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BAŞKANDAN

YENİ ANAYASA...
 Yeni Anayasa mecliste oylanıyor... Bu sadece bizi değil, dünyayı ilgilendiren ve tüm gözlerin üzerimizde olduğu 
bir konu. Bu yüzden maddeler üzerinde halkın yüzde yüz bilgi sahibi olması ve kaderini tayin eden anayasaya bilinçli oy 
kullanması gerekir.
Yapılan kamuoyu araştırmaları bu yüzden yasayı sıkıntıya sokuyor. Çünkü halkın büyük çoğunluğunun maddelerden 
haberinin olmadığı gerçeğini ortaya konuyor!
Tam bunun düzeltilmesi yoluna gidilecekken, bu kez mecliste akıl almaz bir olay daha yaşanıyor. MHP’nin 
dokunulmazlığımız dediği Anayasanın ilk 4 maddesinin de değiştirilebileceği AKP Aydın milletvekili İsmail Aydın tarafından 
meclis kürsüsünden dile getiriyor.
Hani derler ya, seyreyle kıyameti diye…

 Acaba İsmail Aydın bunu bilinçli mi yaptı, yoksa birileri mi yaptırdı?.. Her şey tam istedikleri gibi yolunda giderken, 
neye istinaden bunu dile getirdiği netlik kazanamadı.

Gerçi başbakan Binali Yıldırım ‘’Bunun kabul görmeyeceğini açıkladı ama MHP ayakta!..
Eğer bu telafi edilmezse iş zora girecek ve AKP kurmaylarının açıklamaları beklenecek.

 Tabii maddelerin mecliste kabul görmesi işin bittiği anlamına gelmiyor ve daha halk oylaması var.
MHP seçmeninin bilinçli olması ve maddeleri iyice inceleyip, ülkenin kaderi üzerinde iç açıcı karar vermesi gerekiyor.

 Anayasa maddelerini yazmaya gerek görmüyorum. İstenirse bir tuşa dokunulup tümüne bakılabilir ve ‘’Ben ne 
bileyim, bilmiyordum’’ demenin de sonradan bir faydası olmaz.
Burada şahıs veya şahıslar değil...
Senin, benim, bizim geleceğimiz olan Vatan önemli. Vatanımız!..

Şerafettin ŞIVKIN

simgedergi@gmail.com
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Anayasa değişikliği için görüşmeler TBMM’de devam ediyor. Milletvekillerinin oylaması ile üzerinde görüşülen 18 madde, 9 
Ocak Pazartesi günü meclis gündeminde yer almaya başladı. Birer birer ele alının anayasa değişikliği maddeleri, 18 madde 
için oylama tamamlandığında derlenecek ve yeni anayasa içerisine dahil edilecek. Peki yeni anayasa değişikliği maddeleri 
arasında neler yer alıyor? İşte, 13 Ocak Cuma günü itibariyle kabul edilen maddeler

Yeni Anayasa değişikliği maddeleri, TBMM’de görüşülmeye 
devam ediliyor. Oylama usulü ile ele alınan yeni anayasanın 
maddeleri, 9 Ocak Pazartesi günü TBMM’de milletvekillerince 
oylanmaya devam ediyor. 13 Ocak Cuma günü itibariyle 
toplam 8 madde meclisten geçerken, oylanması gereken 
10 madde için ise süreç devam ediyor. Peki, toplam 18 
maddeden oluşan yeni anayasa değişiklik maddeleri 
nelerdir? İşte onaylanan maddeler ve ne anlama geldiklerine 
dair detaylar

1. MADDE NE ANLAMA GELİYOR?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılması 
Dair Kanun Teklifi’nin birinci maddesine göre, Anayasa’nın 
“Yargı yetkisi” başlığında değişikliğe gidilecek.Buna göre, 
yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce 
kullanılacağına dair hüküm, “Bağımsız ve tarafsız” 
mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.

2. MADDE 343 oyla kabul edildi
ANAYASA Değişikliği Teklifi görüşmeleri kapsamında 

toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel 
Kurulu’nda teklifin ilk iki maddesi dün yapılan oturumla 
oylandı. Yapılan oylamalar sonucunda birinci madde 347 
oyla, ikinci madde ise 343 oyla kabul edildi. Maddeler 
üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak oturumla devam 
edecek.

TBMM Genel Kurulu, Anayasa Değişikliği Teklifi’nin maddeler 
halinde görüşülmesine dün saat 15.00’de toplanarak başladı. 
İlk olarak Anayasa’nın ‘Yargı yetkisi’ başlığındaki değişikliği 
gündeme alan birinci madde görüşüldü. Lehte ve aleyhte 
yapılan konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 484 
milletvekilinin katılımıyla gerçekleşen oylama sonucu; 347 
kabul, 132 ret, 2 çekimser, 2 boş, 1 geçersiz oy çıktı. Buna 
göre, birinci madde 347 oyla kabul edildi.

TÜRKİYE’NİN “YENİ” ANAYASA SINAVI...

GÜNCEL
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Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın tarafından verilen aranın 
ardından Milletvekili sayısının 600’e çıkmasını öngören ikinci 
madde görüşüldü. Yapılan konuşmalardan sonra oylamaya 
geçildi. 480 milletvekilinin katılımıyla yapılan oylama 
sonucu; 343 kabul, 133 ret, 1 çekimser, 2 boş ve 1 geçersiz oy 
çıktı. Bu sonuca göre, ikinci madde de 343 oyla kabul edildi.

3. MADDE 341 OY İLE KABUL EDİLDİ (NE ANLAMA GELİYOR?)
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, 
milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e indiren üçüncü 
maddesine 341 kabul, 139 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki 
gizli oylamaya 485 milletvekili katıldı. Oylamada 341 kabul, 
139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. 
Teklifin üçüncü maddesi, seçilme yaşını 25’ten 18’e 
indirilmesini ve askerlikle ilişiği olanların milletvekili 
adaylığına başvuramamasını öngörüyor.

4. MADDE 343 OY İLE KABUL EDİLDİ (NE ANLAMA GELİYOR?)
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, 
“TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 5 yılda bir, aynı 
gün yapılmasını” öngören dördüncü maddesine 343 kabul, 
139 ret oyu verildi.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 486 milletvekili katıldı. 
Oylamada 343 kabul, 139 ret oyu kullanıldı. Oylamada 
2 boş, 2 geçersiz oy çıktı.  Teklifin dördüncü maddesiyle, 
Anayasanın “TBMM’nin Seçim Dönemi” başlıklı maddesi, 
“TBMM ve Cumhurbaşkanının Seçim Dönemi” olarak 
değişiyor.  Teklife göre, TBMM seçimleri 4 yılda değil, 5 
yılda bir yapılacak. Cumhurbaşkanı seçimleri de TBMM 
seçimleri gibi 5 yılda bir olacak ve seçmenler, iki seçim için 
aynı gün sandığa gidecek. Süresi biten milletvekili yeniden 
seçilebilecek. Cumhurbaşkanı seçiminde birinci oylamada 
gerekli çoğunluğun sağlanamaması halinde, belirtilen usule 
göre ikinci oylama yapılacak.

5. MADDE 343 OYLA KABUL EDİLDİ (NE ANLAMA GELİYOR?)
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, 
Meclisin görev ve yetkilerinin sıralandığı beşinci maddesine 
343 kabul, 7 ret oyu verildi.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 354 milletvekili katıldı. 
Oylamada 343 kabul, 7 ret oyu kullanıldı. Oylamada 3 
boş, 1 geçersiz oy çıktı. Teklifin Meclis’in feshi anlamına 
geldiğini belirten CHP milletvekilleri oylamaya katılmadı. 
Teklifin beşinci maddesiyle, TBMM’nin görevleri ve yetkileri, 
“kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak, bütçe ve 
kesinhesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, 
para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek, milletlerarası 
antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye 
tam sayısının 5’te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel 
af ilanına karar vermek, anayasanın diğer maddelerinde 
öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek” 
olarak sıralanıyor.
Oylamanın ardından TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 
birleşime ara verdi. Aydın, ara sonrası komisyon ve 
hükümetin yerine oturmaması üzerine bugün saat 14.00’te 
yeniden toplanmak üzere birleşimi kapattı.

6. MADDE 343 OY İLE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin, 
Meclisin denetim yetkisiyle ilgili düzenlemeleri içeren 6. 
maddesine, 343 kabul, 137 ret oyu çıktı.
Genel Kuruldaki gizli oylamaya 483 milletvekili katıldı. 
Oylamada 343 kabul, 137 ret oyu kullanıldı. Oylamada 2 boş, 
1 geçersiz oy çıktı.

7. MADDE 340 OY İLE KABUL EDİLDİ
TBMM’de görüşülen ve Cumhurbaşkanlığı sistemini 
de içeren anayasa değişikliği teklifinin 7. maddesi 340 
kabul, 136 ret, 4 boş, 2 geçersiz oyla kabul edildi. Söz 
konusu maddeyle anayasanın “cumhurbaşkanının görev 
ve yetkilerine” ilişkin maddesinde değişiklik yapılarak 
cumhurbaşkanına “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor.
Düzenlemeyle, devletin başı olan cumhurbaşkanına 
yürütme yetkisi de veriliyor.Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı 
yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son 
verecek.
Cumhurbaşkanı, üst düzey kamu yöneticilerini atayacak, 
görevlerine son verecek ve bunların atanmalarına ilişkin usul 
ve esasları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleyecek. 
Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları 
gerekli gördüğü takdirde halk oyuna sunacak, milli güvenlik 
politikalarını belirleyecek ve gerekli tedbirleri alacak.
Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. 
Kararnamelerle, yürütmenin ihtiyacını karşılaması 
sağlanacak, temel hak ve hürriyetler ile siyasi hak ve 
hürriyetler düzenleme alanı dışında bırakılacak.
Kanunda açıkça düzenlenen konularda Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi çıkarılamayacak.

8. MADDE 340 OY İLE KABUL EDİLDİ
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 8. 
maddesine 340 kabul, 135 ret oyu verildi. Genel Kuruldaki 
gizli oylamaya 481 milletvekili katıldı. Oylamada 340 
kabul, 135 ret oyu kullanıldı, 5 boş, 1 de geçersiz oy 
çıktı. Düzenlemeyle, Anayasanın “cumhurbaşkanının 
görev ve yetkilerine” ilişkin maddede değişiklik yapılıyor 
ve cumhurbaşkanına, “devlet başkanı” sıfatı getiriliyor.  
Devletin başı olan cumhurbaşkanına, yürütme yetkisi de 
veriliyor.       Cumhurbaşkanı, “devlet başkanı” sıfatıyla Türkiye 
Cumhuriyeti’ni ve Türk milletinin birliğini temsil edecek, 
anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını sağlayacak. Gerekli gördüğü takdirde, 
yasama yılının ilk günü TBMM’de açılış konuşmasını yapacak. 
Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verecek. 
Cumhurbaşkanı, kanunları yayımlayacak ve kanunları tekrar 
görüşülmek üzere TBMM’ye geri gönderecek. Kanunların, 
TBMM İçtüzüğü’nün tümünün veya belirli hükümlerinin 
anayasaya şekil veya esas bakımından aykırı oldukları 
gerekçesiyle Anayasa Mahkemesinde iptal davası açacak. 

GÜNCEL
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GÜNCEL

MADDE 9: 2709 sayılı Kanunun 105 inci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“E. Cumhurbaşkanının cezai sorumluluğu MADDE 105- 
Cumhurbaşkanı hakkında, bir suç işlediği iddiasıyla Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği 
önergeyle soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en 
geç bir ay içinde görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün 
gizli oyuyla soruşturma açılmasına karar verebilir. Soruşturma 
açılmasına karar verilmesi halinde, Meclisteki siyasi partilerin, 
güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının üç katı 
olarak gösterecekleri adaylar arasından her siyasi parti için ayrı ayrı 
ad çekme suretiyle kurulacak onbeş kişilik bir komisyon tarafından 
soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten 
raporunu iki ay içinde Meclis Başkanlığına sunar. Soruşturmanın 
bu sürede bitirilememesi halinde, komisyona bir aylık yeni ve 
kesin bir süre verilir. Rapor Başkanlığa verildiği tarihten itibaren 
on gün içinde dağıtılır, dağıtımından itibaren on gün içinde Genel 
Kurulda görüşülür. Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının 
üçte ikisinin gizli oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan 
yargılaması üç ay içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa 
bir defaya mahsus olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu 
sürede kesin olarak tamamlanır. Hakkında soruşturma açılmasına 
karar verilen Cumhurbaşkanı, seçim kararı alamaz. Yüce Divanda 
seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen Cumhurbaşkanının 
görevi sona erer. Cumhurbaşkanının görevde bulunduğu sürede 
işlediği iddia edilen suçlar için görevi bittikten sonra da bu madde 
hükmü uygulanır.”
MADDE 10: 2709 sayılı Kanunun 106 ncı maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“F. Cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanına vekâlet ve 
bakanlar MADDE 106- Cumhurbaşkanı, seçildikten sonra bir veya 
daha fazla Cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilir. Cumhurbaşkanlığı 
makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde, kırkbeş 
gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır. Yenisi seçilene kadar 
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanlığına vekâlet eder 
ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Genel seçime bir yıl 
veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de 
Cumhurbaşkanı seçimi ile birlikte yenilenir. Genel seçime bir 
yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi 
tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden 
sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı 
tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Cumhurbaşkanının hastalık ve 
yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması 
hallerinde, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cumhurbaşkanına vekâlet 
eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Cumhurbaşkanı 
yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip 
olanlar arasından Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve görevden 
alınır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, 81 inci maddede 
yazılı şekilde Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde and içerler. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Cumhurbaşkanı yardımcısı 
veya bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, Cumhurbaşkanına karşı 
sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında 
görevleriyle ilgili suç işledikleri iddiasıyla, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğunun vereceği önergeyle 
soruşturma açılması istenebilir. Meclis, önergeyi en geç bir ay içinde 
görüşür ve üye tamsayısının beşte üçünün gizli oyuyla soruşturma 
açılmasına karar verebilir. Soruşturma açılmasına karar verilmesi 
halinde, Meclisteki siyasi partilerin, güçleri oranında komisyona 
verebilecekleri üye sayısının üç katı olarak gösterecekleri adaylar 
arasından, her siyasi parti için ayrı ayrı ad çekme suretiyle kurulacak 
onbeş kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, 

soruşturma sonucunu belirten raporunu iki ay içinde Meclis 
Başkanlığına sunar. Soruşturmanın bu sürede bitirilememesi 
halinde, komisyona bir aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor 
Başkanlığa verildiği tarihten itibaren on gün içinde dağıtılır ve 
dağıtımından itibaren on gün içinde Genel Kurulda görüşülür. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının üçte ikisinin gizli 
oyuyla Yüce Divana sevk kararı alabilir. Yüce Divan yargılaması üç ay 
içinde tamamlanır, bu sürede tamamlanamazsa bir defaya mahsus 
olmak üzere üç aylık ek süre verilir, yargılama bu sürede kesin olarak 
tamamlanır. Bu kişilerin görevde bulundukları sürede, görevleriyle 
ilgili işledikleri iddia edilen suçlar bakımından, görevleri bittikten 
sonra da beşinci, altıncı ve yedinci fıkra hükümleri uygulanır. 
Yüce Divanda seçilmeye engel bir suçtan mahkûm edilen 
Cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakanın görevi sona erer.
Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, görevleriyle ilgili 
olmayan suçlarda yasama dokunulmazlığına ilişkin hükümlerden 
yararlanır. Bakanlıkların kurulması, kaldırılması, görevleri ve 
yetkileri, teşkilat yapısı ile merkez ve taşra teşkilatlarının kurulması 
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir.”
MADDE 11: 2709 sayılı Kanunun 116 ncı maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“H. Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin 
yenilenmesi
MADDE 116: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte 
üç çoğunluğuyla seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Bu halde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı 
seçimi birlikte yapılır.
Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin 
yenilenmesine karar verilmesi halinde, Cumhurbaşkanı bir defa 
daha
aday olabilir. Seçimlerinin birlikte yenilenmesine karar verilen 
Meclisin ve Cumhurbaşkanının yetki ve görevleri, yeni Meclisin ve 
Cumhurbaşkanının göreve başlamasına kadar devam eder.
Bu şekilde seçilen Meclis ve Cumhurbaşkanının görev süreleri de 
beş yıldır.”
MADDE 12: 2709 sayılı Kanunun 119 uncu maddesi başlığıyla 
birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlıkları metinden 
çıkarılmıştır.
“III. Olağanüstü hal yönetimi MADDE 119: Cumhurbaşkanı; savaş, 
savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi, seferberlik, 
ayaklanma, vatan veya Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir 
kalkışma, ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya dıştan 
tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin yaygınlaşması, anayasal 
düzeni veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik 
yaygın şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları 
nedeniyle kamu düzeninin ciddî şekilde bozulması, tabiî afet veya 
tehlikeli salgın hastalık ya da ağır ekonomik bunalımın ortaya 
çıkması hallerinde yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi 
altı ayı geçmemek üzere olağanüstü hal ilan edebilir. Olağanüstü 
hal ilanı kararı verildiği gün Resmî Gazetede yayımlanır ve aynı gün 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin onayına sunulur. Türkiye Büyük 
Millet Meclisi tatilde ise derhal toplantıya çağırılır; Meclis gerekli 
gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir 
veya olağanüstü hali kaldırabilir. Cumhurbaşkanının talebiyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisi her defasında dört ayı geçmemek 
üzere süreyi uzatabilir. Savaş hallerinde bu dört aylık süre aranmaz. 
Olağanüstü hallerde vatandaşlar için getirilecek para, mal ve 
çalışma yükümlülükleri ile 15 inci maddedeki ilkeler doğrultusunda 
temel hak ve hürriyetlerin nasıl sınırlanacağı veya geçici olarak 
durdurulacağı, hangi hükümlerin uygulanacağı ve işlemlerin
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nasıl yürütüleceği kanunla düzenlenir. Olağanüstü hallerde 
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda, 104 
üncü maddenin onyedinci fıkrasının ikinci cümlesinde belirtilen 
sınırlamalara tabi olmaksızın Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler Resmî Gazetede 
yayımlanır, aynı gün Meclis onayına sunulur.
Savaş ve mücbir sebeplerle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
toplanamaması hâli hariç olmak üzere; olağanüstü hal sırasında 
çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleri üç ay içinde Türkiye 
Büyük Millet Meclisinde görüşülür ve karara bağlanır. Aksi halde 
olağanüstü hallerde çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
kendiliğinden yürürlükten kalkar.”
MADDE 13: 2709 sayılı Kanunun 142 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir. “Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler 
kurulamaz. Ancak savaş halinde, asker kişilerin görevleriyle ilgili 
olarak işledikleri suçlara ait davalara bakmakla görevli askeri 
mahkemeler kurulabilir.”
MADDE 14: 2709 sayılı Kanunun 159’uncu maddesinin başlığı ile 
birinci ve dokuzuncu fıkralarında yer alan “Yüksek” ibareleri madde 
metninden çıkarılmış; iki, üç, dört ve beşinci fıkraları aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş; altıncı fıkrasında yer alan “asıl” ibaresi madde 
metninden çıkarılmış; dokuzuncu fıkrasında yer alan “kanun, tüzük, 
yönetmeliklere ve genelgelere” ibaresi “kanun ve diğer mevzuata” 
şeklinde değiştirilmiştir.
“Hâkimler ve Savcılar Kurulu onüç üyeden oluşur; iki daire halinde 
çalışır.
Kurulun Başkanı Adalet Bakanıdır. Adalet Bakanlığı Müsteşarı 
Kurulun tabiî üyesidir.
Kurulun, üç üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 
nitelikleri yitirmemiş adlî yargı hâkim ve savcıları arasından, 
bir üyesi birinci sınıf olup, birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren 
nitelikleri yitirmemiş idarî yargı hâkim ve savcıları arasından 
Cumhurbaşkanınca; üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay 
üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim 
kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri 
ile avukatlar arasından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçilir. Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilen üyelerden, 
en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması 
zorunludur. Kurulun Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 
seçilecek üyeliklerine ilişkin başvurular, Meclis Başkanlığına yapılır. 
Başkanlık, başvuruları Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyona gönderir. Komisyon her bir üyelik için 
üç adayı, üye tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci 
oylamada aday belirleme işleminin sonuçlandırılamaması halinde 
ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. Bu 
oylamada da aday belirlenemediği takdirde, her bir üyelik için en 
çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulü ile aday belirleme 
işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Komisyon 
tarafından belirlenen adaylar arasından, her bir üye için ayrı ayrı 
gizli oyla seçim yapar. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu; bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde, 
ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu aranır. İkinci 
oylamada da üye seçilemediği takdirde en çok oyu alan iki aday 
arasında ad çekme usulü ile üye seçimi tamamlanır.
Üyeler dört yıl için seçilir. Süresi biten üyeler bir kez daha seçilebilir. 
Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 
otuz gün içinde yapılır. Seçilen üyelerin görev süreleri dolmadan 
Kurul üyeliğinin boşalması durumunda, boşalmayı takip eden otuz 
gün içinde, yeni üyelerin seçimi yapılır.”
MADDE 15: 2709 sayılı Kanunun 161 inci maddesi başlığıyla birlikte 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir;
“A. Bütçe ve kesin hesap MADDE 161: Kamu idarelerinin ve kamu 
iktisadî teşebbüsleri dışındaki kamu tüzel kişilerinin harcamaları 

