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Kalplerin çölleşmesi mi topraklardaki çölleşme 
mi daha kötü?
Which is worse; the desertification of lands or the hearts?

cumbaba ne yapar?
What does “Cumbaba” (slang word used for 
President) do?

Bürokrasi  / Bureaucracy
Bir Ülke Düşlüyorum…
I Dream Of A Country…

Soçi’deki Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılan Başbakan 
Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması mesajını 
verdi. Başkan Putin ise, «Türkiye öncelikli ortağımız ve 
ortak gücümüz» dedi.

Prime Minister Erdoğan attending the opening ceremony of 
the Winter Olympic Games in Sochi asked for increasing the 
trade volume between both countries. President Putin said 
“Turkey is our priority partner and our partner power”.

TÜRKİYE ORTAK GÜCÜMÜZ

TURKEY OUR PARTNER POWER

ANKARA VALİ YARDIMCISI TURAN ATLAMAZDAN 
YAŞAM DESTEK PROJESİ
ANKARA DEPUTY GOVERNOR TURAN 
ATLAMAZDAN LIFE SUPPORT PROJECT

SON YILLARDA OSMANLI 
VAKIF KÜLTÜRÜ YENİDEN 
HAYAT BULMAKTA

REVIVAL OF OTTOMAN 
FOUNDATION CULTURE 
IN RECENT YEARS 

Mobilyacılar Odası ve Asya Sağlık Hizmetleri 
İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Seminer 

Düzenlediler…

The Chamber of furnishers of Asian health services
They organized a seminar about the safety and 

health at work.

Başbakan Metro 
koltuğunu 

Abdullah Gül’e 
bıraktı

Prime Minister 
presented Subway seat 

to Abdullah Gül Sayfa 4 / Page 4
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Bu görüşmede Başkent Platform ikin-
ci Onursal Başkanı Ramazan Toprak şun-
ları söyledi;

Devlet-toplum ikileminde, toplumu 
memnun edebilmenin yolu devlet çarkı-
nın iyi işletilmesinden geçer. Devlet çar-
kının iyi işletilmesi, sistemin doğru kur-
gulanmasından ve siyasetçiler tarafından 
iyi yönetilmesinden geçer. Bu kapsamda 
daha önce Kırgızistan›da resmi ziyaretleri 
ve çalışmaları bulunan arkadaşlarımızın 
tesbitleri çerçevesinde şimdilik 3 öneri-
miz var. Ülkenize yatırım yapmaya gelen 
işadamları yatırım için ülkenizdeki yatı-
rıma dönük her türlü standart verileri, 
istatistikî bilgileri, imkanları ve şartları 
görmek ister. Buna yönelik bir merkez 
örneğin İstatistik Enstitüsü gibi kurum-
lar, merkezler şart. Bu olmadığı takdirde 
gelen yatırımcılar turistik ziyaret yapıp 
dönerler. Yatırım yapmak isteyenler 
para kazanmanın yanında kazandıkları 
paranın güvende olmasını isterler. Bu da 
sağlıklı işleyen bir adalet mekanizmasıyla 
olur. Keza insanınızın sağlık hizmeti için 
Türkiye›ye gönderme kararından bahset-
tiniz. Hoş gelmişler ve sağlıklarına kavuş-
sunlar ancak bu balık yedirmeye benzer. 
Aslolan balık tutmasını öğrenmektir. 
Ülkemizdeki en fazla toplum memnuni-
yeti sağlanan sağlık alanındaki hizmetleri 
kurgulayan arkadaşlarımız vasıtasıyla 
aynı sistemi sizin ülkenizde de hayata 
geçirebiliriz. Platformumuz vasıtasıyla 
başlangıçta gerek istatistik, gerek adalet 
ve gerekse sağlık alanlarında kardeşliği-
mizin nişânesi olmak üzerek elimizden 
geleni yapmaya hazırız.dedi…

Bu sözler üzerine Meclis başkan yardım-
cısı Zulpukarov, önerdiğiniz konularda 
sizlerle temas halinde olmak istiyoruz. 
Belirleyeceğimiz bir çalışma programı 
çerçevesinde sizinle işbirliği yapmak isti-
yoruz.dedi.

lik Osman, Nurbek Alimbekov,Akylbek 
Ashimov hazır bulundular..

Daha sonra Dr. Mustafa Kurt ve berabe-
rindeki heyet Kırgızistan meclis başkanı 
Asylbek Jeenbekov makamında ziyaret 
ettiler. Meclisbaşkanı Asylbek Jeenbekov 
ile yapılan toplantıda ( şuan yeni Başba-
kan), Milletvekilleri Malik Osman, Nur-
bek Alimbekov,Akylbek Ashimov) da eşlik 
etiler. 

Toplantı da Kırgızistan meclis başkanı 
Asylbek Jeenbekov; ata babalarınızın 
yerine yurduna hoşgeldiniz. 1991 yılın-
da bağımsızlığımıza ilk destek sizlerden 
geldi ve ilk tanıyan ülke Türkiye oldu. 23 
yıllık bağımsızlığımızda en büyük yardımı 
Türkiye’den gördük. 

Türk dünyasına yaptığınız her şeye des-
tek olacağız. Sizlerle dinimizi dilimiz, 
tarihimiz ve ata babalarımız birdir. 
Kırgızistan’a bir çok ülkeden yatırım 
yapmak için gelmek istiyorlar, elbette biz 
dünyaya kapılarımızı açmışız herkes ge-
lebilir ancak bizlerin ilk tercihi akrabala-
rımızın yani dinimiz dilimiz bir olanların 
gelmesini istiyoruz ve bekliyoruz..

Kırgızistan›a yapılacak çeşitli yatırımlara 
kolaylık açısından her türlü yardıma ha-
zırız. Demokrasiyi seven bir ülkeyiz. İki 
savaş geçirdik, çok acılar çektik. İnşallah 
bir daha olmayacak. Yolumuz demokrasi 
yoludur. Buraya daha çok gelmenizi bekli-
yoruz.dedi…

Torobay Zulpukarov,( Meclis Başkan Yar-
dımcısı idi Meclis Başkanı oldu ) bir araya 
geldiler. Görüşme de Torobay Zulpuka-
rov; dinimize, dilimiz, mezhebimiz aynı 
sizleri kendimizden biliyoruz. 1991 yılın-
da Sovyetler Birliğinden ayrıldıktan sonra 
ilk desteği sizler vermiştiniz. Sizlerle her 
türlü işbirliği için elimizden ne geliyorsa 
yapmaya hazırız. 5.600.000 nüfusa sahi-
biz. İki bin iki yüz  yıllık tarihimiz olduğu 
teyid edildi. dedi…

yaşat ki devlet yaşasın’’ anlayışı ile 
din,dil, mezhep, renk ayrımı yapmadan, 
dünyanın çeşitli yerlerinde barış kardeşlik 
adına misyonumuz çerçevesinde hizmet 
eden, mutlu bir dünyanın var olması için 
çaba sarf eden bir sivil inisiyatifiz..

Kainat bütünlük ve ahenk içerisinde gö-
revini yaparken biz insanlara büyük görev 
düşmektedir. İnsanlar, bitkiler ve hayvan-
lar yerler içerler ve sonunda göçer giderler 
yani ölürler. İnsanların diğer canlılardan 
farkı olmalı, Bitkilerden ve hayvanlardan 
farklı olarak insanlar bu dünyaya güzel 
eserler bırakırsa bu fark sebebi ile ölüm-
süzleşirler. (Tıpkı ata babalarımızın yaptığı 
gibi). Platform olarak bizler inanıyoruz ki;

mutlu bireylerden mutlu aileler, 
mutlu ailelerden mutlu toplumlar,
 mutlu toplumlardan mutlu devletler, 
mutlu devletlerden mutlu bir dünya oluşur..

Bizler bu gün burada adeta zaman tüne-
linden geçip ata babalarımızın yaşadığı o 
güzel çağa gittik ve geldik. Bu gün burada 
maziyi yad ettik. Bununla yetinmeyece-
ğiz; siyasetçilerimizle, iş adamlarımızla 
akademisyenlerimizle, sanatçılarımızla 
hep beraber Türkiye - Kırgızistan arasın-
da iktisadi, siyasi, kültürel yenilenmeyi 
sağlayacağız. Özellikle Türkiye- Kırgızis-
tan arasında daha ileri ticari alış verişleri 
olsun istiyoruz. Türkiye’nin tecrübelerini 
Sivil Toplum Kuruluşları ve iş adamları-
mız vasıtası ile buraya taşımak istiyoruz. 
Kırgızistan›ın yer altı, yer üstü kaynak-
larını Kırgızistan halkının menfaatine 
daha verimli hale getirerek, Kırgızistan›ın 
bu bölgede parlayan yıldız olmasını isti-
yoruz. Tatbiki bütün bunları ortak akıl 
ortak gönül ortak kazanımla olacak ve 
kardeşliğimiz daha da pekişecektir..dedi..

Yapılan toplantı da Ulaştırma Bakanı 
Kalykbek Sultanov, Ekonomi Bakan yrd. 
Talkunbek Abdylgulav, Dışişleri Bakan 
yrd. Altynbek Murliev, Milletvekilleri Ma-

ANKARA (Sivil İnisiyatif)  Ulus-
lararası Başkent Platformu Genel 
Başkan Dr. Mustafa Kurt, bir 

grup işadamıyla birlikte Kırgızistan’da 
ziyaret gerçekleştirdi.  
 Ziyaretler ve temaslar da sosyal kültürel 
ve ekonomik projeler konusunda önemli 
görüşmeler gerçekleştirdiler.

 Kırgızistan da gerçekleşen görüşmeler de 
ilk olarak;  Kırgızistan Başbakanı Jantoro 
Satybeldiev bir araya gelindi. 
 Görüşmede Başbakan Satybeldiev Jan-
toro;  
 Ata yurduna hoş geldiniz; aramızdaki tek 
mesafe 5 saatlik yolculuk. Onun dışında 
başka mesafe yok. Türkiye›nin son 10 yıl-
da yaptıklarından şeref duyuyoruz.Kırgı-
zistan ve Türkiye ilişkileri çok iyi seviye-
de. Yatırım yapmak isteyen şirketlere her 
türlü yardıma hazırız. Sayın Erdoğan›ın 
dediği gibi önceden su akar Türk bakar 
idi. Şimdi yatırım için gelenleri iyice 
inceliyoruz ve seçiyoruz. Sayın Başkan 
Kurt yatırım konusunda bize müracaat 
ettiğinde her türlü yardıma hazırız. Bu 
amaçla Yap-İşlet-Devret/YİD) için gelen 
şirketlere yer verebiliriz, KDV muafiyeti 
sağlarız, başka her türlü yardıma hazırız. 
Başımızın üstünde yeriniz var. Dedi..

Başkent Platformu Genel Başkanı aynı 
zamanda Kırgızistan Türkiye Fahri Kon-
solosu Dr.Mustafa Kurt konuşmasında; 

Bizler ata babalarımızın topraklarında 
olmaktan, sizlerin huzurunda bulunmak-
tan dolayı çok mutluyuz. 

Bugün burada olmayı çok isteyen ancak 
sağlık sorunları sebebi ile gelemeyen 
ama sizlere yılların hasreti ile selam gön-
deren Onursal Başkanımız Sayın Zülfü 
Canpolat’ın selamını getirdim.. inşallah 
yakın zamanda burada olacaklar..

Başkent platformu insan odaklı uluslar 
arası bir platformdur. Felsefesini Osmanlı 
imparatorluğundan almıştır. ‘’İnsanı 

BAŞKENT PLATFORMU GENEL BAŞKANI VE KIRGIZİSTAN FAHRİ 
KONSOLOSU DR. MUSTAFA KURT, BİR GRUP İŞADAMIYLA BİRLİKTE 
KIRGIZİSTAN’DA ZİYARETLER VE TEMASLAR DA BULUNDU
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We have a population of 5.6 million and a 
history of 2200 years is certified”.

Second Honorary Chairman of the 
Platform Ramazan Toprak said; “In the 
dilemma of state and society, the way 
to satisfy the society is through a good 
conduct of the state mechanisms. This 
is achieved through right establishment 
of the system and a good management 
by politicians. In this scope, we have 3 
suggestions to make based on obser-
vations of our friends who have visited 
Kyrgyzstan under official visits and 
works. Businessmen visiting this country 
for investment purposes would like to 
see all standard data, statistical infor-
mation, opportunities and conditions 
related with investing. It is necessary to 
have organizations for this purpose, for 
instance a Statistics Institute. If this does 
not exist, the visit of the investor would 
not be more than a touristic one. Inves-
tors, apart from earning money, wish 
to see that their earnings are secured. 
This is available only via a good working 
justice system. You mentioned that you 
decided to send your people to Turkey for 
receiving health service. These people are 
most welcome and we hope they recover 
very soon but this issue is like feeding 
someone with fish. The main point sho-
uld be to teach one how to catch the fish. 
We can transfer our knowledge in health 
system to your country to establish a 
similar system here. As the Platform, we 
are ready to all we can for the cooperati-
on on statistics, justice and health fields”.

Remarks by Mr. Toprak were replied by 
Vice Speaker Zulpukarov as such; “We 
wish to be in contact with you on these 
issues. We wish to cooperate with you in 
scope of a program, which you will sug-
gest”.

Altynbek Murliev, and deputies Malik 
Osman, Nurbek Alimbekov, and Akylbek 
Ashimov.

Later Dr. Mustafa Kurt and his delega-
tion visited Speaker of the Kyrgyz Parli-
ament Asylbek Jeenbekov in his office. 
The meeting with Asylbek Jeenbekov 
(now assigned as Prime Minister) was at-
tended by deputies Malik Osman, Nurbek 
Alimbekov and Akylbek Ashimov.  
 
Speaker of the Kyrgyzstan Parliament 
Asylbek Jeenbekov welcomed the dele-
gation to the lands of ancestors and said; 
“Turkey was the first country to recog-
nize our independence in 1991. We have 
seen the greatest assistance from Turkey 
during our 23 years of independence.  
 
We will support everything you do for 
the Turkish world. We have a common 
religion, language, history and ancestors. 
There are investors from different parts 
of the world in Kyrgyzstan, and we have 
opened our doors to all of them but our 
first priority is our relatives with whom 
we have common religion and language.

We are ready to provide any assistan-
ce for investors aiming to invest in 
Kyrgyzstan. We are a country passionate 
for democracy. We have undergone two 
wars and we suffered a lot. We hope this 
will not happen again. Our path is the 
path of democracy. We expect you to visit 
us more frequently”.

The delegation later visited Torobay 
Zulpukarov (then Vice Speaker of Parlia-
ment, now assigned as Speaker of Parlia-
ment). During the visit Torobay Zulpuka-
rov said; “our religion, language, and even 
sect is common, we are the same. When 
we were separated from the Soviet Union 
in 1991, Turkey was the first country to 
support us. We are ready to do anything 
for any kind of contribution with you. 

tiative, which serves for peace and brot-
herhood in different parts of the world 
with the concept of “let the human live so 
the state lives” and without making any 
religious, language, sectarian and racial 
discrimination, and attempts for the 
existence of a happy world.

As the nature fulfills its duty with integrity 
and harmony, we humans have great 
missions to conduct. All living beings live 
for a certain while and then die. Human 
beings should have a difference from other 
beings. If we leave good heritage behind 
us then we become immortals (just as our 
ancestors did. As the Platform we believe 
that;

Happy individuals make happy families,

Happy families make happy societies,

Happy societies make happy states, 

Happy states make a happy world.

Today we feel that we have passed from 
a time machine and went to the ages 
when our ancestors lived here. Today we 
commemorated the past here. We will 
not stop here though; together with our 
politicians, businessmen, academicians 
and artists we will provide the economic, 
political and cultural renewal between 
Turkey and Kyrgyzstan. We wish there 
exists especially greater volumes of tra-
de between both countries. We wish to 
transfer the experience in Turkey to here 
via NGOs and businessmen. We wish 
Kyrgyzstan becomes a shining star in this 
region by using its resources more effici-
ently for the sake of Kyrgyz people. These 
will certainly be achieved via common 
mind and common heart and thus our 
brotherhood shall be strengthened”.

The meeting was attended by Minister of 
Transportation Kalykbek Sultanov, Vice 
Minister of Economy Talkunbek Abdy-
lgulav, Vice Minister of Foreign Affairs 

ANKARA (Non Governmental 
Initiative) Chairman of the In-
ternational Capital City Platform 

Dr. Mustafa Kurt visited Kyrgyzstan with 
a group of businessmen. The delegation 
conducted important meetings on social, 
cultural and economic projects.

The meetings in Kyrgyzstan started with 
visiting Kyrgyz Prime Minister Jantoro 
Satybeldiev. 
Prime Minister Satybeldiev said; Wel-
come to the land of your ancestors. The 
only distance between us is a 5-hour 
flight, not more than that. We are ho-
nored with the achievements of Turkey 
during the last decade. The relations 
between Kyrgyzstan and Turkey are at 
a very good level. We are ready for any 
assistance to the companies aiming to 
invest here. As PM Erdoğan says; in the 
past we used to say “water flows and Turk 
looks”. Now we started to investigate the 
investors and selecting them carefully. I 
would like to tell Chairman Kurt that we 
will assist him if he aims to invest here. 
We can provide space for companies of 
Build-Operate-Transfer (BOT), we can 
provide VAT exemption, and all sorts of 
assistance. You are more than welcome”.

Chairman of the Capital City Platform 
and Honorary Consular of Kyrgyzstan 
Dr. Mustafa Kurt said in his speech; 

“We are very pleased to be in the lands 
of our ancestors and meeting you here at 
this place. I have brought with myself the 
greetings of our Honorary Chairman Mr. 
Zülfü Canpolat who is not here today due 
to his health problems even though he 
wished very much to do so. Hopefully he 
will visit you in a near future.

Capital City Platform is a human cen-
tered international organization. Its 
philosophy is derived from the Ottoman 
Empire. We are a non governmental ini-

CHAIRMAN OF THE CAPITAL CITY PLATFORM AND HONORARY 
CONSULAR OF KYRGYZSTAN DR. MUSTAFA KURT VISITS 
KYRGYZSTAN TOGETHER WITH A GROUP OF BUSINESSMEN
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Belediye Başkanı Melih Gökçek ve millet-
vekilleri katıldı. Davetliler, Cumhurbaşkanı 
Gül’ün vatman koltuğuna geçtiği ilk seferde 
yolculuk yaptı. 
 
Sincan Batıkent metro hattı 15,5 kilometre 
uzunluğunda. Metro şu duraklardan olu-
şuyor: Batıkent, Batımerkez, Mesa, Bota-
nik, İstanbul Yolu, Eryaman 1-2, Eryaman 
3, Devlet Mahallesi, Fatih, GOP, Törekent 1 
ve OSB.

President Abdullah Gül, President of Turk-
ish Grand National Assembly Cemil Çiçek, 
Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
Spanish Prime Minister Mariano Rajoy, 
Ankara metropolitan mayor Melih Gökçek 
have joined the opening ceremony of 
Batıkent-Sincan subway line. There are 11 
different stations on Kızılay-Sincan  line 
which it’s test drives started in summer 
months and it has 15.5 kilometers long. 
President Gül and Prime Minister Erdoğan 
came together for the opening. Prime Min-
ister gave the seat to President Gül for the 
first drive.

Batıkent-Sincan subway line which its con-
struction completed to relieve Ankara traffic 
entered into service. The first drive of subway 
is done from Mesa stop. President Gül, Prime 
Minister Recep Tayyip Erdoğan and Spanish 
Prime Minister Mariano Rajoy, Minister of 
Transportation, Communication and Mari-
time lütfi Elvan, Ankara metropolitan mayor 
Melih Gökçek and the deputies are partici-
pated at the ceremony.The guests travelled 
in the first drivewhich President  Gül sit on 
motorman seat. 

Sincan- Batıkent subway line has 15.5 
kilometers long. Subway has these stops: 
Batıkent, Batı Merkez, Mesa, Botanik, 
İstanbul Road, Eryaman1-2, Eryaman 3, 
Devlet Mahallesi, Fatih, GOP, Törekent-1 
and OSB.

Ankara’da uzun zamandır açılması 
beklenen Sincan- Batıkent metro 
hattı, bugün Cumhurbaşkanı Abdul-

lah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 
ve İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’un 
katıldığı bir törenle açıldı.Cumhurbaşkanı 
Gül, metronun Mesa durağından ya-
pılan ilk seferinde vatman koltuğuna 
oturarak, aracı kullandı.

BAŞBAKAN KOLTUĞU CUMHURBAŞ-
KANINA VERDİ

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM 
Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano 
Rajoy, Ankara Büyükşehir Başkanı Melih 
Gökçek Batıkent-Sincan Metrosu açılışına 
katıldı. 
 Test sürüşleri yaz aylarında başlanan 15.5 
kilometrelik Kızılay - Sincan hattında 11 
farklı istasyon bulunuyor. 
Açılışa Cumhurbaşkanı Gül, Başbakan Er-
doğan ile birlikte geldi. Başbakan ilk sürüş 
için koltuğu Cumhurbaşkanı Gül’e verdi. 
Ankara trafiğini rahatlatması amacıyla ya-
pımı tamamlanan Batıkent-Sincan metro 
hattı hizmete girdi. Metronun ilk seferi 
Mesa durağından yapıldı. Törene, Cumhur-
başkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tay-
yip Erdoğan, İspanya Başbakanı Mariano 
Rajoy, Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik 
Bakanı Lütfi Elvan, Ankara Büyükşehir 

Sincan Batıkent metro line expected 
to be open for a long time is opened 
today with a ceremony participated 

by President Abdullah Gül, Prime Minister 
Recep Tayyip Erdoğan and Spanish Prime 
Minister Mariano Rajoy. President Gül 
drive the vehicle on sitting motorman 
seat for the first time from  Mesa stop 
of subway.

PRIME MINISTER GAVE THE SEAT TO 
PRESIDENT

Başbakan Metro koltuğunu 
Gül’e bıraktı

Sincan metrosunda ilk seferi 
Cumhurbaşkanı Gül yaptı.

Prime Minister presented 
Subway seat to Gül

President Gül did the first 
trial in Sincan subway.

YOZGAT TEMSİLCİSİ  
Mehmet SAYGI

YURTDIŞI KOORDİNATÖRÜ 
Fuat ÜLGER

ALMANYA TEMSİLCİSİ  
Ayhan LEVENT

BALKANLAR TEMSİLCİSİ  
Uğurhan KURT

HOLLANDA TEMSİLCİSİ  
Arif ULUSOY

İNGİLTERE TEMSİLCİSİ 
Gülten YAPICI

KANADA TEMSİLCİSİ 
Oruç NAMLI

KIBRIS TEMSİLCİSİ
Umut BAHADIR

KIRGIZİSTAN TEMSİLCİSİ
Saıbzhan SALIZHANOV

IRAK TEMSİLCİSİ
Serdar KOCAKAYA

PAKİSTAN TEMSİLCİSİ
Zeliha YILMAZ

HUKUK DANIŞMANI  
Av.Neslihan DURAN KOCAKAYA

Av.Faruk EVİRGEN
 Av. Kerim ÖZTÜRK 

Av.Önder KARAÇAM
Av.Rabia Mutlu KARAÇAM

TERCÜME  
Safiye Anıl SOYLU

DANIŞMA KURULU
BAŞKENT PLATFORMU ADINA 

MUSTAFA KURT
Hakkı ORHAN, Ahmet AKSU

Ergün ALANKUŞ
Ramazan TOPRAK

Hilmi TAŞKIN
Zeynep KÖŞKER

Mehmet SARI
İdris ORTAKAYA

Nesrin AYATA DEMİRDAĞ
Behçet UYANIK,

Ömer Faruk ALTIKARDEŞ
Volkan KAYA

Mahmut GÜLDİBİ 
Musa ÖZDEMİR
 Abdullah ÜLGER

Veysel KÜRK

Erkut TEMİZ
Latif YANMAZ

    SAYFA TASARIMI 
Ertan GÜLDİBİ

BASKI 
Korza Yayıncılık Basım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyük Sanayi 1. Cad. No: 95/11
İskitler/ANKARA 

Matbaa: Yenice Mahallesi Çubuk Yolu No: 3
Esenboğa / ANKARA
Tel : (0312) 342 22 08
Fax: (0312) 341 14 27

www.korzabasim.com.tr
DAĞITIM  

AMADE AJANS   
WEB TASARIM 

Can BAŞKAN
ADRES  

Büyük Esat Mah. Fethiye Sok. No: 12/4 
GOP-ANKARA/TÜRKİYE 
Tel: +(90 312) 446 37 34

Faks  +(90 312) 340 02 24
e-mail:sivilinisiyatifgazetesi@gmail.com

www.gazetesivilinisiyatif.com

SPOR MÜDÜRÜ 
Fethi DURAN

HABER MUHABİRİ  
Hasan Salih KURT
FOTO MUHABİRİ  

Osman REFAH
Samet SORKUNLU
İÇANADOLU VE  

TBMM TEMSİLSİCİ
Adnan H. FİŞENK

BURSA TEMSİLCİSİ 
Eyip KOCAKAYA

İZMİR TEMSİLCİSİ  
Nail ERCAN

TRABZON TEMSİLCİSİ 
Ahmet TAŞKIN

KAYSERİ TEMSİLCİSİ 
Zeliha KÖKSAL

K.MARAŞ TEMSİLCİSİ 
Şahin KARPUZOĞLU

MANİSA TEMSİLCİSİ  
Yüksel DAĞHAN

RİZE TEMSİLCİSİ 
Ömer Sadık TAŞKIN

İMTİYAZ SAHİBİ
Tülay ERİM ÇÖMEZ

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
Mehmet Süreyya ORAL

BAŞ YAZAR 
Mustafa KURT

GENEL KOORDİNATÖR 
Süleyman Baydar

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ 
Tülay ERİM ÇÖMEZ
SORUMLU MÜDÜR 
Zeliha SORKUNLU
HABER MÜDÜRÜ 

Fahri ŞENYİĞİT
EDİTÖR  

Akın AKSU

GAZETESİ
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da katkımız olsun istiyoruz. Irak merkezi hükümetinin, Türkiye Cumhuriyeti 
hükümetiyle daha yakın işbirliği yapmalarını bekliyoruz; dedi…

larıyla yeni projelere acık olduklarını 
söyledi.

