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BAŞKANDAN

Başkanlık sistemi Türkiye için zaruret
Türkiye’de yeni bir sistem arayışı var. 1980’li yıllardan 
sonra artan bir şekilde gündem oluşturan sistem 
tartışmaları, özellikle son günlerde yeni anayasa, 
cumhurbaşkanlığı seçimleri ve terörle ilgili tartışmalar 
dolayısıyla yoğunlaşarak devam etmektedir. 

Kısa ömürlü hükümetler, koalisyon hükümetleri, 
cumhurbaşkanı seçimleri, cumhurbaşkanı-başbakan 
sürtüşmeleri ve tüm bunların yanında yaşanan 
darbeler bütün bir millet olarak büyük sıkıntılar 
çekmemize sebep olmuştur. Bu yüzden Türkiye’de 
sistem tartışmalarının yapılması ve sistem değişikliği 
bir lüks değil aksine bir zarurettir.  Neredeyse son 30 
yıldır siyaset kulislerinde konuşulan, ancak uygulamaya 
dönük net adımlar atılamayan başkanlık sistemi, son 
yıllarda tekrar tartışma konusu olmuştur. 

Bu tartışmalarda başkanlık sisteminin 
kazandıracaklarını-kaybettireceklerini tartışmak 
yerine, Cumhurbaşkanımız Sayın R. Tayyip Erdoğan’ın 
şahsı üzerinden, sistemin “tek adamlık”, “diktatörlük” 

getireceği gibi gerçeklikten uzak kriterlerle fikirler 
açıklanmakta, bu da bizi bir yere götürememektedir. 

Türkiye’nin özgürlükçü ve demokratik bir yeni anayasal 
çerçeve içinde olan Başkanlık sistemi modeline 
ihtiyacı vardır. Başkanlık sisteminin koalisyonlara çare 
olacağı; tek başkan olacağından, cumhurbaşkanı-
başbakan çekişmelerini sona erdireceği, yönetimdeki 
çift başlılığın önüne geçeceği, kuvvetler ayrılığını 
pekiştireceği, yasamayı ayrı bir güç olarak daha güçlü 
ve yürütmeden bağımsız hale getireceği ve kısaca 
yönetimi daha etkin ve dinamik hale getireceği, 
bürokrasiyi azaltacağı ve nihayetinde, istikrara katkı 
yapacağına inanıyorum.

Başkanlık sistemi bir taraftan siyasi istikrarı sağlayacak, 
diğer taraftan darbeleri Türk siyasetinden kaldıracaktır. 
Bu bakımdan başkanlık sistemini oldukça önemlidir. 
Yeni anayasayı yaparken, bu 50 senelik tartışmayı da 
sona erdirmek gerekir. Bu bakımdan başkanlık sistemi 
Türkiye için gereklidir.

Şerafettin ŞIVKIN
serafettin.sivkin@simgedergi.com
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Vali Toprak, Urla’da ilk olarak 
Belediye Başkanlığı’nı ziyaret 
ederek, Belediye Başkanı Sibel 

Uyar’dan belediyenin çalışmaları 
ile ilgili bilgi aldı. Belediye Başkanı 
Sibel Uyar, Urla İlçesinin özgün tarım 
ürünleri, coğrafyası, iklimi, deniz, 
kum ve güneşinin yanısıra ülkemizin 
oksijeni bol ve kaliteli en önemli 
noktalardan biri olduğunu, enginar, 
ot, balık vb festivaller yaparak,  sanat 
ve kültür çalışma ve etkinlikleri 
düzenleyerek Urla’ya katkı sağlamaya 
ve kalkındırmaya çalışıyoruz, dedi ve 
Vali Toprak’ın Urla Sanat Sokağı’nın 
restorasyonu başta olmak üzere 
Urla ilçesine vermiş olduğu destek 
ve proğramlara katılımından dolayı 
teşekkür etti. Uyar, Malkaca Pazarı’nın 
Projelendirilmesi ve Eski Tekel 

Binası’nın restorasyonu ile Fatih 
İbrahim Bey Camii’nin önünün 
açılması konusunda Vali Toprak’tan 
yardım istedi. 2. Uluslararası 
Enginar Festival heyecanına ortak 
olmaktan mutlu olduğunu dile 
getiren İzmir Valisi Mustafa Toprak; 
“Festivale İzmirin ilçelerinden, 
İzmir dışından çok ciddi bir 
katılımın ve ziyaretçinin olduğunu 
bizzat görmekten çok memnun 
oldum. Hakikaten ülkemizin  her 
yerinden vatandaşlarımız gelmişler, 
Urladaki bu güzel etkinliğe katılım 
göstermişler ve burada alışveriş 
yapıyorlar, konaklıyorlar ve 
etkinliklere katılıp gerek enginar ve 
gerekse Urla’nın güzel ürünlerinden 
alıyorlar. Katılımın yoğun olması 
beni çok mutlu  etti.” dedi.

Enginar Festivali’ne yoğun ilgi
İzmir Valisi Mustafa Toprak, Urla ilçesinde düzenlenen 2. Uluslararası Enginar Festivali etkinliklerine katıldı. 
Urla’nın tarihi sokaklarına kurulan stantları ziyaret ederken Vali Mustafa Toprak’ a, Urla Kaymakamı Murat 
Sefa Demiryürek, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar ve diğer ilgililer eşlik etti.

GÜNCEL
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  MHP NEREYE?..
Sizde...
Bende…
Hepimiz biliyoruz nereye gittiğini...
                                    x
Daha dün tarafsız bir kamuoyu 
araştırması yayımlandı ve en büyük 
değişimin MHP de olduğu görüldü... 
Buna göre herhangi bir lider 
değişiminde oy oranının yüzde 25 lere...
Değişimin olmaması halinde yüzde 10 
un altında kalacağı net bir şekilde ifade 
edildi...
Bunu bilmeyen mi vardı?..  
Yoktu tabi.
                                   x
Vaziyet böyle iken bazı vekiller bunu 
nasıl görmezden gelir?..
Söz gelimi Oktay Vural...
Uzun yıllar kaldığım İzmir’den bilirim 
kendisini...
Bildiğim o Oktay Vural, seçimde 80 
vekilden 40 vekile düşen ve adeta başka 
partiye teslim olma durumuna getirilen 
partisinin bu durumuna nasıl sessiz 
kaldı?..
Konuştuğum tüm MHP liler de bundan 
şikâyetçi...
                                   x
Hani Parti içinden görünmeyen birisi 
Cumhurbaşkanı ile gizli bir görüşme 
yapmıştı ya!..
Aranmış taranmış bulunamamıştı.
Söylemesi ayıp bende bulamamıştım.
                                  x
En son AKP ye transfer olduktan sonra 
ihale Tuğrul Türkeş’in üzerine bırakılmak 
istendi ama Tuğrul bey yemedi... Soran 
muhabirlere net bir şekilde, ‘’Hayır 
görüşen ben değilim, görüşen Devlet 
Bahçeli’’ dedi.
Bahçeliden ses çıkmadı.
                                  x
Tek çıktığı ses HDP...
Varsa yoksa HDP.
Bahane tabi.
                                  x

Eğer bahane değilse karşı partiden 
AKP li Kürt kökenli milletvekili Mehmet 
Metiner,  ‘PKK, bağımsız Kürdistan için 
silah kullanabilir.’ ifadesini düşünce 
özgürlüğü olarak gördüğünü söylemedi 
mi?..
Devlet Bahçeli’yi kimseye 
yedirmeyeceğini ifade etmedi mi?..
Etti.
                                   x
Eee...
Madem öyle HDP nin bulunmayacağı 
bir koalisyonda CHP nin Başbakanlık 
teklifi neden reddedildi?
Her partinin kuruluş gayesi iktidar 
olmak değil mi?..
MHP li seçmenin sıkıntısı bu...
                                    x
Demem o ki...
                                    x
Eğer, ‘’sizi yere göğe sığdıramayan ve 
yedirmem’’ diyen bir rakibiniz varsa, 
bilin ki sizi kendisi yemeye hazırlanıyor 
demektir.
Araştırmalar bunun göstergesi...
                                    x
Geç de olsa MHP içinde bunu anlayan 
ve mahkeme kararıyla Genel Başkan 
adaylığına hak kazanan güçlü adaylar 
arasında Meral Akşener, partiyi 
bitirmeye kalkanların korkulu rüyası 
haline geldi ve kadınlı-erkekli tüm 
partilileri etrafına topladı geliyor...
Paralel maralel hikâye...
Paralel diyenlere, ‘’ Ben paralel değilim, 
onlar yamuk, yamuk...’’ diye meydan 
okudu.
Daha ne desin.
                                   x
Bana sorarsanız gelsin valla...
Ne de olsa kadın.
Ülke rahatlar belki...

İç
im
izd

en

Bekir Özer
bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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Judoda İzmir’e altın madalya
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk sporuna yeni bir yıldız kazandırdı. Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
düzenlenen Gençler Avrupa Kupası’nda İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünden 
Çiçek Akyüz, 44 kiloda altın madalya kazandı. 

Yetiştirdiği şampiyon 
sporcularla ülkemize sayısız 
madalya kazandıran İzmir 

Büyükşehir Belediyesi’nin Türk 
sporuna son armağanı Çiçek Akyüz 
oldu. Yunanistan’ın başkenti Atina’da 
düzenlenen Judo Genç Erkekler ve 
Kadınlar Avrupa Kupası’nda, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve 
Spor Kulübünden Çiçek Akyüz, 44 
kiloda altın madalya kazandı. Akyüz, 
24 ülkeden toplam 302 sporcunun 
katılımıyla düzenlenen Avrupa 
Gençler Judo Şampiyonası’nda 
mücadele etti. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nin açıklamasına göre, 
2-3 Nisan’da 24 ülkeden 302 
sporcunun katılımıyla Atina’da 
düzenlenen kupada Çiçek Akyüz, 
ilk turda Bulgar rakibi Tsvetelina 
Tsvetanova’yı yenerek grup finaline 
yükseldi. Bu müsabakada ise bir 
diğer Türk rakibi Duygu Topçu’yu 
yenerek finale kalan Akyüz, 
finalde Kıbrıs Rum Kesimi’nden 

Vasiliki Kourri’yi mağlup edip altın 
madalyanın sahibi oldu. Antrenör 
Mesut Kapan, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Gençlik ve Spor 
Kulübü olarak altyapıda rakipsiz 
yapılanmaya sahip olduklarını 
ifade ederek, “Çiçek Akyüz, 
altyapımızdan yetiştirdiğimiz önemli 

bir sporcumuz ve kulübümüzün 
gelecek vadeden isimleri arasında 
yer alıyor. Geçtiğimiz yıllarda da bu 
tarz önemli şampiyonalarda başarılı 
olmuştu. Sporcumuzu kutluyorum.” 
dedi. Kupadan, Genç Erkek ve 
Kadın Milli Takımı 12 madalya ile 
dönmüştü.



7NİSAN 2016 - SAYI 13

İÇİMİZDEN

Önce demokrasi;
Bence bu konuda kavram kargaşasının 
temel nedenlerinden biri, tüm 
dünyada “demokrasi”sözcüğünün 
saygınlığından olsa gerek- siyasilerin 
savundukları görüşlerini üzerine bina 
ettikleri bir sözcük haline gelmiş ve bu 
siyasi görüşler aslında ne olursa olsun!

Örnekleyecek olursak, kendi 
modellerine veya rejimlerine sosyalist 
devletler “halk demokrasisi” üçüncü 
dünya ülkeleri “milli demokrasi” faşist 
yönetimler bile “ otoriter demokrasi” 
gibi adlar vermişler kendilerince..

Oysa çağdaş demokrasi diye bir 
kavram var ve tasvip edilebilecek ve 
de sevilebilecek bu güzel tanımlama 
özgürlüklerin kurumsallaşması 
demektir bu da dünya liberallerinin bir 
ürünü olduğu gerçeğini kabullenmek 
zorundayız. Çünkü gerçek olan bu..

Çağdaş demokrasinin teorik esasları 
XVII. yy’ın sonlarından itibaren klasik 
liberalizmin kurucuları tarafından 
oluşturulmuş olduğunu biliyoruz. 
Temel insan hak ve özgürlükleri, 
kuvvetler  ayrılığı, halk egemenliği 
gibi demokrasinin temel prensipleri, 
klasik liberal doktrinin ürünleri olarak 
belirginlik kazandığı gerçeği gözardı 
edilemez.

20 yy içinde 1975 Helsinki Nihai 
Senedi ile 1990 Paris Şartı’nda  ifade 
bulmuş ve tesis edilmiştir. 

Üzerinde durmak istediğim asıl 
kavram “hukuk devleti” kavramıdır. 
Hukuk devleti, ilkesini kabul etmeyen 
bir sistem, çağdaş demokrasi olarak 
nitelendirilemez. 

Dünya serüvenine başladığı günden 
bu yana sadece 5 bin yıl önce ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak, hak ve 
özgürlüklerini güvenceye almak 
amacı ile insan oğlunun ilkel devletleri 
kurmaya başlaması olarak kabul edilir.

Toplum içinde birtakım bireylerin 
iktidarı ele alması demek olan devletin 
kuruluşu demek olan devletin 
kuruluşu, aslında üretici olmayan, 
başkalarının ürettiklerinden pay 
alarak geçinen bir yönetici sınıfının 
doğması ile sonuçlandı. Bu sınıf, o 
kadar üstün devlet gücü ve yetkileri 
ile donatıldı ve olacağına bakın. İşte 
bu sınıfın yöneticileri devletin kuruluş 
amacına aykırı olarak daima insan hak 
ve özgürlüklerini sınırlam eğilimi içine 
girdiler. 
Faşist ve komünist   totaliter sistemler 
insanlara özgürlüklerine karşılık  
ekonomik refah ve mutluluk vadettiler. 
Netice malum insanlığı büyük 
felaketler yaşattılar ve çok başarısız 
oldular. 

Öte yandan özgürlükçülüğü 
daha çok koruyan rejimlerin, çok 
daha hızlı bir ekonomik gelişmeyi 
gerçekleştirdikleri görüldü emek arz 
ve talebi arasında denge daha kolar 
kuruldu. İşsizlik sorunu daha kolay 
çözüldü, asgari geçim düzeyi daha 
yüksek bir çizgiye oturdu yani, sosyal 
devlet düşüncesiyle varılmak istenen 
hedefler, kendiliğinden, daha tatmin 
edici ölçülerle gerçekleşti. 

Biz bunu göremedik veya görmek 
istemedik, bir zamanlar CHP 
sokaklarda Türkiye laiktir laik kalacak 
diye sloganlar atarak siyaset yaptı. 
Sanki karşısında Türkiye laik olmasın 
diyen bir kitle varmış gibi oysa 
toplasanız bunlar istisnadan öteye 
geçmezdi. Şimdi de aynı terane laiklik 
tartışmaları. 

Evet ben diyorum ki Türkiye laik 
demokratik bir hukuk devletidir. Aynı 
zamanda sosyaldir bu devlet.

Tabi ne kadar sosyal, ne kadar 
demokratik, ne kadar hukuk devleti 
olmuşuz işte bunları tartışalım. Boşuna 
gündem değiştirmek adına saçma 
sapan şeylerle uğraşmayalım..İç

im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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 ‘9 Eylül’ yolcu vapuru, yapay resif 
oluşturmak ve dalış turizmine katkı 
sağlamak için Karaburun’da Büyükada 
ve Küçükada açıklarında batırıldı. 
Gemi batırma törenine; İzmir 
Valisi Mustafa Toprak, Karaburun 
Kaymakam Vekili Osman Oğuz 
Ekşi, Çeşme Kaymakamı Mustafa 

Erkayıran, Beydağ Kaymakam Vekili 
Muammer Sarıdoğan, Karaburun İlçe 
Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İl Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet 
Güldal, Deniz Ticaret Odası İzmir 
Şube Başkanı Yusuf Öztürk, İl Müdür-
leri ve çok sayıda vatandaş ve diğer 
ilgililer katıldı. 

 İzmir’de 1970’li yıllardan bu yana 
iki yaka arasında yolcu taşımacılığı 
yapan 9 Eylül vapuru, Karaburun’da 
su altı canlılığın artırılması ve dalış 
turizminde kullanılmak üzere 
törenle batırıldı.

