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VIZYONUMUZU 
ortaya koyduk S eçimlerin erkene alınması ile birlikte başta

sanal ortam da olmak üzere ortalığın aday
adaylardan geçilmediğini hep birlikte görüp,

izliyoruz.
Ve ‘Birileri yine aday olmuş, bize düşen hayırlı

olsun’ demekten öte bir şey yok diyerek ya sanalda
beğeni butonuna basar geçer ya da kısadan hisse bir
mesajla kutlarız.

Peki, çoğu ellerine sıkıştırılan başvuru kâğıdını
doldurulup, “Ben de aday oldum” derken etrafla-
rında kaç kişi var?

Sizden ricam bu soruma cevap vermeden önce sa-
nalda gördüklerinizin ya da ‘adayım’ diyenleri bir ha-
tırlayın ve adaylık başvurusu yaparken niye öyle
sürüden ayrılmış şaşkın bir ördek gibi olduklarını dü-
şünün.

Evet siz ne anlatmak istediğimi düşünüp, cevabını
bulmaya çalışırken ben de konuyu biraz daha aça-
yım.

Öncelikle bir soru ve cevap benden;
‘Efendim her seçim döneminde ortaya çıkıp, bir

mum gibi yanıp ardından kısa sürede sönenler niye
aday adaylık sürecinin ötesine gitmez’ diye sorusuna
cevap verecek olursak, ben bu durumu şu an başında
olduğum Ardahan Dernekler Federasyonun parolası
olan ‘Güçlü Bir Ardahan Lobisi’ nin ne anlatmak is-
tediği bugün daha iyi anlaşılıyor mu?

Ya da sözlük anlamını çokta merak edip, lobinin
nane gibi yediğimiz lobieye veya otel lobisi sananlar,
siz elinize aldığınız başvuru kâğıdı ile sürüden ayrı
düşmüş bir koyun misali tek başınıza gittiğiniz parti
merkezlerinde ‘Adayım’ dediğiniz şu günlerde 'güçlü
lobi’ diyenleri az olsun anladınız mı?

Hala anlamadıysanız bir sor daha.
‘Adayım’ deyip tek başınıza gittiğiniz parti merke-

zinde kaç kişi tanıyorsunuz?
Neden ‘aday kabul’ salonundan başka bir salona

ya da kata çıkamazsınız?
Çünkü her seçim döneminde ortaya çıkıp, ‘ben de

adayıyım’ diyenlerin gerçek anlamda lobisi olmadığı
için kimsesiz kalmış, adeta Afrika safarisinde sürü-
den kopmuş birer yaşlı ayağı kırık bizon misali sağa
sola bakıp, ‘Acaba kim benim sıraya girmeme yar-
dımcı olur?’ dururken, partinin amblemi önünde çek-
tiğimiz fotoğrafla terimizi kurutmaya çalışırsınız?

Ve benim bir gazeteci olarak yıllardır yazıp, uyar-
dığım, ARDAFED Başkanı olduktan sonra da ‘Güçlü
Bir Ardahan Lobisi’ diye diye kendimi paraladığımı,
o ‘Bende adayım’ diyerek gittiğiniz parti genel mer-
kezlerinde daha iyi anlıyor musunuz?

Yani bir masanın 3 ayak üzerinde değil 4 ayak
üzerinde durduğunu hatırlıyor musunuz?

Ve biraz olsun samimi olanın kim olduğunu akıl
edip, ‘Güçlü Lobi’ diyen bizlere karşı yaptıklarınızla,
alçaklıklarınız dolayısıyla azda olsa utanıyor musu-
nuz?

Sanmıyorum ama süt dökmüş kedi ya da altın-
daki sütü tekmeleyen inek misali, ‘Keşke güçlü lobi
denen şeyle az olsun anlatılmak isteneni anlasaydık’
diye mırıldadığınızı duyar gibiyim.

Belki de; ‘Yok canım param var, kariyeriniz, hatta
balon derneklerim, 5 binden çok sanal arkadaşım var
ya ‘Güçlü Lobi’ ye ne gerek var?’ diyorsunuzdur..

Ve seçimden seçime gittiğiniz parti genel merkez-
lerinde eli boş dönerken dün ayağınıza gelen o parti-
nin üst düzey yöneticisinin geldiği federasyona iki kişi
daha fazla gitmesin diye kendinizi paraladığınız unu-
turken, acaba ‘Güçlü lobi diyenleri arayıp, lobi adına
bir belge isteyebilir miyim?’ diye birde utanmadan
düşünür, hatta ararsınız?

Ve ‘Haydi oradan’ zılgıtı yer, hep kaldığınız yerde
kala kalır gelecek seçimde gelecek olan otobüsü bek-
ler gibi her saniye hızla giden yaşınızın geri gelecek-
miş gibi gelecek seçimi beklersiniz..

