla gelmedik kamplaşmalara 
yönlendirmeye ve finans etmeye 
çalışılmıştır.   Üretilen teknolojik 
ürünler ve onların programlarıyla 
insanları sosyal medya denilen 
arenalarda birbirinden kopuk ve yalnız 
yaşamaya yönlendirmişlerdir…   Güzel 
dinimizin emirlerinden olan zenginin 
fakire yardım etme geleneği alay 
konusu yapılmıştır.

Zekât vermek gibi, kurban kesmek gibi 
fakirlere zenginlerin kol kanat gereceği 
ibadetlere himmet adı altında ipotek 
koydurarak Müslümanlar arasındaki 
birbirine bireysel yardımın önüne 
geçilmiştir.   Okullarda öğretilen 
tarih, edebiyat, din kültürü gibi 
toplumun kaynaşmasını sağlayan 
unsurlar televizyon programlarında 
ve dizilerde alay konusu olup iğrenç 
ve saçma gösterilmeye çalışılmıştır.   
Osmanlının ne kadar tarihi şahsiyeti 
varsa alay konusu yapılmıştır. Ne 
kadar dini kavramımız varsa din adamı 
kılıklı şarlatanlar eliyle sulandırmaya 
çalışılmıştır.   Birkaç milyon dolar 
alacağım diye milyonların önünde 
şebeklik yapan alçaklara şovmen 
unvanı vererek milletin aile yapısıyla 
alay ettirilmiştir. Dininden, imanından, 
ahlakından ve gelenek göreneğinden 
habersiz ve vurdumduymaz “bana 
ne ya!” diyen bir gençlik üretilmeye 
çalışılmıştır.   Burada sayamayacağımız 
kadar hinliklerle bu asil millet, o çok 
iyi bilinen vatanseverlik ruhundan, 
devletine ve milletine sahip çıkma 
ruhundan uzaklaştırmaya çalışılmıştır.   
Ve adım adım bu pişirilen kezzap 
şurubunun kıvama gelip gelmediği 
belirli uygulamalarla test edilmektedir.   İç

im
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en

Taha Uğur Türkmen

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.



36 EYLÜL 2016 - SAYI 15

EKONOMİ



37EYLÜL 2016 - SAYI 15

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

EKONOMİ



38 EYLÜL 2016 - SAYI 15

“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.

GÜNCEL
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SELAM SANA EY UZLAŞMA RUHU !
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Ahmet GÜNDÜZ
Eğitimci / Yazar
UBF - Bşk. Yrd.

“Bayramlık gömleğinin altına 
idamlık gömleğini de giyen kefeni 
ile kaderine yürüyen Başkomutanım 
Sn.Cumhurbaşkanıma”
“Canlar cana yanar,cihanlar sana / 
Anadolu seninle çağlamak ister”
Bu yazı bir bakıma gözyaşı ve iniltinin 
yürekten kopup gözlerden akan yaşın 
kaleme yürümesi.Özlemiyle yanıp 
tutuşulan beklenen ve özlenen sevgili 
saydığımız”uzlaşma ruhuna”bestelenen 
bir hicran güftesi.Uzlaşma asrın tüm 
uzlaşma Mecnunlarının nağmelerinde 
tüm uzlaşma Ferhatlarının ölümsüz 
aşklarına kadar uzanan bir kristal dua 
beklentisi.Bütün gönül kirlerinden,kalbin 
küf ve paslarından vicdanın yıllanmış 
günah yosunlarından gönüllerin 
everestine uzanan sırlı bir yolculuğa 
çıkabilmenin,kuşkuların girdabında 
eriyip boğulup gitmekten kurtulmanın 
ve tüm şeytani oyunların üstesinden 
gelebilmenin sitemsiz bekleyişinin 
adıdır uzlaşma.Egoizmin yalnızlığından 
sevginin birliğine götüren kutsal bir 
yakarışla iyiye güzele sevdalanabilmenin 
adıdır uzlaşma.Hüznün ve gözyaşlarının 
sessiz bir çığlık gibi yağmur olup aktığı 
bir zaman diliminde ıslak bakışlarda 
yakalanan yangın sevdayı,yüreğin en 
günahsız tarafı ile vurgun yenen ve 
vurgun olan zamanları unutmamadır 
uzlaşma.Sessizlik içesinde duyulan 
düşünce dalgalarının sessiz çığlıklarını 
ve çığlıklarını yüreğine sessizlik diye 
gömenlerin sesleriniduyabilmenin adıdır 
uzlaşma.Karanlığa destan yazarak ışığı 
lanetleyenlere,sahteliği ve sahtekarları 
göklere çıkarıp kahramanlığı ve 
kahramanları yerlere batıranlara mukabil 
davasından dönmeden halkının sessiz 
çığlıklarını ve sessiz dualarını kendine 
en büyük dava ve rehber edinmenin 
adıdır uzlaşma.Boynu bükük bir Türkiye 
den başı dik bir bir Türkiye ye nasıl 
gelindiğini unutmamanın adıdır uzlaşma.
Yakın geçmişimizde handikapların 
handikapları takip ettiği çalkantılı bir 
dönemde,yanılgıların ve yanlışların 