40 yıl hizmet veren ‘9 Eylül’ 
vapuru, sirenlerle batırıldı 

GÜNCEL
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İzmir Valisi Mustafa Toprak 
denizden daha fazla yararlanılması 
gerektiğini ifade ederek, “Yapay Resif 
ve Turizm Amaçlı Batık Projesi” 
kapsamında batırılacak vapurun, dalış 
meraklılarının ilgisiyle ilçe turizminin 
yanı sıra deniz altındaki canlı hayatının 
gelişmesine katkı sağlayacağını kaydet-
ti. Vapurun batırılmasına üzülenler 
bulunduğuna değinen Toprak, “Bu 
bir yok oluş değil, hatıraların deniz 
altında yeniden fışkırmasıdır.” ifadesini 
kullandı.

Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı 
Yusuf Öztürk, İzmir’in anılarını süsleyen 
vapurların, artık yolcular değil, deniz 
canlıları için hizmet vereceğini belirtti.

9 Eylül vapuru, çevredeki teknelerin 
de katılımıyla sirenler eşliğinde 
kontrollü şekilde batırıldı. Etkinliğe 
katılanların, hatıra fotoğrafı 
çektirdiği gözlendi.

Vapurun, hem batırıldığı yerdeki 
deniz altı yaşamına canlılık getirme-
si hem de dalış turizmi açısından 
ilgi çekmesi bekleniyor.

GÜNCEL
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Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi play-off final beşinci maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 
3-1 mağlup eden Zeytinburnu Belediyespor, 2015-2016 sezonunu şampiyon tamamladı.

Buz hokeyinde hedef büyük

Zeytinburnu Belediyesi Buz 
Hokeyi takımı, bir kez daha 
Türkiye şampiyonluğuna ulaştı. 

Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz 
Sporları Salonu’nda Zeytinburnu 
Belediyespor’un 3-1 üstünlüğüyle 
sona eren müsabakada İstanbul 
temsilcisinin gollerini Ferhat Bakal, 
Voitsekhivskyi ve Zadoienko atarken, 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’un 
tek golünü Erdoğan Coşkun 
kaydetti. Final serisini 3-2 üstün 
bitiren Zeytinburnu Belediyespor, 
2015-2016 sezonu şampiyonu oldu. 
Her iki takım oyuncuları maçın 
ardından düzenlenen törenle 
kupalarını ve madalyalarını Buz 
Hokeyi Federasyonu Başkanı Bülent 
Akay ve İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu’ndan aldı. 
Didi Erkekler Buz Hokeyi Süper Ligi 
play-off final serisi beşinci maçında 
İzmir Büyükşehir Belediyespor’u 3-1 
mağlup ederek 2015-2016 sezonu 

şampiyonu olan Zeytinburnu 
Belediyespor, bir ilki başarmak istiyor. 
Zeytinburnu Belediyespor Kulübü 
Başkanı Halit Albayrak, 2009 yılında 
başlayan sosyal sorumluluk projesi 
ile kurulan bir kulüp olduklarını 
belirterek, buz hokeyinde Türkiye’yi 
Avrupa’da temsil edecekleri için 
büyük heyecan duyduklarını söyledi. 
Albayrak, yaptığı açıklamada, sadece 
buz hokeyi branşında faaliyet 
gösterdiklerini ifade ederek, şunları 
kaydetti: “Sadece bünyesinde buz 
hokeyini barındıran bir kulübüz. 2010 
yılında lige başladığımızda galibiyet 
alamadık. Sonraki sezonda adeta 
bir aile haline gelerek, Marmara 
bölge ikinciliği, ardından 1. Lig’de 
ikincilik, sonra Süper Lig’de ikincilik, 
onun ardından da iki sene üst üste 
şampiyonluk yaşadık. Şampiyonlar 
Ligi’ne katılma hakkı kazandık. Eylül 
ayında Şampiyonlar Ligi maçlarımız 
başlayacak, onun hazırlıklarına 

başlayacağız. İyi hazırlanacağız.” 
Zeytinburnu Belediyespor Buz 
Hokeyi Takımı Antrenörü Deniz 
İnce ise sıfırdan kurulan bir takım 
olduklarını altını çizerek, büyük bir 
başarı hikayesi yaşadıklarını bildirdi. 
İnce, kulübün zor bir süreçten sonra 
kurulduğunu anlatarak, şu ifadeleri 
kullandı: “Süper Lig’de de son iki 
senedir şampiyonluk yaşıyoruz. 
Gerçekten büyük bir başarı hikayesi 
bu.” 
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Hristiyan dünyası için önemli 
yere sahip olan Meryem 
Ana’nın evinin bulunduğu 

İzmir’in Selçuk ilçesi ile Meryem 
Ana’nın görüldüğüne inanılan 
Portekiz’in Fatima kasabasının 
bulunduğu Ourem, kardeş şehir 
oldu. Selçuk Belediyesinden 
yapılan yazılı açıklamaya göre, 
Fatima kasabasının bulunduğu 
Portekiz’in Ourem Belediyesi ile 
Selçuk Belediyesi arasında “kardeş 
şehir” protokolü imzalandı. Selçuk 
Belediyesi Encümen Toplantı 
Salonu’nda gerçekleştiren imza 
töreninde Belediye Başkanı Zeynel 
Bakıcı, inanç turizmi açısından 
Fatima ve Selçuk arasında 
gerçekleşecek işbirliğinin her iki 
kent için sinerji oluşturacağını 
belirtti. Bu işbirliğinin kültür, 
turizm ve iki yerel yönetimin 
hizmetleri açısından önemli 

katkı sağlayacağını dile getiren 
Bakıcı, “Hz. Meryem’in yaşadığı 
ve görüldüğü yerler dünyada 
belirli alanlardır. Bu alanların, bu 
yaşam yerlerinin inanç turizmi 
açısından işbirliğini gerçekleştirerek 
önemli bir sinerji yaratacağını 
düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı. 
UNESCO’ya girmiş Selçuk’un, Efes’in 
inanç turizmi açısından çok etkin 
bir yerde olduğunu dile getiren 
Bakıcı, protokolün dostluk ve 
bereket getirmesini diledi. Ourem 
Belediye Başkanı Paulo Alexandre 
Homem de Oliveira Fonseca de 
protokolün sadece iki belediye değil 
iki ülke arasında önem taşıdığını 
belirterek, Selçuk’un dünya çapında 
turizm için önemli bir potansiyele 
sahip olduğunu kaydetti. Fonseca, 
“Fatima’yı Meryem Ana figürü 
kadar önemli bir yere getirmek 
için Selçuk’un tecrübelerinden 

yararlanacağız.” ifadesini kullandı.
Konuşmaların ardından iki kent 
arasında kardeş şehir protokolü 
imzalandı.

Hristiyan dünyası için önemli yere sahip olan ve Meryem Ana’nın görüldüğüne inanılan Portekiz’in Fatima 
kasabasının bulunduğu Ourem ile Meryem Ana Evi’nin bulunduğu İzmir’in Selçuk ilçesi kardeş şehir oldu.

Meryem Ana kardeşliği

GÜNCEL
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Türkiye dev bir projeyi daha 
hayata geçirmenin haklı 
gururunu yaşıyor. İstanbul ile 

İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 
saatten 3,5 saate indirecek Gebze-
Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi’nin 
en büyük ayağını oluşturan İzmit 
Körfez Geçiş Köprüsü’ndeki 
çalışmalarda sona gelindi. Doğu 
Marmara’daki İzmit Körfezi’nin 
gerdanlığı olarak nitelendirilen 
köprüye son tabliyenin montajı ve 
40 kilometrelik Yalova Altınova-
Bursa Gemlik arası kesimin açılışı 
dolayısıyla düzenlenen törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Ahmet 
Davutoğlu ve Ulaştırma Haberleşme 

ve Denizcilik Bakanı Binali Yıldırım 
da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
törende yaptığı konuşmada, 
“Biz yapmak için, inşa etmek için 
mücadele ederken birileri de yıkmak 
için çalışıyor” diyerek, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bakıyorsunuz adı 
mimar mühendisler odası. İşleri 
güçleri ne biliyor musunuz? Bir 
yerde bir abide yükselecek değil 
mi? Onu durdurmak için hemen 
yargıya gitmek. Dertleri inşa etmek 
değil, yıkmak. Dikkat edin bizim her 
projemiz birileri tarafından protesto 
edilmiştir, yargıya götürülmüş 
hatta yargıdan engelleyici kararlar 
da çıkarılmıştır. Çünkü bunlar 
paralelle de beraber çalışıyorlar ya 

tam paralel. Medyada aleyhimizde 
yayınlar yapılmıştır. Köprü yaparız 
karşımızda bunlar, turizm projesi 
başlatırız karşımızda bunlar. 
Cumhurbaşkanlığına külliye yaparız 
karşımızda bunlar. Yol, havalimanı, 
hızlı tren yaparız karşımızda bunlar. 
Konut, okul yaparız karşımızda 
bunlar. Baraj yaparız, termik santral, 
nükleer santral yaparız karşımızda 
bunlar. Peki kim bunlar? Muhalefet 
partileriyle, bazı meslek odalarıyla, 
ideolojik körlük yaşayan aydınlarıyla, 
ünlüleriyle, ünsüzleriyle tekmili 
birden... Bunlar yıkım ekibi. Bir de 
Avrupa Parlamentosu gibi bunlara 
dışarıdan destek verenler var. Biz, 
bunlarla mücadele ettik.” 

Osman Gazi gururu
İstanbul ile İzmir’i 4 saate indirecek otoyol projesinin en önemli ayağı olan İzmit Körfezi 
üzerindeki asma köprünün son tabliyesi monte edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün adını 
“Osman Gazi” olarak açıkladı. Otoyolun Altınova-Gemlik arası da hizmete girdi.
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Başbakan Davutoğlu da 
konuşmasında şunları kaydetti: “Biz 
her gün bu topraklarda taş üstüne 
taş koymaya, şehirleri, ilçeleri, 
yürekleri birleştirmeye devam 
edeceğiz. Kim ne yaparsa yapsın, 
birileri terör tuzaklarıyla bu millete 
tuzak kurmaya kalkarsa, onların da 
hesabını göreceğiz. Durmayacağız. 
Terörle mücadele ederken, bu 
milletin gündeminin sadece terörle 
işgal edilmesine izin vermeyeceğiz.” 
Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım da 
“Bugün sadece Marmara’nın iki 
yakasını değil Türkiye’nin iki yakasını 
bir araya getiren, 50 yıldır Türkiye’nin 
gündeminde olan dünyanın 4’üncü 
büyük köprüsünü tamamlamanın 

haklı gururunu milletçe yaşıyoruz” 
dedi. Projenin bütün Türkiye’yi 
kuşattığını ifade eden Davutoğlu, 
konuşmasını şöyle sürdürdü:
“İnşallah kadim başkentimiz İstanbul, 
bu projeyle İzmir’e bağlanıyor. 
Ama nasıl bağlanıyor biliyor 
musunuz? Dünyanın uzunlukta 
4. büyük köprüsüyle ve 8 saatlik 
yolu, 3 saate indiren otoyoluyla 
bağlanıyor. Böylece Fatih Sultan 
Mehmet Han, Kocaeli’de Akçakoca 
ile Bursa’da Osman Gazi ile İzmir’de 
Caka Bey’le buluşuyor, şehzadeler 
şehri Manisa ile İstanbul birbirine 
komşu haline geliyor. Bu tarihi bir 
proje, bütün ülkeyi kuşatan bir proje. 
Nüfusumuzun üçte birine hitap 
eden, 7 vilayetimizi kuşatan bir proje. 
Bu büyük projeye bugün son cıvatayı 
koyduk. Bu çağdaş bir proje. Çünkü 
bu yolu, dünyanın uzunlukta en 
büyük ve en uzun 4. köprüsünü, 2 
bin 682 kilometreyi artık 6 dakikada 
geçeceğiz. Eskiden ‘Yalova’dan 
acaba bütün Kocaeli- İzmit Körfezi’ni 
dolaşayım mı, Yoksa feribota bineyim 
mi?’ diye hesap eden vatandaşlarımız 
şimdi böyle bir hesap içine girmeden 
6 dakika da körfezin iki yakasını bir 
araya getiren bu köprüden karşı 
yakaya ulaşacak.” 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, İzmit Körfez 
Geçişi Asma Köprüsünün sadece 
Marmara’nın değil, Türkiye’nin 
iki yakasını bir araya getirdiğini 
söyledi. İzmit Körfez Geçişi Asma 
Köprüsü son tabliye yerleştirme 
ve İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu 
Altınova-Gemlik Otoyol Kesimi 
açılış töreninde konuşan Yıldırım, 
bugün tarihi bir gün yaşadıklarını 
belirterek, “Cumhuriyet tarihimizin 
en büyük projelerinden birini 
tamamlamanın milletçe gururunu 
yaşıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 
Bugün sadece Marmara’nın iki 
yakasını değil Türkiye’nin iki yakasını 
bir araya getiren, 50 yıldır Türkiye’nin 
gündeminde olan dünyanın 4’üncü 
büyük köprüsünü tamamlamanın 
haklı gururunu milletçe yaşıyoruz.” 
dedi. Yıldırım, projeyle sadece 

Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, 
Manisa ve İzmir’i değil Türkiye’nin 
nüfusunun 3’te birini kapsayan, 
toplam milli gelirinin yarısını bulan 7 
vilayeti, Marmara ile Ege bölgelerini 
birbirine komşu yaptıklarını dile 
getirerek, projenin, milletin hizmetine 
sunulan büyük bir eser olduğunu 
söyledi. 
252 metre kule yüksekliği, 35.93 
metre tabliye genişliğine sahip, bin 
550 metre orta açıklığı ve toplam 2 
bin 682 metre boyuyla dünyanın en 
büyük orta açıklıklı asma köprüleri 
arasında 4. sırada yer alan köprünün, 
kuzey ve güney ankraj bloklarının 
yüzde 99,5’i tamamlandı. Mayıs 
sonunda trafiğe açılması planlanan 
köprü bittiğinde 3 gidiş ve 3 geliş 
olmak üzere 6 şerit olarak hizmet 
verecek. Osman Gazi Köprüsü 
tamamlandığında, halen körfezi 
dolaşarak 2 saat, feribot ile 1 saat 
olan körfez geçiş süresi ortalama 6 
dakikaya inecek. Köprüden geçiş 
ücreti ise 35 dolar artı KDV olacak. 

Halen İstanbul-İzmir otoyolun 
Gebze-Bursa kesiminde 12 adet, 
Bursa-Balıkesir-Kırkağaç-Manisa 
kesiminde 6 adet, Kemalpaşa Ayrımı-
İzmir kesiminde ise 2 adet olmak 
üzere toplam 20 adet viyadükten, 
Gebze-Bursa arasındaki 7 adet 
viyadük tamamlandı. 13 viyadükte 
ise çalışmalar devam ediyor. Projede 
aralarında Türkiye, Japonya, Almanya, 
Danimarka ve İtalyan uyruklu 
mühendis ve işçilerin bulunduğu 
toplam 7 bin 908 personel ile birlikte 
1568 iş makinesi çalışıyor. 

