




Ramazan ayı nedeniyle üç yıl ertelenen Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimiz  yeniden 
başlatılacaktır.
Geleneksel Ovit Yaylası Şenliklerimizin 17.’si, 1-3 Ağustos 2014 tarihleri arasında, 
Rize İli, İkizdere İlçesi, 2640 rakımlı Ovit Yaylası’nda gerçekleştirilecektir. 
Doğup Büyüdüğümüz cennet misali yörelermizin tanıtılması ve turizme kazandırılma-
sı için önemli ve zaruri gördüğümüz şenliklerimize tüm hemşehrilerimiz, dostlarımız, 
akrabalarımız ve tüm yayla sevdalıları davetlidir.
Saygı ile duyurulur,

Ali Ekşi
Ekşioğlu Vakfı 

Yönetim Kurulu Başkanı

OVİT YAYLASI’NDA SİZLERİ BEKLİYORUZ
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Ailemi seviyorum.  Aileme 
hizmet etmeyi seviyorum. 
Doğup büyüdüğüm ve has-
retini çektiğim sılamı, köyü-
mü yaylalarımı seviyorum. 
Hemşerilerimi seviyorum. 
Yöreme, memleketime ve dola-
yısıyla ülkeme hizmet etmeyi 
seviyorum. Bu hizmetleri aile 
vakfım olan Ekşioğlu Vakfı 
aracılığıyla hayata geçirmeyi 
seviyorum.

2014 yılı yeni projelerimi-
zin bir başlangıç yılı olacaktır. 
Ramazan ayı nedeniyle askıya 
alınan “Ekşioğlu Vakfı  Ovit 
Yayla Şenlikleri’mize” yeniden  
“Merhaba “ diyeceğiz. 24 Mart 
2014 tarihinde Geleneksel 
Bahar Şenliğimizi Sakarya’nın 
Karasu İlçesi’nde yapmayı 
planlamıştık; ancak 13 mayıs 
günü Soma’da yaşanan maden 
faciası sonucu 301 genç ev-
ladımızı şehit verdik. Yaşadı-
ğımız büyük acı ciğerlerimizi 
pareledi. Doğal olarak Karasu 
Bahar Şenliğimizi bu nedenle 
iptal ettik.

Ramazan ayı etkinlikleri-
miz devam edecek. Elimizin 
ve kolumuzun yettiği kadar 
muhtaç aile bireylerimize, 
komşularımıza ve hemşehri-
lerimize katkılarımız sürdü-
rülecek. Öğrenim gören fakat 
maddi zorluk çeken başarılı 
çocuklarımıza, yürürlükte bu-
lunan prosedür çerçevesinde 
öğrenci bursu vermeye devam 
edeceğiz.

Allah’ın izni ile, çok 
sevdiğim aileme mensup iş 
adamlarımızın da katkılarıyla 
2015 hizmet yılında Vakfımıza 

Ali Ekşi 
Ekşioğlu Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Başkanı 

ait çok amaçlı tesis ve hizmet 
binamızın temelini atmış 
olacağız.

Birlik ve bütünlüğün yolu 
sevgiden geçer. Bu anlayış ve 
yaklaşım çerçevesinde vak-
fımızın tüm üyelerini dola-
yısıyla tüm aile bireylerimi 
yanımda görmek istiyorum. 
Kimisini maddi, kimisini ma-
nevi anlamda…

8 Mart 2014 Dünya Ka-
dınlar Günü’nde düzenlemiş 
olduğumuz organizasyonda, 
bizleri yalnız bırakmayan 
aile bireylerimize teşekkür 
ediyorum. 8 Mart 2014 günü 
Ataşehir  “Silence Otel”in 
kahvaltı salonunda yaşanan 
coşku, özellikle beni ve Yöne-
tim Kurulumuzu ziyadesiyle 
mutlu etmiştir. Planladığımız 
tüm aktivitelerde aynı coşku-
yu yaşamak istiyorum…

Karasu’da planladığımız 
bahar şenliği yerine kapsamlı 
bir iftar yemeğinin daha uy-
gun olacağını düşünmekteyiz. 
Bu iftar yemeğimizin 2014 
Ramazan Ayı içindeki tarihi 
siz değerli dostlarımıza ayrıca 
duyrulacaktır.

Ovit Yaylaları’nda ger-
çekleştireceğimiz “Ekşioğlu 
Vakfı Geleneksel  Ovit Yaylası 
Şenlikleri”mizde de siz değerli 
akrabalarımız ve dostlarımızla 
bir arada olmayı arzu ediyo-
rum.

Toplumsal ve sosyal akti-
viteler insanların katılımı ile 
vücut bulur. Katılımınız bize 
en büyük desteğiniz olacaktır.

Saygı ve sevgilerimle.

İki yıla yakın bir süreden 
sonra yeniden birlikteyiz. 
Yeni projeler yeni 
aktiviteler ve yepyeni 
hizmetlerle hep birlikte 
vakfımızı daha güzel 
noktalara taşıyacağız. 
Vakıf Yönetim Kurulu 
Başkanlığına beni 
yeniden layık gören 
ailemize teşekkürü borç 
bilirim.

YENİDEN MERHABA
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Değerli Akrabalarım;

Bu yeni dönemde sizlerin karşısı-
na Vakfımızın Başkan Vekili olarak 
çıkmak bize nasip oldu. Bu görev 
dağılımlarının temsili olduğunun far-
kındalığıyla; her bir aile bireyimizin 
birer yönetim kurulu üyesi bilinciyle 
ailesine, vakfına, akrabasına sahip 
çıkacağına inandığımız yeni bir 
döneme büyük bir heyecanla girmiş 
bulunuyoruz.

Ocak ayında yapılan genel kuru-
lumuzda vakıf meclisimiz ve yönetim 
kurulumuz kan tazeleyerek, aldığı 
bayrağı yeni dönemde daha ileriye 
götürme gayesiyle çalışmalarına hız 
verdi. Yaptığımız toplantılarda bu 
dönemde yapacağımız çalışmaları 
değerlendirdik. Geçtiğimiz ay, 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle 
İstanbul-Ataşehir’de annelerimizin, 
hanımlarımızın, kızlarımızın onuruna 
bir kahvaltı programı düzenledik. Yo-
ğun katılımla gerçekleşen programda 
çok değerli misafirleri de aile olarak 
ağırlamanın gururunu yaşadık.

Yine bu dönemde; bahar aylarında 
Sakarya Karasu’da bir bahar şenliği, 
Ağustos’ta ise Ovit yayla şenliğimi-
zi yeniden düzenleme kararı aldık. 
Bunların haricinde eğitime verilen 
desteğe burslu öğrenci sayımızı 
arttırarak devam etmeyi planladık. 
Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi 
akraba ve hemşerilerimize kumanya 
yardımı yapmaya devam edeceğiz. 
Yine Ramazan ayında İstanbul’da 
ve İkizdere’de iftar sofralarında siz 
değerli akrabalarımızı ve İkizdereli 
hemşerilerimizi buluşturmayı hedef-
ledik. Bir başka önemli adım olarak 
vakfımız için bir yönetim binası ve 
kampüsü inşa etmeyi planlarken, 
bununla ilgili çalışmalarımızı da bu 
minvalde hızlandırdık. Tüm bunla-
rın dışında, çeşitli etkinliklerle siz 
değerli akrabalarımızı yine sık sık bir 
araya getirip, aile bağlarımızı daha da 
güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Ailemizin akrabalık bağları-
nın güçlenmesi, gelecek nesillerin 
birbirlerini tanımaları, bilmeleri 

açısından önemli. Aynı şekilde yeni 
neslin Rize’yi, İkizdere’yi de bilmesi, 
görmesi bizler için son derece önem 
arz ediyor. Büyüklerimiz İkizdere’den 
ve akrabalarımızın bulunduğu diğer 
bölgelerden çıkıp gurbet hayatı 
yaşadılar; annelerimiz babalarımız 
birbirine hasret, birçok zorlukla 
mücadele ettiler. O gün oralarda çe-
kilen sıkıntılar bizleri yöremize asla 
küstürmedi, aksine bağımızı daha 
da kuvvetlendirdi. Bugün her buldu-
ğumuz fırsatta bir İkizdere havası 
almak istiyorsak, yaz kış bahar fark 
etmeksizin bu özlemi içimizde yaşı-
yorsak; bu bizim İkizdere’ye, Rize’ye 
olan sevdamızdandır. 

Aile vakfı olarak yeni dönemde 
yalnızca ailemizin ve aile bireyleri-
mizin sorunlarıyla değil, İkizdere’nin 
de problemleriyle ilgilenecek, mem-
leketimizin sıkıntılarına çözüm ara-
yışı içinde olacağız. İkizdere’de gerek 
ailemizden, gerek diğer hemşehrileri-
mizden birçok hayırsever büyüğümü-
zün eserlerine rastlamak mümkün. 
Bu noktada “İkizdereli memleketine 
sahip çıkıyor” söylemini destekleyip 
daha da geliştirmeliyiz. Bu alanda 
da çalışmalarımızı hızlandıracak, 
İkizdere’nin gerek turizm gerek diğer 
sektörlerde yeterli yatırımı alması-
nı sağlayacak adımlar atacağız. Bu 
konuda STK’larla, üniversitelerle ve 
tüm ilgili kuruluşlarla temas halin-
de olacak ve sevdamız İkizdere’yi, 
Rize’yi özlenen noktaya taşıyacağız.

Çünkü biz biliyoruz ki; Ekşioğlu 
Ailesi yalnız İkizdere’ye, Rize’ye de-
ğil; Türkiye’ye mâl olmuş bir ailedir. 
Bu ailenin bir mensubu olmanın, 
özellikle de ailemizin vakfının bir yö-
neticisi olmanın bizlere nasıl bir yük 
yüklediğinin farkındayız. Bu vesile 
ile geçmişten bugüne kadar aile vak-
fımıza emeği geçen, mesaisini ayıran 
tüm akrabalarımıza teşekkür ederken; 
aramızdan ayrılan büyüklerimizi de 
rahmet ve minnetle anıyorum.

Vakfımızın bu yeni döneminin 
hayırlara vesile olmasını diliyor, siz 
değerli akrabalarımı saygı ve sevgi 
ile selamlıyorum.

Kadem Ekşi 
Ekşioğlu Vakfı 
Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili

SEVGİYLE, BİRLİKTE, GELECEĞE

Çünkü biz biliyoruz ki; 
Ekşioğlu ailesi yalnız 
İkizdere’ye, Rize’ye değil; 
Türkiye’ye mâl olmuş bir 
ailedir. Bu ailenin bir 
mensubu olmanın, özellikle 
de ailemizin vakfının bir 
yöneticisi olmanın bizlere 
nasıl bir yük yüklediğinin 
farkındayız. Bu vesile ile 
geçmişten bugüne kadar 
aile vakfımıza emeği geçen, 
mesaisini ayıran tüm 
akrabalarımıza teşekkür 
ederken; aramızdan 
ayrılan büyüklerimizi 
de rahmetle ve minnetle 
anıyorum.
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DR. DAVUT EKŞİ

Cumhuriyetin onuncu yılında 
yaşanan bir olayı hatırlamak faydalı 
olacaktır.

“Onuncu yıl Cumhuriyet Balo-
sunda:

Bir aralık dans eden çifte dikkatle 
baktı. Danstan sonra yanına çağırttı. 
İkisi de pek genç yaştaydılar. Önce 
kıza, hangi mektepte okuduğunu 
sordu. Genç kız bir yabancı okulun 
adını söyledi. Delikanlı da ona ben-
zer başka bir mektepte öğrenciydi.

Atatürk, meşhur suallerine 
başladı:

- “Sakarya Harbi ne zaman oldu? 
Milli Mücadele kaç safha sürmüş-
tür? Türk İnkılâplarının esası nedir?”  

Eğer çocuklar kem küm ederek 
“Pek iyi hatırlamıyoruz” filan dese-
lerdi belki de mesele çıkmayacaktı. 
Fakat kız:

İmparatorluk 
Türkiyesi’nden Türkiye 
Cumhuriyeti’ne  eğitim 
ve öğretim alanında 
çok sorunlu bir miras 
kalmıştır.  Bu sorunlar; 

yabancı okullar, misyoner okulları, 
dinamizmini kaybeden medreseler, 
mektep-medrese  çatışması, eğitim-
de çağın gerisinde kalma gibi olgu-
ların toplumda meydana getirdiği 
kültürel fay hatlarıdır. Bu meseleler  
bir devrimi zorunlu kılmıştır. İşte 
bu adım 3 Mart 1924 yılında kabul 
edilen Eğitim ve Öğretimin Birleş-
tirilmesi Kanunudur. (Tevhid-i Ted-
risat Kanunu) Bununla bahsedilen 
alanlarda bir  düzeltmenin yanında 
milli ve laik  bir devlet ve millet  
inşa etmek de hedeflenmiştir. Buna 
ilave olarak Türkiye’nin varlığı ve 
bekası açısından eğitime hayati bir 
görev de yüklenmiştir.  

DERSLERİNE 
ÇALIŞACAKLARMIŞ!...

- “Efendim, bize mektepte yalnız 
Fransız İnkılâbını okuttular, Türk 
İnkılâbını hiç okumadık.....”

Der demez, Atatürk’ün güler 
yüzü birden bire değişti. Fakat o an 
hiç bir şey söylemedi.

Etraftakiler, büyük bir fırtına 
bekliyorlardı. Atatürk, bilakis sakin 
kaldı. Sonra, bir vesile ile, kızla 
delikanlıyı tekrar çağırttı, fakat bu 
defa konuşma büfede oldu.

Uzaktan bakanlar, Atatürk’ün 
güler yüzle bu çifte iltifat ettiğini 
sanıyorlardı. Halbu ki, O, delikanlı 
ile kıza şunları söylüyordu:

- “Bütün bu şenlik ve bay-
ram, Milli Mücadele ve Türk 
İnkılâpları’nı  yapanların , yahut 
bunlarda birer miktar gayret ve fe-
dakarlık payı bulunanların hakkıdır. 
Siz, o hareketlere iştirak etmemiş 
olabilirsiniz; yaşınız buna müsait 
değildir. Fakat, o işi yapmış olanla-
rın arasına girebilmeniz, onlar gibi 
eğlenmeniz için en az,o işlerin nasıl 
yapıldığını mutlaka ve behemahal 
bilmelisiniz...”

Yaverine döndü:

- “Bayanla bayı evlerine götür-
sünler.”, dedi. “Derslerine çalışacak-
larmış...”

Emir derhal ve kimseye sezdiril-
meden yerine getirildi.” ( ATATÜRK 
/ Anekdotlar-Anılar, Derleyen: 
Kemal Arıburnu, Ayyıldız Matbaası, 
Ankara, 1960, s.195-196.)

Bu anekdotta , büyük milliyet-
çi ve devrimcinin, gençleri lidere 
yakışan bir dille uyarması görül-
düğü gibi bugünümüze de çok şey 
söyleyen bir canlılık taşımaktadır. 
Buna ilave olarak  günümüzde 
telaffuz edilmeyen milletimizin 
adı olmak üzere eğitim ve öğretim 
alanında  görülen bazı uygulamalar 
ve örneklerde “kültürel genetiği” 
değişmemiş her Türk vatandaşını  
düşündürtmektedir.

KÖŞE YAZILARI

YEDİTEPE ÜNİV. ÖĞRETİM ÜYESİ CUMHURİYET 
TARİHİ AKADEMİSYENİ
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verdiklerini gördüm. 

Evet değerli dostlar, hani çok 
kullanılan bir deyim vardır “Nere-
den nereye”... Yaklaşık yarım asır 
öncesinin İstanbul’u ile günümüzün 
İstanbul’u... Nezaketin, zarafetin, 
saygının ve sevginin kalmadığı bir 
İstanbul... Hatta acıma ve merha-
met duygularını bile sıfırlayan bir 
İstanbul’da yaşamaktayız. 

Toplu taşıma araçlarında uzun 
boylu, güzel fizikli, pırlanta gö-
rünümlü gençlerimiz, ellerinde 
laptopları ya da telefonları, kulak-

Y ıl 1966... Çiçeği 
burnunda bir 
öğretmendim. 
İstanbul’u ilk 
kez ziyarete 
geliyordum. O 

güne kadar İstanbul’u hiç görmemiş 
olmamın da ezikliği ve komplek-
si içindeydim doğrusu; çünkü yaş 
olarak benden küçük olan mahalle 
arkadaşlarımın üçüncü dördüncü kez 
İstanbul seferleri vardı.

Haziran ayı olduğunu çok iyi 
anımsıyorum. Üsküdar - Selimi-
ye’deki “Ahşap Kahve” tanıştığım ilk 
ve en önemli mekanlardan biriydi. 
Ardından Duvardibi’nde “Avni’nin 
Kahvesi”. Mahalleden, köyden ve 
çevreden tanıdıklarımın genç olanları 
“Avni’nin Kahvesi”nde, biraz yaşlıları 
ise “Ahşap Kahve”de otururlardı. 

Uzun kuyruklu, Amerikan yapımı, 
damalı dolmuş taksiler İstanbul’un 
simgesiydi adeta... “İstanbul Türkçe-
si” ile “İstanbul Beyefendisi” tabirleri 
nin okullarda ders konusu olduğu yıl-
ları anımsarım. İstanbul Türkçesi’ni 
eksiksiz konuşanlarla, İstanbul Beye-
fendisi özelliğini taşıyanlara gıpta ile 
bakardık...

Kadıköy’e inmek için otobüs du-
rağına yaklaşmıştım. Durakta üç beş 
kişi vardı. Kısa bir süre bekledikten 
sonra otobüs durağa gelip yaklaştı. 
Arkadan bir elin beni uyardığını 
fark ettim. Yaşlı bir bayan; “Girsene 
otobüse evladım” dedi. “Buyurun siz 
girin” dediğimde, “Olur mu evla-
dım siz benden önce gelmişsiniz bu 
durağa, sizin önce binmeniz gerekir” 
dedi. Bir anda kendimi toparladım 
ve İstanbul’da olduğumun farkına 
vardım. 

Çiçeği burnunda bir öğretmenim 
ya... İşte o anda hiçbir şey bilmediği-
mi fark ettim. İstanbul Hanımefendi-
sinin tarif ve önerileri doğrultusunda 
otobüse bindim. Otobüse sırası gere-
ği önceden binen gençlerin ayaktaki 
yaşlılara çok büyük bir nezaketle yer 

“Ah ESKİ 
İStANbuL”

Yaklaşık yarım asır 
öncesinin İstanbul’u 
ile günümüzün 
İstanbul’u... Nezaketin, 
zarafetin, saygının ve 
sevginin kalmadığı 
bir İstanbul... Hatta 
acıma ve merhamet 
duygularını 
bile sıfırlayan 
bir İstanbul’da 
yaşamaktayız.

larında kulaklıkları ile koltuklarda 
ayak ayak üstüne seyahat ederken; 
yaşlıların hatta engellilerin ayakta 
kalmalarında hiçbir sakınca görme-
meleri beni derinden üzmekte ve 
umutlarımı örselemektedir. 

Sanal dünyada özellikle Facebook 
sayfalarında gençler arası mesajlaş-
ma metinlerine rastlıyorum zaman 
zaman. “İstanbul Türkçemizin” bir 
yana “Anadolu Türkçemizin” de elden 
gideceği yolunda yoğun endişeler 
taşımaktayım ne yazık ki...

Sanal alemde yazım ve imla 
kurallarını hiçe sayan bir yaklaşım, 
dilimizi telafisi zor ya da olanaksız 
bir noktaya taşıyacağı endişesi içer-
sindeyim. 

Hakaret içeren deyimlerin övgü 
malzemesi olarak sunulması evle-
re şenlik bir durum... Facebook’tan 
arkadaşım olan bir genç, bana ait bir 
yoruma karşılık, “Adamın dibisin” 
şeklinde; bana göre hakaret içeren bir 
tabir kullandığını gördüm. Vermiş 
olduğum olumsuz tepki sonucu, 
gençler arasında “Adamın dibisin” ta-
birinin övgü anlamında kullanıldığını 
öğrendim. Oysa bu tabirin, anlamı ve 
fonetik açılımı itibarıyla da kanımca 
“Hakaret” içerdiği ortada... 

Sonuç olarak gençlerimize dair 
umutlarımı canlı tutmak istiyorum. 
Benim penceremden olumsuz olarak 
gördüğüm bazı tutum ve davranış-
lara karşın gençlerimize güvenmek 
istiyorum. Genç - yaşlı arası sevgi 
- saygı kurallarının daha aktif işle-
tilmesini arzulamaktayım. Dilimizin 
ve kurallarının bozulmasından yana 
değil, geliştirilip zenginleştirilme-
sinden yana uygulamaların hayata 
geçirilmesini istiyorum. Özellik-
le sanal alemde güzel bir Türkçe 
kullanıp, yazım kurallarının eksiksiz 
uygulanması gerektiğine inanmak-
tayım. Aksi halde 20 - 30 yıl sonra 
güzel Türkçemizi elden kaçırmış 
olabiliriz. 

EMEKLİ ÖĞRETMEN
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partinin ve hatta son dönemlerde 
hakkında kanun hükmü hazırlana-
rak ‘serbest’ bırakılan  tarikat ve 
dergahlardan birinin,  yahut henüz 
adını bile bilmediğimiz bir örgütün 
söylemi olabilir. Neyse ki, çoğun-
luğun dergideki yazılar yerine, fo-
toğraflarda kendini araması, endişe 
duymamamız için kafi derecede 
uygun bir ortam sağlıyor. Yaşasın 
cehaletin gücü! 

Tarih boyunca  dünya normları-
nın üzerinde var olmayı başarmış 
bir halk olarak, gelişmiş dünya ül-
kelerinin aksine, hala ötekileştirme 
gibi gereksiz ve anlamsız prob-
lemlerle uğraşıyor olmamız büyük 
talihsizliktir. Evimizden işimize, 
işimizden sosyal hayatımıza uzanan 
yolda, aile içi veya dışı mutlak bir 
öteki unsuru ile cebelleşiyoruz. Ben, 
sen, tamam; ama o, öteki! Yaşam-

Son dönemlerin 
moda kavramı gibi 
görünen, oysa bu 
ülkenin geçmişin-
den bu güne ciddi 
insani sonuçlar 

doğuran ve ülkenin yakın gelece-
ğinde de, kurtulabilme umudunun 
zayıf olduğu ötekileştirme,  ne yazık 
ki toplumsal sonuç olarak faşizm ve 
adaletsizlikten; bireysel sonuç ola-
rak ise, güvensizlik psikolojisinden 
beslenen derin bir uçurumdur. Ve 
bu uçurumun çekirdeğini de cehalet 
oluşturur. Cehalet, memleketimizde 
uzun süre imkânsızlıkların neticesi 
olmuşken, giderek politize edilerek 
tercihli bir yol haline getirilmiştir. 

Ötekileştirme  ve cehalet ko-
nusuna değinmek, aile vakfımız 
Ekşioğlu Vakfı Dergisi içinde, aktüel 
yazıların dışında, politik bir söylem 
gibi algılanabilir. Bir grubun veya 

ÖtEKİLER VE 
CEhALEt

GÖNÜL EKŞİ

Tarih boyunca  dünya 
normlarının üzerinde 
var olmayı başarmış 
bir halk olarak, 
gelişmiş dünya 
ülkelerinin aksine, 
hala ötekileştirme 
gibi gereksiz ve 
anlamsız problemlerle 
uğraşıyor olmamız 
büyük talihsizliktir. 

KÖŞE YAZILARI

ORGANİZATÖR
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davranış üretmesi  noktasında doğ-
ru bir psikoloji yaratmıştır. Hiç kuş-
kusuz bütün bunlar çok çalışmanın 
ve her bir vatandaşına eşit mesafede 
duran devlet  anlayışlarının sonucu-
dur. Bir zamanların ilim- irfan yur-
du olan Anadolu’da bu durum içler 
acısıdır. Cahillikten  kurtulmayı, şu 
okuldan çıkıp bu okula gitmek ve iş 
bulmak sürecine bağlamış olmamız, 
sadece kültürel değil, ekonomik bir 
kısır döngüdür. Öte yandan insanı-
mızın, içinde bulunduğu elverişsiz 
sosyal yaşam koşulları ve geçmişten 
gelen acıları göz önüne alındığında, 
bu davranış biçimi ile çok da haksız 
olduğu söylenemez. Ve lâkin on ya-
şında çocukların ve kadınların bile 
kan davası adı altında öldürüldüğü 
bir memlekette, cehalet ve öteki-
leştirmeyle  savaşmak  devletten 
ziyade halkın da vicdani borcudur. 
Ve cümle halkımız bilmelidir ki, 
farklılıklarımız, birilerinin elinde 
kullanılabilecek silahlara dönüşü-
yorsa, cehaletin dibini bulmuş ve 
yaşananları hak etmişizdir..

sal hataya düştüğümüz noktaların 
başını çeken, inanç tarzları, sosyal 
statüler ve gelir düzeyi dengesiz-
liklerinin yanında, cehaletimizle 
doğru orantılı olarak beliren siyasi 
düşkünlüklerimiz de sıralanabilir. 
Arkasına sığındığımız, doğru yanlış 
demeden kabul ettiğimiz ve sorgu-
suz sualsiz sıkı sıkı bağlandığımız, 
zamanla hiç gelişme göstermeyen 
ve asla değişmeyen cehaletimizin 
ötekileştirme alanında yarattığı 
tahribat girdabı, bizi sürekli deri-
ne çekmiştir. Bu da, doğrusal ve 
bilimsel bir yaklaşım yerine, suyuna 
gittiğimiz toplumsal hadiselerin, 
toplumla birlikte geri kalması için 
istesek başaramayacağımız olumsuz 
sonuçlar yaratmıştır. 

Peki ne hakla ötekileştiriyoruz 
insanları? Bunun birincil cevabı 
elbette ki cehalet ölçümüzdür.. 

Bizim gibi düşünmeyen, giyinme-
yen ve inanmayanlar ötekidir… Bu 
konuda ne bir terazi kurulabilir ne 
de uzlaşılabilinir. Çünkü havanda 
dövülmesi gereken çok su vardır 
ve bu dövülen sular üçüncül grup 
olan  erk sahiplerini besler. Konuyu 
daha ziyade inanç biçimlerindeki 
farklılıklara dayatanlar için ayrıca 
değerlendirdiğimizde, avuçlarımızı 
dolduracak kadar bir bilgiye bile 
sahip olamıyoruz. Son peygamber 
geleli 1300 yıldan fazla olmuşken, 
halifelik makamı meclisin tozlu 
raflarına kaldırılmışken bu konuda 
“yeni” ne olabilir? Ötekileştirmede 
konu gerçekten din olsa idi, ihtimali 
en yüksek ve caiz olabilecek tek şey, 
sözlü davet ile salt kendi yaşamımı-
zı  örnek teşkil edecek şekilde tertip 
etmek olacaktı. Demek ki öteki-
leştirme davranışlarımızın altında 
yatan, daha çok şu olmak ile daha 
az bu olmak değil, çok amiyane bir 
tabir ile  dönemsel modadır.  Bu 
yolla, yöntemli bir biçimde oluştu-
rulan yükselen değerler bütününe  
baktığımızda görebileceğimiz tek 
şey, sabun köpüğünden oluşan, te-
melsiz kültür formlarıdır. Toplumsal 
renklendirmede, genellikle sayısal 
çoğunluğun oluşturduğu, ekonomik 
ve siyasal üstünlüğe sahip olanların 
taraftarı ve bayraktarı olarak ortaya 
çıkan güruhların yarattığı bir taraf-
tarlık mekanizmasıdır. Ve tarihle 
sabittir ki,  bu mekanizma erk el 
değiştirdikçe yön de değiştirir.