İleride söz konusu projelerin sayısı, 
halkın elektrik ihtiyacının artmasına 
bağlı olarak artış göstermesi söz ko-
nusu olabilir. Halkın ihtiyaçlarına göre 
15-16 proje artabilir” dedi.

Fahri Konsolos Dr Mustafa Kurt; Biz-
ler sizlerle tarihte de, akrabalığımızın 
yanı sıra aynı zamanda din kardeşiz; 
hasılı akrabayız.  İnsan olma kar-
deşliğine dayalı, tüm dünya ile barış 
kardeşlik içerisinde siyasi kültürel 
ekonomik işbirliği yapmak insanlığın 
ortak hakkıdır. Platform olarak bizler 
Atalarımızın mirası olan “insanı yaşat 
ki devlet yaşasın” anlayışına hizmet 
etmekteyiz. Irak’ın siyasi ve toprak bü-
tünlüğünü beraberinde ırak halkının 
refah içinde yaşamasını arzu ediyoruz. 
Kardeşlik ve dostluğumuzun sonsuza 
kadar bitmeyeceğine olan inancımız 
tamdır. Dolayısı ile bizler öncelikli ola-
rak komşularımızla, akrabalarımızla 
ticari siyasi kültürel alışveriş yaparak 
insanlığın hakkı olan bu paylaşım-

the projects depending on the increase 
in the need of the public for energy.
The number of projects can be increa-
se about 15-16 according to the needs 
of public.

Honorary consul  Dr. Mustafa Kurt 
said:” We are religious fellow as well as 
being relative with you in the history; 
that means we are relatives. Depen-
ding on brotherhood of being human; 
political, cultural and economical 
cooperation with the whole world in 
peace and brotherhood is common  
right for humanity. As a platform, 
we are serving the understanding of 
‘ Lot live the people so the state live’ 
which is the inheritance of our an-
cestors. We desire the political  and 
territorialunity of Iraq and Iraq people 
live in prosperty. We believe that our 
brotherhood and friendship will live 
forever. Hence we want our contribu-
tion in this sharing which is the right 
of human being by along commercial , 
poitical and cultural dealings primarily 
with our neighbours and relatives. We 
wait Iraq central government closer 
cooperation with the Republic of Tur-
key.

Ankara (Sivil İnisiyatif) –   
Irak enerji bakan baş yardım-
cısı  Musaab Sırry Mahmmod 

Almudarrs; Başkent platformu genel 
başkanı ve Türkiye Kırgızistan fahri 
konsolosu Dr. Mustafa Kurt’u maka-
mın da ziyaret etti…

Ziyaret de ülkeler arasında barış, kar-
deşlik, birlik  ve beraberlik adına aynı 
zaman da iki ülke arasındaki enerji  
sektöründe yatırım ihtiyacı ve işbirliği 
olanaklarının anlatıldığı görüşmede  
fikir alış verişin de bulundular.

Bakan baş yardımcısı  Musaab Sırry 
Mahmmod Almudarrs; Her ülkenin 
gelişimi enerjinin gelişimine bağlıdır. 
Irak’ın enerji ihtiyacının karşılanması-
na yönelik şu anda 7 bin 500 megavat 
kurulu güç olduğunu, bu rakama 

Kuzey Irak hariç dahil olmadığını, 
2015’e kadar ulaşılması hedeflenen 
rakamın ise 20 bin megavat olduğunu 
kaydetti. Irak’da en büyük elektrik 
enerjisi projelerini Türk firmaların 
üstlendiğini ve her türlü Türk firma-

Ankara ( civil initiative) –
Iraq deputy minister of energy 
Musaab Sırry Mahmmod 

Almudarrs visited general manager 
of capital platform and Turkey-
Kyrgyzstan honorary consul Dr. Mus-
tafa Kurt, at his office.

Doing visit, at the negotiation which 
it is talked about the necessity for 
investment on energy sector and 
posssibility at cooperation they had an 
exchange of ideas.

Deputy minister Musaab Sırry Mahm-
mod Almudarrs said: “The develop-
ment of every country depend on the 
development of energy. There is 7 tho-
usand 500 megavatt installed power 
to meet the energy need of Iraq which 
is not included north Iraq and the 
target number  to be reach is 20 thou-
sand megavatt till 2015. He contiuned 
that the largest electrical energy pro-
jects in Iraq is undertaken by Turkish 
companies and they are open to new 
projects with the Turkish companies 
in every field.”

He said that:” It can be a topic in the 
future the increase of the number of 

İnsan olma kardeşliğine dayalı, tüm dünya ile barış kardeşlik içerisinde siyasi kültürel ekonomik 
işbirliği yapmak, insanlığın ortak hakkıdır.

Depending on brotherhood of being human; political, 
cultural and economical cooperation with the whole world 
in peace and brotherhood is common  right for humanity.

BİZ TARİHTE DE DİNDE KARDEŞİZ AKRABAYIZ

WE ARE RELATIVE BOTH AT 
HISTORY AND AT RELIGION
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hasta yakını olmak üzere 16230 kişi toplam 
olarak 32460 kez misafirhaneden yaralan-
mış, burada konaklamıştır. 
 
YAŞAM DESTEK MERKEZİ
Ankara’da Yaşamak da Yaşlanmak da Gü-
zel…. 
Yaşam Destek Merkezi Projesi Nedir_? 
Ankara il ve ilçelerinde ikamet eden kronik 
hasta, yaşlı ve engelli bireylerin evlerin-
de desteklenmesi, sağlık ve sosyal yaşam 
standartlarının yükseltilmesi amacıyla 
geliştirilen; bu kişilerin acil yardıma ihtiyaç 
duydukları herhangi bir anda tek bir tuşa 
basarak acil yardım merkezine ulaşabil-
melerini sağlayan sistemin kurulumu ve 
idaresini içeren bir projedir.Sıcak evlerinde 
oturan gereksinim sahipleri için, her sorun-
larında, devletin olabildiğince ev ortamları-
na girip onları rahatsız etmeden kendileri-
ne uzattığı koruyucu dost elidir. 
 
Yaşam Destek, evinde oturan abonenin, 
can sıkılmasından dertleşme arzusuna, bir 
şikayet bildirmesinden aklına gelebilecek 
herhangi bir soruyu sormasına, paylaşmak 
istediği sosyal ve psikolojik bir sıkıntısın-
dan intihara, aile içinde yaşanan bir kavga-
dan evde yalnız kalmanın yarattığı korku-
ya, yangın başlangıcından su basmasına, 
karbon monoksit salınımından  banyoda 
ya da halıya takılarak düşme gibi yaralan-
malara, tansiyon yükselmesinden baygınlık 
geçirmeye, kalp krizi başlama riskinden ör-
neğin düzenli alması gereken ilacını almayı 
unutması gibi  herhangi bir acil sağlıksal 
riske kadar her konuda düğmeye basıp yar-
dım isteyebileceği bir düzenektir. 
( KİŞİ BAŞI AYLIK MALİYET 40 TL ) 
 
HALK GÜNÜ 
Halk Günü Nedir?
Ankara Valiliği’nce haftada bir düzenlenen 
Halk Günü, vatandaşların devlete ulaştır-
mak istedikleri her türlü sorununu Vali ya 
da Vali yardımcısı başkanlığında oluşturu-
lan heyete aktarabildiği ve çözüm bulabil-
diği bir platform oluşturma düşüncesiyle 
hayata geçirilmiştir. Vatandaşların görüş, 
öneri ve sorunlarını tespit etmek için baş-
latılan halk günü uygulamasında, kamu 
kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de 
hazır bulunur. Bu buluşmalar, insan hak-
larına riayet edilen, her vatandaşa eşit ve 
adil olunan, Ankaralılara etkin, verimli ve 
süratli kamu hizmetinin sunulduğu hizmet 
günleridir. 
 
İlgili personelce bilgileri alınan vatandaş-
lar sırayla heyetle buluşarak sorununu en 
yetkili kişilere aktarmış olur. Vali veya Vali 
yardımcısı, kimi zaman konuya derhal bir 
çözüm bularak vatandaşa uğurlar; kimi za-
mansa sorunun çözümü için orada bulunan 
kamu idarecilerine talimat verir. Vatanda-
şın çözüm araması gereken yer başkaysa 
kişi buraya yönlendirilir.

ONKOLOJİ HASTANESİ MİSAFİRHA-
NESİ
Onkoloji hastalarının Ankara’daki 
Evi… 
Onkoloji Hastanesi Misafirhanesi Pro-
jesi Nedir?
 
Ülkemizin pek çok yerinden tedavi olmak 
amacıyla Ankara Onkoloji Hastanesi’ne 
gelen vatandaşlarımızın, özellikle maddi 
imkansızlıklar nedeniyle kalacak uygun 
yerler bulmamaları ve geceleri insan sağlığı 
ve huzuru bakımından uygun olmayan ko-
şullarda geçirmeleri bu projenin başlatılma-
sına sebep olmuştur. Bu çerçevede Onkoloji 
Hastanesi’ne oldukça yakın bir mesafede 
bulunan bir pansiyonla anlaşılmış, pansi-
yon 7 Eylül 2010 tarihinden itibaren bura-
da konaklayacak hasta ve hasta yakınlarına 
kapılarını açmıştır. 
Proje’nin amacı, hastalığın hem fiziksel 
hem de ruhsal zorluğunu yaşayan vatan-
daşlarımızın en azından kalacak yer ve 
beslenme ihtiyaçlarını karşılayarak onlar 
destek olabilmek, onları bir de bu sıkıntı-
larla mücadele etmekten kurtarmaktır. Bu 
projenin sağladığı imkanlardan, Ankara 
Onkoloji Hastanesi’ne tedavi amacıyla il 
dışından gelen hasta ve hasta yakınları ya-
ralanabilir. 
(KİŞİ MALİYETİ 3 ÖĞÜN YEMEK 20TL) 
 
Misafirhaneden Nasıl Yararlanılır_? 
Misafirhaneden Kimler YARARLANA-
BİLR_?
 
Misafirhaneden yalnızca hastaneye Ankara 
dışından, muayene veya tedavi amacıyla 
gelen hasta ve veya yakınları yararlanabilir. 
Misafirhaneden Yararlanabilmek İçin Ne 
Yapmak Gerekir_? 
Misafirhanede kalmak isteyenler An-
kara Onkoloji Hastanesi Halkla İlişkiler 
Birimi’ne, nüfus cüzdanı fotokopileriyle 
başvururlar. Buradaki Valilik personeli, 
kişinin misafirhanede kaç gün kalacağını 
belirten bir belge düzenleyerek başvuruyu 
yapan kişiye verir. Bu işlemleri yaptıran 
hasta ve/veya yakınları, aldıkları belgeyle 
misafirhaneye giderler ve giriş işlemlerini 
yaptırırlar. 
 
Misafirhane Hizmeti Neler Kapsar? 
Misafirler, kaldıkları süre boyunca misafir-
hanede sunulan tüm hizmetlerden ücretsiz 
yararlanabilirler. Bu hizmetlere günde 3 
öğün yemek, banyo imkanları, ortak mut-
faktan yararlanma imkanı dahildir. Pansi-
yon 28 odada toplam 65 yatağa sahiptir. 
Ayrıca pansiyonda ilik  kanseri olan hasta-

ların kullanımı için hazırlanan iki de ilik 
odası bulunmaktadır.

Projede Son Durum
Projenin başlangıç tarihi olan 7 Eylül 
2010 tarihinden 2013 yılı sonuna kadar, 

Türkiye’nin dört bir tarafından ve yurt 
dışından gelen 8641 

hasta ve 7589 

vatandaşlarca yapılan ihbarlar neticesinde 
proje kapsamında özel olarak düzenlenen 
aracın giderek evsizi bulunduğu yerden alıp 
otele getirmesidir. Üçüncüsü ise gün içinde 
sürekli biçimde Ankara sokaklarında tara-
ma yapan araçların evsizleri tespit ederek 
bulundukları yerden alıp otele getirmesidir. 
 
İlk İhtiyaçların Karşılanması 
Otele getirilen vatandaşların öncelikle 
beslenme, temizlik ve temiz kıyafet gibi en 
temel ihtiyaçları karşılanır. Kişi bu çerçe-
vede, gerektiğinde bir sağlık kuruluşuna da 
götürülerek sağlık kontrolünden geçirilir. 
Bu aşamaların ardından evsiz kişi otele 
yerleştirilir. 
 
Sosyal Hizmet Uzmanınca Kişiye Uygun 
İşlemin Yapılması 
Sonraki aşamada sosyal hizmet uzmanla-
rı evsizle görüşerek onun tüm bilgilerini 
ulaşmaya çalışır. Kişinin kimlik bilgilerinin 
tespitinin ardından, sosyal hizmet uzmanı 
bu kişi için uygun olan işlemi başlatır.Bu 
çerçevede varsa kişinin ailesiyle bağlantı 
kurabilir ve kişi ailesini teslim edilebilir; 
kişi huzurevi gibi başka bir sosyal hizmet 
birimine nakledilebilir; gerekiyorsa kişi bir 
sağlık kuruluşuna sevk edilebilir. Evsiz, 
kendisi için en iyi ve uygun işlem yapılan 
kadar otelde kalmaya devam eder. Bu süre 
içinde kendisine beslenme, temizlik, sağlık 
bakımlarından her türlü olanak sağlanır. 
 
Kimsesizler Oteli Projesi’nin Örnek 
Sonuçları
-Barınma yerinde kalan evsiz sayısı = 2987 
-Kayıp oldukları belirlenip ailelerine teslim 
edilen evsiz sayısı= 64 
-Ameliyatları yaptırılan evsiz sayısı=26 
-Yeşil kart çıkartılan sayısı=153 
-Çalışabilmeleri için kendilerine malzeme 
temin edilen evsiz sayısı=17 
-Kalıcı olarak diğer sosyal hizmet kurumla-
rına ( huzurevi, yurt, rehabilitasyon merke-
zi, vb. ) yerleştirilen evsiz sayısı= 87 
-Kimlikleri kayıp olup yeni kimlik çıkartılan 
evsiz sayısı=91 
-Ev tutmaları için kendilerine eşya yardımı 
yapılan evsiz sayısı=17 
- Protezleri ( diş, bacak, kol, vb.) yaptırılan 
evsiz sayısı =18 
- Son bir ayda Cheek up yaptırılan evsiz 

sayısı= 246  
 

ANKARA (Sivil İnisiyatif) Ankara 
Vali yardımcısı Turan Atlamazın  3 
yıldır A’dan Z’ ye bizzat kendisinin 

ilgilenip yönettiği, uygulanmaya devam 
eden Yaşam Destek Projesini siz okurları-
mızla paylaşıyoruz.. 
 
KİMSESİZLER OTELİ 
Kimsesizler Oteli Projesi nedir?
 
Bu proje Ankara İlinde çeşitli sebeplerle 
sokakta kalan ve evsiz olarak nitelendiri-
lebilecek kişilerin geçici ve ücretsiz olarak 
kalabilecekleri,24 saat hizmet verecek barı-
nakların açılmasını kapsamaktadır. 
Kimsesizler oteli projesi, Ankara 
Valiliği’nin, Ankara sokaklarında evsiz ve 
kimsesiz olarak yaşayan kişileri kış ayları 
boyunca barındırıp sağlıklı bir biçimde 
yaşayabilecekleri ortamı ve koşulları sağ-
ladığı bir sosyal yardım projesidir. Her yıl 
Kasım ayından Mayıs ayına kadar valilik 
kiralanan uygun bir otel bu kişilerin yerle-
şebilecekleri, beslenebilecekleri, temizlik 
ve sağlık ihtiyaçlarını giderebilecekleri bir 
mekan olarak düzenlemektedir. Sosyal hiz-
met uzmanlarının denetim ve gözetiminde 
otele getirilen evsizler, banyo, berber, temiz 
kıyafetler gibi birincil ihtiyaçları giderilerek 
otele yerleştirilir. Uzmanlar daha sonra 
bu kişilerle yaptıkları görüşmeler ve araş-
tırmalarıyla kişi hakkında gerekli bilgileri 
edinerek bu kişilere en uygun sonraki adımı 
belirlerler. 
 
Projenin amacı, sokakta her türlü riskle 
karşı karşıya kalan evsiz statüsündeki 
bireylerin sağlıklı barınma ve güvenlik ih-
tiyaçlarının karşılanması amacıyla  geçici 
süreli hizmet  alabilecekleri birimler oluştu-
rulmasıdır. Bu projenin sağladığı imkanlar-
dan, Ankara ilinde kalacak yeri olmadığın-
dan sokakta, parkta, bankamatiklerde yada 
AŞTİ gibi yerlerde kalan çeşitli yaş grubu ve 
cinsiyetteki evsiz vatandaşlar yaralanabil-
mektedir. 

(GÜNLÜK 1 KİŞİ  YEME İÇME BARINMA 
40 TL) 
 
EVSİZLERE, KİMSESİZLERE UZANAN 
SICAK DOST ELİ

Kimsesizler Oteli Projesi Nasıl İşler ? 
 
Kimsesizlerin Otele Getirilmeleri 
Kimsesizler Oteli Projesi, evsiz-
lerin yalnızca otelde bakımı 
ve sonrasını değil bu 
kişilerin çeşitli yollarla 
tespiti ve otele getiril-
mesini de kapsar. Bu 
çerçevede, evsizlerin 
otele yerleştirilmeleri 
üç şekilde gerçekleş-
tirilir. İlki, evsizin 
otele kendisinin geti-
rilmesidir. İkincisi 155 
yada 183 no’lu 
telefonlara 

ANKARA VALİ YARDIMCISI TURAN ATLAMAZDAN 

YAŞAM DESTEK PROJESİ
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Status of the project

From September 7,2010, the start day 
of the project to the end of year 2013, 
16230 people (8641 sick, 7589 compani-
ons) made use of the guest house 32460 
times totally.

LIFE SUPPORT CENTER 

It is a beautiful to live and to be aged in 
İstanbul. What is Life Center Support 
Project? This is a project that is develo-
ped to establish and manage. The support 
of old  cronic ill, handicapped people who 
live in Ankara province and its countries 
, in the case of emergency need  their 
access to the emergency aid center. It is 
a protective friend hand in that govvern-
ment can help them without bothering.

Life support is a mechanism for the sub 
seriber to request help by presssing a 
button. The cases may be boring, sharing 
pains and sad feelings, complaining abo-
ut something , asking  any question in 
mind, social and ppsychological troubles, 
quarrels  in families, fear of being alone 
at home, fire starting water flooding, car-
bon monoxide emission, falling , injury 
hypertansion  heart attack, losing conce-
rousness , forgetting to have drug at spe-
erfred times, any emergent health risk. 
(Personal monthly cost 40 TL)

PUBLIC DAY

What is the public day?

Public day is arrangedonce a week by An-
kara Governor. Its purpose is to provide 
a platform to transform the troubles and  
problems of citizens to the government 
and find solutions by way of a commissi-
on headed by a Governor or Vice Gover-
nor.

In the public day, the views proposals 
and problems of the citizens are speci-
fied and representatives of government 
institutitons and organisations are pre-
sented them.These meetings , all service 
sdays at the time effective , efficient and 
fast government services are provided in 
accordance with human rights , fairness 
and justice.

Citizens transfer their problems to the 
most authoried  personal by providing 
their information to the related personal.
In several  cases , the Governor or Vice 
Governor  find immediate solutions for 
the problem of the citizen; in other cases 
give directives to the public authorities 
for the solution of the problem or direct 
the citizen to the related locations and 
authoritied units.

• Number of homeless people  who are sup-
ported with home furniture apliances: 17

• Number of people who have protetic 
support : 18

• Number of people  who have check ups 
in the last month: 246

GUEST HOUSE OF ONCOLOGY HOS-
PITAL

What is oncology hospital guest house 
project?

The house of oncology sick people in 
Ankara illpeople who come to Ankara 
oncology hospital from different plays 
of Turkey.Suffer in lodging and accomo-
dation at night.The unfavorable conditi-
onthey met caused this project to start.
In this content, an agreement was made 
with a person near Ankara Oncology 
Hospital, and this person started to host 
these ill people and their relatives after 
September 7, 2010. The aim of the pro-
ject is to provide favorable lodging and 
accomodation conditions to the ill people 
and their relatives who live physical and 
pyscological difficulties of the illness. The 
ill people and their accomodation can 
use this facility and services. (personal 
cost, 3 times a day, meal 20 TL)

How can the guest house can be used?

Who can use the guest house?

Only these people who come to Ankara 
for examination and medical treatment 
can utilize this guest house. What should 
be done to make use of the guest house. 
Those who want to stay in guest house 
apply to the Ankara Oncology Hospi-
tal Public Relations unit with their ID 
cards.

Governance personal arranges a docu-
ment which specifies the number of days 
a person will stay in the guest house, and 
gives that document to the person. After 
this procedure, the ill person and their 
companions go to the guest house and 
complete their check-in procedure.

What does the guest house servicce contain?

The guests can make use of the services 
free of charge.Bathing, common kitc-
hen, three times a day meal services are 
included. In the pension, there are 28 
rooms and 65 beds in total.Besides, in 
the pension, there are two marrow 
cancer rooms for people who have 
marrow cancer diseases.

Satisfaction of the primary needs

Primarily, the fundamental needs of 
the people are mmet in the hotels such 
as nutrition, cleaning, and dressing. In 
this framework, the person is taken to a 
health care institution it required, and 
health check ups are realized. After these 
steps, the citizen is put into the hotels.

     Application of suitable personal action 
by social service expert

     In the next step  social service expert 
try to reach information abaut the home-
less people by contracting with the ho-
meless.After the specifiation of idendifi-
cation information,social service experts 
starts the appropriate action for this per-
son. In this content, they can get in touch 
with the family of the person and the 
person can be given to his/her family the 
person can be taken to a caring plays if 
required it can be delivered to the health 
care institutions.Homeless people conti-
nues to stay in the hotel until the most 
appropriate and the best action is done 
for himself/herself.Nutrition, health care 
and cleaning service are kept providing 
the main time.

 The sample results of the project of 
homeless people hotel

• Number of homeless people who stays 
in the shelters: 2987

• Number of people delivered to their 
families after detecting their loss: 64

• Number of people who have surgery : 26

• Number of people with green card sup-
port: 153

• Number of homeless people who are 
given materials to be able to work: 17

• Number of people permanently housed  
in the older social service institutions.

• Number of homeless people who have 
new ID  card: 91

Ankara(civil initiative)- Life 
support project of vice gover-
nor of Ankara, Turan Atlamaz 

is shared with you.

HOMELESS HOTEL

What is homeless hotel project?

This project covers the opening of shel-
ters in which people who don’t have 
home and families can stay temprorarily 
and free of change. It is a social aid pro-
ject of Ankara Governance.Every year 
from November to May, a hotel is rented 
and arranged in such a way that homeless 
people can stay and their cleaning, he-
alth, and nutrition needs can be met. Ho-
meless people who are taken to the hotels 
undercontrol of social service experts 
and provided with  primary services such 
as barber, bath, and clean dresses. The 
experts them determine the next step for 
tehese people according to the interviews 
and information gatheredfrom researc-
hes about them.

