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İncir yediniz mi?
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Y
ıllar önce okullarda 
‘Yerli Malı Haftası’ 
etkinlikleri yapılırdı. 
Sınıflarda sıralar 

birleştirilir, herkes evlerinden 
getirdiği birbirinden güzel, 
yerli malı ürünleri kurulan bu 
sofralara özenle yerleştirirdi. 
Mevsimine göre portakal, 
elma, incir, üzüm… Sonra 
sayısız çeşitteki bu yiyecekler 
hep birlikte, neşe içinde yeni-
lir, içilir ve şarkılar söylenirdi. 
Yerli malının önemi çocuk 
yaştaki beyinlere bu etkinlik-
lerle kazınmış olurdu. 

******

Yabancıların bizim incir ve 
üzümümüze ilgi gösterdik-
leri bilinir. Noel günlerinde, 
yiyeceklerine incir ve üzüm 
katarlar. Bu durum ihracatı-
mıza olumlu yansır. Sadece 
geçen yıl 75 bin ton kuru incir 
ihracatı yapılarak 250 milyon 
dolar döviz girdisi sağlanmış.

TARIM ALLAK BULLAK

Tarımdaki belirsizlik ve teş-
viklerin yetersizliği nedeniyle 
çiftçi rant sağlayacak ürünleri 
tercih ediyor. Bunun en çar-
pıcı örneğini incir ağaçlarının 
sökülerek yerlerine zeytin 
dikilmesi gerçeği oluşturuyor.

Böylesine döviz getiren bir 
ürününün yok edilmesi tarım 
politikasının nasıl uygulandığı-
nın resmidir.   

İzmir Ticaret Borsası Başka-
nı Işınsu Kestelli, konuyla ilgili 
çarpıcı bir gerçeği dile getirdi. 
Türkiye’de incir ağaçlarının 
kökten söküldüğünü bilen 
dış ülkeler, bunu fırsat bilip 
kendileri bu sahaya hızla geçiş 
yapıyorlarmış. 

ALTIN YUMURTLAYAN 
TAVUK

Nazillili incir üreticisi Ali 
Durdu, “Yılın en iyi incir üreti-
cisi” unvanına layık görüldü. 
Durdu’nun incirin başına 
gelenleri anlattığı konuş-
ması ibretlikti. “Başarılı incir 
üreticisi” Ali Durdu, diyordu 
ki: “Yanlış tarım politikaları 
yüzünden altın yumurtlayan 
tavuk kesiliyor. Üreticileri 
desteklemeyen devlet uy-
gulamaları, bizleri banka ve 
diğer özel sektörün kucağı-
na itiyor. Oysa devlet, incir 
üreticilerini başta yakıt olmak 
üzere diğer maliyet girdilerin-
de sübvanse edebilir.”

ÜZÜMCÜLER DE 
ZOR DURUMDA

Bu yıl yaşanan 
olumsuz iklim ko-
şulları üzümcüleri 
de vurdu. Rekolte, 
beklendiği gibi 
çıkmadı. İzmir 
Ticaret Borsası 
tarafından en iyi 
üzümün yetiştiril-
diği bölge olarak 
saptanan Ma-

nisa’nın Alaşehir ilçesindeki 
yetiştiriciler adeta kan ağlıyor. 
Üzüm üreticisi Selim Şahin 
Yaman da tıpkı Ali Durdu gibi 
dert küpü. Bin bir emekle elde 
ettikleri ürünlerinden beklenen 
kazancı alamadıklarından 
yakınan Yaman, devletin ye-
terli desteği sağlayamadığını 
belirtiyor. Yaman, “Bu yıl da 
kuraklık başımızın belası oldu. 
Beklenen rekolteyi ve dolayı-
sıyla kazancı alamadık” diyor.

100 BİNDEN FAZLA AİLE-
NİN GEÇİM KAYNAĞI

İzmir Ticaret Borsası verileri-
ne göre, Ege’de 100 binden 
fazla aile geçimini incir ve 
üzümden sağlıyor. İTB, Yuna-
nistan ve İtalya’yı örnek göste-
rerek orada tarıma yapılan 
devlet desteklerinin ülkemizle 
kıyaslandığında çok yüksek 
oranda olduğunu açıklıyor. 