Osman Gazi gururu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekmeköy 
Belediyesince Zorlu Performans 
Sanatları Merkezi’nde gerçekleştirilen 
“Adalet ve Merhamet” Temalı 
Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödül 
Töreni’ne katıldı.
Erdoğan, törenin yapıldığı merkeze 
işaret ederek, “Böyle muhteşem bir 
çatı altında, böyle bir muhteşem 
kültür sanat merkezinde ki 
İstanbul’un değil dünyanın önemli 
merkezlerinden bir tanesi. İnşallah 
ikincisini de bizim Ankara’daki 
külliyemiz de yapıyoruz, onu da 
önümüzdeki haftalarda, bir iki ay 
içerisinde inşallah açacağız. Tüm 
halkımızın, milletimizin emrine 
sunacağız.” ifadelerini kullandı. 
Birçok ilkleri içinde barındıran 

yarışmaya, 20 farklı ülkeden 500’ü 
aşkın başvuru yapılmasının dahi 
başlı başına projenin başarısını 
gösterdiğini dile getiren Erdoğan, 
amatör ve profesyonel sinemacıların 
“adalet ve merhamet” temalı 
böyle bir yarışma için harekete 
geçmiş olmalarının kendisini 
heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini 
ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şöyle devam etti: “Açık konuşmak 
gerekirse sinema kendi medeniyet 
ve kültür dünyamıza uygun ürünler 
bakımından çok da verimli bir alan 
değildir. Elbette bir kısmı da burada 
olan kıymetli sinemacılarımız, 
büyük mücadeleler ve emeklerle 
ciddi ürünler ortaya çıkmasını 
sağlamışlardır ama sektörün 

büyüklüğü ve etki alanını dikkate 
aldığımızda, yapılanların yapılması 
gerekenlere göre çok az olduğunu 
görüyoruz. Sıkıntı burada. Son 
yıllarda bu doğrultuda birtakım ümit 
verici gelişmelere şahit oluyorsak 
da henüz arzu ettiğimiz seviyenin 
oldukça gerisindeyiz. Şimdi Kültür 
Bakanlığımız sinema dünyasıyla 
alakalı yine bir atağın, yeni bir 
hamlenin içerisinde. Temennim odur 
ki; inşallah bu geri kalmışlığımızı 
süratle başarır ve burada da dünya 
ile bir rekabetin içerisine girmiş 
oluruz.”
“Adaletsizlik ve merhametsizlik her 
tarafı sarmış durumda”
Kültür ve sanat alanında söz 
sahibi olmayan bir düşüncenin, 

Zorlu Performans Sanatları Merkezinde yapılan Çekmeköy Belediyesi “Merhamet ve Adalet” konulu 
kısa film yarışması gala gecesi ve ödül töreninde konuşan Erdoğan, şu anda sadece Avrupa, Asya ve 
Amerika’nın parsellediği bir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olduğunu söyledi.

Erdoğan’dan önemli açıklamalar
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bir mücadelenin kalıcı başarıyı 
yakalamasının oldukça güç 
olduğunu söyleyen Erdoğan, “Siyasi 
iktidar önemlidir, ekonomik iktidar 
önemlidir ama sosyal iktidarla 
taçlandırmadığınızda buralarda elde 
ettiğiniz başarıları sürdürülebilir 
kılamazsınız. Onun için kültür, 
onun için sanat çok çok önemli. 
Katıldığım bu tür programlarda 
ilgili arkadaşlarımızı eğitim, kültür, 
sanat konularındaki eksiklerimizi 
gidermemiz konusunda hep teşvik 
etmeye çalışıyorum.” dedi.
Çekmeköy Belediyesinin bu 
projesiyle sinema alanında takdire 
şayan bir gayret ortaya koyduğuna 
işaret eden Erdoğan, bu çabanın 
diğer belediyelere ve sivil toplum 
kuruluşlarına da örnek olması 
dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatın 
her alanında adalete ve merhamete, 
ekmek kadar, su kadar, hava kadar 
ihtiyaç duyulan bir dönemden 
geçtiklerini vurguladı.

Dünyanın bir köşesinde masum 
insanlar katledilirken, dünyanın 
diğer tarafında milyarlarca kişinin 
yürekleri acıtan bir kayıtsızlık içinde 
kendi konforunu yükseltmenin 
peşinde koştuğuna dikkati çeken 
Erdoğan, “Zalim diktatörlerin, 
acımasız terör örgütlerinin 
tehdidinden kaçan biçare çocuklar 
ve kadınlar, karşılarında şefkatle 
açılmış kollar değil kapatılmış kapılar, 
duvarlarla örülmüş sınırlar buluyor.” 
değerlendirmesini yaptı.
Afrika’da, Asya’da sayıları milyarı 
bulan insanların açlık tehdidi altında 
yaşarken, batıda obezliğin giderek 
bir sorun haline dönüştüğünün 
altını çizen Erdoğan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Bakın şunu söyleyeyim, 
bizim ülkemiz de şu anda obezlikte 
hatırı sayılır bir konuma gelmiş 
vaziyette. Bir obezlik tehdidi 
altındayız Türkiye olarak. Dünyamızın 
uzaydan çekilen görüntülerinde, 
geceleri belli bölgeler ışıl ışıl iken, 
diğer bazı bölgelerin derin bir 

karanlığa gömülü olduğu, net 
bir şekilde seçilebiliyor. Velhasıl, 
adaletsizlik ve merhametsizlik 
her tarafı sarmış durumda. Hiç 
uzağa gitmeye gerek yok. Hemen 
yanı başımızdaki Suriye’de 6 yıldır 
yaşananlar karşısında, insanlık çok 
kötü bir sınav vermiştir. Türkiye 
gönlünü ve sınırlarını mazlumlara ve 
mağdurlara açarken, üç maymunu 
oynayanlar, konu kendileri olunca 
ilk iş kapıları kapattılar. İşte bunlarda 
merhamet yok, işte bunlarda adalet 
yok. Bunlarda diktatörlük var, 
bunlarda zulüm var. Biz meseleyi 
kaynağında çözmeyi, Suriye’de 
güvenli bölge oluşturarak, insanları 
göç etmeye zorlayan sebepleri 
ortadan kaldırmayı teklif ettiğimiz 
halde meseleyi ısrarla başka yönlere 
çekmeyi sürdürdüler. Suriye’de DAİŞ 
terör örgütüyle mücadele ettiğini 
söyleyenlerin hiçbiri, ne bizim kadar 
örgüte zaiyat verdirmişlerdir, ne 
de bizim kadar bedel ödemişlerdir. 
Bir yandan canlı bombalarla diğer 
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yandan Kilis’e yönelik saldırılarla 
canımızı yakan bu örgüte karşı 
mücadelemizde bizi yalnız bıraktılar.”
“Bu çarpıklığa karşı itirazımızı da dile 
getiriyoruz”
“Ankara ve İstanbul’da patlayan 
bombalara verilen tepkilerle, 
Paris’te ve Brüksel’de yapılan 
eylemlere verilen tepkiler arasındaki 
fark, adaletsizliğin somutlaşmış 
halinden başka bir şey değildir” 
diyen Erdoğan, Türkiye’nin 3 milyon 
göçmeni topraklarında barındırırken, 
300 bin göçmene tahammül 
edememenin merhametsizlik 
olduğunu dile getirdi.
Uluslararası kuruluşların yapısı ve 
işleyişinin adaletsizliği derinleştiren, 
merhametsizliği ödüllendiren bir 
pratiğe sahip olduğunu aktaran 
Erdoğan, “Biz ‘dünya 5’ten büyüktür’ 
derken, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinin yapısı nezdinde işte bu 
çarpıklığa karşı itirazımızı da dile 
getiriyoruz. Adalet var mı? Yok. 5 
tane daimi üye, dünyanın kaderini 

belirliyor. Adaletsizlik, bir defa orada 
tamamıyla pekişmiş vaziyette. 
İşlerine geliyor mu? Gelmiyor. Ne 
diyoruz biz. Dünyada şu anda 195-
196 ülke BM Genel Kurulunun üyesi 
mi? Üyesi. Gelin bunların tamamını 
15-15 mi? Yaparız. 20-20 mi? Yaparız. 
BM Güvenlik Konseyinin üyesi 
olsunlar. Dönerli olarak her kıtadan, 
her dinden BM Güvenlik Konseyinde 
üyeler olsun. Kabul etmiyorlar.” 
şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hazreti Ömer’in “El adlü 
esasül mülk” dediğini aktararak, 
“Mülkün esası, temeli adalettir. 
Bazıları bunu mal mülk anlamında 
anlıyor. Aslı o değil. Oradaki mülk 
ifadesi devlettir. Yani devletin esası 
adalettir, temeli adalettir. Eğer adalet 
yoksa o devletin ayakta durması 
mümkün değildir. Onun için adalet 
üzerine kurulu bir devlet... İşte 
hedef bu olmalı.” dedi. Erdoğan, 
şu anda sadece Avrupa, Asya ve 
Amerika’nın parsellediği bir Birleşmiş 

Milletler Güvenlik Konseyi olduğunu 
söyledi. Erdoğan, “Din olarak sadece 
Hristiyanların oluşturduğu bir 
konsey var. 1,7 milyon Müslüman’ın 
olduğu bu dünyada orada hiçbir 
Müslüman ülke yok. ‘Efendim olur 
mu geçici konsey üyelerinin içinde 
var ya.’ Onların hiçbirinin orada taktir 
yetkisi yok ki. Onların belirleyiciliği 
yok ki. Kimi aldatıyorsunuz, kimi 
oynatıyorsunuz? Ama biz bunu 
seslendirmeye devam edeceğiz. 
Seslendirmeden bu iş olmaz. 
Söyleye söyleye, konuşa konuşa, 
anlata anlata er veya geç 5 ülkenin 
dışındaki 190 ülkenin de orada 
temsili sağlayacağız, sağlamamız 
lazım.” diye konuştu. Şu anda 
Suriye’de 5 daimi üyenin bir tanesi 
“hayır” diyorsa orada herhangi bir 
adım atılamayacağını ifade eden 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Böyle 
bir adalet olur mu? Siz böyle bir 
güvenlik konseyinden adaleti 
nasıl beklersiniz? Kendimizi niye 
aldatıyoruz? Hazreti Ömer (El adlü 

SİYASET
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esasül mülk) diyor. Mülkün esası, 
temeli adalettir. Bazıları bunu 
mal-mülk anlamında anlıyor. Aslı o 
değil. Oradaki mülk ifadesi devlettir. 
Yani devletin esası adalettir, temeli 
adalettir. Eğer adalet yoksa o 
devletin ayakta durması mümkün 
değildir. Onun için adalet üzerine 
kurulu bir devlet... İşte hedef bu 
olmalı. Mazlumların ahı pahasına 
kendilerine güvenli ve refah içinde 
bir gelecek kurmaya çalışanların 
abad olması mümkün değildir. 
Bu çarpık düzen eninde sonunda 
çökecektir. İşte o gün, bugün kendi 
çıkarları için her türlü haksızlığa 
göz yumanlar, kendileri de adalete 
ve merhamete muhtaç hale 
geleceklerdir. Biz insanlık böyle bir 
felakete maruz kalmadan harekete 
geçilmesini, adım atılmasını istiyoruz. 
Çağrımız da çırpınışımız da bunun 
içindir.”
“Gayemiz bu tehlikeli gidişatı 
değiştirmek”
Erdoğan, bu kısa film yarışmasındaki 
eserlerde ifade edilmeye çalışıldığı 
gibi, insanlığın vicdanında adalet 
ve merhamet ışığının bir an önce 
yanmasını temenni ettiğini belirtti.
Dünyanın sadece binaların daha 
büyüğü, teknolojinin daha hızlısı, 
kazancın daha çoğu, eğlencenin 
daha koyusu peşinde koşulacak bir 
yer olmadığını vurgulayan Erdoğan, 
“Sadece güçlünün, zenginin, silahı 
çok olanın sözünün geçtiği bir dünya 
hiç kimse için güvenli bir yer olamaz. 
Türkiye olarak kendimiz, dostlarımız 
ve tüm insanlık için daha iyi bir 
dünyanın inşasına katkıda bulunma, 
hatta öncülük etme sorumluluğumuz 
olduğuna inanıyoruz.” şeklinde 
konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
şu anda dünyada geri kalmış ülkelere 
yardım konusunda ilk üç sırada 
Amerika, Türkiye ve İngiltere’nin 
olduğunu aktararak, konuşmasını 
şöyle sürdürdü: “Milli gelire oranla 
baktığımız zaman birinci sırada 
hangi ülke var biliyor musunuz? 
Türkiye. Çünkü Batı’da, dünyada 
milli geliri bizim çok çok üstümüzde 
olan ülkeler, bizim şu anda geri 

kalmış ülkelere verdiğimiz desteği 
vermiyor. Veriyoruz, vermeye 
de devam edeceğiz. Veren el 
alan elden üstündür, biz buna 
inanarak yola çıktık. Şarkın sevgili 
kumandanı Selahaddin Eyyubi 
gibi evet, zaferle değil, seferle 
mükellef olduğumuz, inancıyla 
bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Biz 
ülkemizi diğer insanlara tahakküm 
için büyütmeye, güçlendirmeye, 
geliştirmeye çalışmıyoruz. Gayemiz 
insanoğlunun istikbalini tehdit 
edecek düzeye ulaşan bu tehlikeli 
gidişatı değiştirmek, mazlumların 
ve mağdurların umut kapısı haline 
gelebilmektir.”
“Biz 2023 hedeflerimizi birer birer 
hayata geçirmeye çalışıyoruz”
Dünyanın dört bir yanına yaptıkları 
ziyaretlerde gördükleri bir gerçeğin 
olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bizim 

medeniyetimizden, ecdadımızdan 
başka kim diğer coğrafyalara gitmiş, 
diğer hayat alanlarına el atmışsa 
geride sömürüden, zulümden, 
acıdan başka bir şey bırakmamıştır. 
Sadece biz yüzlerce yıl boyunca 
yönettiğimiz topraklarda hayırla 
yad edileceğimiz güzel hatıralar 
bırakmışız. Eserlerle, camilerimizle, 
kervan saraylarımızla, köprülerimizle, 
okullarımızla... Bunu başka yapan 
hiçbir ülke yok.” diye konuştu. 
Erdoğan, bugün Osmanlı Devletinin 
hakimiyeti ve himayesi altında 
olan topraklarda 64 ayrı devlet 
bulunduğuna işaret ederek, 
şöyle devam etti: “Hiçbirinde de 

sömürünün, zulmün, baskının izini 
göremezsiniz. Bunlara dair şikayet 
işitemezsiniz. Tam aksine orada 
merhameti görürsünüz, adaleti 
görürsünüz ve bu konuşulur. İslam’ın 
dünyaya yayılması kılıç zorundan 
ziyade tebliğ yoluyla olmuştur. İşte 
böyle bir müktesebatla insanlığın 
geleceğinde daha aktif bir rol 
oynamak istiyoruz. Onun için sinema, 
kültür, sanat çok büyük önem arz 
ediyor. Bu konuda en büyük görev 
evet, bu alanda faaliyet gösteren 
dostlarımıza, arkadaşlarımıza 
düşüyor. Yeni Türkiye’nin inşasını 
bunun yanında da gençlerimizle 
birlikte yapacağımıza inanıyoruz. 
Biz 2023 hedeflerimizi birer birer 
hayata geçirmeye çalışıyoruz ama 
unutmayalım ki 2053 ve 2071 
vizyonlarımızın sahibi, bugünün 
gençleri ve onlardan sonra gelen 

nesillerdir. İşte bu nesil, Asım’ın nesli 
olacaktır. Ne diyor Mehmet Akif, 
‘Asım’ın nesli diyordum ya nesilmiş 
gerçek / İşte çiğnetmedi namusunu, 
çiğnetmeyecek / Şuheda gövdesi, 
bir baksana, dağlar, taşlar / O rukü 
olmasa, dünyaya eğilmez başlar / 
Vurulup tertemiz alnından, uzanmış 
yatıyor / Bir hilal uğruna, ya Rab, ne 
güneşler batıyor.”
Yarışmanın hayırlı olmasını diyen 
Erdoğan, konuşmasını “Adaletin 
ve merhametin hakim olduğu bir 
dünyada hep birlikte, çok daha sevgi 
dolu geleceği paylaşmak üzere 
hepinize sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum.”  ifadeleriyle tamamladı.
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Ahmet Davutoğlu görevi bıraktı
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti OIağanüstü Büyük Kongresi’nin 
22 Mayıs Pazar günü yapılmasının kararlaştırıldığını, kongrede genel başkanlık için aday olmayı 
düşünmediğini açıkladı.