 The aim of the project is to build units  in 
which people who are on streets, who are 
lack house and security, can satisfy their 
accomodation and health needs temp-
rorarily. People who stay  in place like 
intercity bus terminals, parks, streets, 
and bank terminals can make use of this 
project.(40 TL/day, one person acco-
modation and staying)

FRIENDSHIP HAND EXTENDING TO 
HOMELESS PEOPLE

How does the homeless hotel project 
function?

Bringing homeless people to the hotel

Homeless people’s hotel project not only 
covers the maintenance  and  thereafter 
of homeless people, but also determinati-
on of the needy people  with several ways 
and their bringing to the hotel. In this 
framework, the bringing of  homeless 
people to the hotel is realized  in three 
ways. The first is the bringing of home-
less to the hotel.The second is the 
transportation of the people  
by a specially designed car 
to the hotel from the 
places: they live after 
155. The third way is 
the determination 
of the people by 
scanning continuo-
usly in streets and 
transportation of 
them to the hotels.

ANKARA DEPUTY GOVERNOR TURAN ATLAMAZDAN 
LIFE SUPPORT PROJECT
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Diğer her bir ülkeye de yaptırımlar 
rejiminin yürürlükte kalmaya devam 
ettiğini net olarak belirttik. Dolayısıyla, 
Fransızlar oraya (İran›a) bazı işadamları 
gönderebilir, ama yaptırımları çiğneye-
mezler. Eğer bunu yaparlarsa yaptırıma 
maruz kalırlar. Ve onları uyardık. Hiç 
kimse, ABD›nin varolan yaptırımları uy-
gulamaya hazır olduğundan bir an bile 
şüphe etmemeli ve tüm müttefikleri-
miz, bu yaptırımların bir anlaşma olana 
kadar yürürlükte kalacağı noktasında 
mutabık» diye konuştu. 

“Boykotla ilgili sözlerim çarpıtıl-
mamalı” 

Münih Güvenlik Konferansı sırasındaki 
bir açıklamasının İsrail’deki bazı çevre-
lerde yarattığı tepkinin hatırlatılması 

MISCA›dan Albay Karangwa Jean Paul 
yaptığı açıklamada, Hristiyan çetelerin 
Müslüman halka saldırması üzerine 
ateş açtıklarını doğruladı. Paul, ‹›Hris-
tiyan çetelerin masum sivilleri katlet-
mesine göz yummayacağız. Burada 
hem Müslümanları hem de Hristiyanla-
rı korumak için bulunuyoruz. İnsanla-
rın gözümüzün önünde öldürülmesine 
izin veremeyiz» dedi.

Bangui›nin Belediye Başkanı Catherine 
Samba-Panza›nın geçen ay geçici Devlet 
Başkanı seçilmesinden sonra Müslü-
manlara yönelik saldırıların arttığı be-
lirtiliyor. Samba-Panza, Mart 2013›te 

üzerine Kerry, “Açıklamalarım doğru 
biçimde yansıtılmalı, çarpıtılmamalı. 
Diğer insanların bir sorun olarak ko-
nuştuğu birşeye atıf yapma dışında bir-
şey yapmadım. Her zaman da boykotla-
ra karşı oldum” dedi.

Kerry, “ABD, Başkan Obama ve onun 
talimatları ve politikası yoluyla, İsrail’in 
güvenliğine kuvvetle bağlıdır. İsrail de 
onun güvenlik ihtiyaçlarına her zaman 
destek olacağımızı anlamalı. Ancak hiç 
kimse, barış sürecine karşı oldukları ya 
da iki devleti (iki devletli çözümü) be-
ğenmedikleri için, yaptıklarımızı ya da 
söylediklerimizi çarpıtmamalı. Yılmaya-
cağım. Başkan Obama’nın Ortadoğu’da 
barışı sağlama çabasına gösterdiği 
bağlılıkta geri çekilmeyeceğim” diye ko-
nuştu.

Selaka güçlerinin darbesiyle iktidara 
gelen Michel Djotodia›nın yerine gel-
mişti.

Orta Afrika›da birkaç ay önce yoğunluk-
la Çadlı Müslümanlara yönelik gerçekle-
şen linç ve saldırı olayları yayılarak tüm 
Müslümanları hedef almaya başladı. Ül-
kedeki güvenliği sağlamak ve sivil halkı 
şiddetten ve linçten korumak için bulu-
nan barış gücünün varlığı ise neredeyse 
hissedilmiyor. Sokak ortasında insanlar 
katlediliyor ve bu vahşeti gerçekleşti-
renler daha sonra hiçbir şey olmamış 
gibi olay yerinden uzaklaşıyor.

çıkmaz var ortada. Kabul ediyorum, 
Esed’in pozisyonunu biraz geliştirdi-
ği söylenebilir, evet. Ama yine de kazan-
mıyor” ifadesini kullandı.

Herhangi bir bahane üretmek isteme-
diğini, sürecin daha hızlı ilerlemesi 
ve daha iyi olmasını istediklerini kay-
deden Kerry, “Vietnam konusundaki 
görüşmeleri hatırlıyorum, masanın 
boyutu ve şeklini kararlaştırmak Henry 
Kissinger’a bir yıla mal olmuştu. Bir 
çeşit mutabakata ulaşmaları bile birkaç 
yıl sürmüştü. Bunun yıllarca sürmesini 
istemiyorum. Suriye’de yıllarımız yok” 
dedi.

Kerry, “ABD’nin her zaman, yapabile-
ceği, yapması gereken daha fazla şeyin 
olup olmadığını yeniden değerlendirme 
süreci içerisinde olduğunu” belirtti.

ABD’nin Suriyeli muhaliflere öldürücü 
olmayan yardımlar sağladığına işaret 
eden Kerry, “Detaylara girmek istemi-
yorum. Tüm detaylara girmede özgür 
değilim ancak size şunu söyleyeceğim; 
Başkan Obama agresif bir pozisyon ta-
kınmış durumda” ifadesini kullandı.

“İran iş yapmak için uygun değil” 

John Kerry, İran›la ilgili bir soru üze-
rine de İran›ın iş yapmak için uygun 
olmadığını, bunu İran›ın da bildiğini 
belirtti.

Kerry, «İranlılara yaptırımları uygu-
lamaya devam edeceğimizi söyledik. 

Müslüman varlığına tahammülü olma-
yan çeteler, OAC›yi Müslümanlar için 
yaşanmaz bir ülke haline dönüştürdü. 
Son günlerde Müslümanların ülkeden 
tamamen çıkarılması konuşulmaya baş-
landı. 

Hristiyan Balaka çetesi son olarak Orta 
Afrika Cumhuriyeti›nin başkenti 
Bangui›deki büyük Müslüman mahalle-
si PK 13 ‹ deki bütün evler yıkmaya ve 
mahallede yaşayan Müslümanları kat-
letmeye başladı. 

Balaka militanları bölgede çekim yap-
mak isteyen gazetecileri ve muhabirleri 
‹Artık Müslüman kalmayacak, burası 
Hristiyan bir ülke olacak’ diyerek bölge-
den uzaklaştırdı.

İKİ MÜSLÜMAN DAHA LİNÇ EDİLDİ

Uluslararı toplumdan bazı cılız sesler 
çıkmasına rağmen ülkedeki şiddet olay-
ları hız kesmeden devam diyor. Hristi-
yan grupların önceki saldırıların intika-
mını almak amacıyla 2 Müslümanı linç 
etmesi üzerine, bölgedeki Afrika Barış 
Gücü (MISCA) askerlerinin kalabalığa 
ateş açması sonucu 1 Hristiyan hayatını 
kaybetti. 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 
“Esed’in pozisyonunu biraz ge-
liştirdiği söylenebilir, ama yine 

de kazanmıyor” dedi.

CNN televizyonunda “The Lead with 
Jake Tapper” programına konuk olan 
Kerry, ABD’nin Suriye politikasının ba-
şarısız olduğunu reddetti.

“ABD’nin Suriye politikası başarısız 
mı oldu?” sorusuna, “Hayır, Suriye 
politikası çok çetrefilli ve zor. Bunu bi-
liyoruz” cevabını veren Kerry, kimyasal 
silahların imhası anlaşmasının başlı 
başına önemli bir kilometre taşı olduğu-
nu ve ilerleme kat ettiğini, son ayda bi-
raz yavaşlasa da tekrar hız kazandığını 
savundu.

ABD Başkanı Barack Obama’nın askeri 
operasyon düzenleme kararını kamuo-
yuna duyurmasının, kimyasal silahların 
imhası anlaşmasını meydana getirme-
ye katkıda bulunan önemli bir baskı 
unsuru olduğunu ifade eden Kerry, 
“Bu anlaşmadan önce Esed bu silah-
ları kendi halkına karşı kullanıyordu. 
Şimdi kullanmıyor ve kullanamaz. Bu 
adamın kendi halkına karşı acımasızca 
kullanmada isteklilik gösterdiği bu kri-
tik, çirkin aracı ortadan kaldırdık” diye 
konuştu.

“Suriye’de yıllarımız yok”

Kerry, “Şu anda durumu basitçe söy-
le tarif edebilirim; Esed kazanmıyor, 
ama kaybetmiyor da. Şu anda bir çeşit 

Orta Afrika Cumhuriyeti’nde 
(OAC) Müslüman azınlığa 
yönelik şiddet had safhalara 

ulaştı. Sokak ortasında gerçekleşen linç-
ler tüm dünyaya rağmen devam ediyor. 
Ülkedeki Müslümanlar şimdi de tehcirle 
karşı karşıya.

Orta Afrika’daki Hristiyan çeteler sokak 
ortasında yakaladıkları Müslümanları 
vahşice linç etmeye devam ediyorlar. 
Geçdiğimiz günlerde gerçekleşen iki linç 
hadisesinden sonra yine iki Müslüman 
vahşice linç edildi. 

Müslümanlar Orta Afrika›da toplam 
nüfusun 5›te 1›ini oluşturuyor. Ülkede 

Kerry: Suriye politikamız başarısız değil
ABD Dışişleri 
Bakanı Kerry 
«Esed›in 
pozisyonunu 
biraz geliştirdiği 
söylenebilir, 
ama yine de 
kazanmıyor» 
dedi, İran ve 
İsrail boykotu ile 
ilgili sözlerine 
açıklık getirdi.

Orta Afrika’da 
Müslümanlara yönelik 
şiddet gün geçtikçe 
artıyor, ülke artık 
Müslümanlar için 
yaşanmaz hale geldi, 
Müslümanlar ölüm veya 
ülkeden ayrılma arasında 
seçim yapmak zorunda 
bırakılıyor.

Müslümanlar Orta Afrika’dan 
göçe zorlanıyor
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Muslims has increased following the elec-
tion of Bangui Mayor Catherine Samba-
Panza as the interim President last 
month. Samba-Panza replaced Michel 
Djotodia, who assumed power through 
the coup of Selaca powers in March 2013.

Lynch and assaults in the CAR, which 
targeted Muslims from Chad initially, 
have now targeted all Muslims. The exis-
tence of the Peacekeeping Mission, which 
exists to maintain security and protect 
civilians from violence, is almost not 
seen. People are being slaughtered in the 
streets and the gangs committing these 
crimes leave the scene as if nothing has 
happened.

businessmen there (Iran) , but they 
cannot violate  the sanctions if they 
behave against they will subject to the 
sanctions. And we warned them. No-
body should suspect anytime that USA 
is ready to apply existing sanctions and 
all of our alliences are agree on the po-
int that these sanction  will be in force 
till an agreement  signed.

My words about boycott shouldn’t 
be skewed.

Kerry; on reminding reaction of his 
explanation in some environments in 
Israel  he said “ My explanations  sho-
uld  be conveyed aright, shouldn’t be 
skewed  I did not thing more than re-
ferring other people talk as a problem. I 
am always against the boycotts.

Kerry spoke, “ USA , is strictly depen-

ding on the security of Israel through 
President  Obama, his directives and 
his policy. Israel should understand 
that we  will always support  its security 
needs. However, nobody should skew 
what we said and being against peace 
process or not like two states ( solution 
with two states). I will sit tight. I will 
not fall back depending on thetrial  of 
peace keeping operations in the Middle 
East by President Obama.

total deportation of Muslims from the 
country is being discussed. 

The Christian Balaka gang recently star-
ted to destroy all houses in the Muslims 
neighborhood in the capital city Bangui 
and slaughter the Muslims living there. 

Balaka militants expelled the press mem-
bers from the area saying “soon there will 
not be any Muslims here and this country 
will be a Christian country totally”.

TWO MORE MUSLIMS LYNCHED

Despite some weak voices from the in-
ternational community, the violence in 
the country does not stop. Following the 
lynch of two Muslims by Christian gro-
ups, the UN Africa Peacekeeping Mission 
(MISCA) soldiers fired on the crowd and 
killed one Christian. 

Colonel Karangwa Jean Paul from MISCA 
confirmed that his soldiers have fired on 
the Christian groups following their at-
tacks towards Muslims. Colonel Paul said; 
‘’We will not watch Christian gangs slaugh-
tering innocent civilians. We are here to 
protect both Muslims and Christians. We 
will not let them kill people before us”.

It is reported that the violence against 

tion like this, Esed is not winning, but 
he is not losing either. Now, there is no 
way to exit. I accept, that it can be said 
Esed improved his position a little, yes. 
But he is not winning yes.”

Kerry ,who notes, he didn’t want to 
produce any execuse , they just wanted 
the process to move faster and to be 
better . He said; “ I remember negotia-
tions about Vietnam, it cost one year to 
Henry Kissinger to decide the size and 
form of the table. It even took several 
years to reach  a kind of agreement.  I  
don’t want to lost for years. We don’t 
have years in Syria.”

Kerry stated, USA is always in a process 
to assess if there is more he can do and 
is required to do.  Kerry , pointing out  
USA provided nonlethal  aids to Syrian 
oppositions, used  the expression “ I 
don’t want to  go into details. I am not 
free in going into all the details, but I 
would say this; president Obama has an 
aggressive position.”

“Iran is not suitable to do business”

John Kerry, upon a question about 
Iran, said Iran was not suitable to do 
business, he pointed that Iran was awa-
re of this.

Kerry spoke, “We said we will conti-
nue to put leverage on Iranians. We 
specifical clearly to each other country 
leverage regime will continue to be in 
execution.So, French can send some 

The violence towards the Muslim 
minority in the Central African 
Republic (CAR) has reached to an 

unbearable level. The lynch events on 
the streets continue despite all reactions 
from the world. Muslims now face depor-
tation.

Christian gangs in the CAR continue to 
savagely lynch Muslims on the streets. 
Following the two lynch events happened 
a few days ago, two more Muslims were 
lynched brutally. 

Muslims in the CAR form one fifth of the 
population. Gangs, which do not tolerate 
existence of Muslims, have made the CAR 
an unlivable place for Muslims. Lately a 

US Foreign Minister John Kerry 
said: “It can be that Esed  imp-
roved his position  a little, yet 

he is not winning.”

 Kerry who was a host in CNN TV “ The 
lead with Jake Tapper” program refused 
that us polities in Syria is not success-
ful.

For the question “ Was the  US politi-
es in Syria is not successful”, he gave 
the answer “No, Syrian polities is very 
compliciated and difficult. We know 
this.” He also defended that the agree-
ment of destruction of chemical wea-
pons is a principal imposition milestore 
and made progress, although it showed 
down in the last month, it accelensted 
again.

Kerry expressed that the public anno-
uncement of US president Obama abo-
ut the decision to do military operation, 
was an important element of pressure 
to contribute to the establishment of 
the agreement of chemical weapons 
destruction . He also added before 
this agreement Esed has used these 
weapons against his people. Now, he 
doesn’t and can not use. We removed 
critical and ugly means that this man 
showed will to use agianst his people 
brutally.

“We don’t have years in Syria”

Kerry use the expresssion “For the time 
being, I can simply describe the situa-

Keryy: Sryian politiesis not successful

US Foreign Minister 
Kerry said: “ It can be 
that Esed  improved his 
position  a little, yet 
he is not winning.” He 
explained further his 
statements about  Iran 
and Israel boycott.

Violence against Muslims 
in the Central African 

Republic increases 
everyday; the country 

turns to a place of disaster 
for Muslims. Now Muslims 

are forced to choose 
between death or fleeing 

the country.

Muslims forced to migration 
from Central Africa



Şubat 2014
SİVİL İNİSİYATİF10

Başbakan Erdoğan, 2018 Dünya Futbol 
Şampiyonası›na da Rusya›nın ev sahip-
liği yapacağına işaret ederek, şampiyo-
na için yapılacak tesislerin inşasında 
Türk müteahhit firmalarının önemli 
yer alabileceğini düşündüğünü belirtti. 
Putin›den “Şüphesiz” yanıtını alan Er-
doğan, ayrıca olimpiyatların madalya-
larla ve başarıyla geçmesini dileyerek, 
“Bu akşam açılışı yapılacak olimpiyatlar, 
inanıyorum ki gerçekten bir barışın ve 
özgürlüğün simgesi olacaktır” temen-
nisinde bulundu. İki lider, Soçi›de kısa 
olimpiyatlar sebebiyle yapılan inşaatlar-
da büyük rol üstlenen Türk müteahhit-
lik şirketlerinin başarısına vurgu yaptı. 
Rusya’nın kısa sürede olimpiyatlara 
hazırlanmasında Türk müteahhitlerinin 
başarısından bahsedilirken, firmaları-
mızın yaklaşık 2 milyar dolarlık bir ka-
zanç elde ettiği ifade ediliyor. 

ERDOĞAN’DAN PUTİN’E SURİYE 
ÇAĞRISI 
Putin’in davetlisi olarak Soçi›ye gi-
den Başbakan Erdoğan, Putin ile 2 ay 
içinde ikinci kez baş başa görüştü. 22 
Kasım›da Saint Petersburg›da bir araya 
gelen iki liderin Soçi görüşmesinde siya-
si ana gündem maddesi ise Suriye oldu. 
Başbakan Tayyip Erdoğan, Rusya’da 
İran’a yaptığı Suriye için insani yardım 
çağrısını yenileyerek, “Suriye’de insani 

ERDOĞAN’S CALL TO PUTIN FOR 
SYRIA 

Invited to Sochi by Putin, PM Erdoğan 
visited Russia for the second time in the 
course of 2 months. The two leaders who 
met at St. Petersburg in November 22, this 
time met in Sochi mainly to discuss Syria. 
PM Erdoğan renewed his call to Russia 
and Iran regarding Syrian crisis and said 
“the humanitarian issue in Syria is turning 
into a disaster. Russia should also take res-
ponsibility. We are witnessing one of the 
greatest tragedies of the human history. 
This must be stopped”. Erdoğan mentioned 
the torture photographs taken in Syria and 
said the views have proved the existence 
of a systematic genocide and said this was 
unacceptable. Both leaders had discussed 
Syria issue during their meeting in Novem-
ber and agreed that efforts should be focused 

durum felakete dönüşüyor. Rusya›nın 
da sorumluluk alması gerek. İnsanlık 
tarihinin en büyük trajedilerinden biri 
yaşanıyor. Buna dur denilmeli» dedi. 
Erdoğan, görüşmede dünya basınında 
geniş yer bulan işkence fotoğraflarını da 
gündeme getirirken, görüntülerin siste-
matik bir soykırımı ispatladığını ve bu-
nun kabul edilemez olduğunu belirtti. 
İki lider kasım ayında da Suriye mesele-
sini ele almış, oradaki halkın barışa bir 
an önce kavuşması ve insani durumun 
düzeltilmesi için çalışılması konusunda 
mutabık kalmışlardı.

PUTİN: 50 MİLYAR DOLARLIK İŞ 
YAPTINIZ 
Türkiye’nin, ülkesinin öncelikli ortağı 
olduğunu vurgulayan Vladimir Putin, 
şunları söyledi: «İyi niyetli ve potan-
siyeli olan ilişkilerimiz var. Geçen yıl 
Türkiye›ye 4 milyon turist geldi. 1990›lı 
yıllardan itibaren Türk inşaat şirketleri 
Rusya›da 50 milyar dolarlık iş yaptı. 
Soçi›deki tesislerde çalışan Türk inşaat 
firmalarına ayrıca teşekkürlerimi sun-
mak istiyorum. Bütün uzmanlarımızın, 
Türk inşaatçılardan memnun kaldıkla-
rını söylemek isterim. İşleri profesyo-
nelce yaptılar. Dinlenmeden, uyumadan 
olimpiyat oyunlarının hazırlanmasına 
ciddi katkı sağladılar. Bu aslında bizim 
ortak gücümüzdür.”

on bringing peace to the people of Syria and 
improving the humanitarian situation.

PUTIN: YOU UNDERTOOK PROJECTS 
WORTH 50 BILLION DOLLARS

Emphasizing that Turkey is Russia’s prio-
rity partner, Vladimir Putin said: “We have 
good relations with potentials. Last year 4 
million tourists visited Turkey from Rus-
sia. Turkish construction companies have 
undertaken projects worth 50 billion USD 
in Russia since 1990s. I would like to exp-
ress my thanks to the Turkish companies 
operating in Sochi. I should express that 
our experts are happy with the quality of 
the work done by the Turkish companies. 
They did their work professionally. They 
contributed greatly to our preparations for 
the Olympic Games without even resting 
or sleeping. This in fact is our common po-
wer”.

yatırırken, Akkuyu santrali projesinin 
hızlandırılması için görüş birliğine 
varıldı. Enerji alanında yapılan işbirli-
ğine vurgu yapan Başbakan Erdoğan, 
«Özellikle enerjideki dayanışmamız 
çok önemli. Aramızdaki ticaret hacmi, 
iyi bir noktada. Hafif bir düşüş de olsa 
bunu toparlamamız mümkün» diye ko-
nuştu. Türkiye›nin istikrarına güvenini 
nakit kaynağını artırarak gösteren Rus-
ya, ülkedeki nakit varlığını 2.8 milyar 
dolara çıkardı. Erdoğan›ın görüşmede 
de özellikle doğalgaz fiyatlarını masaya 
yatırdığı öğrenildi. Bu alanda yapılabi-
lecek yeni işbirlikleriyle ilgili görüşme-
lerin devam etmesi yönünde prensip 
anlaşmasına varıldığı belirtidi. 

SOÇİ’DE TÜRK İMZASI 

Turkey, showed its support by increasing 
its cash assets in Turkey to 2.8 billion USD. 
It is reported that Erdoğan has especially 
focused on natural gas prices during the 
meeting. The parties have agreed princi-
pally to continue the discussions regarding 
the cooperation in this field. 

TURKISH SIGN IN SOCHI 

PM Erdoğan, reminding that the 2018 
World Cup shall also be organized in Rus-
sia, stated that Turkish contractors could 
take an important role in constructing of 
the facilities for the tournament. Hearing 
positive reply from President Putin, PM 
Erdoğan wished the Olympic games with 
success and said “I believe the Olympic 
games to start tonight shall be the symbol 
of peace and freedoms”. Both leaders 
underlined the successes of the Turkish 
companies, which undertook major roles in 
construction of the Olympic facilities. The 
contribution of the Turkish companies in 
Russia’s preparation to the Olympic Games 
was praised while it is being reported that 
the Turkish companies have made more 
than 2 billion USD as profit. 

Soçi’de düzenlenen 22’nci Kış 
Olimpiyatları Oyunları’nın 
açılışına katılmak üzere dün 

Rusya’ya giden Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın ziyaretine iki ülke arasında-
ki ekonomik ilişkiler damga vurdu. Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Putin Baş-
bakan Erdoğan›ı Başkanlık Konutu›nun 
önünde karşıladı. Sıcak geçen görüşme-
de Putin, olimpiyat tesislerinin yapı-
mında büyük katkı sağlayan Türk inşaat 
şirketlerine teşekkür ederken iki lider, 
ilişkilerin gelişmesine verdikleri öneme 
vurgu yaptı. 

TİCARET HACMİ ARTMALI 
Başbakan Tayyip Erdoğan ile Rusya 
Devlet Başkanı Vladimir Putin, iki ülke 
arasındaki enerji işbirliğini masaya 

Prime Minister Recep Tayyip 
Erdoğan’s visit to Russia to attend 
the official opening of the 22nd Win-

ter Olympic Games in Sochi was marked 
by the economic relations between the 
two countries. Russian President Vladimir 
Putin met PM Erdoğan before the presi-
dential palace. Putin, at the warm meeting 
with Erdoğan, thanked Turkish construc-
tion companies for their contributions to 
the construction of Olympic facilities and 
stressed the importance of further develo-
ping bilateral relations. 

TRADE VOLUME MUST INCREASE 

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
Russian President Vladimir Putin discus-
sed the energy cooperation between the 
two countries and agreed to accelerate the 
building of Akkuyu power plant project. 
Emphasizing the cooperation at the energy 
area, PM Erdoğan said; “Especially our coo-
peration at energy sector is important. The 
trade volume between two countries is at a 
good level. Even if there is a slight regressi-
on, it is possible to overcome this”. Russia, 
showing its confidence to the stability in 

Soçi’deki Kış Olimpiyatları’nın açılışına katılan Başbakan Erdoğan, iki ülkenin ticaret hacminin artırılması mesajını verdi. 
Başkan Putin ise, «Türkiye öncelikli ortağımız ve ortak gücümüz» dedi.