Medeni ülkeler bu türden kişilik 
ve toplumsal bozukluklarını süreç 
içinde  yapılandırmıştır ki, bu ülke-
ler arasında temelde hiç de medeni 
olmayan, Avrupa halkları başı çeker. 
Fakat uzun yıllar içerisinde oluştur-
dukları adalet düzeni, demokratik 
hak ve özgürlük sistemleri, hem 
toplumsal davranışları dengelemiş, 
hem de bireyin kendine ve içinde 
bulunduğu topluma güvenmesi ve 

Medeni ülkeler, uzun 
yıllar içerisinde 
oluşturdukları 
adalet düzeni, 
demokratik hak ve 
özgürlük sistemleri, 
hem toplumsal 
davranışları 
dengelemiş, hem de 
bireyin kendine ve 
içinde bulunduğu 
topluma güvenmesi 
ve davranış üretmesi  
noktasında doğru bir 
psikoloji yaratmıştır
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ailesi tarafından sadece bir “hasta 
bakıcı” olarak görülmekte, sosyal 
yaşama katılma isteği veya talepleri 
yadırganmaktadır. Bu durum zaman 
içerisinde kendini yıpratmasına , 
yok saymasına ,sosyal ihtiyaçlarını 
ikinci plana itmesine, bunların so-
nucunda da yaşadığı sosyal alandan 
kopmasına ve insani ilişkilerinin 
zayıflamasına sebep olmaktadır. Bu 
yıpranma zamanla ailesine, bakıma 
muhtaç olan yakınına , beşeri iliş-
kilerine ve hatta kendisine de zarar 
verecek nitelik kazanmaktadır.

Bakım yapan bireyin kendine za-
man ayıramaması, engelli yakınını 
gözü arkada kalmadan emanet ede-
bileceği bir kurumun bulunmaması, 
çok büyük bir sorundur. Bakım 
yapan kişilerin yaşamış oldukları 
kaygı ; “Eğer bana bir şey olursa 
ona ne olacak” yada “benden sonra 
baktığım kişi yaşamını devam etti-
rebilecek mi?” korkusudur.Ülkemiz-
de evde uzun süre engelli bakımı 
yapan kişilere yönelik eğitim ve psi-
kolojik destek sağlayacak herhangi 
bir kurum bulunmamaktadır.

Bakımı zorlaştıran etkenler: 
Kadının fiziksel yapısı, kilosu ağır bir 
engelliye bakmaya, onun ihtiyaçla-
rını gidermeye çoğunlukla elverişli 
değildir. Bu konuda kadınlarımız ya-
pabileceği kadar mücadele etmekte, 
fakat bir noktadan sonra kendilerinde 
de fiziksel rahatsızlıklar (ağır bel bo-
yun fıtıkları, kas zedelenmeleri , ana-
tomik yapıda bozukluklar) meydana 
gelmektedir.Cadde ve sokaklar kamu 
hizmet binaları evlerin iç mimarisi 
de oldukça büyük problem olarak 
kadının karşısına çıkar. Bakıma 
muhtaç engelli ve yaşlılara uygun 
fiziki ortamlar yaratmaksa, bir çok 
ailenin altından kalkamayacağı kadar 
yüksek maliyeti gerektirmektedir. Bu 
maliyetlere engellinin temel ihtiyaç-
larının karşılanması ,tıbbi sarfiyatlar 
(sonda,bez,tekerlekli sandalye, aparat-
lar v.b.) gibi kalemlerde eklendiğinde, 

Engelli ve yaşlı 
bakımı konusun-
da çoğunlukla 
görev ve sorum-
luluk kadına 
verilmektedir. 

Türkiye toplumunun sosyal yapısı 
yüzyıllar boyunca, kadınlarımı-
zın sırtına taşıyabileceğinin çok 
ötesinde sorumluluklar yüklemiştir. 
Fedakar kadınımız ailelerine, ço-
cuklarına ve eşlerine olan bağlılık-
ları ve sevgileriyle en ağır yükleri 
kuştüyüne dönüştürmüş ve asırlar 
boyunca sevgiyle taşımıştır. Sorum-
luluklarının en önemli kısmını, eşle-
ri, çocukları, anneleri ve babalarının 

(Eşlerinin de anne-babası) bakımı 
teşkil eder.

Bakıma muhtaç bir engelli 
veya hastayla uzun süreli aynı 
çatı altında yaşamak, insanüstü 
sabır ve gayret gerektirir. Kadın bu 
süreçte bir yandan bakıma muhtaç 
olan kişinin ihtiyaçlarını karşıla-
yabilmek çabasında, diğer yandan 
evine, ailesine, işine karşı sorum-
luluklarını yerine getirme mücade-
lesindedir. Tüm bunları yaparken 
de çoğunlukla tek başınadır.Kadın 
tüm sorumluluklarını sevgisinin 
gücüyle yerine getirirken, elbette 
ki kendinden fazlasıyla fedakarlık 
yapmaktadır. Kadın bu süreçte kendi 

ENGELLİ VE YAŞLI bAKIMI 
SÜRECİNDE KADINLARIN SOSYAL VE 

PSİKOLOJİK DuRuMu
ADEM KUYUMCU

KÖŞE YAZILARI

ENGELSİZ HAYAT DAYANIŞMA DERNEĞİ BAŞKANI
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içinden çıkılamaz bir durum oluş-
maktadır. Bu durum ister istemez, 
ailenin geçinmek zorunda olduğu 
gelirden karşılanmakta ve bir çok te-
mel ihtiyacın yanı sıra kadınlarımı-
zın gereksinimlerini ikinci plana at-
makta, hatta hiç karşılamamaktadır. 
Ülkemizde tüm bunlar yapılmadığı 
gibi, bakıma muhtaçlar ev ortamında 
muayene edilmemekte ve kilometre-
lerce taşınmak, bir sedyeden indirip 
diğer sedyeye yerleştirmek zorunda 
kalınmaktadır. Bu süreçte yıpranan, 
ruh sağlığı bozulan yine kadınları-
mızdır.Özellikle kadınları uzun süreli 
engelli ve yaşlı bakımına hazırlamak 
için profesyonel kişilerce eğitim ve 
psikolojik destek verilmesi, medeni 
toplumların karşılaması gereken 
zaruriyetlerindendir. Toplum içinde 
yalnız kalan kadının hayata daha 
pozitif bakabilmesi, engelli ve yaşlı 
bakımı konusundaki sorunların üste-
sinden gelebilecek gücü kendisinde 
bulabilmesi, bu enerjiyi kendine, 
baktığı bireye yansıtabilmesi için 
kadına bir sosyal paylaşım alanı 
yaratılmalı,hobi merkezleri, terapi 
merkezleri, kamplar, aynı sorunu 
yaşayan kadınların birbirleriyle dene-
yim ve tecrübelerini paylaşabilmeleri 
için destek ve paylaşım toplantıları 
organize edilerek kadının üzerindeki 
yük hafifletilmeye çalışılmalıdır.

Engelli bireylerin babaları ve 
erkek yakınları da bakım konusun-
da sorumluluk almalıdır. Erkekler 
tarafından Kadına dayatılan “sen 
doğurdun sen bak, ben maddi olarak 
desteklerim” tavrı son derece yanlış 
ve hem kadını hem de engelli bireyi 
yok sayıcı ve aşağılayıcıdır. Erkekler 
artık bu tavırlarından vazgeçmeli 
hem bakımı yapan kadının hem de 
engelli bireylerinde yaşam hakkı 
olan insanlar olduğunu kabul etme-
lidirler.

Farklılıklarla bir arada yaşamı 
öğrenmemiz gerekiyor. Bir arada 
yaşam mutlu yaşamdır. 

ADEM KUYUMCU 

Engelsiz Hayat Dayanışma 
Derneği Başkanı

Ardeşen Engelliler Derneği 
Başkanı

Otizm ve Engelli Dernekleri 
Federasyonu 2. Başkanı

www.ehdd.org
www.arende.org
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HİLAL DİLARA EKŞİ

ÜNİV. ÖĞRENCİSİ

Öyle bir za-
mandayız ki, 
sözcüklerin 
cümlelerin 
kaderimizi 
belirlediği, 

insanların hissettiklerinden değil 
davranışlarından sorumlu olduğu, 
herkesin fikir sahibi olduğu bir 
zaman. Şimdilerdeyse bir sözcük 
anlamını yitirerek moda olmuş 
“başarmak “. Kendin için, ideallerin 
için değil gösteriş için başarmak. O 
ne der bu ne der düşüncesiyle yola 
çıkmak. Yapmalıyım çünkü onlar 
benden bunu bekliyor saplantısına 
takılmak.Yapmalıyım, çünkü istiyo-
rum ışığına tutulmalısınız. Bir şeyi 
gerçekten başarmak istiyorsanız, 
sizden başka peşine düşecek biri 
daha yok. Kendi kendinizi temsil 
etmelisiniz. Duruşunuz, ifadeleri-
niz ve sözleriniz sizi yansıtan şey-
ler. Bazen ağızdan bir çırpıda çıkan 
sözcüklerde o kadar değerliler ki! 
Nerde virgül nerede nokta koyaca-
ğınızı bilmelisiniz. İnsanların kar-
şısına hayallerinizi koymalısınız 
ancak herkese de her şey anlatıl-
maz. Yeterli olgunluğa erişmeyen-
ler alaya almayı seviyor, “Bugün 
Marsa gideceğim” derseniz, “Git 
arkandan su dökeriz” derler. Siz 
onların dediklerini kulak ardı edin 
ama hayalperestte olmayın. Sadece 
hayalle, gerçekleşebilecek hayalleri 
ayırt edin. İşlerinizi halletmeden 
peşini bırakmayın, vizyonunuz 
kendiniz için çalışmak olsun. 
Sürdürebilirliğiniz burada çok 
önemli. Ne kadar kararlı, azimli ve 
girişken olduğunuz da. Girişkenlik 
derken herkes bir şeylere girişi-
yor, önemli olan giriştikten sonra 
başarmak için neler yaptığınız. Bir 
iş ne kadar iyi gözükürse gözük-
sün size uygunsa peşinden koşun. 
Gönlünüzden geçeni yaptığınız 
sürece mutlu olursunuz. İnsanların 
dar bakışlı açısına göre dünyayı 
değerlendirmeyin , özgün olun. 

bAŞARI 
ÜZERİNE 

DÜŞÜNMEK         

Bazen ağızdan 
bir çırpıda çıkan 
sözcüklerde o 
kadar değerliler ki! 
Nerde virgül nerede 
nokta koyacağınızı 
bilmelisiniz. 
Girişkenlik derken 
herkes bir şeylere 
girişiyor, önemli olan 
giriştikten sonra 
başarmak için neler 
yaptığınız. 
Öz eleştiri yapıp, 
eksiklerinizi dürüstçe 
tartabiliyorsanız, iç 
sesinize kulak verin, o 
sizi yanıltmaz.

Yaptığınız işte sağlam duruşunuz 
olsun, bir şeyleri sadece yapmış 
olmak için yapmayın. Yaşayarak 
yapın ki ruhsuzlaşmayın. Para 
da önemli tabi çoğu kişi geleceği 
düşünerek iş yapıyor . İsteklerim-
den vazgeçeceğim bakış açısı değil, 
nasıl daha çok kazanacağım diye 
yol alın. Ufkunuzu genişletmeye 
çalışın. Neden mi olmadı nokta-
sına geldiğinizde düşünceniz şu 
olmalı: Gerçek engellerle zihindeki 
engelleri doğru ayırt edebildik 
mi?. Öz eleştiri yapıp, eksikleri-
nizi dürüstçe tartabiliyorsanız, iç 
sesinize kulak verin, o sizi yanılt-
maz. Herkesin bir fikri vardır ancak 
herkes sizin iyiliğinizi, yararınıza 
olanları istemeyebilir ya da yolun 
sonunu göremeyebilir. Herkes bir 
şeyin nasıl olması gerektiğini an-
latır. Fikir doğru kişilerden doğru 
zamanda alınmalı. Bir duvardan 
atlarken duvarın iki tarafıda aynı 
yükseklikte olacak diye bir şey yok. 
Tabi ki sürprizler acı tatlı olaylar 
olacak. Aynı gün içinde morali-
niz çok iyi de olabilir çok kötü de 
olabilir. Bazen keşkelerin olması da 
normal. Böyle zamanlarda kendini-
zi değerlendirin, düşüncelerinizde 
esnek olun. Hatalarınızı kabul edip 
yola devam edin. Zamanı durdura-
mazsınız, oturduğunuz yerden de 
bir şey olmaz, başarısız olacaksınız 
da çabuk olun ki yola devam etmek 
için planlamaya vaktiniz olsun. 
Kendinizi kandırmayın. Hayatı 
ticaretleştirerek yaşamayın, duy-
gularınız olduğu unutup robotlaş-
mayın. Binadan çıkın, kabuğunuzu 
kırın, kendinizin farkına varın. Şu 
an içinde olduğunuz zamanı en 
iyi şekilde geçirin. Tutkuyla yola 
çıkın, canla başla çalışın, hissede-
rek yaşayın ve mutlu olun. Benim 
gözümde başarı  birden çok parça-
nın biraraya gelmesiyle yaşayan 
bir kavram. İç sesinize kulak verin, 
kendiniz için  başarın. Başarılı 
günlere..

KÖŞE YAZILARI
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DİDEM EKŞİ ÖZCAN

dermek istediler ve tabi İtalya’da 
okumak çok daha pahalıydı. Önce 
olmaz param yok dedim; sonra Ali 
Ekşi’nin yanına gittim ve dedim 
ki; “Ali amca başımda böyle bir iş 
var, bu bir fırsat, bu herkese nasıp 

8 
Mart Dünya Kadın-
lar Günü kahvaltı 
programında, 
Ekşioğlu Vakfı’nca 
bir plaketle ödüllen-
dirildim. Öncelikle 

bana bu plaketi layık gören Ekşioğ-
lu Vakfı’na sonsuz teşekkür ederim. 
İlkokul, Ortaokul, ve Lise yıllarımı 
Gebze’de zor koşullarda tamamla-
dım ve çevremde okumaya benim 
kadar inancı olan kimse yoktu. Üni-
versite sınavına kendi imkanlarımla 
hazırlandım. Gece gündüz demeden 
çalıştım ve ilk senede Türkiye’nin 
en önemli üniversitelerinden biri 
olan Yıldız Teknik Üniversitesi 
İktisat Bölümü’nü kazandım. Kade-
rimi Gebze’den çıkartıp İstanbul’a 
sürüklemiştim; ama nasıl okuyacak-
tım, hangi parayla koskoca Yıldız 
Teknik Üniversitesi’ni bitirecektim? 
Derken Ekşioğlu Vakfı’na gittim. 
Canım amcam Yakup Ekşi’ye, “Amca 
ben okumak istiyorum. Bana yardım 
ederseniz okuyacağım; eğer yardım 
etmezseniz ben bu okulu bitire-
mem ve hiç başlamadan Gebze’ye 
döneceğim” dedim. O gün cebimde 
beş kuruşum yoktu. Yakup Ekşi 
gözümdeki o çaresizliği ve okuma 
ateşini görmüş olacak ki, beni ikinci 
çağırışında Ali Ekşi’nin bana yardım 
edeceğini söyledi ve bir miktar para 
verdi. O an o parayla mutluluktan 
sanki bütün dünyaları satın ala-
bilirdim. Bana inanan Ali Ekşi ve 
Yakup Ekşi’yi utandırmamak adına 
üniversiteyi öyle bir okumuşum ki, 
bölümü birincilikle bitirdim. Evet 
yanlış duymadınız, Ali Ekşi bana 
gözü kapalı inanmıştı ve onun saye-
sinde bölümü birincilikle bitirdim. 
Ayrıca bana kendi şantiyesinde staj 
da ayarlamış ve oradan da okul 
harçlığımı çıkarmamı sağlamıştı. 
Hikayem burada bitmedi. 

Üniversitedeki başarım ne-
deniyle hocalarım beni Erasmus 
aracılığıyla İtalya’ya okumaya gön-

EKŞİOĞLu 
VAKFI’NA 
bİNLERCE 

tEŞEKKÜR…

olmaz ama durumumu biliyorsun. 
Bu iş senin iki dudağının arasına 
bakar. Git dersen hayatım değişir, 
Avrupa’da da okulu bitirmiş olu-
rum; gitme dersen canın sağ olsun 
amca ben burada da başarılı olu-
rum gitmem” dedim. Ali Ekşi gö-
zümün içine baktı, bana inandı ve 
git kızım ben seni yolluyorum dedi. 
Hayatımın en güzel anlarından 
biridir o an. Ali Ekşi’ye boğarcasına 
sarıldım, teşekkür ettim. İtalya’da 
gittiğim Pisa Üniversitesi’ni de 
Ali Ekşi’nin desteğiyle başarıyla 
bitirdim. Orada hem İtalyanca öğ-
rendim hem de İngilizcemi geliştir-
dim. Şuan İtalyan ortaklı büyük bir 
elektrik santralinde Elektrik ve Gaz 
Ticareti bölümünde çalışmaktayım.

Şimdi soruyorum size, Ali Ekşi 
olmasaydı kaderimi Gebze’den 
çıkartıp İtalya’lara kadar götürebi-
lir miydim? Güzel insan Ali amcam 
sen benim hayatımı değiştirdin. 
Senin bana inancın, şartsız ve 
koşulsuz desteğin benim okumama, 
hayatımı daha da kaliteleştirme-
me sebep oldu. Sen çok yaşa Ali 
amcam. Son nefesime kadar seni 
hep saygıyla, sevgiyle minnetle ha-
tırlayacağım. Sen olmasaydın ben 
bugün burada olmazdım. Kıldığım 
her namazda sana ve ölmüşlerine 
dua ediyorum. Koca yürekli amcam, 
Allah senden bin kere razı olsun, 
yaptığın iyilikler unutulmaz, paha 
biçilmez. Ben sana ne desem azdır, 
ne yapsam hakkını ödeyemem. 
Allah ömrüne ömür katsın, Allah 
seni başımızdan eksik etmesin. Ne 
güzel işler yapıyorsun Ali amca, 
ne büyük sevaplar işliyorsun bir 
bilsen. Yaptığın iyilikler yanında 
belki ben okyanusta bir damlayım; 
ama ne zaman çağırırsan, ne zaman 
benden bir şey istersen o dakika 
kapında hazır olacağım. Merhameti 
büyük, yüreği büyük Ali amcam 
sen çok yaşa.

Saygılarımla...

Bana İnanan Ali Ekşi 
ve Yakup Ekşi’yi 
utandırmamak adına 
üniversiteyi öyle bir 
okumuşum ki bölümü 
birincilikle bitirdim. 
Evet yanlış duymadınız 
Ali Ekşi bana gözü 
kapalı inanmıştı ve 
onun sayesinde bölümü 
birincilikle bitirdim.

EKONOMİST
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ve Üsküdar’da hayatımızı sürdürme-
ye devam ettik. O tarihten beri 53 
senedir İstanbul’da ve Üsküdar’da 
ikamet eden ve merkez bürolarının 
hep Üsküdar’da olduğu bir düzen 
kurduk. Ortaokulu Üsküdar’da liseyi 
Haydarpaşa Lisesi’nde; üniversiteyi 
de Marmara Üniversitesi Siyasal 
Bilimler Fakültesi’nde bitirdim. 
Ortaokul zamanlarından itibaren ba-

Kısaca kendinizden bahse-
der misiniz?

Ben 1952 yılında Rize İkizdere 
Bayırköy’de doğdum. İlkokul 3. 
sınıfta ailemizin İstanbul’a yerleş-
mesiyle birlikte biz de İstanbul’a 
yerleşmiş olduk. Üsküdar’a geldik. 
Babalarımızın, amcalarımızın işleri 
Üsküdar’daydı. İlkokul 3. sınıfa 
Üsküdar’da devam etmeye başladık 

 “bu ONuRLu SOYADA YAKIŞIR DuRuŞu SERGİLEMELİYİZ” 
Ekşioğlu Vakfı olarak Meclis Başkanımız Sayın Mahmut EKŞİ ile bir röportaj 

gerçekleştirdik. Ekşioğlu Ailesi’nin bir bireyi olmaktan dolayı duyduğu gururu dile 
getiren Mahmut EKŞİ, dergimiz aracılığıyla özellikle ailemizin genç bireylerine önemli 

mesajlar iletti.

bamızın da işi olan inşaat işleriyle 
uğraşmaya başladık. Üniversiteden 
sonra askerliği kısa dönem bitir-
mem sonucunda aile şirketlerinin 
önce yönetiminde yer aldım daha 
sonra da başkanlığını alarak aile-
mizden kalan işleri yapmaya devam 
ettim. Hala ailemizin ana şirketinin 
yönetim kurulu başkanlığını yap-
maktayım. 

SÖYLEŞİLER

Ekşioğlu Vakfı Meclis 
Başkanı-İşadamı-Siyasetçi

MAHMUT EKŞİ
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arasında asla ayrım yapmazdım. 
Anavatan Partisi’nin iktidarda olduğu 
uzun bir dönem de oldu; ama ben 
kimseye haksızlık etmedim. Kişinin 
işinin haklı olup olmadığına bakar-
dım. Haklıysa ona yardımcı olurdum, 
haksızsa şu durumlardan dolayı 
yardımcı olamam derdim. Şu anda bu 
röportajı yaptığımız İlim ve Fazilet 
Eğitim Kurumları, babalarımızın, 
amcalarımızın kurduğu ve Üsküdar, 
Pendik’te kampüsleri olmak üzere 
1000’e yakın öğrencisi, 80 öğretme-
ni, 50 tane çalışana sahip olan yedi 
okullu bir komplekstir. Uzun yıllar 
bu vakfın yönetim kurulunda ve 
başkan yardımcılığında bulundum. 
2010’da da amcam rahmetli olduktan 
sonra başkanlık görevini devraldım 
ve 2010 yılından beri İlim ve Fazilet 
Kurumları Vakfı’nın başkanlığını yap-
maktayım. 

Siyaset hayatınızdan da bah-
seder misiniz?

Lise ve üniversite yıllarında 
partili değil ama milliyetçi dernek-
lerle birlikte siyasete yönelişim vardı 
siyasete Rahmetli Turgut Özal’ın 
Anavatan Partisini kurmasıyla 
birlikte yani 1984’te biz de partinin 
mensubu olarak göreve başladık. 
Sonrasında Anavatan Partisi’nin il 
yönetim kurulu üyeliği, il başkan 
vekilliği, il başkanlığı ve Anavatan 
Partisi’nin Ankara’da Merkez Karar 
Yönetim Kurulu olan en üst kurulun-
da bulundum. Anavatan Partisi’nin 
2-3 sene önce Doğru Yol Partisi ile 
birleşerek Demokrat Parti adını aldığı 
vakitte de bu birleşme sürecinde Hü-
samettin Cindoruk’un Başkanlığı’nda 
genel idare kurulu üyesi oldum; ki 
o süreçte Eski Başbakanımız Mesut 
Yılmaz Bey de bizimle birlikte genel 
idare kurulu üyesiydi. Bu birleşme-
yi yaptıktan sonra işi ehline teslim 
ederiz diye yapmıştık; fakat sonra-
sında Demokrat Parti’yi oluşturan 
Doğru Yol Partisi kanadı baktık ki “bu 
işi iyi yapıyoruz” demeye başladılar. 
Biz de Mesut Bey de dahil olmak 
üzere Anavatan Partisi’nden gelen 50 
arkadaşımızla birlikte genel idare ku-
rulundan ayrıldık. O zamandan beri, 
yani son üç seneden beri siyasi bir 
parti bağlantım yok. Siyasetçilerle di-
yaloglarım iyi; ama istifa ettiğim için 
herhangi bir siyasi partiye mensup 
değilim. Buna karşılık İstanbul’da 
birçok dernekte, vakıfta, cemiyette, 
cemaatte başkanlık, yönetim kurulu 
üyeliği ve danışmanlık gibi; hepsi 
de fahri olan görevlerim var. Arka-
daş çevremizle beraber toplumun 
yetiştirdiği bir insan olarak bu tür 
çalışmalarımıza devam ediyoruz. 
Toplumda da beni parti üstü bir 
kişilik olarak bilirler sağ olsunlar. 
Parti kimliğim de kalmadığı için 
hangi partiden olursa olsun birçok 
kardeşim bana ağabey derler. Eskiden 
beri baktığımızda partide aktif görev 
yaptığım dönem de dahil insanlar 

Başka hangi STK’larda görev 
alıyorsunuz?

Saymaya çalışırsak spor kulüpleri, 
cami dernekleri, ve daha birçok stk ve 
dernekte aktif olarak görev alıyorum. 
Mesela Ekşioğlu Vakfı’nın kurucusu-
yum. Malumunuz son kongrede de va-
kıfta beni meclis başkanı seçtiler. Rize 
Vakfı’nda Başkan Vekiliyim, Üsküdar 
Rizeliler Derneği’nde İstişare Kurulu 
Başkanıyım, Çayeli Derneği’nin kuru-
cularındanım, RİDEF’in kurucuların-
danım, Babamız çok şükür hayattay-
ken onun adına kurmuş olduğumuz 
Harun Ekşi Eğitim ve Sağlık Vakfı’nın 
Başkanıyım, Spor kulüplerinde uzun 
zamanlar başkanlık yaptım ve fahri 
başkanlıklarım da devam etmekte, 
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Kongre 
Üyesiyim, Haydarpaşa Lisesi Vakfı’nın 
üyesiyim. Yani aklınıza gelebilecek va-
tan, millet ve devlet için faydalı hangi 
kurum gelirse orada görev almaktan 
mutluluk duydum. Mesela uzun yıllar 
adli bilirkişilikler yaptım. 

İlim ve Fazilet Vakfı olarak ana 
sınıfından liseye kadar hizmet ve-
riyorsunuz. Peki yüksek öğretim 
hedefleriniz nelerdir?