merkezinde çarmıha gerilen tüm ülke 
değerleri karşısında hissiz ve sessiz 
kalınan yılları unutmamanın adıdır 
uzlaşma.Ümitsiz,yüreksiz,günübirlikçi 
ve menfaatlerine düşkün olup 
bütün bir hayat boyu başkalarının 
dümen yönlendirmesine göre rota 
belirleyip,düşünce ve devlet adamlığını 
sadece parmak şıklatıp el kaldırmak 
ile olacağına inanan sözde büyükleri 
büyük diye taşımanın mahcubiyetinden 
kurtulmanın adıdır uzlaşma.Düşünce 
dünyalarını kaosa ve statükoculuklarına 
endekslemiş olanların,darbe çığırtkanlığı 
ile millet iradesini boğmaya çalışanların 
anlayamayacağı bir ifadenin adıdır 
uzlaşma. Bizim insanımızın vicdanı 
demokrasiyi arkadan hançerletmek 
isteyenlerle demokrasiyi karanlık 
düşüncelerin satranç oyunlarında 
tezgahlanan oyunlara gelmemesi 
için fazilet mücadelesi yapanları bir 
tutmayacağı için uzlaşmayı uzlaşma 
ruhu olarak Tayyip Erdoğan ve onun 
ruhun da bulmuştur.Gerekirse millet 
yoluna en büyük erdem sayılan devlet 
ve millet kaynaşması adına kemiklerini 
taş,etini harç,kanını da su ederek 
liderliğini tüm dünyaya uzlaşma ruhunun 
ismi olarak nakşettirip mühürlettiren 
Başkomutanımız Sn.Cumhurbaşkanımız 
Recep Tayyip Erdoğan’a da tarihte çok 
az bir lidere nasip olacak kadar sevgi 
ve aşk beslemişdir.Başkomutanımızı 
Sn.Cumhurbaşkanımızı ülke insanına 
uzlaşmacı ruh olarak kalplerde nakş 
olmasını sağlayan onun her türlü 
düşünce özgürlüğüne inançlarına tabular 
koyan yaratılışlarına bütünüyle zıt tüm 
sistemlere başkaldırışın devrimsel bir 
kimliği olmasıydı.

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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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.

GÜNCEL
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HALK SEÇSİN !

İç
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en

Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Aylardır tartışılan, yüzdeler verilen, 
manşetleri meşgul eden Arda ve 
arkadaşları konusu, hoşumuza gitmeyen 
bir sonuca vardı. Hem de ortada geçerli 
sayabileceğimiz bir durum yokken. Açıkçası 
takıma katılırlar diye umuyordum ama 
futbol direktörümüz çoğunluğu şaşırtmadı. 
Milli takımın tapusu var mı? Yok. Peki 
halkın takımını, Fatih Terim veya bir başkası 
nasıl istediği gibi kullanabiliyor. Buna kim 
izin veriyor. Milli takım; koşulsuz, şartsız, 
nedensiz şekilde, ‘canının istediği gibi’ 
kullanılacak bir yer değildir! İnsanların 
karşısına geçip, ‘Ben böyle uygun gördüm, 
saygı duyacaksınız’ algısıyla, keyf-i keder 
yaptırımlar uygulayamazsınız. Hadi 
uygulayabiliyorsunuz gördüğümüz üzere, 
bunu kabullenmemizi bekleyemezsiniz!