İncir ve üzüm üreticilerinin 
desteklenmemesi sonucu 100 
binin üzerinde aileyi zor gün-
lerin beklediği aşikâr. Öyleyse 
beklenen iyi bir tarım politika-
sının hemen başlatılmasıyla, 
geleneksel ürünümüz incir ve 
üzümün ihracatta da başarılı 
olması kaçınılmaz. 

İNCİR VE ÜZÜMDE  
İNOVASYON

Başarılı incir ihracatçıların-
dan olan ve aynı zamanda 
Genç İş Adamları Yüksek 
Konsey Başkanı Temel Şen, 
incirde inovasyona gitti. 
Geliştirdiği bir fikri uygula-
maya koyan Şen, ‘İncir Evi’ 
adı altında bir satış mağa-
zası açtı. Burada birbirinden 
güzel ambalajlar içinde kaliteli 
incirleri sergiledi. Bununla da 
yetinmeyerek, inciri çikolata 
gibi tek tek ambalajladı ve 
başta uçaklar olmak üzere 
çeşitli resepsiyonlarda ikram 
edilmesini sağladı. Böylece 
ekonomimizde önemli bir yere 
sahip olan bu ürünün değerini 
yeniden hatırlatmaya çalıştı. 

Diğer taraftan, önemli bir 
ihracatçı olan Uluç Yemişçi 
de boş durmadı. Birbirinden 
kaliteli incirleri iştah kabartan 
sunumlarla tüketiciye sun-
du. İncirin ne kadar güzel 
ve yararlı bir meyve olduğu-
na dikkati çekmek isteyen 
Yemişçi, ülke ülke dolaşarak 
incirimizi dünya markası haline 
getirmeye çalışıyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, seçimleri 
kazandıktan sonra ‘tam gaz’ çalışmaya yüklendi. Birkaç gün 
önce bir vesile ile kendisiyle sabah kahvaltısında bir araya 
geldik. Menüde unlu, şekerli, yumurtalı yiyecekleri seçmeden 
yediğini görünce, “Rejim yapmıyor musunuz?” diye sordum. 
Kocaoğlu, “İşten gözümüzü açtığımız mı var? Bazen yemek 
yiyor bazen de öğün atlıyoruz” yanıtını verdi. Sonra da bana, 
üzerinde yoğun olarak çalıştıkları İzmir’in yeni trafik düzenle-
melerini anlattı.

ÖNCELİK, ULAŞIM SORUNUNA ÇÖZÜM

30 Mart’tan sonra büyükşehire bağlanan 30 ilçenin sorun-
larının yanı sıra kent içi ulaşımının çözümüne çalışılıyormuş. 
İlçelerden gelen ve kent merkezine kadar giren belediye ve 
diğer otobüslerin, şehir girişlerinden öteye geçmelerinin ön-
lemleri alınmış. Böylece İzmir şehir içi trafik akışı büyük ölçüde 
rahatlamış. Metronun Üçkuyular’a kadar uzatılması da trafiğin 
rahatlamasına önemli bir katkı sağlamış. Kocaoğlu, şimdiler-
de metro ile belediye otobüs duraklarının entegrasyonu için 
yoğun bir çaba sarf ettiklerini söylüyor ve ekliyor: “Çok kısa bir 
süre içinde İzmir’de toplu ulaşımda sorun kalmayacak.”