Ama yazımıza başlık olan ‘Sürüden ayrılan ayağı
kırık dinozorlar aday olmuşlar!’ sözünün ne anlama
geldiğini de kaçan tren gibi anlarsınız.

Vekilleri çok sahibi yok

Posof Türkgözü (Badele) ve Çıldır Aktaş isimli 2
gümrük kapısı bulunan, çiçeklerle dolu meralarıyla
ülkenin hayvancılık merkezi olarak adlandırılan, Kaf-
kas Arı Irkının Gen Merkezi ilan edilen ama işsizliğin
diz boyu olduğu, göçün hızla devam ettiği Ardahan’a
bugün ve yarın bir çok milletvekili aday adayı geliyor.

Türkiye'nin Kafkaslara açılan kapısı, Doğu Ana-
dolu Bölgesini Karadeniz’e bağlayan geçiş yolu Arda-
han’a gelen vekil aday adayları yaya gezecekler mi
bilmem ama olur ya gezdiklerinde bir zamanlar gül-
ler açan Ardahan yollarının adeta Marsın yüzeyine
döndüğünü, insanların hala , toprak evlerde oturduk-
ları, tahta tuvalerlerde ihtiyaçlarını giderdiğini göre-
ceklerdir.

Ve en önemlisi yıl 2018 olmasına rağmen alt ya-
pısının hala olmayan ilçeleri, köyleri olduğuna şahit
olacaklar. Ki Ardahan’ın 7 Mahallesinin 5’nin de
aynı durumda ve çamur içinde olduğunu görecekler.

Evet, vekil aday adaylarıbugün ve yarın ülkenin
Serhat kenti Ardahan’da.

Dünyanın kıskandığı (!) ülkemin yoksul Arda-
han’da onlardan hizmet bekler.

Ha bugün, ha yarın diyerek.

Yeniden SİAD başkanlığına seçilen Rafet Orhan, “Geleceğe yön verecek şekilde vizyonumuzu ve misyonumuzu
ortaya koyduk. Sinopluların böyle büyük organizasyonları da yapabileceğini herkese gösterdik” diye konuştu

S inoplu İş Adamları Derneği (SİAD)
12. Olağan Kongresi geniş bir katı-
lımla Küçükçekmece Cennet Kültür

Merkezi’nde yapıldı. SİAD kongrede mev-
cut Başkan Rafet Orhan ile devam kararı
aldı. SİAD eski başkanlarından Yusuf
Özer'in divan başkanlığında yapılan kon-
grede yönetim kurulu ve denetleme kurulu
raporları oy birliği ile ibraz edilirken tek liste
ile giden ve açık oylama ile yapılan seçimde
SİAD’ın yeni yönetim kurulu da oybirli-
ğiyle seçildi. Sinoplu kanaat önderleri, sivil
toplum örgütlerinin başkanlarının da hazır
bulunduğu kongrede birlik beraberlik ve
dayanışma gözlerden kaçmazken SİAD
yaptığı faaliyetler katılımcılar tarafından
tam not aldı. Gazeteci Barbaros Balta-
cı’nın sunuculuğunu yaptığı kongrede geç-
miş yönetimin faaliyet ve denetim
raporları onanırken yeni dönemde görev

yapacak yeni yönetim kurulu da seçildi.

Her kesimden katılım

Kongreye 22. Dönem Sinop Milletvekili
Cahit Can, 23.Dönem Sinop Milletvekili
Prof. Dr. Abdurrahman Dodurgalı, 25.
Dönem Sinop Milletvekili Cengiz Tokmak,
SİYAD Genel Başkanı Mehmet Kuru, SİN-
DEF Genel Başkanı Engin Kırmızıgül,
BOYDEF Genel Başkanı Abdullah Şirin,
KOSİDEF Genel Başkanı Bahattin Demir-
can, AYKAD Genel Başkanı Sedat Orhan,
Sinop Eğitim Vakfı (SEV) Başkanı Meh-
met Coşkun, SİNDEF Gençlik Kolları
Başkanı Cemalettin Kaptan, İstanbul Si-
nopspor Başkanı Ramazan Aşçı, Küçük-
çekmece Belediye Başkan Yardımcısı
Besim Müftüoğlu, Küçükçekmece Milli-
yetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Seyfettin
Tiryaki, Dikmen Dernekler Federasyonu

Başkanı Hasan Güleryüz, DUDEF Baş-
kanı Ahmet Maviş ve çok sayıda davetli
katıldı.

