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YÖK Başkanı Prof. Dr.
Erol Özvar, farklı ne-
denlerle üniversiteye
gidememiş 34 yaş üstü
kadınlara bu yıl ilk kez
devlet üniversitelerinin
önlisans ve lisans prog-
ramlarında kontenjan
ayrıldığını açıkladı.
Prof. Dr. Erol Özvar, 1

Ocak 2023 itibarıyla
34 yaşını tamamlamış
kadınlar için devlet
üniversitelerinin mer-
kezi yerleştirmeyle öğ-
renci alan önlisans ve
lisans programlarında
"34 yaş üstü kadınlar
kontenjanı" ayrıldığını
belirtti. » Sayfa 3’te

Bakan Çavuşoğlu, olası
dörtlü dışişleri bakanları
toplantısı hazırlıkları
amacıyla gelecek hafta
Moskova'da yapılacak
teknik düzeyde bir top-
lantı için Rusya'dan da-
vet aldıklarını belirterek,
Türkiye'nin de bu top-
lantıya katılacağını bil-
dirdi. İran'ın depremler

sonrası çok sayıda
uçakla insani yardım
ulaştırdığını, Adıya-
man'da sahra hastanesi
kurduğunu hatırlatan
Çavuşoğlu, İran'ın hava
yolu ve kara yoluyla
insani yardım, ilaç, tıb-
bi malzemeleri Türki-
ye'ye gönderdiğini söy-
ledi. » Sayfa 5’te

Finansal yatırım araç-
ları yıllık olarak de-
ğerlendirildiğinde ise
BIST 100 endeksi ya-
tırımcısına en yüksek
reel getiri sağlayan ya-
tırım aracı oldu. Tü-
ketici Fiyat Endeksi
(TÜFE) ile indirgen-
diğinde şubatta en dü-
şük aylık reel kayıp
yüzde 1,75 ile mev-

duat faizinde (brüt)
gerçekleşti. Türkiye
İstatistik Kurumu’na
göre, şubatta en düşük
aylık reel kayıp, yurt
içi üretici fiyat endeksi
(Yİ-ÜFE) ile indirgen-
diğinde yüzde 0,21,
TÜFE ile indirgendi-
ğinde ise yüzde 1,75
ile mevduat faizinde
(brüt) oldu. » Sayfa 6’da

akarya Üniversitesi (SAÜ)
İnşaat Mühendisliği Bölü-
mü Yapı Anabilim Dalı Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Erkan Çelebi,
yerel yönetimlerin üniversitelerle iş-
birliği içerisinde kentlerin yapı stok-
larına ilişkin çalışmalar yürüttüğünü
söyledi. Çelebi, Marmara Depre-
mi'nde, zemin koşullarının özellikle
yapısal hasar üzerindeki etkisinin
çok büyük olduğunun altını çizerek,
"Tabii ki zemin koşullarını dikkate
almadan depreme dayanıklı yapı ta-
sarımını düşünmek eksik kalır." dedi.

Yerel yönetimlerin bu konuda üni-
versitelerle yaptığı çalışmaların de-
vam ettiğini dile getiren Çelebi,
"Tabii yapı stoku çok büyük. Öncelikli
riskli yapılar belirlenip bunların sa-
yısal değerleri üzerinden gidilerek,
sonra da bütün yapılar, özellikle de
2000 öncesi yapılar deprem perfor-
mans analizleriyle test edilerek,
tekrar kentsel veya yerinde dönü-
şüme doğru hazırlanabilir." diye ko-
nuştu. Çelebi, 1999'da yıkılan bina-
larda beton kalitesinin düşüklüğüne
ve imalattaki işçilik kusurlarının ön
plana çıktığına dikkati çekerek, bu
yıldan sonra inşa edilen yapıların

beton kalitesinin eskiye nazaran çok
daha iyi olduğunu sözlerine ekledi.
Yapıları inceletme ve
karar alma tavsiyesi

SAÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yapı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Mehmet Emiroğlu da Sakarya
Büyükşehir Belediyesi ile riskli alan-
ların belirlenmesine yönelik çalışma-
ların yaklaşık 1 yıldır sürdüğünü be-

lirtti. Yakın zamanda faaliyet rapor-
larının kamuoyuna sunulacağını ak-
taran Emiroğlu, her ilde olduğu gibi
Sakarya'da da risk altında bulunan
binaların olduğunu, bu tür çalışma-
ların bütün illere yaygınlaştırılmasının
önem arz etttiğini vurguladı. Emiroğlu,
depreme karşı güvenli bina inşasının
önemine değinerek, "Deprem açısın-
dan binanın kat sayısından ziyade
zemin seçimi, yapısal tasarımın doğru

uygulanması, imalat ve bunun kont-
rolü çok daha önemli. İnşaat mü-
hendisliği açısından binanın az veya
çok katlı oluşunun çok büyük önemi
olmadığını düşünüyorum. Önemli
olan, doğru tasarımı yapmak, ze-
minle ilgili etütleri ve oradaki zemin
emniyet kat sayısıyla ilgili bilgileri
doğru almak, bunları doğru model-
lemek, imalatta malzeme seçimini,
işçiliği doğru yapmak." » Sayfa 3’te

S

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkıma uğrayan Sakarya'da uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hatır-
lattığı felakete karşı yapı dayanıklılığının sağlanması konusunda, kat sayısından çok zemin seçiminin önemini vurguluyor.

