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BAŞKANDAN

SORUN BU DEĞİL
Bugün gazeteler ‘’AK PARTİ ARAYIŞTA’’ diye manşetler attı... 
Kadın Dernekleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktarın da Başkan Yardımcısı olduğu 
Kadem, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ı ziyaret edip, 6 AKP milletvekilinin verdiği Cinsel İstismar affının geri çekilmesi veya 
ertelenmesini istedi.
Muhalefet Partileri CHP, MHP, HDP de tepki koyarak bu önergenin ivedi geri çekilmesini, aksi taktirde bu yasanın 12-17 
yaşlarındaki çocuklarımızı hem okuldan alıkoyup, hem de tecavüzün önünün açılacağını ifade ettiler.

                                        xxx
Ülkede işsizlik, terör ve hayat pahalılığı gibi can alıcı sorunlar varken bu 6 milletvekilinin ne diye böyle bir konuyu 
gündeme getirdiği, ardından ‘’önergemizi geri çekmiyoruz’’ diye inadına savunma yaptıkları anlaşılır gibi değil.     
Zira yapılan araştırmalar AKP lilerin büyük bir kısmının da bunu tasvip etmediği ve bunun ispatının da KADEM başkan 
yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın tepkisinin olduğu.
                                        xxx
Tam Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar darbe girişiminin ardında FETÖ terör örgütünün olduğunu Ermeni Parlamentere 
ispat ettiği...
Ardından Avrupa Parlamentosu Raportörü Kata Piri’nin ‘’AB içinde Türkiye’nin yeri var. AB de Türkiye’nin müzakere 
sürecinde büyük hatalar yaptı’’ dediği anda, tüm bunlar pırrr oldu gitti.
                                        xxx
Zaten Başbakan Binali Yıldırım bu milletvekillerine adeta ders olacak şekilde, muhalefete dönüp ‘’Daha iyi bir öneriyle 
gelin’’ dedi.
                                     xxx
Şu anda ülkenin sorunu böyle boş işler değil...
Sorun halkın mutluluğu ve refahı...
Milletvekilleri bunu düşünsün ve çözüm getirsin...
Millet bekliyor. 

Şerafettin ŞIVKIN

serafettin.sivkin@simgedergi.com
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Uluslararası İş Forumu Kongresi - MÜSİAD EXPO
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNR EXPO Fuar Merkezinde düzenlenen ve Anadolu Ajansı’nın (AA) “Global İletişim 
Ortağı” olduğu MÜSİAD EXPO ve 20. Uluslararası İş Forumu Kongresi’ne katılarak konuşma yaptı.

GÜNCEL
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ÇÖZÜM BULALIM!..

Kimse ne kızsın…
Ne alınsın.
Doğruya doğru, eğriye eğri demediğiniz 
müddet zarfında başımız beladan 
kurtulmaz.
x
Demokratik ülkelerde iktidarı uyarmak ve 
eleştirmek her yazarın görevidir…
Bu durum aleyhe değil, lehe bir durumdur.
x
Eğer iktidarlara:
Bravo…
Süpersin…
Her şeyi iyi yapıyorsun… Diyen 
yağdanlıklara inanılırsa, bilinsin ki sizi zayıf 
gördükleri anda ilk darbeyi vuracak olan 
onlardır.
x
Gelelim konuya..
x
– Her gün şehit!
– Her gün ölüm!
– Her gün Dolar’ın zıplaması!
– Bakan’ın milletvekiline, Milletvekili’nin 
bakan’a ‘’Terbiyesiz… Terbiyesiz sensin’’ 
demesi.
-Diğer bir bakanın rektör koltuğuna 
oturup rektörün ayakta beklemesi!
– Anayasa için sadece tek parti ile 
görüşülmesi…
– Adıyaman’ın Gerger ilçesinde 30 imam 
hatip lisesi öğrencisine 2 yıldır tacizde 
bulunulması!!!
x
Gündemimiz bunlar.
Demek ki bir yerde hata var!..
x
O zaman örnekle bunun çözümünü 
bulmaya çalışalım.
AB ülkelerini bildiğimiz için bilinmeyen 
NORVEÇ’i ele alalım.
Bakalım gündemlerinde ne var…
…
-Kaygan yol kazalarının artmaması için kış 
lastiklerinin takılması.
-Muz kabuklarının yere atılmaması.

-20 dakikada yapılabilecek yemek tarifi.
-Dudak kuruması için 4 tüyo.
-Bu hokeyinde Montreal’in fark yemesi.
-Trump’un, Jenifer Lopez desteğine 
ihtiyacı olmadığını ifade etmesi.
x
Farkı gördük…
Gülmeyin de çözüme bakalım…
x
Topraklarımızda her şey yetişiyor mu?..
Yetişiyor.
Dünyada kendi kendine yeten 5 dünya 
ülkesinden biri miyiz?..
Biriyiz.
50 yıldır ‘’ Tek sorunumuz iç barışın 
sağlanamaması mı?’’
Sağlanamaması.
Peki, bunlara çözüm mü zor?
Değil.
x
O zaman hep beraber el ele…
Gönül gönül’e…
Çözüme.
Olan çözümü başlatmaya!..

İç
im
izd

en

Bekir Özer

bekir.ozer@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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GÜNCEL

Triatlonda hedef olimpiyat sporcusu yetiştirmek

- Türkiye Triatlon Federasyonu Başkanı Çelik:
“Hedefimiz 2020 Tokyo Olimpiyatları’na en az bir ya da iki sporcu göndermek”

BALIKESİR (AA) - Türkiye Triatlon 
Federasyonu Başkanı İsa Tamer 
Çelik, hedeflerinin, 2020 Tokyo 
Olimpiyatları’na en az bir ya da iki 
sporcu göndermek olduğunu söyledi.

Balıkesir’de bir kafede basın toplantısı 
düzenleyen Çelik, Türkiye’de triatlon 
sporunun geliştirilmesi ve dünyada 
söz sahibi olabilmek için çok 
çalışacaklarını ifade etti.

Kentin triatlonda bir merkez 
olduğunu dile getiren Çelik, “Triatlon 
Balıkesir’de çok yaygın ve sporcu 
sayısı da iyi. Biz de bu sporda 
başarılı olmak istiyoruz ve bunun 
için çok çabalıyoruz. Maalesef bu 
yılki olimpiyatlara sporcu veremedi 
federasyonumuz. Hedefimiz 2020 
Tokyo Olimpiyatları’na en az bir ya da 
iki sporcu göndermek.” diye konuştu.

Triatlonda Türkiye’de 600’e yakın 
sporcu bulunduğunu belirten Çelik, 

“Aktif olarak 30 kulüp bulunuyor. 
Fakat yaş kategorilerinde ‘master’ 
dediğimiz bölümde çok sporcu 
var. ‘Ironman’ diye iş adamlarının 
da yarıştığı bir üst kademesi var 
bu sporun. İnşallah onu Türkiye’ye 
getirebilirsek dünyada söz sahibi 
olacağımızı düşünüyorum.” ifadelerini 
kullandı. 

Öte yandan toplantıya, Balıkesir 
Sanayici ve İş Adamları Derneği 
Başkanı Abdullah Bekki ve Büyükşehir 
Belediyespor Kulübü Başkanı Yusuf 
Hocaoğlu da katıldı.
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İÇİMİZDEN

Başkanlık sistemi rejimi değiştirmez...

Daha önce de belirttiğimiz gibi 
Başkanlık sistemi rejimi değiştirmez, 
Sistemi değiştirir.
Günümüz dünyasında Cumhuriyeti 
savunarak hala başkanlık sisteminin 
cumhuriyet karşıtı bir rejim gibi 
göstermek ancak ve ancak statüko 
dan beslenmek ihtiyacını hissedenler 
için geçerlidir. Yıllardır bu ülkede 
statükoculuk yaparak hiç bir yere 
gelemeyen zihniyetler hala o katı 
tutum ve davranışlarından vaz 
geçmemektedirler. Hiç bir başkanlık 
sistemi dikta rejimini getirmemiştir, 
tam aksi parlamenter sistemler 
sonrasında dikta rejimleri oluşmuştur. 
Bunu dahi bilmeyen bir muhalefet 
partisi iktidar olabilir mi? 

Her seçimde yüzde 25 lerin üstüne 
çıkamamanın hesaplarını dahi 
yapmaktan aciz bir zihniyet ile ne yazık 
ki karşı karşıyayız. 

Oysa Anadolu ve anadolu halkı, dünya 
tarihinin en büyük medeniyetlerinin 
kurulduğu ve yeşerdiği toprakların; 
Türkiye tarihinin en güçlü 
devletlerinden biri olan 600 yıllık 
osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçıları 
bu topraklar üzerinde yaşayan etnik 
kökenleri farklı topluluklardır.

Bu durum, Türkiye Cumhuriyeti’nin, 
Türk toplumunun ve İnsanının derin 
tarihi bilincine işaret etmektedir. 
Başka ülke vatandaşlarının okuyarak, 
araştırarak, inceleyerek sahip olmaya 
çalıştıkları böylesi bilinç, bizim 
genlerimize işlemiş olmalı ki, üzerinde 
durmayacak kadar doğal zannediyor, 
ziyan ediyoruz...

Asında çözüm çok derinlerde yatan 
bu bilinci şuurlu biçimde tazelemek; 
böylesi bir geçmişe kıyasla genç 
sayılabilecek Cumhuriyetimizi, tüm 
kurumları ile bu mirasın üzerinde ve 
çağın gerçekleri, çağın değerleri ile 
yoğurarak, yeniden yapılandırmakta 
yatmaktadır.

Tütkiye Cumhuriyeti’nin toplum 
yapısı çok çeşitli etnik özellikleri ve 
dolayısıyla, kültürel zengiliği haizdir.

Böylesi bir toplum yapısı. Tam 
demokrasinin yeşermesi için ideal 
ortamı hazırlar. Yine böylesi bir toplum 
yapısı, bugün tüm ileri ülkelerin 
küreselleşme kavramı içinde ideal 
olarak ortamının nüvesi niteliğindedir. 
Çünkü, böylesi bir mozaiktir ki, insan 
oğluna etkileşim yoluyla en somut, en 
hızlı maddi ve manevi gelişimi sağlar.   

Çözüm, bu özgün yapının özenle 
korunmasında; korunmakla kalmayıp, 
geliştirilmesinde ve tüm dünyaya 
örnek teşkil edecek şekilde, bilinçle 
onurlandırılmasında yatmaktadır.

Bu ülke genç bir nüfusa sahiptir. 
Böylesi genç ve dolayısıyla, dinamik 
ve istekli nüfus yapısı dünyanın pek az 
ülkesine nasip olmuş, muazzam  bir 
potansiyel güçtür.

Türkiye bugün her alanda, dünya 
standartlarında yetişmiş insan 
gücüne sahiptir. Bu değere ek olarak, 
girişimcilik, çalışkanlık, uyum yeteneği 
insanımızın pek çok kez kanıtladığı 
özelliklerinin başında gelmektedir.