yıllık bütçelerle yapılır. Malî yıl başlangıcı ile merkezi yönetim 
bütçesinin hazırlanması, uygulanması ve kontrolü ile yatırımlar 
veya bir yıldan fazla sürecek iş ve hizmetler için özel süre ve usuller 
kanunla düzenlenir. Bütçe kanununa, bütçe ile ilgili hükümler 
dışında hiçbir hüküm konulamaz. Cumhurbaşkanı bütçe kanun 
teklifini, malî yılbaşından en az yetmişbeş gün önce, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar. Bütçe teklifi Bütçe Komisyonunda görüşülür. 
Komisyonun ellibeş gün içinde kabul edeceği metin Genel 
Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Bütçe 
kanununun süresinde yürürlüğe konulamaması halinde, geçici 
bütçe kanunu çıkarılır. Geçici bütçe kanununun da çıkarılamaması 
durumunda, yeni bütçe kanunu kabul edilinceye kadar bir önceki 
yılın bütçesi yeniden değerleme oranına göre artırılarak uygulanır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Genel Kurulda kamu idare 
bütçeleri hakkında düşüncelerini her bütçenin görüşülmesi 
sırasında açıklarlar, gider artırıcı veya gelirleri azaltıcı önerilerde 
bulunamazlar. Genel Kurulda kamu idare bütçeleri ile değişiklik 
önergeleri, üzerinde ayrıca görüşme yapılmaksızın okunur ve 
oylanır. Merkezî yönetim bütçesiyle verilen ödenek, harcanabilecek 
tutarın sınırını gösterir. Harcanabilecek tutarın Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle aşılabileceğine dair bütçe kanununa hüküm 
konulamaz. Carî yıl bütçesindeki ödenek artışını öngören değişiklik 
teklifleri ile carî ve izleyen yılların bütçelerine malî yük getiren 
tekliflerde, öngörülen giderleri karşılayabilecek malî kaynak 
gösterilmesi zorunludur. Merkezî yönetim kesinhesap kanunu 
teklifi, ilgili olduğu malî yılın sonundan başlayarak en geç altı ay 
sonra Cumhurbaşkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. Sayıştay genel uygunluk bildirimini, ilişkin olduğu 
kesinhesap kanun teklifinin verilmesinden başlayarak en geç 
yetmişbeş gün içinde Meclise sunar. Kesinhesap kanunu teklifi ve 
genel uygunluk bildiriminin Türkiye Büyük Millet Meclisine verilmiş 
olması, ilgili yıla ait Sayıştayca sonuçlandırılamamış denetim 
ve hesap yargılamasını önlemez ve bunların karara bağlandığı 
anlamına gelmez. Kesinhesap kanunu teklifi, yeni yıl bütçe kanunu 
teklifiyle birlikte görüşülür ve karara bağlanır.”
MADDE 16: 2709 sayılı Kanunun;
A) 8 inci maddesinde yer alan “ve Bakanlar Kurulu”; 15 inci 
maddesinin birinci fıkrasında, 17 nci maddesinin dördüncü 
fıkrasında ve 19 uncu maddesinin beşinci fıkrasında yer alan 
“, sıkıyönetim”; 88 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Bakanlar Kurulu ve”, ikinci fıkrasında yer alan “tasarı ve”; 93 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “, doğrudan doğruya veya 
Bakanlar Kurulunun istemi üzerine,”; 125 inci maddesinin ikinci 
fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanının tek başına yapacağı işlemler 
ile Yüksek Askerî Şuranın kararları yargı denetimi dışındadır. Ancak,” 
ve altıncı fıkrasında yer alan “sıkıyönetim,”; 148 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “, sıkıyönetim”, altıncı fıkrasında yer alan “, 
Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ve “Yüksek”, yedinci 
fıkrasında yer alan “ile Jandarma Genel Komutanı”; 153 üncü 
maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “tasarı veya”; 154 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Yüksek”; 155 inci maddesinin 
ikinci fıkrasında yer alan “Başbakan ve Bakanlar Kurulunca 
gönderilen kanun tasarıları,” ve “tüzük tasarılarını incelemek,”, 
üçüncü fıkrasında yer alan “Yüksek” ibareleri madde metinlerinden 
çıkarılmıştır.
B) 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar 
Kuruluna” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 78 inci maddesinin 
başlığı “D. Seçimlerin geriye bırakılması ve ara seçimler”; 117 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı”; 118 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan 
“Başbakan, Genelkurmay Başkanı, Başbakan yardımcıları,” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı yardımcıları,”, “Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
Komutanları ve Jandarma Genel Komutanından” 
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ibaresi “Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava kuvvetleri 
komutanlarından”, üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” 
ibaresi “Cumhurbaşkanına”, “Bakanlar Kurulunca” ibaresi 
“Cumhurbaşkanınca”, dördüncü fıkrasında yer alan “Başbakan” 
ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcıları”, beşinci fıkrasında yer 
alan “Başbakanın” ibaresi “Cumhurbaşkanı yardımcısının”, 
altıncı fıkrasında yer alan “kanunla” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesiyle”; 123 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan 
“ancak kanunla veya kanunun açıkça verdiği yetkiye dayanılarak” 
ibaresi “kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle”; 124 
üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Başbakanlık” ibaresi 
“Cumhurbaşkanı” ve “tüzüklerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin”; 127 nci maddesinin altıncı fıkrasında yer 
alan “Bakanlar Kurulunun” ibaresi “Cumhurbaşkanının”; 131 inci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve Bakanlar Kurulunca” 
ibaresi “tarafından”; 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer 
alan “Başbakanlığa” ibaresi “Cumhurbaşkanının görevlendireceği 
bakana”; 137 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “tüzük” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesi”; 148 inci maddesinin 
birinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde kararnamelerin” 
ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin”, altıncı fıkrasında 
yer alan “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresi “Cumhurbaşkanı 
yardımcılarını, bakanları,”; 149 uncu maddesinin birinci fıkrasında 
yer alan “oniki” ibaresi “on”; 150’nci maddesinde yer alan “kanun 
hükmündeki kararnamelerin” ibaresi “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamelerinin” ve “iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis 
grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi” ibaresi “Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde en fazla üyeye sahip iki siyasi parti grubuna ve”; 
151 inci maddesi ile 153 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer 
alan “kanun hükmünde kararname” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı 
kararnamesi”; 152 nci maddesinin birinci fıkrası ile 153 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “kanun hükmünde 
kararnamenin” ibareleri “Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin”; 
158 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “adli, idari ve 
askeri” ibaresi “adli ve idari”; 166 ncı maddesinin dördüncü 
fıkrasında yer alan “hükümete” ibaresi “Cumhurbaşkanına”; 167 nci 
maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kuruluna” ibaresi 
“Cumhurbaşkanına” şeklinde değiştirilmiştir.
C) 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “geri gönderilen 
kanunu” ibaresinden sonra gelmek üzere “üye tamsayısının salt 
çoğunluğuyla” ve “117 nci” maddesinin üçüncü fıkrasının başına 
“Cumhurbaşkanınca atanan” ibareleri eklenmiştir.
Ç) 108 inci maddesinin birinci fıkrasına “inceleme,” ibaresinden önce 
gelmek üzere “idari soruşturma,” ibaresi eklenmiş; ikinci fıkrasında 
yer alan “Silahlı Kuvvetler ve” ibaresi madde metninden çıkarılmış; 
üçüncü fıkrasında yer alan “üyeleri ve üyeleri içinden Başkanı, 
kanunda belirlenen nitelikteki kişiler arasından,” ibaresi “Başkan 
ve üyeleri,” şeklinde ve dördüncü fıkrasında yer alan “kanunla” 
ibaresi “Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle” şeklinde değiştirilmiştir. 
D) 146’ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “onyedi” ibaresi 
“onbeş” şeklinde değiştirilmiş, üçüncü fıkrasında yer alan “, bir üyeyi 
Askerî Yargıtay, bir üyeyi Askerî Yüksek İdare Mahkemesi” ibaresi ile 
dördüncü fıkrasında yer alan “, Askerî Yargıtay, Askerî Yüksek İdare 
Mahkemesi” ibareleri madde metninden çıkarılmıştır.
E) 82’nci maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi, 96’ncı 
maddesinin ikinci fıkrası, 117’nci maddesinin dördüncü ve beşinci 
fıkraları, 127’nci maddesinin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, 
150’nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi ile 91, 99, 100, 102, 
107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 120, 121, 122, 145, 156, 157, 
162, 163 ve 164 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 17: 2709 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir;
“GEÇİCİ MADDE 21:
A) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 27’nci Yasama Dönemi 

milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi 3/11/2019 
tarihinde birlikte yapılır. Seçimin yapılacağı tarihe kadar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi üyeleri ve Cumhurbaşkanının görevi devam 
eder. Meclisin seçim kararı alması halinde, 27’nci Yasama Dönemi 
milletvekili genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılır.
B) Bu Kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Kanunla yapılan değişikliklerin 
gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni 
düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanının göreve 
başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı 
tarafından düzenlenir.
C) Anayasanın 159 uncu maddesinde yapılan düzenlemeye göre 
Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeleri en geç otuz gün içinde seçilirler 
ve bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki kırkıncı günü 
takip eden iş günü görevlerine başlarlar. Başvurular, bu maddenin 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren beş gün içinde Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığına yapılır. Başkanlık, başvuruları Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona 
gönderir. Komisyon on gün içinde her bir üyelik için üç adayı üye 
tamsayısının üçte iki çoğunluğuyla belirler. Birinci oylamada üçte 
iki çoğunlukla seçimin sonuçlandırılamaması halinde, ikinci ve 
üçüncü oylamalar yapılır; bu oylamalarda üye tamsayısının beşte üç 
çoğunluğunun oyunu alan aday seçilmiş olur. Beşte üç çoğunluğun 
sağlanamaması halinde üçüncü oylamada en çok oyu almış olan, 
seçilecek üyelerin iki katı aday arasından ad çekme usulü ile üye 
belirleme işlemi tamamlanır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel 
Kurulu aynı usul ve nisapları gözeterek onbeş gün içinde seçimi 
tamamlar. Mevcut Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, yeni 
üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam eder 
ve bu süre içinde yürürlükteki Kanun hükümlerine göre çalışır. Yeni 
üyeler, ilgili kanunda değişiklik yapılıncaya kadar mevcut Kanunun 
Anayasaya aykırı olmayan hükümleri uyarınca çalışır. Görevi 
sona eren ve Hâkimler ve Savcılar Kuruluna yeniden seçilmeyen 
üyelerden, talepleri halinde adli yargı hâkim ve savcıları arasından 
seçilenler Yargıtay üyeliğine, idari yargı hâkim ve savcıları arasından 
seçilenler Danıştay üyeliğine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca seçilir; 
öğretim üyeleri ve avukatlar arasından seçilenler ise Danıştay 
üyeliğine Cumhurbaşkanınca atanır. Bu şekilde yapılan seçim ve 
atamalarda boş kadro olup olmadığına bakılmaz, seçilen ve atanan 
üye sayısı kadar Yargıtay ve Danıştay kadrolarına üye kadrosu ilave 
edilir.
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GÜNCEL

D) Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden Anayasa 
Mahkemesi üyeliğine seçilmiş bulunan kişilerin herhangi bir 
sebeple görevleri sona erene kadar üyelikleri devam eder.
E) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla Askerî Yargıtay, 
Askerî Yüksek İdare Mahkemesi ve askerî mahkemeler kaldırılmıştır. 
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde; 
Askerî Yargıtay ve Askerî Yüksek İdare Mahkemesinin askerî hâkim 
sınıfından Başkan, Başsavcı, İkinci Başkan ve üyeleri ile diğer askerî 
hâkimler (yedek subaylar hariç) tercihleri ve müktesepleri dikkate 
a) Hâkimler ve Savcılar Kurulunca adli veya idari yargıda hâkim veya 
savcı olarak atanabilirler.
b) Aylık, ek gösterge, ödenek, yargı ödeneği, ek ödeme, malî, 
sosyal hak ve yardımlar ile diğer hakları yönünden emsali adli 
veya idari yargıya mensup hâkim ve savcılar, bunların dışındaki 
hak ve yükümlülükler yönünden ise bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihteki mevzuat hükümleri uygulanmaya devam edilmek suretiyle 
Millî Savunma Bakanlığınca mevcut sınıflarında, Bakanlık veya 
Genelkurmay Başkanlığının hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. 
Bunlardan, emeklilik hakkını elde edenlerden yaş haddinden önce 
bu görevlerden kendi istekleriyle ayrılacaklara  alınarak;ödenecek 
tazminata ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir. Kaldırılan 
askerî yargı mercilerinde görülmekte olan dosyalardan; kanun 
yolu incelemesi aşamasında olanlar ilgisine göre Yargıtay veya 
Danıştaya, diğer dosyalar ise ilgisine göre görevli ve yetkili adli veya 
idari yargı mercilerine dört ay içinde gönderilir.
F) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte yürürlükte bulunan kanun 
hükmünde kararnameler, tüzükler, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu 
tarafından çıkarılan yönetmelikler ile diğer düzenleyici işlemler 
yürürlükten kaldırılmadıkça geçerliliğini sürdürür. Yürürlükte 
bulunan kanun hükmünde kararnameler hakkında 152’nci ve 
153’üncü maddelerin uygulanmasına devam olunur.

G) Kanunlar ve diğer mevzuat ile Başbakanlık ve Bakanlar Kuruluna 
verilen yetkiler, ilgili mevzuatta değişiklik yapılıncaya kadar 
Cumhurbaşkanı tarafından kullanılır.

H) Anayasanın 67’nci maddesinin son fıkrası hükmü, bu Kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten sonra birlikte yapılacak ilk milletvekili 
genel seçimi ile Cumhurbaşkanlığı seçimi bakımından uygulanmaz.”

MADDE 18: Bu Kanun ile Anayasanın;

a) 8, 15, 17, 19, 73, 82, 87, 88, 89, 91, 93, 96, 98, 99, 100, 104, 105, 
106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 üncü maddelerinde yapılan 
değişiklikler ile 114 üncü maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarının 
ilgaları yönünden, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
ve 125’inci maddelerinde yapılan değişiklikler ile 127’nci maddenin 
son fıkrasına dair değişiklik; 131, 134, 137’nci maddelerinde yapılan 
değişiklikler ile 148’inci maddenin birinci fıkrasındaki değişiklik 
ile altıncı fıkrasındaki “Bakanlar Kurulu üyelerini” ibaresine dair 
değişiklik, 150, 151, 152, 153, 155 inci maddenin ikinci fıkrası,161, 
162, 163, 164, 166 ncı ve 167 nci maddelerinde yapılan değişiklikler 
ile Geçici 21 inci maddenin (F) ve (G) fıkraları, birlikte yapılan Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonucunda 
Cumhurbaşkanının göreve başladığı tarihte,

b) 75, 77, 101 ve 102 nci maddelerinde yapılan değişiklikler, birlikte 
yapılacak ilk Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerine ilişkin takvimin başladığı tarihte,
c) Değiştirilen diğer hükümleri ile 101 inci maddesinin son 
fıkrasında yer alan “Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği 
kesilir” ibaresinin ilgası bakımından yayımı tarihinde, yürürlüğe 
girer ve halkoyuna sunulması halinde tümüyle oylanır.
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İÇİMİZDEN

BABAM DAHA GELMEDİ…

Yine terör…
Yine vahşet…
Yine alçaklık…
x
Büyük şehir merkezlerinde korumasız 
halkın hiçbir güvencesi kalmadı…
İstanbul Reina’da 39 kişi…
İzmir merkez adliye de, kahraman 
polisimiz Fethi Sekin şehit edildi!
x
Kimse atıp tutmasın artık.
Demek ki bir yerde bir hata, bir eksiklik 
var…
Siyasiler buna odaklanmalı ve hamasi 
nutuklardan vazgeçip, çözüm üretmeli.
x
Vergisini ödeyen her vatandaş gibi, bu 
köşenin yazarı da çözüm bekliyor…
Günlerdir aylardır yazıyoruz, eleştiriler 
nazar-ı dikkate alınmıyor…
Alınmalı.
Çünkü bir adım boyu yol gidilmedi daha!
x
Bakın Suriyeli kadın ağlamaklı ne diyor:
‘’Bizim uşaklar Türkiye’de geziyor, yiyip 
içip yatıyor, keyif çatıyor. Türkiye’ li 
kardeşlerimiz gelip burada savaşıp bize 
yardım edip koruyor, onlardan kimse yok, 
ayıp bu…’’
x
Ayıp… Hem de ne ayıp.
Sadece vatanlarını korumaları için, ‘’Sizleri 
askere alıyoruz deyin bunlara’’ bakalım bir 
tanesi kalır mı?
Kalmaz.
Hepsi tüyer.
Durum en basitiyle böyleyken, sakın ola 
onları vatandaşlığa alıyoruz diye içinden 
çıkılmaz bir yanlışlığa düşülmesin.
x
Bakın…
Reina’ da 39 kişiyi hunharca katleden 
cani silahının Suriye’den ülkeye girişinin 
yapıldığı basında yer aldı…
Demek ki terörün merkezlere kadar 

inmesinin nedeni, bunların ülkeye 
gelmesinin-gönderilmesinin sonrasına 
denk geliyor!
x
Tüm bunlar kendinden nefretin dışa 
vurumu gibi gözükse de…
Yeter artık.
İstanbul yanıyor…
İzmir ağlıyor…
Ülke böyle yastayken, milletin bir tık bir 
şey bilmediği başkanlık maşkanlıkla kimse 
uğraşmasın.
Bana Devlet Bahçeli bunu gündeme 
getirdi falan da denmesin.
Partinin sahibi Ne Devlet Bahçeli, ne Genel 
Başkanlar!..
Partinin sahibi, partiye oy veren 
vatandaşlar…
Konuştuğum bir tek MHP’linin bunu 
tasvip ettiğine de şahit olmadım bugüne 
kadar!
Zamanı değil şimdi…
x
Bakın…
Kahraman polisimizin evine şehit haberini 
vermeye giden polis arkadaşlarına 3 
çocuğunun verdiği cevap:
‘’Babam evde yok, daha gelmedi…
Gelecek.’’

İç
im
izd

en

Bekir Özer

bekir.ozer@simgedergi.com
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SAĞLIKLI YAŞAM

Karatay, Balıkesir’in Edremit ilçesinde 
Yılmaz Akpınar Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi tarafından Şükrü 
Tunar Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
konferansta, batılı ülkelerinkine 
göre Türk mutfağının daha sağlıklı 
olduğunu söyledi.