Prime Minister Erdoğan attending the opening ceremony of 
the Winter Olympic Games in Sochi asked for increasing the 
trade volume between both countries. President Putin said 
“Turkey is our priority partner and our partner power”.

TÜRKİYE ORTAK GÜCÜMÜZ

TURKEY OUR PARTNER POWER
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. 1970’lerde suçundan ziyade
saçına favorisine, sakalına bıyığına,
kılığına kıyafetine, eylemine 
söylemine bakıp içeri tıkılırken,
«yargı bağımsız değil» diyenler 
anarşi yanlıları idi,
«yargı bağımsız» diyenler devlet/
statüko yanlıları idi..
. 12 eylül döneminde ihtilale 
haklılık kazandırmak adına
ihtilale özgü! yargılı/yargısız 
infazlar! yapılırken,
«yargı bağımsız değil» diyenler sağcı 
veya solcu idi,
«yargı bağımsız» diyenler askeri 
vesayet/ihtilal yanlıları idi..
. önce 163, sonra 312, olmadı 159. 
madde yoluyla içeri tıkılırken,
«yargı bağımsız değil» diyenler 
irticacı idi,
«yargı bağımsız» diyenler laikçiler 
idi..
. 15 yıl önce f.gülen cemaati 
hakkında soruşturma açılırken,
«yargı bağımsız değil» diyenler 
cemaat yanlıları idi,
«yargı bağımsız» diyenler statüko 
ve güç yanlıları idi..
. 5 yıl önce ergenekon vb 
soruşturmaları fırtına gibi eserken,
«yargı bağımsız değil» diyenler 
ergenekoncu idi,
«yargı bağımsız» diyenler iktidar ve 
cemaat yanlıları idi..
. 17 aralık rüşvet ve yolsuzluk 
operasyonuyla içeri tıkılırken,
«yargı bağımsız değil» diyenler 
iktidar yanlıları oldu,
«yargı bağımsız» diyenler cemaat 
yanlıları oldu
ve ülke gündemi yine bildiğiniz 
gibi..

demek oluyorki,
iktidar gücünü ele geçirip
yargıyı arkasına alanlar,
yargıyı kullanıp terör estirirken..
‹derin yar›dan atar gibi ‹derin yargı› 
yoluyla
muârızlarını hallaç pamuğu gibi 
atarken
«yargı bağımsız(?) oluyor»,
yargı terörüne mâruz kaldığında
«yargı bağımsız olmuyor», her 
nasılsa..!
gün olup devran dönüp
taraflar yer değiştirse bile
söylemler hiç yer değiştirmiyor,
sadece taraflar söylem değiştiriyor,
taraflar, gücü arkalayan söyleme 
yapışıyor..
diğer ifadeyle, gücü eline geçirenler
«yargı bağımsızlığı» terâneleriyle
muârızlarını/rakiplerini ekarte 
edebilmek için
«topluma daha inandırıcı olur» diye
yargıyı kargı gibi kullanıyor..

dememiz o ki,
«yargı bağımsız» diyenler de,

«yargı bağımsız değil» diyenler de

yargıya gerçekten inandığı için 
değil,

hak-hukuk, hakkâniyet, adalet 
adına değil,

«dönemsel kişisel doğruları» adına,

hesabına geldiği dönemlerde,

hesabına geldiği şekilde kullandığı..

üste çıktıysa “yargı bağımsız” 
dediği,

altta kaldıysa «yargı bağımsız değil» 
dediği yargı..

sözü tam ortasından söyleyelim,

hemen hiç kimsenin

göründüğü kadar mâsum olmadığı,

kimsenin kimseye söyleyecek sözü 
kalmadığı..

yargının

maskelenmiş güç mücadelesinin

oyuncağı olduğu apaçık ortada 
iken..

yargı görevini bihakkın ifaya 
çabalayan

sessiz çoğunluğu tenzih ederek 
diyoruzki,

herkesin.. bile bile lâdes dediği..

yargı traji-komedyasından 
vazgeçerek,

bir diyeceği varsa -ki öyle 
görünüyor,

başkalarına zarar vermeden 
söylemesi,

eleştirileri kadar özeleştirilerini 
yapması,

çok daha dürüstçe ve mertçe olur..

tabiiki bi›nâmertlik yoksa..

hep inişli çıkışlı bu yolun

hiç düzü olmayacak mı diyorsanız,

hakkâniyete adalete yürekten 
inananların,

gücüne değil haklılığına 
güvenenlerin

iktidara taşındığı toplum ve 
ülkelerde,

bu tartışmaların, bu kavgaların 
yaşanmadığını

hatırlatmanın bilmem bi›anlamı 
olur mu..?

en önemlisi,

uzun yıllara sâri derecede

bozucu etkilerini yaşadığımız 
olayların

alarm zillerini çaldığı kaotik günler 
arefesinde,

«devletin başı olan» ve

«yasama, yürütme ve yargı erkleri 
konusunda

görevleri, yetkileri ve 
sorumlulukları» bulunan

sayın cumhurbaşkanı›nın,

«devlet organlarının düzenli ve 
uyumlu çalışmasını gözetme/
ay.104»

görevini bugünlerde yapmayacaksa 
veya yapamayacaksa

ne zaman(!) yapacağını sormanın 
bi›faydası olur mu..?

In the 1970s, when they were sent 
to prisons
For their hairstyle, beard and 
moustache,
The way they dressed and their acts 
and words,
Instead of their crimes,
Those who said “judiciary is not 
independent” were the pro anarchy,
And those who said “judiciary is 
independent” were the pro state/
status quo.
During the September 12 era, to 
justify the coup,
When judicial/extrajudicial 
executions were made,
Those who said “judiciary is not 
independent” were rightists and 
leftists,
And those who said “judiciary is 
independent” were pro military 
tutelage/coup.
When sent to prisons first with 
article 163, later with 312 and 
finally with 159,
Those who said “judiciary 
is not independent” were 
fundamentalists,
And those who said “judiciary is 
independent” were secularists.
When the F. Gülen community was 
investigated 15 years ago,
Those who said “judiciary is not 
independent” were pro community,
And those who said “judiciary is 
independent” were pro status quo 
and power.
When the investigations like 
Ergenekon were conducted 5 years 
ago,
Those who said “judiciary is not 
independent” were pro Ergenekon,
And those who said “judiciary is 
independent” were pro government 
and community.
When sent to prisons following 
the December 17 bribery and 
corruption operation,
Those who said “judiciary is 
not independent” were pro 
government,
And those who said “judiciary is 
independent” were pro community,
And the country’s agenda is as you 
know.

So this means,
Those who assume power,
And rely on judiciary and use 
judiciary to commit terror,
When using the “deep judiciary” to 
eliminate their opponents,
“Judiciary becomes independent 
(?)”,
And when subject to judiciary 
terror,
Then “judiciary is not 
independent”!
When the days pass and conditions 
change,
Even if the sides change,
The discourse does not change at 
all,

Only the parties change their 
discourses,
Parties stick into the discourse 
relying on power...
In other words, those assuming 
power
Through using discourse like 
“judicial independence”
And to eliminate their opponents
Use judiciary like a weapon...
What we aim to say is,
Those who say “judiciary is 
independent”,
And those who say “judiciary is not 
independent”,
Not because they really believe in 
judiciary,
Not for justice-law, just and law,
But for “seasonal individual rights”,
And when they wish so,
And when are at the top,
Say “judiciary is independent”,
And when down, they say “judiciary 
is not independent”.
Let us say it with all its truth,
When it is obvious that
Nobody is as innocent as they 
seem,
No one has word left to tell others,
And that judiciary is the tool for a 
masked power struggle,
We say by absolving the silent 
majority 
Conducting their judicial duty truly,
It would be more honestly and 
bravely
If all sides involved say their words 
without harming others,
And do self criticism as much as 
they criticize other.
Of course if there is honesty.

If you ask if there is not at all
Plain parts of this up and down 
road
I wonder if there is any use of 
reminding you
That such struggle is not seen in 
countries
Where people believe in justice 
with all their hearts,
And trust their rights rather than 
powers.
Most importantly,
On the eve of chaotic days 
Where the alarm bells ring 
If the President, who is the “head 
of the State”
And has got duties, authorities and 
responsibilities
About “legislation, execution and 
judiciary” powers,
Is not going to use his duty of 
“maintaining the regular and
Harmonious working of the state 
mechanisms” in these days,
Is it worth asking when is he 
planning to use this authority?

cumbaba ne yapar? What does “Cumbaba” 
(slang word used for 
President) do?
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Bürokrasi, bu sayıdaki kavra-
mımız. 

Büyük Alman felsefecisi Karl 
Marx (1818-1883) gibi bazı düşü-
nürler için vatandaşın özgürlükleri 
açısından önemli bir tehdit arzeden 
lüzumsuz bir sürü kırtasiyeciliği, 
hantallığı, denetlenemeyen girift ve 
esnek olmayan yapısı, kuralcılığı ve 
ussallık takıntısı yüzünden olum-
suz anlam içeren bürokrasi büyük 
bir kamu yönetimi kuramcısı olan 
Max Weber (1864-1920) gibi bazı 
düşünürler içinse insan faaliyetle-
rinin en ussal ve en etkin teşkilat-
lanma yoludur ve düzeni sağlamak, 
etkinliği azamileştirmek ve kayır-
macılığı bertaraf etmek için gerekli 
olan tertipli bir silsile-i meratip 
(hiyerarşi) ve düzenli/belli süreçler 
anlamına gelir. Bürokrasinin bu 
olumlu ve olumsuz çift yönlü özelli-
ğini belki de en güzel anlatan edebi 
eserler Franz Kafka’nın (1883-
1924) Dava isimli romanıyla Ahmet 
Hamdi Tanpınar’ın (1901-1962) 
Saatleri Ayarlama Enstitüsü’dür.

Bürokrasinin en kısa ve özlü tanımı 
şudur: Bir hükümdara ve/ya yasa-
ma, yürütme, yargı gibi devlet or-
ganlarına bağlı ve belirlenmiş kural-
lara göre çalışan, seçimle gelmeyen 
sivil ve askeri memurlar ve/ya idari 
karar alıcıların oluşturduğu bütün.

Bürokrasi kelimesi köken itibariyle 
“masa” veya Osmanlıca tabirle “dai-
re/kalem” anlamına gelen Fransızca 
bureau ve “hükmetme/idare etme” 
anlamına gelen Yunanca κράτος 
kelimelerinin birleşmesinden olu-
şur. Serbest bir çeviri ile kalemin 
hükümranlığı, masabaşı idare ma-
nasına gelir. Kelimenin Fransız ikti-
satçı Jacques Claude Marie Vincent 
de Gournay (1712-1759) tarafından 
18. yy.da icat edildiği kabul edilir. 
Ancak bu demek değildir ki kelime 
icat olunmadan önce kayıt, vergi, 
nüfus, maliye gibi devlet işlerini gö-
ren böyle bir bütünlük yoktur. İ. Ö. 
4000’lerde varolan Eski Sümer’de 
ortaya çıkan kâtiplerin bu işlerin ta-
mamını yaptıklarını biliyoruz. Mısır 
ve Pers kâtipleri de tatbik ettikleri 
usuller ve becerileri vasıtasıyla tarih 
içinde yerlerini alırlar. En azından 
o tarihlerden bugüne kadar tüm bu 
işler bu tür bünyeler tarafından ye-
rine getirilmiştir. Hatta Eski Çin’de 
büyük düşünür Konfüçyus’un (İ. Ö. 
551-479) bizzat aile, din, idare ve 
siyasette sıkı kural ve süreçlere bağ-
lı bir yönetim modeli geliştirdiğini 
de biliyoruz.

Bürokrasi sahip olduğu özellikler 
ile kendini tarih boyunca toplum-
daki diğer yapı ve kitlelerden çeşitli 
yollarla ayrı tutmaya çalışmıştır. Bu 
yollar coğrafyaya ve zamana göre 
farklılık arzetse de şu başlıklar al-
tında toplanabilir: 

Evvelen okur-yazarlığın düşük 
olduğu 19. yy. öncesinde okuma 
ve yazma yetisini elinde bulundur-
maları kâtipleri toplumun diğer 
katmanlarından hızlıca ayrıştır-
mıştır. Sonra bu kâtipler zümresine 
dâhil olmak her zaman bir imtiyaz 
konusu olmuştur. Örneğin 605-

1905 arasında Çin’de, son dönem 
Osmanlı’da ve modern bürokrasi-
lerde olduğu gibi bunun için bazen 
imtihanlardan geçmek ve/ya intisap 
etmek (spoils/patronage system); 
yeniçerilikte olduğu gibi bazen 
devşirilmek gerekmiştir. Bu ara-
da mevzu dışı da olsa Britanya’da 
memur olmak için yapılan imti-
han usulünün Çin’den etkilenerek 
şekillendirildiğine dair ciddi iddi-
alar bulunmaktadır (bu konuda 
ayrıntılı okuma yapmak için bkz. 
Britanya’nın Çin’in Guangzhou 
şehrindeki sefiri Thomas Taylor 
Meadows’un şu kitabı Desultory no-
tes on the government and people of 
China, London 1847). Beşik ulema-
sında veya Hindistan kast sistemin-
de olduğu gibi bazen de bu giriş yo-
lunun dışarıya tamamen veya (yine 
yeniçerilikte olduğu gibi) kısmen 
belli katmanlara kapalı olduğunu 
ve sadece eski mensuplara kan veya 
akrabalık bağı ile irtibatlı olanlara 
hasredildiğini görürüz. Yine Çin 
ve Osmanlı’da olduğu gibi bazen 
farklı kıyafetler giymek; farklı ya-
zılar, alfabeler, hatlar ve (Britanya 
bürokrasisinde Fransızca’nın, Avus-
turya bürokrasisinde Latince’nin 
kullanılması gibi) halkın geniş kıs-
mından farklı lisanlar kullanmak; 
Osmanlı’da klasik dönemde Ende-
run, 19. yy.da ise Mekteb-i Sultani, 
Mekteb-i Mülkiye veya Prusya ve 
Avusturya’da 18. yy.da Kameralizm 
gibi özel eğitimlerden geçmek; fark-
lı kurallara bağlı olarak çalışmak, 
terfii etmek, tayin olmak ve işten 
ayrılmak; Osmanlı’da olduğu gibi 
siyaseten katl ve müsadere türünden 
bireysel hak ve özgürlüklerde fark-
lı kurallara yani kamu hukukuna 
tabi olmak da bürokrasiyi halktan 
ayıran özelliklerdendir. Bürokra-
sinin geçim yolları da umumiyetle 
halkın kazanç yollarından farklıdır: 
Bürokrasinin kazancı merkezi ve 
dereceli maaş sistemine geçilmeden 
önce taşrada halktan alınan harç-
larla karşılanırdı. Bu hem memur 
maaşlarının kendi içlerinde farklı 
olmasına hem de halkın kendini 
memurlardan ayrı görmesine sebep 
olurdu. Merkezi maaş sistemine 
geçildikten sonra ise biliyoruz ki 
halkın vergileri ile dolan hazineden 
bürokrasinin maaşları karşılanmaya 
başlandı. Ama farklılık baki kaldı. 
Kısaca ister maaş sistemi olsun is-
ter harç sistemi vergi mükellefi olan 
halk kendini her zaman bürokrasiyi 
besleyen, bürokrasiyi de yiyici ola-
rak görmeye devam edegeldi (Şal-
varı şaltak Osmanlı/Eğeri kaltak 
Osmanlı/Ekende yok biçende yok/
Yiyende ortak Osmanlı)

Tarihsel olarak baktığımızda bürok-
rasinin devletlerin hükmettikleri 
coğrafyanın genişlemesi, nüfusları-
nın fazlalaşması, anlaşmalar yaptığı 

diğer devletlerle yürüttüğü ticari, 
diplomatik münasebetlerin artışı, 
savaşlar gibi sebeplerle işlem ha-
cimlerinin artması sonucu genişle-
diğini, kalabalıklaştığını ve şiştiğini 
görüyoruz. Örneğin Britanya’da 
18. yy.ın sonunda bin üç yüz kişiye 
bir maliye bürokratı düşüyordu. 
Bu tarihsel artış beraberinde yeni 
bir terimin de doğmasına sebep 
olmuştur: Bureaumania. Haberleş-
menin ve ulaşımın güçlenmesi ile 
de bürokrasideki merkeziyetçiliğin 
arttığına ve güçlendiğine şahit olu-
ruz. Yine tarihsel olarak bu sürecin 
akabinde gelen süreçte ise demok-
ratikleşmenin yaygınlaşması ve 
ussallığın (rasyonelleşmenin) daha 
az maliyetli oluşunun görülmesi ile 
genellikle bürokrasinin dışından 
ancak zaman zaman da içinden icat 
ve kabul edilen usul ve dayatma-
larla daha az eleman ile daha çok iş 
yapma ilkesi uyarınca bu genişleme-
nin, kalabalıklaşmanın ve şişmenin 
azaldığını ve daha ziyade etkinliğe 
doğru bir evrilme yaşandığını mü-
şahede ederiz.

Bürokraside çok çeşitli kanun, kod, 
yönetmelik, tüzük, emirnameler-
le üstesinden gelinmeye çalışılan 
ve hem yapıdan hem de bireyden 
kaynaklanan müzmin sorunlar 
bulunur. Bunlar keyfilik (kural ta-
nımama); kayırmacılık; hantallık; 
kırtasiyecilik; tembellik (“bugün 
git-yarın gel”cilik); umursamama-
cılık; düzensizlik; yöntemsizlik; 
ehliyetsizlik; esneklik eksikliği; so-
rumluluk/inisiyatif alma endişesi; 
işe düzensiz gelip gitmeler; maaş 
yetersizlikleri; maaş ödemelerinde 
yaşanan aksaklıklar; emeklilik ve 
özlük haklarındaki eksiklikler ve 
yanlışlar; terfide liyakat, tecrübe, 
rütbe ve kıdem kıstaslarının otur-
mamışlığı; rüşvet; irtikap; makamın 
bilgisini kötüye kullanma; işini kay-
betme endişesi. Bu tür sorunlarla 
her devletin tarih boyunca mücade-
le edegeldiğini biliyoruz.

Bürokrasinin siyaset (siyasal seç-
kinler) ile ilişkisinin açıklanması 
da bu noktada önem taşır. Seçile-
rek, tayin edilerek veya darbelerle 
siyasetin başına gelen ve siyasal 
seçkin olanlar yani “karar alma me-
kanizmasını elinde bulunduranlar” 
bürokrasinin yani “uzmanların” 
siyasete karışmasını kesinlikle 
istemezler ve buna tahammül gös-
termezler. Bürokratlar da siyasal 
seçkinlerin adet-i kadimeye (kökleri 
hatırlanamayacak kadar eski uygu-
lamalara), teamüllere, hukuka tam 
riayet etmelerini beklerler ve devlet 
iş ve usullerine müdahale etmeleri-
ni istemezler ve siyasal seçkinlerin 
yeni vazetmek istedikleri ve vazet-
tikleri kuralları ellerinden geldiğin-
ce engellemeye çalışırlar. Siyasetin 

başına gelen bu seçkinler isterse 
bürokrasinin eski mensupları ol-
sunlar mevzubahis olan bu kural 
yine değişmemektedir. Bürokrasi ile 
siyaset arasındaki bu dengenin bü-
rokrasi lehine bozulması bürokratik 
oligarşileri doğurmaktadır.

Bürokrasinin iktisadi hayat ile olan 
ilişkisi çatışmanın diğer bir sebe-
bidir. Bürokrasi-iktisat ilişkisi ku-
ramlarını özellikle John Stuart Mill 
(1806-1873) ve Karl Marx’a borç-
luyuz. Bazı devletlerde bürokrasi 
devlet kaynaklarını elinde bulun-
dururken bunlar hakkındaki karar 
verme yetkisini siyasal erk elinde 
tutar. Bu tür devletlerde iki kurum 
arasındaki çatışmanın temel sebep-
lerinden biri bu yüzden iktisat ola-
rak karşımıza çıkar. Bürokrasi karar 
alım aşamasına mümkün mertebe 
dâhil olmaya çalışırken siyasal erk 
de bürokratik işlemlere olabildi-
ğince müdahale etmeye ve onları 
aşmaya çalışır. Bazı devletlerde ise 
bürokrasi hem devlet kaynaklarını 
hem de bunlar hakkında karar alma 
yetkisini elinde tutar. Bu duruma 
bürokratik oligarşi denir ve devlet 
içinde yine de varolmaya devam 
eden çatışma ilk çatışmadan iki 
şekilde farklılık arzeder: Biri siyasi 
fırkaların ortaya çıkışı olan 1909’a 
kadar Osmanlı Devleti örneğinde 
görüldüğü gibi bürokrasiyi oluştu-
ran farklı çıkarları olan zümreler 
arasında vuku bulur. Diğeri özel 
sektörün güçlü olduğu ülkelerdeki 
gibi bürokrasi ile özel sektör ara-
sında görünür olur. Bu ikinci türde 
bürokrasi iktisadi hayattaki devlet 
önceliğini ve üstünlüğünü özel 
sektöre karşı korumaya çalışır. Kı-
saca her iki durumda da yani ister 
bürokrasi/siyasal erk ayrımı olsun 
ister olmasın 20. yy.dan itibaren 
bürokrasinin iktisat ve siyaset üze-
rindeki yetkisinin tartışma konusu 
yapıldığını biliyoruz. Nitekim dev-
letin küçülmesi şeklinde tarif edilen 
süreç aslında tamamen bürokrasi 
ile ilgilidir ve liberalizm açısından 
değerlendirme yapıldığında onun 
iktisat ve siyaset için gereksiz görü-
len kısımlarının tırpanlanması ve 
tasfiye edilmesi anlamına gelir.

Bürokrasinin tam zıddı olan ve 
1970’de ortaya çıkan ve bugün in-
ternetin yayılması ile tekrar önem 
kazanan “amaca yönelik ve daimi 
olmayan yönetim şekli” anlamına 
gelen adhocrasinin (adhocracy) 
incelenmesini ise isterseniz başka 
bir yazıya bırakayım. Ancak burada 
hemen belirteyim ki internet tek-
nolojisi bürokraside müthiş deği-
şimlere yol açmakta, bürokrasinin 
daha denetlenebilir ve ulaşılabilir 
hale gelmesine sebep olmaktadır. 
Bu teknoloji sebebiyle bürokrasinin 
gücü önemli ölçüde zedelenmiştir 
ve bu yüzden klasik bürokrasi ka-
lem işleri konusunda teknolojiyi 
sevmez tavırlar sergilemektedir.

Daha etkin, daha şeffaf, halkın ka-
tılımına daha açık ve daha demok-
ratik bir bürokrasiye sahip olmak 
dileğiyle.

Doç. Dr. 
A.Teyfur ERDOĞDU

Bürokrasi
Teknoloji sebebiyle bürokrasinin gücü önemli 
ölçüde zedelenmiştir ve bu yüzden klasik 
bürokrasi kalem işleri konusunda teknolojiyi 
sevmez tavırlar sergilemektedir.
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Bureaucracy is our concept in 
this issue. 

According to some think-
ers, such as the great German phi-
losopher Karl Marx (1818-1883) 
bureaucracy is posing an important 
threat in terms of the freedom 
of citizens, a lot of unnecessary 
paperwork, clumsiness, cannot 
be controlled, because of complex 
and inflexible structure, obsession 
with the regularity and rationality 
containing the negative sense, for 
some thinkers as if great public ad-
ministration theorist, Max Weber 
(1864-1920) it is the most rational 
and most effective way of orga-
nization of  human activities and 
refers to a sequence required a neat 
hierarchy and regular / certain pro-
cesses to maintain order, maximize 
efficiency, eliminate favoritism. The 
finest literary works which is per-
haps describing positive and nega-
tive bi-directional feature of bu-
reaucracy are the novels called Case 
by Franz Kafka (1883-1924) and 
Time Regulation Institute by Ahmet 
Hamdi Tanpınar (1901-1962).

Short and concise definition of 
bureaucracy is: A whole formed by 
unelected civil and military officers 
and / or administrative decision-
makers who work according to the 
determined rules and bound to the 
state organs such as the legislative, 
executive and judicial and / or a 
ruler.