AZİZ KOCAOĞLU KENDİNİ DEĞİL 
İZMİR’İ DÜŞÜNÜYOR

G
ün yok ki bir 
sorunla karşılaş-
mayalım. Kimi 
zaman kendi 

sorunlarımıza, kimi zaman 
sevdiklerimizin ya da yakın-
larımızın sorunlarına, kimi 
zamanda üzerinde yaşadı-
ğımız dünyanın sorunlarına 
üzülüyoruz. “Çözüm yok 
mu?” diye soruyoruz. Çoğu 
kez çözümsüzlüğü bir seçenek 
olarak görüp kendi kendimize eziyet 
ediyoruz. Paulo Coelho’nun Simya-
cı adlı eserini okumayanınız yoktur. 
Endülüslü çoban Santiago’nun 
gördüğü rüyayı çingene bir kadına 
yorumlatmasının ardından hazine 
aramak için İspanya’dan Mısır 
Piramitlerine kadar uzanan masalsı 
yaşamının bir tür felsefi öyküsü. 
Sonuçta aradığı hazinenin burnu-
nun dibinde olduğunu anlar ve geri 
döner. Kıssadan hisse, aradığımız 
çözüm ya da bizi mutlu edecek şey 
çoğu zaman bize uzak gibi görünür 
ama ne kadar yakınımızda olduğu-
nu asla akıl edemeyiz.

Simyacı öyküsünü niçin örnek 
verdim? Güven Sak’ın “2071’de 
Türkiye Çöl Olacak” başlıklı maka-
lesini okudum, üzüldüm. Başka bir 
haberin başlığı da; “Bütüncül otlak 
yöntemi ile dünyada çölleşmeyi 
durdurdu.” Eğer bir tesadüfse –ki 
öyle sanıyorum- tam Simyacı ese-
rindeki gibi bir durumu yaşattı bana. 
Zimbabwe’li bir biyolog olan Alan 
Savory’nin çözümü aynen şöyle: 
“Çölleşme riskiyle karşı karşıya 
olan araziye binlerce çiftlik hayvanı 
yerleştirmek. Sürülerin hareketiy-
le meydana gelecek çiğneme ve 
gübreleme, arazinin tekrar yeşil-
lenmesini ve verimli hale gelmesini 
sağlıyor”. İlginç değil mi? Alan 
Savory’nin 13-15 Ekim tarihlerin-
de Dünya Organik Kongresi için 
İstanbul’a geleceğini de bu vesileyle 
duyuralım.

Çoğu zaman kendi yarattığımız 
ya da neden olduğumuz sorunlara 
çözüm arıyoruz. Bunların içinde 
en önemli olanı hiç şüphesiz insan 
ilişkileri, yani birbirimizle olan ilişki-
lerimiz. Bu konuya yazının ilerleyen 
bölümlerinde tekrar değineceğim. 
Evet, sorun değince aklıma çocuk-
luk yıllarımda taşındığımız bir ev gel-
di. Odanın birinde priz ve lambanın 
açma kapama düğmesi öyle ters 
bir yere konulmuştu ki gardırobun 
konulacağı yer her ikisini de kapa-
tıyordu. Uzatma kablosu ile çözüm 
bulundu ama yine de tehlikeli bir 
çözümdü. Hâlbuki düşünmek ve ta-
sarlamak çözülmesi gereken sorun 
sayısını hızla azaltacak iki harika çö-
züm yolu. İngiltere’ye eğitim görmek 
için ailece gittiğimizde oturduğumuz 
iki katlı bahçeli evin her odasında en 
az 3-4 tane priz yeri, yine en az iki 
tane lamba düğmesi ve her odada 
bir TV anten ile telefon girişleri vardı. 
Elektrik prizleri toprak hatlı ve üçlü 
girişe sahipti. Küçük çocukları prizle 
oynamaları neticesinde elektrik 
çarpması riski neredeyse sıfırdı. Zira 
üçlü prizin bizden farklı olan üçüncü 
girişi bir emniyet supabı gibiydi.

Günümüz trafik sorunlarının ço-
ğunu yine yetersiz tasarım doğuru-
yor. Bu tür sorunlar maliyeti oldukça 
yüksek olan çözümler gerektiriyor. 
Zira yollarımız artan nüfus para-
lelinde artan araç sayısını dikkate 
alarak tasarlanmamış. Aynı durum 
altyapı hizmetlerinin tümü için ge-
çerli. Peki, her yaz TV ekranlarından 
izlediğimiz, “Serinlemek için baraj 
gölüne giren çocuk(lar) boğuldu” 
türünden haberlere ne demeli? Ya 
orman yangınlarına? Ya da lunapark 
facialarına, kanalizasyon çukurları-
na, taşan barajlara ve yağmur, sel 
neticesinde yaşanan dramlara? 