Türkiye’de genelikle sıcak yemeklerin 
tencerede hazırlandığını, burada 
sebzelerin kendi suyu ve buharında 
piştiğini anlatan Karatay, şöyle 
konuştu: “Balık sağlıklı ama unlayıp 
kızartırsak kanserojendir. Ayrıca 

unu kızartırsak, şnitzel yaparsak 
kırmızı et de kanserojendir. Türk 
mutfağının tencere yemeği 
önemlidir. Amerika’da, İngiltere’de 
tencere yemeği bilmezler. Kuru 
fasulyemizi, barbunyamızı, 
zeytinyağlı yiyeceklerimizi bilmezler. 
Mercimek bilmezler. Artık 3 yaşındaki 
çocuklarda karaciğer yağlanması 
görüyoruz. Bunu yapanlar da 
şekerlerdir, trigliseridlerdir, trans 
yağlardır.”
Karatay, Türkiye’de yetişmesine karşın 
ithal edilen sebzelerin yüzde 90’ının 
GDO’lu olduğunu, bu ürünlerin 
tüketilmemesi gerektiğini savundu. 
Yapılan anlaşmalarla Kanada’dan 
mercimek ve kuru fasulye ithal 
edildiğini dile getiren Karatay, şunları 
kaydetti: ”Kanada kuzey ülkesidir 
ve güneş yoktur. Kanada’da 12 
sene yaşadım. Kanada’da mercimek 
yetişmez. Kanadalı mercimek yemeği, 
mercimek köftesi bilmez. Salatasını, 
çorbasını bilmez. Orada GDO’lu 
olarak yetiştiriyorlar. Ülkemiz bunu 

ithal ediyor. Bilinçlenmemiz lazım. 
Açık mercimek alacaksınız. Köylüden 
mercimek alacaksınız. Bugün 
Türkiye’ye Çin’den sarımsak ithal 
ediliyor. Ayıptır, günahtır kardeşim. 
Saksıya koy, balkonunda yetişir 
sarımsak.”
Karatay, her meyve ve sebzenin 
mevsiminde tüketilmesi gerektiğine 
de işaret etti. Paketlenmiş veya 
konserve türü yiyeceklerde zararlı 
maddeler bulunduğunu belirten 
Karatay, özellikle çocukların bu tür 
gıdalardan uzak durması gerektiğini 
vurguladı. Türk kahvesinin çok 
önemli bir antioksidan olduğunu 
söyleyen Karatay, “Şekersiz, sade 
olmak kaydıyla bir fincan Türk 
kahvesinin, bir domatesten 100 kat 
daha antioksidan etkisi vardır” dedi.
Türk halkının zeytinle beslendiğini 
kaydeden Karatay, “Genetiğimizde 
var. Lütfen zeytinden, zeytinyağından 
ve cevizden uzaklaşmayın” ifadelerini 
kullandı.

“Sağlıklı yemeğin sırrı tencerede pişmesinde”



12 ARALIK 2016 - SAYI 18

İÇİMİZDEN

Nasıl bir seçim sistemi?

Ne yazık ki siyasi partiler yasasının 
hala 12 Eylül kalıntısı olması, 
seçim yasalarının da aynı dönemin 
ürünü olarak geçerliliğini koruması 
insanımızı derinden üzmektedir. 
Demokratikleşmemiz önünde en 
büyük engel teşkil eden bu iki yasa 
yapılacak Anayasa değişikliği ile 
birlikte ele alınmalı ve en demokratik 
yöntemler tartışılarak hayata geçmesi 
için gereken yasal düzenlemeler derhal 
yapılmalıdır. Bunun kimselere zarar 
zararı olmayacaktır tam aksi büyük 
getirileri olacaktır. Siyaset kurumlarına 
müthiş bir dinamizm  getirecek 
ve alabildiğine rekabet ortamı 
doğuracaktır. Bu rekabet ortamı daha 
çok demokrasiyi beraberinde getirecek 
ve ülkemizin özlemini duyduğu 
tam demokrasi ile kucaklaşmasını 
sağlayacaktır.
Siyasi partiler yasasının nasıl olmalıdır 
konusunu kaleme almıştım...
Şimdi seçim yasaları nasıl olmalıdır, 
sorusuna yanıt aramaya çalışalım...
Bugün uygulanan seçim sistemi 
ne yazık ki temsilde adaleti hiç mi 
hiç temsil etmiyor. Temsilde adaleti 
sağlamak için neleri yapabiliriz’i 
ivedilikle tartışmaya açmamız ve 
tüm toplum katmanlarının STK’ların 
görüşlerini alarak bir senteze 
ulaşmamız gerekmektedir. 
Örneğin son günlerde sık sık gündeme 
getirilen daraltılmış bölge sistemi 
bugün uyguladığımız sistemden çok 
daha demokrat çoğulcu ve katılımcı 
bir sistem olduğunu gözardı etmemiz 
mümkün değildir. Ancak daraltılmış 
bölge sistemi yerine bana göre iki turlu 
dar bölge seçim sistemini  tartışmamız 
gerektiği inancını taşıyorum. Bana 
göre en demokratik sistem ülkemiz 
açısından budur...
Örneğin; yine adaylar siyasi partilerce 
belirlenecek, ancak bugünkü 
yöntemlerle değil. Gerçek anlamda 
bir üyelik yapılanması yapılarak tüm 
üyelerin katılacağı bir ön seçimle 
seçilerek halkın huzuruna çıkarılmalıdır. 
Bugün ki gibi atama yöntemiyle değil. 
Ön seçimden çıkan adaylar haka 
kendilerini anlatacaklar ve halktan 

oy isteyecekler  Örneğin Manisa on 
Milletvekili çıkarıyor diyelim. Manisayı 
on bölgeye ayıracağız. Salihli, Akhisar,, 
şehzadeler gibi büyük ilçeler birer 
milletvekili çıkarabilecek nufus’a sahip 
olduğunu var sayarsak Yunusemre 
ilçesi de en büyük nufus yoğunluğuna 
sahip 2 vekil de ordan belirlenir. Diğer 
ilçeler Soma, Kırkağaç  bir vekil Alaşehir, 
Sarıgöl bir vekil gibi tamamen dar 
bölge ve o bölgeden çıkan adayların en 
büyük avantajı o yöre halkı tarafından 
yakınen tanınıyor olması ve de o halk 
Siyasi partilerden çok kendini temsil 
edebilecek bir adayın kendilerince göl 
rahatlığı ile seçilmesini sağlayacaktır...
Seçim ilk turda bir adayın yüzde 
50+1 alması durumunda ikinci tura 
gidilmeyecektir. Ancak en yüksek 
oy alan aday yüzde 49 aldığını 
varsayalım o zaman en çok oy alan 
iki aday örneğin A partisi adayı yüzde 
49, B partisi adayı yüzde 25 aldığını 
düşünürsek hemen seçim sonrası 
belirlenecek kısa bir zaman sürecinde 
ikinci tur seçimlere geçilecek ve bu 
iki aday bu seçime katılabilecektir. 
Diğer siyasi parti adayları bir ve ikinci 
sıraya gelemedikleri için elenmiş 
olacaktır. İkinci tura katılan iki aday o 
elenen siyasi pArtilerin mensuplarına 
da gidebilecek ve onlardan oy 
isteyebileceklerdir. Böylece siyaset 
dünyamıza da önemli bir yumuşama 
gelecektir. İkinci turda 50+1’i alan 
parlamentoda o bölgeyi temsilen 
TBMM ne gidecektir... İşte o vekil 
o bölgenin vekili olacaktır. Bölge 
sorunları ile çok daha yakından 
ilgilenecektir diğer partililere  de eşit 
mesafede olmak zorunda kalacaktır ve 
o birisinin değil,
Halkın gerçek temsilcisi olacaktır. 
Bundan neden korkulduğunu çok iyi 
anlıyorum.
Sorun, demokrasiye ve insanımıza olan 
güvenimizi algılamaktan geçmektedir.

İç
im
izd

en

İsmail Aydın
ismail.aydin@simgedergi.com
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MEDYA VE YAŞAM

Uzmanlar, küçük yaşlarda edinilen 
internet bağımlılığının psikolojik 
ve fiziksel birçok hastalığa neden 
olduğunu, önemli bir halk sağlığı 
sorunu haline geldiğini bildirdi.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp 
Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve 
Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Şahbal Aras, internet 
ve elektronik medya etkisiyle giderek 
yaygınlaşan sanal gerçekliğin, doğal 
yaşamın yerini almaya başladığını 
söyledi.
Elektronik ve medya teknolojileri 
üreten şirketlerin dijital çağda 
başarı için bu teknolojilerle erken 
yaşta tanışmayı önerdiğini belirten 
Aras, şunları kaydetti: “Aileler 
bu teknolojilere çocuklarının 
diğerlerinden geride kalması 
endişesiyle giderek daha fazla 
yönelmektedir. Öyle ki artık 
çocuklar günlük yaşamda uyku 
dışında okuldan da fazla en uzun 
zamanını ekran karşısında geçirir 
hale geldi. Çok erken yaşlardan 
itibaren çocukların dünyasında doğal 
ortamdaki etkinlikler veya sosyal 

etkileşimlerin yerini televizyon, 
bilgisayar oyunları, internetteki 
sosyal ortam, cep telefonlarındaki 
uygulamalar aldı. İnternet 
teknolojileri ‘elektronik bebek bakıcısı’ 
haline geldi. Doğal ortamdaki 
etkinlikler ve sosyal etkileşimler 
eksik olduğunda yüz yüze iletişimin 
sağladığı psiko-sosyal iyilik hali, 
empati, yaratıcılık, sosyal beceriler ve 
el becerileri açısından yetersizlikleri 
olan bireyler yetişmektedir.”

“Ciddi bir halk sağlığı sorunu” 
İnternette çocukları ciddi şekilde 
etkileyen şiddet, reklam, cinsellik 
ve ideolojik risklerin olduğunu dile 
getiren Aras, ailelerin çocuklarının 
kullandığı internet içeriğini kontrol 
etmesi gerektiğini vurguladı. Ekran 
karşısında geçirilen günlük süre 
arttıkça, dikkat ve öğrenme sorunları, 
uykusuzluk, obezite, kalp-damar 
hastalıkları ile diyabet benzeri 
hastalıkların da artığına işaret eden 
Aras, internet bağımlılığının ciddi bir 
halk sağlığı sorunu haline geldiğini 
söyledi.
İnternet bağımlılığının çocuk 

yaşlarda edinildiğini ifade eden 
Aras, şu uyarılarda bulundu: “Günde 
8-10 saatini internette geçiren ve 
başka etkinlikleri ihmal eden kişiler 
bağımlıdır. Bu durum bir bağımlılık 
haline geldiğinde kişi yemeden ve 
uyumadan uzun bir süreyi ekran 
karşısında geçirir. Ekrana dönmesi 
engellendiğinde ise öfkeli olur. Doğal 
yaşamda sosyal becerileri gelişmemiş 
bireylerin, bu aşamada internet 
bağımlılığı sorununu aşmaları kolay 
değildir. 
Ebeveynler 3 yaşa kadar 
çocuklarına ekran izni vermemelidir. 
Çocuk ve ergenlerin ekran ile 
geçirdikleri zaman kısıtlanmalı ve 
düzenlenmelidir. Çocukların doğal 
ortamlardaki etkinliklere katılmaları 
sağlanmalıdır. Aileler de çocuklarıyla 
birlikte bu etkinliklere katılarak rol 
model olmalıdır.”
Aras, ailelerin internet bağımlılığına 
karşı alacağı tedbirlerin yanı sıra 
medya uygulamaları açısından bu 
riskleri dikkate alan devlet politikaları 
ve düzenlemelerin artırılması 
gerektiğini vurguladı.

Yeni neslin
bakıcısı
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SANAT & MODA

Yerli üreticiler ile yabancı alıcıları 
buluşturan moda organizasyonu 
“Dosso Dossi Fashion Show”un 
Antalya Expo Center’daki “Harikalar 
Diyarı” konseptli defilesinde, 
birbirinden ilginç tasarımlar tanıtıldı.
Çok sayıda markanın yeni 
kreasyonlarının tanıtıldığı “Dosso 
Dossi Fashion Show”un Antalya’daki 
defilesinde “İnsan Barbie” lakaplı 
Ukraynalı model Valeria Lukyanova 
podyuma çıktı. “İnsan Barbie” lakaplı 
Ukraynalı model Valeria Lukyanova, 
defilede biri orijinal Barbie kıyafeti 
olmak üzere iki giysi sergiledi. 

Ukraynalı model, konuklardan büyük 
ilgi gördü. 
Moda şovuna katılan Mustafa Sandal 
ve Rumen şarkıcı Otilia da birer şarkı 
seslendirdi.  Lukyanova ve defilenin 
finalinde podyuma çıkan mankenler, 
Büyük Önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Yurtta sulh, cihanda sulh” 
sözünün yazılı olduğu dövizler ile 
Türk bayrakları taşıdı. 
Swanepoel, Antalya’ya gelmedi 
Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hikmet Eraslan, yaptığı 
yazılı açıklamada, şovun 10’uncu 
yılında dünyanın dikkatini Türkiye’ye 

çekmek amacıyla ünlü manken 
Candice Swanepoel ile anlaştıklarını 
ancak mankenin son anda uçağa 
binmekten vazgeçtiğini öğrenince 
şaşırdıklarını belirtti. 
Swanepoel’in, menajeri vasıtasıyla 
sürekli bilgi aldığını aktaran Eraslan, 
“Yaşanan gelişmeleri yakından 
takip ediyor ve bize sürekli soru 
soruyorlardı. Bizler kendisine her 
türlü güvenlik garantisini verdik. 
Tüm hazırlıklarımızı yapıp kendisini 
beklerken uçağa binmediğini 
öğrendik” ifadesini kullandı.

Dosso Dossi Fashion Show
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İÇİMİZDEN

GÜNDEM PEŞİNDE SAVRULAN AYDIN

Yazılı ve görsel basında ele 
alınan konulara baktığımızda, 
entelektüellerimizin büyük bir telaş 
içerisinde olduğunu görüyoruz.  
 Günümüzde “gündem” denilen sihirli 
kelime dahi gündemi tanımlamakta 
yetersiz kalmaya başlamış durumda. 
 Birkaç sene öncesine kadar gündem 
üzerine yapılan yorumlar, söylemler, 
bakış açıları, farklılıklar derken gündemi 
takip edenler o konuda belirli bir bilgi ve 
fikir sahibi olurlardı. 
 En somut örneği, Gölcük depremine 
kadar depremle ilgili hemen hiçbir fikri 
olmayan toplum, deprem profesörlerinin 
ekran derslerine benzer anlatımlarını 
“gına geldi” diyerek izlerken farkında 
olmadan deprem bilince ulaşmıştı. 
 Öncü, artçı, fay hattı, yana atılımlı, 
tünel kalıp, radye temel, tusunami gibi 
kavramlar günlük hayatta kullanılır hale 
geldi. 
 2000’li yıllarda da komplo teorisyenliği 
modası, meraklılarını ekrana kilitlemeyi 
başarmıştı. Memleket kurtarma 
edebiyatı, hayali konuşmalar tam bize 
göreydi. 
 Ağzı laf yapan ve adına “uzman” denilen 
belirli isimler ekrana çıkar, matematiksel 
formüllerle siyasal gelişmeleri 
yorumlardı. Bu konuşmaların birer 
algı operasyonu olduğu neden sonra 
anlaşılmış olsa da aydın denilen kesime 
çıtır çerez gibi yedirildi… 
 Gele gele günümüze geldik. Artık 
toplumun yaşadığı reel gerçeklerden 
geriye hiçbir yorum ve analizin esprisi 
kalmadı.  
 Çünkü ülke gündemi birbirini 
ötelercesine hızla değişen bir 
dinamizm kazandı. İçeride ve dışarıda 
gelişen olaylar daha birini haber alıp 
hazmetmeden ötekinin boğazımıza 
tıkanması gibi bir hal aldı. 
 Vatandaş birbirinden hiç alakasız ama 
birbirinden çok önemli gündemler 
içinde şaşkına dönerken aydın 
dediğimiz entelektüel dediğimiz veya 
yeni söylemle uzman dediğimiz isimler 
ve markalar gündem maddelerinin 
rüzgârında gazel yaprağı gibi 
savrulmaya başladılar.  
 Ekranlar eskiden gündem sıkıntısı çekip 
“neyi gündeme taşısak” kaygısında 
iken şimdi hangi konuyu gündeme 
getirip de izleyicisine bilgi vereceğinin 

yetersizliğiyle kıvranmaya başladı.  
 15 Temmuz hain saldırısının tahlili 
yapılıp da toplumun konuyu fikren ve 
düşünce olarak hazmetmesine vakit 
kalmadan Fırat Kalkanı gibi bir harekât 
geldi gündeme oturdu. Türkiye’nin 
beka sorunu konuşulurken Beşiktaş’taki 
hain saldırıda can veren yiğitlerimiz 
yüreğimize kor alev gibi düştü. Acımıza 
yanarken Malatya ihaneti yaraya tuz 
bastı. Yılbaşında Raina saldırısının geri 
planında Türk dünyasında geliştirilen ve 
palazlandırılan DAEŞ yapılanmalarına 
göz atamadan, İzmir’deki hain saldırı 
ve canı pahasına buna engel olan 
polisimizin acısı yüreğimizde kor oldu. 
 Terörün her türlüsüne lanetler 
okumaktan bıktık da terör bize musallat 
olmaktan bıkmadı. Derken Rusya ile 
uçak krizinde yerle bir olan ilişkilerin 
şimdi eskisinden daha zirveye çıkması 
şaka gibiydi. Cumhurbaşkanımızın 
yaptığı telefon diplomasisi, Rusya, İran 
Türkiye görüşmeleri bir dış politikada 
eksen değişikliğinin göstergesi miydi? 
Neyin nesiydi? 
 Başbakan Binali Yıldırım’ın hiç 
beklenmedik bir şekilde Irak’a gitmesi, 
görüşmelerini yapıp söyleyeceklerini 
söyleyip teminatlarını alıp gelmesi ne 
kadar küresel bir dinamizmdi?  
 Bunun nasıl yorumlanacağı Türk 
birliklerinin ikinci bir Kandil’e izin 
vermeyeceğinin ne anlama geldiği, 
Amerika’nın müttefiklik sözlerine 
rağmen bölgede terörist eğittiğinin 
belgelenmesinin sonuçlarının ne 
olacağı? Avrupa Birliğinin hem de 
kurucu devleti Almanya’da Merkel’in 
yardımcısı tarafından, “patron galiba 
dağılıyoruz” sözlerinin piyasalara ve 
siyasete yansımaları, Türkiye’de yıllardan 
beri dile getirilmesine rağmen bir arpa 
boyu yol alınmazken şimdi mecliste 
hararetli tartışmalarla rağmen anayasa 
değişikliği konusunun mecliten geçer 
oy alması, Erdoğan’ın filli başkanlık 
sitemine ülkeyi taşıyıp taşıyamayacağı? 
Devlet Bahçeli’nin böylesi bir ortamda 
devlet adamlığı sergilemesi veya kimine 
göre niçin AK Parti’ye böyle bir destek 
verdiğinin sebepleri?  
 Bir türlü yorumlanamaya

İç
im
izd

en

Taha UĞUR TÜRKMEN
tahaugurturkmen@simgedergi.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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GÜNCEL

SİİRT/MARDİN (AA) - Siirt’te 
İstanbul’daki terör saldırısına tepki 
için “Teröre lanet, polise destek” 
yürüyüşü düzenlendi.

Diriliş Başkanları Derneğince 
organize edilen programda Güres 
Caddesi’nde bir araya gelen ve 
aralarında bazı sivil toplum kuruşu 
temsilcisinin de yer aldığı grup, eski 
hükmet konağına kadar sloganlar 
eşliğinde yürüdü.

Diriliş Başkanlar Derneği Siirt Şube 
Başkan Yardımcısı Şerafettin Yeşilkök 
yaptığı konuşmada, İstanbul’daki 
hain saldırıyı lanetlediklerini söyledi.

Yeşilkök, terör örgütünün vatan 
evlatlarını haince arkadan vurup, 
pusuya düşürdüğünü dile getiren 

Yeşilkök, “Diriliş Başkanları camiası 
olarak bu ülkenin temel taşı olan 
kardeşliğimiz üzerinde oynanmak 
istenen kirli oyunlara dikkat çekmeyi 
vazifemiz biliyoruz. Bizler, ırkçılığın 
her türlüsünü ayaklar altına alan bir 
inancın müntesipleriyiz.” dedi.

Yürüyüş sırasında Emniyet 
Müdürlüğü önüne nöbet tutan 
polisleri alkışlayan grup, “Şehitler 
ölmez, vatan bölünmez”, “Polise 
uzanan eller kırılsın” ve “Bu halka 
uzanan eller kırılsın” sloganları attı.

- Midyat’ta öğrencilerden taziye 
ziyaretti

Öte yandan Mardin Midyat ilçesinde 
Midyat Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi, Necip Fazıl İmam Hatip 

Ortaokulu ve 75. Yıl İMKB Ortaokulu 
öğrencileri, İstanbul’da meydana 
gelen terör saldırısı dolayısıyla İlçe 
Emniyet Müdürü Temel Salman’a 
taziye ziyaretinde bulundu. 
Salman, öğrencilerin ziyaretinin 
kendilerine duygulandırdığını 
belirterek, “Biz de bu birlik 
ve beraberlik olduğu sürece 
mücadelemiz daha güçlü bir şekilde 
sürecek.” diye konuştu.
Midyat Kız Anadolu İmam Hatip 
Lisesi 12. sınıf öğrencisi Merve 
Yavuz’da, güvenlik güçlerinin 
çabasına minnettar olduklarını 
belirterek, “Bizim görüşümüze göre 
en kutsal görevi yapan, Allah ve 
vatan uğruna attıkları her adım için 
harcadıkları her emek Allah katında 
zail olmaz.” ifadesini kullandı.