Bureaucracy is a combination of 
the word French bureau that means 
“room / pen” in Ottoman Turkish 
phrase and Greek words κράτος 
which means “domination / con-
trolling” and as the origin of the 
word means “table”. With a free 
translation it means reign of the 
pen, desk-based administration. 
The word is invented by a French 
economist Jacques Claude Marie 
Vincent de Gournay (1712-1759) 
in the 18th century. However that 
doesn’t mean that there was no 
wholeness who do state works 
such as registration, taxes, popula-
tion, finance before the invention 
of the word. We know that scribes 
were doing all these jobs existing 
in ancient Sumerian in 4000 B.C. 
Egyptian and Persian scribes took 
their places in history with proce-
dures and skills they used. At least 
from that date until today, all these 
things were fulfilled by such bodies. 
We know that even the great phi-
losopher Confucius (B.C. 551-479), 
in Ancient China personally devel-
oped a management model bound 
to the strict rules and processes in 
family, religion, government and 
politics.

Bureaucracy with its self-owned 
properties has tried to keep itself 
away from the other structures and 
masses in society in many ways 
throughout history. This ways al-
though they change according to 
the geography and date can be col-
lected under these headings:

Before 19th century that the lit-
eracy rate is low keeping the read-

ing and writing skills in their hand 
quickly parse clerks from the other 
layers of society. Later on being 
included in this class of clerks has 
always been the subject of a conces-
sion. For instance in China between 
the years 605-1905 for this reason 
they have to pass from some exams 
and/or initiation (spoils/patron-
age system); sometimes necessary 
to have recruited as in janissaries 
as it had been in the last decade of 
the Ottomans and modern bureau-
cracy. Meanwhile there are serious 
allegations albeit non-issue the test 
procedure in Britain to be an officer 
shaped by influencing from China ( 
read more on this issue  see Thomas 
Taylor Meadows’ book  who is the 
ambassador of Great Britain to Chi-
na, Guangzhou city “Desultory notes 
on the government and people of 
China, London 1847).” We see that 
as it is in Beşik Ulema and Indian 
caste system sometimes this en-
trance is totally close to outside or 
(as in janissaries) partially closed to 
certain layers and only devoted to 
those who are in contact with blood 
or kinship with the former mem-
bers. Again as it is in China and Ot-
tomans wearing different clothes; 
different writings, alphabets, cal-
ligraphies and (as the use of French 
in British bureaucracy and use of 
Latin in Austrian bureaucracy) us-
ing different languages from the 
large portion of the society   ; pass-
ing through special educations like 
Enderun in classical period, Mek-
teb-i Sultani, Mekteb-i Mülkiye in 
the 19th century of the Ottomans 
or Kameralizm in the 18 th century 
Prussia and Austria; working de-
pending on different rules, promo-
tion, to be appointed and to leave 
work; as in the Ottoman type of kill 
and forfeiture politically governed 
by different rules that is public law 
in terms of individual rights and 
freedoms is one of the future that 
differ bureaucracy from the public. 
Livelihoods of the bureaucracy are 
generally different from that of the 
people: Earnings of bureaucracy 
before moving on to central and 
graded salary system were met with 
mortar collected from the people 
in the provinces. This cause both 
is different in both salaries of civil 
servants are different from each 
other and the public to see himself 
apart from officers. After passing 
the central salary system, we know 
that salaries of the bureaucracy be-
gan to meet from the treasury filled 
with public tax. But differences 
remained sitting. Shortly salary 
system or mortar the people who 
are taxpayers have long been seen 
himself always feeds the bureau-
cracy and bureaucracy as venal (His 
shalwar loose Ottoman/ His wiev is 
slut, Ottoman/not in planting and 
cropping/ the food sharing Otto-

man)

When we look at historically we 
see that bureaucracy is expand-
ing, busier and inflate because of 
increasing in trading volume due 
to the reasons such as enlargement 
of the territories governed by the 
states, rising of their population, 
rising of economic and diplo-
matic relations with the state that 
agreements signed and wars. For 
example, in Britain at the end of 
the 18th century a fiscal bureaucrat 
was falling per thousand and three 
hundred people. This historical 
growth has led to the birth of a 
new term: Bureaumania. With the 
strengthening of communication 
and transportation we witness that 
centralization in the bureaucracy 
is increased and strengthened. We 
observe that again historically with 
the process after this process, to be 
seen the spread of democratization 
and rationality (of rationalization) 
occurs less costly, with the method 
and imposition invented from usu-
ally outside, but from time to time 
through the bureaucracy in accor-
dance with the principle of do more 
with less people, this expansion, 
crowd and inflation is reduced and 
an inversion towards the activity. 
Bureaucracy has chronic problems 
originating from the structure as 
well as individuals attempted to 
overcome with wide variety of laws, 
codes, regulations, statutes and 
ordinance. These are arbitrariness 
(not recognizing rule); favoritism; 
clumsiness; paperwork; laziness 
(“Go-today, come back tomor-
row”); indifference; irregularities; 
unmethodical; incompetence; lack 
of flexibility; responsibility / initia-
tive concerns; irregular coming and 
going to the work; salary deficien-
cies; disruptions in the payment of 
salaries; shortfalls and wrongs in 
pension and employee rights; not 
been fitted of the criteria of merit, 
experience, rank and seniority in 
promotion; bribery; extortion; mis-
use of authority information; wor-
rying about losing your job. We do 
know that each state struggle with 
such problems throughout history. 

Relationship between, disclosure 
of bureaucracy and politics (politi-
cal elite) is important at this point. 
Those who came to power by se-
lecting and appointing or military 
coups and those who are political 
elites, that means those “who holds 
the decision-making mechanisms” 
do not want political involvement 
of the bureaucracy that is “experts” 
and certainly not tolerate this. 
Bureaucrats wait full respect from 
political elite to customs (roots 
immemorial up applications), prac-
tices and law and don’t want them 
interfere with state affairs and try 
to prevent the new rules that politi-

cal elites want to preach or already 
preached. These elites who came 
to the head of politics no matter 
if they are former members of bu-
reaucracy this rule of concern still 
does not change. Corruption of this 
balance between bureaucracy and 
the politics in favor of the bureau-
cracy raises bureaucratic oligarchy.

Relationship of Bureaucracy with 
economic life is the other reason 
of conflict. We owe especially John 
Stuart Mill (1806-1873) and Karl 
Marx the theories of bureaucracy-
economy relationship. In some 
states, while bureaucracy retaining 
the state resources in their hands 
political power has the right to 
make decisions about these. That’s 
why in this kind states economics 
emerges as one of the main reasons 
of conflict between two institu-
tions. While bureaucracy trying to 
be involved in the decision-making 
stage as much as possible, political 
power intervene the bureaucratic 
process as possible and work to 
overcome them. In some states bu-
reaucracy retains the power of both 
state sources and making decision 
on these in his hand. This is called 
bureaucratic oligarchy and still con-
tinues to exist in the state that dif-
fers in two ways from the first clash 
of the conflict: One manifested 
among the bureaucratic clan of dif-
ferent interests, as in the example 
of the Ottoman Empire where the 
emergence of political sects until 
1909. Other is visible between the 
bureaucracy and the private sector, 
such as the countries which the 
private sector is strong. In this sec-
ond type bureaucracy tries to pro-
tect   state priority in economic life 
against the private sector. Shortly 
in both situation i.e even if there is 
a distinction between bureaucracy 
/ political power or not we know 
that the power of bureaucracy on 
economy and politics became the 
topic of discussion 20th century 
onwards. Indeed the process de-
scribed in the form of shrinking 
of the state is actually totally bu-
reaucratic and when it is evaluated 
in terms of liberalism it means the 
liquidation and trimmed of deemed 
unnecessary parts for economics 
and politics.

Let me leave examining adhocracy 
which means “non-purposeful and 
non-permanent form of govern-
ment”, exactly opposite of bureau-
cracy, emerged in 1970 and again 
gained importance with the spread 
of the internet today to another 
post. But here I am now indicating 
that internet technology leads to 
great changes in the bureaucracy, 
leads bureaucracy to be more con-
trollable and available. Power of 
Bureaucracy has significantly dam-
aged due to technology and so the 
classic bureaucracy in pen works 
shows attitude that does not like 
technology. 

Wishing to have more efficient, 
more transparent, more open to 
public participation and a more 
democratic bureaucracy.

Doç. Dr. 
A.Teyfur ERDOĞDU

Bureaucracy
Power of Bureaucracy has significantly damaged 
due to technology and so the classic bureaucracy 
in pen works shows attitude that does not like 
technology. 
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Nihai bir barış anlaşmasına ulaşmaya yö-
nelik desteklerini ve 1967 öncesi sınırlara 
dayanan iki devletli çözümüne olan tam 
bağlılıklarını teyit etmişler ve tüm taraflara 
çözüm şansını tehlikeye atabilecek adımlar-
dan kaçınma çağrısında bulunmuşlardır.»

Tarafların, İran ile AB/3+3 arasında İran›ın 
nükleer programına ilişkin olarak varılan 
anlaşmayı memnuniyetle karşıladığı vur-
gulanan bildiride, Türkiye ve İspanya›nın, 
İran›ın uluslararası topluma tam anlamıy-
la dahil olmasını sağlayacak uzun vadeli, 
kapsamlı çözüme ilişkin paylaşılan hedefle-
rine katkıda bulunması için mutabık kalı-
nan tedbirleri karşılıklı benimsemeye hazır 
bulunduklarını dile getirdikleri aktarıldı. 

-Suriye başlığı

Bildiride, «Suriye» başlığı altında şöyle de-
nildi:

«Taraflar, Suriye›deki krize ilişkin derin 
endişelerini dile getirmişlerdir. Suriye›de 
devam eden çatışmaya siyasi bir çözüm bul-
mayı amaçlayan Cenevre-2 sürecine verdik-
leri desteği yinelemişlerdir. Rejimin, varil 
bombalarıyla savaş silahı olarak kuşatma ve 
açlığı kullanması dahil olmak üzere, ayrım 
gözetmeksizin sivillere karşı gerçekleştir-
diği saldırıları şiddetle kınamışlardır. BM 
Güvenlik Konseyine, rejimin artan vahşe-
tine son vermek amacıyla bu konuyu acilen 
ele alması için çağrıda bulunmuşlardır. 

Cenevre-1 Bildirisi uyarınca, Suriye hal-
kının meşru taleplerini yerine getiren, 
karşılıklı rızayla tüm güvenlik yapıları 
dahil olmak üzere tam yürütme yetkisine 
sahip geçici yönetimin oluşturulmasını 
amaçlayan geçiş sürecinin hızlı bir şekilde 
sonuçlanmasının önemini tekrar teyit et-
mişlerdir. Ayrıca Suriye›nin egemenliğini, 
bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü 
muhafaza ederek tüm vatandaşların din, 
mezhep ve etnik kökenlerine bakılmak-
sızın anayasal eşitlikten faydalandıkları 
demokratik ve çoğulcu Suriye›ye bağlılıkla-
rını vurgulamışlardır. Esad ve yakınındaki 
yardımcılarının kanlı elleriyle Suriye›nin 
geleceğinde yerlerinin olmadığını da yinele-
mişlerdir.»

-Türkiye›nin politikası takdir edildi

İnsani  yardımın artırılması ve 
Suriye›de tam ve serbest erişimin güvence 
altına alınması için somut ve acil olarak 
harekete geçmesi için uluslararası topluma 
çağrıda bulunulduğu vurgulanan açıkla-
mada, «Esad rejiminin zulmünden kaçan 
çaresiz Suriyelilere yönelik Türkiye›nin 700 
bin kişi için barınak sağlayarak sürdürdüğü 
açık kapı politikasını takdir ederek, ulus-
lararası toplumu, komşu ülkelerin insani 
ıstırabın dindirilmesine yönelik çabalarında 
bu ülkelerin yükünü paylaşmaya davet et-
mişlerdir» denildi.

vurgulamışlardır.»

Bildiride, turizm, eğitim-kültür, haberleş-
me ve bilgi toplumu ile enerji alanlarındaki 
işbirliğinin geliştirilmesine yönelik istek ve 
taahhütler de yer buldu. 

-Savunma-Güvenlik 

Türkiye ve İspanya›nın, silahlı kuvvetleri 
arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi ve 
artırmayı kararlaştırdığı belirtilen bildi-
ride, bu bağlamda, İttifak›ın «Bağlantılı 
Kuvvetler İnisiyatifi»nin özellikle iki ül-
kenin silahlı kuvvetleri arasındaki birlikte 
çalışabilirliğini ve etkinliğini geliştirdiğinin 
değerlendirildiği aktarıldı. 

Giderek artan önemdeki siber güvenlik 
ve siber savunma konuları da dahil geniş 
bir ölçekteki güvenlik sorunlarıyla baş 
etmekte ikili işbirliğinin öneminin ve bu 
konuda işbirliğine duyulan ihtiyacın altının 
çizildiğine değinilen açıklamada, “Her iki 
taraf, devam etmekte olan çeşitli müttefik 
harekatları etkili ve etkin yürütme kabili-
yetini muhafaza ederken NATO Kuvvetleri 
2020’nin başarısı için hazırlanan orta ve 
uzun vadeli inisiyatiflere ve stratejilere du-
yulan ihtiyaca vurgu yapmışlardır” denildi.

Bildiride, «Dışişleri» başlığı altında şu ifa-
delere yer verildi:

«Bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin 
olarak taraflar, Orta Doğu ve Afrika ,Kuzey 
Afrika›yı özellikle dikkate alarak, zorlukları, 
gerginlikleri ve küresel toplumun karşılaştı-
ğı fırsatları gözden geçirmişlerdir. Bölgede-
ki ve dünyadaki toplumsal ve siyasal dönü-
şüm sürecinin devam ettiğini teyit etmişler 
ve her yerde herkes için demokrasiyi, temel 
özgürlükleri ve eşit fırsatları teşvik etmek 
ve geliştirmek için ortak kararlılıklarının 
altını çizmişlerdir.»

-Medeniyetler ittifakı 

Avrupa ve Akdeniz Havzası›ndaki geliş-
melerin Medeniyetler İttifakı›na duyulan 
ihtiyacı daha da arttırdığına dikkat çeki-
len bildiride, «Kültürler ve dinler arasın-
daki kutuplaşma eğilimini zayıflatmanın 
İttifak›ın başlıca hedefi olduğunun önemini 
vurgulamışlar ve Avrupa›da ve diğer yerler-
de yabancı düşmanlığı ve İslamofobi tehli-
kelerine karşı savaşma ihtiyacını kabul et-
mişlerdir» değerlendirmesinde bulunuldu.

Tarafların, BM›nin himayesinde müzake-
relerin yeniden başlamasını memnuniyetle 
karşıladıkları ve Kıbrıs›ta kısa sürede mü-
zakere edilmiş bir çözüm için desteklerini 
yineledikleri belirtilen bildiride, «İsrail-
Filistin Çatışması» başlığı altında, şunlar 
yer aldı:

«Taraflar,İsrail-Filistin çatışmasının adil ve 
kalıcı bir çözümü için tarafların ve ABD›nin 
çabalarını memnuniyetle karşılamışlardır. 

nan Suçla Mücadelede İş-
birliği Anlaşması›nın, bu 
anlaşma  uyarınca kurulan 
İspanya-Türkiye Ortak Ko-
mitesinin Mart 2013’te Ankara’da düzen-
lenen ilk toplantısıyla da ispatlanan ikili 
işbirliğini artırmaya yönelik önemini ha-
tırlatmışlardır” ifadesi kullanılan bildiride, 
operasyonel çerçeveye ve bilgi değişimine 
özellikle dikkat etmek suretiyle bu alanda 
işbirliğini daha da güçlendirme konusunda 
mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildiride, Türkiye ve İspanya›nın, Birleşmiş 
Milletler ve Terörizmle Mücadele Küresel 
Forumu çerçevesindeki çok taraflı işbirliği 
de dahil olmak üzere şiddet içeren aşırıcı-
lıkla mücadelede ve radikalleşmeye karşı 
söylemlerin yaygınlaştırılmasında ikili eş-
güdüme ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

-Ekonomi ve ticaret

Bildirinin «Ekonomi ve Ticaret» başlıklı 
bölümünde, son yıllarda ticaret ve ekono-
mik ilişkilerindeki hızlı gelişmeden duyulan 
memnuniyet ifade edildi. Her iki tarafın da 
ikili yatırım akışlarından duydukları mem-
nuniyetin vurgulandığı bildiride, bu bağ-
lamda fırsatları araştırmaları için şirketle-
rin teşvikini sürdürmenin kararlaştırıldığı 
bildirildi.

Üçüncü piyasalardaki işbirliklerini güçlen-
dirme ve dünya çapında farklı bölgelerdeki 
ticari deneyimlerinden yararlanma konu-
sunda isteklere değinilen bildiride, “Taraf-
lar, daha fazla işbirliği için mali hizmetler, 
ulaşım, otomotiv, yenilenebilir enerji, çevre 
teknolojileri, savunma sanayii, inşaat gibi 
sektörler ve kamu-özel sektör işbirliği gibi 
alanları öncelikli alanlar olarak belirlemiş-
lerdir» değerlendirmesinde bulunuldu.

-Sanayi, ulaşım-altyapı

Sanayinin, ekonomilerin Hayat damarı 
olduğu ve bu nedenle de daha fazla geliş-
tirilmesi gerektiği konusunda mutabık ka-
lındığı vurgulanan açıklamada, tarafların, 
savunma alanları, otomasyon, yenilenebilir 
enerji ve çevre teknolojileri alanlarında 
işbirliği imkanlarının araştırılmasını karar-
laştırıldığı belirtildi.

Bildiride, «Ulaşım-altyapı» başlığı altın-
da, şu ifadeler kullanıldı:

«Türkiye›deki yüksek hızlı tren ve diğer 
önemli ulaşım ve altyapı projelerine, İspan-
yol ve Türk devlet demiryolu kuruluşları 
tarafından geliştirilen eğitim programları-
na katılımlarından duydukları memnuniye-
ti dile getirmişlerdir. Taraflar dünyadaki en 
büyük simgesel öneme sahip olan altyapı 
projelerinden biri olan Marmaray Projesini, 
Türkiye ve İspanya arasındaki işbirliğinin 
mükemmel bir örneği olarak öne çıkarmış-
lardır.

Taraflar, hem yüksek hızlı hem konvansiyo-
nel raylı taşımacılıkta, aynı zamanda deniz 
taşımacılığı, lojistik, liman sektörü ve ha-
vaalanı altyapılarıyla diğer ortak ilgi alan-
larında yakın çalışmaya devam etme istek-
lerini belirtmişlerdir. Türkiye, gelecek on 
yıllık süreçte gerçekleştireceği büyük ölçekli 
yatırım projelerine daha fazla İspanyol şir-
ketinin katılımını teşvik etmiştir. Taraflar, 
İspanyol ve Türk inşaat şirketlerinin üçün-
cü ülkelerde ortak projeler gerçekleştirmek 
için işbirliklerini geliştirmelerinin önemini 

Türkiye-İspanya Hükümetler ara-
sı Zirvesi’nin ardından yayımlanan 
ortak bildiride, “Türkiye ve İspanya, 

Suriye’deki rejimin, varil bombalarıyla sa-
vaş silahı olarak kuşatma ve açlığı kullan-
ması dahil olmak üzere, ayrım gözetmeksi-
zin sivillere karşı gerçekleştirdiği saldırıları 
şiddetle kınamışlardır» denildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya 
Başbakanı Mariano Rajoy başkanlığında be-
şincisi gerçekleştirilenTürkiye-İspanya Hü-
kümetlerarası Zirvesi›nin ardından ortak 
bildiri yayımlandı.

Başbakanlık Basın Merkezi›nin internet 
sitesinde yer alan bildiride, Türkiye ve İs-
panya arasındaki Hükümetlerarası Zirve 
Toplantıları›nın, 5 Nisan 2009 tarihin-
de İstanbul›da düzenlenen ilk organizas-
yondan bu yana düzenli gerçekleştirildiği 
anımsatıldı.

Tarafların ikili ilişkilerini daha da ilerletme 
ve güçlendirmeye verdikleri önemi teyit 
ettikleri belirtilen bildiride, zirve toplantı-
larının işbirliklerini yıllık olarak gözden ge-
çirmek ve gelecekte gerçekleştirilecek ortak 
çabaları görüşmek için yararlı ve etkin bir 
platform sağladığı vurgulandı.

Parlamentolar arası işbirliğinin önemine 
işaret edilen bildiride, Parlamentolar Arası 
Değişim ve Diyalog Projesi kapsamında son 
zamanlarda Türkiye ile İspanya arasında 
düzenlenen karşılıklı parlamento heyetleri 
ziyaretlerinin gerçekleştirilmesinin bu alan-
da yeni bir itici güç sağladığı hususunda 
mutabık kalındığı aktarıldı.

Bildirinin «Avrupa Birliği» başlıklı bölü-
münde, İspanya›nın, Türkiye›nin AB›ye ka-
tılımına yönelik desteğini ve taahhüdünü 
yinelediğine değinildi. Bildiride, şu ifadele-
re yer verildi:

«Taraflar, katılım müzakerelerinde yeni bir 
başlığın açılmasını memnuniyetle karşıla-
mışlar ve Türkiye-AB katılım müzakereleri-
ne enerji ve ivme kazandırmak için yerleşik 
uygulamalar ve koşullara bağlı olarak ek 
başlıkların açılmasına yönelik desteklerini 
ifade etmişlerdir. Taraflar, aynı zamanda 
Türkiye-AB Geri Kabul Anlaşması›nın im-
zalanmasını ve vize serbestisine yönelik 
diyaloğun başlatılmasını memnuniyetle 
karşılamışlardır. Taraflar ayrıca,  ortak 
eşleştirme programları, bilimsel ve teknik 
araştırmalar ile akademik ve kurumsal 
değişimler gibi katılım süreci tarafından 
sunulan bütün fırsat ve vasıtaları kullanma 
hususunda mutabık kalmışlardır.”

-Terörle mücadele ve içişlerinde işbirliği 

Bildiride, tarafların, her yerde barış ve 
güvenliğe yönelik en ciddi tehdit olmayı 
sürdürmesinden dolayı terörizmin her tü-
rünü ve tezahürünü şiddetle kınadıkları be-
lirtildi. Her düzeyde ve  tüm forumlarda 
terörizmle ve onun finansman araçlarıy-
la mücadeledeki eşgüdüm ve işbirliklerini 
güçlendirmeye yönelik niyetlerin yeniden 
teyit edildiği vurgulanan bildiride, bu bağ-
lamda uluslararası organize suç ağlarının 
mali suçlar, kara para aklama, insan ve 
uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinin terör 
örgütlerinin ve bunlara bağlı yapıların ana 
finansman kaynağı olduğu gerçeğinin altı-
nın çizildiği aktarıldı. 

«Taraflar, 2009 yılında Madrid›de imzala-

Türkiye-İspanya
Hükümetler Arası 

Zirvesi Ortak 
Bildirisi

Bildiriden: “Türkiye ve İspanya, Suriye’deki rejimin, 
varil bombalarıyla savaş silahı olarak kuşatma ve açlığı 
kullanması dahil olmak üzere, ayrım gözetmeksizin 
sivillere karşı gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle 
kınamışlardır”.
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have confirmed their spport for a final 
peace agreement and their full commitment 
to two state solution depending on the 
boarders before 1967 and they have a 
call for all Parties avoid steps that could 
jeopardize the chances of solution.

At the statement that the Parties welcomed 
the Agrement on nuclear program of Iran 
between Iran and US/3+3 is stressed, it 
is said that Turkey and Spain are ready to 
accept mutually the agreed precautions that 
will lead Iran to be a part of international 
community, to contribute the long term, 
shared goals on comprehensive solutions.

Heading of Syria

At the decleration under the heading of 
“Syria”It is said that;

The Parties voiced deep concern about the 
crisis in Syria. They renew their support on 
Geneva-2 process aimed to find a political 
solution for the ongoing fight in Syria. They 
comdemn vigorously Regime attack on civil 
people without doing any discrimination 
including barrel bombs and usage of siege 
and hunger as a war weapon. They make 
a call to US Security Council to adress 
this issue urgently to give an end to the 
increasing brutality of the regime.

In accordance with the declaration of 
Geneva-1, They have confirmed the 
importance of the conclusion of the 
transition quickly which aimed at the 
creation of the temporaray administration 
with full execution fullfilling legitimate 
demands of the Strian people including all 
security structures with mutual consent. 
Besides they stressed their commitment 
to democratic, pluralistic Syria where they 
benefit from the constitutional equality 
regardless of religion, sect, ethnicity of all 
citizens by maintaining Syria’s sovereignty, 
independence and territorial integrity.

“They have repeated that Assad and close 
assistants have no place in the future of 
Syria with their bloody hands.”

Politics of Turkey is being appreciated

In the explanation highlighted it is said that 
a call was made to international community 
to take  concrete and urgent action for 
increasing humanitarian aid, full and free 
access taken under guarantee in Syria.