Sorunu tespit ettiğiniz anda 
çözüm için kafa yormaya başla-
mak gerek. Ertelenmiş çözümlerin 
sorumluluğu henüz kimsede değil. 
Üstteki paragrafta bahsettiğimiz 
olaylar neticesinde hangi sorumlu 
hangi cezayı almış, bileniniz var 
mı? Ortada sorumlu bile yok desek 
abartmış olur muyuz?

Öğrenciye öğretmeni ödev 
veriyor. Öğrenci hemen internetten 
başlıyor araştırmaya, sağ olsun 
Google sayesinde hemen yanı-
ta (!) ulaşıyor, ardından kopyala 
yapıştır. Aradığı şeyi bulamayan 
öğrenci ise, “Bu konuda hiçbir şey 
bulamadım” diye kestirip atabili-
yor. Aslında ne kadar değerli bir 
durumla, hatta fırsatla karşı karşıya 
olduğunun farkında bile değil. Eğer 
bu konuda bir şey yazılmamış diye 
şikâyet ediyorsan otur kendin yaz 
ve bu alanda bir “ilk” ol, değil mi? 
Araştırmacı yeteneğin kopyacılığa 
dönüşmesi neticesinde bir yere va-
rılamayacağının ve ellerinde sadece 
akıllı telefonlarla dolaşan akılsız ve 
hafızasız bir toplum olmaya doğru 
gittiğimizin umarım farkındayızdır.

Çözüm geliştirmek için önce 
sorunu fark etmek gerekiyor. Ne 
var ki sorunu fark etmek o kadar 

kolay olmuyor. Gündelik hayatımız-
da karşılaştığımız birçok şey sorun 
teşkil etmesine rağmen alışkanlık-
larımız neticesinde o şeyin sorun 
olduğunu fark edemiyoruz ya da 
aldırmıyoruz. Öncelikle duygudaşlık 
(empati) yoksunuyuz, toplu yaşama 
kurallarını bilmiyoruz ve öğrenmeye 
de niyetimiz yok. Bu nedenle birbi-
rimize saygı da göstermiyoruz. Yaz 
aylarında mahalle, sokak araların-
da hem de yolu trafiğe kapatarak 
davullu zurnalı düğünler yapıyoruz, 
nezih bir kafede tavla oynarken 
pulları tavlaya öyle bir vuruyoruz ki 
gören düşmana saldırıyor zanneder. 
Denizde yüzenler arasında her türlü 
vahşi şakayı görmek mümkün (eşek 
şakası demiyorum zira eşekler çoğu 
insandan daha edepli ve etrafına 
saygılı şekilde serinliyor). Trafikte 
nezaketimiz olmadığı gibi kuralları 
da bilmiyoruz. Araba park etme 
yeteneğimiz ve kültürümüz sıfır! 
Her park edişte, “Acaba buradan 
bir itfaiye arabası geçebilir mi?”, 
ya da “Kapının önüne park ediyo-
rum, evden bir hasta ambulansa 
taşınmak zorunda kalsa nasıl çıkar 
bu kapıdan?” diye düşünmüyoruz. 
Akıl edip cep telefon numaramızı ya 
da site içindeki blok/daire numara-
mızı bir kâğıda yazıp arabanın ön 
paneline koymuyoruz. Trafiğin en 
yoğun olduğu caddede dörtlüleri 
yakıp arabamızı durdurup market 
alışverişi yapabiliyor ya da bir dostla 
sohbet edebiliyoruz. Ama bir beledi-
ye otobüsü içinde bulunan onlarca 
kişinin zamanında çaldığımızı asla 
aklımıza getirmiyoruz. Çünkü du-
yarlı değiliz, çünkü bunlar ne ailede 
öğretiliyor ne de okul müfredatında 
mevcut! Neticede kaderci oluyor ve 
boyun eğiyoruz, insan gibi yaşama 
hakkımızı maalesef elde edemiyor, 
giderek Vandallaşan bir kültürün 
temsilcileri arasında acı çekiyoruz. 
Bir sonraki aşama ise kabuğuna 
çekilerek görmemek ve duymamak 
oluyor. Giderek hem birbirimize 
hem da yaşadığımız dünyaya 
yabancılaşıyoruz. Tüm bu sorunların 
ardında bir organizasyon ve tasarım 
eksikliği (yeteneksizliği), dikkatsizlik, 
işi ehline vermemek, kayırmacılık 
ve yandaşlık (nepotizm, kronizm) 
yatıyor. Aşiret kültürünün baskın 
olduğu, on kapıyı çalsan dokuzu 
akrabamız türünden aba altından 
sopa gösterilerinin yaygın olduğu 
bir toplumda yaşıyoruz. 