Sorun, insanlarımızın bu niteliklerini 
ortaya koymalarına, kendilerini ifade, 
etmelerine, her bakımdan üretken 
olmalarına imkan sağlayacak özgür 
ve hatta imkan sağlayacak, özgür 
ve sınırsız imkanı onların önlerine 
koyabilmekte yatmaktadır. 

Ne yazık ki bu güne kadar sahip 
olduğumuz bu eşsiz öz kaynakların 
bilinci ile, kendisine karşı olduğu kadar, 
dünyamız ve dünya insanına karşı 
sorumluluğunu idrak etmek; zaman 
kaybetmeksizin çoktan hakkettiği lider 
ülke gelmek zorundadır. 

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com

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

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

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

15 Temmuz Milli Direniş Sergisi

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

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

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

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

GÜNCEL
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-TEB Genel Müdürü Vekili Boz:
- “Bugün gelinen noktada sıfır sermayeli bir startup 2 yılda milyar dolarlık bir şirket haline 
gelebiliyor”

Design & Innovation Summit Konferansı

GÜNCEL
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GÜNCEL
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GÜNCEL

“Türkiye Ekonomisi ve Güncel 
Gelişmeler” toplantısı
- Başbakan Yardımcısı Şimşek: (1)
- “Küresel ticaretteki büyüme hızı 
dünya büyüme hızına indi, şimdi 
de yarısına doğru indi. Mesela bu 
sene DTÖ tahminine göre küresel 
ticaret sadece yüzde 1,7 büyüyecek. 
Halbuki küresel ekonomi yüzde 3 
civarında büyüyor. Dolayısıyla bu da 
olağanüstü bir döneme işaret ediyor”
- “Yüzde 3’lük büyüme nispeten 
düşük bir büyüme. OECD bunu 
düşük büyüme tuzağı olarak 
tanımlıyor”
İSTANBUL (AA) - Başbakan Yardımcısı 
Mehmet Şimşek, küresel ticaretteki 
büyüme hızının dünya büyüme 

hızının yarısına doğru indiğini 
belirterek, “Mesela bu sene Dünya 
Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) tahminine 
göre küresel ticaret sadece yüzde 
1,7 büyüyecek. Halbuki küresel 
ekonomi yüzde 3 civarında büyüyor. 
Dolayısıyla bu da olağanüstü bir 
döneme işaret ediyor.” dedi.

Şimşek, Anadolu Aslanları İşadamları 
Derneğinin (ASKON) düzenlediği 
“Türkiye Ekonomisi ve Güncel 
Gelişmeler” konulu toplantıda 
yaptığı konuşmada, dünya 
ekonomisi küresel kriz sonrasında 
hızla toparlanmaya girse de, uzun 
vadeli büyüme oranlarının oldukça 
altında bir büyüme ile yoluna devam 

ettiğini, küresel büyümenin yüzde 3 
civarında olduğunu kaydetti.

Yüzde 3’lük büyümenin nispeten 
düşük bir büyüme olduğunu aktaran 
Şimşek, “Ekonomik Kalkınma ve 
İşbirliği Örgütü (OECD) bunu düşük 
büyüme tuzağı olarak tanımlıyor.” 
diye konuştu.

Şimşek, satın alma yöneticileri 
endeksinin siparişler noktasında 
ipuçları verdiğine işaret ederek, 
burada hem imalat hem de 
hizmetlerde bir toparlanma 
görüldüğünü, bunun geleceğe 
dönük dünya ekonomisinin 
büyümesini yüzde 3’lerin altına 

“Türkiye Ekonomisi ve Güncel Gelişmeler” toplantısı 
yapıldı.
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GÜNCEL

“Türkiye Ekonomisi ve Güncel Gelişmeler” toplantısı 
yapıldı.

inmeyeceğini ortaya koyduğunu 
ifade etti.

Hem gelişmiş, hem de gelişmekte 
olan ülkelerde kısa vadeli 
görünümün olumlu olduğunu 
vurgulayan Şimşek, burada 
olumludan kastının büyümenin 
daha da yavaşlamayacağı yönünde 
olduğunu bildirdi.

Şimşek, küresel ticaretin normalde 
dünya ekonomisinin 2 katı hızla 
büyüdüğüne dikkati çekerek, 
sözlerine şöyle devam etti:

“Yani küresel büyüme yüzde 3 ise 
bunun yüzde 6 olmasını beklersiniz. 
Fakat ilginç bir şey küresel ticaretteki 
büyüme hızı dünya büyüme hızına 
indi, şimdi de yarısına doğru indi. 
Mesela bu sene DTÖ’nün tahminine 
göre küresel ticaret sadece yüzde 
1,7 büyüyecek. Halbuki küresel 
ekonomi yüzde 3 civarında büyüyor. 
Dolayısıyla bu da olağanüstü bir 
döneme işaret ediyor. Ticarette de 
tıkanma var. Bunun bir çok sebebi 
var. Bunun bir tanesi korumacılık 
eğilimi. 2008’den bu yana dünya 
ülkeleri bin 400’ün üzerinde 
korumacılık tedbiri aldılar. Bu ticareti 
sınırlıyor. Yatırımlarda ciddi bir 
yavaşlama var. Bu da ticaretin bir 
kısmını etkiliyor. Aslında yavaş yavaş 
ucuz işçiliğin olduğu, başka pazar 
avantajlarının olduğu ülkelere doğru 
üretimin kaydığı, ürünleri oradan 
alma süreci tersine dönüyor. Özetle 
küresel ticarette de bir tıkanıklık söz 
konusu ve o da karşımıza başka bir 
sorun olarak çıkıyor.”

- “Amerika’da faiz artışı fiyatlanıyor”

Başbakan Yardımcısı Şimşek, 
ortalama küresel enflasyonun yüzde 
3’ün, gelişmekte olan ülkelerde 
yüzde 5’in, gelişmiş ülkelerde 
ise yüzde 1’in altında olduğunu 
belirterek, “Düşük büyüme, düşük 
ticaret, şimdi de karşımızda düşük 
enflasyon… Aslında bu da ticari 
hayat açısından zor bir konu.” dedi.

Gelişmekte olan ülkelerde 
emtianın ticaretin yüzde 50-60’ını 
oluşturduğunu anımsatan Şimşek, 
bu rakamın bazı ülkelerde yüzde 
90’lara kadar vardığına işaret 
ederek, emtia fiyatlarının bir miktar 
toparlandığını ama yine de nispeten 
düşük seyrettiğini kaydetti.

Şimşek, faizlerin dünyada çok düşük 
olduğunu, yakın döneme kadar işlem 
gören devlet tahvillerinin neredeyse 
3’te birinin eksi faizde olduğu 
bilgisini verdi.

Dünyanın bir çok bölgesinde faizlerin 
yüzde 1’in altında, bazı ülkelerde 
ise eksi faiz uygulaması olduğunu 
hatırlatan Şimşek, konuşmasını şöyle 
sürdürdü:

“ABD Merkez Bankası (Fed) dolar 
likiditesi açısından en önemli 
bilanço. Burada geçen sene bir faiz 
artışı oldu. Bu sene aralıkta bir tane 
daha olacak muhtemelen, piyasalar 
o şekilde fiyatlıyor. Sonuç itibarıyla 
şu resme baktığınız zaman, merkez 
bankalarının önümüzdeki dönemde 
faiz beklentilerine baktığımız 
zaman, önemli ülkeler, bölgeler 
olması hasebiyle Avro Bölgesinde, 
Japonya’da sıfır, eksi faiz uygulaması 
büyük oranda devam edecek gibi 
görünüyor. Amerika’da ise bir miktar 
faiz artışı fiyatlanıyor.”
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ANKARA (AA) - Trafiğe kayıtlı araç 
sayısı, eylülde bir önceki aya göre 
yüzde 0,3 artarak 20 milyon 801 bin 
620’ye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül 
ayına ilişkin motorlu kara taşıtları 
istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, eylül sonu itibarıyla 
trafiğe kayıtlı toplam 20 milyon 
801 bin 620 taşıtın yüzde 53,4’ünü 

otomobil, yüzde 16,3’ünü kamyonet, 
yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 
8,4’ünü traktör, yüzde 4’ünü kamyon, 
yüzde 2,2’sini minibüs, yüzde 1,1’ini 
otobüs, yüzde 0,2’sini ise özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan toplam 80 bin 
434 taşıt içinde otomobil yüzde 57,1 
ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla 
yüzde 17,4 ile kamyonet, yüzde 14,3 
ile motosiklet, yüzde 6,4 ile traktör 

takip etti. Taşıtların yüzde 4,8’inin 
ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel 
amaçlı taşıtlardan oluştuğu görüldü.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı 
yapılan taşıt sayısı, ağustosa 
göre yüzde 15,8 azaldı. Bu azalış 
motosiklette yüzde 29,1, otomobilde 
yüzde 15,9, kamyonda yüzde 15,1, 
özel amaçlı taşıtlarda yüzde 12,2, 
kamyonette yüzde 10,8, traktörde 
yüzde 5,4 olarak gerçekleşti. 

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,3 artarak 20 milyon 801 bin 620’ye 
yükseldi
- Ocak-eylül döneminde 885 bin 937 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 78 bin 789 taşıtın ise trafikten kaydı 
silindi, böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 807 bin 148 arttı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı
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Minibüste yüzde 40, otobüste yüzde 
24,1 artış oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında, 
eylülde geçen yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,2 azalış gerçekleşti. Bu azalış 
otomobilde yüzde 0,9, minibüste 
yüzde 43,9, otobüste yüzde 20,2, 
kamyonda yüzde 28,7, motosiklette 
yüzde 13,4, özel amaçlı taşıtlarda 
yüzde 27,1 olarak kaydedildi. 
Kamyonette yüzde 2,6, traktörde ise 
yüzde 3,6 artış oldu.

- Ocak-eylül dönemi

Ocak-eylül döneminde 885 bin 937 
taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 78 bin 
789 taşıtın ise trafikten kaydı silindi. 
Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 
807 bin 148 arttı.

Devri yapılan 502 bin 381 taşıt 
içinde otomobil yüzde 69,4 ile ilk 

sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla 
yüzde 15,7 ile kamyonet, yüzde 5,4 
ile motosiklet, yüzde 3,5 ile traktör 
takip etti. Eylül ayında devri yapılan 
taşıtların yüzde 6’sını ise minibüs, 
otobüs, kamyon ve özel amaçlı 
taşıtlar oluşturdu.

Eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 
11 milyon 109 bin 440 otomobilin 
yüzde 39,5’ini LPG, yüzde 33’1’i dizel, 
yüzde 27’si benzin yakıtlı olarak 
belirlendi. Yakıt türü bilinmeyen 
otomobillerin oranı ise yüzde 0,4 
oldu.