Ana sınıflarımız faaliyet göster-

Karadeniz bizim 
vazgeçemeyeceğimiz bir yerdir. 
Gitmesek görmesek bile aklımızdan 
çıkmaz; ki senede en az 1-2 defa 
gidiyoruz. Özellikle Ekşioğlu Vakfı’nın 
düzenlemiş olduğu Ovit Yayla 
Şenlikleri’ne mutlaka katılıyoruz.
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retmenleri seçerken Türk Bayrağı’nı 
görünce heyecanlanıyor mu? İstiklal 
Marşı’nı okurken duygulanıyor mu? 
Bir mecliste milli menfaatler söz 
konusu olunca görüşlerini dile geti-
riyor mu? bunlara dikkat ediyoruz. 
Öğretmenlerde bu özellikleri ara-
mamızın sebebi yarının Türkiye’sini 
oluşturacak gençleri yetiştirecek 
olmalarıdır. Bu gençler de devleti-
ni, vatanını, milletini ve bayrağını 
seven insanlar olmalılar. Pendik’teki 
İkbal Koleji’nde ve Üsküdar’da olmak 
üzere iki Anadolu lisemiz var. Ayrıca 
Üsküdar Kampüsü’müzde fen lisemiz 
de mevcut. Fen lisemizin yüzde yüzü 

mekte bunun yanı sıra ilköğretim 
okullarımız, Anadolu liselerimiz 
ve fen liselerimiz var. Yüksek 
öğretim konusunda da inşAllah 
gerekli çalışmaları gerçekleştirmek 
istiyoruz. Nihayetinde altyapımız, 
eğitim kadromuz ciddi manada 
bunu kaldırabilecek kapasitede-
dir. Tabi akademik kariyer eğitimi 
verecek bir kadroyu üniversiteyi 
kurduğumuz zaman oluşturmak 
istiyoruz. Yani bu konuda hedefimiz 
Allah nasip ederse üniversitemizi 
kurmaktır. Bunun için binalarımız, 
arsalarımız mevcut; kaldı ki bu tür 
kuruluşları oluşturmak isteyenlere 
devlet arsa tahsisi de yapıyor. Bizim 
ilk etapta öyle bir talebimiz olmasa 
da üniversite için gerekli olan bina-
larımız hazır. Pendik Kampüsü’müz-
de 6000 m2’lik bir okul binamızı 
yeniliyoruz. Orada okulumuz vardı 
ama oradaki arsa büyük olduğu için 
içindeki boş bölgeye akıllı bir bina 
inşa ediyoruz. İnşallah onu bitirdik-
ten sonra önümüzdeki yıllarda da 
hedeflerimizden bir tanesi üniversi-
temizi de kurmaktır. 

Peki kurum olarak 1000’e 
yakın öğrencinizin eğitim ve 
öğrenimi için öncelikleriniz 
nelerdir?

Biz Milli Eğitim Bakanlığı’na 
bağlı olan Talim Terbiye 
Kurulu’nun kuralları ne ise o kural-
lar ışığında okullarımızı yönetmeye 
talip olan bir kadroyuz. Hiçbir ce-
maatin okulu değiliz. Bizim okulu-
muz T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 
yönergelerine göre idare edilen 
bir eğitim kurumudur. Hedefimiz 
devletini, vatanını, milletini seven 
öğretmenlerin eşliğinde kaliteli bir 
eğitim vermek; çünkü burası özel 
okullar zinciri ve vakıf olduğundan 
burada her ne kadar öğretmenin 
atamasını ilçe milli eğitim müdür-
lüklerine bildirmemizle birlikte 
onlar yapıyorsa da öğretmenin seçi-
mini ve alımını biz yapıyoruz. Öğ-

her sene üniversiteye girerler. Bu 
iki Anadolu kolejimizde de üniver-
siteye giriş kapsamında geçen son 
iki senenin ortalaması yüzde 82 ila 
yüzde 85 civarlarındadır. Bununla 
birlikte bizim tek amacımız sadece 
üniversitede eğitim hakkı kazanan 
öğrenciler değil; ailesini, vatanını se-
ven, büyüklerine saygısı, küçüklerine 
sevgisi olan gençler yetiştirmektir ve 
bunu şu ana kadar başarmış durum-
dayız. Bürokraside de bizim okulları-
mızdan yetişmiş insanlar mevcuttur. 
Okulumuzun mezunlarının derneği 
etkinliklerinde baktığımızda her 
kesimde başarıya ulaşmış mezun 
öğrencilerimiz mevcut. 

Spora olan ilginizi biliyoruz. 
Amatör kulüpler ve bu kategori-
de Karadeniz temsilcileri gerekli 
desteği alabiliyorlar mı?

2. Lig’deyken Anadolu Üsküdar 
Spor Kulübü’nün ve birçok ama-
tör spor kulübün başkanlıklarını, 
Sultantepe İcadiye Spor Kulübü 
Başkanlığı’nı yaptım. Karate ve Judo 
Federasyonlarında, Boks Federasyonu 
İstanbul Temsilciliği’nde yönetim 
kurulu üyeliği yaptım. Özellik-
le Karadeniz’de futbol branşı çok 
seviliyor. Bununla birlikte Uzakdoğu 
sporları ve Türk insanının ananevi 
sporu güreş de sevilen spor dalları 
arasında geliyor. Spor öyle bir şey 
ki tesisleşme konusunda mutlaka 
devlet desteğinin olması gereki-
yor. Şahısların bu noktada bu işleri 
gerçekleştirmesi oldukça zor. Son 
zamanlarda hakikaten ciddi tesisleş-
me çalışmaları oluyor. Ben gençken 
kaleci olarak oynardım ve oynadığı-
mız sahada 15 santim çamur olurdu. 
Çamurdan çıkardık antrenmanlardan 
sonra hamama zor yetişirdik. Şimdi 
baktığımız zaman son 10-15 senede 
tesisleşmede ciddi yatırımlar var. 
Anadolu’da çok ciddi manada stad-
yumlar inşa ediliyor. Ulaşım bunlara 
eklenince tesisleşme açısından daha 
da büyük başarı kaydedilmiş oluyor. 

SÖYLEŞİLER
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Karadeniz - Rize ve İkizdere 
ile bağlarınız nasıl? Ne sıklıkla 
gidersiniz?

Karadeniz bizim vazgeçemeye-
ceğimiz bir yerdir. Benim rahmetli 
dedem ve ondan sonrası İstanbul 
Üsküdar’da. 1972’de dedem rahmetli 
oldu onun mezarı ve aile mezarlığı-
mız Üsküdar’da bulunmaktadır. Önce-
ki dedelerimiz İkizdere’de ve oralarla 
bağlantımızı koparmamız mümkün 
değildir. Gitmesek görmesek bile 
aklımızdan çıkmaz; ki senede en az 
1-2 defa gidiyoruz. Özellikle Ekşioğlu 
Vakfı’nın düzenlemiş olduğu Ovit 
Yayla Şenlikleri’ne mutlaka katılı-
yoruz. Ailemizden birçok kişi batıya 
göç etmesine rağmen orada bir araya 

Spor için bunları yapmak da yeterli 
olamayabiliyor. Amatör spor konu-
su dipsiz bir kuyuya benzer; çünkü 
geliri yok sürekli bir şeyler vermek 
lazım. Amatör spor kulüplerine bu 
bağlamda bakıldığında da olması 
gereken birçok ihtiyaçları göze çar-
par. Profesyonel olsa para kazanıyor; 
ama amatör sporcuların böyle bir 
şansı yok. Yani kendi cebinden maça, 
antrenmana gelecek. Bu noktada da 
ekonomik sıkıntıları olan gençlerimiz 
zorluk yaşıyorlar. Amatör dallardaki 
takımları ve sporcuları destekleme 
konusunda iş adamlarımıza büyük 
görev düşüyor; çünkü o sporcular 
içersinden profesyonel büyük sporcu-
lar çıkıyor. 

gelme imkanı buluyoruz. Ayrıca göç 
olsa da ailemizin büyük bölümü orada 
ve herhangi bir cenaze olduğu zaman 
elimizden geldiği kadar gidiyoruz. 
Rize ile ilgili ulusal bir kongre ya da 
sempozyum olduğu zaman gitme-
ye çalışıyoruz. Kısacası aklımızdan 
ve kalbimizden oralar asla çıkmaz; 
çünkü 8-9 yaşına kadar ordaydım ben. 
Burada oturduğum yerler çok aklıma 
gelmeyebilir; ama hala 50 - 52 sene 
önceki oradaki anılarım, çocukluğum 
aklıma ve gözümün önüne gelir. 10 
nesil dedelerimiz orada yatıyor ve bu 
nedenle oralarla bağımızı, ilişkimizi 
kesmemiz mümkün değildir. 

Dergimiz aracılığıyla akraba-
larınıza mesajlarınız nelerdir?

Tüm Ekşioğulları’nı ve Ekşioğlu 
dostlarını saygı ve sevgi ile selam-
lıyorum. Aile büyüklerimizi, eniş-
telerimizi, damatlarımızı seviyor; 
ailemizdeki küçüklerimize sevgi gös-
teriyoruz. Her Ekşioğlu aile bireyinin 
şunu unutmaması lazım; Osmanlı 
fermanlarında geçen bu güçlü soya-
dı, bu onuru bize dedelerimiz bıraktı. 
Şimdi yeni gençler bu soyadın onu-
runa yakışacak, onurlu hareketler ve 
davranışlarda bulunmalılar. Kala-
balık bir aile olmamız dolayısıyla 
yanlış olanlar da çıkacaktır elbette; 
çünkü Habil ve Kabil iki kardeşti 
ama biri diğerini öldürdü. Bunlar 
Peygamber çocuğu olmasına rağmen 
bu gerçekleşebiliyorsa bizim ailemiz 
de on binleri telaffuz ettiğimiz çok 
büyük bir aile olduğu için nadiren 
de olsa hata yapan insanlar çıka-
biliyor. Onları da aile büyüklerimiz 
çağırıp “neden böyle yaptın evladım?” 
dedikleri vakit kendilerine çekidüzen 
veriyorlar. Bundan sonra çocukları-
mız, torunlarımız hatta torunlarımızın 
torunları da dahil olmak üzere bu yapı-
ya; yani babalarımızın, dedelerimizin, 
büyük dedelerimizin kazandırdığı bu 
onurlu soyadına, bundan sonra gelecek 
nesillerimiz de bu soyada yakışır duru-
şu sergilemelilerdir. 
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Demiryolları’nda Elektronik ve 
Haberleşme Mühendisi olarak baş-
ladım. Daha sonra İstanbul Ulaşım 
A.Ş.’de Atölye Müdürlüğü görevini 
üstlenerek Metro ve Tramvay araç-
larının alım projesi ile Metro Atöl-
yesinin kurulum projeleri görevini 
yürüttüm. 2003 yılında Türk Hava 
Yolları A.O.’da Revizyon Atölyeleri 
Başkanlığı’na getirildim. Burada 
uçak motoru, iniş takımları ve tüm 

Bilal Bey bize kendinizden 
bahseder misiniz?

Ben 1968 yılında İkizdere 
Bayırköy, eski ismiyle Koylav’da 
doğdum. Eğitim hayatımda 1980’e 
kadar İkizdere’de okudum. Daha 
sonra İstanbul Kartal’a geldik. 
Yıldız Teknik Üniversitesi Elektro-
nik ve Haberleşme Mühendisliği 
bölümünden 1989 yılında me-
zun oldum. İş hayatıma Devlet 

“İKİZDERE bİZİM İÇİN SADECE Su VE tOPRAK DEĞİL; GEÇMİŞİMİZ, 
ÇOCuKKEN YAŞADIĞIMIZ VE bİR DAhA DÖNEMEYECEĞİMİZ 

MASuMİYEtİMİZDİR.”
Ekşioğlu Vakfı olarak dergimizin bu sayısında aile bireylerimizden Sivil Havacılık Genel 
Müdürü Sayın Bilal EKŞİ ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Ekşioğlu Ailesi, Ekşioğlu Vakfı, 
değerlerimiz ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü hakkında bilgi ve görüşlerini bizlerle 

paylaşan Bilal EKŞİ, tüm aile bireylerine mesajlarını iletti.

komponentlerinin bakımlarını yapan 
bir organizasyona liderlik ettim. İki 
yıl sonra THY A.O.’da Yer İşletmeden 
sorumlu Genel Müdür Yardımcı-
lığı görevine atandım. Burada da 
özellikle zamanında kalkış perfor-
mansının iyileştirilmesine yönelik 
çalışmalarda bulundum. 2008- 2009 
yılları arasında THY Teknik A.Ş.’de 
üretimden sorumlu Genel Müdür 
Yardımcılığı, 2009-2010 yıllarında 

SÖYLEŞİLER

BİLAL EKŞİ
Sivil Havacılık Genel Müdürü
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sanı çok iyi bilir uçakla Trabzon’dan 
İstanbul’a gelebilmek için iki, üç 
yere telefon açmak gerekirdi. Zor 
bela bir bilet bulsanız da uçağa 
geldiğinizde uçağın boş gittiğini 
görürdünüz. Dolayısıyla çalışmayan 
bir sivil havacılık alanında havayolu 
işletmeleri vardı; ama 2003 yılın-
dan sonra öncelikle havayolunda 
serbestleşme dönemi başladı. Yani iç 
ve dış hatlarda birden fazla havayo-
lu şirketinin çalışmasına müsaade 
edildi. Bu durum da rekabeti ve 
rekabetle birlikte kaliteyi meydana 
getirdi. Bu ikisi bir araya gelince 
müşteriye kaliteli hizmetin yanı sıra 
daha uygun fiyatla hizmet alabilme 
olanağı tanıdı. Şu anda havayolu 
ile seyahat etmek isteyen insanlar 
değil havayolu şirketleri insanlara 
ulaşarak müşteri çekmeye çalışı-
yorlar. O yüzden zaman zaman çok 
güzel indirimler oluyor. Ben kendi 
akrabalarımızdan biliyorum. Fiyatlar 
29-39-49 TL idare edildiğinde “Biz 
bu hafta sonu gidip Ovit’i görelim; 
yaylalara çıkalım” diyen insanlara 
çok şahit olmuşuzdur. Benim anne 
ve babam da yaz aylarında köye 
giderdi ve onları otobüs fiyatlarıyla 
Trabzon Havaalanı’na gönderdiği-
miz oluyordu. Bu bir serbestleşme 

Kıbrıs Türk Havayolları’nın (KTHY) 
yeniden yapılandırılması projesi 
kapsamında KTHY Genel Müdür-
lüğü, 2010- 2011 döneminde, THY 
Teknik ve Amerikan Motor üretici 
Pratt Whitney’in ortak kuruluşu 
“Turkish Engine Center”da Genel 
Müdür Yardımcılığı görevlerinde 
bulunduktan sonra Nisan 2011’de 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) görevine atandım ve hala 
bu görevi yerine getiriyorum.

SHGM olarak misyonunuz 
nedir?

Şimdi bize SHGM neye bakar 
diye sorduklarında biz şunu söylü-
yoruz; normalde yürürken bizim so-
rumluluk alanımıza girmiyorsunuz; 
fakat zıpladığınız ve ayaklarınız yer-
den kesildiği anda sivil havacılığın 
alanına giriyorsunuz. Kanunumuz 
onu söylüyor. Türkiye’de askeriye, 
polis, gümrük gibi hava araçları 
dışındaki tüm uçan hava araçları, 
bunları işletenler, kullananlar, bakı-
mını yapanlar, bu insanları yetişti-
renler, bunların sağlık muayenele-
rini yapanlar vb. gibi çok geniş bir 
alanda sivil havacılığın görev, yetki 
ve sorumluluğu vardır. Biz düzen-
leyici; yani mevzuat çıkartan ve bu 
mevzuata göre de denetleme yapan 
bir kuruluşuz. Toplam 220 perso-
nelimiz var. Merkezimiz Ankara’da 
olmakla birlikte İstanbul, Antalya ve 
Nevşehir’de şubelerimiz bulunmak-
tadır. Genel olarak ağırlıklı mühen-
dis personelimiz bulunmakta; ayrıca 
uçak teknisyeni ve havacılık uzman 
yardımcıları da çalışan kadromuzda 
mevcut bulunmakta.

Sivil havacılığın gözle görü-
lür yükselişindeki önemli faktör-
ler nelerdir?

Türkiye’de belirli bir yaşın üstü 
insanlar şunu hatırlar, eskiden para-
nız olsa bile uçamazdınız. Bilet bu-
labilmek için bir yerlere yalvarmak 
zorundaydınız. Bizim Karadeniz in-

politikası ve Sayın Başbakanımız 
Recep Tayyip Erdoğan ve bakanımız 
şunu söyledi: “Havayolu halkın yolu 
olacak”. Hakikaten bu sloganın içerisi 
dolduruldu. Bu politikanın yanı sıra 
ekonomik istikrarın Türkiye’de de-
vam etmesi bunda büyük rol oynadı; 
çünkü ekonomi bir puan büyüyorsa 
havacılık iki puan büyür. Dolayısıyla 
2003’ten beri ekonominin istikrarlı 
büyümesi, insanların daha rahat bir 
şekilde havayolunu kullanmasını 
beraberinde getirdi. Tabi havayolu-
nun sık kullanılması da daha kaliteli 
hizmetin verilmesini beraberinde 
getirdi. 

Bu büyüme ve gelişimde or-
taklaşa çalıştığınız paydaşlarınız 
kimler?

Daha önceki açıklamalarımda da 
belirtmiş olduğum gibi THY’de dahil 
olmak üzere bütün havayolu şirket-
leri, havaalanı işleticileri, terminal 
işleticileri, uçaklara hizmet veren 
bavul yükleyici firmalar, ikram veren 
firmalar, yakıt yükleyen firmalar, 
uçağın kalkışı ve inişi için kule hiz-
meti veren seyrüsefer hizmet sağla-
yıcıları, uçaların bakımını yapanlar, 
pilotları, hostesleri ve teknisyenleri 
yetiştirenler; yani uçağa operasyon 



AİLE DERGİSİ MAYIS 2014 20

EKŞİOĞLU VAKFI

ağırlık merkezi Avrupa’ya doğru 
kaydı. Şimdi Avrupa’da son iki üç 
senedir büyümeler yüzde 1 civarın-
da ve artık doygunluğa erişti. Bunun 
yanında Asya ve Ortadoğu büyüme-
ye başladı. Dolayısıyla dünyada sivil 
havacılığın aktarma merkezi şu anda 
Ortadoğu ve İstanbul’un olduğu aks-
ta var. Dolayısıyla İstanbul büyüyen 
dünya sivil havacılığının aktarma 
merkezi haline geliyor. İstanbul’un 
bir ucundan pergelle 5 saatlik uçuş 
yerlerini çıkarırsanız; hiçbir ülkenin 
sahip olamadığı kadar farklı ülkele-
re ulaşılabileceğini görüyorsunuz. 
İstanbul’a inşa edilecek 3’inci Ha-
valimanı hem Türk sivil havacılığı 
açısından bir zaruret; hem de dünya-
daki sivil havacılığın kaydığı bölge 
itibariyle çok uygun bir noktada. Bir 
an önce muhakkak el birliğiyle ve 
destek vermesi sonucunda yapılması 
gerekiyor. Zamanında biterse dünya 
açısından zaten çekim merkezi olan 
İstanbul, ulaşım açısından da bir 
çekim merkezi olacaktır. 

Türkiye’de uçak sanayi ne 
durumda, ne gibi atılımlar he-
defleniyor?

Şimdiye kadar konuştuklarımız 
Türkiye’de yolcu taşımacılığının 
pozitif anlamda gelişimiydi. Uçak 
üretiminde açık söylemek gerekirse 
Türkiye olarak şu anda olmamız ge-
reken yerde değiliz. Aslında Türkiye 
uçak üretiminde 1930’larda başladı. 
Bunun sebebi de şöyle; bugün de 
Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü. 
Çanakkale Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı’nda ülke savunması için 
havacılığın ne kadar önemli oldu-
ğu görülünce Atatürk’ün “İstikbal 
göklerdedir” anlayışı; yani göklere 
hakim olan istikbaline hakim olur 
esasından dolayı Türkiye’de bir 
kampanya halinde hava kuvvetleri-
ne uçak alma seferberliği başlatıyor. 
Bunun yanı sıra Nuri Demirağ ve 
diğerleri Türkiye’de uçak sanayi-
ni kurmak için çabalıyorlar; ama 

yapabilmesi için kim dokunuyorsa 
bizim paydaşlarımızdır. Dolayısıyla 
biz o paydaşlarımıza yönelik hem 
mevzuat hazırlıyoruz, hem de de-
netlemelerini gerçekleştiriyoruz. 

İstanbul’a yapılacak 3. Ha-
vaalanı Türkiye açısından nasıl 
bir öneme sahip?

Şu anda İstanbul Atatürk 
Havalimanı kapasitesini doldur-
muş vaziyettedir. Orayı kullanan 
insanlarımız da muhakkak ki 
farkındadırlar. Örneğin; Ankara’dan 
İstanbul’a kırk dakikalık bir uçuş 
yaparsınız, yirmi dakika da havada 
dur atarsınız. Niye? Tıpkı köprü-
lerin girişinde olan yoğunluk gibi 
havaalanının girişinde de yoğun-
luk olur. Atatürk Havalimanı’nın 
etrafı da şehirleştiği için büyüte-
bilme imkanı yok. Sabiha Gökçen 
Havaalanı’na bakacak olursak; bun-
dan beş altı sene önce “Bu havaala-
nı neden yapıldı?” diye sorulurdu. 
Bugün baktığımız zaman orası da 
neredeyse tıkanmaya başladı ve 
oraya da ikinci pist yapılıyor. Ata-
türk Havaalanı Türk sivil havacılı-
ğının en sıkıntılı yerlerinden birisi 
oldu. THY her sene yurt dışına 
daha fazla operasyon yaparak 
yüzde 15’in üzerinde büyüyor. Siz 
yurtdışına operasyon yaptığınızda 
karşı taraftan aynı hakla onlar da 
size geliyorlar. Siz on uçuş yapı-
yorsanız onlar da size on uçuşla 
gelmek istiyorlar; ama Atatürk 
Havaalanı’na gelmek istediklerinde 
onların geleceği saatte uygun geliş 
izni veremiyoruz. Bu sefer onlar 
da “biz de sana izin vermiyoruz” 
diyorlar. Buna karşılık önümüze 
baktığımızda bu yüzde 10 - 15’lik 
büyümelerin devam edeceği 
gözüküyor. Bir de dünya üzerin-
deki sivil havacılıktaki taşımacı-
lığın ağırlığı 1970’lerde Amerika 
Kıtası’ndaydı. Giderek Avrupa’nın 
zenginleşmesiyle bu taşımacılık 
türüne talebin olmasından ötürü 

tabi burada maalesef çok deği-
şik engellemelerle karşı karşıya 
kalıyorlar. Bu yüzden yeni neslin 
Nuri Demirağ’ın hayat hikayesini 
ve onun yazdığı anı kitabını oku-
masında fayda var. Kendisinin ilk 
uçak denemesinde pilotaj hatası 
nedeniyle uçak kaza geçirince bu 
uçak sanayisinin kurulmasını iste-
meyenler Nuri Demirağ’ın fabrika-
larını Milli Savunma’nın seferberlik 
emrinden çıkarmak istiyorlar ve 
İsmet İnönü de bunu çıkartıyor. 
Teknik olarak değil politikaya kur-
ban olarak hüsranla neticelenmiştir. 
Aynı dönemde Nuri Demirağ burada 
uçuramadığı uçakları yurtdışına 
uçurup satmıştır. Keşke o dönem 
istikrar devam etseydi de Türkiye 
bugün kendi uçağını üreten noktaya 
gelmiş olsaydı; ama zararın nere-
sinden dönülürse kardır. Özellikle 
son 4-5 senedir savunma sanayi 
alanında, Türkiye’nin bu teknolojiye 
sahip olması konusundaki yoğun ve 
stratejik kararlılık sonucu önem-
li atılımlar sağlanmıştır. Bugün 

SÖYLEŞİLER
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bölümünde olarak çalışmalarımızı 
devam ettiriyoruz. Kolay değildir, 
yüksek maliyetlidir ama Türkiye 
bunu başaracak güçtedir.

Karadeniz ile bağlarınız 
nasıldır, ne sıklıkla gidip gelir-
siniz?

Ben ortaokula kadar orada oku-
dum. Dolayısıyla bir insanın çocuk-
luğunun geçtiği yer onun açısından 
farklı bir anlam ifade eder. Oradaki 
herhangi bir taş, akan bir su aslında 
herhangi bir su değil; geçmişiniz, 
çocukluğunuz, anılarınızdır. Orada 
bulunan bir meyve ağacı aslın-
da sizin yaptığınız yaramazlığın 
resmidir. Orada Halil Amca’nın 
(şiveli söylüyor) dükkanı vardı ve 
kiraz ağacına çıktığımız zaman 
Mizeli Hala’nın (şiveli söylüyor) bizi 
kovalamasını hatırlarız. Dolayısıyla 
oradan her geçtiğimizde o anılar 
aklımıza gelir. Köye gittiğimizde 
kaçak içtiğimiz sigara, orada içtiği-
miz bir su, arkadaşlarla oynadığımız 
yerler, hocalarımızın ilk okulda bizi 

baktığımızda Türkiye kendi insan-
sız hava aracını yapıp uçurmayı 
başardı. Elbette her projede aksak-
lıklar olabilir; ama kamuoyu bu tür 
projelerde bir tane uçak düşünce 
bunu bırakalım diye vazgeçmemesi 
lazım. Bugün Boeing firması yeni 
bir uçak çıkarıyor on senedir uçak 
üzerinde hataları gideremedi. Bu 
tür projeler uzun soluklu ve sabır 
gerektiren projelerdir. Atak Heli-
kopteri yapıldı ve testleri şu anda 
büyük ölçüde bitti. Ayrıca Türkiye 
sivilde de Hürkuş eğitim uçağını 
yaparak, uçurdu; şu anda da testleri 
devam etmektedir. Küçüğünü yapıp 
sertifikalandırdıktan sonra siz artık 
sistemi öğrenmişsinizdir. Daha bü-
yüğünü yapmak artık pazar ve para 
meselesidir. Dolayısıyla Türkiye şu 
anda 2023 hedefleri doğrultusun-
da kendi uçağını yapma hedefini 
koymuştur. Bu konuda Ulaştırma, 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı 
altında bu işi koordine etmek için 
Havacılık Uzay Genel Müdürlüğü 
kuruldu. Biz de bunun sertifikasyon 

kolumuzdan tutarak okuldan eve ge-
tirmeleri aklımıza gelir. Dolayısıyla 
orası bizim için sadece su ve toprak 
değil; geçmişimiz, çocukken yaşadı-
ğımız ve bir daha dönemeyeceğimiz 
masumiyetimizdir. Babam ve annem 
de yazın oraya gidip iki üç ay orada 
kaldığı için her sene biz de aynı 
şekilde oraya gideriz. Çocuklarımız 
her ne kadar İstanbul’da doğdularsa 
da; hatta hanımım Rizeli olmamasına 
rağmen severek gideriz.

Ekşioğlu aile bireylerine me-
sajlarınız nelerdir?

Her memleketin mutlaka kendi-
ne özgü özellikleri vardır ama bizim 
için Rizeli olmanın davranış kalıp-
ları açısından muhakkak ayrı bir 
yeri vardır. Ekşioğlu Vakfı Dergisi 
yaşlıların konuşmalarına ve bilgi-
lendirmelerine daha çok yer vererek 
sözlü tarih dediğimiz yöntemi kulla-
nabilir. Dedemizin nesli hemen he-
men kaybolmaya başladı. Olanlarla 
bir sözlü tarih çalışması yapılarak, 
onların aktardığı bilgileri videoya 
alarak bir nevi belgesel olarak bunu 
saklamakta fayda var. Baba nesille-
rine baktığımız zaman birbirlerini 
daha çok tanıyorlar. Daha kapalı 
alanda büyüdüler, inşaat sektöründe 
çalıştılar ve birbirlerini biliyorlar 
ama bizim nesle inince bu noktada 
daha zayıf olduğumuzu görüyoruz. 
Soyağacı çalışmasının yapılması 
da bence ailemiz açısından önemli 
bir yere sahip. Bir de özellikle genç 
nesil daha fazla sosyal medyayı 
kullandığı için sosyal medyadaki he-
saplarımızdan akrabaların birbiriyle 
daha yakın ilişki kurabilmesi için 
çalışmalar yürütülmelidir. 