Cevat Güleç'i unutmadı

Davetlilere hitap eden SİAD Başkanı Rafet
Orhan eski başkanlardan merhum Cevat
Güleç'i anarak, "Bugün aramızda olmayan
Cevat Güleç'i rahmetle anıyor bizleri yalnız
bırakmayan, derneğimize el veren, varlığı
ile bizleri mutlu eden siz değerli katılımcı-
lara teşekkür etmek istiyorum" dedi. "Si-
noplu İş Adamları Derneği’nin
kuruluşundan bu yana her başkanın ve yö-
netim kurulunun hayali olan yer alınması
olayının benim dönemimde gerçekleşmesi
benim için büyük gurur kaynağıdır" diyen
Orhan, "Bana ve ekibime güvenip bu çalış-
mada katkısını esirgemeyen tüm arkadaş-
larıma teşekkür ediyorum. İlk kez böyle bir

organizasyonu yapmak bize nasip oldu.
Şahsım ve Yönetim Kurulum adına, bu işe
destek olan tüm SİAD ailesine çok teşek-
kür ediyorum" açıklamasını yaptı. 

Sinoplu adaylara destek

Mevcut yönetimin SİAD'ın tarihine geçe-
cek büyük başarılara imza attığının altını
çizen Orhan, "Sinopluların siyasi ve ticari
alanda daha etkin olması için gerekli çalış-
maların yapılması gerekir.  24 Haziran
2018 erken genel seçimlerinde aday olacak
tüm Sinoplu milletvekili adaylarını SİAD
olarak destekleyeceğiz. Bu konuda ka-
muoyu yaratılması lazım" diye konuştu. Si-
noplu İş Adamları Derneği 12. Olağan
Kongresi'ne katılan milletvekili aday aday-
ları da söz alarak hem kendilerini tanıttı,
hem de Sinoplulara hitap ederek seçim-
lerde destek istedi.  baRIŞ KIŞ

yİne bir ilki gerçekleştirmenin
haklı gururunu yaşadıklarını
ifade eden Orhan, "Tüm iş
dünyasının, ticaretlerine ışık
tutan ve inovasyon kazandı-
ran forumumuz büyük öv-
güye mazhar oldu. Geleceğe
yön verecek şekilde vizyonu-
muzu ve misyonumuzu or-
taya koyduk. Sinopluların
böyle büyük organizasyonları
da yapabileceğini gösterdik.
Ben tüm yönetim kurulu üye-
lerimize iş adamlarımıza bu
büyük etkinlikleri çalışmaları
yaparken bizden desteğini
esirgemeyen parasını, zama-
nını, bilgisini, deneyimini kısa-
cası yüreğini ortaya koyarak
benimle birlikte bu yolda yü-
rüyen tüm arkadaşlarıma hu-
zurlarınızda bir kez daha çok
teşekkür etmek istiyorum. İş,
sanat, siyaset dünyasında
bizim insanımız farklıdır
bizim insanımız samimidir
dürüsttür. Bu insan gücü-
müzü bu büyük değerimizi
birlik beraberlik içerisinde
doğru alanlarda yönlendirdi-
ğimizde artık hak ettiğimiz
yerde olacağımızı düşünüyo-
rum" ifadelerini kullandı. 

Bizim insanımız
samimidir

Sinoplu İş Adamları Derneği Başkanı Rafet Orhan 3 yıl daha genel kuruldan yetki aldıklarını 
belirterek, SİAD olarak yine büyük projelere imza atmak için var güçleriyle çalışacaklarını kaydetti 

BÜYÜK PROJELERE İMZA ATACAĞIZ

Bağımsız adalet üreten Türkiye
CHP İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Cumhur Çetin, “CHP’yi iktidar yaparak daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi,
bağımsız adalet, sanayisiyle büyüyen, üreten Türkiye hedefiyle geleceğin Türkiye’sini inşa etmek istiyoruz” şeklinde konuştu

SeçİM günü yaklaşırken millet-
vekili olmak isteyenyer aday
adaylıklarını açıklamayı sürdürü-

yor. Aday adaylığını açıklayan isimlerden
bir tanesi de Cumhur Çetin oldu. Çetin,
CHP İstanbul 2. Bölge’den milletvekili
aday adaylığı başvurusunu CHP İstanbul
İl Başkanlığı'na yaptı. Çetin'e CHP İstan-
bul İl Başkan Yardımcısı Ufuk İnan eşlik
etti. 