Trafiğe kaydı yapılan 45 bin 
916 otomobilin yüzde 17,5’inin 
Volkswagen, yüzde 8,1’inin Renault, 
yüzde 7,4’ünün Opel, yüzde 6,4’ünün 
Hyundai, yüzde 6,3’ünün Toyota, 
yüzde 5,9’unun Fiat, yüzde 5,7’sinin 
Mercedes-Benz, yüzde 5,3’ünün 
Ford, yüzde 4,9’unun Dacia, yüzde 

4,3’ünün BMW olduğu, yüzde 
28,2’sinin ise diğer markalardan 
oluştuğu görüldü.

Ocak-eylül döneminde trafiğe kaydı 
yapılan 532 bin 298 otomobilin 
yüzde 37,8’inin 1501-1600, yüzde 
27’sinin 1401-1500, yüzde 15,3’ünün 
1301-1400, yüzde 15’i 1300 ve altı, 
yüzde 3,5’inin 1601-2000, yüzde 
1,3’ünün 2001 ve üstü motor silindir 
hacmine sahip olduğu kaydedildi.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan 
otomobillerin yüzde 62,4’ü beyaz, 
yüzde 15,5’i gri, yüzde 8,6’sı siyah 
ve yüzde 6,5’i kırmızı, yüzde 7’si ise 
diğer renklerden oluştu.
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- “Bir ay önceden piyasada olan 
ürünler yerli üretim değildi. Biz 
daha hasada başlamadan önce 
İran’dan kalitesiz kiviler geliyor. 
Onları görüyorsunuz. Şu anda Yalova 
kivisi devreye girecek ve piyasada 
bir rahatlama, fiyatlarda da düşüş 
sağlayacak”
YALOVA (AA) - İSMAİL ERSAN - 
Türkiye’de yılda ortalama 35 bin ton 
kivi üretiminin yaklaşık yüzde 60’ını 
(20 bin ton) karşılayan Yalova ve 
çevresinde hasada başlandı. 

Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı 
Mustafa Tunalı, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Yalova ve 
çevresinde (Bursa-Orhangazi) 
yaklaşık 20 bin ton kivi üretildiğini 
belirtti.

Tunalı, kivi hasadına kasım ayının ilk 
haftasında başladıklarını belirterek, 
hasada başlamadan önce ürünlerde 
refraktometre cihazı ile ölçümler 
yaptıklarını, böylece suda çözünen 
kuru madde miktarını ölçerek hasat 
zamanını tespit ettiklerini anlattı.

Bu oranın 6,5 olması gerektiğini 
vurgulayan Tunalı, “Çünkü daha 
aşağılarda hasat edilirse kivi 
depolarda dayanamaz bozulur. 
Raf ömrü de kısalır. O yüzden bu 
ölçüm çok önemli. Bu ay itibarıyla 
6,5 oranını yakaladık. Gıda, Tarım 
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de bu 
rakama ulaşıldığını ilan etti. Çiftçiler 
de hasada başladı.” diye konuştu. 

- “Yalova kivisi fiyatlarda düşüş 
sağlayacak”

Türkiye’deki kivi üretiminin yaklaşık 
yüzde 60’ının Yalova ve bölgesinden 
karşılandığını hatırlatan Tunalı, şöyle 
devam etti: 

“Bir ay önceden piyasada olan 
ürünler yerli üretim değildi. Biz 
daha hasada başlamadan önce 
İran’dan kalitesiz kiviler geliyor. 
Onları görüyorsunuz. Şu anda Yalova 
kivisi devreye girecek ve piyasada 
bir rahatlama, fiyatlarda da düşüş 
sağlayacak. Çünkü buradan bizim 
çıkışımız kilogramı 2 lira 50 kuruş 
civarında tüccar bunu aldıktan 
sonra depoya koyuyor. Nakliyesi, 
ambalajı ile 1 lira daha bu fiyatın 
üzerine biniyor. Bu da 3 lira 50 kuruş 
yapıyor. Yani bunun 4 lira 50 kuruş 
ile 5 lira olması lazım. Böyle 7-8 

-Yalova Kivi Üreticileri Birliği Başkanı Tunalı: 
- “Ürünlerin tamamı satıldı. Şimdi toplanıyor ve depolara konuluyor. Bir miktarının da depolara 
girmeden sevkiyatı yapılıyor. Yakında 35 bin ton kivi piyasaya girecek”

Yalova kivisi dalında satıldı
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liraya satılanlar yerli değil. Bunlar, 
biz hasada başlamadan ilk olarak 
ülkeye giren kivilerdir. Bu ay piyasalar 
normal seyrine dönecektir. Yalova 
kivisi bu aydan itibaren piyasada 
yerini alacak.”

- “Ürünlerin tamamı satıldı”

Yalova kivisinin, kendisine has 
özelliklerinin bulunduğunu, bilinçli 
çiftçiler sayesinde iyi bakıldığı için 
ürünün kaliteli, tadı ve aromasının 
farklı, lezzetli olduğunu vurgulayan 
Tunalı, “Ürünlerin tamamı satıldı. 
Şimdi toplanıyor ve depolara 
konuluyor. Bir miktarının da depolara 
girmeden sevkiyatı yapılıyor. Yakında 
35 bin ton kivi piyasaya girecek. 
Depolarımız çok kaliteli. Sadece 
soğutmuyor. Kivideki etilen gazını 
da kontrol ediyor. Mayıs ayına kadar 
depolarımızda kivi oluyor. Bu depolar 
sayesinde 6-7 ay boyunca piyasaya 
kivi verebileceğiz. Genelde burada 
üretilen kiviler belli başlı yerlere 
gidiyor. Türkiye’de 70 bin ton kivi 
tüketildiği için ürünümüz özellikle 
İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, 

İzmir ve Bursa’ya gidiyor.” dedi.

- “Rusya bizim için büyük bir pazar”

Tunalı, dünyada 40’ncı paralel 
dışında kivi yetişmediğine işaret 
ederek, şu bilgileri verdi: 

“Dünyada üretilen kivi miktarı 
Türkiye’de üretilen elma miktarından 
daha az. Türkiye’de 70 bin ton 
tüketim var. Biz bunu daha yüksek 
miktara çıkarabilirsek 100 bin ton 
200 bin ton satabiliriz. Kivi çok özel 
bölgelerde yetişiyor. Türkiye’nin her 
yerinde kivi yetiştirmek mümkün 
değil. İtalya 400 bin ton, Yeni Zelanda 
200 bin ton Çin 1 milyon 200 bin ton, 
güney 40’ıncı paralelde Şili’de 400 
bin ton üretiliyor. Üretimin büyük 
kısmı onlarda. Bizde 27 yıldır kivi 
üretimi yapılıyor. Yaklaşık 22 yıldır da 
üretim yapılmakta burada. Eğer biz 
bu işe daha fazla destek olabilirsek 
100 bin tonları geçebilirsek 200 bin 
tonları bulabilirsek uygun koşullarda 
depolayıp komşu ülkelere satabiliriz. 
Mesela Rusya bizim için büyük bir 
pazar. Oralara satabiliriz kivinin orada 

yetişmesi mümkün değil.”

Yalova’da ağırlıklı olarak Kocadere 
ve Altınova’daki yaklaşık 5 bin 
dönüm alanda kivi yetiştirildiğini 
anlatan Tunalı, “Artık yavaş yavaş 
Orhangazi’ye açıldı çiftçilerimiz. 
Şimdi Gönen tarafında üretim var. 
Önemli olan Yalova’da olması değil. 
Türkiye’de bu işin iyi yapılması ve 
büyük rakamlı üretimlere başlamak.” 
ifadelerini kullandı. 

Tüketicilere bu aydan itibaren kivi 
almalarını öneren Tunalı, “Çünkü 
erken hasatla alınan kiviler kaliteli ve 
tatlı olmuyor. Bu ürün toplandıktan 
sonra belli bir soğukluğu alması, 
ondan sonra belli bir yumuşaklığa, 
haşlanmış patates yumuşaklığına 
gelmesi lazım.” dedi.

Tunalı, “C vitamini” bakımından 
zengin olan kivinin, mevsimsel 
hastalıklarda koruyucu etkisi 
bulunduğunu sözlerine ekledi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GÜNCEL
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BM, geçen yıl 11 milyon kişinin acil gıdaya ihtiyaç duyduğu Doğu Afrika’da, bu sayının bir yılda iki 
kat arttığını duyurdu Yeni bir kuraklığın beklendiği Güney Sudan, Sudan, Etiyopya, Eritre, Somali 
ve Kenya’nın bazı bölgelerinde ise “acil gıda alarmı” verildi Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Merkezi 
Yöneticisi Oduor: “Ülkede kuraklığın etkili olduğu bölgelerdeki su kaynaklarının yüzde 90’ı tükendi”

Doğu Afrika’da 23,4 milyon kişi açlıkla savaşıyor 

INFO
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun FETÖ’nün darbe girişiminin ardından dünya kamuoyuna 
örgütün gerçek yüzünü anlatmak amacıyla bugüne kadar yürüttüğü yoğun diplomasi trafiği sonuç 
verdi. Türkiye’nin yurtdışı misyonları binlerce üst düzey yetkiliye FETÖ’yü anlattı. Çalışmalar sonucu 
dünya genelinde FETÖ’ye ait çoğu okul 79 kuruluş kapattırıldı veya devri sağlandı. İslam dünyası 
FETÖ’yü terörist olarak tanıdı.

FETÖ’yle mücadele diplomasisi sonuç verdi

GÜNCEL
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AMERİKAN CUMHURBAŞKANI MAAŞ ALMAYACAKMIŞ

Amerika da yeni Başkan seçilen Donald 
Trump; 400 Bin Dolar (1.3 Milyon Tl 
veya eski para-Trilyon Lira) Yıllık maaşını 
almayacakmış.
Yılda sembolik bir dolar alacakmış.
Allah gözünü doyursun.
Amerikanın en büyük zenginlerinden ve 
de en fazla vergi kaçıranlardan birisi bu 
Trump, maaş alsa ne olur almasa ne olur.
Onun alacağı maaş ona çerez parası gibi 
gelir.
Maaşla fiyaka yapılmaz.
Maaş normal vatandaşların helal rızkıdır., 
onun bütün varlığı ve de geliridir.
O çalmaz çırpmaz, rüşvet almaz aldığı 
maaşla bütün ihtiyaçlarını karşılar.
Onun maaş geçimin sağlayan insanları 
parasıyla ezmeye hakkı yok.
Parası olan maaş almayabilir, ama bütün 
geçimini maaşla sağlayan bir kişiye sen 
niye maaş alıyorsun der gibi ben maaş 
almıyorum demek abesle iştigal etmektir.
Amerikanın senin maaşına ihtiyacı yok, 
ama maaşla geçinen Siyasetçilerin maaş 
almak bir günahmış gibi göstermek 
doğru değildir.
Ne, yani fakir siyasete soyunmasın mı?
Parası olmayanın, halkını Mecliste temsil 
etmesin mi?
Yalnız parası olanlar ı meclise girsin?
***
SİYASET VE PARA
Aslında Trump, büyük bir yarayı kaşıdı.
Siyasette para.
Maaşlar, malum liyakat beceri vede risk 
üzerinde değerlendirilir.
Bu farklı alanlarda farklı ücretler tayin 
edilir.
Mesela asgari ücret 1.300 lira iken 
Futbolda fatiha Terim aylık bir bir milyona 
(Trilyona Lira) yakın maaş alır. Fatih Terim 
de Devletten maaş alan bir çalışan
Özel sektörlerde Ceolar, 50.000 lira ve 
üstü maaş verilir.
Genelde bu paralar kimseye batmaz.
Bu paralar verilirken, hiç kimse kalkıp da 
efendim asgari ücret 1.300 Lira iken siz 
spor da şarkıcılara veya Ceolara bu kadar 
parayı nasıl verirsiniz demez.
Anma siyasete gelince, her kesin gözü 
siyasetçinin maaşı üzerinde .