Üçüncü havaalanı zamanında 
biterse dünya açısından zaten 
çekim merkezi olan İstanbul, 
ulaşım açısından da bir çekim 
merkezi olacaktır. 
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okundu. Raporlar üzerine görüş-
meler yapıldıktan sonra Yönetim 
Kurulu ve Denetleme Kurulu’nun 
ibrazı gerçekleştirilirken, 2014 yılı 
çalışma programı ve taslak bütçesi 
okunarak; sonrasında görüşülüp 
onaylandı. Genel Kurulda Divan 
Başkanlığı’nı Mahmut Ekşi yapar-
ken, Mustafa Ekşi Başkan Vekilliği, 

Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşı’nın 
ardından günde-
min okunması 
ve onaylanması 
ile devam eden 

toplantıda, daha sonra 2013 yılı 
faaliyet raporu, bilançosu ve 2013 
yılı Denetleme Kurulu Raporu 

EKŞİOĞLu VAKFI 24’ÜNCÜ 
OLAĞAN GENEL KuRuLu GERÇEKLEŞtİRİLDİ

Ekşioğlu Vakfı 2014 yılı “24’üncü Olağan Genel Kurulu” 26 Ocak Pazar günü 
Kadıköy Bostancı Prenses Otel’de gerçekleştirildi. Saat: 10.00’da gereken çoğunluğun 

sağlanamaması nedeniyle saat: 13.00’te gerçekleştirilen Genel Kurul, Divan Kurulu’nun 
oluşturulmasıyla başladı. 

Av. Hüseyin Dursun Ekşi ve Yakup 
Ekşi Katip Üyelik görevinde bulun-
du. Gerçekleştirilen 24’üncü Olağan 
Genel Kurul’da faaliyet raporu 
Yönetim Kurulu Üyesi Mihriban Ek-
şioğlu tarafından okunurken, 2013 
yılı bilançosu da Yönetim Kurulu 
Üyesi Ömer Ekşioğlu tarafından 
okundu.
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VAKFIN KURUMSALLAŞMASI
Yönetim kurulundaki bütün arkadaş-
larımız aldıkları görevleri sorumlu-
luk duygusu içinde eksiksiz yerine 
getirdi. Yapılanlar kayıt altına alındı. 
Yönetim Kurulu kararları, karar def-
terine işlenerek üyelerin imzalarıyla 
kayıtlandırıldı. Aldığımız karar ve 
yaptığımız aktiviteleri daima mecli-
simizin onay ve denetimine sunduk. 
Hesap giriş çıkışları, banka kayıtları 
titizlikle işlenerek takip edildi. Üç 
aylık dönemler şeklinde faaliyet 
raporumuzu ve gelir gider tablomuzu, 
her toplantıda meclisimize sunduk. 
Hesaplarımızın titizlikle kayıt alınma-
sını sağlayan Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sayın Ömer Ekşioğlu’na teşekkür 
ederiz. Vakıfta maddi bağımlılığın 
azalması, yeni gelir kaynakları sağ-
lanması için projeler ürettik ve hayata 

EKŞİOĞLU VAKFI 2013 YILI 
FAALİYET RAPORU
Vakfımız, 2013 yılında vakıf 
senedindeki hedef ve amaçlar 
doğrultusunda, olanaklar ölçüsün-
de aktivitelerini sürdürmüştür. 
Yönetim kurulu olarak iş birliği 
içersinde, vakfımızın kurumsal 
yapıya kavuşması, eğitime destek, 
aile bireyleri arasındaki birlik 
ve dayanışmayı artırmak, vakfa 
yeni gelir kaynakları kazandırarak 
yapıyı güçlendirmek için çaba gös-
terdik. Çalışmalarımızda, harcadı-
ğımız her kuruşun vakıf amaçla-
rına uygun olmasına dikkat ettik. 
Yönetim Kurulu olarak ailemize 
hizmet etmenin, değerli akrabala-
rımıza verdiğimiz sözleri yerine 
getirmenin gurur ve rahatlığını 
yaşıyoruz.

geçirdik. Kurumsallaşmanın sadece 
Yönetim Kurulu’nda değil, Vakfın 
tamamında gerçekleşmesi için çaba 
gösterdik.

* Vakfımızın daha önce yaşamış 
olduğu sıkıntıları yeniden yaşamaması 
adına Hukuk Departmanı oluşturduk. 
Bu bölüm için akrabalarımızdan Avu-
kat Hüseyin Dursun Ekşi, Av. Senem 
Ekşioğlu ve Avukat Kübra Ekşi’ye 
vekalet verildi. Oluşturulan bu bölüm, 
Yönetim Kurulu’nda alınan kararların 
hukuka uygunluğunu denetlemekte, 
vakfımıza ve Yönetim kurulumuza hu-
kuki danışmanlık hizmeti vermektedir. 
Hukuk Departmanımız bu dönemde:

* Yoğun bir hukuk mücadelesi 
sonunda Vakfımız hakkında Hürriyet 
Gazetesi’nde çıkan “Mini Cooper” 
haberinin tekzibini yayınlatma hakkını 
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kazandı ve aynı gazetede yayınlattı.

* Daha önceden ön görüşme 
yapılan yüklenici firmalarla sözleş-
meleri hazırladı ve bu sözleşmeler 
imzalandı.

* Vakfımızın kamu yararına vakıf 
olabilmesi için gerekli yol haritası 
çalışmalarına başlandı.

* Kurumsallaşma, vakıf organla-
rında görev alan akrabalarımızın da 
bu bilinçle davranması, üzerlerine 
düşen maddi ve manevi sorumluluk-
ları yerine getirmeleriyle müm-
kündür. Dönemimize tüm Yönetim 
Kurulu ve Meclis Üyeleri toplantı 
çağrılarına uymaya titizlikle dikkat 
etmiş, yapılan toplantılarda her 
zaman çoğunluk sağlanmış, üye-
lerin büyük çoğunluğu da maddi 
yükümlülüklerini eksiksiz yerine 
getirmiştir. Bu hassasiyetlerinden 
ve çalışmalarımıza verdiği destekten 
ötürü meclisteki tüm akrabalarımıza 
teşekkür ederiz.  

EĞİTİME DESTEK
Vakfın tüzükte de yazılı işlevle-
rinden en önemlisi, başarılı ama 
olanakları yetersiz gençlerin eğiti-
mine katkıda bulunmaktır. Eğitimli 
bir nesil aile ismimizin başarılarla 

öne çıkması demektir. Yeni öğretim 
yılının başlamasıyla burs başvurula-
rı alındı. Önce bu amaçla oluşturu-
lan komisyon, bir ön çalışma yaptı, 
imkanlarımız ölçüsünde başarılı 
ve ihtiyaç sahibi gençler seçilmeye 
çalışıldı. Geçen yıl otuz öğrenciye 
burs verilmişti. Bunların içinden bir 
üst sınıfa geçtiğini belgeleyen ve ih-
tiyaçları süren öğrencilerin bursları 
devam ettirildi. Yeni öğrencilerin 
burs talepleri de akrabalarımızdan 
gelen destek ve olanaklar ölçüsün-
de karşılanmaya çalışıldı. Bursları, 
öncelikli hedefimiz olarak seçtik ve 
2013 yılında 30 olan burslu öğ-
renci sayımızı bu yıl 45 öğrenciye 
çıkardık. Burs ücreti bu dönem için 
aylık 200 TL olarak verilmektedir. 
Daha çok öğrenciye katkı sağlayabil-
memiz için çaba gösteren, sponsor 
bulan Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın 
Yusuf Ekşi’ye teşekkür ederiz. 

* Verdiğimiz bursların şeffaf ve 
bilinir olması, bu öğrencilerle irti-
batımızın devam etmesi, vakfımız 
adına da belge niteliği taşıması için 
Burs Defteri hazırladık. Bu defterde 
burs verdiğimiz öğrenciler, resimle-
ri, iletişim bilgileri, ailemizle yakın-
lığı, ilgi alanları, okuduğu okul, ne 
miktarda, ne kadar süre burs aldığı 
yazılmaktadır. Böylece burslu öğren-
cilerle mezuniyetten sonra da irtibat 
kurmayı, iletişim içinde olmayı 
amaçlamaktayız.

* Yine eğitime verdiğimiz önem 
dahilinde, 12 Ekim Cumartesi günü 
Vakıf Merkezi’nde “Başarıya Giden 
Yolda Anne ve Babanın Rolü” baş-
lıklı bir söyleşi düzenledik. Akraba-
larımıza SMS yoluyla duyurulan bu 
söyleşide, katılımcılara akrabamız 
Havva Ekşi Büken, üniversiteye ha-
zırlıkta anne babalara düşenleri ve 
sık yapılan yanlışları anlattı. Söyleşi 
soru cevap şeklinde enteraktif geçti 
ve katılımcılar tarafından yararlı 
olduğu ifade edildi. Sayın Havva 
Ekşi Büken’e desteklerinden ötürü 
teşekkür ederiz.

* Geleceğimizin gençler oldu-
ğunu düşünerek, ailemiz dışındaki 
gençlerin de eğitimine katkı sunmak 

ETKİNLİKLER

Ekşioğlu Vakfı 2014 yılı 24’üncü Olağan Genel 
Kurulu’nda faaliyet raporunu Yönetim Kurulu 
Üyesi Mihriban Ekşioğlu okudu.
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amacıyla Fatih Üniversite’nin düzen-
lemiş olduğu Hukuk Yarışması’na 
sponsor olduk. Vakfımız tarafından, 
yarışmayı kazanan T.O.B.B. Ekonomi 
ve Teknoloji Üniversitesi’nden dört 
öğrenci, Ankara Üniversitesi’nden 
dört öğrenci ve çeşitli dallarda da on 
öğrenci olmak üzere toplam on sekiz 
öğrenciye ödül verildi. 

BİRLİK VE DAYANIŞMAYI 
SAĞLAMAK - AİLEYE HİZMETLER
Vakıf amaçlarımızdan biri de aile ara-
sında birlik ve dayanışmayı sağlamak, 
akrabalarımızla sıcak ilişkiler içinde 
olmak, iyi zamanlarında ve başarıla-
rında olduğu kadar acılı zamanların-
da da onların yanında olmaktır. Bu 
amaçla Yönetim Kurulu Üyelerimiz 

Sayın Hızır Ekşi ve Sayın Muhittin 
Şenol Ekşi Yönetim Kurulumuzla 
akrabalarımız arasında sıcak bir köprü 
oldular. Duyarlılıkları için kendilerine 
teşekkür ederiz. 

* Akraba cenazelerinde, Yönetim 
Kurulumuzdan mutlaka bir veya bir-
kaç üye ile Vakfımızın temsil edilme-
sine dikkat ettik. 

* Yönetimimizce alınan kararla 
göreve geldiğimizde başladığımız, 
akraba ölümlerinde geleneklerimizde 
var olan ikram için cenaze evlerine 
60 kişilik börek ve tatlı gönderimi-
ne bu yıl da devam ettik. Sözleşme 
yaptığımız bir firma aracılığıyla 2013 
yılında, İstanbul dışında Adapazarı, 
İzmit ve Bursa’yı da hizmet alanları-
mız içine aldık.

ETKİNLİKLER
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Ekşioğlu Vakfı 2014 yılı “24’üncü Olağan 
Genel Kurulunda 2013 yılı bilançosunu Ömer 
Ekşioğlu okudu.

Divan Kurulu
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Ekşioğlu Vakfı’nın aile bireylerinin 
örgütlenmesi ve dayanışması açısından 
önemli bir görevi yerine getirdiğini ifade 
eden Oktay Ekşi, vakfın kurumsallaşma 
noktasında kaydettiği ilerlemeden dolayı 

duyduğu memnuniyeti aktardı. Oktay 
Ekşi konuşmasını eğitim hayatında başa-
rılı olan öğrencilere daha çok burs verme 
olanaklarının araştırılmasını isteyerek 
sonlandırdı.

Memduh Ekşi ise konuşmasında Ekşioğlu 
Ailesi’nin bir bireyi olmaktan gurur duydu-
ğunu dile getirirken, ailenin Mesudiye ka-
nadından olduğunu ifade etti. Ailenin en 
yaşlı üyelerinden birisi olduğunu söyleyen 

Memduh Ekşi, ailenin inşaat sektöründeki 
başarısından ötürü övünç duyduğunu dile 
getirdi. Memduh Ekşi, gerçekleştirilen 
etkinlikler dolayısıyla yönetime teşekkür 
ederek konuşmasını noktaladı.

Genel Kurul’da ilk olarak söz alan Hızır 
Ekşi, aileden ebediyete intikal edenleri 
saygı ve rahmetle anarak sözlerine baş-
larken, Ulusal Kurtuluş Savaşı’na bireysel 
olarak katkı veren aile büyüklerinden 
bahsetti. Ekşioğlu Vakfı üyelerinin siyasal 
kimlikleri ne olursa olsun eşit olduğunu 
ifade eden Hızır Ekşi, Ekşioğlu Vakfı’nın 

siyaset üstü bir kuruluş olduğunu söyledi. 
Ekşioğlu Ailesi için Ovit Yaylaları’nın öne-
mine dikkat çeken Hızır Ekşi, her sene 
gerçekleştirilen yayla şenliklerinin devam 
etmesinin önemini işaret etti. Hızır Ekşi 
ayrıca Ovit Yaylaları’nın gelecek nesillere 
aynı güzellik ve doğallıkla bırakılması 
gerektiğini söyledi.

Vakıf Üyemiz Mahut Ekşi, faaliyet 
raporu görüşmelerinde söz aldı. Geçmiş 
yönetime teşekkürlerini arz ettikten 
sonra genel kurula katılımın arzu edilen 
düzeyde olmayışını eleştirdi. “Genel 
kurullar ailemizin buluşma günleridir” 

diyerek, genel kurulların daha canlı ve 
kalabalık olması dileğinde bulundu. Ay-
rıca doğup büyüdüğümüz yörelerimizin 
genç nesillere tanıtılması konusunda 
gerekenin yapılması gerektiğini söyledi.

FAALİYEt RAPORu GÖRÜŞMEYE AÇILDI
Leyhte ve aleyhte söz alanlar sırasıyla kürsüye gelerek 

konuşmalarını yaptılar

OKtAY EKşİ: 
“DAHA ÇOK BUrS VErEBİlMEK İÇİn YEnİ OlAnAKlAr ArAştırılMAlı”

MEMDUH EKşİ: 
“AİlEMİzİn İnşAAt SEKtörünDEKİ BAşArıSınDAn öVünÇ DUYUYOrUM”

Hızır EKşİ: “EKşİOğlU VAKfı SİYASEt üStü Bİr KUrUlUş”

MUHMUt EKşİ: 
“DOğUP BüYüDüğüMüz YörElErİMİz GEnÇ nESİllErE tAnıtılMAlı”
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* Geçtiğimiz yıl da başta cenaze duyu-
ruları olmak üzere ailemizle ilgili duyuru 
ve kutlamalar kısa mesaj yoluyla akraba 
cep telefonlarına ulaştırılmaya devam 
edildi. Bildiğiniz gibi akraba cenazeleri üc-
retsiz duyurulmakta, aile dışındaki cenaze 
ve diğer duyurular ücretlendirilerek vakfa 
gelir sağlanmaktadır. 

* Akrabalarımız Merhum M. Fuat 
Ekşioğlu bağışı olan arsa için gereken harç 
yatırılmış olup biz ve avukatlarımız tara-
fından takibi ve gerekli girişimler devam 
etmektedir. Çalışmalarımızda yardımcı 
olan Mimar Aysel Can Ekşi’ye teşekkür 
ederiz. Bağışlanan arsa üzerinde park yapılı 
olduğundan yerine eşdeğer bir arsa verile-
bileceği vakfımıza bildirilmiş, hakkımızın 
zayi olmaması ve öncelik kazanmak için 
dava açılması meclisimizde karar altına 
alınmıştır. Genel Kuruldan sonra hukukçu-
larımız tarafından da dava açılacaktır.

* Vakıf amaçlarımıza uygun olarak, 
akrabalar arasındaki tanışmayı ve daya-
nışmayı artırmak, ileride geleneksel hale 
getirmek ve önümüzdeki yıl da Ovit Yayla 
Şenlikleri’yle birleştirmek amacıyla bir Ka-
radeniz Turu düzenledik. Vakıf sitemiz ve 
SMS yoluyla akrabalarımıza duyurduk. Ak-
rabalarımızın yanı sıra Ekşioğlu dostlarının 
da katıldığı gezide Ovitleri, Rize - Trabzon 
civarındaki tarihi eser ve tabii parkları gez-
dik. Aile arasındaki bağların güçlendiği bu 
gezide, gençlerimizin birbirleriyle tanışma-
sı ve aralarında kurulan dostluklar bizleri 
sevindirdi. Gezi düzenleyerek bu kaynaş-
mayı sağlayan Yönetim Kurulu Üyemiz 
Sayın Sabahattin Ekşi’ye turumuzun rahat 
geçmesi için her imkanını seferber eden 
akrabalarımız Ridos Termal Otel sahibi 
Sayın Cemil Ekşi’ye teşekkür ederiz.

* İkizdere’deki temsilcilik binamız 
tadilatı bitirilerek hizmete açıldı. Oturma 
alanı, çay ocağı - mutfak, mescit, alafranga, 
alaturka iki tuvaletten oluşan yerimiz hem 
kadınlarımız için soluklanma alanı, hem 
de irtibat büromuz olarak kullanılacaktır. 
İkizdere temsilcisi olarak, akrabalarımız-
dan Nazım Oğlu Sayın Ali Ekşi atanmıştır. 
Temsilciliğimizde, yaz aylarında çalışmak 
üzere bir personel görevlendirilmiş ve 
sigortası yapılmıştır. Buranın tadilatını 
üstlenerek maddi manevi özveride bulunan 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Dursun Ali 

AlEV EKşİ: “VAKıf  
OrGAnlArınDA SİYASİ İÇErİKlİ 
SöYlEMlEr OlMAMAlı”
Dursun Ali Ekşi ise hazırladığı yazılı metni kızı 
Alev Ekşi’ye okuturken, vakfın ticari bir kurum 
olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını, 
buna bağlı olarak vakıf organlarından siyasi 
içerikli söylemlerde bulunulmaması gerektiğini 
dile getirdi. Dursun Ali Ekşi, maddi olanakları 
olan üyelerin yönetime getirilmesi gerektiğini 
işaret etti. Divan Başkanı Mahmut Ekşi ise bu 
konuşmaya ithafen vakıf organlarında siyasi 
nitelikli konuşmaların olmadığını söyledi. 

AYSEl CAn EKşİ: “ÇOCUKlArıMızın 
BİrBİrİnİ tAnıMAMASı Bİr EKSİKlİK”
Genel Kurul’da son olarak söz alan Aysel Can 
Ekşi, Ekşioğlu Ailesi’nin çok renkli bir aile oldu-
ğunu dile getirerek, bu ailenin gelini olmaktan 
duyduğu gururdan bahsetti. Aysel Can Ekşi 
Genç neslin yani çocukların birbirini tanıma-
masının bir eksiklik olduğunu dile getirerek 
sözlerini noktaladı. 

tEMEl ErYılMAz: “AİlE tArİHİ KİtAP-
lAştırılMAlı”
Daha sonra söz alan Genel Kurul Üyesi Temel 
Eryılmaz da konuşmasına hayatını yitiren aile 
bireylerini anarak başlarken, Ekşioğlu Vakfı’na 
ilişkin konularda gençlere görev verilmesi ge-
rektiğini dile getirdi. Vakıf yönetiminin başarılı 
çalışmalarından bahseden Eryılmaz, gerçekleş-
tirilen hizmetlerden dolayı teşekkür etmeyi de 
unutmadı. Yönetimin özverili çalışmasının öne-
mine vurgu yapan Eryılmaz, köklü yatırımlar ya-
pılmasının gerekliliğinden de bahsetti. Ekşioğlu 
Ailesi’nin tarihi geçmişine ilişkin çalışmaların 
sürdürülmesinin önemini işaret eden Eryılmaz, 
bu tarihi geçmişin kitaplaştırılmasını istedi.

şEfİK EKşİ: 
“YüKSEK İStİşArE  
KUrUlU’nDA GörEV AlınMAlı”
24’üncü Olağan Genel Kurulda konuşan Şefik 
Ekşi, Ekşioğlu Vakfı’nın kuruluşundan günü-
müze kadar Vakıf Meclisi’nde ve Yönetim 
Kurulunda başkanlık yapan üyelerin, Meclis’te 
değil Yüksek İstişare Kurulu’nda görev almaları 
önerisinde bulundu. 

SArPAY EKşİOğlU: tüM AİlE 
BİrEYlErİnE tEşEKKürlEr”  
Yönetim Kurulu Başkanı, Sayın Sarpay 
Ekşioğlu, konuşmalarında, faaliyet raporunda 
adı geçen hizmetlere katkı sağlayan tüm aile 
bireylerine, özellikle yönetim kurulu üyelerine 
takdir ve teşekkürlerini ifade etti. Kendi 
yönetimleri döneminde vakfı kurumsallaştırma 
doğrultusunda önemli adımlar atıldığını 
söyleyerek gelecek yönetime başarılar diledi.

ETKİNLİKLER
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Ekşi’ye teşekkür ederiz. 

* Vakıf Merkez Binamızda boya, 
badana ve tadilat yapıldı, pencere ve 
kapılar değiştirilerek vakfımıza yakı-
şır hale getirildi. Büro kısmına arşiv 
dolapları yaptırıldı ve vakıfta arşivle-
me çalışmalarına başlandı. 

* Akrabalarımızla bağları güçlen-
dirmek, yeni üye kazanabilmek ve 
üyelik bilgilerini güncelleyebilmek 
maksadı ile yeni üyelik formları oluş-
turuldu ve tek tek akrabalarımız zi-
yaret edilmeye başlandı. Sadece İstan-
bul’daki değil, Karasu ve Kocaeli’deki 
akrabalarımızın da vakfımıza katılım 
sağlamasına çalışıldı. Bu ziyaretlerle 
akrabalarımızın büyük çoğunluğuna 
ulaşmayı, bilgilerini güncellemeyi ve 
vakıf içi etkinliklere daha çok katılım-
larını amaçladık. 

* Bilgileri güncelleyerek üyele-
rimize yeni üyelik kartları vermeyi 
ve daha sonra bu kartlara özellikler 
kazandırmayı planlıyoruz. 

* Yönetim Kurulumuz tarafından 
Zeytinburnu’nda yaşayan akrabala-
rımızla bir kahvaltı tertip edip görüş 
alışverişinde bulunduk. Bu bölgedeki 
akrabalarımızla sıcak ilişkiler sağla-
dık. Bu toplantıları akrabalarımızın 
yoğun olduğu diğer bölgelerde de 
tekrarlamayı amaçlıyoruz.

* Vakfımızın denetiminde görev-
lendirdiğimiz bir gencimiz akrabala-
rımızı ziyaret etmekte, düşünce, istek 
ve anıları toplamaktadır. Zikredilen 
anılar, veriler, söylenen, anlatılan 
olay ve hikayelerle vakfımız için arşiv 
oluşturma çalışmalarını başlattık. 

* Genel Kurulda alınan karar 
doğrultusunda, siyasette ve meslek 
kuruluşlarında aday olan akrabaları-
mızı desteklemek, Ekşioğlu isminin 
arkasında durarak akrabalarımıza güç 
sağlamak için girişimlerde bulunduk. 

* Akademik kariyer sahibi ya da 
toplumda öne çıkmış akrabalarımı-
zın, vakıf kurumlarına katılmasına 
çalıştık. Gelecek dönemlerde böyle 
akrabalarımızla iletişimi artıracağız. 

* Ailemiz üyeleri arasındaki 
kaynaşmayı artırmak amacıyla 2013 

Ocak ayında Sahan Restoran’da bir 
Dayanışma Yemeği ve 2013 Temmuz 
ayında bir iftar yemeği düzenledik. 
Yoğun katılımın gerçekleştiği yemek-
lerde aile üyeleri bir araya gelip öz-
lem giderme ve sohbet imkanı buldu. 

 
YENİ GELİR KAYNAKLARIYLA 
MADDİ BAĞIMLILIĞI AZALTMAK - 
MALİ TABLO
Kurumsallaşmanın, şeffaflık ve hesap 
verilebilir olmanın yanı sıra bir diğer 
amacı da vakfı şahıslara bağımlı 
halden kurtarıp, kendi gelir kaynak-
larıyla varlığını sürdürebilir duruma 
getirmektir. Yönetim Kurulumuz, 
vakfımızı güçlendirecek, kurumun 
saygınlığını artıracak, hem de gelir 
getirecek ileriye dönük projeler üze-
rine çalıştı ve bunları hayata geçirdi. 
Bu projeleri üreten, üzerinde çalışan, 
yüklenici firmalarla sabır dolu uzun 
görüşmeler yapan, engellere aldır-
madan inatla uğraşıp hayata geçiren, 
Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Turan 
Tufan Ekşioğlu’na özverili çalışmala-
rından dolayı teşekkür ederiz. 

* Artık başında ismimizin yazdığı 
bir sigorta poliçemiz var. 2013 yılı 
çalışmaları sonucunda, 1 Şubat 2014 
itibariyle Türkiye’nin her yerinde ak-
rabalarımız, HDI Sigorta, alt yapısını 
kullanarak Ekşioğlu Vakfı Poliçesi’ni 
satın alabilecektir. HDI Sigorta, 
poliçeden elde edilen kazancın bir 
kısmını vakfımıza bağış olarak akta-
racaktır. Düzenlenen her poliçe daha 
fazla öğrenci anlamındadır. Bu güne 
kadar elde ettiğimiz sigorta gelirleri 
bilançoda görüldüğü üzere kasamıza 
aktarılmıştır. İleride çok daha yüksek 
gelirleri amaçlamaktayız.

* Vakfımıza gelir sağlayacak 
mobil aidat sisteminde, servis sağla-
yıcı firma ile eksiklerin giderilmesi 
için çeşitli çalışmalar yapılmıştır. 
Hizmet sağlayan firma ile anlaşmalar 
yeniden gözden geçirilmiş ve yalnız 
bizim değil tüm ülkemiz için siste-
min gelişmesine öncülük edilmiştir. 
Genel Kurul’dan sonra SMS sistemin-
de üyelikler yenilenecek ve sistem 
yeni haliyle çalışmaya başlanacaktır. 

* Dönemimizde, Vakıflar Genel 

VE ALİ EKŞİ 
MÜJDEYİ VERDİ...
Genel kurulda son konuşmayı 
yapmak için kürsüye gelen 
yeni meclisin yeni üyelerinden 
Sayın Ali Ekşi, hazirun üyelere 
müjdeli bir haber ve “Ali Ekşi 
Sözü” verdi.

“2015 yılında muhtemelen 
Çekmeköy hudutları içersinde 
Ekşioğlu Vakfı Hizmet binası 
ve sosyal tesisleri binamızın 
temeli atılacaktır” dedi.

Vakfımıza çok büyük emeği 
ve çok yararlı hizmetleri olan 
Sayın Ali Ekşi’yi, bu sevindirici 
haberinden ötürü kutluyor, 
başarılarının devamını 
diliyoruz.

Müdürlüğü’ne ödenmemiş geçmiş 
yıllara ait teftiş paylarının tamamı 
ödenerek Vakıf borçsuz hale ge-
tirilmiştir. Vakfımızın şu anda ne 
kurumlara ne de şahıslara ait vadesi 
geçmiş borcu bulunmamaktadır. 