Çözüm? Eğitim! Ama nasıl? 
Yanıtı İngilizce verelim: “Sometimes 
too much formal education is a 
big hindrance, because education 
centers around models and the way 
things should work, but the markets 
aren’t that way. The markets do 
things that the models don’t predi-
ct.” L. Raschke... Aslında çözüme 
finansçı bir yaklaşım getirmeye 
çalıştım. Alıntıyı Andrew Lo ve Jas-
mina Hasanhodzic’in yazdığı “The 
Heretics of Finance” isimli kitaptan 
yaptım. Heretic kelimesi ilginç bir 
kelime dileyenler kökenini araştı-
rabilir. Kitabı anlamını verdirerek 
“Finansın Aykırıları” olarak çevirelim, 
alıntıyı ise şöyle: Gereğinden fazla 
örgün eğitim öğrenmenin önünde-
ki en büyük engeldir. Zira eğitim, 
işlerin nasıl yapıldığını bir model 
çerçevesinde verir, fakat piyasalar 
öyle değildir. Piyasalar, modellerin 
tahmin edemeyeceği şekilde işler.” 
Dönüp hem ilk ve orta öğretim hem 
de yükseköğretim müfredatına 
bir bakalım. Yanıt ve çözüm son 
derece net olarak görülüyor değil 
mi? Gereksiz eğitim yükü neticede 
hiçbir şeyi gereğince öğreneme-
mekle son buluyor.

Evet, yazının başında kendi 
yarattığımız ya da neden olduğu-
muz sorunlardan en önemli olanı 
hiç şüphesiz insan ilişkileri, yani 
birbirimizle olan ilişkilerimiz demiş-
tik. Birlikte yaşamayı beceremeyen 
insanlar olarak birbirimizin hak ve 
hukukuna da saygı göstermiyoruz. 
Birlikte yaşamak adına başlayan 
ilişkiler zaman içinde eşlerin birbirini 
sınırsızca sahiplenmesi, kontrol 
altına alması ve mülkleştirmesi gibi 
vahim noktalara kadar gidebiliyor. 
Kadın cinayetleri bunun en bariz 
örneği. Çok fazla sahiplenilen ve her 
şeylerine müdahale edilen çocukla-
rın kendi kendini yetiştirme yetenek-
leri maalesef ebeveynleri tarafından 
farkında olunmadan ellerinden 
alınıyor. Mutsuzluk ve çözümsüzlük 
adeta kuşaktan kuşağa transfer 
ediliyor. Çözüm? Eğitim! Ama nasıl? 
Belki de aziz bir dostumun dedi-
ği gibi “En iyi çözüm, Ekonomik 
Çözüm.”

Çözüm

Doç. Dr. Coşkun 
Küçüközmen

coskunkucukozmen@ekonomik-cozum.com.tr

İşte yeni kabine
AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 62’nci hü-
kümeti açıkladı. Buna göre, Ahmet Davutoğlu Başbakan, 
Bülent Arınç, Ali Babacan, Yalçın Akdoğan ve Numan Kurtul-
muş Başbakan yardımcısı oldu. Davutoğlu, bir önceki kabi-
neden farklı olarak 62’nci kabineye dört yeni isim ekledi.

N uman Kurtulmuş ve Yalçın 
Akdoğan Başbakan Yar-
dımcısı olurken, Nurettin 

Canikli Gümrük ve Ticaret Bakanı 
oldu. Volkan Bozkır da AB Bakan-
lığı görevine getirildi. Kabinede 
yeri değişen tek bakan ise, Davu-
toğlu’nun eski görevi olan Dışişleri 
Bakanlığı’na kaydırılan Mevlüt 
Çavuşoğlu oldu. Çavuşoğlu bir ön-
ceki kabinede AB Bakanı idi. Beşir 
Atalay, Emrullah İşler ve Hayati 
Yazıcı kabine dışında kaldı. 