***
SİYASETÇİ MAAŞ ALSIN MI –ALMASIN MI?
Şimdi aslında şu soruların sorulması 
lazım.
Siyasetçi maaş alsın mı –Almasın mı?
Alacaksa Asgari Ücretle mi kıyaslansın, 
yoksa Ülkede en üst makam maaşıyla mı 
kıyaslansın?
Siyasetçi; maaşı Devletten almayacaksa 
kimden alsın?
Holdinglerden mi?
Sponsorlardan mı alsın?
***
FATİH TERİM AYLIK BİR TRİLYON LİRA ALIR
** Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, 
yıllık maaşı ise 3.5 milyon Euro’ya * 
(euro=3.5-Lira) =12.2 milyon lira-eski 
para ile TRİLYON lira)) denk geliyor.
**Terim’in aylığı 291 bin 66 
Euro’ya—1.020 Milyon lira geliyor)
** TFF ile 5+2 yıllık mukavelesi gereği 
toplam 24.8 milyon Euro 24.8*3.5=86.8 
Milyon Trilyon Lira) garanti ücret 
kazanacak.
kazanacak.
** Kİ; Terim’in bu dönem başarısı sıfır elde 
sıfır; EURO 2016 Elemeleri’ne Milli Takım 
çok kötü bir başlangıç yaptı. Ama ayda 
bir trilyon cebe atıyor.
Senede 10 maç bile yapmıyor.
***
TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 
2017 maaşı, ’
35.3 bin lira aylık.
**
BU İFADE FATİH TERİMDE YOK AMA 
SİYASİLERDE VAR
Gazete Türkiye Cumhurbaşkanı maaşı için 
sonunda şu yazıyı yazar;
Ama;
“Memur emeklisinin aylığı ise 55 lira 
artacak.”
Ama aynı gazete Kendi CEO (Genel 
Yönetmeni) aylık 100.- Bin Liradan aşağı 
almaz ve bunu da yazmaz.
Ama siyasetçiye ver gazı gitsin.
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Cengiz BULUT
Gazeteci  - Yazar

İÇİMİZDEN
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SPOR / İNFO

Spor Toto Süper Lig’de 2016-2017 sezonunda ilk 10 haftasında tribünlere maç başına gelen seyirci 
ortalaması 10 binin altında kalırken Galatasaray, tribünlere en çok taraftar çeken takım oldu. Sarı-
kırmızılılar, bu sezon Türk Telekom Arena’da maç başına ortalama 33 bin taraftar önünde oynayarak, 
en yüksek taraftar ortalamasına sahip takım olarak dikkati çekti.

Taraftarda lider Galatasaray
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SİYASET

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

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

Palamut avındaki artışta iklim ve 

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

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

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

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

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

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

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

“Palamuttaki bollukta iklim şartları ve anaç balıklar etken”
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SİYASET

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

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

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

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

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

Anadolu mandası, suni tohumlamayla geliştirilecek
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Ege İlleri Tanıtım Günleri

“9. Ege İlleri Tanıtım Günleri”
- Orman ve Su İşleri Bakanı 
Eroğlu:
- “Ege Bölgesi’nin kalkınması 
için hazırladığımız Ege Gelişim 
Projesi kapsamında 2019 yılı 
sonuna kadar yaklaşık 28 milyar 
liralık yatırım yapılacak”
ANKARA (AA) - Orman ve Su 
İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 
“Ege Bölgesi’nin kalkınması 
için hazırladığımız Ege Gelişim 
Projesi (EGEGEP) kapsamında 
2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 
28 milyar liralık yatırım 
yapılacak.” dedi.

Bakan Eroğlu, Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen, “9. 
Ege İlleri Tanıtım Günleri”nin 
açılışına katıldı. Burada yaptığı 
konuşmada, Ege Bölgesi’nin 
ülke ekonomisinde önemli bir 
yere sahip olduğunu belirten 
Eroğlu, “Türkiye’de en çok 
istihdam sağlayan, en çok 
ihracat ve üretim yapan bölge. 
Bu bakımdan Ege bölgemize ne 
yapsak azdır.” ifadesini kullandı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatı üzerine 
Ege Bölgesi’nin kalkınması 
için hazırladıkları Ege Gelişim 

Projesi’ne ilişkin bilgi veren 
Eroğlu, “Ege Bölgesi’nin 
kalkınması için hazırladığımız 
EGEGEP kapsamında 2019 
yılı sonuna kadar yaklaşık 28 
milyar liralık yatırım yapılacak. 
Muhteşem olacak. Buradaki 
barajlar, göletler, sulama 
tesisleri, ağaçlandırma, her şey 
yapılacak.” dedi.

Bölgede baraj yapımı 
konusunda seferberlik içinde 
olduklarını anlatan Eroğlu, 
ormanları da halkın gelirini 
artırmak için kullandıklarını 
dile getirdi. Bakan Eroğlu, 5 
bin köye 5 bin gelir getirici 
ormanın, 2019’a kadar kurulmuş 
olacağını söyledi. 

Eroğlu, tıbbi ve aromatik 
bitkilerin dünyada 107 
milyon dolarlık bir pazara 
sahip olduğuna işaret ederek, 
“Bu konuda biz her türlü 
desteği veriyoruz. Tıbbi ve 
aromatik bitkiler konusunda 
yatırım yapmak isteyenlere 
de yer tahsis ediyoruz, AR-GE 
destekleri veriyoruz. Üretim için 
de her türlü desteği veriyoruz.” 
şeklinde konuştu.

Tanıtım günlerinin illerin 
tanınması ve kardeşliğin 
gelişmesi açısından önemli 
olduğunu ifade eden Eroğlu, 
kültürün ve geleneğin 
gelecek kültürlere aktarılması 
gerektiğini belirtti. 

Etkinliğe, TBMM eski 
başkanlarından Bülent Arınç 
ve İsmet Sezgin ile bazı 
milletvekilleri, valiler, belediye 
başkanları ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Ege İlleri Tanıtım Günleri etkinliği Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Etkinliğe Orman ve Su İşleri 
Bakanı Veysel Eroğlu (sağ3) ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanlarından Bülent Arınç (sol) 
da katıldı.

YAŞAM
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Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Jagland’la görüştü

ANKARA (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Thorbjorn Jagland’la 
görüştü.  Bakanlıkta basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 50 dakika sürdü. 
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TOPRAĞIN KOKUSU

Ne aşklar yaşandı Kızılay’da
Ne ölümler görüldü
Ne nöbetler tutuldu demokrasi 
adına…
****
Aşklar , ölümler öylesine sinerler ki 
toprağa , taşa ; aradan bin yıllar geçse 
de hissedersin , ama yüre-
ğinde ” Süveyda ” varsa hissedersin . 
Dokun ; elinle , ayağınla , yüreğinle , 
beyninle , yaşanmış topraklara ,
taşlara . O zaman , dün , bugün , 
yarın birleşir ve sen , sonsuzdan gelip 
sonsuza gidersin .
****
Toprak , her zaman toprak kokmaz 
bana , üzerindeki çiçeklerin , otların 
kokuları da değildir salt algıladığım .
Çanakkale’de , hiçbiri diğerine ” öteki 
” gözüyle bakmadan yanyana yatan 
şehitlerin ölüm kokusunu , ilikleriniz 
tit-
rercesine alırsınız . Öylesine baskındır 
ki yaşanmamış hayatların ölüme 
yenilgisi , ölümün kokusu , aşar 
toprağın
üstündeki bitkilerin her türlü kokusunu 
.Aşar papatyanın , nergisin , lalenin , 
sümbülün kokusunu .
****
Orada , Conk Bayırı’nda , Anzak’ların 
ölüm kokuları da eklenir algılarınıza ve 
Atatürk yanınızdadır hep .
****
Geçmişin Truva’sına gittiğinizde , Güzel 
Helen’le Paris’in aşkını fısıldar toprak 
kulaklarınıza aniden .
Milet’te , Knidos’ta ,Hierapolis’te , 
Afyon’da , Sarıkamış’ta , Ani’de , Tüm 
Mezapotamya’da, Edirne’de , Nev-
şehir’de , Efes’te , saymakla bitmeyecek 
daha nerelerde ,yaşanmış aşkların , 
savaşların , ölümlerin kokularını almak
olasıdır . Üstüste yaşamış uygarlıklar , 
birbirine karışmış halklar zenginliğidir 
bu toprakların .
Tüm Emperyalistlerin gözünün olduğu 
bu toprakların aşk ve ölüm kokusu 
, kanımca Dünya’nın hiçbir yerinde 

böyle-
sine yoğun değildir . Ama onların aldığı 
kokular , salt yeraltı ,yerüstü maddesel 
zenginlik kokularıdır .
****
Birgün bizim de bu topraklara 
,yaşanmışlıklarımızla , aşk ve ölüm 
kokularımızla karışacağımızı , Ö. 
Hayyam’ın
Rubai’si ne güzel vurgular …
” İnsan bastığı toprağı hor görmemeli
Kimbilir hangi güzeldir , hangi sevgili
Duvara koyduğun kerpiç yok mu kerpiç
Ya bir şah kafasıdır , ya bir vezir eli .”
****

Ne aşklar yaşandı Türkiye’nin her 
bir karış toprağında … Ne ölümler 
görüldü beklenmeyen … Ne 
demokrasi ,
özgürlük nöbetleri tutuldu gündüzler 
, geceler boyu… Ancak ,bilime dayalı 
akıl gücü , vicdana dayalı yürek gücü 
sahipleri ,
alacakaranlığı aydınlığa çevirebilir . 
Toprağın kokusu ışığımız olsun .
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Gülseren AYKURT
DEMİRTAŞ
simgedergi@gmail.com
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Karasu Limanı’nda ilk gemi heyecanı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yapımına 1994 yılında başlanılan ve 21 yılda inşa edilen Karasu Limanı’na ilk gemi geldi.