- Siirt’te Diriliş Başkanları Derneğince “Teröre lanet, polise destek” yürüyüşü düzenlendi
- Mardin’in Midyat ilçesinde bir grup öğrenci, İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman’a taziye ziyaretinde 
bulundu

İstanbul’daki terör saldırısına tepkiler
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YENİ BİR YIL, YENİ BİR HÜSRAN, YENİ BİR ŞOK;

 REYNA gece kulübüne yapılan saldırıda 39 Ölü ve 69 Yaralı; 
Bu katil,  bu gece kulübüne rahat rahat saldırdı. İnsanları öldürdü. Hem 
de öldürmeden önce eğlendi. Bu nasıl bir cesaret. Ama biz hala bu katili 
arıyoruz. Önceki ler gibi engel olamadık. 

 Aslında bu iki kazalar için düşünmek gerekiyor. Ben bu kültür 
müzesindeki Rus büyükelçi suikastı ve Reyna dan bahsediyorum.

 Bu insanlar bize mesaj gönderiyorlar “biz burdayız size yakın 
olabiliriz hem de uzak olabiliriz. İstediğimizi yaparız ve engel olamazsınız. 
Olay bittikten sonra bizi aramaya ancak başlayabilirsiniz.  Tabiki ilerideki 
suçluyu yakalayabilirsiniz.

 Ancak o kişinin kim olduğuna biz karar veririz çünkü o zaman o 
kişinin rolü bitecek ve bize lazım olmayacak” diyorlar. Peki nasıl engel 
olabilirsiniz ve Türkiye’yi bu tür saldırılardan nasıl koruyabilirsiniz?

İç
im
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en

YASMİNE ENAİ
Yazar/Fas Ülke Temsilcisi

simgedergi@gmail.com

İÇİMİZDEN



18 ARALIK 2016 - SAYI 18

DEMOGRAFİ / İNFO



19ARALIK 2016 - SAYI 18

İÇİMİZDEN

Bir İmparatorluğun Çöküşü: ABD Güç Kaybediyor, 
Dengeler Yeniden Şekilleniyor

II. Dünya savaşının bitimden sonra, 
İngiltere’nin dünyanın hâkim devleti 
rolünü, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
devralma çabası, dünyanın diğer süper 
gücü olan Sovyetler Birliği ile Soğuk 
Savaşı’nı tetiklemiştir. Türkiye-Amerika 
Birleşik Devletleri ilişkileri II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra çift kutuplu dünya 
siyasi sistemi üzerinden gelişti. Bu 
dönem içeresinde Türkiye-ABD ilişkileri 
düz bir çizgi izlememiştir, ancak Türkiye 
açık bir şekilde Batı blokunun parçası 
olmayı tercih etmiştir. Ekonomik ve 
güvenlik endişeleri Türkiye’nin Soğuk 
Savaş döneminde Batı blokunun 
içinde yer almasında önemli etkenler 
olmuştur. 
Bu dönemde Türkiye’nin dış politikada 
en önemli hedeflerinden biri NATO’ya 
üye olmaktı ve ilk müracaatını Mayıs 
1950’de gerçekleştirdi. 15 Eylül 1951’de 
Kanada’nın başkenti Ottawa’da 
toplanan NATO konseyi Türkiye’nin 
üyeliğinin kabul edilmesine karar 
verdi. 1952’de Türkiye resmi olarak 
NATO’nun üyesi olmuştur ve başta ABD 
olmak üzere Bati ile ilişkileri daha da 
derinleştirmiş ve geliştirmiştir. Sovyetler 
Birliği’nin çöküşü sonrasında dünya 
tek kutuplu Amerikan imparatorluğun 
hegemonyasının altında girmiştir ve 
Türkiye bu süreç içerisinde de Bati 
blokunun önemli parçası olmaya 
devam etmiştir.   
Peki, son zamanlarda Türkiye’nin 
dış politikasında gördüğümüz 
değişiklikleri nasıl okumamız gerek. 
ABD son yıllarda, dünyadaki soğuk 
savaş sonrasındaki sahip olduğu gücü 
koruyamaz duruma geldi ve gittikçe 
dünyadaki etkisini kaybetmeye başladı. 
Tarih boyunca gözlemlediğimiz gibi, bir 
imparator güç kaybetmeye başladığı 
zaman dünyadaki kurulu olan siyasi, 
askeri ve sosyolojik düzen bozulmaya 
başlar ve buna karşı aktörler bunu fark 
ederek yeni konumlarını belirleme 
girişiminde bulunurlar. Türkiye’nin 
Rusya ile gelişen ve gelişmekte olan 
stratejik ve çıkar ilişkisini bu kapsamda 
okumak gerekiyor. Yukarıda belirttiğim 

gibi, Soğuk Savaş döneminde Türkiye 
Bati Blokunun parçası olmayı tercih etti, 
bugün ise farklı bir ortaklık içerisine 
girerek yeni şekillenen dünyada 
etkisini, rolünü ve konumu belirlemeye 
çalışıyor. 
Bunu bazıları Türkiye eksen değiştiriyor 
veya Batı’dan uzaklaşıyor şeklinde 
okuyor fakat bu okumanın yanlış 
olduğunu düşünüyorum. Türkiye, 
ABD’nin dünyadaki güç kaybı 
yaşamasından dolayı kaynaklanan 
güç boşluklarını değerlendirmeye 
çalışıyor ve önümüzdeki kısa ve orta 
dönem içerisinde dünyadaki kurulacak 
yeni güç dengelerinde daha iyi bir 
konuma sahip olmaya çalışıyor. Bu 
durum Türkiye’ye özel bir durum değil. 
Birçok ülke şuan kendini yeni kurulacak 
dünya düzeni içerisinde iyi bir 
konuma getirmek için çaba gösteriyor 
ve devletler güç gösterisi yapıyor. 
Şuan Türkiye’nin dış siyasetini parti 
üzerinden veya iç siyasetten kaynaklı 
olarak tanımlamak yanlış olur, Türkiye 
kuvvetli orta güç ülkesi olarak yeni 
oluşabilecek güç dengeleri içerisinde 
bölgesel hegemonya olmaya ve 
dünyada saygın devletlerarasına girme 
arayışında.  
Türkiye’nin Rusya ile gelişen ilişkilerini 
dünyadaki değişen dengeler üzerinden 
okumak gerekiyor. Türkiye’nin aslında 
şuan yaptığı stratejik bir hamledir 
ve batıdan umduğu karşılık ise 
ona istediği konumu vermesidir. 
Türkiye’nin ne derece başarılı olduğunu 
zaman içerisinde görebileceğiz. 
İmparatorlukların güç kaybetme 
aşamasında sahne almak isteyen 
orta güçteki ülkeler ya büyürler 
ve güçlenirler ya da küçülürler ve 
eskisinden daha güçsüz konuma 
gelirler. Türkiye tarihin bu döneminde 
bu riskleri almış ve güçlenme yolunu 
seçmiş ülkelerden birisidir.

İç
im
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Kaan NAMLI
kaannamli@simgedergi.com
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Türkiye’nin turp ihtiyacının büyük bölümünün 
karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, her 
yıl kış aylarında yaklaşık 5 bin kişi geçimini turp 
tarlalarında çalışarak sağlıyor.

İlçede “bacasız fabrika” diye tabir edilen ve bu yıl 
30 bin dekar civarında alana ekilen turp, işçiler 
tarafından topraktan sökülerek, traktörlerle 
Savrun Çayı’na taşınıyor.

Sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan 
tarım işçileri, ürünleri Savrun Çayı’nın “buz gibi” 
sularında, günlük 40-80 lira yevmiye karşılığında 
yıkayarak geçimlerini sağlıyor.

Tarlada kilogramı 60 kuruştan satılan turplar 
yurdun çeşitli bölgelerine gönderiliyor.

Kadirli Ziraat Odası Başkanı Hanifi İspir, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, turpun kışın 
4 ay boyunca tarım işçilerinin sofrasına katık 
olduğunu söyledi.

Ürünün kış aylarında ülke ve Kadirli ekonomisine 
önemli katkısı bulunduğuna dikkati çeken 
İspir, “Türkiye’nin turp ihtiyacının yüzde 70’i 
ilçemizden karşılanıyor. Havaların soğuması 
nedeniyle şu anda yüzde 90’ını sağlıyoruz. Her 
yıl toplama, yıkama ve paketleme aşamalarında 
4 ay süreyle binlerce insan, turp sayesinde evine 
ekmek götürüyor. Çiftçilerimiz, kış aylarının 
soğuk olmasına sevinemedi. Yollar kar yağışı 
nedeniyle kapanınca talep azaldı. İnşallah 
açılır da ürünümüz para eder. Çiftçilerimizin 
yüzünün gülmesiyle de hem yöre ekonomisi 
canlanır, hem de işçilere daha fazla getirisi olur.” 
değerlendirmesinde bulundu.

 “Turp, altın değerinde” 
İşçilerden 3 çocuk annesi Havva Savrun 
insanların dışarı çıkmakta zorlandığı soğuk 
havada geçimleri için çalışmak zorun olduklarını 
belirterek, kış aylarında turpun kendileri için 
kırmızı altın olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin turp ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, her yıl kış 
aylarında yaklaşık 5 bin kişi geçimini turp tarlalarından sağlıyor.

EKONOMİ / HABER

Tarım işçisinin kış aylarındaki ekmek kapısı: 

TURP
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TESK Başkanı Palandöken ekmek tasarrufuna ilişkin, israf önlenebildiği takdirde zam yapılmasına 
gerek kalmayacağını belirtti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu 
(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 
ekmek israfının önlenmesi ile zam yapılmasına 
gerek kalmayacağını belirterek, “2013 yılında 
yapılan yüzde 18’lik tasarruf ile ekonomimize 2,8 
milyar lira kazandırılmıştı. Bu oran yüzde 35-40’a 
çıktığı zaman milli ekonominin kazanımı 7-8 
milyarın üzerinde olacaktır.” ifadesini kullandı.
Palandöken yazılı açıklamasında, Türkiye’de 
günlük israf edilen ekmek miktarının tahminen 
5,2 milyon adetin üzerinde olduğunu ifade 
ederek, bu israfın önlenmesi için televizyonlarda 
kamu spotu yapılması ve okullarda öğrencilere 
en iyi şekilde anlatılması gerektiğini kaydetti.
“Kurutulmuş ekmekten tatlılar yaparak 
ekonomiye kazandırılabilir”
İsraf edilen ekmekle 4,5 milyon kişinin bir günlük 
ihtiyacının giderilebileceğine dikkati çeken 

Palandöken, “Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
tarafından 2012 yılında başlatılan ve TESK olarak 
destek verdiğimiz israfı önleme kampanyası 
ile bu rakamlara ancak ulaşılabildi. Ancak bu 
tasarruf rakamları yeterli değil. Toplamda yüzde 
18’lik bir israfta iyileşme var, oysaki daha yüzde 
35-40 tasarruf yapabilecek durumdayız. Bunun 
için yapılması gereken yeteri kadar ekmek almak 
ve aldığımız ekmeği israf etmeden bitirmektir.” 
ifadelerini kullandı.
Palandöken, bitirilemeyen ekmeklerin peksimet, 
galeta unu, kurutulmuş ekmek gibi çeşitli 
tatlılar yaparak ekonomiye kazandırabileceğine 
işaret ederek, haksız rekabetin önüne geçilmesi 
durumunda zam olmayacağını, ekmek 
üretiminin “ekmekçiler” tarafından yapılması 
gerektiğini kaydetti.

TESK Başkanı Palandöken: Ekmek tasarrufu ile 8 milyar lira 
cepte kalabilir

EKONOMİ / HABER
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BİR (SUNDURMA) GÖLGELİK YÜZÜNDEN KOCA FABRİKALAR  KAPATILMIŞ

 İnanamadım, Çalışma Ruhsatlı ve 100 işçi 
çalıştıran bir işyeri, sırf fabrikanın önünde 
bir sundurma (Gölgelik) yapmış diye 
kapatılmış. Üretim ve İhracat durmuş. 
İşçiler evlerine gönderilmiş. Bu cinayetle 
eş değer bir tutum.
OYSA DANIŞTAY DER Kİ;
Bir İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarına 
ilişkin Yönetmelik Hükümlerine göre 
uygun olarak verilmişse; , (Kaçak 
yapı ilavesi) İmar Mevzuatı Ruhsat ve 
Eklerine aykırı yapılmış işler nedeniyle 
kapatılamaz.
Kaçak inşaat başka, İşyeri Açma ve 
Ruhsatı başka. Mevzuata aykırı kısım için 
yıkım kararı alınır ama işyeri kapatılamaz.
DANIŞTAY İkinci dairesi; (Esas No: 
2002—459) ve (Karar No:2002—2886)-
--Ruhsat ve eklerinje aykırı olarak çeşitli 
eklentiler yapılan bir işyerine İş yeri açma 
ve çalışma Rusatı İptal edilemez” der.
  ARKADALAR İŞYERLERİNİ KAPATMADAN 
ÇÖZMEYE GAYRET EDİNİZ
     Bürokrasi, maalesef ülkenin 
kalkınmasına büyük darbe vuruyor.
Bürokrasinin, düzen ve disiplin 
olduğunu kabul ediyorum, ama yıllarca 
(Osmanlıdan beri) katlanarak süregelen 
bir engelleyici tutumu varki esnafı ve 
yatırımcıları canından bezdirmiştir. 
Çalışan esnafın (işyerlerinin) canına ot 
tıkamış, işyeri açmak isteyenleri de en 
büyük engelleyici faktör haline gelmiştir.
Kalkınmakta olan ülkemiz,
Mevcut olan sistem (eski inşaatlar) 
çıkarılan kanunlar—yönetmeliklere 
uymamakta, yenisini yapmaya 
kalkıştığında yatırım sermayesinin büyük 
bir kısmını harcamak gerekiyor.
İşyeri açma ruhsatı bile canavarlaşmış 
büyük mailyetlere sebep olmakta.
Bence, işyeri açılışlarında harçları 
sıfırlamak gerekir. Zaten esnfa ve İşyeri 
çalışmaya başladığında anda çeşitli 
vergi adı altında (KDV ile ÖTV v.s vs.) 
harçlardan çok fazla para yatırıyor Devlet 
ve Belediyelere. Defter,  baş belası haline 
gelmiş, (Esnaf ) işvreren de, o defteri 
tutan Muhasebeci de çıkan bürokratik 
yasalardan bıkmış içinden çıkamaz 
oldular.
NOTER SAÇMALIĞI; Her yıl defterleri 
Noterden tasdiklemek ve de bir sürü harç 
almak insanları canından bezdirdi.

Bir kaç sayfa işlem için sayfalar dolusu 
boş defterler yılbaşında kenara atılmakta 
arşivler tıka basa dolmakta.
MİİLLETVEKİLİYKEN TBMM 
KÜRSÜSÜNDEN SESLENDİM.
(1991—1995) İzmir Milletvekili olarak 
esnaflığın zorluklarını anlatmak için 
TBMM (MECLİS) Kürsüsünde bir konuşma 
yapmıştım. Sayın Milletvekilleri, bu 
bürokrasi işverenleri (Esnafı) perişan 
ediyor. Yeni yatırımlara engel olmakta, 
mevcut işyerlerinin sırtında kezzap 
döküyor. Değerli milletvekilleri, Ben 
siyaset öncesi uzun yıllar Belediyelerde 
çalıştım. Askerden geldikten sonra da 
Mühendislik Bürosu açtım.
İşyeri açarken bin bir sıkıntı çekmiştim.
İşten değil bürokrasiden bıkmıştım.
1984 Yılında Bornova Belediye Başkanı 
seçildiğimde, çok sevindim.
Diyeceksiniz ki; Belediye bakanı seçilen 
herkes sevinir. Evet ben Belediye başkanı 
seçildiğime tabi ki çok sevindim.
Ama.... Başkan olduğumda İşyeri Defterini 
kapattığıma da çok sevinmiştim.
1989 Belediye Seçimlerini kaybettiğimde, 
çok üzülmüştüm. Yine diyeceksiniz ki, 
seçimi kaybeden her kes üzülür. Evet, 
seçimi kaybettiğime tabi ki üzüldüm 
ama yeniden Defter açmak yeniden 
işyeri kurup yeniden defter açmak beni 
bir o kadar üzmüştü. 1991 Milletvekili 
seçildiğimde normal olarak çok sevindim, 
ama bir o kadar de DEFTERDEN 
kurtulduğuma çok sevindim.
İşte esnaflık böyle işkence bir iştir 
dedim.... DEVAM ETTİ AÇIP KAPATMALAR
Maalesef, Defter açıp kapatmalar sürdü. 
1995 Milletvekilliğini kaybettim maalesef 
yine DEFTER açtım. 1999 Yılında Yeniden 
Bornova Belediye başkanı seçildim 
yine defterden kurtuldum, 2004 yılında 
kaybettiğimde yine DEFTER açmak 
zorunda kaldım. 1999 DEFTERİ HEPTEN 
KAPATTIM BİR TIR YÜK GİTTİ SIRTIMDAN.
Not: Mühasebecim Ruhi beyden hiç 
şikayetçi değilim. Allah ondan razı olsun.
BÜROKRASİ GEVŞERSE TÜRKİYE UÇAR
Benim bir kanaatim var, Bürokrasi 
gevşerse, Türkiye uçar.
Bürokrasinin, Türkiye ye verdiği zarar 
terörle eşdeğerdir .   İç

im
izd

en

Cengiz BULUT
Gazeteci  - Yazar

İÇİMİZDEN
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DIŞ POLİTİKA  / İNFO
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İŞ DÜNYASINDAN
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İŞ DÜNYASINDAN
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50  YIL  SONRAKI  KOVUŞMA..

 
     Azerbaycanın görkemli aydınlarından 
biri, memleketin ilk qazetesinin, milli 
teatronun banisi Hasan bey  Zerdabinin 
vatanda kalmış br tek evladı Karib Soltan 
hanımın mezarı bulunmuşdur. 49 yıl 
sosyal çevrede kimseye melum olmayan 
mezarı Azerbaycan Bilimler Akademisinin 
Felsefe bölümünde çalışan felsefe üzere 
bilimler doktoru,dosent Xatire Quliyeva 
bulmuşdur. 
     Bilim adamı öten yıl ocak ayında 
aşkara çıharmış olduğu bu önemli 
hadiseni iki gün önce yapdığı seminarda 
geniş ve dolğun meruzesi ile bir daha 
degerlendirmişdir. 
      Dikkat çeken bir delil de şudur ki, 
Hasan bey Zerdabinin ilk övladı Peri 
hanım Topçubaşeva eşi Azerbaycanın 
ilk Cumhuriyyet kurucularından 
biri, Azarbaycan Xalq Cümhuriyyeti 
Parlamentinin  başkanı olmuş Elimerdan 
bey Topçubaşevin eşi olmuş, onlar bir 
müddet Türkiyede yaşamışlar.Ayni 
zamanda H.Zerdabinin kiçik oğlu Seffet 
bey Melikov Türkiyede uzun yıllar yaşamış, 
Mersinde vefat etmişdir.  
      Dr.doç.Xatire Quliyevanı meşhur 
aydının evladını bulmağa ne gimi 
esaslar celb etmişdir. Dergimizin gelecek 
saylarında açıklanacakdır.
            

İç
im
izd

en

Doç. Dr. Xatire GULİYEVA

Gazeteci  - Yazar
Azerbaycan Temsilcisi

İÇİMİZDEN
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Hedef 2030..!

Büyükşehir Belediyesi, İzmir’in kent içi ulaşımında gelecek 15 yılı şekillendirecek “İzmir Ulaşım Ana Planı” hazırlıklarını sür-
dürüyor.120 bin kişiyle anket çalışmalarını sürdüren yetkililer,  30 ilçenin yerel yöneticilerini süreçle ilgili bilgilendirdi.