Davutoğlu, partisinin Merkez 
Yürütme Kurulu (MYK) 
Toplantısı’nın ardından 

genel merkezde basın toplantısı 
yaptı. Konuşmasına hükümetleri 
döneminde yapılan çalışmaları 
anımsatarak başlayan Davutoğlu, 
alınan kararlar ne olursa olsun 
hükümetin son ana kadar görevinin 
başında olacağını vurguladı. 
Başbakan Davutoğlu, “Özellikle 
dün akşamdan itibaren ve bugün 
aldığımız karar çerçevesinde 
kimsenin ekonomimizin verileriyle 
oynayacak spekülasyonlara 
gitmemesi uyarısında bulunuyorum. 
Bugünlerde aldığımız kararlar ne 
olursa olsun son ana kadar vazife 
başında olan bir hükümetimiz 
vardır ve hiç kimse ekonominin 

iç dengeleriyle oynamaya da 
kalkmasın.” dedi. Konuşmasına 
hükümetleri döneminde yapılan 
çalışmaları anımsatarak başlayan 
Davutoğlu, alınan kararlar ne 
olursa olsun hükümetin son ana 
kadar görevinin başında olacağını 
vurguladı. Başbakan Davutoğlu, 
“Özellikle dün akşamdan itibaren ve 
bugün aldığımız karar çerçevesinde 
kimsenin ekonomimizin verileriyle 
oynayacak spekülasyonlara 
gitmemesi uyarısında bulunuyorum. 
Bugünlerde aldığımız kararlar ne 
olursa olsun son ana kadar vazife 
başında olan bir hükümetimiz 
vardır ve hiç kimse ekonominin 
iç dengeleriyle oynamaya da 
kalkmasın.” dedi.  AK Parti MYK’nın 
22 Mayıs Pazar günü olağanüstü 

kongreye gitme kararı aldığını 
ve kongrede genel başkanlık 
için aday olmayı düşünmediğini 
bildiren Davutoğlu, şu açıklamaları 
yaptı: “Bizim dönemlerimiz bir 
başarı dönemidir. Benim bu kararı 
almamda herhangi bir şekilde 
hissettiğim bir başarısızlık duygusu 
ya da tarafımca atılmış bir adımdan 
duyulmuş bir pişmanlık söz konusu 
değildir. Yaptığım görevi hakkıyla ve 
onurumla yaptım.
Kim ki partimizde bir gedik açmaya, 
kim ki şu veya bu olay sebebiyle 
partimizden yolunu ayırmaya 
kalkarsa onun karşısında önce ben 
dururum. Bu süreçte hiç kimsenin 
şu veya bu gelişmeden rahatsız 
olduğu gerekçesiyle partide 
bir ayrışmaya izin vermemesi 
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talebinde bulunuyorum. Türkiye’ye 
bu tehditler söz konusuyken, 
içeriden ve dışarıdan birçok 
hain şebeke faaliyet içindeyken 
şunu belirtmek isterim, evet bu 
şartlarda olağanüstü kongrede 
aday olmayacağım ama AK Parti 
milletvekilliğim ve AK Parti’nin 
neferi olarak yürütmekte olduğum 
siyaset ve demokrasi mücadelesini 
son ana kadar sürdüreceğim.
Ne gelişme olursa olsun 
ben verdiğim söze sadığım. 
Cumhurbaşkanımızla son nefesime 
kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. 
Hiç kimse benim ağzımdan, benim 
dilimden, benim zihnimden 
Cumhurbaşkanımız aleyhine tek 
bir söz duymadı, duymayacak. 
Bunun açık ve net bilinmesini 
isterim ve bunun istismar konusu 
edilmesine de izin vermem. 
Cumhurbaşkanımızın onuru, hem 
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı 
olarak hem benim dava arkadaşım 
olarak onun ailesinin onuru benim 
ailemin onurudur. Onun ailesi 
benim ailemdir. Kimsenin bundan 
sonra yeni fitne kapıları açmaya 
niyetlenmemesi icap eder. Biliniz ki 
Hazreti Mevlana’nın torunu olarak 
sevgi dışında yüreğimde hiçbir şey 
yok. Kimseye sitem, öfke, kırgınlık 
taşımıyorum.”
AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan 
Ahmet Davutoğlu, milletin 
hizmetinde olmanın kendisi için 
en büyük gurur vesilesi olduğunu 
belirterek, “Benim bu dönemde 
en önemli hedef olarak kendime 
tayin ettiğim husus, Türkiye’nin 
geleceğini Türkiye’nin kaderini 
temsil eden, AK Parti’mizin 
birliğini beraberliğinin muhafazası 
olmuştur.” dedi. “Bu 25 yıllık 
tarihte bir akademisyen olarak, 
bir Başbakan Başdanışmanı ve 
Büyükelçi olarak, Dışişleri Bakanı 
olarak ve Başbakan olarak aziz 
milletimizin hizmetinde olmak 
benim için en büyük gurur vesilesi 
olmuştur” ifadesini kullanan 
Davutoğlu, şöyle devam etti: 
“Allah bu hizmetlerin karşılığını 

en hak ettiğimiz şekilde versin 
niyazında bulunarak bugün sizlerin 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Bildiğiniz gibi 28 Ağustos 2014 
tarihinde partimizin Olağanüstü 
1. Kongresi’nde kurucu Genel 
Başkanımız Liderimiz Sayın Recep 
Tayyip Erdoğan’dan kutsal bir 
emaneti devraldım. Bu emaneti 
devralırken orada yaptığım 
konuşmada vurguladığım temel 
hususları hep hayatımda ve daha 
sonra Başbakanlık dönemimde 
kendime şiar edindim. Başında 

bulunduğum Bakanlar Kurullarının 
dönemlerinde hiçbir yatırım 
geride kalmamış, hiçbir yatırımın 
takviminde aksama söz konusu 
olmamıştır. Bugün geriye dönüp 
baktığımda, bu hususlardan 
hiçbir şekilde ayrılmadığımı ve 
bu hususların hayata geçmesi 
için canla başla çalıştığımı 
düşünüyorum. Bunun şahidinin aziz 
milletimiz olduğunu bir kez daha 
ifade etmek istiyorum. Bu dönemde 
yaşananlar, yaşadıklarımız tarihin ve 
milletin şahitliğinde gerçekleşti.”
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Parti Tüzüğü’nün 70. maddesinde, şartların oluşması halinde, MKYK’nın Olağanüstü Büyük Kongre’yi bir 
hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren en geç 45 gün içinde yapmak zorunda olduğu belirtiliyor.

AK PARTİ’DE KONGREYE DOĞRU

AK Parti’de, Genel Başkan ve 
Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 
kararıyla alınan 2. Olağanüstü 
Büyük Kongre için hazırlıklar 
başladı.  

Hazırlıkları, genel başkan 
yardımcılarından oluşan 
üst kurul, teşkilat ve seçim 
işleri başkanlıkları ile eski 
milletvekillerinden oluşan 
çalışma grubu yürütecek. 

AK Parti’nin en üst karar alma 
merci olan Merkez Karar ve 
Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, 
“2. Olağanüstü Büyük Kongre”nin 
22 Mayıs’ta yapılması için alınan 
kararı imzalamaları için parti 
genel merkezine davet edildi. 

AK Parti’de, ikinci kez yapılacak 
olağanüstü büyük kongre için 
genel başkan yardımcılarının 
aralarında bulunduğu “üst kurul” 
oluşturuldu. 

Üst kurul, kongrenin yapılması ile 
ilgili çalışmaları koordine eden 
birim olarak faaliyet gösterecek. 

Olağanüstü kongre ile ilgili parti 
içi hazırlıklar sürerken, resmi 
işlemlere de başlandı. 

İlk olarak kongrenin yapılacağı 
salon kiralandı, gazete ilanları 
verildi ve il başkanlıklarına 
duyuru yapıldı.

AK Parti'de Olağanüstü Büyük 
Kongre süreci, parti tüzüğünün 
70. maddesine göre yürütülecek.

AK Parti’nin 2. Olağanüstü 
Büyük Kongresi için basılacak 
davetiyelerde, Genel Başkan ve 
Başbakan Davutoğlu’nun imzası 
yer alacak. Kongreye siyasi 
partilerin yanı sıra sivil toplum 
örgütleri, kanaat önderleri ile 
yabancı temsilciler de davet 
edilecek. 

Kongrede, partinin resmi internet 
sitesinde ismi olan 61 kurucu 
kurulu üyesinden, 48 isim oy 
kullanacak. 

Partideki çalışma grupları, 
kongreye katılacak delege 
sayısının tespiti için çalışmalarını 
sürdürüyor. 

Merkez Karar ve Yönetim 
Kurulu (MKYK) ile büyük kongre 
delegelerinin en az beşte birinin 
yazılı talebi üzerine olağanüstü 
toplantıya çağrılabiliyor.

Parti Tüzüğü'nün 70. maddesinde, 
şartların oluşması halinde, 
MKYK'nın olağanüstü kongreyi 
bir hafta içinde ilan ederek, çağrı 
tarihinden itibaren en geç 45 gün 
içinde yapmak zorunda olduğu 
belirtiliyor.

Genel başkan, partinin en yüksek 
organı olan Büyük Kongrede, il 
kongrelerince seçilmiş delegeler 
tarafından seçiliyor.

Genel başkanlığa aday olabilmek 
için “Büyük Kongre üye tam 
sayısının en az yüzde 20’sinin 
yazılı önerisi” şartı aranıyor.

Yargı gözetim ve denetimi altında 
gizli oy, açık tasnif esasına göre 
yapılan seçimde, genel başkan, 
üye tam sayısının salt çoğunluğu 
ile belirleniyor.

İlk iki oylamada hiçbir adayın 
salt çoğunluğa ulaşamaması 
durumunda, ikinci oylamada en 
çok oy alan iki adayla üçüncü tur 
oylama yapılıyor. 

Üçüncü tur oylamada en çok oy 
alan aday, genel başkan seçiliyor. 
Adaylık başvuruları ise kongre 
divan başkanlığına yapılıyor.
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TCDD Genel Müdürlüğü’ne vekâleten atanan İsa Apaydın 14.04.2016 tarihinde Genel Müdürlük 
binasında düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Ömer Yıldız’dan devraldı.

İsa Apaydın göreve başladı

TCDD Genel Müdürü koltuğuna 
İsa Apaydın geçti. Serbestleşme 
ile yeni bir döneme hazırlanan, 

Haziran ayında altyapı ve tren 
operatörü olarak ikiye ayrılacak 
TCDD’nin yeni genel müdürü İsa 
Apaydın görevi Ömer Yıldız’dan 
devraldı.1965 doğumlu Apaydın, 
2005 yılından 2015 yılına dek TCDD 
Genel Müdür Yardımcılığı görevini 
üstlenmişti. İsa Apaydın, Anadolu 
Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi 
(ARUS)’ta başkan yardımcılığı görevini 

de yapmakta. Devir teslim töreninde 
kısa bir konuşma yapan Ömer Yıldız; 
“Demiryolcularla çalışmak benim için 
gerçekten bir şerefti ve mutluluktu. 
Hepinizi tanıdığım için çok 
memnunum. Belki hepinize tek tek 
dokunamadım ama kalbim sizlerle 
beraber attı bundan sonra da sizlerle 
beraber atacak.” dedi. Yıldız; TCDD 
Genel Müdür Apaydın’ı tebrik ederek 
kendisine kolaylıklar ve başarılar 
dileyerek demiryolcularla vedalaştı. 
Törende konuşma yapan TCDD Genel 
Müdür Vekili İsa Apaydın kuruma 
verdiği hizmetlerden ötürü Yıldız’a 
teşekkürlerini sundu ve TCDD’deki 
kariyerine verdiği kısa aradan sonra 
tekrar kuruma dönmekten dolayı 

duyduğu mutluluğu ifade etti. 
Uluslararası Basın Yayın Birlikleri 
Federasyonu Başkanı ve Simge 
Dergisi İmtiyaz Sahibi Şerafettin 
Şıvkın da TCDD Genel Müdürlüğü 
görevine atanan Sayın İsa Apaydın’ı 
makamında ziyaret etti.  Ziyarette 
Genel Başkanımız Şerafettin Şıvkın, 
Genel Müdür Sayın İsa Apaydın’a, 
yeni görevinde başarılar dileyerek, 
tüm demiryolu camiası için hayırlı 
olması temennisinde bulundu. Simge 
Dergisi olarak Sayın Ömer Yıldız’a 
TCDD’de görev yaptığı sürece verdiği 
hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, 
Genel Müdürlük görevine atanan 
Sayın İsa Apaydın’a yeni görevinde 
üstün başarılar diliyoruz.

Genel Başkanımız Şerafettin 
ŞIVKIN TCDD Genel Müdürlüğü 

görevine atanan Sayın İsa 
APAYDIN’ı makamında ziyaret etti. 

GÜNCEL
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Çocuk nüfusunun 
genel nüfusa oranı 

(%)

Türkiye’de her 4 
kişiden biri 0-14 

yaş arasında

AB ülkeleri
arasında çocuk

nüfusunun genel
nüfusa oranı

Türkiye
78,7 milyon

20,5 milyon

10,7 milyon

12 milyon

10,9 milyon

933 bin

Avusturya
Belçika

Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Yunanistan

İtalya
Hollanda

Polonya

Portekiz
Romanya

İspanya

İsveç

8.316.487
10.584.534
10.306.709
5.457.415

11.125.179

59.131.287
16.372.715

38.635.144

10.599.095
21.565.119

45.116.894

9.142.817

14
17
15
17
15

14
17

15

14
16

15

17

82,3 milyon

63,4 milyon

60,6 milyon

NÜFUS

ÜLKE ORANGENEL NÜFUS

ÇOCUK NÜFUSU

DİĞER BAZI AB ÜLKELERİNDE ÇOCUK NÜFUSUNUN GENEL NÜFUSA ORANI

4,2 milyon

Almanya

Fransa

Birleşik Krallık

İrlanda

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

TÜRKİYE’NİN ÇOCUK NÜFUSU AB’DEN FAZLA
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BATUM’DA BİR GÜN...
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım 
Vakfı (İHH) ,yardımlarını dünyanın dört 
bir tarafında sürdürmeye devam ediyor. 
07 Mayıs Cumartesi günü Gürcistan’ın 
Batum şehrine yardım getirmek 
için yola çıkan İHH grubuna bende 
katıldım.  
 Maçka İHH Temsilcisi İrfan 
Topal, cumartesi sabah namazından 
sonra Maçka gurubunu topladı. 
Maçka’dan on sekiz kişilik grupla çıktık. 
Minibüs yağmur altında seyir ederken, 
hala  uyku mahmurluğundaydık.  
Hiç birimiz sabah kahvaltımızı 
yapmamıştık. İrfan Topal, Rize’de 
kahvaltı yapacağımızı söyledi. 
Yağmur şiddetini kah artırıyor, kah 
da azaltıyordu. Yağmur damlaları 
dereyi daha da coşturmuştu. Trabzon 
kavşağını yağmur eşliğinde döndük. 
Yağmur, hiç seyrini bozmadan bize 
Trabzon’a kadar eşlik etmişti.  
Trabzon kafilesi bir marketin önünde 
toplanma yeri vermişti. Otobüs sözü 
edilen marketin önünde yolcularını 
aldıktan sonra önümüzden hareket etti.  
Yağmur bizi bırakmaya niyetli değildi.
                 Otobüs Trabzon sokaklarından 
geçerek sahil yoluna indi. Bizde 
arkasından takip ettik. 
Sabahın erken saati olduğundan sahil 
yolu, tenhaydı.  Bazı İHH gönülleri  
yoldan bindi. Gerek otobüse gerekse 
bizim minibüste yerlerini aldı.
                   Yağmur altında ağır ağır 
ilerliyorduk. Minibüsün silecekleri peşi 
sıra çalışarak yağmur damlacıklarını 
öteye beriye savuruyordu. Rize’de 
bizi yağmurla karşıladı. Anlaşılan 
Sarp’a gidene kadar yağmur bizi 
bırakmayacaktı.  Rize sokakları da 
yağmurdan nasibi almıştı. Çaylıkların 
her biri yağmurun altında daha da 
yeşillenmişti. Sabahın erken saati ve  
yağmur yağmasına rağmen bazı çay 
üreticisi çay topluyordu.
Kahvaltı yapacağımız tesisin önünde 
duran minibüsten aceleyle indik.  
Alışık olmadığım bir saatte kahvaltı 