“Appreciating permanent  open door policy 
of  Turkey which provide shelter for 700 
thosands people to helpless Syrians who 
escape from Assad regime’s persecution. 
They invited international community to 
share the burden of the countries in their 
efforts towards neighboring countries for 
the relief of humanitaran suffering.”

the fields of tourism, education,culture, 
communication, information society and 
energy have taken place.

-Defence, security

In the decleration which  Turkey and Spain 
have decided to strenghten and increase 
the cooperation among their armed forces 
is stressed in this context it is said that the 
assessment of connected forces initiative 
of the alliance especially working in 
cooperation and efficiency of both countries 
armed forces is made.

In the explanation it is referred to the 
importance  of the need on this issue coping 
with large scale security issues including 
cyber security of the growing importance 
and cyber defence subjects and the need for 
cooperation in this field, while both sides 
maintaining the ability to execute various 
ongoing  allied movements efficiently and 
effectively, they stressed the need for mid 
and long term initiative and strategies for 
the success of NATO forces 2020.

In the declaration, under the headind of 
“Foreign Affairs” these statements have 
taken place:

“On the regional and international subjects 
the Parties especially by taking into account 
Middle East, Africa and North Africa revised 
the diffuculties, tensions, opportunities 
which the global society faced. They have 
confirmed that the social and political 
conversion process in the region and the 
world continued and they underlined their 
joint stability to encourage and improve 
democracy for everybody in everywhere, 
basic liberties and equal opportunnities.”

Alliance of civilizations

In the decleration which took attention 
on the developments in Europe and 
Mediteranian basin further increase 
the need for the alliance of civilizations 
the assessment of “ they stressed the 
importance of the main goal of Alliance is to 
weaken the tendency of polarization among 
the cultures and religions and they accepted 
the need of fighting against xenophobia and 
islamophobia dangers in Europe and other 
places is being done.

At the statement the Parties meet with the 
pleasure restarting of negotiations under 
UN auspices, renew their supports for 
the solution negotiated in a short time in 
Cyprus, these were taken place under the 
headinggs of “ The conflict between Israel 
and Palastine”:

The Parties welcomed the efforts of the 
Parties and USA for fair and permanent 
solution of Israel Palestine conflict. They 

knowledge exchange and 
operational framework.

In the declaration, it is stated 
that there is need for dual coordination in 
widening of discourses against figthning  
violent extremism and radicalism including 
multilateral cooperation in the framework 
of United Nations and Fightning with 
Terrorism Global Forum of Turkey and 
Spain.

Economy and Trade

Under the heading of Economy and trade 
heading of the decleration, the pleasure 
about recent rapid incrase in trade and 
economic relations is stated.In the 
decleration, that both sides pleasure due 
to tho dual investment flow is said, in this 
context it is proclaimed that they have 
decided to cotinue to courage the companie 
to do reseaches the opportunites.

The assesment is made in the decleration 
which the strenghtening of coperations 
in the third markets and the wills on 
utilising the trade experiences from 
dfferen regions of the world mentioned 
the Parties have determined priority areas 
of financial services for more cooperation, 
transportatin,automotive, renewable 
energy,environmental technologies, defence 
industry,construction sector as priority 
areas nd state-private sector cooperation.

-Industry, Transportation-Infrastructure

In the explanation stressing on the 
agreement about the industriesare the lafe 
vessels of economies and so  thay had to 
be improved, ıt is stated that examination 
of cooperation possibilities in the fields 
of defence areas, automation, renewable 
energy and environmental technologies.

In the declaration under the 
“Transportation and Infrastructure heading 
these statemenets have been used:

They expressed their appreciaton of the 
participation in high speed train and other 
important transportation and infrastructure 
projects in Turkey, educational programs 
improved by Spanish and Turkish state 
railway institutions.

The Parties gave priority to Marmaray 
Project one of the worlds largest 
infrastructurre which has a symbolic 
importancas a perfect example of 
cooperation between Turkey and Spain.

The Parties expressed their will to 
continue to work closely both in high 
speed conventional rail transport and sea 
transportation, logistic, harboursector and 
airport infrastructure with other fields of 
common interest. Turkey has encouraged 
the participation of more Spanish 
companies in large-scale investment 
projects in the next ten years.The Parties 
stressed the importance of Spanish and 
Turkish constructin companies develop 
cooperations to realize joint projects in the 
third countries.

In the declaration, the will and 
commitments to develop cooperation in 

Joint declaration is issued after Turkey- 
Spain 5th intergovernmental summit 
which is held under the presidency of 

Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan and 
Spanish Prime Minister Mariano Rajoy.

At the decleration which is on Prime 
Ministry Information Center internet site, 
it is remembered that Intergovermental 
summit meeting between Turkey and 
Spain is being held regularly from the first 
organization in İstanbul on April 5, 2009.

At the declaration which is stated the 
importance that the parties approved 
to further strenghten bilateral 
relationsapproved by the Parties annually, it 
is stressed thatit created useful and effective 
platform to review the cooperation of 
summit meetings and to negotiate common 
efforts in the future.

At the declaration which the importance 
of cooperation pointed out between the 
Parliaments it is said that mutual visit of the 
delegations of the parliament held between 
Turkey and Spain recently in the context of 
the Exchange and Dialogue project between 
the Parliaments agreed to have a new 
impetus.

Under “European Union” heading of the 
declaration, it is said that Spain renewed 
its support and undertaking on Turkeys 
accreation to EU : There was these 
statements in the declaration:” The parties 
welcome the opening of a new heading in 
accession negotiations and express their 
support to accelarate Turkey-EU aimed 
at the opening of  additional headings 
depending on residing executions and 
accession negotiations the conditions.
The Parties , at the same time, welcome 
the signing of Turkey-EU readmission 
agreement and initiating dialogue of 
towards freedom of visa.The Parties, also, 
agreed on using all oppourtunities and 
rehicles presented by accession process such 
as joint syncronzation programs, scientific 
and technical researches, academic and 
institutional exchanges.

-Counter terrorism and cooperation in 
internal affairs

In the declaration, it is specifical that the 
Parties comdemned vigorously all kinds and 
epiphany of terrorism  since it is the most 
serious  threat against peace and security 
everywhere. In the declaration, it is stated 
that reasswonce of institutions orianted 
strengthening of cooperations in all levels 
and forums struggling with terrorism and 
its financial means, is conveyed in this 
context the reality is; it  is the main financial 
service of international offense nett, 
financial crimes, launder the money, drug 
and huma smuggling activities and system 
depuding  on these is underlined.

In the declaration, the statement “ The 
Parties reminded the importance of 
increasing dual cooperation proved by the 
first meeting of Turkey Spain Joint  
Comittee hold in Ankara in March 2009, it is 
forwarded that they have agreed on further 
strenghtening the cooperation in this 
field provided that especially carry about 

Turkey-Spain Joint 
Declaration of 

Intergovernmental 
Summit

From the declaration: It is said that Turkey and Spain 
condemn vigorously Syrian regime attack on civil people 
without doing any discrimination including barrel bombs 
and usage of siege and hunger as war weapon.
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Düşlerim ülkem adına, bir ülke 
düşlüyorum;

• Kavgadan, gürültüden 
uzak, herkesin birbirine gülümsediği, 
düşmanlığın ve hasetin olmadığı,

• Halkı refah içerisinde olan, yok-
sulu, açı, evsizi, işsizi olmayan,

• Devletin milleti için var olduğu, 
milletin de devletini ölümüne sahip-
lendiği,

• İnsanların milliyetlerinden utan-
madığı, 

• Binlerce yıllık geçmişi olan bir 
millet için böyle bir millet ya da ırk 
yoktur denmediği,

• Siyasilerin birbirlerine karşı kin 
dolu konuşmalar yapmadığı, dolayı-
sıyla halk arasında da bunun yansı-
malarının görülmediği,

• Parti yöneticilerinin her gün med-
yada ilk haber olmadığı, başka önemli 
konuların da var olduğu,

• Siyasetin devlet yönetiminden 
mümkün olduğunca uzaklaştığı, gün-
lük siyasi konjonktür yerine sistem 
egemenliğinin geçerli olduğu,

• Faizin, dövizin, borsanın her 
gün emme basma tulumba gibi inip 
çıkmadığı; bu vesileyle dar gelirlinin 
cebinin aşındırılmadığı, tüccarların 
zorda kalmadığı,

• Suçsuz insanların yıllarca hapiste 
çürümediği, suçsuzlukları ispat edi-
lince de sadece pardon diyerek salıve-
rilmediği,

• Yöneticilerin koltuğa yapışmadığı, 
başarısızlık ya da görevi kötüye kul-
lanma durumlarında kendiliğinden 
görevlerinden ayrıldıkları,

• Devlet adamlarının devlet idare-
sine, din adamlarının da sadece dini 
konulara odaklandığı, yani kısaca 
herkesin kendi işini yaptığı,

• Yönetimde model aldığımız ülke-
lerde olduğu gibi, kuvvetler ayrılığı 
ilkesinin; yani yasama, yürütme ve 
yargı erklerinin birbirinden tamamen 
bağımsız olduğu; bunların da kendi 
içinde herkese, her görüşe karşı eşit 
mesafede durduğu,

• Tüm demokratik ülkelerde oldu-
ğu gibi, konuşma, toplantı, inanç, 
basın ve hak arama özgürlüklerinin 
tamamen güvence altına alındığı; bu 
hakka sahip olanların da haklarını 
medeni biçimde kullandıkları bir ülke 
hayal ediyorum.

Çok şey mi istiyorum diye soruyorum 
kendime. Sonra da diyorum ki; bize 
hedef olarak gösterilen çağdaş uygar-
lık düzeyindeki ülkelerde bu beklen-
tiler zaten yaşanıyor ve bunlar bizim 
için de istisnasız bir biçimde geçerli 
olmalı.

Duyarlı bir insan için en zor olan şey, 
uzaktan vatanı için endişelenmesi, 
ancak elinden hiçbir şey gelmediği 
için hüzünlü bir biçimde televizyon-
dan ya da internetten gelişmeleri 
takip etmesi olsa gerek.

Dört aydan beri Amerika Birleşik 
Devletlerindeyim ve bir müddet daha 
burada kalacağım. Ülkeden ayrıldı-

My dreams are for my coun-
try, I am dreaming of a 
country which;

• Is far away from fights and rumble; 
everyone smiles to each other; hostil-
ity and malice does not exist,

• People live in prosperity; there are 
no poor, hungry, homeless and un-
employed,

• State exists for the nation, and the 
nation fully shows ownership to the 
state,

• People are not ashamed of their 
nationalities, 

• The statement “there is not such a 
nation or race” is pronounced for a 
nation, which has a history of thou-
sands of years,

• Politicians do not speak with ha-
tred against each other and thus the 
reflections of these speeches are not 
seen among people,

• Political party officials are not the 
head news everyday in the media but 
rather other important events are 
available,

• Politics is distanced from state 
administration as much as possible, 
and the system domination is seen 
rather than the daily political con-
junctures,

• Interests, foreign currencies and 
the stock exchange do not increase 
and fall everyday, and thus the earn-
ings of the low income groups are 
not lost, and merchants not put into 
difficulties,

• Innocent people are not jailed for 
years, and when proved to be in-
nocent not only released by a simple 
apology,

• Administrators are not stuck to 
their posts, and leave their positions 
by their own will in case of failure or 
misuse of authority,

• State officials are focused only at 
state administration and religious 
people only at religious issues; short-
ly where everyone is focused at own 
business,

• Similar to the countries we have 
modeled in administration, the sepa-
ration of powers principle; in other 
words the full separation of the leg-
islation, execution and jurisdiction 
bodies; and where these bodies are in 
total equality against each other and 
every view,

• As in all democratic countries, 
freedoms of speech, meeting, belief, 
press and seeking rights are under 
complete guarantee of the state, and 
those with these freedoms using 
them in a civilized manner.

I ask myself if I want too much; and 
then I start to say, in countries with 
modern civilization level, which are 
shown as our objectives, people al-
ready live at such levels and these 
principles should be valid totally in 
our country as well.

The most difficult issue for a sensi-
tive person is to be concerned for 
his/her homeland from far away, and 
only follow the events via TV or in-

ğım dönemlerde nispeten durgundu 
ülkem. En azından tansiyon bu kadar 
yüksek değildi. Kısa süre önce Gezi 
Parkı travması atlatılmıştı ve ülkede 
bu süreçte açılan yaraların sarılması 
gerekiyordu. Hem devlet, hem de 
halk yorulmuştu ve büyük ölçüde 
dinginliği arzu ediyordu. 

Yaklaşan seçimler, beraberinde 
siyasetin ve dolayısıyla toplumun 
yeniden gerilmesine neden oldu. As-
lında sorun sadece toplumsal gerilim 
değildi. Bölgemizde meydana gelen 
gelişmeler gittikçe içinden çıkılmaz 
hal alıyordu. Gerek ülke içinde gerek-
se uluslararası çevrelerde gözlenen 
gelişmeler, birlik beraberlik içerisinde 
ortak akılla hareket edilmesini zo-
runlu kılıyordu. 

Peki biz bu ortamda neler yaptık; 
yapıyoruz? Gittikçe radikalleşiyoruz, 
ayrışıyoruz, birbirimizden uzaklaşı-
yoruz. Siyasi konjonktürün etkisiyle 
aramızdaki dostluk ve kardeşlik bağ-
larını yıpratıyoruz. Çoğu zaman ki-
şisel ikbal uğruna tüm değerlerimizi 
yitiriyoruz.

Oysa bize bundan yıllar önce verilen 
nasihatlerde böyle davranmama-
mız gerektiği söylenmiyor muydu? 
Peygamberimiz Hz.Muhammed 
(SAV) “Allah katında en sevimliniz 
dostluk kuran ve kendisiyle dostluk 
kurulanlarınızdır. Allah nezdinde en 
sevimsiziniz de arkadaşların arasını 
açanlardır.” diye buyuruyordu. Aksine 
davrananlar acaba bu peygamberin 
tebaası değil mi? Hünkâr Hacı Bek-
taş Veli “Bir olalım, iri olalım, diri 
olalım.” derken başka toplumlara mı 
sesleniyordu? Cumhuriyetimizin ku-
rucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
“Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk 
Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza 
ve müdafaa etmektir.” derken kim-
lere sesleniyordu acaba? Sadece belli 
grupları mı hedef alıyordu sözlerin-
de, yoksa birlik beraberliğe mi vurgu 
yapıyordu? 

Dini ve milli büyüklerimizin bizlere 
doğru yoldan sapmamamız üzere 
bıraktıkları miras olan sözleri ço-
ğaltmak mümkün. Ama önemli olan 
bu düşünce ve sözleri başta ülkenin 
önde gelenleri olmak üzere, tüm top-
lumun bir hayat biçimi olarak kabul 
etmesi ve uygulamasıdır.

Son sözlerim de yakın zamanlarda 
özellikle yazılı ve görsel medyada 
Türkçeyi katledenlere olacak. Gü-
nümüzde öyle bir noktaya geldik ki 
Türkçeyi kötü kullanmak, kirletmek 
prim yapıyor. Geçtiğimiz günlerde 
ulusal bir gazetede “En İyi Capsler” 
diye bir başlık atılmıştı. Bir başka 
gazete ise “Tapeler komedi” diye 
bir haber yapıyordu. Araştırdım, bu 
iki kelimenin de İngilizce olduğunu 
öğrendim.Buradan soruyorum: Ey 
haberci dostlarım; sözü geçen kelime-
leri ne akla hizmet kullanıyorsunuz? 
Hadi kullandınız peki biz nasıl oku-
yacağız? Bunlar uzaktan dikkatimi 
çeken binlerce örnekten sadece iki 
tanesiydi. Özellikle medyada yazan, 
çizen ve konuşan kimselerin Türkçeyi 
doğru kullanması gerekiyor. Okumuş 
cahillerin, dil düşmanı özentilerin el 
üstünde tutulmaması gerekiyor.

Tüm güzelliklerin ülkemiz üzerine 
olması dileklerimle.

ternet since he/she does not have the 
opportunity to do anything.

I am the United States since four 
months and I will be here for a while. 
When I left the country, things were 
rather quite there or at least the 
tension was not so high. We had 
overcome the Gezi Park trauma only 
a while ago and were trying to heal 
our wounds. Both the state and the 
people were tired and all wished tran-
quility. 

The approaching elections made 
the politics and thus the society 
stretched again. In fact the problem 
was not only social tension. The 
events happening in our region are 
becoming more and more complex 
each day. The developments seen at 
home and abroad make it necessary 
to act and move altogether. 

And what have we been and are al-
ready doing at such an atmosphere? 
We are increasingly becoming 
radicalized, separated and distanced 
from each other. We are corroding 
the links of brotherhood and friend-
ship between each other with the 
influence of the political conjuncture. 
Mostly we are losing all our values 
for the sake of personal prosperity.

But have we not been told not to 
behave so in the advices given to us 
years ago? Our Prophet Muhammad 
(peace be upon him) had said “the 
most beloved one among you for Al-
lah is the one who sets friendships 
and one with whom friendships are 
established. The most unpleasant 
one is the one who makes mischief 
among friends”. Are those acting con-
trary to this not the followers of this 
Prophet? When Hünkâr Hacı Bektaş 
Veli was saying “Let us be one, large 
and awake” was he addressing other 
societies? Who was Mustafa Kemal 
Atatürk, the founder of the Republic 
was addressing when he said “Your 
first duty is to preserve and protect 
the Turkish independence and Turk-
ish Republic forever? Was he address-
ing only certain groups or stressing 
unity and integrity? 

It is possible to increase the number 
of such words from our religious and 
national leaders. The important thing 
is the actualization of these words as 
lifestyle by all the society, especially 
by the leaders of the country.

My final words will be targeting 
those who slaughter the Turkish 
language especially in the printed 
and visual media. We have come to 
a point that misuse of Turkish has 
become a source of prestige. A few 
days ago one of the national news-
papers included such a heading “En 
İyi Capsler” (The Best Caps). Another 
one had chosen “Tapeler komedi” 
(Tapes are comedy). Both words are 
in English. I would like to ask these 
people; “My friends in the media; 
why on earth are you using these 
words? How do you suppose us to 
read them”? These were only two 
examples attracting my attention 
from far away. Those especially writ-
ing or speaking for the media should 
use Turkish language properly. The 
educated ignorants and wannabes 
hostile to language should not be 
respected.

With the hope that all good things 
occur on our country.

Doç.Dr.
Muharrem TUNA

BİR ÜLKE DÜŞLÜYORUM… I DREAM OF A COUNTRY…
Okumuş cahillerin, dil 
düşmanı özentilerin el 
üstünde tutulmaması 
gerekiyor.

 The educated ignorants 
and wannabes hostile 
to language should not 
be respected.
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Uluslararası örgütlerde 
giderek etkinliğini artı-
ran Türkiye, şu anda 14 fark-

lı kuruluşta üst düzeyde temsil 
ediliyor. Daha önce Avrupa Konseyi 
Parlamenterler Meclisi (AKPM) Baş-
kanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 
Genel Sekreterliği gibi önemli görev-
leri de yürüten Türk siyasetçi, büyü-
kelçi ve akademisyenler bugün de çok 
taraflı örgütlerde karar alıcı yer alıyor.

AA muhabirinin Başba-
kanlık Kamu Diplomasi-
si Koordinatörlüğü›nden (KDK) edin-
diği bilgiye göre, Türkiye bir yandan 
başta Birleşmiş Milletler (BM) ve 
NATO olmak üzere dünyanın önde 
gelen örgütlerindeki konumunu 
güçlendirirken diğer yandan da ulusla-
rarası örgütlerdeki Türk liderlerle kü-

resel istikrar, refah ve barışa katkı 
sunuyor.

Son  olarak Başbakanlık Yatırım Des-
tek ve Tanıtım Ajansı Başkanı İlker 
Aycı, Dünya Yatırım Ajansları Birliği 
(WAIPA) Başkanı seçilirken, Marmara 
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Talip Küçükcan, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından 
Müslümanlara Karşı Hoşgörüsüzlük 
ve Ayrımcılıkla Mücadele Özel Temsil-
cisi, AGİT Daimi Temsilcisi Büyükelçi 
Tacan İldem ise «İhtilaf Döngüsü» Ko-
ordinatörü olarak atandı.

 NOBEL BARIŞ 
ÖDÜLÜ’NÜN MİMARI

Yine son dönemde, Genel Direktörlü-
ğünü Büyükelçi Ahmet Üzümcü’nün 
yaptığı Kimyasal Silahların Yasaklan-
ması Örgütü›nün Nobel Barış Ödülü 

kazanmasıyla, uluslararası örgütlerde-
ki Türk liderlerin başarısı küresel dü-
zeyde ses getirdi. Kimyasal Silahların 
Yasaklanması Örgütü›ndeki başarılı 
bir dönemin ardından Ahmet Üzüm-
cü, aynı göreve 2014-2018 yıllarını 
kapsayan ikinci dönem için seçildi.

Üzümcü gibi İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Kadir Topbaş da 
Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler 
Dünya Başkanlığı görevine 2013 
yılında ikinci kez seçildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu 
2014’te Avrupa Ticaret ve Sanayi Oda-
ları Birliği (EUROCHAMBRES) Başkan 
Yardımcılığı görevine ikinci kez geldi.

Öte yandan, 2013 yılında Dışişleri 
Bakanlığı eski Müsteşarı Emekli 
Büyükelçi Ertuğrul Apakan, Uluslara-
rası Kalkınma Hukuku Örgütü (IDLO) 
Danışma Kurulu Başkanı seçildi.

Uluslararası Özel Hukukun Birleşti-
rilmesi Enstitüsü (UNIDROIT) Yöne-

tim Konseyi üyeliğine ise 63 üyenin 
49’unun oyunu alan Türk aday İstan-
bul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bahadır Erdem geldi.

Yine geçen yıl Her Türlü Irk Ayırım-
cılığının Ortadan Kaldırılmasına 
İlişkin BM Sözleşmesi’nin (CERD) 
uygulanmasını denetlemekle sorumlu 
Komite’de 2014-2017 döneminde bo-
şalan 9 üyelik için 16 adayın katıldığı 
seçimlerde, Doç. Dr. Gün Kut, geçerli 
176 oyun 125’ini aldı.

BM Engellilerin Hakları 
Sözleşmesi’nin (CRPD) uygulanmasını 
denetlemekle sorumlu Komite’nin 
2013-2016 dönemi üyelikleri için ya-
pılan seçimlerde ise Türkiye’nin adayı 
İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, ikin-
ci en yüksek oyu alarak seçildi.

Bunlar dışında çok sayıda Türk diplo-
mat, bürokrat, iş insanı, akademisyen 
ve siyasetçi küresel düzeyde faaliyet 
gösteren uluslararası örgütlerde çeşitli 
kademelerde Türkiye’yi temsil ediyor.

Turkey, which increases its inf-
luence at the international 
organizations, is now being rep-

resented at a high level at 14 different 
organizations. Turkish politicians, dip-
lomats and academicians who formerly 
run posts like Head of the European 
Commission Parliamentarian Assembly 
(ECPA), Secretary General of the Isla-
mic Cooperation Organization, are cur-
rently at the decision making posts of 
different multi lateral organizations.

According to the information obtained 
from the Public Diplomacy Coordinator 
of the Prime Ministry by the AA corres-
pondent, Turkey increase its influence 
in top level organizations like the UN 
and NATO in one hand, and on the 
other hand contributes to the global 
stability, prosperity and peace through 
its representatives at the international 
organizations.

The final examples of these assign-
ments are that Head of the Prime 
Ministry’s Investment Support and 
Promotion Agency İlker Aycı was elec-
ted as Head of the World Investment 

Promotion Agencies Union (WAIPA); 
lecturer of Marmara University Prof. 
Dr. Talip Küçükcan was assigned as the 
Special Envoy by the Organization for 
Security and Cooperation in Europe 
(OSCE) for Combating Intolerance and 
Discrimination Against Muslims; and 
Turkey’s Representative at OSCE Am-
bassador  Tacan İldem assigned as the 
Coordinator of “Conflict Cycle”.

ARCHITECT OF THE NOBEL PEACE 
PRIZE

Recently, the success of Turkish leaders 
at international organizations has been 
recognized globally when the Orga-
nization for Prohibition of Chemical 
Weapons, whose General Coordinator 
is Ambassador Ahmet Üzümcü, won 
the Nobel Peace Prize. Following a suc-
cessful term at the Organization for 
Prohibition of Chemical Weapons, Ah-
met Üzümcü has been elected for this 
post for the second term covering years 
2014-2018.

Similar to Üzümcü, Istanbul Metropoli-
tan Mayor Kadir Topbaş has been elec-
ted as the Chairman of United Cities 

and Local Governments Organization 
for the second term in 2013.