Euro 2016 kadrosunun belirlenmesinden 
bugüne kadar, anormal kadro 
tartışmalarının içerisinden çıkamadık. 
İsimlerin netleşmesinin ardından, Yalçın 
Ayhan’ın sosyal medya paylaşımı hepimizin 
hafızasında. Sonra Mehmet Topal’ı 
izledik stoperde… Geldiğimiz noktada 
‘acaba şu olsaydı daha iyi olur muydu?’ 
düşüncesinden kat kat uzaklardayız artık! 
Aklı selim bir futbolseverin asla kabul 
etmeyeceği bir karar rahatça verilebiliyor. 
Buna bile bile lades denir! Türk futbol 
tarihinin, daha otuzuna varmamış ve gelmiş 
geçmiş en büyük kariyerini, gözlerimizin 
önüne seren göz bebeğimiz Arda Turan ve 
diğerleri, madem hayatlarının en büyük 
görevlerinden uzak tutuluyor, bugüne kadar 
‘ben buyum, hislerimi belli ederim’ diyen 
Fatih Terim çıkıp hislerini belli etmeli ve işin 
aslını, gözenek kalmayacak şekilde tüm 
Türkiye’ye anlatmalıdır!

Daha önce de böyle vâkâlara maruz kaldık 
hatırlarsanız. Ersun Yanal-Hakan Şükür, 
Abdullah Avcı-Selçuk İnan meseleleri(!) yine 
bilmediğimiz nedenler. Kendi kendimizle 
uğraşmaktan, her turnuvada destek için bir 
takım belirledik maalesef. Milli takımımızın 
evde olmasından dolayı. Bu Millet başarı 
istiyor, heyecan yaşamak hakları. Gel 
gelelim, sürekli gizli saklı tutulan badireler 
yüzünden konuşamıyoruz oyunu. Sadece 
futbolda değil bu. Basketbolda Ergin 

Ataman’a karşı tutumu da hatırlatırım! 
Fanatiklik bazen, Milli takımın üzerine 
çıkıyor ne yazık ki…

Başarı kovalama adına projeler planlar 
gerçekleşmesi gerekirken, tasvip edilmeyen 
egolarla, bu güzel halka böyle rahatsızlıklar 
yaşatmaya bir son verilmeli artık. Her 
cümlemizin başında, ‘içinde bulunduğumuz 
bu zor günlerde’ cümlesi kuruluyor. 
Milletin büyüklüğü, iradesinin gücüne 
vurgu yapılıyor. O zaman Milletin Futbol 
Federasyonu başkanını, Milli takımının 
teknik direktörünü ‘halk seçsin!’ Olmaz 
demeyin; kıyasa vurunca, Türkiye’nin 
Ronaldo Messi ayarındaki oyuncusu, 
mazeretsiz alınmayınca oluyorsa, bu bal 
gibi olur! Bizim futbolumuzu, istemediğimiz 
insanlar yönetmemiş olur böylelikle. 
Memlekette dilsiz şeytan çok sayın okurlar. 
Haksızlık karşısında konuşana, dilsiz 
şeytanlar, susmakla kalmayıp kumbaralı 
kalem fırlatıyorlar! İşini doğru dürüst 
yapanlar, halkın gözünde daima baş tacı 
olacaktır. Diğerleri kendini belli ediyor 
zaten…

Tez zamanda, artçı şekilde yakamızı 
bırakmayan depremlerden sıyrılmak ve 
sporumuza odaklanmak dileğiyle…
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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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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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Atatürk’ü Anlatamadık
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M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

Bu yazıda; Atatürkçü düşünce sistemi 
analizi tartışılmıştır.