yapacaktım. Benim kahvaltı saatim 
07.00’de başlar, 09.00’a kadar devam 
eder. İki saatlik sürede dünya ve Türkiye 
gündemini izlerim. On üç yıldan beri 
her gün tarih defteri adını verdiğim 
dünya olaylarını deftere yazarım. 
Kahvaltı salonunda gözüme 
kestirdiğim dört kişilik bir masaya 
oturdum.  Yine alışık olmadığım hızlı  
bir şekilde kahvaltımı yaptım. İki 
bardak çayla yetinmek zorunda kaldım. 
Minibüs yolcularını aldıktan sonra 
yeniden yola çıktı. Otobüs bu sefer 
arkamızda kalmıştı. Yağmur yine 
bizimleydi. Artık arkadaşımızdı. Var 
gücüyle minibüsü döven damlalar, 
camlardan aşağıya doğru yuvarlanıp, 
gözden kayboluyordu.  
 Arhavi, Hopa, Kemalpaşa 
derken Sarp sınır kapısına vardık. Türk 
gümrüğünden geçmek için minibüsten 
indik. Bir günlük giriş çıkış pul ve kağıdı 
mühürlemek için sıraya girdik. Uzun 
bekleyişten sonra giriş çıkış kağıdını 
Türk polisi onayladı. Gürcistan sınırına 
doğru  yürümeye başladık. Mültecilerin 
durumunu daha iyi anladım. 
İki sınır  arası 500 metreydi. Bu mesafeyi 
yürüyerek geçecektik. Gürcistan 
gümrüğü Türk gümrüğüne göre daha 
modern ve daha ferahtı. Buradaki 
mühürleme işini daha erken bitirdik.  
Gürcistan topraklarına ayak basmış 
olduk. İki büyük bayrak direği sizi 
karşılayanlar arasındaydı. biri Avrupa 
Birliğinin diğer  Gürcistan bayrağıydı. 
Bizim gruptan herkes geçmişti. 
Ancak otobüsten iki kişi geçemedi. 
Gümrükten geri döndürüldüler. 
 Minibüs bu sefer Batum’a doğru 
ilerledi. Yağmur bizi Türkiye’den 
Gürcistan’a yolcu etmişti. Artık bizimle 
değildi. İrfan Topal, çikolata su ikramını 
kızı Nisa’ya yaptırdı. Çok geçmeden 
İrfan Topal’ın eşi Birsen hanımın yaptığı 
pastaların ikramını yine Nisa yaptı. 
Minibüs düz arazide tek katlı evlerin 
arasında ağır ağır ilerlerken, nerede 
konaklayacağımızı...İç

im
izd

en

Duygu Karahasanoğlu
duygu.karahasanoglu@ 
simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, İzmir 
Adnan Menderes Havalimanı’nda 
kendisini karşılayan İzmir Valisi 
Mustafa Toprak ve İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
ile birlikte helikopterle Bayındır’a 
geçti. Bayındır’daki Hacı Sinan 
Cami Külliyesi ve Menderesi’nin 
açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal 
Marşı’nın ardından İzmir Balçova Yeşil 
Camii İmam Hatibi Ahmet Yüksel’in 
Kuran okuması ile başladı. İzmir’de 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım ile Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu 
arasında ÇED ve çöp tesisi yerlerinde 
yaşanan uzlaşma, Bayındır’da 
sürdü. İzmir Büyükşehir Belediye 

Başkanı Kocaoğlu, törende yaptığı 
konuşmada, Bayındır’da Osmanlı 
döneminden kalan eserlerin restore 
edildiğini belirterek, “Geçmişimizi, 
ecdadımızı, kültürümüzü, sanatımızı 
yaşatmak için yapılan çalışmaları hep 
birlikte Hükümet, Valilik Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediye 
başkanlığımızla birlikte yoğun 
çalışarak sürdürüyoruz. Bölgemizde 
çok tarihi eserler var. İşimiz çok. 
Birlikte yapacağız, birlikte çalışacağız. 
Uzun yıllar birlikte çalıştığım meclis 
üyemiz Azad Fazla Hak’ın rahmetine 
kavuştu. Düşünen, üreten özverili 
çalışmalar yapan biriydi. İzmir için 
büyük kayıp olduğunun da altını 
çiziyorum” dedi. İzmir Valisi Mustafa 
Toprak, “Çok önemli değerler 

üzerinde bulunuyoruz. Bunları 
ecdadımız yapmış ama onları 
geleceğe aktarmak bizim işimiz. 
Desteklerinizle bunu yapmaya 
çalışıyoruz. Önemli bir şaheser. Bu 
onarımla birlikte ibadet anlayışı 
içinde güzellikler içinde insanların 
gönüllerine seslenmek için burayı 
kullanmış olacaklardır. İzmir’de 
bugüne kadar tarihi eserlerin 
restorasyonu için 220 milyon lira bir 
kaynak aktarıldı” diye konuştu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım da yaptığı 
konuşmada, Bayındır’da cami 
restorasyonlarının süreceğini 
belirterek şunları söyledi: “Bayındır, 
Türkiye’nin çiçek başşehri değil 
Osmanlı’nın has bahçesi olmuş bir 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, İzmir’in Bayındır İlçesi’nde 3.5 milyon lira 
ödenekle restore edilen Hacı Sinan Külliyesi ve Medresesi’nin açılışını yaptı. Açılışa İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı CHP’li Aziz Kocaoğlu da katıldı.

Bakandan Bayındır’a müjdeler
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yer. Aynen insanları gibi buram 
buram çiçek kokan bir ilçemiz. Her 
zaman Bayındır’a geldiğimizde 
kendimi öz yuvamda hissediyorum. 
Bu sıcak ev sahipliğiniz,samimiyetiniz 
bize tüm dertlerimizi unutturuyor. 
Bugün Hacı Sinan Cami ve 
Külliyesi’nin açılışını yapıyoruz. 
Geçmişini koruyamayan, geçmişine 
sahip çıkamayan milletler geleceğini 
inşa edemez. Bunlar bizim başarı 
öykülerimizdir. Ecdadımızın bize 
yadigarlarına gözümüzün içi gibi 
bakmak hepimizin görevidir. Orada 
bir hamam var. Vali Bey ile konuştuk 
orayı da külliyeye katacağız. 
Oranın da etrafını açacağız. 
Bununla da kalmayacak. Tarihimize 
kültürümüze geçmişe olan saygımız 
nedeniyle yine Vali Bey’le Belediye 
Başkanımızla konuştuk. Hacı İlyas 
Camii’nin çevresini de açacağız ve 
orayı da güzel bir hale getireceğiz. 
Bıyıklar Camii çevresini de açıp 
gül bahçesine çevireceğiz. Darul 
Kurna Camii için de aynı şeyleri 
yapacağız. Bir yandan Bayındır’ın 
geleceğe yönelik hizmetlerini birer 
birer gerçekleştirirken diğer yandan 
Bayındır’ın iftihar edeceği geçmişini 
de ihya edeceğiz, yaşatacağız.”
Bakan Ylıdırım, sözlerini müjdelerle 
şöyle sürdürdü: “Gelirken gördüm 
147 TOKİ binası bitmek üzere. 
Bu yetmez TOKİ için yeni bir 

236 konutluk proje hazırlıyoruz 
Bayındır’a. Bayındır çiçeğin başkenti 
dedik. Sizin çiçekleriniz Türkiye’nin 
her köşesini süslüyor. Buram buram 
Bayındır kokuyor. Çiçek kardeşliktir, 
sevgidir, çiçek gelecektir. Bayındır 
çiçekçiliğini yaşatmak için gereken 
her şeyi yapacağız. İstanbul ve İzmir 
büyükşehir belediyeleri daha çok 
çiçek alacak. Gelirken konuştum 
İstanbul’la yılda 12 milyon çiçek 
alıyormuş 17 milyona çıkaracak 
hayırlı olsun. Temmuz ayı başından 
itibaren doğalgaz Bayındır ile 
buluşuyor. Hayırlı olsun. 2017 yılının 
sonuna kadar Bayındır’ın her yerinde 
doğalgaz olacak. Hanımlarımız soba 
yakmak için uğraşmayacak daha 
fazla kendilerine zaman ayıracaklar. 
Bölünmüş yol çalışmalarını 
görüyorsunuz. Bu yıl tamamen 
bitecek. Asfaltı, çizgisiyle etrafında 
Bayındır’ın güzel çiçekleriyle birlikte 
tamamlayacağız. 2017 yılı sonunda 
Ödemiş- Kiraz- Bayındır yolu 
tamamen bitmiş olacak. İzmir’den 
çıktığınızda bir saatte Kiraz’a varmış 
olacaksınız. Siz yine acele etmeyin. 
Yolların kralı olmaz yolların kuralı 
olur.”
Bakan Yıldırım konuşurken bir 
vatandaş “Cumhurbaşkanına da 
teşekkür ediyoruz” diye bağırınca, 
“Cumhurbaşkanımız ülke sevdalısı. 
Onun methe, övülmeye ihtiyacı yok. 

Türkiye’nin birliğinin, beraberliğinin, 
kardeşliğinin teminatı. Bizim bu 
ülkeyi bölmek isteyenlere kendilerine 
göre özyönetim sözde yönetim 
kurmak isteyenlere Bayındır’dan 
vereceğimiz cevap budur. Bu bayrak 
geçmişten geleceğe dalgalanmaya 
devam edecek. Bu bayrak kolay bu 
hale gelmedi. Toprak eğer uğrunda 
ölen varsa vatandır. Bu bayrak her 
bir şehidimizin temsilidir. Tüm 
şehitlerimize Allah’tan rahmet 
diliyoruz. Onlar ölü değil bu milletin 
kalbinin tam ortasında yaşıyor. 78 
milyon vatan evladı onlar sayesinde 
hür ve bağımsız. Bu vatanı bize 
bağışlayan emanet eden tüm 
şehitlerimizi minnetle şükranla 
anıyoruz. Bizim görevimiz bu güzel 
yurdu geleceğe tek çakıl taşına 
zarar geleden teslim etmektir. O 
nedenle kuru gürültülere kulak 
vermeyin. Bayındır istiklalin ne 
demek olduğunu iyi bilir. İlk kurşunu 
atan, bu ülkeden düşmanı atan 
İzmir’dir. Anadolu istilası İzmir’den 
başladı bağımsızlık yine İzmir’den 
tamamlandı. İzmir Türkiye’nin 
birliğinin kardeşliğinin teminatıdır. 
İzmir Türkiye’nin özetidir. Türk Milleti 
olmaktan gurur duyuyoruz. Bazıları 
‘Türküm’ demekten imtina ediyor. 
Bu milletin içinde herkes var. Tarih 
boyunca Osmanlı hep Türk- Osmanlı 
imparatorluğu olarak bilindi. 
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Neden Türklükten bu kadar imtina 
ediyorsunuz. Bizim tarimizde zulüm 
yok, sömürgecilik yok ama bizim 
tarihimizde istiklalimizden taviz 
yok. Esaret altına girmeyen iki millet 
var İngilizler ve Türkler. Türkler 
hem esaret altına girmedi hem de 
kimseyi esareti altına almadı.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye’deki 
süs bitkilerinin üçte birinin 
İzmir’den, İzmir’deki üretimin üçte 
birinin de Bayındır’dan olduğuna 
dikkat çekerek, Hükümetin bu 
yıl tarıma 11.5 milyar lira destek 
verdiğini, ayrıca genç üreticilere 30 
bin liraya kadar destek verildiğini 
söyledi.
Yıldırım, ilçede çocuklara bisiklet 
dağıtırken de “Sağlıklı yaşam için 
pedal çevirmeye başlıyoruz. Sağlık 
Bakanlığı, gençlerin erken yaşta 
bisiklet alışkanlığı kazanmaları için 
iyi bir hizmet yapıyor. İzmir’de bin 
400 bisiklet dağıtılacak. Yokuş aşağı 
kolay gider. Yokuş yukarı denemeniz 
lazım” dedi.

SİYASET

100,7 metre
yüksekliğindeki

EXPO Kulesi, 
Antalya’nın

kalıcı sembolü
olacak.
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GÜNCELTÜRKİYE’NİN İLK EXPO’SU

tarihleri arasında 6 ay
boyunca açık 

kalacak.

alanda 120 türde 25 
bin ağaç dikildi.

metrekare ayak
basılacak alan.

650 bin metre kare 
yeşil bölge.

dönüm göl alanı
bulunuyor.

kişinin ziyaret etmesi
bekleniyor.

sergi alanı yaklaşık 1,7 milyar 
liraya mal oldu.

23 NİSAN - 30 EKİM 2016

Bin 121 dekar

300 bin 

Alanda

80

8 MİLYON

YEŞİL KADAR YAPILARIYLA DA DİKKAT ÇEKİYOR

DÜNYANIN EN BÜYÜK CANLI BİTKİ HEYKEL SERGİSİ

EXPO ANTALYA

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

100,7 metre
yüksekliğindeki

EXPO Kulesi, 
Antalya’nın

kalıcı sembolü
olacak.

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

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

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

katıldı.
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KEÇİÖREN’İN
GURURU
MUSTAFA AK

MESLEKİ TEKNİK EĞİTİM 
FUARI’NIN AÇILIŞINI YAPTI

Keçiören’de bulunan mesleki 
ve teknik Anadolu liseleri 
öğretmen ve öğrencilerinin 

yaptığı eserlerin sergilendiği 
fuarın açılışını Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak yaptı. 8. sınıf 
öğrencilerini meslek tercihlerinde 
bilinçlendirmek amacıyla Mevlana 
Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
fuarın açılışına Başkan Mustafa 
Ak’ın yanı sıra Keçiören Kaymakamı 
Nusret Dirim ve İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Mustafa Kılıçgil de katıldı. 
Açılış programında öğrencilerin 
oluşturduğu mehter takımının 
mehteran gösterisi ve yine 
öğrenciler tarafından sunulan müzik 
dinletisi ilgiyle izlendi. Program giysi 
tasarım defilesi ile devam ederken, 

öğrenci korosu ve halk oyunları ekibi 
gösterisi de büyük alkış aldı. Fuarda 
metal teknolojisi, makina teknolojisi, 
inşaat teknolojisi, büro yönetimi, 

kuyumculuk vb. mesleklerin 
tanıtıldığı standları tek tek inceleyen 
Başkan Ak, hasta ve yaşlı hizmetleri 
standında kan şekerini de ölçtürdü. 
Başkan Ak bu sırada öğrencilerin 
ricasını kırmayarak hatıra fotoğrafı 
da çektirdi. Fuarda öğrencilerin  
farklı meslekleri tanıttıklarını 
belirten Mustafa Ak, “Ben de meslek 
liseliyim. Konya sanat okulu elektrik 
bölümünden mezun oldum. Meslek 
liseleri çok önemlidir. Mezun 
olduğunuzda hayata bir adım önde 
başlıyorsunuz. Elinizde altın bir 
bilezikle, yani bir meslekle mezun 
oluyorsunuz. Bir dönem ideolojik 
nedenlerle meslek liselerinin önü 
kapatılmıştı. Velilerimize çocuklarını 
meslek liselerine yönlendirmelerini 
öneriyorum” dedi.

Mütevazi kimliği ve hoşgörüsüyle vatandaşlar 
tarafından büyük sevgiyle karşılanan Başkan AK, 
durmak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. 
Karış karış gezdiği ilçede, vatandaşını dinleyen ve 
sorunlarıyla ilgilenen AK, “makamda oturan Başkan 
olmayacağız, gece gündüz demeden ilçemiz ve sizler 
için çalışmaya devam edeceğiz” diyor.
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ENGELLİ ANNELERİNE 
ÖZEL KEÇİÖREN TURU
Keçiören Belediyesi, 
Anneler Günü dolayısıyla 
engelli çocuğu olan 
annelere Keçiören gezisi 
sürprizi yaptı. Gezi Bağlum’da 
bulunan Abdulhakim Arvasi Hz’nin 
türbesinin ziyaret edilmesiyle 
başladı. Daha sonra Kartaltepe 
Kent Ormanı Mesire Alanı’nda 
bulunan Çanakkale Anıtı’nı gezen 
anneler, ardından Antares AVM’ye 
giderek sinema keyfi yaşadılar. 
Gezinin sonunda anneler Keçiören 
Belediyesi Engelli Çocuklar Gündüz 
Misafirhanesi’nde Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa Ak, eşi Hatice Ak, 
Keçiören TOGEM Başkanı Dr. Ayten 
Aydın ve AK Parti Keçiören İlçe Kadın 
Kolları Başkanı Mahpeyker Sert ile 
bir araya geldiler. 
 