Teknolojik ilerleme ve gelişen 
ihtiyaçlar doğrultusunda ulaşım ana 
planında güncelleme çalışmaları 
yapan İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, 2030 yılına kadarki kent içi 
ulaşımı şekillendirecek ‘İzmir Ulaşım 
Ana Planı’ ile ilgili çalışmalarını 
sürdürüyor. Vatandaşların ulaşım 
ihtiyaçlarının belirlenmesi, taleplerin 
alınması ve yeni ulaşım ana planının 
bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla 
alanında uzman ekipler tarafından 
toplam 40 bin hanede 120 bin kişiyle 
yüz yüze görüşme yapılıyor. 
Sahada yürütülen çalışmaların 
yanı sıra İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi, katılımcı demokratik yönetim 
anlayışı çerçevesinde ilçe bel-
ediyelerini yürütülen çalışmalar 
hakkında bilgilendirmek, görüş ve 
önerileri almak üzere bir toplantı 
düzenledi. İzmir Büyükşehir Bel-
ediyesi Meclis Salonu’nda yapılan 
toplantıya, 30 ilçe belediyesinde 
görevli ulaşım, planlama bölümleri 
yöneticileri katıldı. Açılış konuşmasını 
yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra 
Gökçe, bugüne kadar ulaşımla 
ilgili kentte yürütülen çalışmaların 
2009 yılında onaylanmış “İzmir 
Ulaşım Ana Planı” doğrultusunda 
yürütüldüğünü, sınırlara 30 il-

çenin dahil edilmesiyle birlikte 
İzmir bütünü için İzmir Ulaşım Ana 
Planı’nı güncelleyerek çalışmaları 
sürdüreceklerini belirtti.
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İlçe belediyeleri ile yapılan bu toplantıların devam 
edeceğini belirten Gökçe, gelecek görüş, öneri ve 
isteklerin ulaşım ana planının yatırımlarını doğru 
yönlendirmesini sağlayacağını vurguladı. Kent içinde 
yürütülen önemli ulaşım yatırımları ile ilgili de bilgiler 
aktaran Gökçe; şöyle devam etti:“Deniz ulaşımının kara 
ulaşımından aldığı payı artırmak için önemli çalışmalar 
yapıyoruz. Yeni aldığımız 15 yolcu gemisinden 8’i, 3 yolcu 
arabalı vapurundan da 1’i hizmete girdi. Diğerleri de 
arka arkaya geliyor. Bu yıl Foça’ya başlattığımız seferleri 
seneye Urla ve Mordoğan’a yapacağız. ‘Tam Adaptif Akıllı 
Trafik Sistemi’miz Türkiye’de ilk olacak. Toros’ta ‘Akıllı Trafik 
Yönetim Merkezi’ kuruyoruz. Pilot uygulama yaptığımız 
Bornova ve Bayraklı’da kavşak sıkışıklığında iyileşmeler 
görüyoruz. Yaygınlaştıkça kavşaklarda bekleme süresi 
azalacak. Raylı sistem, tramvay, yol yapım çalışmalarımız, 
alt ve üst geçit yatırımlarımız devam ediyor. Bergama’dan, 
Dikili’ye, Dikili’den Kınık’a kadar İzmir’in tüm ilçelerini 
kapsayarak hazırlanacak İzmir Ulaşım Ana Planı’nda 
kentin temel sorunlarıyla ilgili sizlerden doğru girdiler 
almamız ve plana dahil etmemiz çok önemli.”

2017’de bitiyor
Toplantıya katılan Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atilla, İzmir Ulaşım Ana Planı paydaşları olarak burada 
bulunmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. 
Atilla, “Ortak akılla bu planın hazırlanıyor olması çok 
önemli. İzmir, trafik yoğunluğu açısından diğer büyük 
kentlere oranla daha rahat. Ancak 2030 yılı diyoruz. 
Önümüzdeki yıllar için halkın katılımıyla, bizlerin 
katılımıyla böyle bir planın hazırlanması sevindirici” dedi. 
Toplantıda, 2015 yılı Ağustos ayında başlayan ve 2017 
yılı Nisan ayında tamamlanacak “İzmir Ulaşım Ana Planı” 
çalışmaları hakkında yerel yöneticilere bir sunum yapıldı. 

120 bin kişiyle görüşülüyor
İzmir Ulaşım Ana Planı güncelleme çalışmaları, 250 kişilik 
bir ekiple yürütülüyor. Vatandaşların ulaşım ihtiyaçlarının 
belirlenmesi, taleplerin alınması ve yeni ulaşım ana 
planının bu doğrultuda şekillenmesi amacıyla alanında 
uzman ekipler tarafından toplam 40 bin hanede 120 bin 
kişiyle iki aydır görüşmeler sürüyor. Anket çalışması kısa 
bir süre sonra sonuçlanacak. Ayrıca 5 bin sürücü, yolcu ve 
yayayla da anketler gerçekleştirilecek.

Bilimsel ulaşım modeli
Yapılacak çalışmalarla, kentte gerçekleşen günlük 
yolculuk verileri toplanacak ve yolculuk özellikleri 
dikkate alınarak gelecekte tüm kentte oluşacak ulaşım 
talebi tahmin edilecek ve bu talebe uygun bir ulaşım ağı 
oluşturulacak. Ayrıca plan kapsamında karayolu şebekesi 
önerileri, toplu taşıma sistemi hat ve işletme planları, 
raylı sistem önerileri,  yaya yolu ve bisiklet yolu geliştirme 
önerileri, otopark politikaları, şehirlerarası ve kırsal ulaşım 

bağlantıları gibi projelere bilimsel bir altlık oluşturulacak. 
Plan çalışmaları kapsamında  1/1000 ölçekli Kent 
Merkezi Trafik sirkülasyon planları, 100  hemzemin 
kavşak ön projesi, 10 tane köprülü kavşak ön projesi, 
raylı sistem ön projeleri, karayolu koridor ön projeleri, 
toplu taşıma sistemleri ön fizibiliteleri, İzmir’e uygun 
ulaşım modelleme yazılımı ve trafik simülasyon yazılımı 
hazırlanacak.
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TARİH VE KÜLTÜR

- Avrupa İş Kurulu, Mardin 
Artuklu Üniversitesini “En iyi 
bölgesel üniversite”, Rektör 
Prof. Dr. Ağırakça’yı ise “Yılın 
yöneticisi” seçti.
MARDİN (AA) - Mardin Artuklu 
Üniversitesi (MAÜ) ile Rektörü 
Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, Oxford 
Socrates Ödülü’ne layık görüldü.
MAÜ’den yapılan açıklamada, 
İngiltere’nin Oxford şehrinde 

bulunan, Uluslararası Liderler 
Kulübü (ICL) ve Avrupa Rektörler 
Kulübü (CRE) iş birliği ile yönetilen 
Avrupa İş Kurulu’nca (EBA) 
düzenlenen Oxford Socrates 
Ödülleri’ne farklı ülkelerden rektör 
ve üniversitelerin aday gösterildiği 
belirtildi.
Prof. Dr. Ağırakça’nın “Yılın 
yöneticisi”, MAÜ’nün ise “En İyi 
Bölgesel Üniversite” seçildiği 

ifade edilen açıklamada, şöyle 
denildi:“İngiltere’nin Oxford 
şehrinde düzenlenecek ödül 
töreninin ardından, dünyanın 
birçok yerinden yatırımcı, bilim 
adamı ve rektörün katılım sağladığı 
‘Liderler Zirvesi’ ve ‘Akademi Birliği 
Yıldönümü Buluşması’na katılacak 
olan Ağırakça, düzenlenecek 
panelde üniversitenin gelişimi 
hakkında bilgi aktaracak.”    

Mardin Artuklu Üniversitesi’ne
Oxford Socrates Ödülü
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CAM KIRIKLARIYLA DOLU
MİLYONLARIN AĞIZLARI VE YOLU

      Kimle, neyi, nerede, ne zaman, ne 
kadar, nasıl söylememiz gerektiğini 
bilmek...
Bu yargının doğruluğunu düşünürken, 
birden Oğuz Atay çıkagelir “ 
Tutunamayanlar”dan.
                                  *****
“ Cam kırıkları gibidir bazen kelimeler, 
ağzına dolar insanın;sussan acıtır, 
konuşsan kanatır.”der.
                                  *****
      Konuştuğumuz kişi doğru kişi 
olabilir, ne söyleyeceğimizi, nasıl ve ne 
kadar söyleyeceğimizi 
 de bilebiliriz. Ancak; acaba yeri ve 
zamanı mıdır? Bunları düşünüp, 
konuşmayıp suskun kaldığımızda 
acı verir suskunluğumuz.Bazen öyle acı 
gerçeklerdir ki söylenmesi gerekenler, 
söylendiğinde kanar 
ağzımız, dilimiz, yüreğimiz. Büyük 
ruhlu insanlara özgüdür bu sözün 
içerdiği anlam .
İşte yine “Sofi’nin Seçimi” ile karşı 
karşıyayız; konuşmak mı susmak mı?... 
                                  *****
      Önce düşünür yazarlar, sonra 
içsesiyle konuşmaya başlar, sonra da 
kalemini konuşturur 
dünya duysun, yüzyıllarca duyulsun 
diye.
                                  *****
      Albert Camus konuşturuyor 
kalemini
“ Kelimeler torba gibidir; içine konan 
şeyin şeklini alır.”
“ Dünyanın en eski mesleği kendini 
satmaktır; bunu “fahişelik”le 
karıştırmak da bir o kadar eski ya-
nılgıdır. “ Dünya’da ve ülkemizde 
ruhunu satılığa çıkarmış ne çok yaratık 
var...
“ Ölüm, bir istatiklik ve devlet işi oldu 
mu, dünya işleri iyi gitmiyor demektir.”
“ Yazarlık şu iki görevi yerine 
getirmelidir; bile bile yalan 
söylememek ve İNSANIN İNSANI 
EZMESİNE 
KARŞI KOYMAK. 

                                  *****
      Mevlana Celaleddin-i Rumi diyor ki;
“ Ahlaksızların bağırışıyla, yürekli 
yiğitlerin naraları, tilkiyle aslanın sesi 
gibi meydandadır.”
                                  *****
      Nazım Hikmet’siz olmaz kalemin 
konuşturulması.
“ VATAN çiftliklerinizse, çek 
defterlerinizin, kasalarınızın 
içindekilerse VATAN, VATAN şose boyla-
rında gebermekse açlıktan, VATAN 
soğukta it gibi titremek ve sıtmadan 
kıvranmaksa yazın ,fabrikala-
rınızda al kanımızı içmekse VATAN, 
VATAN tırnaklarıysa ağalarınızın, VATAN 
Mızraklı İlmühalse, öde-
nekleriniz, maaşlarınızsa VATAN, VATAN 
Amerikan Üsleri, Amerikan bombası, 
Amerikan Donanması, topuysa,
VATAN kurtulmamaksa 
karanlığımızdan, ben vatan hainiyim...”  
Bütün bunları içine sindirerek, kabul-
lenerek yaşayanlara, yaşatanlara, nasıl 
insanca,baş eğmeden bir sesleniştir 
bu...
                                  *****
      “ Bir konuşursam, yer yerinden 
oynar.” diyor adamın biri.
      “ Bir konuşursam, mahallede 
barınamaz.” Diyor kadının biri. Ne çok 
duyarız bu sözleri. 
      “ Bir konuşursam...” Ya hiç böyle 
başlama konuşmaya, ya da konuş. Seni 
tutan ne, hangi açığın?    
                                  *****
      “ İnsanlar sadece söylediklerinden 
değil, söylemediklerinden de 
sorumludur .” 

       Bu yüzdendir “Cam Kırıkları”nın 
acıtma ve kanatma ikilemini yaşaması 
güzel insanların...

İç
im
izd

en

Gülseren AYKURT
DEMİRTAŞ
simgedergi@gmail.com
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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

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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ÇOK YÜZLÜ ÇİRKEF BATI
Batı; terör örgütü olarak kabul ettiği ve 
devletlerin kırmızı kitabına dahi girdiği 
terör örgütü PKK’nın yanı sıra DHKP/C- 
FETÖ nün katil uşakları ülkelerinde Türkiye 
Cumhuriyet’i düşmanı olmak şartıyla her 
türlü desteği almakta ve topraklarımızda 
yaşanan her türlü bombalamaya 
insan katliamına göz yummakta, 
görmemezlikten gelip umursamamakta.. 
Aynı zamanda, batı medyası bombaları 
patlatıp can alanları da terörist olarak 
değil milis olarak dünyaya servis ediyorlar.
Batı; kendi hegemonyasına hizmet etmesi 
için kavramlar üretir ve albenili paketler 
halinde satışa sunar, tanımaz tanımlar, 
iletişimi ve propagandayı şeytanice 
kullanır, algıları yönetir, hem katildir 
hem de maktulün yanında poz verir, 
köleleştirdiği yığınlara “özgürlük şarkısı!” 
bestelettirir, sömürgeciliğini sürdürür. Batı 
çok yüzlü derken; batının değişmez yüzü 
arka planda -zulüm sistemlerine tek engel 
teşkil eden- İslam’a olan nefretidir ve onu 
bütünüyle yok etme arzusudur,
Çok yüzlü ÇİRKEF batının ülkemiz üzerine 
kurguladığı senaryoları bozan dik 
duruşuyla onurunu koruyan halkımızın 
vakur tutumu gösterdi ki,Batılı ülkeler 
Türkiye’nin batıyı bırakıp doğuya yöneldiği 
konusunda kafa yormaya başlamışlardır. 
Sadece batı basını değil; aynı zamanda 
batılılar için strateji üreten araştırma 
merkezleri ve entelektüel donanıma sahip 
batılı politikacılar da Türkiye’nin doğuya 
kaydığını belirmektedir.
Batılılar kendi çıkarları söz konusu 
olduğunda olayları çarpıtmakta çok 
mahirdirler. Türkiye’yi Avrupa Birliği 
kapısında 55 yıldır beklet, Doğu 
Bloğundan özgürlüğüne kavuşan, 
ekonomisi ve demokrasisi Türkiye’nin 
dörtte biri kadar olmayan Hıristiyan 
ülkelerini sırf Hıristiyan oldukları için içeri 
al. 55 yıldır Türklere en katı en katı vizeyi 
uygula, sahibi oldukları IMF ve Dünya 
Bankası vasıtasıyla üç kuruşluk kredi için 
yıllarca hem sömür hem zulmet.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Soğuk savaş 
döneminde komünist sınırları beklet. 
Savaş sonrası Balkanlar’da, Asya’da, 
Kafkasya’da, Afrika’da ve Ortadoğuda 
çıkarlarına uygun kullanmaya devam 
et. Türkiye’yi doğu ve batı arasındaki 
demokratik ve çağdaş bir köprü olarak 
nitelendir ve çıkarın için kullan, bir avantaj 

sağlama; ama üzerinden gel geç.
Avrupa Birliği meselesi uzun süredir Türk 
milletinin gündemini etmiş bir meseledir. 
Oluşum ve gelişim süreci ile Türkiye 
Cumhuriyeti ve Türk milleti için sıkıntı 
veren bir dönemde zuhur etmesi, kasıtlı 
bir çok isteğin dayatılır hale getirilmesi 
şüpheci yaklaşmamızda soru işaretleri 
oluşmasına sebep olmaktadır.
Avrupa Birliği Avrupa kıtasına hakim 
birkaç büyük devletin oyun sahasıdır. Bu 
devletler kendi menfaatleri uğruna bir 
çok küçük devleti etkileri altına alarak bir 
büyük devletmiş gibi hareket etme gayreti 
içindedirler..Dolayısıyla diğer küçük 
devletler ile birlikte ortak menfaatlerini 
koruyacaklardır.
Bu yeni bin yılın devlet modeli aslında 
daralmakta olan kaynakların ne derece 
azaldığını ve değerlendirildiğini bizlere 
göstermektedir. Asıl olan diğer devletlere 
veya devletçiklere olacaktır. Koloni 
mantığı ile kurulan ve tek merkezli 
bölge devletlerin geleceğin dünyasına 
hükmetmesi kaçınılmaz olacaktır. İşin özü 
budur.
Çirkef Batılılar gerçekten dünyada 
barış ve adalet istiyorlarsa önce yoksul 
halkların zaten kıt olan kaynaklarını 
sömürme politikasından vazgeçmeleri 
gerekmektedir. Yıllardan beri Türkiye’yi 
PKK ve Ermeniler şimdide FETÖ Terör 
örgütü vasıtasıyla baskı altında tuttukları 
unutulmamalıdır. Sayın Cumhurbaşkanı 
Erdoğan’ın doğuya yönelişi emperyalist 
amaçlı da değildir.
Batıya bir alternatif aramak için de 
doğuya yönelmektedir. Çirkef Batının 
şımarık ve küstah tavrı Türkiye’yi yeni 
fırsatlar aramaya itmektedir. Türkiye 
egemen ve İmparatorluk ardılı bir ülkedir. 
Kendinin tarihi, kültürel, stratejik ve 
politik bir coğrafyası vardır. Şimdi oralarda 
gözükmektedir. Bu davranıştan telaşlanıp 
negatif bir sonuç çıkarmak sağlıklı bir ruh 
halinin değerlendirmesi değildir.
Türkiye Cumhuriyeti ise bu yapılanları 
çok iyi değerlendirecek, ya AB’ye monte 
olacaktır. Ya da kendisini tek merkez 
olacak ve kökleri ile bağlı olduğu bölge 
devletleri ile yeni bir bölgesel devlet inşa 
edecektir

İç
im
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en

Hasan Alparslan
hasan.alparslan@simgedergi.com

İÇİMİZDEN

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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Yüzümde eskiyen gülümseme
 

Yorgun, uykusuz sesin çınlıyor 
kulağımda, sonra yeniliyor kendini gün 
içinde. Hiç farkında olmadan, dalıp 
gidiyorum. Denize bakıyorum, yeşiline 
zeytin ağaçlarının, beyaz sessiz gidişine 
bulutların.
Hiçbir yede değilsin.
Yüzümde eskiyen gülümsemeler, 
adını özlem olarak yazıyor güne. 
Masada öylece kimsesiz kalmış ellerim, 
neden sonra sigara paketine uzanıyor, 
savrulan dumanın gri yalnızlığı altında 
birbirini buluyor.
Savrulan sessizlik içinde yalnızlığıma 
değiyor elim. Yüreğim öğleden 
sonrasının sessizliğinde oturduğumuz 
parkta yazmaya başladığımız 
hikayemize bir son yazmanın zorluğun 
bırakıyor kendini. Burkuluyor bilem 
kaç yerinden. Sendeliyorum, kendimi 
kaldırmaya çalışıyorum düştüğüm 
yerden; “özlem değil” diyorum. 
“Alışkanlıktan, gecenin derin, karanlık 
yalnızlığından, içimi ürperten, 
içimi karanlığına çeken o arabesk 
şarkılarından…”
Bir türlü kendimi veremediğim kitabın 
hep aynı sayfasında aynı satırlarda 
kalıyorum; “Biraz cesur olmak lazım” 
diye yazıyor sevda üzerine uzun aşk 
şiirleri yazan şair ve ekliyor “sevda 
korkakları sevmez…”.
İnanılır gibi değil. Çocukça, çocukça 
bir edayla kavgadan söz eder gibi, 
sevdadan söz ediyoruz. Ama inanı çok 
oluyor, beğeneni çok bu sözlerin. “O 
uzaklarda çalan davulların sesi kadar, 
kulağa hoş geldiğinden” diyorum 
kendi kendime. Ama biliyorum tek 
neden bu değil. Biraz, biraz da ne kadar 
korktuğumuzu saklamak içindir böyle 
sözlere dört elle sarılmamız. Ne kadar 
cesur yürek olduğumuzu göstermek 
içindir. 
Korkmaktan, bu kadar korkmanın, 
anlamını henüz çözmüş değilim. Bu 
kaçışın, kime ne yararı oldu, kimi 
inandırdı bilmiyorum.
Ateşten bir kalemi elime tutuşturan 

hayat, korka korka korkularımın 
öyküsünü yazmaya çağırıyor her gece 
beni. Henüz tek satır yazmış değilim, 
çünkü günlerdir, fırtınalarla büyüyor 
içimdeki yangın, yüreğimi yakarak. 
Ama şimdi, içimdeki bütün fırtınalar 
durmuşken, her şeyin dingin dengesini 
bulmaya yakın olduğu bu saatlerde, 
kulak tırmalayan anlamsız, beylik sözler 
okuyorum, sevda üzerine, cesaret 
üzerine…
Korkmadan bir yaşam, korkmadan var 
olmak mümkün müydü? Kaybetme 
korkusu olmadan, o korkuyu yüreğinde 
yaşamadan insan; nasıl sevdiğinden 
emin olabilir, nasıl inandırıcı olabilir, 
gönül rahatlığıyla, sevdiğini nasıl 
söyleyebilir?
Yaşadıklarımız, ezberlediklerimize 
benzemez. Menekşelerin hepsinin 
mor olduğunu bilmek gibi, bir 
renkte, ezberden, hiç sorgulamadan 
verilmiş karara benziyor, güzelliğine, 
doğruluğuna inandığımız sözlerin 
çoğu. Ezberin bizi içine çektiği körlük; 
sarı, beyaz menekşeleri görene kadar 
sürer. Sonra yassıda sönen mumun 
karanlığına bırakır bizi. Her şeyin tek 
düze, inişi çıkışı olmayan bir çizgi 
üzerinde geliştiğini düşünmek, buna 
inanmak hayatın gerçeği ile hiçbir gün 
uyum içinde olmadı.
Hayat, bütün inadıyla ezberleri boşa 
çıkarır, kendi diyalektiği, kendi aklı ve 
mantığı içinde yeniden kurgular, yön 
verir yaşayacaklarımıza. Yapacağımız 
en son şey olmalı, sevda üzerine, 
kavgadan söz eden sözcüklerle 
konuşmak. Çünkü kavga türkülerinin 
diliyle söylenmez aşkın, sevdanın 
şarkısı. Cenk hikayelerinin coşkun 
dili, kullanılmaz sevdanın, aşkın 
masallarında.
Hem sevda, cesaret işi olmaktan çok, 
sabır işi değil miydi?