Atatürkçü düşünce sistemi, çağdaş uygarlık 
düzeyinin üzerine çıkılmasını temel hedef 
alan, bu hedefe ulaşmak için, akıl ve ilmin 
yol göstericiliğini kabul eden dinamik bir 
dünya görüşüdür. Türkiye’de bugün ne 
yazık ki Atatürk hakkında üç ayrı yanlış 
tavır gözlenmektedir. Bunlar, Atatürk 
övgücülerin, Atatürk ağıtçılarının ve 
Atatürk sövgücülerinin tavırlarıdır..
Şu anda Atatürk sövgücüleri; Atatürk’ün 
itibarını Türk milletinin gönlünden 
silmek için büyük çaba harcamaktadırlar. 
Padişahlığı, halifeliği, şeriatçılığı kaldırıp 
laik cumhuriyeti kurduğu için kendisine din 
düşmanı demektedirler.
Atatürk Hilafet’i kaldırarak Laikliği 
getirmiştir. Ama ama…. Bugün Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içindeki bütün 
camilerde devlet tarafından maaşları 
ödenen imamlar tarafından kutsal ezan 
sesi 5 vakit okunmakta ve 5 vakit namaz 
kıldırılmaktadır. Anayasalarında laiklik 
belirtilen başta Avrupa olmak üzere 
dünyadaki diğer ülkeleri incelediğimizde 
hiçbirinde ülkemizde olduğu gibi devlet 
tarafından dini yerler yaptırılmamakta ve 
din adamları memur statüsü ile milletten 
toplanan vergilerle maaşları ödenerek 
görevlendirilmemektedir.
Atatürk’ün Tevhid’i Tedrisat Kanunu 
yani eğitim ve öğretimin birleştirilmesi 
kanununu niçin çıkarttığını gerçek manada 
bilimsel incelendiğimizde bu kanunun 
gerçek maksadının İslami dini okullardan 
ziyade, ülkemizin ve milletimizin 
bölünmesinde önemli alt yapı oluşturan 
yabancı okulların kapatılmasını sağladığı 
görülmektedir..Bu konuda somut bir 
örnek verecek olursak Ermeni Meselesinin 
oluşmasında yabancı okulların büyük 
katkıları olmuştur. I. Dünya Savaşı öncesi 
Osmanlı Devletinde toplam 30 İngiliz 
okulu, 85’in üzerinde Fransız okulu,12 
Alman okulu,181 Amerikan okulu ile 
Rus ve İtalyanların da birçok okulu 
mevcuttu. Bu okullara ilaveten 1900 yılında 
Ermenilere ait İstanbul’da 40 Ermeni Okulu, 
Anadolu’da 57 vilayet merkezinde toplam 

813 Ermeni okulunda 80000 öğrenci 
öğrenim görmekte idi.
Atatürk’ün anlayabilmek için Atatürk’ün 
Selanik’te doğduğu evdeki annesi Zübeyde 
Hanımın odasına bir bakmamız yeterlidir. 
Annesinin yatağının hemen baş ucunda 
Kuran-ı Kerim bulunmaktadır. Selanik’e 
gidemeyenler için atamızın doğduğu evin 
aynısı Ankara’da bulunmaktadır.
Atatürk ağıtçıları ise, Atatürk öldü diye 
ağlayıp sızlarlar. O’na ağıtlar yakarlar. 
Atamızın ölmesi ile her şeyin bittiğini 
sanırlar ve Türkiye’nin kalkınamayacağına 
inanırlar. Atatürk övgücüleri ise Atatürk’ü 
tanrılaştırmakta, evliyalaştırmakta ve 
putlaştırmaktadırlar.
Bizler millet olarak Atatürk’e, mantıkla, 
akılla ve sevgiyle yaklaşmalıyız. En doğru 
tavır budur. Atatürk konusundaki duygusal, 
biçimsel, basmakalıp yaklaşımları bir yana 
bırakıp, akılcı, gerçekçi, nesnel ve bilimsel 
bir yaklaşımı benimsemeliyiz. Atatürk’ü 
ve düşüncelerini tabulaştırmaktan ve 
dogmalaştırmaktan kaçınarak, Atatürk’ü 
ve düşüncelerini mantık ve aklımızla 
özümsemeliyiz.
En doğru yaklaşım budur….
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Hakan TAŞ

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.
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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…

İç
im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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HAKKARİ’DE VALİ OLMAK !
Vali, hükümeti ve devleti temsil eden 
makamdır.
Bir kentin kaderini belirleyen ve 
etkileyen bürokrasi ve güçtür.
Hakkari ilimiz valiler konusunda pek 
şanslı sayılmaz.
Halkın savunduğu görüş şu; “İyi bir 
vali olursa bizlerde mutlu ve huzurlu 
oluruz”…
Her zaman derim. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın bir vali modeli var. Ne 
anlama geliyor bu?
“Vali makamında sürekli oturmayacak. 
Halk ile iç içe olacak. Kapısı herkese 
eşit olacak. Hasta ve yardıma muhtaç 
vatandaşın evine gidecek. Devletin 
sıcak yüzünü yansıtacak.”
Önceki valilerimiz ile ilgili hiçbir şey 
yazmak istemiyorum. Ama yeni valimiz 
ile ilgili çok şey yazmak geldi içimden.

Vali toprak 7 Haziran günü ilimizde 
görevine başladı. On güne o kadar çok 
şey sığdırdı ki doğrusu övgüyü hak etti. 