HEPİMİZ ENGELLİ OLABİLİRİZ 
Engelli çocuğu olan annelere ayrı bir 
değer verdiklerini belirten Mustafa 
Ak, “Engelli annesi olmak Allah’tan 
gelen bir sınavdır. Allah yardımcınız 
olsun. Sizler tüm zamanlarınızı 
çocuklarınıza göre ayarlıyorsunuz. 
Bunun için sosyal yaşamdan 
kopmamanız amacıyla Engelli 
Çocuklar Gündüz Misafirhanesi’ni 
yaptık. Çocuklarınızı gönül 
rahatlığıyla buraya bırakabilirsiniz” 
dedi. Bazı engelli annelerinin kendi 

mahallesinin dışına çıkma imkanı 
bile bulamadığını söyleyen Başkan 
Ak, “Gördüğünüz gibi Keçiören çok 
büyük ve güzel. Gezmiş olduğunuz 
tesislerin birçoğunu biz yaptık. Biz 
sizlerden aldığımız güçle sizlere 
hizmet etmek için çalışıyoruz. 
Hepimiz her an engelli olabiliriz. 
Birbirimize destek olmalıyız. Anneler 
Günü’nde sizlere böyle güzel bir gün 
yaşatmak istedik. Umarım başarılı 
olmuşuzdur” diye konuştu. 
 
ANNELER GÜNÜ GEZİSİ  
HER YIL DÜZENLENECEK  
Engelli anneleri ise Başkan Ak’a, 
“Allah sizden razı olsun. Çok 
memnun kaldık. İçimizde 30 
yıldır sinemaya gidemeyenler 
vardı. Sayenizde sinemaya gittik. 
Engellilere yönelik hizmetlerinizden 
çok memnunuz” diyerek teşekkür 
ettiler. Engelli anneleri, Anneler 
Günü’ne özel bu etkinliğin her sene 
yapılması ricasında bulunurlarken, 
Başkan Ak da “Memnun kaldıysanız 
her sene düzenleriz” yanıtını verdi. 
Başkan Ak, annelere günün anısına 
havlu ve kolonya hediye ederken, 
etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekimi 
ile sona erdi. 

KEÇMEK YAĞLI BOYA 
SERGİSİ’NİN AÇILIŞINI 
BAŞKAN AK YAPTI 
KEÇMEK yağlı boya resim 
kursiyerlerinin yıl boyu yaptığı 
çalışmalar Antares AVM’de açılan 
sergi ile taçlandırıldı. Osmanlı ve 
modern sanat dönemini yansıtan 
46 yağlı boya resmin yer aldığı 
sergiye sanatseverler büyük ilgi 
gösterdi. Serginin açılışı Keçiören 
Belediye Başkanı Mustafa Ak 
tarafından gerçekleştirildi. 
Kurdele keserek yaptığı açılışın 
ardından sergiyi gezen ve yağlı 
boya eserleri inceleyen Mustafa 
Ak, “Bütün annelerimizin Anneler 
Günü’nü bir kez daha kutluyorum. 
KEÇMEK kursiyerlerimizin bir yıl 
boyunca yaptığı el emeği göz 
nuru eserler bugün görücüye 
çıkıyor. Başarılarından dolayı bütün 
kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” 
dedi. KEÇMEK’lerdeki kadın kursiyer 
sayısının erkeklere göre daha fazla 
olduğuna dikkat çeken Başkan 
Ak, “Yine kadınlar erkeklere göre 
işlerini daha çok severek ve isteyerek 
yapıyorlar. Bütün KEÇMEK kurs 
merkezlerimizde üretilen eserlerin 
sergi açılışlarını aşama aşama 
gerçekleştiriyoruz. Büyük açılışımızı 
belediye binasında yapacağız ve 
bu sergimizi Ramazan ayı boyunca 
gezebileceksiniz. Emeği geçenlere 
çok teşekkür ediyorum. Başarılarının 
devamını diliyorum” diye konuştu.
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1071 PROJESİ’NDEN BU DEFA 
KASAP PATRON ÇIKTI

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

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

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

istiyoruz” dedi. Kasap dükkanı açan 
Şengül Hanım’ı tebrik eden Çam, 
“Kasaplık erkek sektörü olarak 
bilinir. Kendisi inşallah kasaplıkta 
diğer kadınları da yetiştirir. Hayırlı 
uğurlu kazançlar diliyorum” diye 
konuştu. 
 
HER YENİ AÇILIŞLA  
MUTLU OLUYORUZ  
Başkan Mustafa Ak ise, 1071 
projesi sayesinde bir kadının 
daha kendi iş yerini açmasından 
duyduğu mutluluğu ifade ederek, 
“Kadınlarımızın ekonomik hayata  
katılıp aile bütçesine katkı yapması 
önemlidir. Bu proje ile iş yeri sayısı 
artıp kendi ayakları üzerinde 
duran kadın sayımız arttıkça mutlu 
oluyoruz. İnşallah yanlarında çok 
fazla kişi çalıştırırlar. Şengül Hanım’a 
işinde ve sosyal yaşamında başarılar 
diliyorum. Cenabı Allah bol ve 
hayırlı kazançlar nasip eder inşallah” 
temennisinde bulundu. 
 
TORUN SAHİBİ PATRON   
Torun sahibi olduğu yaşta 
patronluğa adım atmanın 
mutluluğu gözlerinden 
okunan Şengül Coşkun da, 
“Cumhurbaşkanımızın eşi 
Emine Erdoğan Hanımefendi’ye, 
desteklerini hiçbir zaman 
esirgemeyen Mustafa Ak’a ve Ayten 
Aydın’a çok teşekkür ediyorum. 
İşletmemin açılışına gelerek te beni 
çok mutlu ettiler. Hepsinden Allah 
razı olsun” dedi. Konuşmaların 
ardından kurdele kesilerek iş yerinin 
açılışı yapıldı. Tören toplu hatıra 
fotoğrafı çekimi ile son buldu. 
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Osmanlı İmparatorluğu, Kaçar 
devleti ve Azerbaycan meselesi
XVIII yüzyılın sonlarında Osmanlı 
Azerbaycan’la ilgili yürüttüğü 
politikada bıraktığı en büyük hatalar 
içerisinde ikisi özellikle ağır sonuçlandı. 
Bunlardan birincisi 1785 yılında 
Karabağ, Guba ve Şeki hanlarının 
İstanbul’a gönderdiği elçilik heyeti 
ile soğuk davranarak Azerbaycan 
hanlarının ittifak teklifinden 
vazgeçmesi olmuştur. İşte bunun 
sonucunda Osmanlı İmparatorluğu 
1787 yılında Rusya ile başlayan 
savaşta Azerbaycan’ın yardımından 
kendini mahrum etti. Diğer yandan ise 
sonradan ahlaksız Rus İmparatoriçesi 
II Yekaterina kendi oynaşı “qızılayaq” 
general Zubova Azerbaycan’ı işgal 
etmek için saldırı emri verdi. Bu, 
Osmanlı’nın Rusya karşısında zayıf 
olmasının göstəricisiydi. İlginçtir ki, 
Kafkasya’da jeopolitik durum Ağa 
Mehemmed şah Qacarın iktidara 
gelmesi ile büsbütün değişti. Rusya 
yeni Azerbaycan hökmdarından açık 
çekinirdi. Hatta ruhsal durumu yerinde 
olmayan Pavlus’un sarayda egemen 
olan prussakları (Prusya yunkerləri) bile 
yardıma yaramadılar. 
 əvvəllər Osmanlı sultanları III Mustafa 
(1757-1774), daha sonra I əbdülhəmid 
(1774-1789) lur əsilli Kərim xan Zəndlə 
dostluq edirdilər. Öz ana vətəni 
Luristanı İranın döyünən ürəyi zənn 
edən bu şəxs Azərbaycan üçün böyük 
təhlükə idi. O, şəxsi və tayfa mənafeyini 
hər şeydən, hətta dindən və bütün 
üstün mənəvi keyfiyyətlərdən uca 
tutur, İranda təkbaşına ağalıq etmək 
iddiasında idi. Nadir şah əfşar şəxsi 
ədavətin qurbanı olmuş və sui-qəsd 
nəticəsində öldürülmüş, İranın qeyri-
türk tayfa başçıları bunu fürsət kimi 
dəyərləndirmişlər. Bunların içində ən 
fəalı məhz Kərim xan idi. 
Qacarlar sülaləsi Kərim xanın məkrli 
planlarının qarşısını almaq üçün 
hələ XVIII əsrin 50-ci illərindən ona 
qarşı ciddi mübarizəyə başlamışdılar. 
əfşarlardan Nadir şahın qardaşı 

oğlu Fətəli xan da bu Azərbaycan-
türk düşməni ilə savaşırdı. Lakin nə 
Qacarlar, nə də əfşarlar 1501-ci ildə 
Şah İsmayılın ortaya qoyduğu milli 
birliyi təkrarlaya bilmədilər. Onlar da 
digər Azərbaycan xanları kimi milli 
birlik naminə şəxsi mənafeyi qurban 
verməyi bacarmadılar. Doğrudur Fətəli 
xan əfşar kimi Məhəmmədhəsən xan 
Qacar özü də Kərim xanla düşmən 
münasibətdə olub onun hiylələrindən 
yaxşı xəbərdar idi. Lakin onun da, Fətəli 
şah əfşarın da ən böyük səhvi bir-biri 
ilə döyüşmələri idi.
Eskiden Osmanlı Sultanları III Mustafa 
(1757-1774), daha sonra I Abdülhamid 
(1774-1789) lur asıllı Kerim Han 
Zəndlə dostluk ediyorlardı. Kendi 
anavatanı Luristanı İran’ın çarpan kalbi 
zanneden bu kişi Azerbaycan için 
büyük tehlike idi. O, kişisel ve toplum 
çıkarını her şeyden, hatta dinden ve 
tüm üstün manevi keyfiyyetlerden 
yüksek tutuyor, İran’da tek başına 
ağalık etmek iddiasında idi. Nadir Şah 
Afşar özel edavetin kurbanı olmuş ve 
suikast sonucu öldürülmüş, İran’ın sivil 
kabile başkanları bunu fırsat olarak 
nitelendirmişlerdir. Bunların içinde en 
faali işte Kerim Han idi.
Qacarlar sülalesi Kerim Han’ın sinsi 
planlarının önlemek için henüz XVIII 
yüzyılın 50’li yıllarından ona karşı ciddi 
mücadeleye başlamışlardı. əfşarlardan 
Nadir Şah’ın yeğeni Feteli Han da bu 
Azerbaycan-Türk düşmanı ile savaşırdı. 
Fakat ne Qacarlar, ne de əfşarlar 1501 
yılında Şah İsmail’in ortaya koyduğu 
milli birliği tekrarlaya bilmediler. Onlar 
da diğer Azerbaycan hanları gibi ulusal 
birlik adına şahsi çıkarları kurban 
vermeyi başaramadılar. Doğru Feteli 
Han Afşar gibi Məhəmmədhəsən Han 
Gacar kendisi de Kerim xanla düşman 
ilişkin olup onun hilelerinden iyi 
haberdardı. Fakat onun da, Feteli şah 
Efşarın da en büyük hatası birbirleriyle 
savaşmaları idi.
Ağa Muhammed Şah Kaçar ise İran İç
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BAŞKAN ŞIVKIN’DAN MUSTAFA AK’A ZİYARET

ADNAN MENDERES’TE REKOR ARTIŞ

Uluslararası Basın Yayın Birlikleri 
Federasyonu Başkanı ve Simge 
Dergisi İmtiyaz Sahibi Şerafettin 
ŞIVKIN, Keçiören Belediye 
Başkanı Mustafa AK’ı makamında 
ziyaret etti. Gösterilen güzel 
misafirperverlikten dolayı çok 
mutlu olduğunu kaydeden Şıvkın, 

“Nazik davetiniz için teşekkür 
ediyorum. Bize her konuda destek 
veriyorsunuz. Sizden bir davet 
geldiğinde mutlaka katılmak 
istiyoruz.” diye konuştu. Ziyaretten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren 
Başkan AK, “Sizleri aramızda 
görmekten ve ziyaretinizden 

dolayı teşekkür ediyorum.  
Uluslararası Basın Yayın Birlikleri 
Federasyonu’na gelecekteki 
projeleri için başarılar diliyorum” 
dedi. Başkan Ak misafirlerine Türk 
kahvesi ikram ederken, ziyaret 
toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile 
sona erdi.

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından 

açıklanan 2016 yılı nisan ayı 

havalimanı istatistiklerine göre; 

nisan ayında İzmir Adnan Men-

deres Havalimanı’nda iç hat yolcu 

trafiği bir önceki yılın aynı ayına 

göre yüzde 4 artışla 802.486, dış hat 

yolcu trafiği 134.347, toplamda ise 

yüzde 1 artışla 936.833 oldu. 2016 

yılı nisan ayında İzmir Adnan Men-

deres Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış 

yapan uçak trafiği bir önceki yılın 

aynı ayına göre yüzde 6 artışla 5.713 

oldu. Dış hatlar uçak trafiği 1.180 

olmak üzere toplam uçak trafiği 

yüzde 2 artışla 6.893’e ulaştı. 2016 yılı 

nisan ayında İzmir Adnan Menderes 

Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) 

trafiği ise toplamda 7.519 ton olarak 

gerçekleşti. 2016 yılı nisan sonu 

gerçekleşmelerine göre; İzmir Adnan 

Menderes Havalimanı’ndan; yüzde 

6 artışla 3.616.626 yolcu hizmet 

aldı,  hizmet verilen toplam uçak 

trafiği yüzde 5 artışla 25.720’ye, 

yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 

32.335 tona ulaştı.
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KILIÇDAROĞLU’NUN’ YÜZÜNE 
YANSIYAN ‘’KİRLİ DİLİ’’

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

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

Şirket kuracaklara müjde! Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, kısa süredeTürkiye Büyük Millet 
Meclisine sevk edecekleri düzenlemeyle şirket kurmanın da şirketi tasfiye etmenin de kolaylaşacağını söyledi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci, kısa 
sürede Türkiye Büyük 

Millet Meclisine sevk edecekleri 
düzenlemeyle şirket kurmanın 
da şirketi tasfiye etmenin de 
kolaylaşacağını söyledi. Tüfenkci, 
şirketlerin kurulması ve tasfiyesini 
kolaylaştıracak yeni bir düzenleme 
hazırlandığını anlattı. Düzenlemeye 
ilişkin bilgi veren Tüfenkci, yasayla 
defter açılış onaylarının ticaret 
sicil müdürlüklerince yapılacağını 
ve şirket sözleşmelerinin 
kurucular tarafından ticaret sicili 
müdürlüklerine imzalatılacağını 
bildirdi. Bakan Tüfenkci, şunları 
kaydetti: “Kısa sürede Meclis’e 
sevk edeceğimiz düzenlemeyle 
şirket kurmak da tasfiye etmek 
de kolaylaşacak. İsteyen notere 
gidecek, isteyen ticaret sicil 
müdürlüklerinde işlemlerini 
başlatacak, sonlandıracak. Bu 
da zaman kayıplarını önleyecek. 
Eskiden 7-8 günde tamamlanan bu 

işlemleri 2 güne sığdırmış olacağız. 
Ticaret siciline kuruluş sözleşmenizi 
verdiğinizde imzanız orada tasdik 
olacak. Vergi dairesine gitmenize 
gerek yok. Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 
(MERSİS) numarası verdiğinizde 
oradan vergi numaranızı da almış 
olacaksınız. Akabinde hemen 
gerekli dörtte biri sermayeyi bloke 
ettikten sonra şirketiniz kurulmuş 
olacak.” Türkiye’de şu anda şirket 

tasfiyesinin 1,5 yıl sürdüğüne 
işaret eden Tüfenkci, bununla 
ilgili de değişikliğe gidildiğini 
belirtti. Şirketin tasfiyesi için 1,5 yıl 
beklemeye gerek kalmayacağını dile 
getiren Tüfenkci, “Vatandaşlarımız 6 
ay içerisinde şirketini tasfiye edecek. 
Bu da hem maliyet açısından büyük 
rahatlama getirecek, hem de artık 
kapattığınız şirketin 1,5 yıl diğer 
maliyetlerine katlanmayacaksınız. 
Tasfiye sürecini kısa zamanda 
bitirmiş olacaksınız. 100 bin lira 
sermayeli bir şirketi 3 bin lira 
3 bin 100 liraya kuruyordunuz. 
Şirket kurma maliyetini yapmış 
olduğumuz çalışmalarla 860 lira 
civarına çektik. Şirketin tasfiye 
sürecini de bir sene kadar öne 
çekince o taraftan da milyonlarla 
ifade edilebilen bir tasarrufu hayata 
geçirmiş oluyoruz. Türkiye’nin 
yatırım ortamını iyileştirme 
noktasında önemli bir merhale 
kat ediliyor.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Şirket kurulumu kolaylaşıyor

EKONOMİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci

Şirket kurma süresi 7-8 gün 2 gün

Noter Ticaret Sicil 
Müd. / Noter

Mersis no ile 
vergi alınacak

6 ay

860 TL

Verdi dairesi

1,5 yıl

3.000 TL

İşlemlerin 
başlatılacağı yer

Vergi numarası 
alınması

Tasfiye için 
beklenen süre

Şirket kurma masrafı
(100 bin TL sermaye)

Şu anda geçerli olan ve 
yapılacak değişiklikle 
planlanan şirket kurma 
ve tasfiye etme: İşlem Şu anda Yeni hali
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CHP’NİN B PLANI VAR MI?
Çarkçı Kemal’e bak sen…

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

Vah zavallım vah…

“Kan dökmeden başkanlık sistemi 
getiremezsiniz” diyor.