TC. 62. HÜKÜMETİ YENİ KABİNESİ

Başbakan: Ahmet Davutoğlu
Başbakan Yardımcısı: Bülent 

Arınç
Başbakan Yardımcısı: Ali 

Babacan
Başbakan Yardımcısı: Yalçın 

Akdoğan
Başbakan Yardımcısı: Numan 

Kurtulmuş
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Baka-

nı: Ayşenur İslam
Avrupa Birliği Bakanı: Volkan 

Bozkır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-

kanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: 

İdris Güllüce
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Ça-

vuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zey-

bekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-

kanı: Taner Çelik
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif 

Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı: Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı: 

Nuretin Canikli
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet 

Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer 

Çelik
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet 

Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: 

Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Mehmet Müez-

zinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-

leşme Bakanı: Lütfi Elvan

KABİNE DIŞI KALANLAR

Yeni kabinede dört yeni isim yer 
alırken, üç isim de kabine dışı kaldı. 
Başbakan Yardımcıları Emrullah 
İşler ve Beşir Atalay kabine dışı 
kaldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Hayati Yazıcı da yine kabine dışı 
kalan başka bir isim oldu.

‘AĞABEYLER’ VE ‘YENİ YETMELER’

Kabinede ilk göze çarpan, AK 
Parti’de “yeni yetmeler” ve “ağa-
beyler” olarak anılan iki grubun 
da temsilcilerinin yer alması oldu. 
Davutoğlu, “ağabeyler” grubunun 
en önde gelen ismi, parti kurucula-
rından Bülent Arınç’ı yeniden Baş-

bakan Yardımcısı olarak belirledi. 
Ancak aynı kabinede, “yeni isim-

ler” arasındaki Yalçın Akdoğan’ın 
da yer alması dikkat çekti.

Bülent Arınç’ın Cumhurbaşkanlı-
ğı seçim sürecindeki AK Parti’deki 
yeni isimlere hitaben yaptığı “yeni 
yetmeler” çıkışına, isim vermeden 
yanıt veren kişi de Yalçın Akdoğan 
olmuştu.

EKONOMİ YÖNETİMİ DEĞİŞMEDİ

Davutoğlu’nun kabinesinde 
dikkat çeken bir başka unsur ise, bir 
önceki dönemde Başbakan Erdo-
ğan’ın ekonomi bakanlarına hiç 
dokunmaması oldu. Ali Babacan, 
“Başbakan Yardımcısı” sıfatını ko-
ruyarak, yine ekonomi yönetiminin 
başında yer alan isim oldu. Maliye 
Bakanı Mehmet Şimşek, Kalkınma 
Bakanı Cevdet Yılmaz ve Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi de yerlerini 
korudular.

GÜMRÜK BAKANI YAZICI GİTTİ

Kabine dışı kalan isimler arasın-
da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski 
avukatlarından, AK Parti’nin kuru-
cuları arasında yer alan Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’nın 
yer alması dikkat çekti. 

Yazıcı, Erdoğan hükümetleri 
döneminde yüksek sesle dile getiri-
len paralelle mücadele konusunda 
sessiz kalmakla eleştiriliyordu.