* Vakıf internet sitemiz çalışmak-
ta, reklamlarınızı beklemektedir.

Saygılarımızla...
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Abdullah Bayraktar
İşadamı

İlyas Ekşi
İşadamı

İsfendiyar Ekşi
İşadamı

Ömer Ekşioğlu
İşadamı-Siyasetçi

Mustafa Ekşi
İşadamı

Uğur Ekşi
İnşaat Müh.

Yunus Ekşi
İşadamı

Yusuf Ekşi
İşadamı

Mustafa Ekşi
İşadamı

Yasin Ekşi
İşadamı-İnşaat Müh.

Yakup Ekşi
Emekli Öğretmeni

Kadem Ekşi
İşadamı-Jeofizik Müh.

Ömer Faruk Ekşi 
İşadamı

Ömer Faruk Ekşi 
İşadamı

Filiz Ekşi
Ev Hanımı

H.Rahmi Ekşi
Avukat

Hakan Ekşioğlu
İşadamı

Ahmet Ekşi
İşadamı

Ali Ekşi 
İşadamı

Hızır Ekşi
İşadamı

Kemal Ekşi
İşadamı

Hızır Ekşi
İşadamı

Ali Ekşi 
İşadamı

Mahmut Ekşi
İşadamı-İktisatçı

M. Erdinç Ekşi
İşadamı

EKŞİOĞLU VAKFI 8. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ
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İbrahim Ekşi
İşadamı

İhsan Ekşi
İşadamı

Aydın Ekşi
İşadamı

Hüseyin Dursun Ekşi
Avukat

M. Gökhan Ekşioğlu
İşadamı

Ruşen Ekşi
İşadamı

Sabahattin Ekşi
İşadamı

Sefer Ekşi
İşadamı

Sefer Ekşi
İşadamı

Suat Ekşi
İşadamı

Meryem Ekşioğlu
Ev Hanımı

M. Naci Ekşioğlu
İşadamı

M. Şenol Ekşioğlu
İşadamı

İbrahim Adnan Ekşioğlu
İşadamı-Mak. Müh.

Mustafa Ekşi
İşadamı

Hızır Ekşioğlu
İşadamı

Burhan Ekşi
İşadamı

Dursun Ekşioğlu
İşadamı-İktisatçı

Aysel Can Ekşi
Mimar

EKŞİOĞLU VAKFI 8. DÖNEM MECLİS ÜYELERİ

MECLİSİMİZİN YENİ ÜYELERİNE 
BAŞARILAR DİLERİZ

Esra Ekşi
İş Kadını
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Ekşi’nin görevinin de belirlenmesi-
nin ardından 8. Dönem Vakıf Meclis 
Başkanlık Divanı oluşturulmuş oldu.

YÖNETİM KURULU ASİL VE 
YEDEK ÜYELERİ BELİRLENDİ
Daha sonra yeni başkanlık divanının 
salondaki yerini almasının ardından 
yeni başkan Mahmut Ekşi kısa bir 
teşekkür konuşması yaptı. Ardın-
dan gündemin 3’üncü maddesine 
geçildi. Meclis içersinden 11 asil 
5 yedek üyeden oluşacak Yönetim 
Kurulu için aday belirleme arayış-
ları için görüş ve öneriler alındı. Bu 
arada başkanlık divanına, Yönetim 
Kurulu için blok bir liste sunuldu. 
Listede yazılı isimlerin yüksek sesle 
okunmasının ardından Yönetim 
Kurulu’na başka aday olmak isteyen-
lerin olup olmadığı soruldu. İstek 
gelmemesinin ardından listede isim-
leri yazılı bulunan 11 Asıl 5 yedek 
üyenin tanıtımı yapıldı. Blok liste 
oylamaya sunuldu ve Ruşen oğlu Ali 
Ekşi, Osman oğlu H. Dursun Ekşi, 
Servet oğlu Aydın Ekşi, Şükrü oğlu 
Hızır Ekşi, Hasan Tahsin oğlu Hızır 
Ekşioğlu, Celal oğlu İlyas Ekşi, Halit 
oğlu Kadem Ekşioğlu, Hasan oğlu 
Kemal Ekşi, Mustafa oğlu, Mustafa 

Hızır Ekşi’nin 
başkanlığın-
da toplanan 
vakıf mecli-
sinde açılış 
konuşması-

nı Hızır Ekşi gerçekleştirdi. Gün-
demin 2’nci maddesiyle başlayan 
toplantıda 8’inci dönem yeni mec-
lis için başkan adayı olmak iste-
yenlere soruldu. Mahmut Ekşi’nin 
başkanlığa aday gösterilmesinin 
ardından oylamaya sunularak 
tanıtımının yapılmasının ardından 
Mahmut Ekşi’nin ismi oy birliğiyle 
meclis başkanlığı için kabul edildi. 
Meclis başkan yardımcılığı için 
görev almak isteyenlerin sorul-
masının ardından İbrahim Ekşi 
ve Aysel Can Ekşi Meclis başkan 
yardımcılığına önerildi. Daha sonra 
gerçekleştirilen oylama sonu-
cunda isimleri oylamaya sunulan 
İbrahim Ekşi ve Aysel Can Ekşi 
meclis başkan yardımcılığı göre-
vine seçildiler. Meclis Başkanlığı 
Sekreterliği için de aday olmak 
isteyenler sorulduktan sonra aynı 
yol izlenerek Yakup Oğlu Ali Ekşi, 
oy birliği ile Vakıf Meclis Başkanlı-
ğı Sekreterliği görevine seçildi. Ali 

EKŞİOĞLu VAKFI’NDA 
YÖNEtİM DEĞİŞİKLİĞİ

Ekşioğlu Vakfı  8. Dönem Meclis Toplantısı, 15 Şubat 2014 tarihinde Ekşioğlu 
Vakfı Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yeni Meclis Başkanı 

ve Yönetim Kurulu belirlendi.  

Ekşi, Kazım oğlu Sabahattin Ekşi, 
Hasan oğlu Yasin Ekşi, Ekşioğlu 
Vakfı Yönetim Kurulu Asil üyeliğine; 
İlyas oğlu Ruşen Ekşi, Yakup oğlu 
Burhan Ekşi, M.Fuat oğlu Gökhan 
Ekşioğlu, Nusret oğlu Abdullah 
Bayraktar, Eyüp oğlu H. Rahmi Ekşi, 
Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu ye-
dek üyeliğine oy birliği ile seçildi. 

HIZIR EKŞİ ONURSAL 
BAŞKAN OLDU
Gündemin 4’üncü maddesine 
geçilmesinin ardından, uzun yıllar 
Vakıf Meclis Başkanlığı görevini 
sürdüren Hızır Ekşi söz aldı. Yeni 
seçilen Meclis Başkanlık Divanı’na 
ve yeni Yönetim Kurulu’na başarı 
dileklerini ileten Hızır Ekşi, uzun 
yıllar Meclis Başkanlığı görevinin 
kendilerini çok yorduğunu gerekçe 
göstererek meclis üyeliğinden affını 
talep etti. Daha sonra Vakıf Meclisi 
Onursal Başkanlığı’na aday göste-
rilen Hızır Ekşi’nin istifası kabul 
edilerek oy birliğiyle Meclisin Onur-
sal Başkanlığı’na getirilmesi kabul 
edildi. Vakıf adına Hızır Ekşi’ye bir 
de takdir plaketi takdim edildi. Daha 
sonra başka söz alan olmayınca otu-
rum sona erdi.

ETKİNLİKLER
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Meclis içersinden 11 
asil 5 yedek üyeden 
oluşacak Yönetim 
Kurulu aday belirleme 
arayışları için görüş ve 
öneriler alındı. Ruşen 
oğlu Ali Ekşi, Osman 
oğlu H. Dursun Ekşi, 
Servet oğlu Aydın Ekşi, 
Şükrü oğlu Hızır Ekşi, 
Hasan Tahsin oğlu Hızır 
Ekşioğlu, Celal oğlu 
İlyas Ekşi, Halit oğlu 
Kadem Ekşi, Hasan oğlu 
Kemal Ekşi, Mustafa 
oğlu, Mustafa Ekşi, 
Kazım oğlu Sabahattin 
Ekşi, Hasan oğlu 
Yasin Ekşi, Ekşioğlu 
Vakfı Yönetim Kurulu 
üyeliğine seçildi.

Mahmut Ekşi’nin başkanlığa 
aday gösterilmesinin 
ardından oylamaya 
sunularak tanıtımının 
yapılmasının ardından 
Mahmut Ekşi’nin ismi oy 
birliğiyle kabul meclis 
başkanlığı için kabul edildi. 
Daha sonra gerçekleştirilen 
oylama sonucunda isimleri 
oylamaya sunulan İbrahim 
Ekşi ve Aysel Can Ekşi meclis 
başkan yardımcılığı görevine 
seçildiler. Meclis Başkanlığı 
Sekreterliği için de Yakup 
Oğlu Ali Ekşi, oy birliği ile 
Vakıf Meclis Başkanlığı 
Sekreterliği görevine seçildi.
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YÖNETİM 
KURULUMUZ

Ali Ekşi 
Yönetim Kurulu Başkanı 
İşadamı

1945 yılında İkizdere’nin 
Dereköy’ünde doğdu. 
Evli ve 7 çocuk baba-
sıdır.

Aydın Ekşi
Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı

İkizdere’nin Demirkapı 
Köyü’nden olup. 1963 
yılında Karasu’da 
doğdu. Evli ve 2 çocuk 
babasıdır.

Kadem Ekşi
Yönetim Kurulu  

Başkan Vekili

1965 yılında İkizdere’nin 
Bayırköy’ünde doğdu. 

Evli ve 2 çocuk 
babasıdır. 

Yasin Ekşi
Genel Sekreter

1978 yılında İkizdere’nin 
Bayırköy’ünde doğdu. 
Evli ve 2 çocuk baba-

sıdır.

Sabahattin Ekşi
Muhasip üye

1964 yılında İkizdere’nin 
Bayırköy’ünde doğdu. 

Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.

Hüseyin Dursun 
Ekşi

Avukat - üye

1982 yılında İkizdere’nin 
Bayırköy’ünde doğdu. 

Evli.

Hızır Ekşi
üye

1966 yılında İkizdere’nin 
Dereköy’ünde doğdu. Evli 

ve 2 çocuk babasıdır.

Hızır Ekşioğlu
Veznedar üye

1955 yılında İkizdere’nin 
Ayvalık Köyü’nde doğdu. 
Evli ve 4 çocuk baba-
sıdır.

İlyas Ekşi
üye

1957 yılında İkizdere’nin 
Demirkapı Köyü’nde 
doğdu. 1 çocuk 
babasıdır.

Kemal Ekşi
üye

Aslen İkizdere’nin 
Demirkapı Köyü’nden 
olup. 1973 yılında 
Karasu’da doğdu. Evli ve 
3 çocuk babasıdır. 

Mustafa Ekşi
üye

Aslen İkizdere’nin 
Dereköy’ünden olup, 
1977 yılında İstanbul’da 
doğdu. Evli ve 3 çocuk 
babasıdır.



10. YILA ÖZEL, 

Erken Kayıt 

Avantajlarından 

Yararlanabilirsiniz.

İki Yabancı Dil
İngilizce & 
İspanyolca

Ortaoku
l

BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI

Şehrin Merkezinde, Yeşil lik ler İçeri sinde Doğayla Başbaşa…

İlkokul Anaokulu

7000 m2 lik Eğitim Kampüsü

DershaneSiz Eğitim!
5. Sınıflara Özel 

15 saat İngilizce 

Programı

Büyük Çamlıca Koleji bir EKŞİOĞLU kuruluşudur.

ÖZEL BÜYÜK ÇAMLICA EĞİTİM KURUMLARI
Kısıklı Mah. Alemdağ Cad. No: 53 Büyük Çamlıca Üsküdar/ İSTANBUL
Tel: 0 216 481 63 35 Fax: 0 216 443 98 13 www.camlicakoleji.com

Mensubu olduğum 

Ekşioğlu ailesinin 

çocuklarına özel  

%20
İNDİRİM

uygulanacaktır.
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AİLE GENÇLERİMİZ VAKFIMIZIN ÇAtISI 
ALtINDA ELELE...

Aile gençlerimizden İstanbul’da bulunanlar, vakfımızın çatısı altında yeniden 
örgütlenmek için Ekşioğlu Vakıf Merkezi’nde bir araya geldiler. Toplantıya 
Yönetim Kurulu Üyeleri’nden Kadem Ekşi, Sabahattin Ekşi ve Av. Hüseyin 

Dursun Ekşi’de katıldı.

Vakfımızın ve 
ailemizin gele-
ceğini emanet 
edeceğimiz aile 
gençlerimizi 
vakıf yönetimi-

ne katmak hiç kuşkusuz öncelikli 
hedeflerimizdendir.

Bu nedenle, aile gençlerimizin 
Ekşioğlu Vakfı Gençlik Kolu çatısı 

altında bir araya gelmelerini, birlik 
ve dayanışma içerisinde olmalarını 
son derece arzu etmekteyiz.

Vakıf Merkezimizde bir araya 
gelen gençlerimiz, Ekşioğlu Vakıf 
Gençlik Kolu’nu en hızlı bir şekilde 
oluşturmak için start verdiler.

Gelecek günlerde vakıf aktivite-
lerine etkin bir şekilde katılacak bir 

gençlik görmenin heyecanı içersin-
deyiz. 

Vakıf Yönetimi olarak, genç-
lerimizi çok seviyor ve onlara 
güveniyoruz. Vakfımızın yöneti-
mini onlara bırakacağımız günleri 
sabırsızlıkla beklemekteyiz. Birlikte 
hazırlayacakları vakfımız yararına 
her projelerini onaylamaya ve des-
tek vermeye hazırız.

ETKİNLİKLER
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EKŞİOĞLU 
VAKFI GENÇLİK KOLU 

YÖNETİM KURULU

Ercan Ekşioğlu
Başkan

Aslen Ayvalık Köyü’nden 
olan İrfan oğlu Ercan 
Ekşioğlu, 1987 yılında 
Rize’nin İkizdere 
İlçesi’nde doğdu. 

Bahar Ekşi
Başkan Yardımcısı

Aslen Bayırköylü olan 
Sabahattin kızı Bahar 
Ekşi, 1988 yılında 
İstanbul’da doğdu.

Dilek Ekşi
Başkanvekili

Aslen Bayırköylü olan 
Hasan kızı Dilek Ekşi, 

1989 yılında İstanbul’da 
doğdu.

Bayram Ekşi
Muhasip üye

Aslen Ayvalık Köyü’nden 
olan Yakup oğlu Bayram 

Ekşi, 1988 yılında 
İstanbul’da doğdu

Kadir Ekşi
üye

Aslen Ayvalık Köyü’nden 
olan Kemal oğlu Kadir 

Ekşi, 1982 yılında 
İstanbul’da doğdu.

Erdal Ekşioğlu
üye

Aslen Ayvalık Köyü’nden 
olan Hayrettin oğlu Erdal 

Ekşioğlu 1989 yılında 
İstanbul’da doğdu. 

Mustafa Ekşi
üye

Aslen Tulumpınarlı olan 
Süleyman oğlu Mustafa 

Ekşi, 1991 yılında 
İstanbul’da doğdu.

Fatih Ekşi
Genel Sekreter

Aslen Bayırköylü olan 
Servet oğlu Fatih Ekşi 
1986 yılında Rize’nin 
İkizdere İlçesi’nde doğdu

Murat Ekşi
üye

Aslen Çamçavuşlu olan 
Hüseyin oğlu Murat Ekşi, 
1996 yılında İstanbul’da 
doğdu.

Erkan Ekşioğlu
üye

Aslen Ayvalık Köyü’nden 
olan İrfan Oğlu Erkan 
Ekşioğlu, 1989 yılında 
Rize’nin İkizdere 
İlçesi’nde doğdu.

Hüseyin Ekşi
üye

Aslen Bayırköylü olan 
Selahaddin oğlu Hüseyin 
Ekşi, 1985 yılında 
Rize’de doğdu.
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bireylerinin bir araya gelerek hasret 
gidermesini sağladı hem de birlik, 
beraberlik ve dayanışma mesajı 
verdi. Programa katılan kadınlara 
karanfil dağıtılırken, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü de kutlandı. Protokol 
konuşmalarının ardından Önceki 
dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarpay Ekşioğlu’na gerçekleştirdiği 
başarılı hizmetler ve katkılar için, 
Dr. Emel Ekşi Alp’e iş dünyasında-
ki başarılı çalışmalarından dolayı, 
Didem Ekşi Özcan’a eğitim ve öğ-
renim hayatında kazanmış olduğu 

başarılardan ötürü, Nurten Ekşi’ye 
de vakfın kadın kollarına yapmış 
olduğu katkı dolayısıyla plaket tak-
dim edildi. Programda halk oyunları 
ekibi Karadeniz halk oyunlarından 
seçilen performanslar sergilerken, 
davete siyaset, politika ve sanat 
camiasından da birçok kişi katıldı.

EŞİTSİZLİK VE BU 
BÖLÜNMEYLE KURULAN 
TOPLUMSAL YAPI, ÖZELLİKLE 
KADINLARI ETKİLEMEKTEDİR
8 Dünya Kadınlar Günü sebebiyle 

Necati 
Selvitop’un 
sunucu-
luğunu 
yaptığı ve 
Çay TV’den 

canlı yayınlanan etkinlikte, yaklaşık 
300 bin kişiden oluşan aile arasın-
da yapılan oylamada yılın annesi 
seçilen 92 yaşındaki Emine Ekşi’ye 
plaket takdim edildi. Türkiye’nin en 
kalabalık ailelerinden birini bün-
yesinde barındıran Ekşioğlu Vakfı, 
gerçekleştirdiği etkinlikle hem aile 

EKŞİOĞLu AİLESİ, 8 MARt 
DÜNYA KADINLAR GÜNÜ’NDE 

bİR ARAYA GELDİ
Türkiye’nin en geniş ailelerinden Ekşioğlu ailesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 

sebebiyle düzenlenen programda bir araya geldi. Ekşioğlu Vakfı tarafından 
düzenlenen etkinliğe 750 kişi katıldı. 

ETKİNLİKLER
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40 bin çalışanın daha iyi bir yaşam 
için verdikleri mücadelenin eylemiy-
di. Ne yazık ki 129 kadın hayatını 
kaybetmişti. İşçilerin bu cenaze 
törenine 10 bin kişiyle katıldığını 
hepimiz biliyoruz. Günümüze bak-
tığımız zaman Birleşmiş Milletler 
2014 Dünya Kadınlar Günü temasını 
‘Kadınlar için eşitlik, herkes için 
ilerleme anlamına gelir’ olarak belir-
lerken; Avrupa Parlamentosu kadına 
yönelik şiddeti önlemek ve herkes 

için bir meydan okuma olarak belir-
lemiştir. Ülkemizdeki kadınların iş 
gücüne katılım oranı erkeklerin üçte 
biri kadardır. Yine kadınlarımızın 
üst düzey yönetici pozisyonlardaki 
yer alma oranına baktığımız zaman 
erkeklerin onda biri kadar olduğunu 
görüyoruz. Tüm insanlık için temel 
bir sorun olarak karşımıza çıkan 
çevresel, kentsel yıkım politikaları, 
doğayı baskı altına alan müdahale-
lerle ve cinsiyet rolleriyle şekille-

gerçekleştirilen etkinlikte ilk olarak 
kürsüye gelen Ekşioğlu Vakfı Kadın 
Kolları Başkanı Aysel Can Ekşi, 
konuşmasına şiirlerle başlarken, 
dünya ve Türkiye’deki kadınların 
uğradığı sömürüye, hayatın birçok 
alanında karşılaştıkları zorluklara ve 
baskılara dikkat çekti. 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü bu zorluklara kar-
şı yürütülen bir gün olarak nitelen-
diren Aysel Can Ekşi; “157 yıl önce 
1857 yılında hepinizin bildiği gibi 
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nen; doğuştan gelen bedensel fark-
lılıklara bağlanamayan tüm sosyal 
ve kültürel etmenlerin oluşturduğu 
eşitsizlik ve bu bölünmeyle kurulan 
toplumsal yapı, özellikle kadınları 
etkilemektedir” diye konuştu. 

TÜRKİYE’DE KADINLAR 
AYRIŞTIRILMAMALI VE 
ÖTEKİLEŞTİRİLMEMELİ
Selamlama konuşması için söz 
alan Ekşioğlu Vakfı Yönetim 
Kurulu Başkanvekili Kadem Ekşi, 
aile bireyleriyle bir arada olma-
nın mutluluğunu yaşadığını dile 
getirerek konuşmasına başlarken, 
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde 
ailede yer alan annelerle, eşlerle, 
çocuklarla ve tüm kadınlarla bir 
arada olmanın önemine dikkat 
çekti. Türkiye’de kadınları ayrıştı-
ran, bölen ve ötekileştiren değil; 
onları yol arkadaşı, hayata ortak 
bir paydaş, hayatı paylaştığımız ki-
şiler olarak gören bir mantaliteyle 
hareket etmek gerektiğini vurgu-
ladı. Etkinliğin Ekşioğlu Ailesi’ne 
yakışır olabilmesi için tüm de-
tayları titizlikle planladıklarını 
dile getiren Ekşi, katılan herkese 
teşekkürlerini iletti.

BİZİM GİBİ KALABALIK BİR 
AİLE SALONLARA SIĞMIYOR
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi, 

ETKİNLİKLER
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gerçekleştirdiği selamlama konuş-
masında vakıf olarak 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nü kutlamak ama-
cıyla bir program düzenlediklerini 
ifade ederek “Değerli akrabalarım 
bugün burada coşkulu bir kalabalık 
oluşturan sizlerle olmaktan büyük 
mutluluk duyuyorum. Bu mutlu 
günümüzü burada hep birlikte kut-
layıp bundan sonra da gerçekleşti-
receğimiz bahar şenliklerimiz, Ovit 
Yayla Şenliği, Allah izin verirse 
2015’te Ovit Kayak Şenliğimiz ve 
Ramazan Ayı programlarımızda 

Ekşioğlu Vakfı, 
gerçekleştirdiği 
etkinlikle hem 
aile bireylerinin 
bir araya gelerek 
hasret gidermesini 
sağladı hem de 
birlik, beraberlik ve 
dayanışma mesajı 
verdi. Programa 
katılan kadınlara 
karanfil dağıtılırken, 
8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü de 
kutlandı.
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bütün dostlarımızı, akrabalarımızı, 
özellikle Karadenizli hemşehrilerimizi 
aramızda görmek istiyoruz. Kadınları-
mızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
de kutluyorum” dedi. Aile nüfusunun 
300 bine yakın olduğunu dile getiren 
Ekşi, “Zaten vakfımızın kuruluş amacı, 
kalabalık bir aile olunca bizi salonlar 
almıyor. Biz de ‘vakıf kuralım’ dedik. 
Şuan da salondaki sayımız protokol 
hariç 750. Bize İstanbul’da böyle birkaç 
salon yine de yetmez” diye konuştu. 

BU SALONLAR BİZE DAR GELECEK 
VE ÇOK DAHA BÜYÜK ETKİNLİKLER 
YAPACAĞIZ
Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı Mahmut 
Ekşi selamlama konuşmasında tüm 
Ekşioğlu ailesi bireylerine teşekkürleri-
ni ve bu durumdan duyduğu mutluluğu 
dile getirerek başlarken, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü’nün ABD’de iş alanında 
kadın ve erkek arasında ortaya çıkan 

haksızlıklar ve eşitsizlikler karşısında 
gerçekleştirilen protestolarda yaşanan 
yangın felaketi sonucu nasıl ortaya 
çıktığını ve yıllardır anıldığını anlattı. 
Kadına karşı şiddetin kesinlikle kabul 
edilemeyeceğini dile getiren Mah-
mut Ekşi, bundan sonra daha güzel 
günlerde ve programlarda bir arada 
olma temennisini iletti. Programların 
gerçekleştirilmesinde emeği geçen her-
kese teşekkürlerini belirten Mahmut 
Ekşi; “İnşallah bundan sonra sık sık bu 
tür etkinliklerle ailemizin fertlerini bir 
araya getireceğiz. Bu salonlar bize dar 
gelecek ve çok daha büyük etkinlikler 
yapacağız. Akrabalarımızı seviyoruz 
ve onlarla her zaman övünüyoruz. 
Zamanın devlet bakanı Cavit Kavak 
bana bir dergi getirmişti. Fransa’da bir 
araştırma dergisi, dünyada kan bağı ile 
birbirine bağlı dünyanın en büyük ve 
kalabalık ilk beş ailesi arasında oldu-
ğumuzu yazmıştı. Değerli akrabalarım, 
30 Mart yerel seçimlerinde herksin 

ETKİNLİKLER
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gönlünde bir parti vardır. Ben Ekşioğlu 
Meclis Başkanı olarak ya da Mahmut 
Ekşi olarak şöyle bir arzum var; bir Ek-
şioğlu nerede adaysa, Ekşioğulları parti 
kimliklerini değiştirmek mecburiyetin-
de olmadan o akrabamızı desteklemeli 
ve destekleyeceğine de inanıyorum” 
diye sözlerini noktaladı.

GÜZEL BİR GELECEĞE YÜRÜMEK 
İSTİYORSAK KADINLAR “OLMASSA 
OLMAZIMIZDIR”
Beyoğlu Kaymakamı Osman Ekşi de 
programda bir selamlama konuşması 
yaparken, sözlerine gerçekleştirilen 
etkinlikte aile bireyleriyle birlikte 
olmaktan duyduğu mutluluğu dile geti-
rerek başladı. Etkinliği gerçekleştiren 
Ekşioğlu Vakfı ve tüm yöneticilerine 
bu tür etkinlikleri programladıkları 
için teşekkür eden Osman Ekşi; “Ül-
kemizin her bölgesinde görev yaptım. 
O bölgelerde Ekşioğlu Ailesi’nin bir 

“Bundan sonra da 
gerçekleştireceğimiz 
bahar şenliklerimize, 
Ovit Yayla Şenliği, 
Allah izin verirse 
2015’te Ovit Kayak 
Şenliğimize ve Ramazan 
Ayı programlarımıza 
bütün dostlarımızı, 
akrabalarımızı, 
özellikle Karadenizli 
hemşehrilerimizi 
bekliyoruz.” 
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TÜRKİYE’DE 8 MART DÜNYA 
EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
Türkiye’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar 
Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 
1975 yılında ve onu izleyen yıllarda 
daha yaygın, ve yığınsal olarak kutlandı, 
kapalı mekanlardan sokaklara taşındı. 
“Birleşmiş Milletler Kadınlar On Yılı” 
programından Türkiye’nin de etkilen-
mesiyle, 1975 yılında “Türkiye 1975 
Kadın Yılı” kongresi yapıldı. 12 Eylül 
1980 Askeri Darbesi’nden sonra dört yıl 
süreyle herhangi bir kutlama yapılmadı. 
1984’ten itibaren her yıl çeşitli kadın 
örgütleri tarafından “Dünya Kadınlar 

ferdi olmaktan dolayı; ailemizle ilgili 
her zaman duyduğum güzel sözlerden 
gurur duydum. Bu vesileyle bu güzel 
mirası bize bırakan dedelerimize şük-
ranlarımı sunuyor ve Allah razı olsun 
diyorum. Bizim görevimiz bu güzel 
ismi bizden sonraki döneme de böyle 
tertemiz olarak taşımaktır. Bunun için 
vakıf, çok güzel bir çatıdır. Ben bütün 
akrabalarımızı vakıfla ilgilenmeye, 
vakfa destek olmaya ve vakıfla birlikte 
çalışanlara destek ve yardımcı olmaya 
davet ediyorum. Bugün 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü ve kadınlarımıza ayrıca 
selam ve saygılar sunuyorum. Geçmiş-
te belki onlara haksızlık edildi ama bu 
mücadelelerinde önemli bir aşamaya 
geldiler. Artık erkekler de hayatın 
müşterek olduğunu anladı. Nüfusun 
yarısı kadın eğer güzel bir geleceğe 
yürümek istiyorsak kadınlara mutlaka 
ihtiyacımız vardır. İki ayaklı koşucular 

her zaman tek ayaklı koşuculardan hızlı 
ve rahat koşar. Şunu da yakın çevrem-
den biliyorum; Karadeniz kadını fazla 
ezilmeye gelmez. Hele Ekşioğlu kadını 
hiç gelmez; ama cefakardır, fedakardır, 
ailesini en zor durumda kalsa dahi taşı-
masını bilir. onlara buradan saygılarımı 
şükranlarımı sunuyorum” dedi.
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Günü” kutlanmaya devam ediliyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ 
TARİHÇESİ
8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New 
York kentinde 40.000 dokuma işçisi 
daha iyi çalışma koşulları istemiyle 
bir tekstil fabrikasında greve başladı. 
Ancak polisin işçilere saldırması ve 
işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, ar-
kasından da çıkan yangında işçilerin 
fabrika önünde kurulan barikatlardan 
kaçamaması sonucunda 129 kadın işçi 
can verdi. İşçilerin cenaze törenine 
10.000’i aşkın kişi katıldı.