Aslında bir kente yeni atanan bir vali 
görev yapacağı bölgeyi tanımak adına 
rutin bir program uygular. Yani merkez, 
ilçe ve köyleri dolaşmalı, esnaf ve sivil 
toplum örgütlerini ziyaret etmeli, 
sokaktaki vatandaşa selam vermeli, 
makamına hayırlı olsun demek için 
gelenlere güler yüz göstermeli… Bu 
sabit bir gerekliliktir. Bu aşamadan 
geçen her vali sevilmedi ve başarılı da 
olmadı. 

Yeni valimiz Toprak’ı çok içten bulduk.  
Gülümserken yüreğinin içi gülüyor. 
Hakkari çok kıymetli vatan toprağıdır 
diyerek bu toprak üzerinde yaşayanları 
içli kucaklıyor. Gittiği her ortamda 
müthiş bir pozitif enerji yayıyor. 
Çocukla çocuklaşıyor, Yaşlıya uyum 
sağlıyor, insana hak ettiği değeri 
veriyor. 

Kendisiyle teke tek  buluşma ve 
kucaklaşma  şansımız daha olmadı ama 
Vali Cüneyt Orhan TOPRAK, bizim için 
önemli bir şanstır. Mübarek bir ayda 
atanması da dualarımızın kabulü olarak 
değerlendirebiliriz. Hakkari gibi hassas 
bir bölgede bir Vali’nin sevilmesi ve 
umut olarak görülmesi önemsenecek 
en büyük etkendir. 

Makamında kendisini ziyaret eden 
herkes olumlu açıklamalar yaptı.  
Sürekli birlik, beraberlik, dayanışma, 
kaynaşma ve sevgi mesajları 
veriyormuş. Kapısı siyasi görüş ve renge 
göre aralanmıyormuş. Herkesi eşit 
kucaklıyormuş…

Bu güne kadar bu kadar kısa süre 
içinde sevilen ve vatandaştan tam 
puan alan hiç bir vali görmedik. Vali 
Toprak’ın Hakkari toprağına bereketi 
etkisini şimdiden gösterdi. Tek ve ortak 
arzumuz kentimizi hep güzel hizmet ve 
gelişmelerle gündemde tutmak, barış 
ve huzur ortamı içerisinde kardeşçe 
yaşamaktır. 

Doğu’da, özellikle Şırnak ve Hakkari’de 
Vali olmak zor ve onurlu bir vazifedir. 
Darbe girişiminden sonra Hakkari 
halkı devlet büyükleri ile kucaklaşarak 
sabahlara kadar demokrasi nöbeti 
tutarak vatana ve bayrağa olan 
sevgisini haykırarak bizi bölmek ve 
yok etmek isteyenlere tokat gibi yanıt 
vermektedirler.

İç
im
izd

en

Hakan TAŞ
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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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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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KURTARMA OPERASYONU HAREKATINDA 
İKİNCİ ADIM MUSUL

Haberleri gözden geçirdiğimde Irak’ta 
DEAS’le ilgili hareketlilik dikkatimi çekti.
Eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani 
önderliğindeki Kürdistan Yurtseverler 
Birliği(KYB) Musul Sorumlusu Heyas 
Surçi’nin açıklamalarına göre,terör 
örgütü DEAŞ’ın Suriye’de Esed 
Rejimi’nden ele geçirdiği kimyasal 
bir kısmını Musul kent merkezine 
getirdiği yönünde.Ayrıca,Suriye’den 
getirilen silahların kent içerisinde 
saklandığını ifade etmiş.Örgüt Musul 
Üniversitesi ve sanayi bölgesindeki bazı 
imlathanelerinde ellerindeki Katyuşa 
ve Havan topları içerisine kimyasal ve 
zehirlimaddeler doldurmaya başlamışlar.
Rejime ait olan bu gazlar Şam’a dost bir 
ülke tarafından gönderildiği yönünde 
iddiaları var.
Ayrıca,kentin kuzey ve batı bölgelerinde 
iki metrelik hendek kazıldığını aktaran 
Surçi,açılan yeni hendeklerin içinin 
petrol ile doldurulduğunu açıkladı.
Yani,DEAŞ,iki yılı aşkın süredir 
elinde tuttuğu Musul’u Kurtarma 
Operasyonunu engellemekiçin ciddi 
hazırlıklar yapmaktadır.
Diğer taraftan,ABD’nin şu ana kadar 
Irak’ta 7500 askeri bulunmaktaydı.Eylül 
‘de 500 asker daha indirmiştir Irak’a.
ABD’nin, Türkiye’nin Musul’a yapacağı 
kara harekatında destek olması 
yönündeki atılımı samimi geliyor 
mu?Yıllarca Suriye’de,sözde kurtarıcı 
olarak,bulunan ABD neden somut bir 
adım atmadı?
Türkiye Suriye’ye girdikten sonra kısa 
sürede örgütü birçok yerden püskürtüp 
ele geçirdikleri yerler i geri almaya 
başlayınca ABD ordusu ortaya çıkıp 
destek veriyor gibi göründü.
Suriye’den sonra ki kara harekatı Musul 
için olacaktır.Şimdiyekadar Irak’ta 
Musul’la ilgili bişey yapmayan ABD şimdi 
hazırlık yapıyor.
Neden ABD’nin samimiyetsiz olduğunu 