ÇÖZÜM SÜRECİNİN  
KOORDİNATÖRÜ GİTTİ

Davutoğlu kabinesindeki en dik-
kat çekici değişiklik ise, Başbakan 
Yardımcısı Beşir Atalay’ın kabine 
dışı kalması oldu. Atalay, Erdoğan 
hükümetlerinin en önemli önce-
likleri arasında yer alan, Başbakan 
Davutoğlu’nun da AK Parti Genel 
Başkanlığı’na geçiş sürecinde hep 
“öncelik” olarak saydığı çözüm 
sürecinin koordinatörlüğünü yürütü-
yordu. Şimdi bu görevin Erdoğan’ın 
Başbakanlık dönemindeki en yakın 
çalışma arkadaşlarından, Başbakan 
Yardımcısı göreviyle Davutoğlu 
kabinesine giren Yalçın Akdoğan 
tarafından yürütülmesi bekleniyor. 
Akdoğan, çözüm sürecinin fikri 
mimarlarından olarak anılıyor. 
Çözüm süreciyle yakından ilgili 
bir başka isim daha yeni kabine-
ye girdi. AK Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Numan Kurtulmuş da 
Başbakan Yardımcılığı görevine 
getirildi. Kurtulmuş, daha önce 
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı 
iken, Başbakanlıkta Beşir Atalay 
başkanlığındaki çözüm süreci 
koordinasyon toplantılarına vekil 
ya da bürokrat sıfatı taşımaması-
na rağmen dışarıdan katılan tek 
isimdi.

DIŞARDAN BAKAN SAYISI İKİ

Numan Kurtulmuş’un Başbakan 
Yardımcısı görevine getirilmesi ile 
birlikte, yeni hükümette “dışarıdan 
bakan” sayısı, yine iki oldu. İçişleri 
Bakanı Efkan Ala gibi Kurtulmuş 
da milletvekili değil. Kurtulmuş, 
TBMM’nin ilk genel kurul toplan-
tısında kürsüde milletvekili yemini 
ederek, dokunulmazlık dâhil, tüm 
vekil haklarına da sahip olacak.

İEF’den 83’ncü merhaba
Türkiye’nin fuarcılık çınarı İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), 
kapılarını 83. kez açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz 
Kocaoğlu şiirsel bir dille yaptığı açılış konuşmasında, “Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatlarıyla doğmuş bir eser 
olan İzmir Enternasyonal Fuarı’nı 83. kez açıyoruz” dedi.

TÜRKİYE’nin ilk ve en eski fuar 
organizasyonu olan İzmir Enternas-
yonal Fuarı “Geçmişimiz, Bugü-
nümüz ve Geleceğimiz” sloganıyla 
83. kez dünyaya “merhaba” dedi. 
7 Eylül tarihine kadar açık kalacak 
İEF’ni açılış töreninde bir konuşma 
yapan İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Aziz Kocaoğlu, fuarın 
geçmişini özetledi. Kocaoğlu, 
“Açılışını gerçekleştireceğimiz 
İzmir Enternasyonal Fuarı, alelade 
bir fuar organizasyonu değildir. 
İzmir için, Ege için, Türkiye için bir 
yaşam biçimidir Fuar. Ülkemizin 
kültür mozaiği, ekonomimizin baro-
metresi. Bayramımız, eğlencemiz, 
kahkahamız; hasretimiz, vuslatımız, 
sevdamız. Ve kazancımız, bereketi-
miz” ifadelerini kullandı.

Başkan Kocaoğlu, konuşmasın-
da şunları söyledi: “Biz dünyayı 

burada tanıdık.1940’larda acımasız 
savaşın tarafları olan Nazi Alman-
yası ile İngiltere ve İtalya’yı,1980’li 
yıllarda ise cephede göğüs göğüse 
çarpışan Irak ve İran’ı burada buluş-
turduk. İnanmayacaksınız ama yan 
yana iki pavyonda. Savaşlara, kıtlık-
lara, krizlere inat; İzmir Enternasyo-
nal Fuarı hep dimdik ayaktaydı. Ve 
hep barış için var oldu. Sosyalizmle 
kapitalizmin boy ölçüştüğü Ame-
rikan-Rus rekabetini en yakından 
hisseden bizdik. Uzay araçlarını, 
uyduları; Soyuz’ları, Apollo’ları; 
Ve astronotlar tarafından dünyaya 
getirilmiş Ay taşını, 3 metre uzaktan 
da olsa, ilk kez biz gördük İzmir 
Enternasyonal Fuarı’nda. Türki-
ye’nin ilk otomobilini, ilk yürüyen 
merdivenini, ilk buzdolabını, ilk 
televizyonu ve ilk robotu herkesten 
önce, İzmir Fuarı’nı gezenler gördü. 
Radyo nedir bilmeyen bir nesil 
bilgisayarla burada tanıştı.”