Karasu Limanı’nda ilk gemi heyecanı

- 1994’te temelleri atılan ve 21 yılda inşa edilen Karasu Limanı’na ilk gemi yanaştı

- Karasu Belediye Başkanı İspiroğlu:

- “Bugün ilk gemi limanımıza gelmiş bulunuyor. Hem ilimizin hem de ilçemizin bu limandan ekonomik olarak 

kazanacağı birçok şey var”

SAKARYA (AA) - Sakarya’nın Karasu ilçesinde, yapımına 1994 yılında başlanılan ve 21 yılda inşa edilen Karasu 

Limanı’na ilk gemi geldi.

Karasu Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karasu Limanı’nın 1994 yılında te-

melinin atıldığını ve yaklaşık 21 yıldır liman inşaatının devam ettiğini söyledi.



33EKİM 2016 - SAYI 16

HAYIRLI CUMALAR..

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

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

İç
im
izd

en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com
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Ortadoğu’da Petrol ve Bitmeyen Savaşlar
Ortadoğu’nun kaderi 1900’ların 
başında bu bölgede petrolün 
bulunmasıyla bir anda değişmeye 
başladı.   Önceleri uzak doğuya giden 
ticaret yollarının kapısı olarak ilgi gören 
ve sürekli emperyalistlerin denetlemek 
için hummalı çaba içinde olduğu bu 
bölge, petrol ile birlikte giderek daha 
fazla önem kazanmaya başladı.
Emperyalistler arsı kavganın, odak 
noktalarından biri haline geldi. Bakü 
petrolünün 1873’den itibaren sondajla 
çıkarılmasıyla İstanbul ve Çanakkale 
boğazların önemi Rusya’nın sıcak 
denizlere inme isteği ile gündeme 
gelmesinin ötesine geçerek, petrolün 
güvenli taşınması adı altında bir kez 
daha önem kazanmış oldu. Bu tarihten 
başlayarak bölgedeki etnik ve inanç 
kimliklerinin görünür olması, yer yer 
çatışmaların yaşanması da gündeme 
gelmeye başladı. Bölgede hakimiyet 
kurmak, kendine nüfus alanları 
yaratmak isteyen emperyalist ülkeler 
etnik ve inanç kimlikleri üzerinden 
kendilerine tutunacak alanlar yaratma 
çabası içine girdiler.
Petrolün İstanbul ve Çanakkale 
boğazları üzerinden batıya taşınması, 
batının boğazlara ve bir bütün olarak 
Osmanlıyla ilişkilerinin muhtevasını 
değiştirdi. Süre gelen politikalarda 
değişikliğe gitmelerine neden oldu. 
Boğazların güvenliği ve denetiminin 
kimde olacağı sürekli tartışma 
konularından biri olmaya başladı.
1908 yılında İngilizlerin İran’da petrol 
çıkarmasıyla Almanlarda Ortadoğu’ya 
inmiş bölgede araştırmalar yapmaya 
başlamışlardı. 1871 yılında bir Alman 
yer bilimci tarafından varlığı tespit 
edilen Musul ve Kerkük petrolleri 
bölgeyi giderek daha önemli bir 
hale getirirdi. Bu aynı zamanda 
“Makine sanayinin gelişmesi ve 
otomobilin yaygınlaşmaya başlaması 
üzerine yeni petrol yataklarının 
bulunması ve işletilmeye açılmasına 
ihtiyaç duyulmuş ve sanayileşmiş 
ülkeler 1900’lerin başından itibaren 
petrol bölgelerinin paylaşılması”  
mücadelesine başlayarak, 

sonunda Birinci Paylaşım Savaşına 
girmekten ve Osmanlı topraklarını 
acımasızca paylaşmak için açık ve 
gizli planlar yapmaktan kendilerini 
alıkoyamamışlardı.
Berlin Bağdat Demir Yoluyla Almanlar 
aynı nedenlerle Ortadoğu’ya inmek 
istediler.  Osmanlıyla sıcak ilişkileriyle 
bu bölgeleri ve bu bölge petrolünü 
denetlemek istediler. Alman 
emperyalizmi Ortadoğu ile yetinecek 
gibi gözükmüyordu. Osmanlının 
geleceğinin Türk dünyası ile 
birleşmede olduğu fikrini ortaya atarak 
tartışılmasını sağlamakla kalmadılar, 
Pan-Türkçü akımların gelişmesinin 
önünü açtılar.  Sarıkamış’ta son bulan 
doğu seferi bu yoğun ideolojik söylem 
altında planlandı. Türk Dünyasını 
birleştirme adı altında başlatılan doğu 
hareketi aslında Bakü petrollerinin 
Almanya adına denetlenmesi anlamına 
geliyordu. Bütün planları Alman 
Genelkurmayında yapılan doğu 
harekâtı/seferi ne yazık ki; Sarıkamış’ta 
binlerce askerin bir tek mermi 
atmadan soğuktan donarak ölmesiyle 
son buldu.
Ancak Almanların henüz petrol 
hevesleri son bulmamıştı. Çar rejiminin 
1917 başlarında çöküşü, aynı yılın 
sonlarındaki Bolşevik ayaklanması ve 
Rusya İmparatorluğunun parçalanması 
olayları, Almanlarda, Bakü petrolüne el 
koyma ümidini yeniden uyandırmıştır. 
1918 Mart ayında imzalanan Brest-
Litovsk Antlaşmasıyla Bakü’ye sızma ve 
Bakü petrolünü ele geçirme yollarını 
aradılar. Anlaşma ile Almanlarla Ruslar 
arasındaki düşmanlıklar sona eriyordu. 
Ancak, Almanların isteği olan Bakü 
petrollerine ulaşmaları pek kolay 
değildi. Hatta bu konuda Daniel Yergin, 
Almanlar ve Lenin’in yaptığı anlaşma 
ile Almanların, Türkleri durdurarak, 
petrolü ele geçirmelerini engellemek 
şartıyla, petrolden pay alacaklarını 
ifade etmişlerdir. 

İç
im
izd

en

Hasan KAYA

Gazeteci - Yazar

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Rektörü Prof. Dr. Mehmet Füzün

EKONOMİ
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Borsa İstanbul’da gong girişimcilik için çaldı
Borsa İstanbul Özel Pazar’ın faaliyete başlamasının ikinci yıl dönümü kutlaması ve Global Girişimcilik 
Haftasının resmi açılışı, Borsa İstanbul’da gerçekleştirilen gong töreni ile yapıldı. Törene (soldan sağa) 
Global Girişimcilik Network’ü Başkan Yardımcısı Büke Çuhadar , Pronet CEO’su ve Endeavor Yönetim 
Kurulu Üyesi Alp Saul, Habitat Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış 
Müdürü Serhat Görgün ile Kauffmann Vakfı Araştırma ve Politikalar Başkan Yardımcısı Dane Stangler 
katıldı.

GÜNCEL
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Borsa İstanbul’da gong girişimcilik için çaldı

İÇİMİZDEN

BU ARALAR BAZI ŞEYLER...

YALAN SEVGİLERDE DOSTLUK

DELİ DEĞİL SAMİMİYET DÜRTMELİ

İç
im
izd

en

Derya Deniz DALGIN
Yazar

Bu Aralar Bazı Şeyler Askıda Herkesin canı yanar , öyle ya da böyle herhangi 
bir konu birimizi yakar .Kimi içindekileri kendisiyle yaşarken kimi de anlata 
anlata yaşar .Sen sesini duyarayabildiğin kadar birileri sesini duyar ancak 
kimsenin seni anlamasını bekleme çünkü herkes seni anlamak istediği 
kadar anlayacak , kimsenin ilgisini bekleme onların ilgisini çektiğin kadar 
yüzüne bakacak , kimsenin iyiliğini bekleme menfâatlerini gördüğün kadar 
iyilik göreceksin , dostluk hele hiç ama hiç bekleme çünkü bu aralar o da 
askıda .Böylece düşünmeye ihtiyacımız olduğu bu dönemler de ne de çok 
şeyi askıya almışız , hayat mücadelesine ne de çok kaptırmışız kendimizi 
.Aman şunu yapayım da rahatlayayım aman şunu da başarayım da olsun 
aman şu mevki aman bu diye diye gözümüz hırs ve kıskaçlıktan başka bir 
şey göremez oldu .Altta kalanın canı çıksın mantığıyla da yanımızdakileri 
de kaybeder olduk .İnsan daha ne kaybedeceğini bilmeden yıkmaya da 
yıkılmaya da devam eder dahası da ne zaman dur diyeceğini bilemez .Bir 
an önce farkına varmazsak geri dönüşü olmayacak şeylere girmemiz daha 
çok meçhul olacaktır .

Seni senle yaşamalı , seni senle doldurmalı .Bırakıp gittiğin günden beri 
son sözlerindir yaşatan .Önce bir umut , onca sevinç , sonra hüsran … Bir 
sevgilidir aranan , bir dost bir kardeş bildiğindir .Ele güne karşı yapayalnız 
bırakmayandır .Dostluğunu senelere gömmeyen onu yaşatandır 
.Dostluktur emek isteyen dostluktur sana sevgi veren .Onu ne zaman 
kaybetsen tost olursun iki ekmek arasına .İçinde erir erir kaybolursun .Yerini 
yeni tatlara bırakırsın ki artık ölümsüzleşmeyen , boşa giden onca zamanın 
, çocukluğun , gençliğin … Yalan sevgilere bırakmış dost bildiklerine 
merdiven olmuşsun .Artık her şey kaybolmuş , toz pembe hayallere 
karışmış .Hatıralar da kayıp giderken hiçbir şey yerini doldurmazken acılar 
zamanlara kayıp gitmiş .

Hiç düşündük mü acaba insanlara karşı ne kadar samimi , ne kadar içteniz ? 
Kendimizi onlara karşı nasıl gösteriyoruz ? Doğallıktan ne kadar yoksunuz ? 
Çağımızın gözde sorunlarından biri de samimiyetsizliktir diyecektim ki yıllar 
öncede Nazım Hikmet şu sözleri dile getirmiştir ; “Samimiyet istiyorum artık 
, boğuldum dili süslü ama yürekleri boş insanlardan .” Benim de yakınmam 
boşa olmasa gerek ki samimiyet ağzınla söylediğinin kalbinde de yaşaması 
, gözlerinden okunması demektir.Pek az kişi de bulunur bu samimiyet .İşi 
düştü mü kuyruk kovalamayan bir anda yaranma uğruna kendine deli 
mi dürttü detirmeyendir . Bu gibi durumlara düşmek yerine samimiyetin 
kuvvetini , kudretini görmek gerekir .
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-Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Tabakoğlu:
-”Bu iki öğrencimiz ödüller 
kazanarak Amerika’daki Silikon 
Vadisi’ne gittiler. Şimdi ellerindeki 
projeler dünya çapındaki fikirler ve 
büyük işler yapacaklar. Kendileriyle 
gurur duyuyoruz. Bu diğer 
öğrencilerimize de örnek olacak bir 
başarı”
-Trakya Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri Şahin: 
-”(Bir fikri olan bize başvursun) 
diyoruz. Gerisini biz A’dan Z’ye 
hallediyoruz. Üniversiteyle birlikte 
gelenlere ne gerekiyorsa fikri ne 
aşamadaysa geliştirme, eğitim yada 
eğitimde kalacak yer sorunu varsa 
hepsini çözüyoruz”
EDİRNE (AA) - Ürettikleri projelerle 
Silikon Vadisi’nde eğitim alan 
Trakya Üniversitesinin (TÜ) iki mucit 

öğrencisi, yeni ufuklarla, yeni icatlar 
için kolları sıvadı.

TÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
öğrencisi Hatice Nur Doğru, parlak 
iş fikirleri bulunan öğrencilerin 
projelerini değerlendirmek 
üzere geçen yıl Trakya Kalkınma 
Ajansının “Yeni işim girişim” adlı 
projesi kapsamında çok sayıda 
aday arasından ürettiği “Akıllı giysi” 
projesiyle, Bilgisayar Mühendisliği 
doktora öğrencisi Ertaç Paprat da 
“Yapay Zeka” projesiyle Silikon 
Vadisi’ne gitmeye hak kazandı. 

Amerika’da projelerini tanıtan 
Doğru ve Paprat, tecrübelerini 
üniversitelerinde arkadaşlarıyla 
paylaşıyor. 

Paprat, deneyimlerini aktardığı 

bir program sonrası yaptığı 
açıklamada, Trakya Kalkınma Ajansı 
ve üniversitesinin verdiği destekle, 
kuluçkadaki bir fikirle bir yıl içinde 
Amerika’da ofis açabilecek ve ihracat 
yapabilecek düzeye geldiğini anlattı.

Paprat, arama motorları 
sonuçlarında üst sıralarda olmayı 
sağlayabilecek, ulaşılabilecek hedef 
kitlesini tam tutturacak “yapay 
zeka” projesiyle hayatının çok iyi 
yönlere doğru gitmeye başladığını, 
aklında üretecek daha bir çok proje 
olduğunu söyledi.
-Artık bavullar karışmayacak
Hatice Doğru da ürettiği “akıllı giysi” 
projesinin yoğun talep almaya 
başladığını aktardı.

Silikon Vadisi’nden yeni projelerle döndüler
- Parlak iş fikirleri olan öğrencilerin desteklenmesi için gerçekleştirilen projeyle Silikon Vadisi’nde eğitim alan Trakya 
Üniversitesinin iki öğrencisi, deneyimlerini okul arkadaşlarıyla paylaşırken bir yandan da yeni projeler üretiyor 

BİLİM / TEKNOLOJİ
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SPOR

GÖRÜNTÜLÜ VİDEO TEKNOLOJİSİ
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Dünyanın her spor dalında yaşanan 
hakem hatalarından sıkıldık doğrusu. 
Son zamanlarda hat safhaya çıktı bu 
vahamet. Yalnız bu futbolda daha çok can 
sıkıyor. En büyük nedeni ise; Dünyanın en 
pahalı endüstrisi olup, teknolojiden en az 
faydalanılan branş olması.

Hakem dışındakiler için hava hoş. Saniyelik 
hatta saliselik pozisyonları doğru süzmeye 
çalışıyorlar ama hata yapmaları için birçok 
unsur üretildi, uygulandı ve hata yürürlükte. 
Nitekim bazen ipin ucunu kaçırıyorlar 
verdikleri kararlarda ne yazık ki...

Saha patronunun düdüğü doğru olsa bile, 
bir takımın aleyhine verilen karar sonrası, 
tribünler, futbolcular ve yedek kulübesi yani 
kısaca binlerce kişi protesto ediyor. Ah şu 
kötü alışkanlıklar... Hakemlerin taraftarı yok 
tabi. Kimse çıkıp; ‘bu tepki gösterdiğiniz 
pozisyonda, bizim hakemimiz doğru karar 
verdi ama siz haksızca davrandınız!’ diye 
kendilerini savunan bir topluluk var mı? Ya 
da verdiği doğru karar sonrası, taraftarların 
alkış tuttuğuna şahit olan var mı? Maalesef. 
Karşılaşma bitene kadar, el kol hareketi 
yapan oyuncular, üzerine yürüyenler, 
başkanların koridora inip tehditkar 
davranışları, maç sonu kaybeden tarafın, 
kötü oynasa dahi hakem komitesine suç 
atmaları vs vs. Saymakla bitmez. Düşman 
gözüyle bakılmamalı hakemlere. Böyle bir 
ortamda kimse işini doğru yapamaz. Ama 
çözüm üretilebilir.

En son Milli maçımızda İngiltere’den 
yediğimiz ilk golü hatırlayalım. Teknik 
direktörümüz Fatih Terim net ofsayt olan 
pozisyonu, bir akıllı telefon vasıtası ile 
vermedikleri(!) kararı gösterdi dördüncü 
hakeme. Gündeme düşen bu hareket 
aslında bir milattır! Eğer bahsettiğim 
‘görüntülü video teknolojisi’ hayatta olsaydı, 
golün oluşumundan sonra tekrar izlenip, 
geçersiz sayılabilirdi nizami olmayan gol. 
Gel gelelim üzerinde her fırsatta durduğum 
bu uygulama henüz doğmadı, doğar mı 
bilmem...

Tüm Dünyanın takip ettiği Real Madrid-
Atletico Madrid karşılaşmasının da da skora 
etki eden büyük hatayı görmüşsünüzdür. 
Net ofsayt kararı gol olarak geçer kazandı. 
Finalde bir Türk takımımız bu golü 
kalesinde görseydi, neler olurdu tahmin bile 
edemiyorum. Hakem hatalarından bu kadar 
rahatsızken... Teknoloji kullanılmazsa, daha 
çok takımın canı yanar!

Altıncı hakemler kale arkasında yeteri kadar 
zarar verdiler orta hakeme ve takımlara. 
Halbuki dördüncü hakem ile beraber masa 
başında olsalardı, özellikle bu sezon hiç bu 
kadar hakem konuşulmazdı süper ligde!

Bu olaya öncü olabiliriz. Fakat bir kişi 
bunu gerçekleştiremez. Türkiye olarak 
tüm Dünyaya örnek olmamız için 
yapmamız gereken tek şey; karar almak, 
bu fikri desteklemek! Şuan Ülkemizdeki 
gündemden yola çıkarak, (örneklerimi 
mazur görün) bunu hayata geçirebilmek 
için; Dursun Özbek ve yönetimini istemeyen 
Galatasaray taraftarı kadar, teknik direktör 
Pereira’nın başarısızlığına tepki gösteren 
Fenerbahçeli futbol severler kadar, Hakem 
hatalarından canı yanan ve ‘meşru anlamda’ 
tepkilerini ortaya koyan Trabzonspor 
camiası kadar, artı Beşiktaş’ın taraflı tarafsız 
şampiyonluğunu kutlayan, tebrik edenler 
kadar ‘kararlı’ insanlar topluluğu, buna 
yetecektir diye tahmin ediyorum...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Belarus’ta

Belarus’a resmi ziyarette bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko 
tarafından Bağımsızlık Sarayı’nda resmi törenle karşılandı.

GÜNCEL
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Yağışsız geçen sonbahar çiftçileri endişelendiriyor - BALIKESİR

BİLECİK (AA) - Bilecik’te, yağışsız geçen sonbahar nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan kuraklık, 
üreticileri düşündürüyor.
Bilecik-Osmaneli İlçe Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Ünver ise aralık ayı yaklaşmasına rağmen çiftçinin 
buğday ve arpasını ekmek için tarlasına giremediğini söyledi. 
Ünver, “Haziranın 10’undan beri hiç yağmur görmedik. Toprağın durumu belli. Biz bu sene de geçen 
yılki gibi yağışlı olmasını ümit ediyoruz, ama yerli yerinde yağışlar. Mevsimine göre yağmur yağarsa 
biz tarım kesimi olarak çok memnun oluruz.’’ dedi. 

GÜNCEL
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İÇİMİZDEN

 MEDENİYET HAMURU KAĞIT ve CUMHURİYET
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M. Tuğtigin ŞEN
tugtigin.sen@simgedergi.com

Bu yazıda;  ülkelerin gelişmişlik 
düzeylerinin tespitinde bir ölçü aracı olarak 
kullanılan kağıt ele alınarak; Cumhuriyetin 
ilk 50 yılında kağıt üretimi konusunda 
yapılanlar ortaya konmaya çalışılmıştır.

         Türkiye Cumhuriyeti 29 Ekim 1923 
tarihinde kurulmuş olup 2016 yılında 
93 yaşına ulaşarak,  2023 yılında ilk 100 
yaşını tamamlayacaktır. Devletler ve 
milletler için kuruluş tarihleri önemlidir 
ve bu tarihleri devletler büyük törenler 
ile kutlarlar. Devletler özellikle  10, 50 
ve 100. kuruluş yıldönümlerini daha 
büyük tören ve kutlamalarla anarlar 
ve bu süreçte yapılanları resmi olarak 
dünyaya ve kamuoyuna açıklarlar. Türkiye 
Cumhuriyetinin kurucu lideri Mustafa  
Kemal’in Cumhuriyetin 10. yılında yapmış 
olduğu 10.Yıl Nutku ve bugün dahi milli 
bir marş ruhuyla bütün halk kitlelerince 
söylenen 10.Yıl Marşı bugünlerin  önemini 
aktarması için birer örnek teşkil eder.

          Cumhuriyetin 93. yılına ulaştığı 
bugünlerde;  2023 yılı yani  Cumhuriyetin 
ilk 100.yılı için birçok  siyasi ve akademik 
çevrelerde tartışmalar yapılmakta, 
Cumhuriyetin  ulaşmış olacağı hedefler 
ve mevcut dünya ülkeleri içindeki yeri 
gündeme getirilmektedir. 

         ‘’Acaba Cumhuriyetin ilk 50 yılında 
nerede idik ve ikinci 50 yılında nerede 
olacağız ? ‘’ sorusu bizleri bugünlerde 
yani Cumhuriyetimizin 93. yılında meşgul 
etmekedir.

         Kağıt, ilim ve kültürün yayılıp 
gelişmesinde çok büyük bir rol oynamıştır. 
Yazma, taşıma ve muhafazasındaki 
kolaylıklar, herhangi bir yerdeki ilim ve 
bilginin çok kısa bir zamanda dünyanın 
her tarafına kolayca yayılmasını temin 
etmiş, böylece bugünkü medeniyete 
ulaşılmasının başlıca vasıtalarından 
birisi olmuştur. Bugünkü dünyada kağıt, 
en başta gelen sanayi mamullerinden 
biridir ve günlük hayatta en çok ihtiyaç 
duyulan ürünlerdendir. İlmi çalışmalar, 

eğitim ve öğretim müesseseleri, her türlü 
basın, yayın faaliyetlerinin yanı sıra para 
basımında, ambalaj sanayinde ve daha pek 
çok alanda kağıt kullanılmaktadır. 