yaşamış olduğum bir anımı aktarak 
anlatacağım.
İş gereği çoğunlukla Irak’a kızkardeşimle 
gidip geliyorduk.Bir seyahatimizde 
Irak’a giriş yaptıktan sonra kısa yoldan 
gitmek için Musul yolundan devam ettik.
Musul’a varmadan önceki kavşaktan 
Erbil yoluna dönmemiz gerekirken,aşırı 
sisten dolayı tabela ve yolun bir metre 
ilerini görmek mümkün değildi.
ABD askerlerinin kontrol noktasına 
geldiğimizde ABD askerleri gülerek hiç 
durdurmadan Musul’a gönderdiler.
Sağda küçük bir tepe üzerinde bir Irak 
askerinin bizi durdurmaya çalıştığını 
geç farkettik,bu arada Musul’un girişine 
gelmiştik.Tabi, Irak askerleri bize doğru 
koşup beklememizi söylediler,kısa süre 
bekledikten sonra askerlerle birlikte 
biri bize tercümanlık yapmakiçin 
geldi.Bize hemen geri dönmemiz 
gerektiğini aksi takdirde biraz daha 
ilerlersek DEAŞ tarafından kafamıızın 
kesileceğini söyleyip geri döndürdü.Geri 
döndüğümüzde tekrar ABD askerlerinin 
kontrol noktasından geçmemiz 
gerekiyordu.Kontrol noktasına 
geldiğimizde gülerek bizi Musul’a 
göndermeye çalışan bu askerler,şimdide 
zorluk çıkarıp bin dereden su getirmeye 
çalışsalar da biz kontrol noktasından 
geçtik.
Bu yüzden,ABD askerleri nekadar 
kurtarıcı olabilir ki,ne kadar samimi 
olabilir ki…
Zaten bu terör örgütlerin tamamı üst 
akıl olan ülkelerin ortak projesi değil 
mi?Amaç enerji kaynakları,bunun için 
terör örgütleri beslenip büyütülüyor.

İç
im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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17. Uluslararası Altın 
Safran Belgesel Film 
Festivali
17. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali
- “Kültürel miras ve korumacılık” temasıyla düzenlenen festival, 
meşale yakımıyla başladı

KARABÜK (AA) - Karabük’ün 
Safranbolu ilçesinde “kültürel miras 
ve korumacılık” temasıyla düzenlenen 
“17. Uluslararası Altın Safran Belgesel 
Film Festivali” başladı.

Misak-ı Milli Demokrasi 
Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na 
Safranbolu Belediyesi ve Festival 
Komitesi Başkanı Necdet Aksoy 
tarafından çelenk sunuldu, alt teması 
“manevi mimarlar” olan festivalin 
meşalesi yakıldı.

Karabük Üniversitesi Safranbolu 
Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans 

Salonu’nda düzenlenen açılış 
törenine AK Parti Karabük 
Milletvekilleri Mehmet Ali Şahin ve 
Burhanettin Uysal, Karabük Valisi 
Mehmet Aktaş, Karabük Belediye 
Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu 
Kaymakamı Murat Bulacak, Belediye 
Başkanı Aksoy, yönetmen, oyuncu ve 
yapımcılarla davetliler katıldı.

Törende “100 Yıl önce Ahmet Yesevi 
ve Türkistan” isimli fotoğraf sergisinin 
açılışı yapıldı. 
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Şahin, törende yaptığı konuşmada, 
festivalin tanıtım açısından çok 
önemli olduğunu, festival komitesinin 
buna daha çok ağırlık vermesi 
gerektiğini söyledi.