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

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

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

Çünkü özelleştirmenin ne demek 
olduğundan haberi olmayacak bir 
vizyona sahipti.

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

Zaten söylemleri de eylemleri gibi tek 
telden çalıyor:

Diyor ki Çarkçı’m benim:

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

Ya danışmanları onunla dalga geçiyor.

Ya topyekûn CHP zihniyeti bu konuda 
bir şey bilmiyor.

Böyle bir cehalet başka türlü nasıl olur?

Bunlar sadece Erdoğan öfkesiyle 

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

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

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

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

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

Bırakın çalışmayı bir satır düşünceleri 
bile yok…

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

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

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

Ne yapar peki?İç
im
izd

en

Taha Uğur Türkmen

Şirket kurulumu kolaylaşıyor

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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İzmir, Avrupa Birliği’ne hazır
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle, “Türkiye- AB ilişkilerinde son 
durumun siyasi, ekonomik ve sığınmacı konusu perspektifinde değerlendirilmesi ve İzmir’in 
konumu” konulu bir panel düzenledi. Başkan Kocaoğlu, İzmir’in AB’ye hazır olduğunu söyledi.

9 Mayıs Avrupa Günü’nde 
konuşan Başkan Kocaoğlu, 
İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin, 

AB üyesi olan ya da AB’ye girmek 
için başvuran birçok ülkeden daha 
iyi durumda ve hazır olduğunu 
vurguladı. Prof. Dr. Yaşar Uysal ise 
‘Avrupa Birliği-Türkiye ilişkisine bir 
film olarak bakarsak ‘İlişki durumu, 
karışık’a benziyor” değerlendirmesini 
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle, 
“Türkiye- AB ilişkilerinde son 
durumun siyasi, ekonomik ve 
sığınmacı konusu perspektifinde 
değerlendirilmesi ve İzmir’in 
konumu” konulu bir panel düzenledi. 
Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen panele 
konuşmacı olarak Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu Avrupa Takımı 
üyeleri Kültür Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Can Baydarol, Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Ayselin Gözde Yıldız 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal katıldı. 
Panelin açılış konuşmasını yapan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin AB’ye üye 
olma mücadelesinin uzunluğuna 
dikkat çekerek, “Ülkemiz, Avrupa 
Birliği’ne üye olmak için müracaat 
ettiğinde ben 10 – 11 yaşlarındaydım. 
Bu süreçte çoğu ülke, hatta doğu 
bloğundan ülkeler de AB’ye girdiler. 
Biz hala AB’ye girme yolunda 
çalışmalarını sürdüren, bu işi en uzun 
süreli yapan tek ülkeyiz. Sabırla, AB’ye 
girmek için mücadele veriyoruz” dedi. 
“Türkiye ile AB arasında imzalanan 

geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti 
konusunda görüşlerini dile getiren 
Başkan Kocaoğlu, “Turistik vizesiz 
seyahat azımsanacak bir kazanım 
değil, ama bugün abartıldığı 
kadar da önemli bir şey değil. 
Azımsamıyorum, önemsiyorum ama 
siyasi içerikten, propagandadan 
ileri gitmeyecek bir konu. Vizeyle 
gideceksiniz, işadamlarına belli bir 
avantaj sağlayacak, güzel. Ama bu, 
78 milyon insanın maksimum 500 
bin - 1 milyonunu ilgilendiren bir 
konu. 78 milyonu ilgilendiren bir 
konu değil” dedi.İzmir’in ve Ege 
Bölgesi’nin AB üyesi olan ya da AB’ye 
girmek için başvuran birçok ülkeden 
daha iyi durumda ve hazır olduğunu 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, 
“Giderek de kendini geliştirmeye, 

SİYASET
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çevre yatırımlarını ve kalkınmayı 
ön plana çıkararak ekonomisini 
güçlendirmeye, çevresini korumaya 
ve AB standartına yükselmeye 
çalışıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi 
katılımcı yönetim anlayışıyla, kentte 
demokrasiyi eksiksiz uygulamaya 
çalışarak AB normlarını yerelde 
yakalamış durumda” diye konuştu. 
Mülteci sorununa değinen Başkan 
Aziz Kocaoğlu, geçici değil kalıcı 
çözümlerin hayata geçirilmesi 
gerektiğini vurgulayarak sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği, 
mülteci konusunda ‘Türkiye’de 
kalsın, 3 -5 milyon Euro neyse 
verelim’ mantığında. Hem AB 
hem Türkiye cephesinde 3 milyon 
Suriyelinin Türkiye’de kalması 
için vize muafiyeti sağlanması bir 
lütuf gibi sunuluyor. Suriye’deki, 
Afganistan’daki iç savaştan, Kuzey 
Afrika’daki açlıktan kaynaklı göçün 
yani, çaresiz insanların ölümü göze 
alarak çıktığı göç yolculuğunda 
Türkiye’nin payı sıfıra yakın. Esas buna 
neden olanlar, gelişmiş ülkelerdir. 
Oralardan her türlü kaynakları kendi 
menfaatleri için alan ülkelerdir. Bu 
sorunla onların uğraşması, gidermesi 
gerekir. Afrika’da susuzluk, açlık, iç 
savaşlar, çekişmeler, yokluk ve sefalet 
devam ederken siz Avrupa’da rahat 
oturamazsınız, diğer gelişmiş ülkeler 
rahat oturamaz. Bugün 3 milyon 
mültecinin bir kısmı da maalesef Ege 
ve Akdeniz’de yaşamlarını yitirdi. 
Bugün onları tutabilirsiniz belki, 

ama zor durumda olan insanları; 
beslenemeyen, suya ulaşamayan, 
insan haklarına ulaşamayan belli 
baskılar altında yaşayan insanların 
durumlarının iyileştirmezseniz, 
kendi ülkelerinde eğitim, sağlık, su, 
beslenme ihtiyaçlarını vermezseniz, 
kalkınmaları için proje vermezseniz 
bu göçler artarak devam edecek. 
Ocak ayında Ege sahillerinde buz gibi 
suda 5 kişilik şişme botlara 20 – 30 
kişi çıkıyorsa, bu insanlar ölümü göze 
almış demektir. Bunun karşısında 
hiçbir güç, hiçbir polisiye tedbir 
başarılı olamaz”  
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu 
Avrupa Takımı Üyesi, Can Baydarol, 
Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin 
Suriyeli mülteciler üzerinden 
geliştirilmesini “ahlaksız teklif” olarak 
nitelendirdi. Baydoral, “Bugün gelinen 
noktada ilişkileri hukuk üzerinden 
değil, insanlık trajedisi üzerinden 
konuşuyoruz. Bu ahlaksız senaryo 
konusunda vicdani bir  rahatsızlığımız 
olduğunun altını çizmeliyiz. AB’nin 
değerleri ayaklar altında. Olay 
küresel bazda çözülemezse paryatif 
bir vize anlaşmasıyla çözülemez” 
dedi.  Baydarol, “AB, vizeyi kaldıracak 
mı? Biz 3 milyon Suriyeli mülteciye 
ömür boyu ikamet, sağlık, eğitim 
hakkı vermemiz karşılığında biraz 
para ve vizesiz turistik seyahat hakkı 
kazanıyoruz. Burada kazançlı çıkan 
Avrupa Birliği. Türkiye’nin ise şantaj 
gücü var burada. Önü kesilmiş duran 
Ege’den giden mültecilerin tekrar 

aynı yollara başvurması Schengen 
sisteminin göçmesine neden olur. 
Ahlaki değil ama böyle bir görüntü 
var. Bu dönemin ruhunu da iyi 
okumak gerek. Yani biz makul bir 
devlet mi olmak istiyoruz yoksa 
bölgesel güç kavramıyla bütünleşen 
çevresine korku salan ülke mi olmak 
istiyoruz. Ciddi bir tercih sorunu var” 
diye konuştu. ‘ 
wProf. Dr. Yaşar Uysal konuşmasında 
son dönemde yaşanan gelişmeleri 
anlatarak, “Avrupa Birliği- Türkiye 
ilişkilerine film olarak bakarsak 
‘İlişki durumu, karışık’a benziyor” 
değerlendirmesini yaptı. Yeni 
kavimler göçü tehlikesine dikkat 
çeken Yaşar Uysal, “Suriye sorununu 
neden Suriye’de çözmüyoruz” dedi. 
Prof. Dr. Uysal, ”Fakirlik zenginlerin de 
sorunu. Bunun yaratılmasında onların 
da payı var. 10 yıl içinde gelişmekte 
olan ülkelerin borçları silinmek 
zorunda kalınacak. Çünkü göçler 
sürecek. Sonra diyecekler ki ‘buraya 
gelene kadar kendi ülkelerinde refah 
içinde yaşasınlar’” diye konuştu. 
Türkiye’de nitelik çöküntüsü 
olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yaşar 
Uysal, “Hep bir otoriterleşme inadı 
var. Türkiye’nin aile içinden başlayarak 
demokrasiyi kültür olarak üretmesi 
gerek. Bilim ve teknoloji üreten bir 
eğitim sistemi olmalı. Kaynakları 
doğru kullanmalı, kamplaşmadan 
vazgeçmeliyiz, hoşgörülü olmalıyız. 
Bunları yapmazsak hiçbir yere 
gidemeyiz” dedi.

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

SİYASET
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Aziz Sancar’a İzmir’de büyük ilgi
İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle, “Türkiye- AB ilişkilerinde son 
durumun siyasi, ekonomik ve sığınmacı konusu perspektifinde değerlendirilmesi ve İzmir’in 
konumu” konulu bir panel düzenledi. Başkan Kocaoğlu, İzmir’in AB’ye hazır olduğunu söyledi.

9 Mayıs Avrupa Günü’nde 
konuşan Başkan Kocaoğlu, 
İzmir’in ve Ege Bölgesi’nin, 

AB üyesi olan ya da AB’ye girmek 
için başvuran birçok ülkeden daha 
iyi durumda ve hazır olduğunu 
vurguladı. Prof. Dr. Yaşar Uysal ise 
‘Avrupa Birliği-Türkiye ilişkisine bir 
film olarak bakarsak ‘İlişki durumu, 
karışık’a benziyor” değerlendirmesini 
yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 
9 Mayıs Avrupa Günü nedeniyle, 
“Türkiye- AB ilişkilerinde son 
durumun siyasi, ekonomik ve 
sığınmacı konusu perspektifinde 
değerlendirilmesi ve İzmir’in 
konumu” konulu bir panel düzenledi. 
Ahmed Adnan Saygun Sanat 
Merkezi’nde gerçekleştirilen panele 
konuşmacı olarak Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu Avrupa Takımı 
üyeleri Kültür Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Can Baydarol, Yaşar Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Ayselin Gözde Yıldız 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Yaşar Uysal katıldı. 
Panelin açılış konuşmasını yapan 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Aziz Kocaoğlu, Türkiye’nin AB’ye üye 
olma mücadelesinin uzunluğuna 
dikkat çekerek, “Ülkemiz, Avrupa 
Birliği’ne üye olmak için müracaat 
ettiğinde ben 10 – 11 yaşlarındaydım. 
Bu süreçte çoğu ülke, hatta doğu 
bloğundan ülkeler de AB’ye girdiler. 
Biz hala AB’ye girme yolunda 
çalışmalarını sürdüren, bu işi en uzun 
süreli yapan tek ülkeyiz. Sabırla, AB’ye 
girmek için mücadele veriyoruz” dedi. 
“Türkiye ile AB arasında imzalanan 

geri kabul anlaşması ve vize muafiyeti 
konusunda görüşlerini dile getiren 
Başkan Kocaoğlu, “Turistik vizesiz 
seyahat azımsanacak bir kazanım 
değil, ama bugün abartıldığı 
kadar da önemli bir şey değil. 
Azımsamıyorum, önemsiyorum ama 
siyasi içerikten, propagandadan 
ileri gitmeyecek bir konu. Vizeyle 
gideceksiniz, işadamlarına belli bir 
avantaj sağlayacak, güzel. Ama bu, 
78 milyon insanın maksimum 500 
bin - 1 milyonunu ilgilendiren bir 
konu. 78 milyonu ilgilendiren bir 
konu değil” dedi.İzmir’in ve Ege 
Bölgesi’nin AB üyesi olan ya da AB’ye 
girmek için başvuran birçok ülkeden 
daha iyi durumda ve hazır olduğunu 
vurgulayan Başkan Kocaoğlu, 
“Giderek de kendini geliştirmeye, 

GÜNCEL
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TÜRKİYE’DE YENİ DÖNEM
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Yalçın KOCABIYIK

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

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

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

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

İstanbul - İzmir otoyolu tam gaz
İstanbul ve İzmir arasında ulaşımın süresi 3,5 saate düşürecek “İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Yap-
İşlet-Devret Projesi”nin Bursa’ya kadar olan bölümünün açılması için çalışmalar hızla sürüyor.

GÜNCEL GÜNCEL
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CELLAT (BAŞAKŞEHİR / 
FENERBAHÇE)
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Artık ilk düdük çalmadan herkes 
karşılaşmaları oynamaya başladı 
maalesef. Beşiktaş’ın derbideki galibiyeti 
sonrası, Fenerbahçe’nin bu karşılaşmayı 
kazanamayacağını iddia edenler mi 
ararsın, daha önce sarı lacivertli formayı 
giymiş oyunculara, yakışı kalmayan 
ithamlar yapanlara mı bakarsın... Nitekim 
iki takımın da hedeflerinin olduğunu 
biliyoruz.

HÜCUM SIKINTISI
Fenerbahçe’nin şampiyonluk şansını 
sürdürme adına mutlak üç puana 
ihtiyacı varken, ev sahibi Başakşehir 
takımının da ligi 4. bitirmek için puan 
alma hesapları yaptığı şüphesiz. Yalnız 
üstünlük konusunda öne çıkan bir taraf 
göremedik. Karşılaşmanın ilk ve en 
tehlikeli pozisyonunda ev sahibi golü 
bulsa, planlar değişebilirdi en başta.
Dakikalar ilerledikçe artması gereken 
tempo yerinde saydı nedense. Ceza 
sahasına girmekte zorlanan ekipler, 
uzaktan zorlama şutlar denediler. Bu 
anlamda konuk ekip daha başarılıydı 
diyebiliriz. Fenerbahçe oyunu rakip ceza 
sahasına yıkmak isterken, Başakşehir 
kompakt bir oyun anlayışı sergileyip, hızlı 
hücum fırsatı kolladı süratli oyuncuları 
ile. İlk yarı boyunca ahım şahım bir oyun 
izleyemedik.

YAKIŞMIYOR VOLKAN
Takdir ederseniz son haftalarda 
Fenerbahçe’nin artan hücum 
performansına önderlik eden kişi Volkan 
Şen. Maçın ilk gollerine doğrudan etki etti 
çoğu kez. Yalnız nedense bir türlü öfkesine 
hakim olmayı öğrenemedi. Rakibiyle 
sürekli münakaşa etmesi, hakemlere el kol 
hareketi, itiraz. Bunların üzerine gördüğü 
basit sarı kartlar. Performansını gölgeliyor 
adeta. Henüz ilk yarıda, Doka’nın yüzüne 
yaptığı müdahalede takımını 10 kişi 
bırakabilirdi. Negatif yönlerini yok etmeli.