Chairman of the Turkish Union of 
Chambers and Commodity Exchanges 
(TOBB) Rıfat Hisarcıklıoğlu has been 
elected as Vice Chairman of Union of 
European Chambers of Industry and 
Commerce (EUROCHAMBRES) for the 
second time in 2014.

On the other hand, former Undersec-
retary of Ministry of Foreign Affairs 
Retired Ambassador Ertuğrul Apakan 
has been elected as the Head of the Ad-
visory Board of International Develop-
ment Law organization (IDLO) in 2013.

Assoc. Prof. Bahadır Erdem from the 
Istanbul University was elected as a 
member of the Management Council 
of International Institute for the Uni-
fication of Private Law (UNIDROIT) by 

receiving 49 of the 63 votes.

Assoc. Prof. Gün Kut was elected as a 
member of the Committee responsible 
for auditing the implementation of the 
UN Charter on Elimination of Racial 
Discrimination for the period of 2014-
2017 by receiving 125 of the 176 votes.

Istanbul Deputy Şafak Pavey was elec-
ted as the Member of the Committee 
responsible for auditing the imple-
mentation of the UN Convention on 
the Rights of Persons with Disabilities 
(CRPD) by receiving the second highest 
vote as the candidate of Turkey.

Many Turkish diplomats, bureaucrats, 
businessmen, academicians and politici-
ans, apart from names above, are repre-
senting Turkey in various international 
organizations at various levels. 

Uluslararası Arenada 
Türk İmzası

Turkish Sign at the 
International Arena

Türkiye’nin uluslararası örgütlerdeki etkinliği 
gün geçtikçe artıyor.

Turkey’s influence at the international 
organizations increases day by day.
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Mülk suresinin son 
ayetinde “ De ki eğer 
suyunuz tükenirse, 

size temiz suyu kim getirecek” 
diye bir soru vardır.

Evet bu surede böylesine 
mucizevi bir ihbar, bir uyarı yer 
almaktadır.

Bize asırlar öncesinden 
günümüzde yaşadığımız bir 
felaketi bildirmektedir:

“Eğer suyunuz tükenirse, size 
temiz suyu kim getirecek?”

Acaba bu konu üzerinde hiç 
düşündük mü?

Gerçekten de, eğer bir gün 
suyumuz tamamen tükenirse, 
bize suyu kim getirebilecek?

Hele hele küresel ısınma gibi 
sebeplerle dünyanın dengesinin 
bozulduğu günümüzde, apaçık 
bir uyarı ve bir gerçek olarak 
önümüzde duran kuraklık ve 
susuzluğu düşündüğümüz 
zaman bu soru daha fazla anlam 
kazanıyor.

Sorunun cevabı aslında çok açık: 
Allah.

Evet, suyu getirecek olan Allah’tır 
elbette; çünkü su onun sonsuz 
rahmetinin bir tecellisi, onun 
sonsuz nimetlerinin bir parçası.

O’nun sınırsız rahmetini, şefkat 
ve merhametini temsil ediyor.

Su, O’nun sonsuz kaynağından 
gelen bir rahmet.

İşte bu sonsuz rahmet 
kaynağından geldiği içindir ki 
bizim inanışımıza göre yağmurun 
adı her zaman “rahmet” olmuştu.

Çünkü eğer bu rahmet olmasa, 
aynen günümüzde olduğu gibi, 
felaketler, sıkıntılar arka arkaya 
geliyordu.

Ne zaman ki insanlar bunaldıysa, 
ihtiyaç duyduysa Allah işte bu 
rahmetini indiriyordu üzerimize.

Bizler yağmura rahmet dedikçe, 
yağmur da gerçekten bizim için 
hep rahmet oldu.

Biz rahmet dedikçe, üzerimize 

oluk oluk rahmet yağıyordu 
sanki.

Ve zaman akıp geçti.

Zaman geçtikçe insanların değer 
yargıları da değişti, aşındı.

Ne zaman ki yağmuru “rahmet” 
olarak gördüğümüz anlayışımız 
kayboldu; ne zaman ki yağmur 
yağınca artık rahmet değil 
de zahmet olarak görülmeye 
başlandı, işte o zaman gerçekten 
de yağmur yağınca zahmet, 
yağmayınca felaket oldu.

Bir de işin doyumsuzluk, aç 
gözlülük boyutu da göz ardı 
edilmemeli elbette.

Allah’ın rahmetini beğenmeyip, 
dudak bükmek, kendi ürettikleri 
geçici çözümlere bel bağlamak 
var bir de.

Allah’ın rahmeti yağarken, 
“benim rahmete ihtiyacım yok, 
kendi suyum var; bu rahmet 
olmasa da olur” anlayışı var son 
zamanlarda.

Oysa bunu diyen gafil bilmez mi 
kendi imkânlarıyla yerin altından 
makineler vasıtasıyla çıkardığı 
sular da Allah’ın hazinesinden 
gelmektedir; bu sular da Allah’ın 
sonsuz nimetlerindendir?

Bilmez mi bu rahmet yağmazsa, 
kendi makineleri de bir işe 
yaramayacaktır?

Ne zaman ki eskinin mütevekkil, 
kanaatkâr, gözü ve gönlü tok 
anlayışı yerini günümüzün ve 
materyalist dünyanın bencil, 
menfaatperest, gözü ve gönlü 
doymayan anlayışına bıraktı, 
rahmet vesilesi olan yağmurlar 
da kesildi adeta.

Bu noktada o soru tüm 
gerçekliğiyle karşımızda duruyor; 
“eğer suyunuz tükenirse size 
temiz suyu kim getirecek?”

Bizim inancımızda neden hep 
“su gibi aziz ol” denmiştir hiç 
düşündük mü acaba?

Su azizdir çünkü “el Aziz” olanın 
bize bir nimeti, ikramıdır.

Bizi su vesilesiyle hayata 

bağlayandır; suyu hayata, hayatı 
da suya bağlamıştır.

Su azizdir çünkü her yerde 
olmasına rağmen çok değerlidir.

Allah bizlere Kur’an’da “suyu 
indiren biziz” der ve bunun için 
“nezzelna” tabiri kullanılır.

Burada dikkat çekici bir durum 
vardır ki, bu ibare hem vahyin 
hem de suyun indirilmesi için 
kullanılmaktadır.

Vahiy nasıl bir mucizeyse, su 
da aynı şekilde bir mucizedir 
aslında.

Yine vahiy nasıl bir hayat 
kaynağıysa, su da bir hayat 
kaynağıdır.

Yine vahiy de su da aslında 
canlıdır.

Ve su, çölleşmiş topraklara can 
verirken vahiy de kurumuş, 
çölleşmiş kalplere hayat 
vermektedir.

Suyun bir rahmet olduğuna, 
Yaratıcının bize bir lütfu 
olduğuna inanmayanlar elbette 
suyun mucize olduğuna da 
inanmazlar.

Ayetlerin de tıpkı su gibi 
indirildiğini kabul etmedikleri 
için onları okumayı ve tatbik 
etmeyi kabul etmezler.

Çünkü bu anlayış için mucize, 
nimet gibi kavramlar anlamsız, 
hayali kavramlardan öte bir şey 
değildir.

İşte bu anlayışta oldukları 
içindir ki ne İslam’ı ne de “nehir 
kenarında bile olsan suyu israf 
etme” diyen Peygamberi ve onun 
takipçilerini anlamazlar, anlamak 
istemezler.

Allah’tan bir şey istemeyi, dua 
etmeyi gereksiz görürler, tahkir 
eder, alaya alır ve küçümserler 
işte bu yüzden.

Onları duayı, Allah’tan istemeyi 
anlatmak işte bu sebeple 
mümkün değildir.

Bir zamanlar bu ülkenin en 
büyük şehrinin başkanlığını 
yapan bugünkü Başbakanımız, 

o dönem yaşanan su sıkıntısına 
karşı “yağmur duası” düşüncesini 
dillendirince günlerce alaya 
alındı, “bu çağda bu kafa” gibi 
manşetlere ve “modern bilim 
dururken ortaçağ adetleri” gibi 
yorumlara hedef oldu.

Bu insanların hayatında İslam 
ve İslam’a ait şeyler alay edilecek 
ve dahası uzak durulacak 
uygulamalar olarak gösteriliyor 
çünkü dua onların dünyasında 
geri kalmışlığın sembolü.

Evet, onlarda dua yok ama her 
türden hurafe var; burçlar, fallar 
hayatlarının önemli bir parçası.

Hayatlarında İslam yok ama 
İslam dışı her şey kutsal onlar 
için; yoga, meditasyon var; 
Hindistan’lardan “guru”lar 
getirip günlerce hayranlıkla 
onların anlattıklarında keramet 
aramlar var.

Bütün bunların hepsi hurafe 
olmuyor ama yağmur duası 
hurafe oluyor onlar için. 

Aslına bakarsanız, kalplerdeki 
kuraklık ve çölleşme, küresel 
kuraklıktan kat be kat daha 
beter.

Topraktaki çölleşme bir yağmurla 
ortadan kalkabilir ama bazı 
kalplerdeki çölleşmeyi vahiy bile 
ortadan kaldıramıyor.

İnkâr her çağda oldu ve olmaya 
da devam edecek; “Ebu Leheb 
ölmedi, Ebu cehil kıtalar 
dolaşıyor” şairin de dediği gibi. 

İşte bu inkârcılar yok 
hükmündeki inkârı var kabul 
ediyorlar hem de var olanı yani 
rahmeti yok sayıyorlar.

Tam da bu şekilde suyun 
rahmet olması idrakini ortadan 
kaldırdılar, yok ettiler.

Asıl büyük felaket budur işte.

Dua insanı insan yapan 
değerlerin başında gelir.

Allah bunu zaten kitabında da 
söylemiyor mu: “De ki duanız 
olmasa, Rabbim size niye değer 
versin?” (Furkan suresi-77).

Muhammed İkbal 
SAYLIK

Kalplerin çölleşmesi mi topraklardaki 
çölleşme mi daha kötü?
Aslına bakarsanız, kalplerdeki kuraklık ve çölleşme, küresel kuraklıktan kat be kat daha beter. 
Topraktaki çölleşme bir yağmurla ortadan kalkabilir ama bazı kalplerdeki çölleşmeyi vahiy bile ortadan 
kaldıramıyor.
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In the final verse of the Surah 
Al Mulk it is asked “Say, 
“Have you considered: if 

your water was to become sunk-
en [into the earth], then who 
could bring you flowing water?”

Indeed this surah contains such 
a miraculous warning.

It warns us back from centuries 
about a disaster we are witness-
ing in the present.

“If your water was to become 
sunken [into the earth], then 
who could bring you flowing wa-
ter?”

Have we ever thought about this 
issue seriously?

In fact if we run out of water one 
day, who will bring us water?

This question becomes more 
meaningful these days when we 
witness and see the drought and 
lack of water in a world, which is 
losing its balance due to factors 
like the global warming.

Actually the answer to this ques-
tion is very clear: God.

Yes indeed it is God who will 
bring the water because water 
is the reflection of his endless 
bounty and a part of his unfin-
ished blessings.

Water represents his never end-
ing compassion, mercy and 
grace.

Water is a blessing running from 
his endless resource.

It is for this reason that in our 
belief rain was named as “rah-
met” (compassion).

Because if it was not for this 
compassion (rain), disaster and 
nuisances would follow each 
other just like the present day.

Whenever the mankind was in 
nuisance, and in need, God sent 
his compassion above us.

As long as we called rain com-
passion, rain was really a com-
passion for us.

As we said compassion, it was 

like mercy and compassion was 
raining on us.

And time flew away.

As the time passed, the values of 
the people changed and eroded.

Whenever we lost the perception 
that saw rain as compassion and 
started to see rain as a trouble, 
then troubles began when it 
rained, and disasters followed 
when it did not..

And surely we should not miss 
the greediness and cupidity as-
pects of the issue.

There is the new trend, which do 
not like the compassion of God, 
and rely on the temporary hu-
man made solutions.

We see people around saying “I 
do not require God’s compassion 
and mercy; I have my own facili-
ties for water”.

But don’t they know that the wa-
ter they extract from the ground 
through machines is also from 
the blessings of God?

Don’t they know that if God 
does not send them rain, their 
machines would do them no 
good?

Whenever the satisfied and 
rich-in-heart perception of the 
past was replaced by the selfish, 
greedy perception of the present 
day and materialist world, the 
rain, which was a source of com-
passion, also stopped.

At this point, the question lies 
before us with all its reality; “If 
your water was to become sunk-
en [into the earth], then who 
could bring you flowing water?”

Have we ever thought why is 
there a concept of “be precious 
(mighty) as the water” in our 
culture?

Water is mighty because it is a 
blessing and offer of “The Al-
mighty”.

He connects us to life through 
water; He connects life to water 
and water to life.

Water is mighty (precious) be-
cause it is precious even it is 
plenty all around.

In the Quran, Allah tells us that 
“we have descended the water” 
and uses the term “nazzalna” for 
this event.

What should be underlined here 
is that this term is used for de-
scending of both water and rev-
elations.

As the revelation is a miracle, 
similarly water is also a miracle.

As the revelations are source for 
the life, water is also a source of 
life.

And water enlivens the dry lands 
while revelations give life to the 
dried hearts.

Of course those who do not be-
lieve that water is compassion, 
a blessing of the Creator would 
certainly not believe that water 
is a miracle.

Since they do not believe that 
the verses are descended similar 
to water, they never accept read-
ing the verses and practicing 
them.

Because for this approach, mira-
cles, blessing and etc. are mean-
ingless and imaginary issues for 
them.

Since they represent such a per-
ception they do not understand 
the Prophet who said “do not 
waste water even if your stand-
ing by a flowing river” and his 
followers.

They find it useless to ask for 
something and praying to God, 
and humiliate those doing so.

It is therefore impossible to tell 
them about the prayer and ask-
ing from God.

When elected as the Mayor for 
the largest city of this coun-
try, our present Prime Minis-
ter had once mentioned the 
“rain prayer” against the then 
drought, he was humiliated and 
was target to being non mod-
ern and practicing Middle Age 

practices rather than modern 

science.

These people see Islam and 

everything related to Islam as 

things to stay away from since 

religion, prayer etc. are symbols 

of being under developed for 

them.

Yes, they do not accept prayers 

but you can see every type of 

superstitions in their lives; horo-

scopes, fortune telling etc.

There is no place for Islam in 

their lives but anything religious 

from other cultures is present in 

their lives; yoga, meditation, vis-

iting gurus from other cultures 

and practicing their orders.

These are all not superstitions 

for them, but they see praying 

for rain as a superstition. 

In fact the drought and deserti-

fication of hearts is much more 

worser than the drought and de-

sertification of the lands.

The drought in lands can be 

eliminated through the rain, but 

even revelations might not elim-

inate the drought of the hearts.

Denial has been present at every 

age, and it will continue to be. 

These deniers do two things; 

first they invite people to denial, 

which in fact does not exist, and 

second they do not accept the 

existence of compassion, which 

in fact exists.

In this way, they destroyed the 

perception, which considered 

water being compassion.

In fact this is the greatest disas-

ter.

Prayer is among the main values, 

which make the person a hu-

man.

Do you not know Allah saying 

“Say, “What would my Lord care 

for you if not for your supplica-

tion?” (Al Furqan-77).

Muhammed İkbal 
SAYLIK

Which is worse; the desertification of 
lands or the hearts?
In fact the drought and desertification of hearts is much more worser than the drought and 
desertification of the lands. The drought in lands can be eliminated through the rain, but even 
revelations might not eliminate the drought of the hearts.
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and world stability”

Ruhani emphasis Iran committed to 
fair and constructive negotiations 
in the framework of international 
law; he said “We hope opposite party 
show the same will in the negotia-
tions which are planned to continue 
recently. This should be very well 
known that Iranian people did not 
afraid of any threat and will not be 
afraid “.

Ruhani pointing that Iranians do 
not afraid of any thread including 
sanctions, said these; “The threats 
against Iran we find trivial and child-
ish. Still those who hurl threats of all 
options are on the table needs a new 
pair of glasses. They cannot threaten 
our people with no options. Iranian 
people find threatening language as 
contrary to law and morality. Sanc-
tions and threats had worked; it 
would have worked for the past 35 
years. The people of Iran have strug-
gled and stand tall against various 
enemy threats for 35 years. It should 
be known that threats will result in 
greater unity and struggle. If they 
want to attack on Iran, the Iranian 
people will fight with all his strength 
and the attacker will regret. “

In his speech, Ruhani sending mes-
sages to some sectors in the country 
said that “Foreign policy is not de-
pendent on any side and parties. For-
eign policy is determined on the basis 
of national interests of each sector in 
the country”

Ruhani gave his speech end with the 
words the slogan “Independence, 
freedom, Islamic Republic”   of the Is-
lamic Revolution in 1979.

The crowd in the ceremony supported 
the president’s speech with acclama-
tion. Citizens left the square by bus 
after the ceremony.

Iranian President Hassan Ruhani 
said that they have found all 
threats against Iran trivial and 

childish and they do not have fear of 
sanctions.

35th anniversary of Iran Islamic 
Revolution was celebrated all over the 
country with wide participation.

The crowd marching to Azadi Square 
in Tehran, capital, as it is every year, 
this year also they chanted as “death 
to America” and “death to Israel”.

After the march with chanting slo-
gans the banners written on “We’re 
excited for the options on the table” 
and “we are ready to the great war 
“ carried by hundreds of thousands 
of Iranians filling Azadi Square drew 
attention.

After the celebration began with the 
recitation of Holy Quran, revolution 
anthem which was composed against 
the Shah’s regime 35 years ago was 
read and balloons were distributed to 
the public from the sky.

The President Hassan Ruhani who 
addressed the crowd gathered at the 
ceremony area said that revolution 
is not belong to a party, ideology or 
any sector it belongs to all citizens of 
Iran.

Ruhani stating that the Iranian peo-
ple have a message to the world con-
tinued his speech “the negotiations 
we have conducted with the 5 +1 
countries are message of peace and 
goodwill of the Iranian. Nuclear talk 
is an historical exam for Europe and 
the U.S. If they move in the frame-
work of law, rights of the Iranian peo-
ple, mutual benefit and respect they 
will receive a positive response from 
the Iranian people. However, they 
continue their past mistakes; this will 
be to the detriment of their people 

35th  anniversary of  
Iran Islamic Revolution

İran’ın adil, yapıcı ve uluslararası 
kanunlar çerçevesinde müzakere 
etmeye kararlı olduğuna vurgu yapan 
Ruhani, “Yakın zamanda devam 
etmesi planlanan müzakerelerde karşı 
tarafın da aynı iradeyi göstermesini 
umuyoruz. Şu çok iyi bilinsin ki İran 
halkı hiçbir tehditten korkmamış ve 
korkmayacaktır” ifadesini kullandı.

İran halkının yaptırımlar da dahil 
hiçbir tehditten korkmadığına işaret 
eden Ruhani, şunları kaydetti:

«İran›a yöneltilen tehditleri önemsiz 
ve çocukça buluyoruz. Hala tüm seçe-
neklerin masada olduğu tehditlerini 
savuranların yeni bir gözlüğe ihtiyacı 
var. Halkımızı hiçbir seçenekle tehdit 
edemezler. İran halkı tehdit dilini 
hukuka ve ahlaka aykırı buluyor. 
Yaptırım ve tehditler işe yarasaydı 
geçtiğimiz 35 yıl içerisinde işe yarar-
dı. İran halkı 35 yıldır çeşitli düşman 
tehditleri karşısında dimdik ayakta 
durmuş ve mücadele etmiştir. Tehdit-
lerin daha büyük birlik ve mücadeley-
le sonuçlanacağı bilinmelidir. İran’a 
saldırmak isterlerse İran halkı tüm 
gücüyle mücadele edecek ve saldır-
ganları pişman edecektir.”

Konuşmasında ülkedeki bazı kesim-
lere de mesajlar gönderen Ruhani, 
“Dış politika hiçbir Kanada ve partiye 
bağımlı değildir. Dış politika ülkedeki 
her kesimin milli menfaatlerini esas 
alınarak belirlenir” dedi.

Ruhani konuşmasını, 1979›da yapılan 
İslam Devrimi›nin sloganı olan «Ba-
ğımsızlık, özgürlük, İslami Cumhuri-
yet» sözleriyle bitirdi.

Törende bulunan kalabalık Cumhur-
başkanının konuşmasına alkışlarla 
destek verdi. Vatandaşlar törenin 
ardından otobüslerle meydandan ay-
rıldı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, İran’a yöneltilen tüm 
tehditleri önemsiz ve çocukça 

bulduklarını, yaptırımlardan 
korkmadıklarını söyledi.

İran İslam Devrimi’nin 35. yıl 
dönümü, tüm ülkede geniş katılımla 
kutlandı. Başkent Tahran’daki Azadi 
Meydanı›na yürüyen kalabalık, her yıl 
olduğu gibi bu sene de «Amerika›ya 
ölüm» ve «İsrail›e ölüm» sloganları 
attı.

Sloganlar eşliğinde yapılan yürü-
yüşün ardından Azadi Meydanı›nı 
dolduran yüz binlerce İranlının 
taşıdığı “Masadaki seçenekler için can 
atıyoruz” ve “Büyük savaşa hazırız” 
yazılı pankartlar dikkat çekti.

Kur›an-ı Kerim tilaveti ile başlayan 
kutlamanın ardından 35 yıl önce Şah 
rejimine karşı bestelenen devrim 
marşları okundu ve gökyüzünden hal-
ka balonlar dağıtıldı.

Tören alanında toplanan kalabalığa 
hitap eden Cumhurbaşkanı Hasan 
Ruhani, devrimin bir partiye, ideolo-
jiye ya da herhangi bir kesime değil, 
tüm İran vatandaşlarına ait olduğunu 
söyledi.

İran halkının dünyaya mesajı 
olduğunu belirten Ruhani, 
“5+1 ülkeleri ile yürüttüğümüz 
müzakereler İran halkının barış ve iyi 
niyet mesajıdır. Nükleer müzakereler 
Avrupa ve ABD için tarihi bir 
sınav. Eğer hukuk, İran halkının 
hakları, karşılıklı menfaat ve saygı 
çerçevesinde hareket ederlerse İran 
halkından olumlu cevap alacaklardır. 
Ancak geçmişte yaptıkları hataları 
sürdürürler ise bu kendi halklarının 
ve dünya istikrarının zararına olacak-
tır” diye konuştu.

İran İslam Devrimi’nin 
35. yıl dönümü 

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran›a yöneltilen 
tüm tehditleri önemsiz ve çocukça bulduklarını, 
yaptırımlardan korkmadıklarını söyledi.

Iranian President Hassan Ruhani said that they have 
found all threats against Iran trivial and childish and 
they do not have fear of sanctions.
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geçildi. Gecede çok sayıda, siyasetçi, aka-
demisyen, iş adamı, sivil toplum kuruluş 
temsilciler, gazeteci ve Kumrulu’lu aileler 
bir araya geldi.

Ak Parti Ordu Milletvekili Mus-
tafa Hamarat Ankara Kumrulular 
Derneği’nin dayanışma gecesine 
katıldı. Gecede konuşan Hamarat, 5 
milyonluk Ankara’da Kumruluların 
gösterdiği hemşeriliğin örnek oldu-
ğunu söyledi.

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hama-
rat Ankara Kumrulular derneğinin Antares 
Amade balo ve nikah salonunda yapılan da-
yanışma gecesine katıldı. Kanal 52 TV’nin 
canlı yayınladığı geceye Bine yakın Kumrulu 
katıldı. Dernek Başkanı Vedat İlkyaz’ın 
açılış ve selamlama konuşmasıyla başlayan 
gecede Milletvekili Mustafa Hamarat Kum-
rulu hemşerilerine seslendi.

Kendisinin de sivil toplum faaliyetlerinin 
içerisinden geldiğini vurgulayan Hamarat 
Sivil Toplum çalışmalarının özellikle büyük-

şehirlerde ivme kazandığını, gurbette hem-
şeri dayanışmasının gitgide artış gösterdiği-
ni, bunun en somut örneğini de Kumrulular 
gecesinde görüldüğünü kaydetti.

Ankara gibi 5 milyonu aşmış bir ilde Kum-
ruluların birbirlerine sımsıkı tutundukları-
nı, bunun örnek bir hemşericilik çalışması 
olduğunu söyleyen Hamarat sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Bugün burada Kumrulu 
hemşerilerimiz, 5 milyonluk 
Ankara’nın çeşitli yerlerinden 
gelerek dayanışma örneği 
göstermektedirler. Bize bu 
dayanışmaya destek olmak, 
katkı vermek düşer. Hemşe-
rilerimizi, Sn. Başkan Vedat 
İlkyaz nezdinde tebrik ediyorum, kutluyo-
rum. Gurbette yaşadığı halde sılasını unut-
mayan, memleketini her daim yüreğinde 
yaşatan, uzaktan da olsa hizmet etme der-
dinde olan Kumrulu hemşerilerimize tekrar 
tebriklerimi sunuyorum.” dedi.