Bu alanda daha yapılacak çok 
işleri olduğunu belirten Şahin, 
“Safranbolu, UNESCO Dünya 
Mirası Listesi’nde yer alıyor. Bu, 
ne demektir? Tüm insanlığın 
korumakla yükümlü olduğu bir 
ilçedir. Bunun sorumluluğunu sadece 
belediye başkanına veya yetkililere 
bırakamayız. ‘Ben Safranboluluyum’ 
diyen herkesin Safranbolu’nun her 
şeyini korumak zorunda bulunduğu 
bilincinde olması gerekir.” diye 
konuştu. 

- “Film festivali daha çok ses 
getirmelidir”

İlçede yanan tarihi bir konağın 
festivalden daha çok gündeme 

gelebildiğine dikkati çeken Şahin, 
“Bu festivalleri daha da yaygın 
hale getirmek, gerçek anlamda 
uluslararası boyuta kavuşturmak 
ve Safranbolu’nun tabii ki genelde 
Karabük’ün tanıtımına ciddi 
katkılar sağlayacak hale mutlaka 
ulaştırmalıyız.” ifadelerini kullandı.

Belgesel filmin diğerlerinden farklı, 
bilimsel amaca yönelik olduğunu 
ifade eden Şahin, “Bu festivale benim 
katıldığım belki 5, belki de 6’dır. Bu 
Uluslararası Altın Safran Belgesel Film 
Festivali, daha çok ses getirmelidir. 
‘18. festivalin daha çok ses 
getirmesi için yapılması gerekenleri 
önümüzdeki süreçte masaya 
yatırmalı ve değerlendirmeliyiz’ diye 
düşünüyorum.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Şahin, Belediye Başkanı Aksoy’a 
festivali ısrarla sürdürdüğü için 
teşekkür etti. 

Milletvekili Uysal da festivalin 
başlangıç sürecinde yaşananları 
anımsatarak, Safranbolu’ya kattığı 
değerleri örneklerle anlattı.

Kaymakam Bulacak da festivalin 
hazırlanmasında emeği geçenlere 
teşekkür ederek, gerçekleştirilecek 
etkinlikler hakkında bilgi verdi. 

Belediye Başkanı Aksoy da festivalin 
alt temalarıyla ilçeye her yıl önemli 
eserler kazandırdıklarını, belgeselin 
“Oscar”larını vermekten onur 
duyduklarını, her geçen yıl festivalin 
daha çok kitleye hitap ederek 
büyüyeceğini vurguladı.

İki gün sürecek festivalin ilk günü, 
“Ahmet Yesevi ve Anadolu’ya Etkileri” 
konulu panelle sona erdi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü (sol 2), Japonya temaslarının son gününde beraberindeki 
heyetle, Tsukuba kentinde yer alan Japon Uzay Araştırma Ajansı’nı (JAXA) ziyaret etti. JAXA Başkanı 
Naoki Okumura tarafından karşılanan Özlü, merkezin hazırladığı tanıtım sunumunu izledi.

BİLİM-TEKNOLOJİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) 
- Suriye’nin Halep kentinde 
çatışmaların durmasını ve askeri 
uçakların kent üzerinde uçuşuna 
son verilmesini içeren BM Güvenlik 
Konseyi (BMGK) karar tasarısını Rusya 
veto etti.

Suriye’de 5,5 yıldır devam eden 
çatışmalara çözüm bulamaması 
nedeniyle eleştirilen BMGK, Rusya’nın 
vetosu nedeniyle bugün bir kez daha 
bloke edildi.

Fransa ve İspanya tarafından 
hazırlanan ve 40’tan fazla ülkenin 
destek verdiği tasarı, BMGK’de 
oylandı.

Halep’te çatışmaların durmasını 
ve askeri uçakların kent üzerinde 
uçmasını sonlandırmasını ihtiva eden 
tasarıyı daimi üye Rusya veto etti. 15 
üyeden 11’i olumlu oy kullanırken 
Venezuela ret oyu verdi.

Çin ve Angola ise çekimser kaldı. 

Bu veto ile Rusya, Esed rejiminin 
illegal eylemlerine son vermesini 
sağlamak için hazırlanan BMGK 
tasarılarını 5. kez veto etmiş oldu.

Rusya ve Çin 2011’den bu yana Suriye 
konusundaki 4 tasarıyı veto etmişti. 
2014’teki son tasarıda Suriye’deki 
savaş suçlarının Uluslararası Ceza 
Mahkemesi’ne sevk edilmesi 
isteniyordu.