26 - 27 Ağustos 1910 tarihinde 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde 2. 
Enternasyonale bağlı kadınlar toplan-
tısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı) Almanya Sosyal Demokrat 
Partisi önderlerinden Clara Zetkin, 8 
Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası 
yangınında ölen kadın işçiler anısına 
8 Mart’ın “Internationaler Frauentag” 
(International Women’s Day - Dünya 

Ekşioğlu Vakfı 
tarafından 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü 
sebebiyle düzenlenen 
kahvaltı etkinliğe 
aile bireylerinin 
yanı sıra sanat 
camiası ve basın 
mensuplarından 
da yoğun katılım 
sağlandı. Karadeniz 
müzikleri eşliğinde 
horon ekibi de 
izleyenlere eğlenceli 
anlar yaşattı.
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8 Mart 1857 
tarihindeki tekstil 
fabrikası yangınında 
ölen kadın işçiler 
anısına 8 Mart’ın 
Dünya Kadınlar Günü 
“Internationaler 
Frauentag” olarak 
anılması önerisini 
getirdi ve öneri 
oybirliğiyle kabul 
edildi.

Kadınlar Günü) olarak anılması öneri-
sini getirdi ve öneri oybirliğiyle kabul 
edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamış-
tı fakat her zaman ilkbaharda anılı-
yordu. Tarihin 8 Mart olarak saptanışı 
1921’de Moskova’da gerçekleştirilen 3. 
Uluslararası Kadınlar Konferansı’nda 
(3. Enternasyonal Komünist Partiler 
Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü” olarak belirlen-
di. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yılları 
arasında bazı ülkelerde anılması ya-
saklanan Dünya Kadınlar Günü, 1960’lı 
yılların sonunda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde de anmaya başlanmasıyla 
daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 
Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya 
Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul 
etti. Birleşmiş Milletler’in sitesinde gü-
nün tarihine ilişkin bölümde, kutlama-
nın New York’ta ölen işçilerin anısına 
yapıldığı yazılmamıştır.
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Ekşioğlu Vakfı Eski Yönetim Kurulu Başkanı 
Sarpay Ekşioğlu’na, Başkanlığı döneminde yap-
mış olduğu başarılı hizmetlerinden ötürü bir 
plaket verildi. Plaketini Vakıf Meclisi Başkanı 
Mahmut Ekşi’nin elinden alan Sarpay Ekşioğlu 
kısa bir konuşma yaparak yeni yönetimde görev 
alan akrabalarına başarılar diledi.

VAKIF ESKİ BAŞKANI SARPAY EKŞİOĞLU 
PLAKETİNİ MECLİS BAŞKANI MAHMUT 
EKŞİ’NİN ELİNDEN ALDI

NURTEN EKŞİ’YE PLAKETİNİ VAKIF  
BAŞKANI ALİ EKŞİ SUNDU

EMİNE EKŞİ PLAKETİNİ NUSRET 
BAYRAKTAR’IN ELİNDEN ALDI

Ekşioğlu Ailesine mensup olup Alemdağ’da 
ikamet etmekte olan Nurten Ekşi, kadın kolla-
rı adına yapmış olduğu başarılı çalışmalardan 
ötürü plakete değer görüldü. Nurten Ekşi, pla-
ketini Ekşioğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 
Ali Ekşi’nin elinden aldı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün bir esprisi 
olarak ailemizin en yaşlı annelerinden olan 
Emine Ekşi, yaşlı annelerimizin adına bir pla-
ketle ödüllendirildi. Katılımcılara hitaben duy-
gulu bir konuşma yapan Emine Anne, plaketini 
vakıf üyelerimizden Rize Milletvekili Nusret 
Bayraktar’ın elinden aldı.

PLAKEt tÖRENİ
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Başarılı İş Kadınlarımız ve akademisyenleri-
miz adına İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi 
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Emel Ekşi 
Alp bir plaketle ödüllendirildi. Ödülünü Emel 
Ekşi Alp’e Ekşioğlu Vakfı Eski Meclis Başkanı 
Hızır Ekşi takdim etti.

Öğrenim hayatındaki üstün başarıların-
dan ötürü, Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat 
Bölümü’nü, bölüm birinciliği ile bitiren Didem 
Ekşi Özcan da kadınlar gününde bir plaketle 
ödüllendirildi. Plaketini alırken duygulu anlar 
yaşayan Ekşi, plaketini İstanbul Milletvekili 
Akif Hamzaçebi’nin elinden aldı. 

DR. EMEL EKŞİ ALP PLAKETİNİ VAKIF 
MECLİSİ ESKİ BAŞKANI HIZIR EKŞİ’NİN 
ELİNDEN ALDI 

DİDEM EKŞİ ÖZCAN’A PLAKETİNİ  
İSTANBUL MİLLETVEKİLİ AKİF  
HAMZAÇEBİ TAKDİM ETTİ 
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bu ACIYA YÜREK 
DAYANMAZ!..
13 Mayıs 2014 tarihinde 
Soma’da meydana gelen bir 
maden faciasında 301 şehit 
verdik. Yüzlerce yavrumuz 
babasız, gencecik gelinler acılar 
içinde biçare...
Başbakanlık 3 günlük ulusal 
yas ilan etti. Bayraklar yarıya 
indirildi. Ulusal yas nedeniyle 
resmi törenler dışında 19 Mayıs 
kutlamaları iptal edildi. Sadece 
Soma’da değil tüm ülkemizde 
gözyaşları sel olup aktı.

Ülkemizin en büyük maden facialarından birini 
yaşadık. Soma’ya kamyonlarla tabut sevkiyatı yapıldı. 
Kurtarma çabaları sonucu 450’ye yakın maden işçimizin 
kurtarılması teselli kaynağımız olsa da, 301 gencecik ülke 
evladımızı şehit verdik. 

Ocakta mahsur kalan madencileri kurtarmaya giden 
onlarca kurtarıcı kahramanlarımızı şehit vermemiz, acı-
mıza tuz biber oldu adeta... Günlerce ambulansların siren 
sesleri Soma’da yankılandı durdu.
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“Beni bırakın...! Mahmut’u 
kurtarın...! Onun hanımı 
hamile...!

Madenci hiç olmadık... Belki 
Maden ocağı görenlermiz de 
çok az..

Soma maden faciasında ma-
denci dayanışmasının yürekler 
parçalayan örneklerini gördük.

Madenci arkadaşını kurtar-
mak için şehit olan madenci...

“Beni bırakın Mahmut’u 
kurtarın! Onun hanımı hamile” 
diyen ve haykırarak ölüme gi-
den madenci Mehmetlere tanık 
olduk.

Yaralı olarak maden ocağın-
dan çıkarılıp sedyeye götürülen 
madenci; “Çizmelerim çamurlu 
çıkartayım mı onları? Sedye 
kirlenmesin” diyerek inceliği ile 
yürek yakan madenci...

Yerin 400 - 500 metre altında 
bir yandan zehirli karbonmo-
noksit gazı ile boğuşurken, eşi 
ve biricik kızına son mesajlarını 
bir beyaz kağıda, ya da elinin 
içine kaydetmeye çalışan bir 
başka madenci.

Cansız bedenlerin bir batta-
niye ya da bir sedye ile canava-
rın ağzından çıkarılışına hangi 
yürek dayanır?

Arkalarında pek çok yetim 
yavru bırakarak, bir parça ek-
mek uğruna yerin metrelerce 
altında canını bırakan madenci-
ler. sizleri asla unutmayacağız.
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NE hİKAYELER VAR Kİ, 
KİMSE YAZAMAZ... 

ŞEhİt MADENCİNİN 
KÜÇÜK OĞLu İSMEt’İN ÖYKÜSÜ

Yeryüzünden metrelerce derinlikte ekmeğini, 
aşını, çocuklarının geleceğini ararken zehirli 
gazdan zehirlenerek şehit olan madencinin 
hikayesidir bu.

Bu hikaye yazılmaz, yazılamaz. Bu öykünün 
kahramanları gencecik madencilerimizin yüzleri, 
öykünün en anlamlı özetini oluşturur. O siyahlık 
Yüz Karası değil! Kömür Karası. O yüzler, o 
bakışlar çok şey anlatır; ancak anlayan?

Türkiye’yi yasa boğan Soma maden faciası... 
Bir ocaktan çıkan 301 cansız beden.

Babasını maden ocağında şehit veren 
yetim İsmet, zaten lösemi hastasıydı.

Babasının şehit oluşunun ardından 
ona müjdeli haber Almanya’dan geldi. 
Ona uygun kemik iliği Almanya’da 
bulunmuştu; ama İsmet “Biricik 
babacığım olmadan neyleyim kemik 
iliğini” dercesine...

Ülkemizin 76 milyon insanının 
bu elim acı karşısında tek yürek 
olduğu doğru. Artık Soma’yı ziyaret, 
acılı ailelerle kucaklaşmak, onların 
acılarını paylaşmak, hiç kuşkusuz 
görevlerin en kutsalı. Maddi, manevi; 
beynimiz ve yüreğimiz onlarla...
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EKŞİOĞLu VAKFI’NDAN 
SOMA’YA 1.000.000 tL 
EĞİtİM YARDIMI

Ekşioğlu Vakfı, Soma’da yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden 
madencilerin çocuklarına yapacakları eğitim desteğiyle ilgili bir basın 
toplantısı düzenledi. Toplantıda Vakıf Başkanı Ali Ekşi, Vakıf Meclisi 
Başkanı Mahmut Ekşi ve Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.

Değerli basın mensupları;
Soma maden ocağında meydana gelen faciada hayatını 
kaybeden 301 maden şehidimize Allah’tan rahmet, acılı 
ailelerine sabır ve baş sağlığı dilerim. Ayrıca devletimize 
ve ulusumuza da başsağlığı diliyorum.

Maddi ve manevi anlamda 76 milyon Türk insanı So-
malı kardeşlerimizin yanında oldu. Soma madeninde 
şehit olan kardeşlerimizin babasız kalan çocukları biz-
lere emanettir. Biricik babalarını geri getiremeyiz; ancak 
onların yoksulluk ve sefalet içinde yaşamalarına da asla 
izin vermeyiz.

Tüm ülkemin insanları, özellikle sivil toplum kuruluş-
larımız taşın altına ellerini sokmalıdırlar.

Ekşioğlu Vakfı olarak elimizden ne geliyorsa yapma-
ya hazırız. İlk etapta valiliğimizin ve bakanlığımızın tespit 
edeceği ve tarafımıza bildireceği; Soma maden şehitle-
rinin çocuklarından oluşan 100 öğrencimizin 5 yıllık Eği-
tim - Öğretim giderlerine kullanılmak üzere 1.000.000 TL 
ödenek ayırdık. İlk öğrenimlerinden yüksek öğrenimle-
rine kadar, tarafımıza bildirilecek 100 öğrenciye her ay 
hesap numaralarına yatırılmak koşuluyla katkı sağlana-
caktır. 

Yönetim kurulumuzun bu yolda almış olduğu kararın 
uygulanması için yetkililerden emir beklemekteyiz.

Mahmut Ekşi
Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı

Ali Ekşi
Ekşioğlu Vakfı Yönetim KuruluBaşkanı

 Kadem Ekşi Aydın Ekşi Kemal Ekşi Yasin Ekşi Sabahattin Ekşi
 Üye Üye Üye Üye Üye

 Hızır Ekşi Hızır Ekşioğlu İlyas Ekşi  Av. Hüseyin Dursun Ekşi Mustafa Ekşi
 Üye Üye Üye Üye Üye

BASIN AÇIKLAMASI
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ÇAY tV’DE KuR’AN VE DuA
SOMA MADEN ŞEhİtLERİ İÇİN

Ekşioğlu Vakfı, Manisa’nın Soma İlçesi’nde yaşanan maden faciasında 
hayatlarını kaybeden 301 şehidimiz için “Çay TV”de canlı yayında Kur’an 

okutturup, dualar yaptırdı.

Ekşioğlu Vakfı Çay 
TV’de yayınla-
nan programda 
Manisa’nın Soma 
İlçesi’ndeki elim 
kazada hayatın 

kaybeden şehitlerimiz için Kuran-ı 
Kerim okuttu. Programa Ekşioğlu 
Vakfı Başkanı Ali Ekşi, Başkan Vekili 
Kadem Ekşi, Meclis Başkan Vekili İb-
rahim Ekşi katıldı. Necati Selvitop’un 
hazırlayıp sunduğu anma programın-
da Diyanet İşleri Başkan Yardımcı-
lığından emekli müftü Ahmet Şark 
Hoca ve Kartal Musiki Derneği’ne 
bağlı ünlü hocalar da katıldı. 2.5 saat 
süren canlı yayında Kuran’ı Kerim ve 
İlahiler okundu, hayatını kaybedenler 
için dua edildi.

ALİ EKŞİ: KAZA İÇİMİZİ ACITTI
Ekşioğlu Vakfı Başkanı Ali Ekşi 

programda yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi:

“Bir işadamı olarak bende mer-
mer maden işletmeciliği yapıyorum. 
Bizim sahip olduğumuz şirkette 
de yüzlerce işçi çalışıyor. İş veren 
olarak işçimizin can güvenliği her 
şeyden önemlidir. Bizler bunlar dik-
kat etmeliyiz. Her türlü tedbiri ive-
dilikle almalıyız. Çok şükür Allah’a 
bugüne kadar böyle bir sıkıntı ile 
karşılaşmadık. Umarız karşılaşma-
yız. Soma’da yaşanan kaza içimizi 
acıttı. Ülkemizi derin acılara sevk 
etti. Bizde bu yaşanan acılara ortak 
olmak acıları bir nebze olsun dindir-
mek adına ve maden şehitlerimizi 
anmak için Ekşioğlu Vakfı olarak 
üzerimize düşen görevi yapmak 
istedik.Bugün en çok ihtiyaç olan 
şehitlere yapılacak duadır. Bu anma 
programını düzenledik. Tekrar şehit-

lerimize Allah’tan rahmet yakınla-
rına sabır diliyorum.”dedi.

1 MİLYON LİRA  
EĞİTİM DESTEĞİ
Ekşi, bir soru üzerine yaşanan 
olaydan sonra olayda hayatını 
kaybeden ailelerin geride kalan 
çocuklarının eğitim masrafları için 
Vakıf olarak 1 milyon lira bütçe 
ayırdıklarını ve bunu yönetim 
kurulu kararı ile kesinleştirdikleri-
ni belirtti. Ekşi, “Bu bütçe ile vefat 
eden maden şehitlerinin çocukla-
rının eğitimine katkı sağlayacağız. 
Bu yönde devletimizle birlikte 
istişare halinde çalışacağız” dedi. 

Bu arada Sakarya’nın Karasu 
İlçesi’nde her yıl geleneksel olarak 
yapılan Karasu Ekşioğlu Vakfı Ba-
har Şenlikleri yaşanan maden kaza-
sı sonrası iptal edildiği açıklandı.

ETKİNLİKLER



EKŞİOĞLU VAKFI55

Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazana-
rak Kaymakam adayı olmaya hak 
kazandım. İzmir - Karaburun ve 
Çanakkale - Çan İlçelerinde Kay-
makam Vekilliği yaptıktan sonra 
1988 yılında Ordu - Ulubey Kayma-
kamlığına atandım ve 1991 yılına 
kadar burada görevime devam 
ettim. Oradaki görevim esnasında 
bir yıl süreyle ABD’ye yabancı dil 

Sayın Kaymakamım kısaca ken-
dinizden bahseder misiniz?
Rize İkizdere  Yeşilyurt 
Mahallesi’nde (Manle) doğdum. 
İlköğretim ve lise tahsilimi 
İstanbul’da tamamladım. Anka-
ra Üniversitesi Siyasal Bilgiler 
Fakültesini 1982 yılında bitir-
dikten sonra; askerlik görevimi 
yerine getirip, 1985 yılında İçişleri 

“tAŞIDIĞIMIZ SOYADI İLE İLGİLİ 
hEP GÜZEL ŞEYLER İŞİttİM”

Ekşioğlu Vakfı olarak dergimizin bu sayısında aile bireylerimizden Beyoğlu Kaymakamı 
Sayın Osman EKŞİ ile bir söyleşi gerçekleştirdik. Samimi bir dille sorularımızı yanıtlayan 

Osman EKŞİ, daha önceki görev yerleri, Beyoğlu ve Ekşioğlu Ailesi üzerine bilgi ve 
görüşlerini bizlerle paylaştı. 

ve inceleme amaçlı gittim. 1991 - 
1993 yılları arasında Van - Özalp, 
1993 - 1996 yılları arasında Bingöl 
Vali Yardımcılığı, 1996 - 2000 yılları 
arasında Denizli Çivril Kaymakam-
lığı, 2000 - 2002 yılları arasında 
Trabzon Akçaabat Kaymakamlığı, 
2002 - 2006 yılları arasında Muğla - 
Bodrum Kaymakamlığı, 2006 - 2010 
yılları arasında Karadeniz Ereğlisi 

OsMAn EKŞİ
Beyoğlu Kaymakamı

SÖYLEŞİLER
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Beyoğlu’nda yaşayan kişilerin 
ya da ziyaret edenlerin öncelikli 
istekleri nelerdir?

Beyoğlu’nda asayiş çok önemli-
dir. İnsanların ve kurumların hem 
ticari anlamda hizmet verdiğinden 
hem de eğlence sektörünün yoğun 
trafiği nedeniyle marka değeri 
yüksek olan böyle bir ilçede bu konu 
üzerinde de hassasiyetle durulma-
sı gerekir. Mülk değerleri  yüksek 
bir yerdir Beyoğlu. İstiklal Caddesi 
günde ortalama 2 milyon insanı 
ağırlıyor. Tüm bu ekonomik, sosyal 
ve kültürel faaliyetlerin devam 
edebilmesi için güvenlik en önem-
li unsurlardan birisidir. Güvenlik 
konusunda gerçekleştirilen çalışma-
ların geçmişe nazaran daha yoğun 
ve iyi olduğunu da pek çok kişiden 
duyuyoruz. Bu ölçekte hareketin 
yaşandığı diğer dünya kentleriyle 
kıyaslandığında İstanbul ve Beyoğlu 
güvenliği gayet memnuniyet verici 
noktadadır. Bu önlemleri alarak 
insanlarımızın burada en  güvenli 
şekilde ticaret, alışveriş yapmasının 
yanı sıra; sorunsuz bir şekilde gez-
me ve eğlenmesini amaçlıyoruz. 

Kaymakamlığı, 2010 - 2012 yılla-
rı arası Manisa Vali Yardımcılığı 
görevimi yerine getirdikten sonra 
10 Eylül 2012 tarihinden bu yana 
Beyoğlu Kaymakamlığı görevimi 
sürdürmekteyim. Eşim öğretmen ve 
üç çocuk babasıyım.

Beyoğlu ile daha önce görev 
yaptığınız yerlerin arasında ne 
gibi farklar var?

4500 yıllık geçmişe sahip olan 
Beyoğlu dünyanın en önemli yer-
leşim bölgelerinden biridir. Mede-
niyetlerin ve kültürlerin sahnesi-
dir. Beyoğlu nda Ceneviz, Bizans, 
Arap ve Osmanlının kalıtım  izleri 
birbirlerini tamamlayan bir me-
deniyetler geçidi olarak varlığını 
korumaktadır. Beyoğlu geçmişten 
beri ticaret, din, siyaset, kültür, 
sanat ve entellektüel birikimin 
merkezi olmuştur. İstanbul da 
ilk EZAN sesinin duyulduğu yer 
717 yılında yapılmış olan Arap 
Camii’dir. Fatih Sultan Mehmed’in 
İstanbul’u fethiyle Beyoğlu’nda 
Anadolu’dan gelen Yörüklerin  
yerleşimi başlamış, 1481 yılında 20 
Türk, 13 İtalyan, 78 Rum, 6 Ermeni 
mahallesi barındıran İlçemin çok 
kültürlü geçmişin izlerini bugün 
de ticarethaneleri dini yapıları ve 
sokaklarıyla yaşatmaktadır.

Peki bu çeşitliliğin getirdiği 
güzelliklere ve problemlere 
örnek verebilir misiniz?
Beyoğlu’ndaki diğer bölgelerden 
farklı olarak, sabah namazı için 
camiye giden kişiyle, meyhaneden 
çıkıp sabah eve dönen kişi sokakta 
selamlaşırlar. Dolayısıyla kimisi 
gürültüden şikâyet eder, kimisi de 
rahat eğlenemediğinden.   Bizim 
görevimiz burada herkesin huzur 
ve güven içersinde yaşama imkânı 
bulmasını sağlamak. Bu noktada da 
o insanlar arasındaki dengeyi kura-
bilmek için çalışmalarımıza devam 
ediyoruz. 

Beyoğlu Belediyesi ile ortak 
çalışmalarınız oluyor mu?

Devlet hizmetlerinin vatandaşa 
etkin ulaşması için merkezi idare ve 
yerel yönetim birlikte el ele çalışma-
sı zorunludur. Elbette İstanbul gibi 
büyük şehirlerde Belediyelerin hiz-
metleri  çok önemlidir. Belediyemizle 
birlikte en iyisini yapmaya gayret 
ediyoruz.  Eğitim, sağlık güvenlik 
başta olmak üzere bütün merkezi 
ve yerel hizmetlerde Belediyemizle 
ortak çalışmalar yapıyoruz. Özellikle 
lojistik destek konusunda  Beledi-
yemizin büyük desteğini çalıştığını 
görmekteyiz. Kaymakamlık olarak 
birde yerel hizmetlerin etkili şekilde 
vatandaşa ulaşmasında Belediyemize 
her türlü yardımı veririz.

Karadeniz ve İkizdere ile bağı-
nız ne derece güçlüdür? Sizin için 
önemi nedir?

Ben köyümü severim ve her sene 
köye mutlaka giderim. Aile, yakın 
akrabalar ve İkizdereli hemşerile-
rimle oraya gittiğimizde buluşmak 
bana büyük mutluluk veriyor. Yıllık 
iznimin büyük bölümünü köyümde 
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rımızı rahmetle anarken gelecek 
nesillere de bu gururu taşımamız 
önemlidir. Ekşioğlu Vakfı bu yolda 
önemli bir vasıtadır. Akraba adına 
güzel işler yapmak, sosyal kültürel 
faaliyetlerle aile fertlerini bü-
tünleştirmek ve gelecek nesillere 
örnek işler bırakmak için el birliği 
ile çalışmak çok önemlidir. Vakıfta 
çalışanlara,  emeği geçenlere, des-
tek verenlere teşekkür ediyorum. 
Vakıfla Aile bağlarını sıkılaştır-
mak kuvvetlendirmek gerektiğini 
düşünüyorum. Bu noktada hem 
akrabalarımız Vakfa sahip çıkmalı 
hem de Vakıf, akrabaların talepleri-
ni, beklentilerini iyi analiz ederek 
çalışmalar yapılmalıdır.

geçiririm. Çocukluğumdan beri 
İstanbul’da yaşıyor olsam da öğ-
rencilik ve çocukluk yıllarımda her 
sene köye gittiğim için köyümü, 
dağlarını, yaylalarını görmesem 
yaşantımda eksiklik duyuyorum. 
Bundan sonra da bu bağımız de-
vam edecektir.

Ekşioğlu Vakfı ve Dergimiz 
aracılığıyla akrabalarınıza ilet-
mek istedikleriniz nelerdir?

Türkiye’nin hemen her böl-
gesinde çalıştım. Öncelikle şunu 
belirtmek isterim ki Taşıdığımız 
soyadı ile ilgili hep güzel şeyler 
işittim. Ailemizle her zaman gu-
rur duydum. Bu vesile ile Atala-

Mesleğiniz ile ilgili gençlere 
ve bu alanı merak edenlere ne 
gibi önerileriniz var?

Bildiğim kadarıyla 
Ekşioğulları’ndan ilk ve tek kayma-
kam benim. Gençlere de bu mesleği 
tavsiye ediyorum. Belki akrabala-
rımız kamu sektörüne çok ilgi gös-
termedi; ama bu konuyu da göz ardı 
etmeyerek kamu görevlerinde biraz 
daha yer almalarını tavsiye ediyo-
rum. Kaymakamlık da  bu bağlam-
dan en güzel çalışma alanıdır.

Son olarak konuşmalarınıza 
eklemek istedikleriniz nelerdir?

Buradan dergi vasıtasıyla ak-
rabalarımdan ve hemşerilerimden 
Karadeniz’in doğasıyla, geçmişten 
gelen kültürüyle,  korunması ve 
gelecek nesle saklanması konusunda 
üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmelerini istiyorum. Bu bölgede 
çeşitli derneklerimiz var. İnsan-
larımız bu derneklere ve düzen-
lenen sosyal faaliyetlere ne kadar 
ilgi gösterirse, kültürümüzü genç 
nesle aktarma konusunda o derece 
başarılı oluruz. Oranın fiziki ve doğa 
güzellikleri kültürüyle beraber daha 
büyük anlam kazanıyor. Horonunu, 
yemek kültürünü, yayla yaşantısını 
bilmeli ve gelecek nesillere bunu 
anlatmalıyız. El ele verirsek hem 
ülkemiz, hem Rize, hem de köyü-
müz için daha iyi bir geleceğe sahip 
olacağımıza inanıyorum.