İç
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Hasan KAYA

Gazeteci - Yazar

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.



36 ARALIK 2016 - SAYI 18

ARAŞTIRMA /INFO



37ARALIK 2016 - SAYI 18

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

ARAŞTIRMA /INFO
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‘Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal 
ürün ihraç ediyor’

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür 
Merkezi’nde düzenlenen “Üreten Muğla Ortak Akıl 
Toplantısı”nda Bakanlık yetkilileri üreticilerle bir 
araya gelerek, sorunları dinledi.

Toplantının açılışında konuşan Muğla Valisi Amir 
Çiçek, Muğla’nın bereketli toprakları, uygun iklimi, 
coğrafi konumu ile bitkisel ve hayvansal üretimde 
üreteciler için büyük avantajlar içerdiğini belirtti.

Muğla çiftçilerinin ülkede üretilen birçok ürünü 
yüksek kalite ve verimle üretebildiğini kaydeden 
Çiçek, Muğla yüz ölçümünün yüzde 18’ini de 
tarım alanlarının oluşturduğunu anlattı.

Çiçek, Muğla’nın tarımsal üretim değerleri 
itibarıyla örtü altı domates yetiştiriciliği, zeytin, 
nar, narenciye, badem, çam balı ve kültür 
balıkçılığı sektörlerinde öne çıktığını vurguladı.

“Türkiye tarımsal hasıla ve ihracat bakımından net 
bir ihracat yapan ülke durumundadır”
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık 
Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Özcan da 
Türkiye’nin tarımsal üretim hasılası bakımından 
dünyada altıncı, Avrupa Birliğinde (AB) birinci 
sırada olduğunu kaydetti.

Türkiye’nin 60 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile 
bu değeri yakaladığını ve bir çok üretimlerde 
de dünya birincisi olduğunu vurgulayan Özcan, 
“Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün 
ihraç etmektedir. Bu üretimlerinde ihracat değeri 
18 milyar dolardır. Yaklaşık 11,5 milyar dolar liralık 
da ithalatımız vardır. Türkiye tarımsal hasıla ve 
ihracat bakımından net bir ihracat yapan ülke 
durumundadır. Türkiye’de dünyanın geleceğine 
gıda ve üretimiyle ilgili ‘Biz de varızın adayları 
arasındadır. Bu adaylığımız da çok ciddidir.” diye 
konuştu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Özcan, Türkiye’nin 186 ülkeye 
18 milyar dolar değerinde sattığı bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ettiğini bildirdi.

EKONOMİ / TARIM
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NE OLURSA OLSUN  TÜKENMEYECEĞİZ 

HÜZÜNLERE GEBE

İç
im
izd

en

Derya Deniz DALGIN
Yazar
simgedergi@gmail.com

Türkiyemiz güzel zamanlar geçirmiyor , güzel zamanlardan geçmiyoruz . 
Ruhsal çöküntü , derin üzüntüler , kaygı içerisindeyiz ancak bir tarafımızda 
yılmayan , her şeye rağmen dik , boyun eğmeyen , sonuna kadar direnen 
bir türk ruhu yatmakta .Türk milleti öyle bir milletki  hiçbir şeyle kıyas 
edilemez , karşılaştıralamaz .Vatanımızın , milletimizin üzerinde  yüzyıllarca 
süre gelen bir kin , haset , düşmanlık göstermekte hâla da bitmek bilmeyen 
komplolarla , oyunlarla düzenimizi , birliğimizi sarmaya çalışmaktadırlar 
.Bizi içten bitirmeye çalışanlar , iç ve dış baskılarla elinden geleni ardına 
koymayanlar bilmelilerdir ki apaçık bir gerçeğimiz olan iman kuvvetimizle  
, direnişimizle her daim  bu topraklarda olacağız .İçten içe  birbirimize 
düşürmek isteyen adiler  siz kendi basınızı yiyesiniz biliniz ki biz kendi 
basımızı  yemeyeceğiz .Sonuna kadar direneceğiz , yılmayacağız , her şeye 
rağmen olumsuz duygular altına girmeyip hayatımızı devam ettireceğiz 
. Daha çok okuyacağız , daha çok bilinçleneceğiz , daha çok gözlerimizi 
açacağız .Hainleri barındırmayacağız . Rabbim müslümanlarına kendi 
gazabını göstermesin sizin gazabınızdan korkan , sizin gibi olsun .Her 
şeyimiz Allaha emanettir . 

     İnsan kırılır , üzülür ... Hem de tekrar tekrar ... Bile bile ateşe atar da kendini 
yine de gider . Göz göre göre yangına körükle  gitmek  ... Olmayacak işe 
talih kuşu kondurmak kimin haddine ... Boyundan büyük işlere kalkışmak 
... Sonrası derin hüzün . Bile bile yalanlara inanmak , bile bile yeme atılmak 
... Böylesi durumda aklanmak ... Kimilerinde  ne haysiyet , ne şeref ... Biri 
mutlu olacak diye diğeri neden üzülür ? Bir insanı harcamak , zamanını , 
duygusunu , sevgisini harcamak ... Geçmişinden ders alamamak ...Hep daha 
iyisini olacağını düşünürken daha kötüsünü bulmak ... Derin hüzünlere 
gebe kalmak ... Nedemiş Sezen Aksu hiçbir acı sonsuza dek sürmezmiş  
ancak   öldürmeyen acı da güçlendirirmiş . 

Yazarımızın diğer yazılarını simgedergi.com 
adresinden okuyabilirsiniz
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Günler içerisinde yaşadığımız, 
yüreklerimizi burkan ve onlarca 
sivil hayatın kurban olduğu terör 
saldırıları bir kez daha ‘Türkiye niçin 
terörün hedefi oluyor’ sorusunun 
sorulmasına neden oldu. Genel 
olarak terör eylemleri bu sorunun 
panikle sorulmasını kolaylaştıracak 
korkunun yaratılmasını da hedefler; 
çünkü korku ve endişe sarmalında 
bu soru karar vericileri izledikleri 
politikanın siyasi maliyeti üzerine 
düşünmeye iter.
Elbette cümlemize “genel olarak” 
ibaresini koyarak başladık çünkü 
Türkiye özelinde yaşanan ve son 
dönemde kamuoyunda Türkiye’nin 
saldırı altında olduğu izlenimini 
doğuran terör eylemlerinin yol açtığı 
sadece endişe ve öfke gibi duygular 
değil. Suruç, Ankara saldırılarından 
Beşiktaş, Ortaköy, İzmir saldırılarına, 
şahit olduğumuz bu yeni saldırı 
dalgası kamuoyunda yansımasını 
bulan farklı bir siyasi farkındalığın 
ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Bu 
siyasi farkındalığın odak noktasında 
da Ortadoğu bölgesinin içinde 
bulunduğu siyasi konjonktür var.
Kandil-Kobani-Musul-Sincar: Ne 
hedefleniyor?
Türkiye 30 yıldan uzun bir süredir 
Kandil kaynaklı PKK terörü ile -ki 

kimi zaman Irak-Suriye ekseninde 
de yansımasını bulmuştu- 
mücadele ediyor. Bu açıdan 
Türkiye dediğimizde hem askeri 
hem siyasi hem de toplumsal 
öğeleri açısından terörle mücadele 
konusunda deneyimli bir ülkeden 
bahsediyoruz. Ve bu ülke kamuoyu, 
terör tehdidinin Ortadoğu’daki 
dengelemeler için Türkiye’ye karşı 
kullanılması konusunda da bu terör 
tehdidi karşısında müttefikleri 
tarafından yalnız bırakılması 
konusunda da farklı hikâyelerle 
süsleyebileceğimiz tecrübelere 
sahip. Bugünkü Ortadoğu 
maalesef bu tecrübelere yenilerini 
ekliyor, çünkü ABD’nin 2003 Irak 
müdahalesi ve 2011 Arap Baharı 
sonrası büyük güçlerin değişken 
ve çifte standartlı politikaları 
bölge devletlerinin toprak 
bütünlüklerini etnik ve mezhepsel 
hatlar üzerinden sorgulanmaya 
açtı. İç savaşlar vesayet savaşlarını, 
vesayet savaşları radikalleşmeyi, 
radikalleşme yurtsuzlaşmayı; üstelik 
silahlar altında, şiddet gösterisinin 
bir parçası olarak yurtsuzlaşmayı 
berberinde getirdi.
Bugün bu Ortadoğu, Kandil dışında 
üç hattan daha Türkiye’ye saldıran 
terör odaklarını barındırıyor. Bu üç 

hat (Kobani kaynaklı PYD terörü, 
Musul kaynaklı DEAŞ terörü ve 
Sincar kaynaklı PKK terörü) Irak-
Suriye jeopolitik ve jeo-ekonomik 
mücadelesine ve bu ülkelerin 
“Sykes-Picot düzeni öldü” çığlıkları 
arasında çözülmesi sürecine 
oturuveriyor. Dolayısıyla Türkiye’ye 
yönelik çok yönlü/çok failli terör 
saldırılarının amacı sadece karar 
vericileri siyasa değişikliğine 
zorlamaktan daha öteye gidiyor. 
Türkiye 2003’ten itibaren bölgeye 
dayatılan devletlerin çözülme 
sürecine direniyor. Devletimsi yapılar 
üzerinden bölgede karışık ve şiddete 
dayalı bir denge kurma stratejisinin 
olumsuz sonuçları konusunda 
Ankara hem Washington’u hem 
de diğer ilgili başkentleri defalarca 
uyardı. Uyarmakla kalmadı, 
kalamazdı; bu direnci Türkiye 
kimi zaman meşru müdafaa 
hakkını kullanarak, kimi zaman 
reform taleplerini destekleyerek, 
kimi zaman da bölgede yeni bir 
ekonomik ilişkiler bütününün 
lokomotifliğine soyunarak gösterdi. 
Amaç Ortadoğu’daki istikrarsızlığın 
belirli güven alanları, hatları 
üzerinden aşılmasıydı.

Terörizmin hedefi öncelikli olarak Ankara’nın, Ortadoğu’nun yeni-Sykes Picot’larına direnme gücünü kırmaktır.

HABER ANALİZ
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Murat ALTUN
murat.altun@simgedergi.com

Yine geldi sonunu sabırsızlıkla beklediğim 
dönem ve yeniden tuhaf gelişmeler, hayal 
kırıklıkları, beceriksizlikler, kaprisler vs. 
vs. Ara transfer dönemi, birinin görücü 
usulü evlenip, eşin iyisi kötüsünün şansına 
kalması gibi bir zaman. Büyük ihtimalle bu 
dönem gelen oyuncu başarısız oluyor. En 
önemli nedeni ise, kısa kamp programına 
yetiştirilememesi... 
 
Önce taraftarlara değinmek istiyorum. 
Medya mensuplarını gereksiz yerip 
hakaretler savuruyorsunuz! Bakın, bir 
atölyede çalışan işçi patronu için çalışır. 
Kendisine tek yararı, aldığı maaştır. Gazeteci 
ve televizyoncunun durumu farklı. Onlar 
bir de sizin için çalışıyorlar. Gel gelelim 
yaranamıyorlar. Yeri geliyor yalancı oluyorlar, 
bazen de küfür kıyamet dönüyor ortalıkta. 
Onlar bir haberi vermek için saatlerce belki 
günlerce yorgun argın uykusuz kalıyor, siz 
kanepenizden elinizde ki akıllı telefonlar ile 
bütün emeği, iki başparmağınızla yerle bir 
ediyorsunuz! 
 
Örnek vereyim; çoğunluk Football Manager 
oyununu oynuyordur, oynamıştır. Gerçek 
hayata yakın bir yapıt gerçekten. Oynarken 
transfer dönemine kadar takımları gezip 
oyuncu profillerini ziyaret edip, ‘’bu oyuncu 
iyiymiş’’ diyerek, belki otuz tane oyuncuyu 
transfer listesine dâhil ediyorsunuz 
değil mi? Peki, o oyuncuların hepsini 
transfer edebiliyor musunuz? Mümkün 
değil! Arasından ikisi beşi her neyse 
alabiliyorsunuzdur. Alamadığınız oyuncular 
için yönetim kovmuyor ve ya taraftar tepkisi 
gelmiyor. İşte, muhabirler, gazeteciler size, 
takımların listesine aldığı isimlerin haberini 
veriyor, yazıp çiziyor. Hani oyuncunun 
bilgilerine girince ilgilenenler kısmında 
takımların ismi yazar ya oyunda. Gerçekte 
görmediğiniz listeleri haber yapıyorlar 
sizlere. Listede ki gelmeyen isimler olunca, ‘’ 
AA bak yalan çıktı’’ diye günah alıyorsunuz, 
onca emeğine saygısızlık yapıyorsunuz! 
Arada art niyetliler oluyor tabi; kurunun 
yanında yaşın da yanmasına vesile olan... 
 

Yöneticilere ne demeli? Onlar da kendini 
aklama pahasına basın mensuplarını 
fırçalayıp duruyorlar. Neymiş; ‘’bizim adımıza 
200 tane oyuncuyu haber yapıyorsunuz!’’ 
İyi de o 200 taneyi size soruyorlar, niye 
yalanlamıyor sunuz? Taraftarın eleştirisine 
maruz kalmamak için başvuruyorlar buna. 
Muhabirler cevabını verse, bir daha işlerini 
rahat yaptırmayacaklarının bilincindeler. 
Yasaklar moda oldu. Olmayacak sorular 
yöneltenleri savunmuyorum. Tiraj adına 
söylenenleri çarpıtanları da... 
 
Ölmeden görseydim bir teknik direktörün 
kampına bütün transferlerin yetiştiğini. 
Son zamanlarda daha da zorlaştı oyuncu 
anlaşmaları. Borsanın durumu, sınırlarımız 
da yaşanan hainlikler. Yalnız ben daha 
çok, kulüplerimizin ticaret anlayışında ki 
sorunlardan kaynaklandığını düşünüyorum. 
 
Bu oyunlar bitmez. Sanki bilerek 
geciktiriyorlar. Son saniyeye kadar taraftarlar 
heyecandan baygınlık geçirecek dereceye 
ulaşıyor. Futbola son saniye golünden sonra 
son saniye transferi kazandırdık. Büyük 
başarı! 
 
İlk yarı futboldan başka her şeyi konuştuk. 
Tribünler boş. Derbileri bizden başka izleyen 
yok. İnşallah yenilenen yayıncı kuruluş ile 
birlikte, dünyaya Türkiye süper ligi varmış 
dedirte biliriz. Aslında bunun olmasını 
sağlayacak olanlar, sahada ki oyuncular, 
kulüplerimiz.
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“Her Küp Içindekini Sızdırır” 
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Gülsemin KONCA
simgedergi@.gmail.com

“Ney”in oluşmasıyla ilgili hoş bir efsane 
vardır;
Peygamber Efendimiz, Allâh”ın 
kendisine ihsan ettiği esrar ve hikmet 
denizinden bir damlasını, ilmin kapısı 
Hazret-i Ali’ ye de emanet eder ve:
“ Bu sırları sakın ifşâ etme!” diye sıkı sıkı 
tembihler.
Hazret-i Ali bu emanete tahammül 
edemez, altında iki büklüm olur. 
Sahralara düşer. Sonunda sakladığı 
esrarı bir kör kuyuya döker. Zamanla 
kuyu suyla dolup taşar. Kuyudan taşan 
bu sular, çevresini bir sazlık hâline çevirir 
ve burada kamışlar biter. Bu sazlığın 
rüzgarda hoş nağmeler çıkardığını fark 
eden bir çoban, bunlardan bir tanesini 
keser ve ondan “ney” yapar. Fakat “ney” 
den çıkan bu ses, o kadar içli ve yanıktır 
ki, herkes bu sesin derin, duygulu 
ve yakıcı nağmelerine hayran olur. 
Çobanın ünü kısa zamanda yayılır ve 
Arap kabileleri bu çobanı dinlemek için 
etrafında toplanmaya başlarlar. (Ahmed 
Eflâkî, Âriflerin Menkıbeleri, II, 440)
Manevi iklimden maddi âleme geçiştir 
dil. Niyetimizdir farkımızı oluşturan 
ve dilimiz niyetimizi yansıtır. İnsanın 
davranışlarını duygular şekillendirir. 
Ağızdan çıkan en basit sözden en 
önemli davranışlara kadar bütün fiilleri 
gönüldeki duygular yönlendirir. Kendini 
farklı göstermek için her ne kadar çaba 
sarf etseler bile elbet kalbindekiler gün 
gelir, an gelir akseder konuşmalarına.
His ve niyetlerin merkezi kalptir. 
Iç âleminin güzelliği hal ve 
hareketlerinden konuşurken kullandığı 
kelimelere ve kelimelerin telaffuz ediliş 
şekline, hayata insanlara evrene bakış 
açısından yaptığı tercihlere kadar 

imzasını atar. Davranışların da asâlet ve 
samimiyet vardır.
Kalbî niyetleri karanlık olanlar yaptıkları 
her iş, sarf ettikleri her söz, verdikleri her 
akıl ve öneriler, gösterdikleri her tepki ve 
tavırlar gölgelidir. Hırs ve bencil tutkular, 
insanın kalbini kararttığı gibi aklının da 
kapanmasına sebep olur. Çünkü biliriz 
ki; Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
Kitap satırlarında yazanların zihne 
depolanması değildir ilim. Duygu 
disiplini, kalp ve beden âhengi, 
gönül âlemi berraklığı, hevâ ve heves 
esaretinin yoksunluğu ile kalbî bir 
duyuş ve rûhî bir derinliktir ilim. Dış 
âlemi ihmâl etmeden iç âlemini de 
olgunlaştırmaktır. Insanlık çeşmesinin 
yanında olman, bardağın dolacağı 
anlamına gelmez. Bardağı çeşmenin 
altına koymadıkça bin yılda beklesen 
çeşme basında, yine de o bardak 
dolmaz.
Hz. Sems’in mânevî  hissiyâtı  «Dünyada 
bir tek mü’min üşüyorsa, ısınma hakkına 
sahip değilsin!, Biliyorum ki yeryüzünde 
üşüyen mü’minler var; ben artık 
ısınamıyorum!..”
Tüm mahlûkâta şefkat nazarı ile 
bakabilmek, geçtiği yolların temizliğiyle 
meşgul olmaktır insanlık. Üslup farkı; 
taşıdığımiz his ve duyguların gönül 
aynamızdan dilimize bir yansımasıdır.
“Kelebek gibi duruyorsun”  yerine  “Yarın 
ölecek gibi duruyorsun” demek... Tercih 
sizin.
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Adana’da 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı başladı

Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, 17 ülkeden 
77 sanatçının katılımıyla başladı.