Kumrulular gecesine Milletvekili Mustafa 
Hamarat, İhsan Şener, 23. Dönem Milletve-
kili Eyüp Fatsa, Başbakanlık Teftiş Kurulu 
Başkanı Yunus Arıncı, Kumru Kaymakamı 
Ahmet Özkan, Kumru Belediye başkanı 
Ticabi Civelek ve birçok bürokratın yanı sıra 
Ankara’da yaşayan bine yakın Kumrulu ka-
tıldı.

ANKARA (Sivil İnisiyatif) An-
kara Kumrulular Dernek Baş-
kanı Vedat İlkyaz ve yönetim 

kurulu, Başkent Platformu genel 
başkanı aynı zaman da Kırgızistan 
Fahri Konsolosu Dr. Mustafa Kurt’u 
makamın da tanışma ziyareti yaptı-
lar ve yapmış oldukları çalışmaları 
anlattılar.

Vedat İlkyaz; 20 Temmuz 1987 tarihinde 
kurulan derneğimiz, demokrasinin vazge-
çilmez ihtiyacı olan sivil toplum kuruluş-
larından biri olmanın bilinciyle, 26 yıldır 
faaliyetini sürdürmektedir.

Ankara’ya bir şekilde yolu düşen 
üyelerimiz ve hemşerilerimize, Reh-
berlik ve Müşavirlik hizmetleri 
sunmak,Ankara’daki hemşerilerimizi 
birbirlerinin varlığından, konumundan 
haberdar etmek ve onlara buluşma ze-
mini sağlamak,sevinç ve kederlerimizi 
birbirimizle paylaşmak,yöremize ait tüm 
değerlerimizi (Kültürümüzü, fındığı-
mızı vb..) tanıtmak, lobi faaliyetlerinde 

bulunmak,başarılı, fakat ekonomik duru-
mu yeterli olmayan öğrencilerimize burs 
vermek gayeleri ile çalışmalarını sürdüren 
derneğimizde, “13. Dönem Yönetim Ku-
rulu” olarak görev başında bulunuyoruz.
dedi…

Fahri Konsolos Dr. Mustafa Kurt; plat-
form hakkında kısa bir bilgi verdi. 
Atalarımızın vakıf anlayışını yani mirası-
nı yaşatmaya gayret gösteriyoruz. Ecdadı-
mızın yaptığı gibi bizler insanlar arasında 
dinsel, dilsel, ırksal, mezhepsel ve siyasal 
görüş ayrımı yapmaksızın, dünya insan-
larının tümünü kucaklayan, Türk ve dün-
ya insanlarının huzurlu, mutlu ve barış 
içerisinde refah ile yaşayacağı bir dünya 
oluşturulması için, çok yönlü çalışmalar 
yürütmekteyiz.. 

Başkent Platformu; “İNSANI YAŞAT Kİ 
DEVLET YAŞASIN“ ilkesini düstur edin-
miş, bu düsturla bütün dünya insanları 
için çalışmaya talip olmuş insanlardan 
müteşekkil bir sivil toplum kuruluşu 
olmanın, bilinç ve sorumluluğunu ta-
şımaktadır. Bu çerçevede bünyemizde 
bine yakın sivil toplum kuruluş temsilcisi 
bizimle birlikte bu misyona hep beraber 
hizmet etmektedir. Dedi..

Daha sonra Kumrulular derneğinin An-
tares AMADE Balo ve nikah salonun da 
hazırlanmış olan dayanışma gecesine 

SON YILLARDA OSMANLI 
VAKIF KÜLTÜRÜ YENİDEN 
HAYAT BULMAKTA

Kumru Association in the AMADE salon 
of prom and wedding hall in Antares. 
Numerous politicians, academics, busi-
nessmen, NGO representatives, journa-
lists, and the families from Kumru met at 
night.

Mustafa Hamarat, Ak Party Ordu Deputy, 
joined the solidarity night of Ankara 
Kumru Association. Hamarat who speak 
at night said that fellowship shown by 
those from Kumru is an example in An-
kara where 5 million live. 

Mustafa Hamarat, Ak Party Ordu Deputy, 
joined the solidarity night of Ankara 
Kumru Association in Antares Amade 
salon of prom and wedding hall. Nearly 
thousand people from Kumru joined the 
night that Channel 52 TV’s live broad-
cast. At night beginning with the opening 
and greeting speech of President Vedat 
İlkyaz Kumru deputy Mustafa Hamarat 
spoke to his fellow countrymen.

 Hamarat stressed that he himself  also 
arise within civil society activities said 
that Civil Society work is gaining mo-
mentum especially in metropolitan cities, 
gradually increase the solidarity that fel-
low countrymen out, the most concrete 
example of this seen at night of those 
from Kumru.

 Hamarat who says those from Kumru 
were clinging to each other in a city like 
Ankara whose population over 5 million, 
this is an example country fellowship 
work is continued as follows:

 “Today here our fellow countrymen show 
an example of solidarity by coming from 
different places of Ankara where 5 million 
lives. Our duty is to support and contribute 
this solidarity. I congratulate and celebrate 
our country fellowmen in the presence of 
President Mr. Vedat İlkyaz. Although living 
out, not forget his home city, always lived 
his hometown in his hearts, again I congra-
tulate my countrymen from Kumru who are 
worry to serve even remotely. “he said.

The deputy Mustafa Hamarat, Ihsan Şener 
, 23th  Period Deputy Eyüp Fatsa, Yunus 
Arıncı, head of  Prime Ministry Inspection 
Board, Ahmet Ozkan, Kumru Governor, 
Ticabi  Civelek Kumru mayor and many 
bureaucrats as well as nearly thousand fel-
lowmen living in Ankara joined to the nigh 
of   Kumru countrymen.

ANKARA (Civil Initiative) 
Vedat İlkyaz President of Ankara 
Kumru People Association and 

board of directors did a meeting visit to 
Dr. Mustafa Kurt, chairman of Capital 
Platform, also Honorary Consul of the 
Kyrgyz Republic in his office and talked 
about the work they have done.

Vedat İlkyaz; Our association which was 
founded on July 20, 1987, has been ope-
rating for 26 years being aware of one of 
the civil society organizations, an indis-
pensable requirement of democracy.

He said; we are in duty as “13th  Period, 
the Board of Directors “,our association 
continue its studies with the aim of pro-
viding guidance and consultancy services 
for our members and fellow came to 
Ankara, informing our countrymen in 
Ankara from each other’s presence, place 
and provide a meeting ground for them, 
sharing our joys and sorrows, introducing 
all the values   of our region (our culture, 
nuts, etc...), lobbying, to give scholarship 
our students who are successful but the 
economic situation is not adequate... 

Honorary consul Dr. Mustafa Kurt; gave 
a brief information about the platform.  
We endeavor to keep alive the legacy of 
understanding of the foundations of our 
ancestors. We are carrying comprehen-

sive works to create a world 
where Turks and people of 
the world will live peaceful, 
happy and embracing all 
people of world without do-
ing any religious, linguistic, 
racial, sectarian and political 
views discrimination among 
the people of the world as our 
ancestors did.

He said; Capital Platform; carries the 
consciousness and responsibility of be-
ing a non-governmental organization, 
reminding the maxim “LET LIVE THE 
PEOPLE SO THE STATE L IVE” and 
composing from the people who has 
been aspired to work for the people of 
the whole world with this maxim. In this 
framework representative of nearly thou-
sand non-governmental organizations in 
our body serve to this mission with us.

Later on it was passed to the solidarity 
night prepared by those who are from 

REVIVAL OF OTTOMAN 
FOUNDATION CULTURE IN 
RECENT YEARS 
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Ev sahipliğini,  Ankara mobilyacı-
lar odasının yaptığı toplantıya; 
Mobilyacılar odası başkanı Hüse-

yin Taklacı ve yönetim kurulu üyeleri, 
Başkent Platformu Genel Başkanı Dr. 
Mustafa Kurt ve yönetim kurulu üye-
leri, Asya Sağlık başkanı Dr. Mehmet 
Asım Hanaz ve yönetim kurulu üyeleri 
katıldı.

Ankara mobilyacılar odasında sağlık ve 
iş güvenliği hakkındaki sunumu Asya 
Sağlık Şirket Yönetim Kurulu Başkanı 
Dr.Mehmet Asım Hanaz  sinevizyon 
eşliğinde şunları anlattı;

Bilindiği gibi 6331 Sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 
tarihinde yayınlanmış, 01 Ocak 2013 
tarihinden itibaren hayatımıza girme-
ye başlamıştır. 50’nin altında çalışanı 
olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıftaki 
iş yerlerinde iş yeri hekimi, iş güvenliği 
uzmanı ve işyeri hemşiresi istihdamı 
01 Temmuz 2013’ten 01 Ocak 2014 
tarihine, az tehlikeli sınıftaki işyerleri 
ve kamu kurumlarında 01 Temmuz 
2014’ten 01 Temmuz 2016 tarihine 
ertelenmiştir. Buna göre, 50’nin altında 
çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıftaki iş yerlerinde iş yeri hekimi, 
iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hemşi-
resi hizmetlerinin sunumu 01 Ocak 
2014 tarihinden itibaren zorunlu hale 

gelecektir. Bu kapsamda tüm işveren-
lerimizin öncelikle tehlike sınıflarını 
öğrenmeleri ve buna göre yetkili ortak 
sağlık ve güvenlik birimleri ile irtibata 
geçmeleri gerekmektedir” dedi. 

 Az tehlikeli sınıfta yer alan ve  50’den 
az çalışanı olan iş yerlerinin ise 2016 
yılında kapsama gireceğini, yeni yıldan 
itibaren iş yeri hekimi ve iş yeri güven-
liği uzmanı bulundurmayan firmaların 
önemli miktarda para cezasıyla karşı 
karşıya kalacağını, “2016 yılı Temmuz 
ayında da, kamu iş yerlerinin tümünde, 
özel sektördeki az tehlikeli tüm iş yerle-
rinde devreye girecek. Yani, bakkal, ma-
nav, berber ve apartmanlarda yürürlüğe 
girmesine daha bir buçuk yıldan fazla 
süre var ama risk değerlendirmesi için 
kapsama girdiler» dedi.

Esnaf ve küçük  işletmelere uzman ve 
doktor temininde devletin destek sunu-
lup “İş yerinde 9 veya daha az çalışanı 
olanlardan tehlikeli ve çok tehlikeli 
sınıfta olanların iş sağlığı ve güvenliği 
ile işyeri hekimi veya diğer sağlık per-
soneli ihtiyacını Sosyal Güvenlik Kuru-
mu (SGK) illerde açacağı ihaleler sonra-
sında, ortak sağlık-güvenlik (OSGB) bi-
rimlerine ihale edecek ve bu işyerlerinin 
cebinden tek kuruş para çıkmayacak. 
İhaleyi alan OSGB, sanayi sitelerindeki 
tamirhane, tornacı, elektrik ustaları 

gibi iş yerlerine yılda bir defa 1 saat iş 
sağlığı ve güvenliği uzmanı ile üç yılda 
bir defa işyeri hekimi gönderecek” dedi.

İş sağlığı ve güvenliği  kapsamında bu-
lunan işletmelerin yasaya aykırı hareket 
ettiği halde para cezası uygulanacağını, 
6331 sayılı iş kanunun cezaları düzen-
leyen 26. maddesinde bu yükümlülük-
lerin cezasının belirlenen nitelikte iş 
güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi 
görevlendirmeyen işverene görevlen-
dirmediği her bir kişi için ve aykırılığın 
devam ettiği her ay için 500 TL olduğu-
nu söyledi. «Diğer sağlık personeli gö-
revlendirmeyen işverene ve aykırılığın 
devam ettiği her ay 2 bin 500 TL olarak 
ifade edilmektedir. Firmaların bu hiz-
meti alıp almadıkları Çalışma Ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı’nca ISG-KATİP sis-
temi üzerinden online olarak kontrol 
edilmektedir” dedi.

İşletmelerin hizmeti OSG birimlerin-
den fatura karşılığı satın alabilecekler. 
“İş yeri iş verenleri iş yerlerinde ya tam 
zamanlı ya da kısmi zamanlı iş yeri he-
kimi, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı işe 

alacak veya ortak sağlık-güvenlik şir-
ketlerinden fatura mukabili bu işi satın 
alacak. Ayrıca, iş verenin kendisine ait 
belgesi varsa kendisi, belgesi olan işçisi 
varsa bu işçisini de isterse Bakanlığa 
uzman olarak bildirebilecek» dedi.

Bu sistem dahilin de Asya Sağlık ve İş 
güvenliğinin amacı; Sağlıklı ve güvenli 
bir çalışma ortamı oluşturmak üzere 
işin normal akışını aksatmadan daha 
verimli bir çalışma ortamının sağlan-
masına katkıda bulunmak amacıyla, 
çalışma ortamı gözetimi, çalışanların 
sağlık gözetimi, İlkyardım ve acil müda-
hale, eğitim, danışmanlık ve bilgilendir-
me hizmeti vermektir.

Asya sağlık ve iş güvenliği olarak; sü-
rekli kendini yenileyen uzman ekibimiz 
ile yasa ve yönetmeliklerde belirtilen  
sorumlulukları  yerine getirerek her 
zaman  çözüm ortağı olmak ve kaliteli 
hizmet sunmaktır.

Sosyal sorumluluk çerçevesinde bize bu 
imkanı sağlayan Ankara mobilyacılar 
odasına ve başkent platformuna şük-
ranlarımı sunuyorum dedi.

Başkent Platformu ve Mobilyacılar Odasından Sosyal 
Sorumluluk Adına Asya Sağlık İşbirliği İle İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hakkında Seminer Düzenlediler…

Başkent Platformu ve Mobilyacılar Odası, sosyal 
sorumluluk adına Asya sağlık, işbirliği ile ortaklaşa 
hazırladıkları; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması, mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının 
iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, 
sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini  anlatan bir seminer 
düzenlendiler.
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To the meeting hosted by Ankara 
Furnishers Room; Hüseyin 
Taklacı, president of furnishers  

room and executive board members, 
Dr. Mustafa Kurt, General President 
of Capital platform and executive 
board members, Dr. Mehmet Asım 
Hanaz Asian Health president and 
board members joined to the meeting 
hosted by Ankara Funishers Room. In 
presentation on occupational  health 
and security in Ankara Fuurnishers 
Room by Dr. Mehmet Asım Hanaz, the 
chairmen of Asian Healthcare company 
in the accompany of cinevision,  he 
explain these:

“ As it is known Occupational Health 
and Safety Law numbered 6331 
published on 30th June 2012  and 
started to enter our lives  1st January 
2013 onwards. In hazardous and 
dangerous  working places that has 
employee less than 50 employees of 
work place doctor, safety practice and 
workplace nurse is phostphoned from 
1st July 2013 to 1st july 2014, In the 
less dangerous workplaces and state 
institutions from 1st July 2014 to 1st 
July 2016. According to this, in the 
hazardous  and dangerous workplaces  
which has less than 50 employee the 
presentation of  workplace doctor, 
safety practice  and workplace nurse 

services will be compulsory after 
1st June 2014. In this context, All 
employers  should learn their class 
of danger and according to  this they 
should contact with authorized joint 
health and security units.”

Less dangerous work places  which has 
less than 50 employees will be in this 
context  after 2016 and the companies  
which do not hire workplace doctor, 
safety practice starting from the 
new year have to paid  an important 
amount of money. “ this will be 
effective in all state institutions and 
leess dangerous workplaces in private 
sector in July 2016. That means there 
is more than one and a half year to 
this law to enter into force in stores, 
grocers,hairdressersand apartmments 
but they are already in the context of 
risk evaluation.

Provision of  expert and doctors for 
Traders and small businesses  will be 
supported by state he said ; “Social 
Security Instution will meet the need 
for  workplace doctor and medical 
personel  and work health and security 
in dangerous and very dangerous class 
workplaces which employee 9 or less 
people after the tenders that will open 
in the provinces.ıt will give it common 
health security units (OSGB) this 
workplaces will pay no penny. OSGB 

who got tender willsend a workplace 
doctor in every three years and safety 
practice one hour per year to the work 
places such as repair shops, turner, 
electrical masters in industrial zone.”

He said that enterprises under the  
work health and security will pay 
penalty if they are against the law, 
the penalty which is determined 
according to the  article 26 of labour 
law numbered 6331  will be 500 TL 
per person and per month to the 
employers that they are not  hire a 
workplace doctor per person whom are 
not hired. “ıt is stated that the penalty 
will be 2500 Tl for the employers who 
will not hire other health personel. 
The companies whether they take this 
service is controlled  by the ministry 
of Labour and Social Security as online 
on ISG-KATİP system.”Enterprises  can 
purchase the service from OSG units 
in return for invoices. The employers  
will employee  either full or part time 
workplace doctor, safety practice or 
they will buy this work in return for 
voice from the common health-security 

companies. Besides,  the employer if he 
has  licence himself or has an employee 
who has licence can be informed 
Ministry about this employee as an 
expert.

The aim of Asian Health and Labour 
security in this system; is to give 
services of monitoring workplaces, 
monitoring health of employees, fist aid 
and emergency treatment, education 
, consultation and information   to 
contribute to be a more productive  
work environment  without hampering 
the work for  a healthy and secure 
workplace.

As Asian Health and Labour Security; 
our aim is to present quality service and 
be a permanent partner with our expert 
team  that renew  itsef constantly  by 
fulfilling responsibilities determined in 
laws and legislations.

In the framework of social 
responsibility I present my gratitudes  
to Ankara Furnishers Room and Capital 
platform that provide  this opportunity 
for us. He said.

Capital Platform and Furnishers Room held a seminar on 
occupational health and safety with the cooperation of Asian 
Health on behalf of social responsibility....

Capital Platform and Furishers Room held a seminar 
which they prepare jointly with Asian Health on behalf of 
social responsibility explaining  employer and employee 
for the provision occupational health and safety at work 
assignment, authority, responsibility, right and liabilities 
of employer and employee improvement of existing health 
requirements.
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place for the couples to be married, in 
which they were able to find wedding gown, 
groom suit, organization companies and 
ballrooms, the photo studios and dowry, 
decoration and furniture and everything”.

Among the organizations participated in 
the fair there were Amade prom and wed-
ding halls. Amade marked the fair with the 
qualities making them different, attended 
for the second time to the fair…

Atillahan KURT, Amade Prom and 
Wedding Halls Chairman of the Board 
and the ATO member of the Assembly 
Committee, told their corporate iden-
tity as follows.. 

“Place, ambiance, music, food and people 
sitting next to you currently are the factors 
that make a wedding memorable. Here’s 
what we do entirety and we are nearby 
and around you every moment, with the 
best team in the field, from the wedding 
rehearsal, until the minute you get in your 
vehicle. 

As Amade Ballrooms we have 5 ball-room 
in Ankara. Amade Dolmabahçe room 
(ETLİK Antares AVM): is for 600 people 
... Amade Topkapı room (Antares AVM is 
1000 pax.) Amade Yıldız room (Nata vega 
AVM 700pax) Amade Beylerbeyi room 
(Acity AVM 600 pax.) Amade Botanik 
(Altınpark 300 pax..) In all our branches we 
provide you rich menus for all budgets with 
different price alternatives with our profes-
sional teams”. 

68 THOUSAND 626 COUPLES GOT 
MARRIED IN ANKARA 
According to Turkish Statistical Institute 
(TSI) the number of couples who got 
married in 2013, increased 1.9 percent 
compared to the previous year and rose to 
603 thousand 751. According to the same 
statistics, while 68 thousand 626 thousand 
marriages performed in the region, in An-
kara, which is the city where most marriag-
es performed after Istanbul, 36 thousand 
191 marriages took place.

ANKARA (Non-governmental Ini-
tiative), Wedding and Marriage 
Fair ‘Wedding Ankara 2014, was 

held for the second time in Ankara; the city 
in which the number of weddings is the 
most in Anatolia. Couples to be married 
could find all their needs in the exhibition, 
under one roof.

Wedding and Marriage Fair, was held in 
ATO Congresium International Convention 
and Exhibition Center. The fair which was 
held in 4 thousand square meters area last 
year, took place in the area of 5 thousand 
square meters this year. In 2013, 10 thou-
sand 248 people visited the fair, whereas 
this year 20 thousand visitors attended 
along with the neighboring provinces

EVERYTHING ABOUT MARRIAGE IS IN 
THIS FAIR  
Project Coordinator Erdinç Salcı stated 
regarding the exhibition that “As a result 
of incoming requests and assessments, 
the fair this year was planned as five days. 
Entrance was free and visiting hours were 
re-organized as 11:00 to 21:00. It was a 
special exhibition full of surprises took 

düğünün bitiminde aracınıza bindiğiniz 
dakikaya kadar her an yanınızdayız, yakını-
nızdayız. 
Amade Balo Salonları olarak Anakarada 
toplam 5 adet salonumuz bulunmaktadır. 
Amade Dolmabahçe salonu ( etlik Antares 
Avm ) : 600 kişiliktir... Amade Topkapı sa-
lonu (Antares avm 1000 kişiliktir. ) Amade 
Yıldız salonu ( Nata vega avm 700 kişiliktir. 
) Amade Beylerbeyi salonu ( ( A city avm 
600 kişiliktir. ) Amade Botanik ( Altınpark 
300 kişiliktir. ) bütün şubelerimizde zengin 
menü seçenekleri ve her bütçeye hitap eden 
farklı fiyat alternatiflerini sizlere profesyo-
nel bir ekip ile sunmaktayız. Dedi.

ANKARA’ DA 68 BİN 626 ÇİFT
EVLENDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri-
ne göre; 2013 yılında evlenen çiftlerin sayı-
sı bir önceki yıla göre yüzde 1,9 artarak 603 
bin 751’e yükseldi. Aynı istatistiğe göre, İs-
tanbul’ dan sonra en çok evliliğin yapıldığı 
kent olan Ankara’da 36 bin 191 ve bölge 
itibariyle de 68 bin 626 evlilik gerçekleşti.

ANKARA (Sivil İnisiyatif), Düğün 
ve Evlilik Fuarı ‘Düğün Ankara 
2014’, Anadolu’da en fazla evlilik 

yapılan il olan Ankara’da ikinci kez evlilik 
fuarı gerçekleşti. Evlilik hazırlığı yapan 
çiftler fuarda, tüm ihtiyaçlarını tek bir çatı 
altında bulabildiler.

Düğün ve Evlilik Fuarı,  ATO Congresium 
Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi ev 
sahipliğin de düzenlendi. Geçtiğimiz yıl 4 
bin metrekare alanda gerçekleşen fuar, bu 
yıl 5 bin metrekare alanda gerçekleşti. 2013 
yılında 10 bin 248 kişinin ziyaret ettiği fua-
rı bu yıl çevre illerle birlikte 20 bin ziyaretçi 
katıldı.

EVLİLİKLE İLGİLİ HERŞEY BU FUARDA

Proje Koordinatörü Erdinç Salcı, fuarla ilgili 
olarak, “Gelen istekler ve değerlendirmeler 
sonucu fuarı bu sene 5 gün olarak planla-
dık. Girişin ücretsiz olduğu fuarda, ziyaret 
saatlerini de 11.00-21.00 olarak yeniden 
düzenledik.   Evlenecek çiftlerin, gelinlik-
ten damatlığa, organizasyon firmalarından 
nikah ve balo salonuna, fotoğraf stüdyo-
sundan çeyiz, dekorasyon ve mobilyaya 
kadar her şeyi bir arada bulabilecekleri, 
sürprizlerle dolu çok özel bir fuar gerçekleş-
ti” dedi.

Fuara katılanlar arasında Amade balo ve 
nikah salonu da vardı. Amade İkinci kez 
katıldıkları fuara kendileri farklı kılan fak-
törlerle fuara damga vurdu…

- Fuar da bulunan Amade balo ve nikah 
salonu YKB ve ATO Gösteri Komitesi 
Meclis üyesi  Atillahan KURT; kurum-
sal kimliklerini şöyle anlattı..

Mekan, Ambiyans, Müzik, Yemekler ve o 
anda yanınızda bulunan insanlardır bir dü-
ğünü unutulmaz kılan faktörler. İşte biz bu 
saydıklarımızın bütünüyle ve alanında en 
iyi ekip ile düğün öncesi provalarınızdan, 

DOĞU VE BATI KÜLTÜRÜ 
TÜM RENKLERİYLE ANKARA 
TİCARET ODASI’NDA BULUŞTU

EASTERN ANDWESTERN 
CULTURES MET IN ATO (Ankara 
Chamber of Commerce) WITH THEIR 
DIVERSINESS

Tel/Phone :+90 (312) 352 33 44       www.amadebalosalonu.com