          Kısaca;  Peyami Safa’nın da belirttiği 
gibi kağıt, ‘’Medeniyetin Derisidir.’’
          Tarih, yazının icadı ile başlamıştır.  
Yazının icadı insanlık tarihinin dönüm 
noktasıdır. Dünyada insanlığın dimağında 
doğan fikirlerin sonsuzluğa intikali ise kâğıt 
sayesinde gerçekleşmiştir.

          Geçmişi olmayan milletler, hafızası 
olmayan insana benzer. Kayıtlı belgeniz 
yoksa geçmişiniz yok demektir. Fikirlerin 
hafızası ise kâğıttır.  İlmi, siyasi, iktisadi 
bütün olaylar kâğıt üzerinde bir arşiv 
oluşturur ve diğer insanlara aktarılır. 

            Atatürk’ün ilk kağıt fabrikası olan 
İzmit Kağıt Fabrikasında üretilen ilk yerli 
kağıttan basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus 
gazetesinin bayram ekini incelediğinde 
söylediği şu söz çok anlamlıdır.    
‘’Medeniyet Hamuru…’’    

           Atatürk’ün ‘’Medeniyet Hamuru’’ ve 
Peyami Safa’nın ‘’Medeniyet Derisi’’ olarak 
nitelendirdiği kağıt,  bugün milletlerin 
medeniyet seviyesini belirlemede en etkili 
ölçüm aracı olarak    kullanılmaktadır.  
Gerçek tarihçiler milletlerin ve devletlerin 
gelişmişlik seviyelerini ölçmede her zaman 
somut veriler kullanmışlardır. 

           Bu somut ölçüm araçlarından en 
önemlisi olarak bugün;

            ’’Bir ülkede nüfus başına istihlak 
edilen kağıdın miktarı  ya da fert 
başına kullanılan kağıdın miktarı’’ kabul 
edilmektedir.   

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Dünya genelinde sivillerin hayatına mal olan ve göç akınlarını tetikleyen çatışmaların durması, 
yaşanan insani dramların dindirilmesi ve yıllar süren ihtilafların çözümü için son bir yılda 
yürütülen ateşkes çabaları netice vermedi. Suriye’de 600 bini aşkın kişinin hayatını kaybettiği iç 
savaşta onlarca ateşkes girişimi başarısız oldu. Dağlık Karabağ, Ukrayna, Keşmir, Kuzey Kore ve 
Güney Kore de ihtilaflara, çatışmalara ve bir türlü kalıcı olamayan ateşkeslere sahne oldu

Dünyada ateşkesler ateşi söndüremedi



47EKİM 2016 - SAYI 16

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

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

Sevgi ve sağlıkla kalın…

İç
im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

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

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

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

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

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

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

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

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

İç
im
izd

en

Hakan TAŞ



49EKİM 2016 - SAYI 16

- OYUNDER Yönetim Kurulu üyesi Dinç: 
- “Oyun endüstrisi dünyada 111 milyar doları aştı ancak Türkiye’nin aldığı pay çok az. 30 milyon 
oyuncumuz var, üretici şirketimiz 200 civarında. Daha çok şirket açılmalı, daha çok gençlerimiz 
oyun üretmeli. Oyunculuktan üreticiliğe geçmeliyiz”
- “Oyun şirketlerimizin yaşına baktığınızda ortalama 3 yaşındalar. Daha çok yeni bir sektör. Yeni 
yeni lisans, yüksek lisans programları açılıyor. Devletin teşvikleri de artmaya başladı. 5 sene 
içerisinde çok büyük ilerleme kaydedeceğimizi düşünüyorum”

“Türkiye oyunculuktan 
üreticiliğe geçmeli”

MALATYA (AA) - EMRAH GÖKMEN 
- Oyun Tasarımcıları, Geliştiricileri, 
Yapım ve Yayıncılar Derneği 
(OYUNDER) Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Women In Games 
Türkiye’nin kurucusu Simay Dinç, 
oyun endüstrisinin dünyada 111 
milyar doları aşkın bir payı elinde 

bulundurduğunu ancak Türkiye’nin 
buradan çok az pay aldığını 
belirterek, “30 milyon oyuncumuz 
var, üretici şirketimiz 200 civarında. 
Daha çok şirket açılmalı, daha 
çok gençlerimiz oyun üretmeli. 
Oyunculuktan üreticiliğe geçmeliyiz.” 
dedi. 

Dinç, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, Türkiye’de oyun 
sektörünün durumu ve 
yapılması gerekenlere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu. 

TECHNO HABER
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Fırat Kalkanı’nda güvenlik koridoru genişliyor
Fırat Kalkanı Harekatı’nda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Suriye’nin kuzeyinde yaklaşık bin 600 
kilometrekare toprağı teröristlerden arındırdı. ÖSO, son 3 günde Halep ilinin kuzeydoğusundaki Bab 
ilçesinin 8 kilometre yakınına ulaştı. Mare-Münbiç ilçeleri hattında bulunan Şadır, Şuveyhe, Terhin, 
Musibin ve Zemkiye köylerini muhalifler kontrolüne aldı.
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AMERİKAN RÜYASI

“Amerikan Rüyası”  kulaklara hoş geliyordu 
değil mi? Geçmişten bugüne kadar  bu 
böyleydi.Taki  Donalt Trump Amerika 
Bakanı olarak seçilene kadar…Şimdi de 
Amerikan Baharı yaşanıyor.
Tüm dünya için önem teşkil eden 8 Kasım 
Amerika Başkanlık seçimleri Amerika 
ve üst aklın beklentilerinin tersine 
olması  Amerikan Rüyasının sonu oldu 
gibi…Evet,tüm dünya için önem teşkil 
etmekteydi,herkes sonucu merakla 
beklemekteydi.Gerçi  büyük çoğunluk 
Hillary’nin seçileceğini tahmin ediyordu 
hatta eminlerdi.Ve bu seçimi yatırıma 
dönüştüren   para babaları var.Seçimden 
aksine bir sonuç çıkınca şok etkisi yarattı.
Bu seçim sonucu beni 
şaşırtmadı,biliyordum diyebilirim belki de  
öngörüm böyleydi.Ya da belki de sonucun 
böyle olmasını istiyordum.Trump’ın sivri 
ve ırkçı vaadleri bile benim böyle olması 
isteğimin önüne geçememişti.Neden 
mi?Belki,Trump Hillary den daha az 
tehlikelidir diye düşündüğümden.Hillary 
,Türkiye ve tüm  Ortadoğu için oldukça 
tehlikeli bir adaydı.
FBI’ın yaptığı araştırmada Amerika 
da işlenen nefret suçlarının %67 si 
müslümanlık karşıtı olduğu ortaya 
çıkmıştır ve resmi olarak yayımlanmıştır.
Donalt Trump,seçim vaadlerinde 
müslümanları Amerika’ya almayacağını 
söylemişti.Bana göre bu söylemi bu 
çoğunluğun oylarını almak istediği içindi.
İkinci olarak,göçmenleri sınır dışı edeceği 
yönündeydi.Evet,sınırdışı edileceklerini 
seçimden sonra da yineledi ama suç  teşkil 
edenleri.
Amerikada seçimler döneminde 
Rockfeller Ailesi hangi adayı  destekleyip 
başkan yapmak istiyorsa malikaneye 
davet eder,sunumlarını   alırlar.Bu 
seçim döneminde de öyle oldu,Hillary ‘i 
malikaneye davet ettiler.B u da kesinlikle 
Hillary’nin başkan olacağıydı.Hillary’nin 
başkan olması çok önceden belirlenmişti 

aslında.Öyle ki,2001 yılında Hillary Clinton    
BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) ile ilgili özel 
olarak eğitildi.Daha önce de yazmıştım.
BOP demek Ortadoğu’da sömürge, 
petrol,enerji,zenginlik avcılğı,savaş,kan,acı 
…demek.
Seçimlerde bekledikleri  sonucu alamayan 
üst akıl ve dünyayı yöneten kişiler 
sahneye provakatörleri sürdüler.BOP’la 
uygulamaya konulan Arap Baharı,yerini 
Amerkan Baharına bıraktı diyelim.Bunu 
da 20 Ocak ta başkanlık devir teslim 
törenine kadar sürdürebilirler.Trump’ı 
başkanlık koltuğuna oturtmamak için 
böyle eylemler yapılacağı kanısındayım.
Hain planlarını,kendi ülkelerinde amaçları 
uğruna uygulamaktan kaçınmıyorlar.
Bunlar devam ederken Hillary Clinton 
samimi bir vatandaş rolünde sokaklarda 
sade vatandaş diye lanse etmeye 
çalıştığı çalişma arkadaşlarıyla poz 
verip resimler paylaşmakta ve Trump’ın 
devrilmesini, sıranın kendisine gelmesini  
beklemektedir.
Bir de,Baba Vanga diye  dünyaca ünlü 
kahin seçimlerden sonra tekrar gündeme 
geldi.Barack Obama’nın seçilmesiyle “ABD 
nin 44.Başkanı siyah olacak”kehaneti 
doğrulanan Vanga’ya göre 44.Başkan 
ABD’NİN son başkanı olacak.Trump’ın 
seçilmesnin ardından ABD ‘de herşeyin 
kötüye gideceğini söyleyenler  Baba 
Vanga’nın bu kehanetini de bir kanıt olarak 
kullanıyor.
Olaylar böyle devam edip de büyürse,öyle 
görünüyor ki,ABD parçalanacak ve 
kehanet de tutacak.Devir teslim törenine 
kadar neler yaşanacak hep birlikte izleyip 
göreceğiz.

İç
im
izd

en

Nilüfer Duran
nilufer.duran@simgedergi.com
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1. Uluslararası Göç ve 
Güvenlik Konferansı
Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma Merkezi Müdürü Çoşkun Taştan 
1. Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde 
düzenlenen Uluslararası Göç ve Güvenlik Konferansı’na katılarak 
konuşma yaptı.