Çin bu konuda ilk kez veto yetkisini 
kullanmayarak çekimser kalmayı 
tercih etti.

Rusya tarafından hazırlanan karşı 
karar tasarısı da bugün Konsey’de 
oylanacak.

Rusya BMGK karar tasarısını veto etti
- Halep’te çatışmaların durmasını ve askeri uçakların kent üzerinde uçuşuna son verilmesini içeren BMGK karar 
tasarısını Rusya veto etti
- 11 ülke tasarıya destek verirken Rusya ile Venezuela karşı, Çin ve Angola ise çekimser oy kullandı

SİYASET
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GÜNCEL

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.

  Koşamayanlar için koştular
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İNFO
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SPOR

ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kemer 
ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen 
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları, 
dağ etabı ile tamamlandı.

Çamyuva Plajı’ndan başlayan dağ 
etabına 25 ülkeden 230 sporcu 
katıldı. Sporcular, Kesme Boğazı 
mevkisi, Çukuryayla ve Gedelme 
Yaylası’ndan oluşan 68 kilometrelik 
parkurda zor anlar yaşadı. 

Dağ etabını çok sayıda yerli ve 

yabancı turist de ilgiyle izledi. Dağ 
etabını 3 saat 48 dakika 22 saniye 
ile Avusturyalı Lars Enockl kazandı. 
3 saat 51 dakika ile Alman Andreas 
Lettenbichler ikinci olurken, 3 saat 
51 dakika 14 saniyelik derecesiyle 
Güney Afrikalı Scott Bouverie 
üçüncülüğü elde etti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü 
Başkanı Semih Özdemir, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 68 
kilometrelik dağ etabı ile yarışları 
tamamladıklarını söyledi. Özdemir, 
yarışlar boyunca herhangi bir 
kazanın yaşanmadığını belirterek, 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen ödül töreni ile dereceye 
giren sporculara kupaları verildi. 
Ödül Törenine, Kemer Kaymakamı 
Mustafa Cihad Feslihan, Kemer 
Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer 

Jandarma Garnizon Komutanı 
Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Emniyet 
Müdürü Tevfik Karayakalı da katıldı.
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
- Antalya’nın Kemer ilçesinde 
düzenlenen yarışlarda dağ etabını 
Avusturyalı Lars Enockl kazandı
ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kemer 
ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen 
Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları, 
dağ etabı ile tamamlandı.

Çamyuva Plajı’ndan başlayan dağ 
etabına 25 ülkeden 230 sporcu 
katıldı. Sporcular, Kesme Boğazı 
mevkisi, Çukuryayla ve Gedelme 
Yaylası’ndan oluşan 68 kilometrelik 
parkurda zor anlar yaşadı. 

Dağ etabını çok sayıda yerli ve 
yabancı turist de ilgiyle izledi. Dağ 
etabını 3 saat 48 dakika 22 saniye 
ile Avusturyalı Lars Enockl kazandı. 

Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları
Antalya’nın Kemer ilçesinde bu yıl yedincisi düzenlenen Red Bull Sea To Sky Enduro Yarışları, yaklaşık 
68 kilometrelik dağ etabı ile tamamlandı. 25 ülkede 230 sporcunun katıldığı yarışın dağ etabında 
bazı sporcular zaman zaman zor anlar yaşadı.
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SPOR

3 saat 51 dakika ile Alman Andreas 
Lettenbichler ikinci olurken, 3 saat 
51 dakika 14 saniyelik derecesiyle 
Güney Afrikalı Scott Bouverie 
üçüncülüğü elde etti.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü 
Başkanı Semih Özdemir, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, 68 
kilometrelik dağ etabı ile yarışları 
tamamladıklarını söyledi. Özdemir, 
yarışlar boyunca herhangi bir 
kazanın yaşanmadığını belirterek, 
emeği geçenlere teşekkür etti.

Düzenlenen ödül töreni ile dereceye 
giren sporculara kupaları verildi. 
Ödül Törenine, Kemer Kaymakamı 
Mustafa Cihad Feslihan, Kemer 
Belediye Başkanı Mustafa Gül, Kemer 
Jandarma Garnizon Komutanı 
Binbaşı Yasin Berçin, Kemer Emniyet 
Müdürü Tevfik Karayakalı da katıldı.
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Üçüncü havalimanına 250 havayolu 
şirketi uçacak

INFO



63EYLÜL 2016 - SAYI 15

BULMACA
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