KADER ADAMLARI
Devreden sonra Fenerbahçe sabırsızca 
aradı golü. Ama ev sahibi, silahını henüz 
ilk yarıda göstermişti ve geriye düşmenin 
eşiğinden kurtarmıştı takımını Josef. İlk 
yarıdaki tedirginliğin yerini telaş sarınca 
kötü etkilenen konuk takıma, birinci 
kader adamı Visca hemen hemen aynı iki 
pozisyonda kesti cezayı. Hakkını teslim 
edelim, müthiş bitiricilik yaptı.

Karşılaşmanın ikinci kader adamı şüphesiz 
Volkan Babacan. İnanılmaz bir performans 
gösterdi. Penaltıyı kurtardığı yetmiyormuş 
gibi, Naninin etkili şutunu aynı güzellikte 
çelerken, yapılan kafa vuruşunda lastik 
gibi uzadı tabiri caizse. İki farklı öne geçen 
Başakşehir eğer kalecisinin üst düzey 
performansı olmasa kaybedebilirdi bile.
Maç başından sonuna kadar beklediğimiz 
oyun, ikinci devre oynandı sadece. 
Yalnız şu bir gerçek; Başakşehir takımı, 
Fenerbahçe’nin iki yıldır ‘celladı’ oldu 
resmen. Geçen yıl da burada puan 
kaybedip umutlarını yitirmişti 
şampiyonluk için. En başta bahsettiğim 
ithamlar yine asılsız çıktı gördünüz. Emre 
Belözoğlu’nun gollerden sonra sevinci, 
Bekir’in harika performansı susturmuştur 
sorumlularını.

Son olarak, artık hayalcilik 
yapmanın bir anlamı yok. Tabiki 
şampiyonluk kesinleşmedi daha ama 
hazımsanamayacak bir dezavantajı var 
artık sarı lacivertlilerin. Beşiktaş’ın taraflı 
tarafsız oynadığı iyi oyuna rağmen, 
Fenerbahçe taraftarı ‘şampiyonluğu 
kaybettik’ düşüncesinde buluşuyorsa, 
Yönetim-Teknik heyet-Futbolcu, şapkasını 
koyacak önüne,düşünecek!

Fırat Aydınus dua etsin Başakşehir 
kazandı! Yoksa aleyhine çok kötü hatalar 
yaptı. Hakem konuşmayı sevmiyorum, tek 
tek belirtmeyeceğim...
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Yollarda ‘kaza kara 
nokta’ mesaisi!
Karayolları Genel Müdürlüğü 
sorumluluğu altında 2 bin 289 
kilometre otoyol, 31 bin 204 
kilometre devlet yolu ve 33 bin 50 

kilometre il yolu olmak üzere toplam 

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

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

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

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

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

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

Ekonomistler, sadeleşme sürecinde üst 
banttan indirimlerin devam edeceği, 

bu sürecin sonunda da koridorun 
iyice daralması ile fonlama maliyetinin 

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

değerlendirebileceğini kaydediyor.

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

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

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

SADELEŞME

POLİTİKA FAİZİ NEDİR?

AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİ

GENİŞ FAİZ KORİDORU UYGULAMASI

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

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

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

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

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

Üst bant

Alt bant

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

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

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

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

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

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

Şark Meselesi kavramı, XIX. yüzyılda 
diplomatik ve politik bir terim olarak 
ifade edilmeye başlamış olup, tarihi 
kökeni oldukça eskidir. Zaman ve zeminin 
şartlarına bağlı olarak çeşitli görünümde ve 
yerde ortaya çıkan ve de değişik şekillerde 
tarif edilen Şark Meselesinin temelinde ve 
özünde Hıristiyan-Müslüman yani, Haç-
Hilal veya Avrupa-Türk münasebetleri ve 
mücadelesi yatmaktadır. 1 Fransız tarihçisi 
Albert Sorel “Türkler Avrupa’ya ayak bastığı 
günden beri Şark Meselesi zühur etti.”  
diyerek meselenin aslında bir Türk meselesi 
olduğunu vurgulamaktadır.

Avrupa için Türkler, tarih boyunca doğudan 
gelen bir tehdit olarak algılanmışlardır. 
Avrupa’daki devletler Türkleri, din başta 
olmak üzere, tamamen farklı bir topluluk 
olarak görmüştür. Osmanlı Devleti’nin 
güçlü olduğu asırlar boyunca Türkler, Orta 
Avrupa‘ya kadar girip Osmanlı sınırlarını 
Avrupa Devletleri aleyhine genişleten bir 
düşman, Müslüman olarak da Hıristiyanlığı 
tehdit eden bir güç, Asya ile kara ticaret 
yollarını Avrupa’ya tamamen kapayan bir 
engeldi. Kısaca; Osmanlı Devleti Avrupa 
Devletleri için dini, ekonomik, askeri, siyasî 
ve kültürel bir tehdit olarak görülmüştür. 
XIV. yüzyılda güçlü bir biçimde başlayan 
bu algılama son altı yüz yıla damgasını 
vurmuştur. 

Nihayet Avrupa’nın Türklerle süren 
mücadelesinin sonunda ana yurdumuz 
Anadolu; Şark Meselesini kapatmak isteyen 
İngilizlerin, Fransızların, İtalyanların ve 
onların taşeronu Yunanlıların işgaline 
uğramıştır. Ama mazisini tarihleştiren, 
kültürünü millileştiren ve coğrafyasını 
vatanlaştıran Türk milleti büyük atamızın 
liderliğinde verdiği ölüm-kalım savaşları 
sonucu verdiği şehit kanları ile tarihe 
yazdırdığı Lozan Antlaşması ile bu 
mücadeleyi Şark Meselesinin takipçilerine 
karşı kazanmıştır.

Ama Şark Meselesi Avrupalı devletler için 
bitmemiştir. Şark meselesinin Avrupa’da 
hala canlı yaşadığının en somut örneğini 
bu gün Avrupa Birliğinde görmekteyiz. 
Avrupa Birliği tarafından günümüzde; Şark 
Meselesini Türk’ün kesin zaferi ile durduran 
Lozan Antlaşmasının nasıl yıpratılmaya 

çalışıldığını görmekteyiz. Türkiye’nin milli 
sınırları, coğrafi hakları, nüfus özellikleri, 
siyasal yapısı ve devlet modeli üzerinde 
tartışmalar açılarak, Türkiye’nin sahibi 
Türk milleti yeniden parçalanmaya 
çalışılmaktadır. AB’nin Türkiye ile ilgili 
İlerleme raporlarına baktığımızda, 
Azınlıklar meselesi, Pontusçuluk, Fener 
Rum Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban 
Okulu, Ana Dil Meselesi gibi konular ile 
milletimizin ayrılmaz parçaları Alevi ve 
Kürt vatandaşlarımızın azınlık statüsüne 
sokulmaya çalışıldığını görmekteyiz. 
Türkiye son elli yılda Avrupa’daki hemen 
hemen tüm bütünleşme çabaları içerisinde 
aktif olarak yer almasına rağmen, ekonomik 
düzeyleri Türkiye’nin çok gerisindeki Doğu 
Avrupa ülkelerinin bile Avrupa Birliğine 
alınırken Türkiye’nin hala alınmamış 
olması ve de Türk vatandaşlarına vize 
uygulamasının ısrarla
hala devam ettirilmesinin altındaki gerçek 
sebep araştırıldığında karşımıza yine Şark 
Meselesi çıkmaktadır.

Tekrar tarihe baktığımızda bugünkü 
1995 Gümrük Birliği Anlaşması ile 1838 
Balta Limanı Anlaşması, bugünkü AB 
uyum yasaları ile 1839 Tanzimat Fermanı, 
bugünkü AB Türkiye İlerleme raporları 
ile 1856 Islahat Fermanı eş değerdir. 
Bu anlaşmalarla 16. Türk Devleti olan 
Osmanlı İmparatorluğu parçalanmıştır.
Bugün, Avrupa Birliğinin bayrağına 
ve bazı gazetelere baktığımızda Haçlı 
zihniyetinin yansımaları kolayca tespit 
edilebilmektedir. AB bayrağının tasarımını 
yapan ve koyu bir Katolik olduğu bilinen 
Arsene Heitz dizaynı hazırlarken Meryem 
Ana figüründen esinlendiğini açıklamıştır. 
‘’Gökte ulu bir belirti görüldü. Güneşi 
kuşanmış bir kadın, ayaklarının altında 
ay, başında 12 yıldızdan bir taç’’(Vahiy 
12-1) AB bayrağındaki 12 yıldız Hz.İsa’nın 
12 havarisini temsil etmektedir. Havariler 
Hz.İsa’nın İncil’i yaymak ve vaaz vermekle 
görevlendirdiği yardımcılarıdır. Katolik 
Kilisesi’ne bağlı İtalyan piskoposların yayın 
organı L’Avvanire gazetesinde4 yer alan 
‘’Unutulmamalı ki Avrupalı fikri, başlı başına 
düşman Türklere ve Türkiye’nin başını 
çektiği İslam dünyasına karşı gelişti.’’ Artık , 
Artık Türkiye olarak; Avrupa Birliğine ‘’ Şark 
Meselesi hala bitmedi mi?’’ diye sormalıyız.
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İzmir Kuş Cenneti’ndeki dünyanın en büyük yapay üreme adasında, 11 bine yakın flamingo 
kuluçkaya yattı. Rakamın 11 bine yükselmesiyle tüm dünyadaki popülasyonun etkileneceği ve 
kuluçkaya yatan flamingo sayısının gelecek yıllarda 15-16 binlere çıkabileceği belirtiliyor.

Kuş Cenneti rekora koşuyor

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

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

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

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



48 NİSAN 2016 - SAYI 13

İÇİMİZDEN

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

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

Yeni ve genç müdürümüz Veysel 
Durgun’un eğitim ve gençlere yönelik 
mega ve çılgın proje ve çalışmaları 
var. İnanıyorum ki artık Hakkari 
ve öğrencilerimiz başarılarıyla sür 
manşetleri süsleyecek ve her kesim bizi 
alkışlayacaktır. 

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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BAŞKANLIK SİSTEMİ 
SİNYALLLERİNİ VERİRKEN

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

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

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

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

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

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

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

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

im
izd

en

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

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

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

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

Londra’ya müslüman başkan

DÜNYA
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İÇİMİZDEN

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

ve Kasich yarıştan çekilince Trump tek başına kaldı. 

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

TRUMP RAKİPLERİNİ NASIL GERİDE BIRAKTI?

DEMOKRATLARDA CLINTON HALA ÇOK AVANTAJLI

1 ŞUBAT

15 MART

1 MART

22 MART

26 NİSAN

19 NİSAN

3 MAYIS

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

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

Ohio’yu kazanan Kasich ise yarışa devam etti.

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

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

Trump, 5 eyalette gerçekleştirilen ön seçimlerin
tamamını kazandı.

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

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

delege ile yarışı sonlandırdı.
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Masalların
Sarayı:  
El Hamra

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YEME-İÇME



58 NİSAN 2016 - SAYI 13

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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OTOMOTİVİ, AB ÇOŞTURDU
Türk otomotiv sektörü, ocak-mart döneminde batı ülkeleri başta olmak üzere 167 

ülke ve özerk bölgeyle 12 serbest bölgeye ihracaat gerçekleştirdi.

OTOMOTİV İHRACAATI (OCAK-MART)

Güney Kıbrıs Rum kesimine dış satım yapılmadı

OCAK
MART
2016

EN FAZLA İHRACAAT YAPILAN AB ÜLKELERİ

5 MİLYAR
543 MİLYON
688 BİN DOLAR

4 MİLYAR
426 MİLYON
493 BİN DOLAR

1 MİLYAR
117 MİLYON
195 BİN DOLAR

AB
ÜYESİ
ÜLKE

140
ÜLKE

İNGİLTERE

ALMANYA

İTALYA

FRANSA

İSPANYA

647 milyon
771 bin dolar

960  milyon
829 bin dolar

566  milyon
482 bin dolar

556 milyon
485 bin dolar

318 milyon
415 bin dolar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yılın doktoru cezaevinden çıktı

Dr. Ayşe Candan

Türkiye’ye sağlık turizminden yıllık gelir 1,5 milyar dolara yaklaştı. Özel kuruluşlar dahil olmak üzere 
ülkeye sağlanan döviz girişinin yıllık üç milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Sağlık Bakanlığı Müşaviri 
Erol Afşin, “Birkaç yıl içinde yıllık gelirin beş milyar dolara ulaşacağına inanıyorum” dedi.
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aynı hastaların olmasının hem 
kendisine hem de hastalara avantaj 
sağladığını dile getiren Candan, 
hastaları yakından tanıdığı için 
sorunlara çözüm bulma konusunda 
daha az sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. 
Günde ortalama 60 hastaya 
baktığını ifade eden Candan, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kişiler 
adını bildiğimiz hatta bazen aile 
hikayesini dahi bildiğimiz kişiler 
oluyor. Ürkütücü gelebilir dışarıdan 
ama bu o kadar da ürkütücü değil. 
Mahkumiyeti bitip dışarıda İZBAN’da 
karşılaştığımızda ‘Ayşe abla çok 
teşekkür ederim, Allah razı olsun 
beni kurtardın’ diyenler de oluyor. 
Bu da bizi çok sevindiriyor. Bana 
‘Doktor Hanım’,  ‘Ayşe Abla’, Ayşe 
Hanım’ diyen de var ama mahkumlar 
‘Ayşe abla’yı daha çok kullanıyor.  
Hakikaten biz burada onların Ayşe 
ablası, kardeşi gibi hizmet veriyoruz. 
Bize adımızla hitap ediyorlar, biz 
de onlara adıyla hitap ediyoruz. 
Açık görüşte annesiyle, oğluyla, 

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

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

 “Çalışma ortamımdan memnunum”
Erkek kapalı ceza infaz kurumlarında 
bir kadın olarak görevini sorunsuz 
devam ettirmesi nedeniyle takdir 
edildiğini belirten Candan, bunun 
kendisi için tehlikeli olabileceğinin 
ifade edildiğini ancak görev yaptığı 
2,5 yılda hiçbir riskli durumla karşı 
karşıya kalmadığını vurguladı 
Özellikle ‘T tipi’ erkek cezaevlerinde 
kadın doktor olarak hizmet veren 
sadece kendisinin olduğunu 
tahmin ettiğini dile getiren Candan, 
“İdarecilerimizin de dikkatini çeken 
bu zaten. Burada güvenlik tedbirleri 
fazlasıyla alınıyor. Siz vatandaşın 
işini görmediğiniz zaman dışarıda 
da bir risk var, sıkıntı yaşayabilirsiniz. 
Bugüne kadar burada bir risk 
yaşamadım, bir risk faktörüyle de 
karşılaşmadım. Açıkçası çalışma 
ortamımdan memnunum” dedi. 
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A F A D  K A M P I

Türkiye, Dünya İnsani Zirvesi’ne hazırlanıyor
Dünyada en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye, tarihte ilk defa gerçekleştirilecek 

zirveye ev sahipliği yapacak. 

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

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

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

yardım alanında” dünyanın en 
çok yardım yapan ikinci ülkesi.

Türkiye’nin 2015’te
yaptığı resmi kalkınma yardımı

3 milyar 913 milyon dolara
ulaştı.

4 kıtada 40’tan
fazla ülkede faaliyet

gösteriyor.

poliklinik hizmeti
verildi.

Derslik sayısı Okul öncesi İlkokul Ortaokul Lise
Toplam

öğrenci sayısı

hastaneye sevk
edildi.

Suriyeli çocuk
Türkiye’de doğdu.

ameliyat
gerçekleşti

poliklinik hizmeti
verildi.

yatarak tedavi
yapıldı.

AFAD
kamplarında 281 bin 935

sığınmacı kalıyor.

Türkiye, Suriyeliler için
2011’den bu yana yaklaşık

10 milyar dolar harcadı.

3 milyar 913 milyon $

GEÇİCİ SAĞLIK MERKEZLERİNDE 

5.086.471

1.211 6.857 42.491 20.051 9.308

325 BİN

78.707

945.576 kişi 151.476 325.360

6.156.660 480.204

KAMPLARDA EĞİTİM

HASTANELERDE

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

272 BİNİ
SURİYELİ

2.42 milyar $
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Lise

ameliyat
gerçekleşti

yatarak tedavi
yapıldı.
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