“1. Uluslararası Göç ve Güvenlik 
Konferansı”
- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
Aktay:
- “Avrupa bugün ciddi bir yol 
kavşağındadır. Kendi iddia ettiği 
değerlere sahip mi çıkacaktır, o 
değerleri ters yüz mü edecektir, o 
değerleri bir kenara mı bıracaktır? 
Avrupa göç konusunda çok seçici 
davranmaktadır. Avrupa bugün ilginç 
bir biçimde Türkiye ile kavgalı olan 
herkese kucak açmaktır”
- Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı 
Tekin:

- “Ülkemizdeki 900 bine yakın 
öğrenciden yaklaşık yüzde 57,4’ünü 
eğitim öğretim sürecine dahil etmiş 
durumdayız. Finlandiya’daki öğrenci 
sayısı kadar Suriyeli’yi biz ayrıca 
eğitim sistemimize dahil etmiş 
durumdayız”
- Polis Akademisi Başkanı Çolak:
- “Göçmeni, doğduğu yerin 
dışında yaşayan kimse olarak 
tanımladığımızda, bugün dünya 
genelinde yaklaşık 1 milyar insanın 
göçmen olarak yaşadığı sonucu 
ortaya çıkmaktadır”
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ANTALYA (AA) - AK Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, 
Avrupa’nın bugün ciddi bir yol 
kavşağında olduğunu belirterek, 
“Avrupa göç konusunda çok seçici 
davranmaktadır. Avrupa bugün ilginç 
bir biçimde Türkiye ile kavgalı olan 
herkese kucak açmaktır.” dedi.

Polis Akademisi Başkanlığınca, 
Güvenlik Bilimleri Enstitüsü 
Müdürlüğü bünyesindeki Göç ve 
Sınır Güvenliği Merkezi (GÖÇMER) 
koordinesinde düzenlenen “1. 
Uluslararası Göç ve Güvenlik 
Konferansı”, turizm merkezi Belek’teki 
bir otelde başladı.

Polis Akademisi Başkanı Yılmaz 
Çolak, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, polis akademisin önemli 
bir dönüşüm geçirdiğini ve bu 
dönüşümün, ülke gerçekliğine uygun 
bir idari yapılanmanın yanı sıra çağın 
gereklerine uygun bir akademik 

yapılanmayı da içerdiğini söyledi.

Yeni yapılanma süreçinde polis 
akademisinin hedefinin açık ve 
net olduğunu anlatan Çolak, “Milli 
iradeyle barışık, sadakat sahibi 
emniyet mensupları yetiştirmek, 
küresel ve bölgesel düzeydeki 
gelişmelere duyarlı, bu gelişmelere 
çabuk cevap veren, yeni akademik 
kapasite geliştirmektir.” diye konuştu.

Polis akademisinin birçok akademik 
faaliyet gerçekleştirdiğini anlatan 
Çolak, şunları kaydetti:

“Göçmen dediğimizde, eninde 
sonunda kent yaşamına katılmak 
üzere yer değiştiren insanlardan söz 
ederiz. Göçmenlerin son uğrak yeri 
her zaman kent olmuştur.  BM’nin en 
yakın tarihli verilerine göre, dünya 
genelinde yaklaşık 1 milyar civarında 
göçmenin dörtte biri, uluslararası 
göçmen tanımına uymaktadır.”

Göç ve Sınır Güvenliği Araştırma 
Merkezi Müdürü Coşkun Taştan 
da konferans kapsamında göç 
ve güvenlik konularında önemli 
sunumların gerçekleştirileceğini 
anlattı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Ruşen Keleş, göçmen sorunları 
ve sonuçları üzerine sunum 
gerçekleştirdi.

- “Kitlesel Göçün İnsani Boyutu”

Açılış konuşmalarının ardından, 
“Kitlesel Göçün İnsani Boyutu” konulu 
oturuma geçildi. Oturumda sunum 
gerçekleştiren AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Yasin Aktay, Türkiye’de 
yüzde 80’e varan kentleşme oranı 
bulunduğunu ve kırlardaki yüzde 
20’nin de hayat tarzının kente 
entegre olduğunu söyledi.
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Adalet Bakanlığı, cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin medyada çıkan haberleri 
takibe aldı, şikayetleri de internet üzerinden kabul etmeye başladı.

GÜVENLİK

İşkence ve kötü muamele iddialarına sıkı takip
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan (sol 2), Belarus’ta Baravlyani Çocuk Onkoloji Merkezi’ni 
ziyaret etti. Erdoğan, Sağlık Bakanı Vasily Zharko (ayakta ortada) tarafından karşılandığı merkezde çalışmalar 
hakkında bilgi aldı.

SİYASET



58 EKİM 2016 - SAYI 16

GÜNCEL

İzmir’de “Güvenli Okul Projesi” tanıtım toplantısı
- İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş 
birliğinde okullarda güvenliği sağlamak, öğrencileri suç 
ve suçlulardan korumak amacıyla hazırlanan projenin 
tanıtım toplantısı yapıldı
- İzmir Emniyet Müdürü Aşkın:
“Bana ne dilersin deseler; Çocukların mutlu olduğu, 
bombalanmadığı, suça itilmediği, suçlu olmadığı bir 
dünya dilerim”
- “Özellikle okul çevresindeki yerler başta olmak üzere 
çocuklara sigara satan yerleri mutlaka polise ihbar edin. 
Bu yerlere çok ciddi yaptırımlar uygulayacağız”
İZMİR (AA) - İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan ve okullardaki 
güvenliği sağlamak, çocukların suç ve suçlulardan 

korunması amacıyla hazırlanan “Güvenli Okul Projesi”nin 
tanıtımı yapıldı. Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
toplantıda konuşan İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin 
Aşkın, kentte görev yapmaya 2 hafta önce başladığını, 
sorumluluğu ağır ve bir o kadar gurur verici bir görev 
üstlendiklerini söyledi. İzmir’de yaşayan herkesin güven 
içinde olması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini 
ifade eden Aşkın, çocukların güvende olmasının en fazla 
hassasiyet gösterdikleri konular arasında bulunduğunu, 
bunun için de İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesince 
“Güvenli Okul Projesi”nin hazırlandığını vurguladı.
- “Dileğim, çocukların mutlu olması”
Dünyanın bir çok yerinde çocukların, baskının, 
bombaların altında yaşamak zorunda olduğunu 
anımsatan Hüseyin Aşkın, şöyle konuştu:

İzmir Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde hazırlanan ve okullardaki güvenliği 
sağlamak çocukların suç ve suçlulardan korunması amacıyla hazırlanan “Güvenli Okul Projesi”nin 
tanıtımı yapıldı. İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın (fotoğrafta), toplantıda konuşma yaptı.

İzmir’de “Güvenli Okul Projesi” tanıtım 
toplantısı
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İNFO
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HABER

TSE’den nükleer enerji için iş birliği
- TSE ile Bureau Veritas arasında, 
Akkuyu Nükleer Güç Santrali 
ve Sinop Nükleer Santrali 
projelerinin ekipman ve hizmet 
tedarik süreçlerinde uygunluk 
değerlendirmeleri için iş birliği 
protokolü imzalandı
ANKARA (AA) - Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) ile Fransız Bureau 
Veritas arasında, Akkuyu Nükleer 
Güç Santrali ve Sinop Nükleer 
Santrali projelerinin ekipman 
ve hizmet tedarik süreçlerinde 
uygunluk değerlendirmeleri için iş 
birliği protokolü imzalandı.

TSE’de düzenlenen imza törenine 
Başkan Sebahittin Korkmaz 
ve Fransız menşeli uygunluk 

değerlendirme kuruluşu Bureau 
Veritas Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. 
Türkiye Genel Müdürü Meral Akgün 
katıldı.

Korkmaz, hükümet tarafından hızla 
artan enerji talebini karşılamak ve 
ithalat bağımlılığından kaynaklı 
riskleri azaltmak üzere 2023 yılına 
kadar iki nükleer güç santralinin 
devreye alınması ve üçüncü santralin 
inşasına başlanmasının planlandığını 
söyledi.

Nükleer enerjinin, transit boru 
hatları ve yenilenebilir enerji ile 
yatırım yapılması zorunlu alanlar 
haline geldiğini anlatan Korkmaz, 
“Nükleer teknolojiye sahip 11 ülke, 
nükleer santrale sahip 32 ülke 

bulunmaktadır. Ülkemizin önünde 
duran en önemli sorulardan biri 
12. ülke mi, yoksa 33. ülke mi 
olacağımızdır.” dedi.

Bureau Veritas ile bir yıldır 
görüştüklerini belirten Korkmaz, 
şirketle yapılacak iş birliğinin nükleer 
santral yapımında yerli katkının 
arttırılması ve teknoloji transferinin 
gerçekleştirilmesi için önemli bir 
adım olduğuna dikkati çekti.

Korkmaz, TSE olarak söz konusu 
tecrübeyi kuruma, sanayiye ve 
ülkeye aktarmayı amaçladıklarını 
vurgulayarak, bunun için her türlü 
altyapı hazırlığını yaptıklarını dile 
getirdi.

TSE’den nükleer enerji için iş birliği
Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Fransız Bureau Veritas arasında, Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali ve Sinop Nükleer Santrali projelerinin ekipman ve hizmet tedarik süreçlerinde uygunluk 
değerlendirmeleri için iş birliği protokolü imzalandı. Protokolü,
TSE Başkanı Sebahittin Korkmaz ve Fransız menşeli uygunluk değerlendirme kuruluşu Bureau Veritas 
Gözetim Hizmetleri Ltd. Şti. Türkiye Genel Müdürü Meral Akgün imzaladı.
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HABER

İş birliği anlaşmasıyla nükleer enerji 
sektöründe uygunluk değerlendirme 
hizmetlerine de hızla hakim 
olacaklarına işaret eden Korkmaz, 
şöyle konuştu:

“Nükleer enerji santralinin 
kurulmasında, Türkiye Atom Enerjisi 
Kurumu (TAEK) yetkili. TAEK, kendi 
kaynaklarıyla gözetim muayenesini 
yapamayacağı için ihaleyle nükleer 
santralin kurulum aşamasında 3. 
taraf gözetimine tabi oluyor. Nükleer 
enerji santrali kurulumunda hiç 
yer almamış, tecrübesi olmayan 
bir kuruluşun ihaleye tek başına 
girmesi, böyle bir görevi üstlenmesi 
mümkün olmamakta. Biz 3. taraf 
gözetimi için açılacak ihaleye hazırlık 
için bu iş birliğini yaptık. Güçlü 
şekilde bu ihalelere girebilmek 
üzere araştırma yaptığımızda Bureau 
Veritas’ın en uygun şirket olduğu 
kanaatine vardık.” 

Bureau Veritas Gözetim Hizmetleri 
Ltd. Şti. Türkiye Genel Müdürü 
Akgün de şirketin 700’ü Türk, 80 
binden fazla personeli bulunduğunu 
söyledi.

Türkiye’nin, şirketin büyümeyi 
hedeflediği 12 ülkeden biri arasında 
olduğuna dikkati çeken Akgün, 
sektörler arasında da enerjinin ön 
plana çıktığını anlattı.

Korkmaz ve Akgün, konuşmaların 
ardından Akkuyu Nükleer Güç 
Santrali ve Sinop Nükleer Santrali 
projelerinin ekipman ve hizmet 
tedarik süreçlerinde uygunluk 
değerlendirmeleri için iş birliği 
protokolünü imzaladı.
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Üçüncü havalimanına 250 havayolu 
şirketi uçacak

INFO
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BULMACA
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