Kritik bir dönemden geçiyoruz

Başvurusunun ardından açıklama yapan
Çetin, ülke ekonomisinin yönetilemez hale
geldiğini belirterek, "Türkiye 24 Haziran ta-

rihinde yapılacak seçimlerde TBMM'nin
27. dönem milletvekilleri belirlenecek. 16
yıldır ülkeyi yöneten siyasi iktidar, ülke eko-
nomisinin yönetilemez hale geldiği endişesi
ile baskın seçim kararı aldı. Ülkenin tüm
kaynaklarının satıldığı, zam üstüne zam
yapıldığı, vergi bindirmeleriyle ayakta du-
rulmaya çalışıldığı, verginin en önemli kay-
nağı olan üretim ve istihdam sorunun
vahim sonuçlar verdiği bir dönemden geçi-
yoruz" dedi. 

CHP'yi iktidar yapacağız

16 Nisan referandumun ardından bu-
güne kadar yapılan seçimlerin en önem-

lisi konumuna gelen 24 Haziran Genel
Seçimleri'nde CHP’yi iktidar yapacakla-
rını belirten Çetinü, "Daha fazla özgür-
lük, daha fazla demokrasi, bağımsız
adalet, sanayisiyle büyüyen, üreten Tür-
kiye hedefiyle geleceğin Türkiyesini inşa
etmek istiyoruz. Türkiye için bu kadar
kritik olan 24 Haziran seçimlerinde  biri-
kimli bir genç, sorgulayan bir birey, mü-
cadeleci bir yurttaş, korkusuz bir
muhalif, çağdaş bir çevreci, saygılı bir
demokrat, çalışkan bir partili, örgütlü bir
devrimci, duyarlı bir siyasetçi ve Ata-
türkçü bir aday olarak karşınızdayım"
açıklamasını yaptı. ufuK çoban

Cumhur Çetin
kimdir? 

Cumhur Çetin
kimdir? 

Cumhur Çetin
kimdir? 

Cumhur Çetin
kimdir? 

Cumhur Çetin
kimdir? 

Cumhur Çetin
kimdir? 

AlMAnyA’dA gurbetçi bir ailenin ev-
ladı olarak 8 Ocak 1973 yılında dün-
yaya geldim diyen Çetin kendisini şu
sözlerle anlattı: “Eğitim çağıma geldi-
ğimde ailem tarafından Türkiye’ye
gönderildim. Memleketim Sinop,
Gerze, Belören köyünde ilkokulu bitir-
dim. Her köy çocuğu gibi okuldan
kalan zamanlarınmda tarla ve hayvan
işlerinde aileme yardım ettim. Orta-
okul ve Lise eğitimini Gerze’de Üni-
versiteyi Afyon Kocatepe Üniversitesi
Muhasebe bölümünde okudum. Mes-
lek lisesi mezunu olmadığım için üni-
versitenin ilk yıllarından itibaren
mesleği ile ilgili bir muhasebe ofisinde
çalışmaya başladım. Halen 88 derne-
ğin üye olduğu SİNDEF (Sinop Der-
nekler Federasyonu) Meclis Başkan
Vekilliği ve CHP Komisyon Başkanı
görevlerini başarıyla yürütüyorum. Ay-
rıca SMMM Odası Üyeliği, Sinop
Gerze Çevre Köyleri Dernek Başkan
Vekilliği, Demokrat Sinoplular Plat-
formu Üyeliği ve Çağdaş Muhasebe-
ciler Birliği Üyeliği görevlerim devam
ediyor.” Mali Müşavirlik ve yazarlığa
devam ediyorum. Evli ve biri 18 diğeri
12 yaşında iki erkek çocuk babasıyım.” 

İSMMMO Silivri Şube
Temsilciliği tarafından
7103 sayılı kanunla gelen

yeni uygulamalar hakkında seminer
düzenlendi. İSMMMO Silivri Şube
Temsilcisi Saadet Gençoğlu, "Silivri
Belediye Meclis Salonu'nda gerçek-

leşen seminere Silivri'de faaliyet
gösteren mali müşavir, muhasebeci
ve çalışanları katıldı. 7103 sayılı ka-
nunla gelen SGK düzenlemeleri ile
SGK, İŞKUR teşvikleri ve asgari
ücret devlet desteği konulu eğitim
seminerimizde Tesmer Eğitmeni

Ebru Arslantürk, Silivri SGM
Müdür Yardımcısı Nurşat Battal ve
İşveren Servis Yetkilisi Vehbi Tutar
sunum gerçekleştirdi" dedi. Semine-
rin çok faydalı olduğunu belirten
Gençoğlu, "Bu tür çalışmalarımız
devam edecek" diye konuştu. 

SGK düzenlemeleri masaya yatırıldı

Türkiye’nin oldukça kritik bir süreçten geçtiğini belirten Çetin, CHP’nin böyle bir ortamda 
daha fazla sorumluluk alarak, ülkeyi ileriye götürebilecek tek parti olduğunun altını çizdi

Cumhur
Çetin

Ufuk
İnan

Rafet
Orhan 
