ADANA
Adana Büyükşehir Belediyesince düzenlenen 1. 
Uluslararası Türk Dünyası Sanat Çalıştayı, 17 ülkeden 
77 sanatçının katılımıyla başladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, 75. Yıl 
Sanat Galerisi’nde düzenlenen çalıştayın açılışında 
yaptığı konuşmada, coğrafi konumu, iklimi, insanı ve 
tarımıyla Yaşar Kemal ve Orhan Kemal’in eserlerine 
konu olan Adana’nın, Arif Nihat Asya ile de milli 
bağımsızlık mücadelesinin zeminini hazırlayan kent 
olarak tarihe geçtiğini belirtti. Çukurova’nın Türk 
edebiyatında önemli bir yeri olduğunu vurgulayan 
Sözlü, 17 ülkeden gelen 77 ressamı ağırlayacak 
olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Etkinliğin yeni bir geleneğin başlangıcı olduğunu, 
aynı zamanda tarihi bir nitelik taşıdığını aktaran Sözlü, 
şunları söyledi:
“Bu çalıştayda, Çukurova’nın doğal güzellikleri 
resmedilerek Adana’nın uluslararası düzeyde 
tanıtımına katkı sağlanacak. Çalıştay kapsamında 
Arnavutluk, Azerbaycan, Başkurdistan, Bosna 
Hersek, Dağıstan, Hırvatistan, İran, Karadağ, 
Kazakistan, Kırgızistan, KKTC, Kosova, Makedonya, 
Özbekistan, Sırbistan ve Tacikistan’dan gelen Türk 

dünyasının kıymetli sanatçıları bizlerin günlük 
hayatın koşuşturması esnasında fark edemediğimiz 
kentin doğal güzelliklerini tuvale yansıtacaklar. Türk 
dünyasının Adana’yı resmedeceği, Türkiye için bir 
örnek olacak bu çalıştayın sanata, estetiğine katkı 
sunmasını temenni ediyor, Türkiye ile Türk dünyası 
ilişkilerinin kuvvetlendirilmesine vesile olmasını 
diliyorum.” Çalıştayın küratörü Doç. Dr. Birsen Çeken 
de çalıştayın Türkiye, Türk dünyası ve sanat camiası 
için hayırlı olmasını dileyerek şunları kaydetti: 
“Çalıştaya davet üzerine 17 ülkeden 77 sanatçının 
katılıyor. Sanatçılar, 15 Ocak Pazar gününden 
itibaren tarihi Kız Lisesi binasında performans ortaya 
koyacaklar. Adana halkı sanatçıların çalışmalarını 
canlı izleyebilecekler. Geleneksel hale getirmeyi 
düşündüğümüz çalıştayın Adanamıza ve ülkemize 
sanat adına çok şeyler katacağına inanıyorum.” 
Çalıştay kapsamında kentin tarihi, doğal ve kültürel 
yerlerini gezecek olan sanatçılar, 15 Ocak Pazar 
gününden itibaren tarihi Kız Lisesi’nde gezip 
gördükleri yerleri tuvallere resmedecek.

KÜLTÜR/SANAT
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2017 YILINDA   ORTADOĞU’DA  SIRA HANGİ 
ÜLKEYE GELDİ ?
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       İstanbul’un eğlence mekânlarından 
Ortaköy’deki Reina; 2017 yılının ilk 
saatleri olan 01.30 sıralarında silahlı 
saldırıya uğradı. İçinde yabancılarında 
bulunduğu 39 insan hayatını kaybetti,  69 
kişi yaralandı. 2017 yılının beşinci günü 
5 Ocak’ta  İzmir’de Adliyeye PKK saldırısı 
sonucu 2 şehit verildi. 
     2017 yılının hemen başında meydana 
gelen bu iki olay;  dahili ve harici  
kamuoyunda büyük yankılar uyandırdı ve 
birçok soruyu da beraberinde getirdi. Bu 
sorulardan en dikkat çekeni ise şuydu; 
    ‘’2017 yılında Ortadoğu’da  sıradaki ülke 
acaba hangisi? Yoksa Türkiye mi??’’
     Peki; 2016 yılını Türkiye nasıl geçirmişti.?  
Kısaca şöyle bir bakalım.
    12 Ocak 2016 ’da, Sultanahmet 
Meydanı’nda, IŞİD militanının üzerindeki 
bombayı infilak ettirmesi sonucu, saldırgan 
dahil toplam 13 kişi hayatını kaybetti.17 
Şubat’da Türkiye’nin kalbi Ankara’da, 
PKK terör örgütü tarafından Türk Silahlı 
Kuvvetleri’ne ait askeri servis aracının 
geçişi sırasında gerçekleştirilen  saldırıda 
29 kişi hayatını kaybetti.13 Mart’da Ankara 
Güvenpark’ta gerçekleşen bombalı 
saldırıda ikisi saldırgan 38 kişi hayatını 
kaybetti.
   Türkiye, 15 Temmuz gecesi, alçak darbe 
girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ordu içindeki 
FETÖ’cü cuntanın planladığı darbe 
girişimine milli iradeden ağır bir tokat 
geldi. 
   Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tüm 
kuvvetlerindeki seçkin birliklerinden 
oluşturulan Müşterek Özel Görev Kuvveti, 
24 Ağustos sabahı Suriye’nin Cerablus 
bölgesini IŞİD teröründen temizlemek için 
operasyona başladı. 
   Aralık ayında Beşiktaş Bursaspor 
maçından bir saat sonra, Vodafone Arena 
yakınlarında gerçekleştirilen çifte terör 
saldırısında 45 vatan evladı hayatını kayıp 
etti. Yine Aralık ayında  Halk otobüsünün 
geçişi sırasında bombalı araçla 
gerçekleştirilen saldırıda 14 askerimiz şehit 
oldu. 
   Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey 
Karlov, 19 Aralık’ta Türkiye’nin Başkenti 

Ankara’da katıldığı bir sergi açılışında resmi 
bir polis tarafından  silahlı saldırı sonucu 
öldürüldü. 
  Tamam, tamam   peki  2016’dan önce 
Türkiye acaba nasıldı?
  Burada olayları anlatabilmek için 
satırlar, kitaplar  yetmez. Kısaca; sağ sol 
çatışmaları, laik anti laik kavgaları, sıralı 
darbeler, bölücü terör ve sözde ılımlı 
İslam………………..???????
  Bütün bu çarpıcı  gelişmeler  ve 2017 
yılının ilk saatinde Ortaköy’deki Reina 
saldırısı  duyarlı çevrelerde  ‘’Büyük 
Ortadoğu Projesi’’ hakkında düşünmeye 
vesile oldu.
 Amerikan (A.B.D.) Yönetiminin  bu güne 
kadar resmi belgelere dayandırmadığı 
Büyük Ortadoğu Projesi(BOP) olarak 
bilinen “ Genişletilmiş Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika Bölgesi ile Müsterek Bir  Gelecek ve 
İlerleme İçin Ortaklık” projesinin kökeni 
aslında daha eskiye dayanmakla birlikte 
BOP’un diriliş noktası 11 Eylül 2001’deki 
uçaklı intihar saldırısıdır. 
     Bu proje içinde  birçok sırrı saklamakla 
birlikte A.B.D. tarafından henüz kontrol 
altına  alınamamış bazı alternatif  
kaynaklarda BOP için aşağıdaki tez ısrarla 
belirtilmektedir.
   ‘’Bu proje ile A.B.D; Kuzey Afrika’dan 
Pakistan’a kadar içinde Türkiye ve İran’ın 
da bulunduğu 22 ülkeyi kapsayan bir 
coğrafyada siyasal, askeri, ekonomik ve 
dini yapıyı kendi çıkarları doğrultusunda 
yeniden yapılandırmayı planlamaktadır. Bu 
projenin asıl arkasında ise A.B.D’yi  gizlice  
yöneten  aynı etnik ve dini kökenli küresel 
şirket sahipleri vardır.’’ 
    Bu kaynaklara göre özet olarak bu 
projenin kısaca amacı; A.B.D. için bölgede 
güç sağlamak, Ortadoğu’yu kontrol altına 
almak, petrol ve doğalgaza dünyada hakim 
olmak, İsrail’in emniyetini almak ve de 
Çin, Japonya, Rusya ve Avrupa dahil diğer 
güçleri bu kaynaklardan uzak tutmaktır. 
   

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
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Filizlerimiz yeşersin diye… 

“ Okul genç beyinlere; insanlığa 
hürmeti, millet ve memleket sevgisini, 
şerefi, bağımsızlığı öğretir. Bağımsızlık 
tehlikeye düştüğü zaman onu 
kurtarmak için takip edilecek en uygun, 
en güvenli yolu öğretir. Memleket ve 
milleti kurtarmaya çalışanların aynı 
zamanda mesleklerinde birer namuslu 
uzman ve birer bilgin olmaları lazımdır. 
Bunu sağlayan okuldur” der Ulu Önder 
Atatürk. 
 Tam da bu günümüz için söylenmiş 
sözlerle “merhaba” demek istiyorum 
sizlere… 
Hepinizin bildiği bir Çin atasözü ile de 
devam ederek;  
   “Bir yıllık refah istiyorsan tahıl yetiştir, 
on yıllık refah istiyorsan ağaç yetiştir, 
yüz yıllık refah istiyorsan insan yetiştir.” 
Günümüz koşullarında geleceğimiz 
olan çocuklarımızı iyi yetiştirmemiz 
çok daha önemli. Nüfuslar hızla 
artarken, iyi ve nitelikli bir eğitim 
edinebilmek  maddi manevi koşulları 
oluşturmak özellikle dar gelirli aileler ve 
çocuklarımız için  pembe bir hayal… 
Ne çok kardeleni var bu güzel ülkemin. 
Pırıl pırıl, gözlerinden zeka fışkıran 
çocukları..  Yalnızca köylerimizde de 
değil. İçimizde.  Apartmanımızda, 
mahallemizde, ilçemizde… 
Çok uzaklarda aramayalım, yanı 
başımızdalar gerçekten. Hepsi 
dokunmak istersek eğer, elimizi 
uzattığımızda  değecek mesafede.  
Bazen çok dip olur, geleceği 
sorgularım. Hep derim ki; bizler iyi 
kötü yine de güzel günler gördük,  yaa 
çocuklarımız… Sonra aklıma hemen 
güzel şeyler gelir. Evet.  Bilirim ki, her 
şeyi değiştiremeyiz. Lakin özellikle 
çocuklarımız için, onların geleceğinin,  
ülkemiz geleceği olduğunu  bilen 
insanlar, kurumlar olduğunu hatırlarım. 
Vakıfları, dernekleri hatırlarım. Özellikle 
tek amaçları çocuk okutmak olanları … 
Yeterli olmasalar da yine  bilirim ki, 
okyanusun kenarındaki binlerce  deniz 
yıldızlarını sabaha kadar suya  atamayız.  
Fakat denize atabildiklerimiz için çok  

fark edecektir, onu da iyi   biliriz.     
Sözümü daha da uzatmadan içinde 
yaşadığım güzel şehrimin güzel projesi 
günden güne dalga dalga eserek 
benim gibi yüzlerce binlerce insana 
ulaşıyor ya … işte umutlarım  tekrar 
tekrar yeşeriyor o zaman…  
2008 yılında belediyelerin üniversite 
öğrencisi  okutma yetkisi kaldırıldı. 
İzmir- Karşıyaka Belediye Başkanımız 
Hüseyin mutlu Akpınar da dar gelirli 
aile çocuklarına  bu şahsi projesiyle 
burs edindirerek  eğitimde fırsat eşitliği 
yakalamalarını  hedefledi.   
“ Karşıyaka’nın Filizleri “ –“ Her 
apartman ile  bir öğrenci  okutuyoruz”   
oldu projesinin adı. 
Bu anlamda yıllardan beri  tanıdığım 
ses sanatçısı ve koro şefi  sevgili Engin 
Koyuncu- Serenad  kültür ve Sanat 
Derneği olarak 16 Ocak 2017 Pazartesi 
günü   kendisinin yöneteceği korosuyla 
filizlerimizi destekleyecek. Çorbaya bir 
tutam tuz katmak için aylarca yapılan 
çalışmalar ve yaklaşık 55 yüreği güzel, 
sevgi dolu  insanla… 
Kulaklarınıza tatlı tatlı gelen her şarkı, 
türkü yani müzik,  bir kitap bir deftere 
dönüşecek. Hem de ülkemizin geçtiği 
bu zor günlerde biraz da moral olacak. 
Bu birlik ve beraberliğe türkülerimize 
şimdi eskisinden daha fazla ihtiyacımız 
var. El ele, gönül gönüle, kardeşçe 
bir arada olmaya…Umutlanmaya 
ihtiyacımız var.   
Eğitim için Hz.  Peygamber Efendimiz  “ 
Ya öğren ol ya öğreten ol ya da seven 
ol. Sakın dördüncüsü olma sonra helak 
olursun”  diye buyurmuştur hadisinde. 
Bu proje ve de bu konser  tam da bu 
ayetin karşılığı değil mi?  
Bizim “ Karşıyaka’nın Filizleri “ gibi,  
böyle güzel projeler üretildikçe  
desteklendikçe, böyle sevgi dolu, 
yüreği çok güzel, başkanlarımız,  örnek  
insanlarımız oldukça başarılı bir eğitim 
hayatı filizlerimizi ne de güzel yeşertir.  
Güzel yarınlar için, insana yatırım yapan  
projelerin  tüm il ve ilçelerimize örnek 
olması dileğiyle… İç

im
izd

en

Bircan Tağıl
bircan.tagil@simgedergi.com

İÇİMİZDEN
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VATANDAŞIN “HÜKÜMET ANASI”

Sağlık Bakanlığı Bakanlık Müşaviri 
ve Özel Kalem Müdürü Çaykaralı 
hemşerimiz Fatma Aktaş mesleğinde 
32.yıla girmenin mutluluğunu ve 
onurunu yaşıyor.
Nasıl yaşamasın ki..
Trabzon Çaykaralı Fatma hanım tam bir 
hükümet ana!
Eli-kolu her yere uzanıyor!
Güven veriyor,güler yüzünü eksik 
etmiyor
Herkesin  “Fatma ablası” olarak 
gönüllere kazınmış!
Nereden gelirse gelsin gönlünü ve 
kapısını vatandaşa açan, onların 
sağlık sorunları noktasında üzerine 
düşenin fazlasıyla yapan Fatma hanım 
başkent de herkesin  sesi-kulağı-gözü 
konumunda.
Mesai kavramı yok her an kendisine 
ulaşmak mümkün..
Fatma ablaya ulaşan çaresiz kalmıyor 
anlayacağınız.
Kendisini ziyaretimde “Trabzon’un gizli 
bakanı gibisiniz” dediğimde takındığı 
mütevazi tavır bile gülümseyerek 
“işimizi yapıyoruz abartmayın Ahmet 
bey” cevabını verdi.
Valla ben abartmıyorum..
Fatma ablanın güzelliğini-
yardımseverliğini-merhametini 
bilmeyen yok.
Bakanlık bünyesinde onu sevmeyen 
yok.
Sağlık Bakanımız başta olmak üzere 
bakanlık çalışanlarının da “Fatma ablası” 
olarak  gönüllerdeki yerini almış..

Kendisine özellikle hastalar ve hasta 
yakınları adına teşekkür ediyorum.
Allah kendisinden razı olsun.
Çok kişinin hayır duasını alıyor.
Ankara’da Fatma hanım gibi 
bürokraside çok değerli bürokratlarımız 
var
Hepsine sahip çıkalım, kurulan gönül 
bağı ilişkileri suiistimal etmeyelim.
Kimse kusura bakmasın ama bazen 
“Ankara yolunu su- yolu yapıp”  keyfi 
ziyaretler yapanlar var.
Alışkanlık haline getirmişler..
Oralar ne kahve köşesi ne de eğlence 
merkezi.
Bırakalım herkes işini yapsın 
sıkıntılarımız-sorunlarımız ve 
dertlerimiz için çalışıp-mücadele 
etsinler..
Kilit noktalarda görev yapan 
bürokratlarımız da koltuklarının hakkını 
vermeli..
Koltuktan güç almak yerine koltuğa 
güç vermeli..
Vicdanlarını dinleyip vatandaşa karşı 
adaletli, tarafsız ve dürüstçe hizmet 
vermeliler.

İç
im
izd

en

Ahmet KÜLEKÇİ
Yazar/Trabzon İl Temsilcisi

simgedergi@gmail.com
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Siber Güvenlik Yasasının yakın zamanda 
TBMM gündemine gelerek yasalaşmasını beklediklerini belirterek, “Yakın zamanda da çıkacaktır. 
Hükümetimizin iradesi bu yönde.” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, Siber Güvenlik 
İşbirliği Protokolü imza töreninin 
ardından basın mensuplarının 
sorularını yanıtladı.
Arslan, Siber Güvenlik Yasa Tasarısına 
ilişkin soruya cevap verirken, 
tasarının 2016 yılı kasım ayında 
gönderildiği Başbakanlıkta tarafların 
katılımıyla nihai hale getirilerek 
TBMM’ye sevk edileceğini ve 
yasalaşacağını söyledi.
Etkin denetim, sır saklama 
yükümlülüğü, siber olaylara 
müdahale ekiplerinin görevleri, 
operasyon merkezleri ile Kamu-
Net uygulamalarına ilişkin usul 
ve esasları içeren tasarının ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşlerine 
sunulduğunu ifade eden Arslan, “Biz, 
yasal zeminde bütün eksikliklerimizi 
tamamlamış, şu an yürüttüğümüz 
mücadeleyi, daha net bir şekilde 
yasaya bağlı olarak yürütmüş 
olacağız. Yakın zamanda da 
çıkacaktır. Hükümetimizin iradesi bu 
yönde.” diye konuştu.

Hayatın her alanında bilgi ve 
iletişim teknolojilerinin olduğuna 
işaret eden Arslan, bunların başka 
amaçlarla kullanılmaması adına tüm 
düzenlemelerin yapılması gerektiğini 
bildirdi.
“Osman Gazi Köprüsü’nün yapılma 
amacı insana hizmet”
Bakan Arslan, Osman Gazi Köprüsü 
geçiş ücretinde indirimi konusunun 
İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ (İDO) 
tarafından tahkime götürülmesine 
ilişkin değerlendirmesinin sorulması 
üzerine, söz konusu köprünün 
yapılma amacının insana hizmet 
etmek olduğunu söyledi.
Köprünün dolaylı etkilerinin ise 
bölgenin ekonomisine, sanayisine 
ve kalkınmasına hizmet etmek 
olduğunu dile getiren Arslan, şöyle 
konuştu:
“İDO apayrı bir kuruluş, apayrı bir 
hizmet veriyor, verdikleri hizmete 
de saygı duyuyoruz. Biz, Osman Gazi 
Köprüsü’nü hizmete soktuğumuzda 
rekabet çerçevesinde onlar birtakım 
adımlar attılar. Biz onlara ‘Niye bu 

adımları atıyorsunuz’ demedik, saygı 
duyduk. Biz, özellikle insanların 
köprüyü kullanmasını artırmak, 
köprüyü kullanma alışkanlığını 
refleks haline getirmek adına ücreti 
düşürdük. Bunun birinci sebebi, 
elbette ki daha çok insanımız geçsin, 
daha fazla kullanılsın. Dolayısıyla 
daha az yakıt sarf etsin çünkü yakıt, 
kamu kaynağı, şahsın cebinden de 
çıksa milli servetten gidiyor. Çevreye 
karbondioksit salınımından dolayı 
olan zararlı etkileri azalsın. Yine 
insanımızın zamandan tasarrufu 
demek ülkemizin zamandan 
tasarrufu demek. Bu amaçla fiyatları 
düşürdük. Şu anda yaklaşık yüzde 
30’luk körfezden giden araçlar, 
köprüye yönelmiş durumda.”

Arslan, köprünün devamında 
Gemlik-Bursa arasındaki otoyol 
kısmının tamamlandığını, 
bugünlerde açılışının yapılacağını 
ifade ederek, “Böylece Bursa’ya kadar 
kesintisiz hale getirmiş olacağız.” 
dedi. 

‘Siber Güvenlik Yasası yakın zamanda çıkacak’

TECHNO HABER
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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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Türkiye ve Ortadoğu Neden Kanıyor?
“Gönlümün İki Yüzü” adlı kitabımdaki, “Helena” 
şiirimin bir yerinde;
“Sevgili Helena,
Tanrıların çoğu Olimpyoslu
Bir tesadüf ki aklımın almadığı
Neden bütün peygamberler Ortadoğulu.” derim.

Kendini yönetemeyen ve çığırından çıkan 
toplumlara Allah’ın bu dönemlerde peygamberler 
göndermeyi elzem kıldığını herkes gibi ben de 
bilirim de ondan mı bu mısraları bilinç altımdan 
yansıyı vermiş… Nedenselliğini size bırakıyorum. 
Konumuz da Dinler Tarihi değil elbet. Soyulan Afrika 
gibi, Ortadoğunun da dünden bugüne kanamasının 
sebebini şöyle bir aralayalım istedim.

Emperyal güçler çatışırken de çakışırken de 
ülkeler artık devletleri için değil şirketleri için 
çabalamaktadırlar.

Teknoloji modernleştikçe endüstride ve elektrikte 
gazın rolü artmaktadır.
ABD, işin özünde Rusya’nın elindeki Avrupa Gaz 
pazarını kapmanın yollarını arıyor. Kanlı örtünün 
altındaki gerçek bu...
Rusya bu pazarı vermemek için uzun süre kışkırtılan 
Ukraynaya bile sabretti. Gaz rezervi sahibi İranı 
kullandı.