Beyoğlu’ndaki diğer bölgelerden 
farklı olarak, sabah namazı için 
camiye giden kişiyle, meyhaneden 
çıkıp sabah eve dönen kişi sokakta 
selamlaşırlar. Dolayısıyla kimisi 
gürültüden şikâyet eder, kimisi de 
rahat eğlenemediğinden.   Bizim 
görevimiz burada herkesin huzur 
ve güven içersinde yaşama imkânı 
bulmasını sağlamak. 
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Ekşioğlu Vakfı Meclis Başkanı Mah-

mut Ekşi, Yönetim Kurulu Başkanı 

Ali Ekşi ve Başkanvekili Kadem Ekşi 

24 – 27 nisan tarihleri arasında de-

vam edecek olan 7. Rize Günleri’nde 

hemşerileriyle buluştu. Ekşioğlu 

Vakfı temsilcileri Rize Valisi Nurul-

lah Çakır ve  Rize Belediye Başkanı 

Reşat Kasap ile de uzun süre sohbet 

ederken, Organizasyonda açılış kur-

delesini Rize ve İstanbul protokolü 

Ekşioğlu Vakfı 
temsilcileri, 
Eyüp Feshane 
Uluslararası 
Fuar Kong-
re ve Kültür 

Merkezi’nde “İstanbul’da Çay 

Vakti” sloganıyla kapılarını açan 

“Rize tanıtım günleri”ne katıldı. 

Rize Dernekler Federasyonu’nun 

(RİDEF) düzenlediği etkinlikte 

EKŞİOĞLu VAKFI tEMSİLCİLERİ FEShANE’DE 
hEMŞEhRİLERİ İLE bİRARAYA GELDİ

Ekşioğlu Vakfı adına Meclis Başkanı Mahmut Ekşi, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekşi 
ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Kadem Ekşi Rize Dernekler Federasyonu’nun (RİDEF) 

düzenlediği “7. Rize Günleri” etkinliğine katılarak, hemşehrileriyle bir araya geldi. 
“İstanbul’da Çay Vakti” sloganıyla kapılarını açan ve Rize kültürünü İstanbul’a taşıyan 

etkinlikte, İstanbul ve Rize protokolüyle bir araya gelen Ekşioğlu Vakfı temsilcileri protokol 
konuklarıyla uzun süre sohbet etti.

birlikte kesti. 

Stantları gezen ve Karadeniz müzi-

ğinin ritmine kendisini kaptırarak 

horon tepen Rizelilerle sohbet eden 

protokol, 10 bin kişilik açılış mıh-

lamasından tatmayı da unutmadı. 

Rizeliler etkinliğin kapanışında da 

20 bin kişilik muhlama yapacakla-

rını açıkladı. Rizelilerin buluştuğu 

organizasyonun en renkli konukları 

ise Malezyalılardı.

HABERLER

Kadem Ekşi

Ali Ekşi

Rize Valisi Nurullah Çakır Mahmut Ekşi
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ri yitirmemek adına Türkiye’nin 
aynası olarak bildiğimiz İstanbul’da 
buluşmak farklı anlam taşımakta. 
Geleneklerimizi geçmişten geleceğe 
taşımak, yaşatmak sorumluluğuy-
la bir araya gelmek çok önemli. 
Rizemizin de kendine özgü tatları ve 
insani değerleri var” diye konuştu. 

MUTLU VE TOPBAŞ 
MUHLAMA KARIŞTIRDILAR
Açılış töreninin ardından Vali Mut-
lu, İBB Başkanı Topbaş ve berabe-
rindekiler, Rize’nin yöresel yemek-
lerinden muhlama kazanının başına 
geçti. Ellerine aldıkları büyük tahta 
kaşıklarla muhlama karıştıran Mut-
lu ve Topbaş, daha sonra stantları 
gezdi. Uğradıkları bir stantta Mutlu 
ve Topbaş için Rize ‘atma türküleri’ 
söylendi. Söylenen türkü karşısın-

RİZE’Yİ TANIMAYAN 
VAR MIDIR?
Açılışta ziyaretçilere seslenen ve 

kendisi de Rizeli olan İstanbul 

Valisi Hüseyin Avni Mutlu, güzel 

bir günde Türkiye’nin iki güzel 

şehrinin sakinleri olarak tanımladı-

ğı İstanbullu ve Rizelileri bir arada 

görmekten duyduğu mutluluğu 

dile getirdi. Tanıtım vesilesiyle 

buluşulduğunu belirten Vali Mut-

lu; “Etkinlikte tanıtım vesilesiyle 

buluşulduğu söyleniyor; fakat bu 

kadar zahmete gerek yoktu. Rize’yi 

tanıtmak için bu kadar zahmete 

girmek gerekmezdi. Rize’yi tanıma-

yan var mıdır? Bu soruyu sormak 

gerekir diye düşünüyorum. Rize 

ülkemizde ve coğrafyamızda en iyi 

tanınan şehirlerdendir” dedi. Mutlu 

ayrıca Rize insanının çalışkan, 

mücadeleci, gayretli ve memleket 

sevdalısı olduğunu da sözlerine 

ekledi.

“RİZELİLERLE AYNI 
ATMOSFERİ PAYLAŞMAK 
GURUR VERİCİ”
Kadir Topbaş da Rizelilerle aynı 

atmosferi paylaşmanın gurur verici 

olduğunu belirterek, “Türkiye kıta 

özelliği gösteriyor. Her yöresi fark-

lı güzellikte. Her yörenin kendine 

göre özellikleri var. Bu değerle-

da neşelenen Vali Mutlu, türküye 
karşılık verirken, Topbaş dinlemekle 
yetindi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da mesaj gönderdiği etkinlikte, ayrıca 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yar-
dımcısı Davut Kavranoğlu, İstanbul 
Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Rize Va-
lisi Nurullah Çakır, İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 
Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 
Kültür eski Bakanı İsmail Kahraman, 
İstanbul Milletvekili Metin Külünk, 
Rize Milletvekili Nusret Bayraktar, 
Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın, 
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı 
Hasan Tahsin Usta, Üsküdar Bele-
diye Başkanı Hilmi Türkmen, Rize 
Dernekler Federasyonu Başkanı Celal 
Erdoğan, ile İstanbul’da oturan Rize-
liler de yer aldı.

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap

İBB Başkanı Kadir Topbaş

Hüseyin Avni Mutlu
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VADİDE bİR GEZİNtİ
BAYIRKÖY (KOYLAV)
Ekşioğlu Ailesi’nin İkizdere kolunun 18. 
yy’da ilk gelip yerleştiği köydür. 

1976 Nüfus Sayımı’nda 21 hane ve 97 
erkek nüfustan ibaret olduğu bilinen 
“KOYLAV” köyü, günümüzde 260 hane ; 
ama gel gör ki nüfusu 1876 tarihindekin-
den daha azdır.

Son 30 yıl içersinde yörede yaşanan seri 
göç, Koylav’ı derin bir sessizliğe göm-
müştür. 

Köyün en eski ahşap camisinin 1900 
yılında bir kaza sonucu yandığı 1901 yı-
lında mevcut caminin inşa edildiği bilinir. 
Tarihi değeri nedeniyle koruma altında 
bulunan caminin iç oymaları ender rastla-
nan sanatsal çizgiler taşımaktadır.

Ailenin İkizdere kolunun en büyük dede-
leri Merhum Hacı İbrahim Ağa’nın mezarı 
ve kitabesi, bu caminin avlusunda bulun-
maktadır.
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Çoğunlukla Rumca ya da Ermenice olan 
köy isimlerinin Cumhuriyet Dönemi’nde 
değiştirilmesiyle, “Koylav” Köyü’nün adı 
da “Bayırköy” olarak değiştirilmiştir. 

Ekşioğlu Ailesi’nin İkizdere’ye gelen kolu 
ilk kez Bayırköy’e yerleştiği, ilerleyen 
yıllarda hızla çoğalan aile önce çevre 
köylere, son 30 - 40 yıl içinde de büyük 
kentlere göç ederek yerleştikleri bilinir.

İş, aş dolayısıyla geçim sıkıntısının 
getirdiği göç hareketinin ağır izlerini 
taşımakta olan köyde, sadece 20 - 25 hane 
yaşamaktadır.

Geçmişte bin bir zorluklarla inşa edilen 
ahşap, taş yapılı devasa köy evleri uzun 
süre sessiz kalmaya tahammül edemedik-
leri için her biri çürümeye ve yıkılmaya 
mahkum...

Vakfımızın Eski Müdürü Yakup Ekşi, 
doğup büyüdüğü evi işaret ediyor olsa da; 
ev artık çökmeye aday.
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YEŞİLYURT ŞELALESİ
İkizdere Vadisi’nin yamaçlarını süsleyen 
doğa harikalarından sadece biri Yeşilyurt 
Şelalesi...

İkizdere Merkez’e Bağlı bulunan Yeşil-
yurt Mahallesi, ilçenin batı yamaçlarını 
süsler. Yeşilyurt yamaçlarından süzülerek 
İkizdere Deresine dökülen Yeşilyurt Çayı, 
vadinin yamacında muhteşem bir şelale 
oluşturur. 

İki bölümden oluşan şelale yaklaşık 60 
metre uzunluğundadır. Şelalenin dökül-
düğü gölet yaklaşık 2 - 3 metre derinli-
ğinde olup, ağustos ve temmuz aylarının 
kavurucu sıcaklarında İkizdereli gençlerin 
imdadına yetişir. 

İkizdere Belediyesi tarafından şelalenin 
kıyısında küçük bir kamelya inşa ettiril-
miştir. İlçe merkezinden 15 km yol kat 
ederek şelaleye ulaşanlar için dinlendirici 
bir mekan niteliği taşıyan kamelyada, ye-
mek ve kahvaltı masaları da mevcuttur. 

İkizdere’yi ziyaret eden yerli ve yabancı 
turistlerin Yeşilyurt Şelalesi’ni görmeden 
ilçeden ayrılmaları büyük bir eksikliktir. 
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ÇAMLIK VADİSİ
Çamlık Vadisi, İkizdere - İspir 
Karayolu’nun 15. Kilometresinden sonra 
başlar. 

“Çamlık Köyü” İkizdere İlçesi’ne bağlı 29 
köyden sadece bir tanesi olsa da; fark-
lı özellikleri ve farklı güzellikleri olan 
cennet misali köylerimizdendir de...Köyde 
“Şandanlar Mahallesi” olarak bilinen ma-
hallede geleneksel ve tek tip inşa edilen 
otantik köy evleri gerçekten görülmeye 
değer.

Sıra sıra dizili çam ağaçlarının oluştur-
duğu çam ormanının, adeta bu muhteşem 
mimariye kol kanat gerdiğini görürsünüz. 

Devlet koruması altında bulunan bu şirin 
ahşap evler, sahipleri tarafından hala kul-
lanılmaktadır.

Çamlık Köyü’nün vadiye sıfır noktasından 
ve de Çamlık Köyü’nün eteklerini yalaya-
rak akan Çamlık Deresi İkizdere girişinde 
Cimil Deresi ile birleşerek Karadeniz’e 
ulaşır. 

Köyün alt kesiminde ve dere kıyısında 
oluşturulan alabalık tesisleri hergün yüz-
lerde konuğunu ağırlar. Tesislerde alaba-
lığın dışında yöresel yemekler de servis 
edilmektedir.
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OVİT DAĞI GEÇİDİ ve TÜNELİ
Ovit Dağı Geçidi, Rize - Erzurum Karayolu 
üzerinde bulunmaktadır. Rize’nin İkizdere 
ilçesi ile Erzurum’un İspir İlçesi arasın-
da bulunan karayolunun 44. Kilometresi 
üzerindedir.

Yöre halkının ve özellikle yaylacıların 
korkulu rüyasıdır. 2640 metre yüksekliği 
ile Türkiye’nin en yüksek geçidi ünvanına 
sahiptir. 

Hava koşullarına göre zaman zaman 
kasım, aralık, ocak, şubat, mart ve nisan 
olmak üzere ortalama 6 ay kar ve çığ 
nedeniyle geçit vermeyen Ovit Dağı, 
Erzurum - Rize arasındaki ulaşımı ciddi 
anlamda engellemektedir.

Uzun yıllar dağdan geçit sağlamak için 
çeşitli yöntemlere baş vurulduğu bilinir. 
Bakım evleri, cankurtaranlar, açık tünel-
ler denenmiş olsa da amansız kış geçite 
olanak tanımamıştır.

Diğer yandan, Erzurum - Rize, özellikle 
İspir - Rize arası ulaşımın sağlanamayışı 
sosyal ve ekonomik anlamda ciddi sorun-
lara neden olur. 
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Sonuç olarak Ovit Dağı’nı tünelle geçmek 
son çare olarak görüldü. 2012 yılında tü-
nel inşaatına başlanmış olup, inşaat hızla 
devam etmektedir.

Ovit Dağı’na geçit verecek tünelin uzunlu-
ğu 15 km civarında olup, en uzun karayo-
lu tüneli ünvanını da elde etmiş olacak.

Ovit Dağı Geçidi, Çamlık Vadisi’ni oluştu-
ran batıdaki “Kabahor Dağları” ile doğuda-
ki “Buluntu Dağları”nın zirvede kesiştiği 
noktada yer alır. 

Her iki dağın muhtelif düzlüklerinde 
irili ufaklı onlarca yayla bulunmaktadır. 
Buluntu Dağları ile Kabahor Dağları’nın 
etekten birleştiği çizgiden Çamlık Deresi 
akar. İkizdere - İspir Karayolu ise Çamlık 
Deresi’ne paralel olarak uzanır. 

Buluntu Dağları’nın 1800 metreden yük-
sek kesimleri geniş otlaklarla kaplıdır.

Dağların düzlüklerinde konuşlandırılan 
yayla yataklarına son yıllarda kara yolu 
açılmış olsa da, yayla evleri göç hareket-
lerinin mağduru durumunda sessiz ve 
biçare durumda...

Bölgede yaşanan büyük kentlere göç 
hareketleri, yaylaları hayvan besi alanları 
olmaktan çıkartarak yazlık mesire alanları 
durumuna taşımıştır.
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ithal edilen her metreküp gaz, Kızıl 
Ordu’nun Kafkasya’daki operasyon-
larını finanse ediyor. İran’dan alınan 
her varil petrol belki de İsrail’den 
sonra Ortadoğu’da ikinci bir nükleer 
gücün ortaya çıkması için altyapıyı 
hazırlıyor. Bu manzara karşısında, 
petrol şirketlerinin sözcüsü olmuş 
Washington’daki ABD’li kongre 
üyeleri bile artık enerji bağımsız-
lığından bahsetmekteler. Enerji 
bağımsızlığına giden yol, alternatif 
enerji kaynaklarının (güneş, rüz-
gar, dalga, jeotermal gibi) rekabet 

Son siyasi açılım-
ları ile nankör 
vatandaşlarını, 
düşman komşula-
rını ve art niyetli 
batılı ortaklarını 

tatmin etmek yolunda nice adımlar 
attı şimdiki T.C. Hükümeti. Ama 
aynı hükümet, son ekonomik krize 
kadar çarpıcı bir hızla büyüyen genç 
ekonomisinin dinamik üreticilerinin 
artan enerji ihtiyacına aynı ilgiyi, 
aynı şevkle gösterebilmiş değil. 
Öyle ya da böyle global ekonomik 
kriz yakın bir tarihte bitecek ve 
insanlar tekrar tüketime yönelip 
arz-talep dengesinin çarklarını daha 
hızlı döndürecekler. İşte o zaman, 
Türkiye’nin kriz öncesi momen-
tumunu yakalayabilmesi için, çok 
enerjiye ve akılcı bir enerji politika-
sına ihtiyacı olacaktır. Ama muhtaç 
olduğu enerjinin kaynağını sadece 
ekonomik menfaatlere göre seçer 
ve stratejik noktaları ihmal ederse, 
arzu edilmeyen yan etkilere maruz 
kalır. Unutmayalım ki, Rusya’dan 

GECİKMİŞ 
NÜKLEER 
AÇILIM  

derecesinde geliştirilmesine olduğu 
kadar, klasik enerji kaynaklarının 
(fosil yakıtlar, nükleer, hidroelekt-
rik) yaygınlaştırılmasına da bağlı. 
Gerçek enerji bağımsızlığına sadece 
alternatif enerji kaynakları ile ulaş-
manın gerçekçi olmadığı kanaatine 
varan Obama hükümeti, seçmenle-
rinin ve çevrecilerin sızlanmalarına 
aldırmayarak, klasik enerji üretimi-
ni artıracak kararlara imza attı. Bu 
akılcı politikanın ilk örnekleri, uzun 
yıllardır süren moratoryuma son 
verilip, Virginia açıklarında denizde 

KÖŞE YAZILARI
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çabası, Avrupa Birliği’ne girme 
çabası gibi, 1950’lerde başlayıp hala 
devam eden melankolik bir sevda 
gibidir. On yılda 15 milyon genç ya-
ratmış bir Türkiye’nin nükleer enerji 
tesisleri Çekmece ve İTÜ’deki araş-
tırma reaktörleri ile sınırlı kalmıştır. 
İTÜ’deki reaktör bir ara kapatılmış 
ve ancak İTÜ eski rektörlerinden 
Prof. Faruk Karadoğan’ın müdaha-
lesi ile tekrar hizmete alınmıştır. 
Petrole ve doğal gaza olan bağım-
lılığımızı gönül ister ki alternatif 
enerji kaynakları ile azaltalım. Ama 

petrol arama ve Georgia’da nükle-
er santral yapımına izin verilmesi 
oldu. Fakat asıl önemlisi, henüz 
kamuoyuna tam yansımamasına 
rağmen yıllardır raflarda bekleyen 
30’a yakın nükleer santral lisansı-
nın yavaş yavaş gündeme gelmesi 
olacaktır. Uzun süreden beri nük-
leer santral lisansı vermeyen ABD, 
enerji politikasını günün şartlarına 
uydurmaya çalışıyor. Peki Türkiye 
niye hala nükleer enerji sahasın-
da tribünden izlemekle yetiniyor? 
Türkiye’nin nükleer enerjiye ulaşma 

nüfusu hızla artan bir Türkiye’nin 
bu bağımlılıktan kurtulması için, 
henüz kullanamadığı nükleer ener-
jiden başka bir şansı yok. Çevreci-
lerin nükleer santraller hakkındaki 
çekinceleri, hepimizin korkusudur. 
Fakat, zaten bu tür korkular düşü-
nülerek nükleer santraller normal 
yapılara uygulanmayan yüksek 
güvenlik faktörleri ve sıra dışı ta-
sarım anlayışları ile inşa edilirler. 

Evet, Çernobil türü bir kaza olursa 
facia olur, ama Atatürk Barajı 
çökerse daha mı az facia olur? Eğer 
10 milyonluk New Yok şehrinin 
70 km yukarısında Indian Point 
nükleer reaktörü 1970’lerden beri 
sorunsuz çalışıyorsa, Türkiye’nin 
deprem açısından en güvenli ve 
nüfus yoğunluğunun az olduğu 
Mersin-Akkuyu’da modern tek-
noloji ile inşa edilmiş bir nükleer 
santral neden güvenle işletilme-
sin? Bulunduğu dengesiz coğraf-
yayı düşünürsek, nükleer tekno-
lojisi olmayan ve enerjide dışa 
bağımlı bir Türkiye kendini daha 
mı güvenli hissedecektir? 1986’da 
Çernobil faciası yaşandığında 
sınırlarımızı radyasyona kapatabil-
dik mi? Karadeniz’de 1990’lardaki 
kanser patlamasının sorumlusu 
Rus Nataşalar olmasa gerek! Peki, 
Erivan’daki en az güvenilir olarak 
sınıflandırılan ve çağdışı kalmış 
Sovyet teknolojisi ile inşa edilmiş, 
Metsamor nükleer santrali rad-
yasyon sızdırırsa (belki de sızdırı-
yordur), vizeniz yok diye sınırdışı 
edebilir miyiz? Sorunlu komşuları 
tarafından ciddiye alınmak için ve 
enerji bağımsızlığı yolunda ilerle-
mek için, Türkiye nükleer açılımı 
geciktirmemelidir.  

Evet, Çernobil türü bir 
kaza olursa facia olur, ama 
Atatürk Barajı çökerse 
daha mı az facia olur? 
Eğer 10 milyonluk New Yok 
şehrinin 70 km yukarısında 
Indian Point nükleer 
reaktörü 1970’lerden 
beri sorunsuz çalışıyorsa, 
Türkiye’nin deprem 
açısından en güvenli ve 
nüfus yoğunluğunun az 
olduğu Mersin-Akkuyu’da 
modern teknoloji ile inşa 
edilmiş bir nükleer santral 
neden güvenle işletilmesin? 

Bahadır Ekşioğlu, P. E. 

5 Mayıs 2010 Clifton, NJ
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bollaştırsaydı yeryüzünde azarlardı.

Tövbe Suresi 17: İslam hiçbir 
zaman hata yapan erkeklerin ve 
kadınların yüzlerine bütün kapıları 
kapatmamıştır.

Araf Suresi 34: Her ümmetin bir 
eceli vardır. Ecelleri gelince ne biri-
leri ileri ne de geri kalırlar.

Nisa Suresi 18: Kötülükler yapıldık-
tan sonra, ölüm döşeğinde yapılan 
tövbe kabul değildir.

Hicr Suresi 73: Güneş vakti Lut 
kavmi helak edildi. Başlarına pişmiş 
çamur indi.

Saf Suresi 2-3: Ey insanlar… Neden 
yapamayacağınız işi söylüyorsunuz. 
Yapamayacağınız şeyi söylemek 
sevilmeyen bir sözdür.

Şura Suresi 25-26: Günahlara 
hemen tövbe etmek gerekiyor. Kul 
hakkı dışında Allah’a karşı işlenmiş 
günahın tövbesi 3 şartta bağlıdır. 
Bir daha işlememek, pişman olmak, 
kul hakkı ise helallik almak gere-
kiyor. 

Araf Suresi 
ayet 38-39: 
Kur’an ayet-
lerini inkâr 
edenler ölür-
ken karşıların-

da cehennemi görecekler.

Araf Suresi 25: Âdem ile soyu arz 

üzerinde yerleşeceklerdir. Orada 

çalışacak ve bir müddet için orada 

yaşayacak orada da öleceklerdir. 

Sonradan orada dirilecekler ve 

oradan çıkarak rablerinin huzuruna 

gideceklerdir. Bu uzun yolculuğu-

nun sonunda kimi cennete kimi de 

cehenneme sevk edileceklerdir.     

Yasin Suresi 68: Kime uzun ömür 

verirsek biz onun gelişmesini tersi-

ne çeviririz hiç düşünmüyorlar mı? 

Kaf Suresi 33-34: Görmediği halde 

Rahman’dan ürperen ve Allah’a 

yönelik bir kalp getiren herkese 

esenlikle cennete girin sonsuzlaşma 

günüdür bu…

Şura Suresi 27: Allah kullarına rızkı 

KuR’AN’DAN AYEtLER

Hz. Âdem peygamber yeryüzüne indiği zaman 700 dil 12 
yazı biliyordu.

Din nedir? Din: Allah’ın beşerin bütünü için vazetmiş 
olduğu bir nizamdır.

Bakara Suresi 183: Oruç sizden ön-
cekilerde üzerlerine yazıldığı gibi, 
sizin de üzerinize de yazılmıştır. 

Hümeze Suresi 1-9: Yuh olsun 
arkadan çekiştirenlere, gözle konu-
şanlara...

Hadid Suresi 18: Sadaka veren 
erkekler ve kadınlar, Allah’a güzel 
borç verenler Allah’ı borçlandırıyor-
lar.

Ankebut Suresi 60: Nice hayvanlar 
var ki kendi rızkını taşımaz. Allah 
onları rızıklandırır. 

Mücadele Suresi 1: Kocasını 
Allah’a şikâyet eden kadının sesini 
Allah işittir. 

KÖŞE YAZILARI
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Casiye Suresi 20: Bu Kur’an, 
insanlar için kalp gözleri (konu-
mundaki bir nur), kesin olarak inan 
bir toplum için bir hidayet ve bir 
rahmettir. 

27: Göklerin ve yerin mülkü Al-
lah’ındır. Kıyamet kopacağı gün 
batıla sapanlar hüsrana uğrayacak-
lardır.

28: O gün her ümmet kendi kitabına 
çağrılır, onlara şöyle denilir: ”Bu 
gün yaptıklarınızla cezalandırılacak-
sınız.”

Araf Suresi 31: Ey Âdemoğulları! 
Her secde edişinizde güzel elbisele-
rinizi giyiniz. Yiyip için fakat israf 

etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri 
sevmez.

Nisa Suresi 56: Şüphesiz ayetle-
rimizi inkâr edenleri gün gelecek 
bir ateşe sokacağız. Onların derileri 
pişip acı duymaz hale geldikçe deri-
lerini başka derilerle değiştiririz ki 
acıyı duysunlar, Allah daima üstün 
ve hâkimdir.

İsra Suresi 34: Yetimin malına 
yaklaşmayın, ancak ergenlik çağına 
erişene kadar en güzel tarzda onun 
malını kullanıp geliştirebilirsiniz. 
Ahdi yerine getirin.

Nur Suresi 23-24: Namuslu, kötü-
lüklerden habersiz mümin kadınlara 
zina isnadında bulunanlar dünya ve 
ahirette lanetlenmişlerdir. Yapmış 
olduklarına dilleri ve ayaklarının 
aleyhine şahitlik edeceği gün onlar 
için çok büyük azap vardır.  

Nur Suresi 30: Resulüm mümin 
erkeklere gözlerini harama dikme-
melerini, ırzlarını da korumalarını 
söyle, çünkü bu kendileri için daha 
temiz bir davranıştır. Şüphesiz Allah 
onların yapmakta olduklarından 
haberdardır. 

Nur Suresi 31: Mümin kadınlarda 
söyle gözlerini harama bakmaktan 
sakınsınlar. Namus ve iffetlerini 
korusunlar.

Ahzab Suresi 59: Ey peygamber! 
Hanımlarına, kızlarına ve müminle-
rin kadınlarına bir ihtiyaç için dışarı 
çıktıklarında dış örtülerini üstlerine 
almalarını söyle. Onların tanınma-
ması ve incitilmemesi için elverişli 
olan budur. Allah bağışlayandır, 
esirgeyendir.

Araf Suresi 204: Kur’an okundu-
ğunda onu dinleyin ve susun ki size 
rahmet edilsin.

Ali İmran Suresi 91: İnkâr edip 
kâfir olarak ölenler dünya dolusu 
altın vermiş olsa dahi hiç birinden 
kabul edilmeyecektir. Onlar için 
acı bir azap vardır ve onların hiçbir 

Furkan Suresi 53: Birinin suyu tatlı 
ve susuzluğu giderici, diğerinin 
tuzlu ve acı. İki denizi salıveren ve 
aralarına bir engel aşılmaz bir sınır 
koyan O’ dur.

Maide Suresi 109: Allah’ın pey-
gamberlerini toplayıp da ”size ne 
verildi?” denildiği gün “bizim hiçbir 
bilgimiz yok. Şüphesiz gizlilikleri 
hakkıyla bilen ancak sensin” diye-
ceklerdir.

Müzzemmil Suresi 1-14: Ey örtü-
nüp bürünen (Resulüm) Birazı hariç 
geceleri kalk namaz kıl. Gecenin 
yarısını kıl, yahut bunu biraz azalt. 
Ya da bunu çoğalt ve Kur ’an’ı tane 
tane oku.

Şura Suresi 13: “Dini ayakta tutun 
ve ondan ayrılığa düşmeyin. Nuh’a 
emrettiğini, sana vahiy ettiğimizi, 
İbrahim’e, Musa’ya ve İsa’ya emret-
tiğini Allah size de din kıldı.
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na inandım ben de müslümanım” 
dedi.

Yunus Suresi 91: Şimdi mi? Oysa 
Allah’a önce isyan etmiş ve bozgun-
culardan olmuş. 

Sad Suresi 21-22: Ey Muhammed! 
Sana davacıların haberi ulaştı 
mı? Mabedin duvarına tırmanıp 
Davud’un yanına girmişlerdi de 
Davut onlardan korkmuştu. Korkma 

yardımcıları yoktur.

Nisa Suresi 135: Yalan şahitlik 
yapmak büyük günahtır.

Yunus Suresi 90: İsrailoğullarını 
denizden geçirdik. Firavun ve askeri 
de zulmetmek ve saldırmak için 
onların arkalarına düştü. Nihayet 
boğulma kendisini yakalayınca 
firavun gerçekten “İsrail oğullarının 
inandığından başka tanrı olmadığı-

biz birbirine hasım iki davacıyız. 
Aramızda adaletle hükmet. Hak-
sızlık etme bize doğru yolu göster 
dediler. Ayet23: Onlardan birisi 
şöyle dedi; Bu kardeşimdir, onun 99 
koyunu var, benimse 1 tek koyunum 
var. Böyleyken onu da bana ver dedi. 
Tartışmada beni yendi. 

Ayet 24: Davut and olsun ki se-
nin koyununu kendi koyunlarına 
katmak istemekle sana haksızlıkta 
bulunmuştur. Doğrusu ortakçıların 
çoğu birbirlerinin haklarına tecavüz 
ederler. Yalnız iman edip yararlı iş-
ler yapanlar müstesna bunlar da ne 
kadar az dedi. Davut kendini dene-
diğimizi sandı. Rabbinden mağfiret 
dilenerek secdeye kapıldı. 

Zümer Suresi ayet 9:  ”Yoksa gece-
leri secde ederek ve kıyamda dura-
rak ibadet edinen ahiretten çekinen 
ve rabbinin rahmetini dileyen kimse 
o inkârcı gibi midir? Resulüm der 
ki; ”Hiç bilenle bilmeyenler bir olur 
mu doğrusu ancak akıl sahipleri 
bunları hakkıyla düşünür.”

Mümin Suresi ayet 11: Onlar “Rab-
bimiz bizi iki defa öldürdün, iki defa 
dirilttin. Biz de günahlarımızı itiraf 
ettik bir daha bu ateşten çıkmaya 
yol var mıdır? derler. Birinci ölüm 
dünya hayatının sonunda ikinci 
ölüm ise kabirde sorgulama yapıl-
dıktan sonra vuku bulacaktır. Buna 
göre birinci dirilme kabirde sorgu-
lama için ikinci dirilme ise kıyamet-
ten sonra ebedi hayat içindir.

Rahman Suresi 8: Sakın dengeyi 
bozmayın.

 Rahman Suresi 9: Ölçüyü adaletle 
tutun ve eksik tartmayın.

Hadid Suresi 1: Göklerde ve yerde 
olan her şey Allah’ı tespit etmekte-
dir.

Kur’an-ı Kerim’i okumak ibadettir. 
İbadet dünyevi bir menfaat için 
değil yalnız Allah rızası için yapılır. 
Bu bakımdan Kur’an para karşılığı 
için okutulmaz.

KÖŞE YAZILARI
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Gürbüz Doğan Ekşioğlu 
özellikle son 2 yılda, sadece 
sosyal ağlarda paylaşmak 
amacıyla, mevsimler, insan, 
hayvan hakları, doğayı koru-
ma, özel günler, ekonomik, 

politik sosyal olaylara ilişkin çizimler yaptı ve 
sosyal ağlar üzerinden sanatseverlerle buluş-
turdu. Ekşioğlu bu kapsamda çizmiş olduğu 

çalışmalarının 
tamamını kapsa-
yan bir sergi ile de 
Caddebostan Kültür 
Merkezi Sanat 
Galerisi’nde sanat-
severlerle buluştu. 

Konu bağlamında incelediğimizde internetin 
varlığı, Facebook, Twitter, Instagram vs gibi 
sosyal ağların oluşmasına ve yaygınlaşmasını 
sağlarken; burada olan her üye kendi sayfasında, 
kendi medyasını oluşturdu ve bu durum sanat-
çılara da kendilerini ifade edebilecekleri yeni bir 
alan açılmış oldu.

GÜRbÜZ DOĞAN 
EKŞİOĞLu’NuN 

SERGİSİ bÜYÜK İLGİ 
GÖRDÜ

Ekşioğlu Ailesi bireylerinden başarılı 
karikatür ve grafik sanatçısı Gürbüz 
Doğan Ekşioğlu, 18 Şubat - 23 Mart 

tarihleri arasında Caddebostan 
Kültür Merkezi Sanat Galerisi’nde 
gerçekleştirdiği sergi aracılığıyla 

sanatseverlerle buluştu. 

Ekşioğlu 
çizmiş olduğu 
çalışmalarının 
tamamını 
kapsayan bir sergi 
ile Caddebostan 
Kültür Merkezi 
Sanat Galerisi’nde 
sanatseverlerle 
buluştu.

HABERLER
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Gürbüz Doğan EKŞİoğLU KİmDİr?

1954 yılında Mesudiye (Ordu)’da doğdu. Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yük-
sekokulu Grafik Bölümünde öğrenim gördü. Halen aynı kurumda, yeni adı 
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yrd. Doç. olarak görev 
yapıyor. 1977 yılından beri karikatür ile ilgilenen sanatçı, şimdiye kadar 23’ü 
uluslararası olmak üzere toplam 64 ödül kazandı. Ulusal ve uluslararası bir-
çok karma serginin yanı sıra New York’da olmak üzere dokuz kişisel sergi açtı. 
New Yorker Dergisi’nin kapağında üç kez , The Forbes Dergisi’nin kapağında 
bir kez, The Atlantic Monthly, The New York Times gibi dergilerde karikatür ve 
illustrasyonları yer aldı. Sanatçı aynı zamanda 1998 yılı Sedat Simavi Görsel 
Sanatlar Ödülü’nün sahibidir.

1977 yılından 
beri karikatür 

ile ilgilenen 
sanatçı, şimdiye 

kadar 23’ü 
uluslararası 
olmak üzere 

toplam 64 ödül 
kazandı. 
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İkizdere Kaymakamı Abdil Koç, İkizdere Belediye 
Başkanı Hasan Köseoğlu, Ekşioğlu Vakfı Başkan 
Vekili Kadem Ekşi’nin de aralarında bulunduğu 
yaklaşık 500 kişi arazi araçlarıyla karla kaplı yol-
dan 2 bin metre yüksekliğe çıktı, yöresel çalgılar-
dan tulum eşliğinde kar üstünde horon oynandı. 

Kar yürüyüşüne katılanlar daha sonra sırt çantaları ile birlikte 
Çağrankaya Yaylası’na doğru yürüyüşe geçti. Tulum eşliğinde 
gerçekleşen yürüyüş sırasında yöreye ait türküler söylendi. 
Organizasyon ekibi yürüyemeyenleri kiralanan helikopterle 
yaylaya taşıdı. 5 saat süren yürüyüşle yaylaya ulaşan katı-
lımcılar, geceyi yayla evlerinde geçirdikten sonra ertesi gün 
ilçeye döndü. 

GEZİLER

Kaçkarlar’a 
Doğru
Rize İkizdere Vadisi’nin doğal güzelliklerine dikkat çekmek 
amacıyla, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen ve iki gün süren 
‘Kaçkarlara Doğru’ adlı kar yürüyüşü gerçekleştirildi. Tulum 
eşliğinde Çağrankaya Yaylası’na doğru yola çıkan grupta 
yürüyemeyenler de kiralanan helikopterle yaylaya taşındı. 
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KADEM EKŞİ: 
“YAYLALAR FİİLİ İŞGALLERDEN 
ARINDIRILMALI”
Ekşioğlu Vakfı Başkan Vekili Kadem 
Ekşi, Kaçkarların aşk, sevda ve özgürlük 
olduğunu belirterek 7 yıl önce Kış Tu-
rizm Merkezi ilan edilen Ovit Yaylası’nın 
25 bin ve 5 binlik planlarının yapılarak 
yatırımcının önünü açılması gerektiğini 
söyledi. Bölgede yaylaların hızla beton-
laştığına dikkat çeken Ekşi, “Bu bizim 
geleneksel mimarimize, dokumuza son 
derece uyumsuz, çirkin yapılaşmalara 
doğru kayıyor. Kendi ayağımıza kurşun 
sıkıyoruz. Kendi geleceğimizi doğal eko-
sistemimizi bozuyoruz. Burada idarenin 
yaptırım gücünü ortaya koyarak plan-
lama süreci ile yaylaları bu betonlaş-
madan hızla kurtarması lazım. Biz sivil 
toplum örgütleri olarak yerel yönetim-
lerin arkasındayız. Bu aymaz gidişe dur 
diyecek olan bir çıkışı kamu idarecilerin-
den istiyoruz. Yaylalar fiili işgallerden 
arındırılmalı, beton yapılaşmaya asla 
müsaade edilmemeli. Daha sonra bu 
merkezlere insanları taşıyamayız. Biz bir 
doğal yapıyı, ekosistemi, çevreyi sürdü-
rülebilir şekilde inşa edemezsek aslında 
kendi geleceğimizi yok etmiş oluruz. 
Tüm bu duygularla Çağrankaya’da aşk ve 
sevgiyle yürüyoruz” dedi.
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KADEM EKŞİ

JEOFİZİK MÜH. 
İŞ ADAMI

fazakar, milliyetçi ya da her ne olursa 
olsun ötekileştirmeden, ayrıştırma-
dan; mevcut bölgenin ortak çıkarları 
doğrultusunda hep birlikte bu amaca 
hizmet etmesi gerekir. Tabir-i caiz-
se, yerel yönetimlerde görev alacak 
kişiler bu doğrultuda çalmadık kapı, 
sıkmadık el bırakmamalı. Öksüze, 
yetime, fakir aileye, fukaraya yardım 
eli uzatılmalı.

İNSANLARA SADECE 
BARINACAKLARI MEKÂNLAR 
DEĞİL YAŞANABİLECEK 
ALANLAR SUNMALI
Yerel yönetimde, kentsel dönüşüm 
ve yenileme, daha sağlıklı ve güvenli 
mekânların inşası için imkâna dönüş-
türülmelidir.  Bölge halkının sıcak 
yuva ve daha iyi bir gelecek kurma 
hayalleri, hırs içerisindeki simsarlara 
bırakılmamalıdır. Herkes için şehir 
anlayışını, herkesin kazandığı bir 
kentsel dönüşüm uygulamasını böl-
gede gerçekleştirmek gerekir. Yerinde 
dönüşüm anlayışı ile kent hafızasına 
ve komşuluk ilişkilerine değer veren 
bir dönüşümü, bölgenin her köşesin-
de adil ve sürdürülebilir bir şekilde 
gerçekleştirilmelidir.

Yerel yöneticiler insanlara sadece 
barınacakları mekânlar değil yaşana-
bilecek alanlar sunmalıdır. İnsanları 
ötekileştirmeden, ayrıştırmadan, 
birleştiren mekânlar sunmak amaç 
edinilmelidir. İnsanları artık azap 
şehirlerinden merhametli şehirlere 
doğru taşımak gerektiği gerçeğini 

YEREL YÖNETİMLER, 
HERKESİ ORTAK PAYDADA 
BULUŞTURMALI 
Yönetim anlayışı ile projelerin teme-
linde, görev alınacak bölgedeki ailele-
rin ve bireylerin mutluluğu ön planda 
tutulmalı ve projeler bölge halkının 
ihtiyaçları doğrultusunda ortak aklın 
ürettiği çözümler doğrultusunda ger-
çekleştirilmelidir. Kaymakamlık ve be-
lediye birimlerini bütünlük içersinde 
ele alarak, insani ve mali kaynak kaybı 
yaşanmaması için, tedbirler dikkatle 
göz önünde bulundurulmalıdır.  Böy-
lelikle yerel yönetimde hukuki açıdan 
olduğu kadar, uygulama açısından da 
bir bütünlük sağlanmış olur.

Yerel yönetimlerin, herkesi ortak 
paydada buluşturması ve bütün-
lük içerisinde, bulunduğu bölgeyi 
geliştirerek kalkındırması gerekir. 
Bunun yanı sıra, yerel yönetimlerde 
katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, 
şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, 
verimlilik, sürdürülebilirlik, bilim-
sellik, çevreye ve kültürel değerlere 
duyarlılık, toplumsal sorumluluk, 
etkinlik, erişilebilirlik, bütüncül yakla-
şım gibi değer ilkeler olmazsa olmaz 
özelliklerdir. Yerel yönetimlerin; tüm 
bu hakları bütün bireylere cinsiyet, 
yaş, köken, inanç, sosyal, ekonomik 
ve politik ayrım gözetmeden, fiziksel 
veya zihinsel özürlerine bakılmadan; 
eşit olarak sunulmasını sağlamak, 
yönetim anlayışının olmazsa olmazı 
konumunda olması gerekir. Yerel 
yönetimlerin demokrat, liberal, muha-

YEREL YÖNEtİMLERE 
GEREKEN FORMÜL

unutmamaları gerekir. Kısacası, böl-

ge halkına deprem için güvenli konut 

noktasında huzur ve sağlık içinde 

yaşayacakları mekânlar üretmek için 

çalışmaları gerekir diyebiliriz.

GENÇLERİN SADECE 
DİPLOMA DEĞİL, MESLEK 
SAHİBİ OLMALARI İÇİN DE 
ÇALIŞMALIYIZ
Geleceğimiz olan gençlerimize 

bilgi aktardığımız kadar, gelecek-

leri için de umut vermeli; diploma 

sahibi oldukları gibi meslek sahibi 

olabilmeleri için de yardımcı olma-

lıyız. Yerel yönetimlerin de onla-

rın kendilerini ve çevrelerini fark 

ederek; sorumlu, bilgili, vicdan sahibi 

insanlar olmaları için çalışmalar 

yapması gerekmektedir. Bilimsel, 

sanatsal, kültürel ve sportif yetenek-

lerini keşfederek, ellerini, zihinlerini 

ve gönüllerini kullanarak mutlu ve 

anlamlı bir yaşam sürebilmesi için 

gerekli mekânları oluşturmak yerel 

yönetimlerin en önemli görevle-

KÖŞE YAZILARI
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YAŞLILAR VE ENGELLİLER İÇİN 
ŞEHRİN HER YANI ERİŞİLEBİLİR 
KILINMALIDIR
Şehirler insanları ile vardır. İn-

sanımıza aş, iş ve konut üreterek 

yuvalarımızı huzurlu mekânlara çe-

virmeliyiz. Bir şehir insanı geleceğe 

umutla bakıyorsa varlığını sürdürür 

ve geleceğini inşa eder. Her bölgede 

yaşayan çocuklar, yaşlılar ve engel-

liler için şehrin her yanı erişilebilir 

kılınmalıdır. Dünü, bugünü ve ge-

leceği mekânlarda harmanlayarak, 

bölgelerde hürmet, saygı ve sevgi 

içerisinde birbirimizi önemseyen 

ve değer veren şehircilik anlayışı 

yaşatılmalıdır.

Günümüzde binalar asansörlü fakat 

eski binalarda bu tür imkanlar 

genellikle yok. Yerel yönetimlerin 

kentsel dönüşümle birlikte bölge 

halkının binasında, sokağında, par-

kında; yaşlısı, engellisi ve çocuğu ile 

rahat hareket etmesini sağlamalıdır. 

Mekanlar herkes için erişilebilir ve 

kimseyi günlük hayattan kopartma-
yacak yapıda olmalıdır.

 

HAVA, GÜRÜLTÜ, SU VE TOPRAK 
KİRLİLİĞİ OLMAYAN, DOĞASI VE 
DOĞAL KAYNAKLARI KORUNAN 
BİR BÖLGE OLUŞTURULMALI
Çevre konusunda önemli hedeflerden 
biri, hava, gürültü, su ve toprak kirli-
liği olmayan, doğası ve doğal kay-
nakları korunan bir bölge oluşturmak 
olmalıdır. Bu konuda yerel yönetimle-
re en büyük kolaylığı sağlayacak olan 
şey, çevre duyarlılığının yeni kuşak-
larda oluşmasıdır. Bölgeyi anlamlı 
ve yaşanabilir kılan ortak mekânlar 
ile çevre koruyup geliştirilmelidir. 
Yeniden inşanın yanı sıra yıkılanı da 
yeniden ve en güzel şekilde düzen-
lemek yerel yönetimlerin öncelikli 
görevleri arasındadır. İnsanlar daha 
sağlıklı, huzurlu ve güvenli ortam-
larda yaşayarak bir dünya vatandaşı 
olduğunu bölgelerde hissetmelidir.

Olması gereken proje ve hizmet 
anlayışı; müzakere ve uzlaşma kültürü 
ile insanların birikimini ve istemlerini 
yönetim süreçlerine katacak yöneti-
şim anlayışı büyük önem taşımakta-
dır. Kavgayı ve çatışmayı değil barışı 
ve uzlaşmayı esas alan bir anlayışla, 
katılımcı demokrasi ve insanı mer-
keze alan yaklaşımı yönetimin bütün 
süreçlerinde gerçekleştirmek gerekir.

Ayrıca yol kenarlarına çocuk parkı 
yapılmamalı, mevcutlarında da kur-
şunlu boya kullanılmasına müsaade 
edilmemelidir. Reklam tabelalarının 
ve trafik işaretlerinin düzenlenmesine 
dair belediyeler plan hazırlamalıdır. 
Reklam panoları, trafik işaretleri elden 
geçirilip insani boyutta, şık ve bölge-
nin tarihi dokusuna uygun olmasına 
itina edilmelidir. Elektromanyetik 
kirlilik önlenmeli, sadece gürültüyle 
değil, ışık kirliliğine de izin verilme-
melidir. Çevre yönetim sistemlerinin 
benimsenmesi (EMAS ve ECOLABEL 
ya da ISO 9001; ISO 14000, SA 8000 
ve Gündem 21 projelerine katılım) 
sağlanmalıdır.

rindendir. Bu konu ışığında yerel 

yönetimler, bölgede bulunan üniver-

siteler, işyerleri ve STK’larla iş birliği 

yaparak yaşam boyu eğitim merkez-

leri oluşturabilirler. Bölgede yaşayan 

gençlere iş edindirdikten sonra bu iş 

alanlarında daha iyi olabilmeleri için 

gerekli imkânları oluşturmak yerel 

yönetimlerin önemli görevlerinden 

biri olduğu kadar, aşlarına sahip 

çıkarak huzurlu ve sıcak bir yuva kur-

malarına da yardım etmeleri de aynı 

derecede önemlidir.

Bölge gençlerine fırsat eşitliğiyle 

beraber, iş yapabilme yeteneklerini 

hızlandıracak açılımları kazandırma 

konusunda yerel yönetimler üzerine 

düşen görevi gerçekleştirmelidir. 

Yönetilen bölgenin gençleri, hem 

meslek edindirme kurslarıyla hem 

sosyal etkinliklerle hayatın içine ka-

tılmalıdır. Yöneticiler, gençlerimizle 

birlikte hayatı paylaşacağımız yeşil 

ve tematik mekânsal tasarımları ma-

halle ölçeğinde hayata geçirmelidir.
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ARAMIZDAN 
AYRILANLAR

İkizdere Dereköy’den Mustafa Ağa dedemizin 
torunlarından Merhum İsmail Ekşi’nin oğlu 

SABRİ EKŞİ 
16 Ekim 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Küçük Ahmet Ağa dede-
mizin torunlarından merhum Hasan Ağa’nın 
gelini, merhum Muhammet Ekşi’nin eşi 

HACER EKŞİ
24 Eylül 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Ayvalık Köyü’nden Ali Ağa dedemizin 
torunlarından merhum Maksut Ekşi’nin gelini 
ve merhum Abdullah Ekşi’nin eşi 

HURİYE EKŞİ
 30 Ağustos 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin torun-
larından, merhum Mahmut Ekşi’nin oğlu 

FAZLI EKŞİ
 Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur. Merhuma 
Allah’tan rahmet tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

İkizdere Yeşilyurt Mahallesi’nden Ali Ağa de-
demizin torunlarından merhum Rauf Ekşi’nin 
oğlu 

DAVUT EKŞİ
 11 Temmuz 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakın-
larına başsağlığı dileriz.

İkizdere Dereköy’den merhum Dursun Ağa de-
demizin torunlarından, merhum Cemil Ekşi’nin 
eşi ve Ahmet Ekşi’nin annesi 

ZEHRA EKŞİ
4 Temmuz 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin torun-
larından merhum Murat Çavuş’un oğlu ve Hızır 
Ekşi’nin babası 

ENVER EKŞİ
 4 Temmuz 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakın-
larına başsağlığı dileriz.

İkizdere Demirkapı köyünden merhum Ali 
Ağa dedemizin torunlarından, merhum İslam 
Efendi’nin oğlu, merhum İbrahim Ekşi’nin kızı 

HATİCE EKŞİ DUMANKAYA
 Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

İkizdere Demirkapı Köyü’nden merhum Meh-
met Ağa’nın torunu merhum öğretmen Sefer 
Ekşi’nin eşi, Nurettin, Necati, Fazıl, Halit Ekşi-
lerin anneleri 

HAYRİYE EKŞİ
 Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhumeye 
Allah’tan rahmet tüm yakınlarına başsağlığı 
dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Yakup Ağa dedemizin 
torunlarından hacı Mehmet Ekşi’nin oğlu, Ek-
şioğlu Mahallesi Eski Muhtarı İmdat Ekşi’nin 
kardeşi 

HASAN EKŞİ
 3 Nisan 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.
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İkizdere Dereköy’den merhum Hasan Ağa’nın 
torunu, merhum Mustafa Ekşi’nin kızı, Aslan Ve 
Sedat Ekşilerin kardeşi 

SUZAN EKŞİ
 3 Mart 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den merhum Aslan’ın torunu, 
merhum Hasan Ekşi’nin oğlu; Halit, Fehmi Ve 
Cemil Ekşilerin kardeşi 

KAHVECİ KAZIM EKŞİ
 5 Mart 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Küçük Ahmet Ağa de-
demizin torunlarından merhum Hasan Ağanın 
torunu ve merhum Hamit Ekşi’nin oğlu 

HASAN EKŞİ
 14 Mart 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Yakup Ağa dedemizin 
torunlarından Yusuf Ziya Ekşi’nin oğlu 

DAVUT EKŞİ 
6 Mart 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin torun-
larından merhum Hüseyin Ekşi (Çavuş)’un eşi; 
Ahmet, Yakup Ve Sefer Ekşi kardeşlerin anneleri 

HAFİZE EKŞİ
 2 Mart 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Demirkapı Köyü’nden merhum İslam 
Efendi’nin torunu merhum Yakup Ekşi’nin oğlu 
İsmail Ekşinin ağabeyi 

SADIK EKŞİ 
15 Ocak 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin torun-
larından merhum Arif Ağa’nın torunu ve mer-
hum Ali Ekşi’nin oğlu; Mehmet, Dursun, Hasan 
Ve Hızır Ekşi kardeşlerin babası  

HACI YUNUS EKŞİ
 5 Ocak 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Dereköy’den Mustafa Ağa dedemizin 
torunlarından merhum Miktat Ekşi’nin gelini, 
Mustafa Ekşi’nin eşi, Miktat Ve Mustafa Ekşi 
kardeşlerin anneleri 

EMİNE EKŞİ
 3 Ocak 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin to-
runlarından merhum Mahmut Ekşi’nin oğlu ve 
Abdullah Ekşi’nin babası 

İSLAM EKŞİ 
3 Ocak 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Demirkapı Köyü’nden merhum İslam 
Efendi’nin torunu, merhum İslam Ekşi’nin eşi, 
Kenan, Mahmut Ve Namık Ekşi kardeşlerin 
anneleri 

EMİNE EKŞİ
 1 Ocak 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy Çamçavuş Mahallesi’nden, 
merhum Hancı Mustafa’nın oğlu, Hüseyin 
Ekşi’nin eşi

AYŞE EKŞİ 
31 aralık 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.
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İkizdere Bayırköyden Hacıbattallar’dan merhum 
Hafız Kemal Ekşi’nin eşi 

HATİCE EKŞİ
 23 Aralık 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Hacıbattallar’dan mer-
hum Hafız Kemal Ekşi’nin kızı 

EMİNE EKŞİ
 15 Aralık 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den merhum Arif Ağa’nın to-
runu ve merhum Mustafa Ekşi’nin oğlu, İsmail 
Ekşi’nin babası 

HüSEYİN EKŞİ
 10 Aralık 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakın-
larına başsağlığı dileriz.

İkizdere Ayvalık Köyün’den Küçük Ahmet 
Ağa dedemizin torunlarından, merhum Yahya 
Ekşi’nin oğlu Muammer, Muharrem, Mahmut 
Ve İlyas Ekşi kardeşlerin babaları

HIZIR EKŞİ
1 Aralık 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den merhum Karabey’in toru-
nu, merhum Hüseyin Ekşi’nin oğlu, şeref, Halis, 
Hasan, İlyas Ve Necla Ekşilerin babaları 

YAKUP EKŞİ
 5 Kasım 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Demirkapı Köyü’nden Memiş Ağa de-
demizin torunlarından, merhum İlyas Çavuş’un 
Celal Ekşi’nin gelini, İlyas Ekşi’nin eşi 

NURAY EKŞİ
 18 Ekim 2013 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Kara Ahmet Ağa dedemi-
zin torunlarından Kadir Ekşi’nin oğlu, Hüseyin 
Ve Şenol Ekşi kardeşlerin babaları; Ali Ekşi’nin 
ağabeyi 

İSLAM EKŞİ 
18 Nisan 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. merhuma Allah’tan rahmet tüm yakın-
larına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Yakup Ağa dedemizin 
torunlarından merhum İbrahim Ekşi’nin gelini 
ve merhum Ali Rıza Ekşi’nin eşi 

BİRGüL EKŞİ
 22 Nisan 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Küçük Ahmet Ağa dede-
mizin torunlarından merhum Miktat Ağa’nın 
torunu, Mahmut Ağanın Oğlu İzmitli iş adam-
larımızdan Sefer Ve Recep Ekşi kardeşlerin 
amcaları 

MİKTAT EKŞİ
19 Nisan 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine ka-
vuştu. Merhuma Allah’tan rahmet tüm yakınla-
rına başsağlığı dileriz.

İkizdere Bayırköy’den Ali Ağa dedemizin torun-
larından merhum Husibey’in Hasan Efendi’nin 
oğlu Mustafa Ekşi’nin eşi 

AYŞE EKŞİ
 20 Nisan 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz.

İkizdere Demirkapı Köyü’nden merhum Memiş 
Ağa dedemizin torunlarından Hüseyin Ekşi’nin 
annesi 

HATİCE EKŞİ
30 Nisan 2014 tarihinde Hakk’ın rahmetine 
kavuştu. Merhumeye Allah’tan rahmet tüm 
yakınlarına başsağlığı dileriz. 

İkizdere Tulumpınar Köyün’den Mustafa Ağa 
dedemizin torunlarından, merhum Yemen 
Ekşioğlu’nun oğlu, Yalçın Ekşioğlunun kardeşi 

RüSTEM EKŞİOĞLU 
Hakk’ın rahmetine kavuştu. Merhuma Allah’tan 
rahmet tüm yakınlarına başsağlığı dileriz.
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