Kuzey Akım 1 den sonra aynı noktadan Kuzey Akım 
2 yi Alman limanlarına 2019 a kadar yetiştirme 
sürecini başlatarak Suriye için de; Ortadoğu 
politikasında nihayet buradayım, dedi. İran’ın, 
Irak ve Suriye’yi bırakmayıp, risk almasının nedeni 
Avrupa pazarına sattığı Gazın güzergahındaki Irak 
ve Türkiye’nin hem müşterisi hem aracısı hem de 
güzergahını korumak ve kollamak konumunda 
kendisini sorumlu ve zorunlu his etmesidir.
Türkiyenin Suriye politikasındaki aktif, 
müdahaleci ve aceleci tavrının altında Kobané 
den öte bir şeylerin olduğunu düşünemeyenler, 
tasarlayamayanlar Ulus devlet şovenizminin 
tatlı su politikacısı olmasından başka şansı ve 
geleceği olmayacağı malumun ilamıdır. Gaz 
alımının ve yolunun sırat köprüsünün üstünde ve 
AB’ye giden Katar Gazı; Arabistan, Katar, Ürdün, 
İrak masasının Türkiye Naboco güzergahlarının 
politikası yatmaktadır. Tıpkı, onyıllardır terk 
edilmeyen ve vaz geçilmeyen Afganistan da asıl 
problemin Gaz yatakları güzergahları ve Gazprom 
şirketinin diğer dünya şirketleriyle petrogaz ve 
petrodolar çelişkisinin sonsuz arsızlığının yattığı 
seslendirilmeyen bir realite değil midir?

Dünya’da törüst haline gelmiş, AB ülkelerini avcuna 
almış Rus Gazprom’un Almanya’dan sonraki 
en büyük doğal gaz müşterisi Türkiyedir. Eğer 
yanılmıyorsak, Türkiyemiz doğal gaz ihtiyacının 
yüzde 57’sini Rusya’dan, yüzde 20’sini İran’dan, 
yüzde 10’unu Azerbaycan’dan, yüzde 8’ini 
Cezayir’den ve bu gibi ülkelerden temin ediyor. 
Türkiye’nin enerji ihtiyacının ve güvenliğinin 
yapılanması bu duruma göre yüzde 77 oranında 

Rusya ve İran’a bağımlıdır. Bu bağımlılık, bu 
enerji ihtiyacı, bölgedeki jeopolitik, jeofizik 
hareketlenmelerde Türkiyeyi aktif ve tarafgir bir 
dış politika izlemesine yetmiyor, adeta onu bu 
tavra itiyor, tetikliyor. İstikrar içindeki bir İran-İrak-
Suriye gaz güzergahı hattı da Türkiyenin işine 
pek yaramadığını, yaramayacağı aşikar. Suriye’nin 
Rojava’sında jeopolitik(siyasi) ve jeofizik(coğrafi) 
değişimi bu anlamda bile Türkiyeyi neden ilgisiz 
bırakmadığını anlamak gerekir.
Ortadoğudan hiç çıkmayanlar; İngiltere, Almanya ve 
Fransa Suriyeden hiç çıkmayan Rusya’ya karşı ABD 
ile sahne aldılar. Rusyanın son Suriye tavrı
nekahat halindeki bir hastaya doktorların direkt 
kalbe yaptığı, “altın vuruş” gibi, resmen siyasi bir 
müdahaledir. Ya Esad rejimini kurtaracak yada 
konumunu kuvvetlendirecek ama nihayetinde 
stratejik üssünü terk etmeyecek. Ayrıca Orta 
Akdenizde de yeni gaz alanlarını sahiplenme şansını 
devam ettirecektir.
Ortadoğuda  Skay-Picut anlaşması ile başlayan 1. 
ve 2. paylaşım savaşı sonrasında cetvelle kurulan 
devletleri yeniden zücaciye dükkanına çeviren 
Emperyal fillleri ve yavrularını hepimizin tek tek 
tanımasına gerek yok.

Onlar hal ve tavırlarıyla kendilerini zaten bize 
tanıtıyorlarKapıtalizmin yarattığı ulus devletler, 
yine kapitalist emperyallerin eliyle kimi yeniden 
aşılanacak, kiminin yanına fidan dikilecek. 
Mezopotamya’da dünyevi çıkarlar yeniden 
şekillenirken, Kürdistan coğrafyasında yeni ulusal 
hamleler yapan Kürdlere de kan, gözyaşı belki de 
birlikte belki de tek başına yaşanası bir dünya düşer 
mi, diye dünyanın göz bebeklerine bu kez ciddi 
ciddi, “beni unutma ha...” diye bakıyor. Ortadoğu 
da akılcı şeyler bunlar için olmuyor. Olumsuzluğa 
sebep olanları unutmamak ve bizim mahalledeki 
kardeş kavgasının altında eşitlik, demokrasi ve birlik 
bozucularını da iyi tanımak gerek.
Bölgenin enerji politikaları, güzergahları Türkiye’yi 
her ne kadar önemden öte değerli kılıyorken, 
aynı zamanda Türkiye’nin enerji ihtiyacı için ve 
enerji korudoru güzergahı, güneydoğusunda 
İranı, kuzeyinde de Rusyayı Türkiyenin başında 
“Demoklesin Kılıcı” gibi tutuvermektedir. Maalesef 
Türkiye’nin iç politikasında muhalif siyasetler ya 
bunu anlamamakta yada konunun ciddiyetinden 
mahrumlar ki, ha bire ucuz, ezber bozmaktan 
korkan, periyodik ve palyatif politikalarla kendi 
kendilerine oyun oynayan çocuklar gibi iktidara 
bağırırlar, saldırırlar.

Uzun bir süre ve hala Irak ve Suriye’de başat örgüt 
IŞİD’le Türkiyeyi suçlayanlar;  son beş ayda IŞİD’e 
karşı verdiği savaşı bir kenara bırakalım. IŞİD 
şu ya da bu şekilde elini ayağını 1.000 ne yakın 
diğer örgütlerle beraber Suriyeden, Iraktan çekip 
giderlerken, ayak izlerinde Rusya-İran-ABD-AB 
devletlerinin Gaz şirketlerinin patentlerini okuyan 
politikacılarımız o zaman bu güzel ülkenin iç ve dış 
siyaseti için acaba hangi şarkıyı çığıracaklardır.İç

im
izd

en

Mahmut ŞİMŞEK
Siyasi Analist

simgedergi@gmail.com
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EKONOMİ

Gümrük Birliği güncellenecek ticarette yeni sayfa açılacak
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DÜNYA / POLİTİKA

Trump’ın ekonomi takımı tartışılıyor
ANALİZ - Trump’ın ekonomi takımı tartışılıyor
- ABD başkanlığına seçilen Donald Trump’ın ekonomi 
yönetimini kamu tecrübesi olmayan iş adamlarına emanet 
etmesi, “ülke ekonomisinin şirket gibi yönetileceği” eleştirilerini 
beraberinde getirdi 
- Trump’ın ekonomi takımını Goldman Sachs geçmişli 2 iş 
adamı, 2 multimilyarder yatırımcı ile Çin’e karşı duruşuyla 
tanınan bir ekonomi profesörü oluşturuyor
- Demokratların muhalefetine rağmen ABD Hazine Bakanı 
olması beklenen Goldman Sachs’ın eski ortağı Steven 
Mnuchin’in, ilk icraatlarından biri yönetimin vergi reformunu 
kongreden geçirmek için hazırlamak olurken, Trump’ın ABD 
Ticaret Bakanlığı için aday gösterdiği 25 yıllık arkadaşı 79 
yaşındaki Wilbur Ross’un, mevcut ticaret politikalarına 180 
derece ters girişimlerde bulunması öngörülüyor 
- Ulusal Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, Çin’in 
bozuk bir kapitalist sistemle ABD’ye ekonomik savaş açtığını 
savunurken, Çin’de üretim yapan Amerikan şirketlerinin kısa 

vadeli kazançlar için “Çin ile el ele vererek ABD’yi çökertmeye” 
çalıştığını öne sürüyor
- Yaklaşık 16,7 milyar dolarlık mal varlığıyla Trump 
yönetimindeki en zengin isim unvanını taşıyan Wall Street 
yatırımcısı Carl Icahn, Trump’a regülasyonların kaldırılması 
konusunda özel danışmanlık yapacak
WASHINGTON (AA) - GÜLBİN YILDIRIM - ABD’nin yeni başkanı 
Cumhuriyetçi Donald Trump’ın ekonomi yönetimine kamu 
tecrübesi bulunmayan “iş adamı dostlarını” seçmesi ülkede 
tartışmalara neden oldu. 
Geçen ay yapılan seçimlerden sürpriz zaferle ayrılarak ABD’nin 
45’inci başkanı olan Trump, görevine resmi olarak 20 Ocak 
2017’de başlayacak. Trump’ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla 
yaklaşık 4 bin kişi, görevini yeni yönetimdeki haleflerine 
bırakacak. Söz konusu kişiler arasında kabine üyeleri ve üst 
düzey danışmanlar öne çıkıyor. 
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BİLİM VE TEKNOLOJİ

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.
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GURME

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. 
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İÇİMİZDEN

Doğu Anadolu’da
Hıristiyan din adamlarına karşı Ermeni terörü

Şu anda Doğu Anadolu’nun Müslüman 
olmayan toplumları içerisinde Ermeniler 
azınlık biri olarak kendi mövcudluqlarını 
koruyup barındırmaktadır. Doğu 
Anadolu’nun eski kültürleri ile hiçbir 
genetik bağlılığı olmayan bu halkın 
dini bakış açısı üç önemli aşamada 
şekillenmiştir. Birinci aşama putperestlik 
inançlarının kurulduğu ve geliştiği 
dönemdir. Hiti yazılı kaynaklarında 
verilen bilgilerden anlaşılıyor ki, 
Azzi-Hayasa ülkesinde hay toplumu 
ilkel halinde yaşamış ve ilkel kultlara 
inanmışlardır. Hayların dini bakış 
açısı sonraki dönemde teşekkül 
bulmuştur. Haylar Hititlere, Hurrilere ve 
Urartulara ait coğrafyada yayıldıktan 
sonra çoktanrıçılığı benimsemişlerdir. 
Hıristiyanlığın yayılmasına kadar onlar 
uzun süre putperestlik inancında kaldılar. 
İlginçtir ki, Erken Orta Çağ’da Ermeni 
denen bu etnik toplum Hıristiyanlığı 
da geç kabul etmiştir. Karşılaştırma için 
belirtelim ki, Güney Kafkasyada çağdaş 
Azerbaycan Türklerinin ataları olan 
Albanlar Hıristiyanlığı kabul ederek, 
ilk kilise inşa ettikleri zaman Ermeniler 
hala putperest gibi yaşıyorlardı. 
Hatta Ermeniler arasında Hıristiyan 
din adamlarına karşı terör tedbirleri 
genişlemekte idi. Ermeni çarları ve onlara 
tabi olan vilayet hakimleri (nahararlar) 
quldurluqla uğraşıyor, hatta kendi 
köylülerini (şinakanlar ve ramikler) işgalci 
yürüşlerde bulunmadığı ve Hıristiyanlığı 
kabul etmeye meyillli olduğuna göre 
teröre maruz koyuyorlardı.
Erken Orta Çağ’da Ermeni devleti olarak 
bilinen Ayrarat Krallığı Doğu Anadolu 
bölgesinde yer oldu. Bu devlet mevcut 
olduğu dönemde Hıristiyan kilisesini 
hakim sülaləyə tabi edinceye kadar din 
adamlarına karşı terör emellerinden el 
çekmemiştir. Bizanslı piskopos Favstosun 
V. yüzyılın sonunda yazdığı “Armeniya 
Tarihi” adlı eserinde bu konuda geniş 

bilgi verilmiştir. Favstos Ayraratın 
nüfusunu dini açıdan iki gruba ayırmıştır. 
Birinci gruba Hıristiyanlık dininin 
biçimlerde Yunan ve Suriye (aramey) 
dillerinde yazılmış kitapların yardımı ile 
aşina olanlar dahil.
Onlar İncil’in yayıldığı bu iki dili zayıf 
bildiği için Hıristiyanlığı olduğu gibi 
anlamıyorlardı. İkinci grup ise İlahi 
kelamlara önem vermeyenler ki, onlar 
da yoksul tabakadan tutmuş naharar 
nesillerinedek neredeyse tüm Ermenileri 
kapsıyordu. Favstosun verdiği bilgiye 
göre, Ermeni hakim daireleri öncelikle 
Qriqorini, sonra onun torunu olan ve 
Hıristiyanlığı olduğu gibi yaymaya 
çalışan İusiki öldürmüşlerdir. İusik 
Ermeni kralının terör eylemlerine engel 
olduğu için öldürülmüştür. Favstos 
kendi eserinde IV yüzyılda yaşamış 
İusikin etkinliği hakkında yazdı: “O, din 
görevlisi gibi onları (Ermeni hakimleri 
öngörülüyor - R. Alizadeh) terbiye 
etmeye çalışıyordu, onları kınadı, yasadışı 
emellerine göre, haksız kan dökmeye, 
ziyanxorluğa, işğalçılığa ve yoksullara 
nefret ettiğine ve bu tür günahlarıyla 
itham ediyordu “(Favstos, III Kitap, XII 
Bölüm). Ermeni kralı Qoduq Hüsrevin 
(III Hüsrev Kotak öngörülüyor - R. 
Alizadeh) oğlu VII Tiqran yeni takvimle 
Hıristiyan bayramı günü kiliseye girmek 
istemiş, fakat Patrik İusik onu kötü 
emellerine göre içeri bırakmamıştır. 
Bu yüzden de Ermeni kralının emri ile 
onun haydut takımı Patriği kilisenin 
içerisine sürükleyip götürerek orada 
döverek öldürmüşler (Favstos, III Kitap, 
XIII Bölüm). Bu resim Ermenilerin 
Hıristiyanlığa olan ilişkisini tam olarak 
temsil eder:

İç
im
izd

en

Ramin Alizade
simgedergi@gmail.com

Yazının devamını simgedergi.com 
adresinde okuyabilirsiniz.
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SAĞLIK

"Pilli tedavi" sara nöbetlerini azaltıyor
Yıllarca ilaç kullanmasına rağmen 
nöbet sıklığında ve şiddetinde 
azalma olmayan dirençli epilepsi 
hastaları, pille çalışan ve beyne kısa 
aralıklarla elektrik akımı gönderen 
sistem sayesinde şifa buluyor.
Beyin hücrelerinde geçici "anormal 
elektrik oluşması" nedeniyle ortaya 
çıkan ve halk arasında "sara" olarak 
bilinen epilepsi hastalığının en 
dirençli türü, göğüs boşluğuna 
takılan pille tedavi edilebiliyor.
Yıllarca ilaç kullanmasına rağmen 
nöbet sıklığında ve şiddetinde 
azalma olmayan epilepsi hastaları, 
beyne kısa aralıklarla elektrik akımı 
gönderen pilli sistem sayesinde 
nöbetlerinden kurtuluyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) 
Beyin ve Sinir Hastalıkları Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. 
Hülagü Kaptan, yaptığı açıklamada, 
epilepsinin kısa süreli beyin fonksiyon 
bozukluğuna bağlı bir hastalık 
olduğunu ve dünya nüfusunun 
yaklaşık yüzde birini etkilediğini 
belirtti.
Epilepsi nöbetlerinin herhangi bir 
yaşta ortaya çıkabildiğini ancak 
genellikle genç ve yaşlılarda etkili 
olduğunu ifade eden Kaptan, bu 
nöbetlerin insan yaşamını olumsuz 
etkilediğine işaret etti.
Bu hastalıklara karşı çeşitli tedavi 
yöntemlerinin uygulandığını, 
bunlardan birinin de halk arasında 
"pil" tedavisi olarak bilinen "Vagal 
Sinir Stimülasyonu" olduğunu 
anlatan Kaptan, bu yöntemin 
genellikle ömür boyu çoklu ilaç 
kullanmalarına rağmen nöbet 
sıklığında veya şiddetinde azalma 
olmayan durumlarda tercih edilen bir 
yöntem olduğunu ifade etti.
Boynun sol tarafında sinir yoluyla 
beyne elektrik akımı gönderilmesi 
yöntemiyle çalışan sistemin küçük 
bir operasyonla sinire bağlandığını 
ve pilin cilt altına açılan bir cebe 
yerleştirildiğini dile getiren Kaptan, 
şöyle konuştu:"Pil otomatik 

çalışır, yapılan programa göre çok 
kısa aralıklarla beyne çok küçük 
elektrik akımları yollar. Operasyon 
sonrasında hastaların yüzde 50'sinin 
nöbetlerinde azalma olmuştur. 
Bu azalma ile yaşam kalitesinde 
ciddi bir artış görülmektedir. 
Operasyon yapılan hastalarda 
iyileşme süreci 6 aylık periyotlar 
halinde incelendiğinde daha iyi yanıt 
alındığı görülmektedir. Yani zaman 
geçtikçe hastanın durumu iyiye 
doğru gitmektedir. Ayrıca, zamanla 
kullanılan ilaç miktarı ve adeti de 
azalmaktadır.

de azalmaktadır."

12 yaşından büyük 
"dirençli epilepsi" 
hastalarına uygulanıyor
Kaptan, bu tedavinin, nöroloji 
takibinde olup çoklu ilaç kullanılarak 
2-3 yıl boyunca ilaç tedavisine 
yanıt alamayan, zihinsel bozukluğu 
olmayan, 12 yaşından büyük, 
tetkiklerde beyin tümörü ya da buna 
benzer bir radyolojik görüntü veya 
patoloji ortaya çıkmayan ve sara 
cerrahisine aday olmayan dirençli 
epilepsi hastalarına uygulanabildiğini 
kaydetti.

Doç. Dr. Hülagü Kaptan, Türkiye’de sayılı 
merkezlerde yapılan bu girişimin SGK 
tarafından karşılanmasının büyük şans 
olduğunu sözlerine ekledi. 
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TURİZM

Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Ankara)
Termal sağlık turizminde kaplıca 
suyunun niteliği kadar bu suyun 
uygulanma şekilleri, uygulamayı 
yapan personelin niteliği ve 
uygulamanın yapıldığı tesislerin 
kalitesi de önemli olmaktadır. Termal 
sağlık turizmi tesislerindeki sağlık 
ekibinde; uzman hekim, fizyoterapist, 
hemşire, sosyal hizmet uzmanı, 
psikolog, diyetisyen ile diğer yardımcı 
sağlık personeli görev yapmalıdır. 
Uygulamalar ekip anlayışı içerisinde 
bu meslek elemanları tarafından 
yapılmalıdır.
Termal sağlık turizmi tesislerine gelen 
küristlere termal suyun kullanıldığı 
banyo ve su içi uygulamalarının 
yanında fizik tedavi ve rehabilitasyon 

uygulamaları, diyet programları, 
bireysel ve grup terapileri, sağlık 
eğitimi, iş-uğraşı eğitimi ile 
destekleyici değişik rekreasyonel 
aktiviteler hizmet olarak sunulabilir.

MODEL ÖNERİSİ
Termal suyun tedavi edici 
etkilerinden yararlanmak amacıyla 
kurulan tesislere Avrupalı sigorta 
şirketlerinin hasta göndermesinin 
“tek koşulu” bu tesislerin “klinik” 
olarak ruhsatlandırılmış olmasıdır. 
Aksi taktirde hiçbir(Kamu-Özel) 
sigorta şirketi hastalarını bu tarz 
tesislere gönderememektedir-
göndermemektedir. Bu nedenle 
Avrupa başta olmak üzere tüm 
dünyada kür klinikleri olarak hizmet 
veren tesislerin ülkemizdeki karşılığı 
olarak; Fizik Tedavi Rehabilitasyon 

Dal Hastanelerinin(Balneoterapi ve 
termal suyun kullanımına yönelik 
diğer birimlerin de eklenmesi ile) 
kaplıca bölgelerinde “Ana Tesis” 
olarak konumlandırılmasına imkân 
tanınmalıdır. Böylelikle termal suyun 
tedavi edici etkisinden yararlanmayı 
sağlayan bilimsel, uluslararası sağlık 
akreditasyon standartlarına uygun, 
bilgili-yetişmiş personel eşliğinde, 
uluslararası sigorta şirketleri ile 
anlaşma yapabilen ve “ürettiği 
termal sağlık turizmi” hizmetini iyi 
fiyata satabilen bir sektöre sahip 
olunabilecektir. Ancak bu şekildeki 
bir arz kurgusu ile Türkiye’nin sahip 
olduğu termal kaynaklardan istenilen 
düzeyde yararlanma imkânına 
kavuşulacaktır.

TERMAL SAĞLIK TURİZMİ
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