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz
lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA
Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında
bugün deplasmanda İspanya'nın Sevilla
takımıyla karşılaşacak. » Sayfa 7’de

ÖSYM, 17-18 Haziran'da
yapılacak 2023-Yüksek-
öğretim Kurumları Sınavı
(YKS) başvurularını al-
maya başladı. Deprem-

lerin yaşandığı Hatay,
Adıyaman, Kahraman-
maraş ve Malatya'da sı-
nav yapılmayacağı açık-
landı. » Sayfa 3’te

Fenerbahçe avantaj için
Sevilla karşısına çıkıyor

‘Enkaz kaldırmada normalmaske yetersiz’ uyarısı

Ittıfak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlhan, Depremlerin enkazı
kaldırılırken çalışanların normal maske
yerine özel maske kullanmasının as-
bestten etkilenme riskine karşı önemli
olduğunu bildirdi. » Sayfa 2’de
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YKS başvuruları başladı, deprem
bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak

LDF/Lezzet Dernekleri Fede-
rasyonu'nun girişimleri,
TDU/Türk Alman İşverenler
Birliğinin destekleri ve T.C.
Berlin Büyükelçimiz, Sayın
Ahmet Başar Şen'in onayı ile
hazırlanan "EUROTÜRK GAS-
TROHEROS"  Üstün Başarı,
Profesyonel Başarı ve Şükran
ÖDÜLLERİNİN sahipleri belli
olmaya başladı. Yurt dışındaki
vatandaşlarımız için, yurt dı-
şında organize edilecek olan

ÖDÜLLENDİRME Projesi, tak-
dim ve tanıtımı ile ilgili ola-
rak, Avrupa ülkelerinde yap-
tığımız çalışmalar, araştırma-
lar ve yayınlar neticesinde:
Merkezi Almanya'nın Baş-
kenti Berlin'de bulunan ve
bu alanlarda faaliyet gösteren
üyeleri dolayısıyla, TDU/Türk
Alman İşverenler Birliği Baş-
kanı, sayın Remzi Kaplan ve
Yön.Kurulu tarafından da be-
nimsenmiş bulunmaktadır.

Avrupalı Türk ‘Gastroherolar’
ve TÜRKİYE LEZZETLERİ

VASFİ PAKMAN’IN HABERİ 8’DE

Çavuşoğlu: Moskova’da teknik
düzeyde dörtlü bir toplantı
için Rusya’dan davet aldık

YÖK: 34 yaş üstü kadınlara devlet
üniversitelerinde özel kontenjan

Bazı sembol şahsiyetler vardır. Onları
ilk olarak nerede görmüşseniz hep
orada bulmak istersiniz. Zira zihin
dünyanıza o hayalleri ve hâlleriyle
yerleşmişlerdir. Hüseyin Avni Dede,
İstanbul’un simge simalarından. Şair,
seyyar satıcı. Yaklaşık 40 yıldır Beya-
zıt’taki Sahaflar Çarşısı’nın giriş kapı-
sının önündeki ağacın önünde tez-
gâhını açar. Yaz kış demez, seyyar
dükkânında. Sanırım korona salgını

döneminde de nöbeti bırakmadı. Cu-
martesi günü Sahaflar’a giderken onu
gördüm. O kadar sevindim ki… Ta-
nışırız, selam verdim, tebessüm ederek
karşılık verdi. “Kolay gelsin.” dedim,
teşekkür etti. Rüzgâr fena esiyordu.
“Bir fotoğraf çekebilir miyim?” diye
sordum. “Elbette.” dedi, izin verdi.
Yolunuz düşerse bir selam verin ken-
disine, hatta küçük bir alış veriş de
yapın sergisinden.  lİIṪTIḞAK

Depreme karşı dayanıklı bina 
yapımında, zemine dikkat!..

Binance Türkiye Pazarlama Di-
rektörü Harika Eldoğan, "Umu-
yorum ki Blockchain dünya-
sında her geçen gün çok
daha fazla kadın görece-
ğiz. Türkiye'deki bu
önemli potansiyeli daha
da artırmak için heye-
canlıyız." ifadelerini kul-
landı.  Harika Eldoğan, ka-
dınların blokzincir dünya-

sındaki varlığının her geçen gün
arttığını belirterek, "Binance Tür-

kiye olarak önümüzdeki
günlerde kadınlarımızın

gelişimlerine katkı sağ-
layacak, finansal okur
yazarlığın artmasına
yönelik yalnızca ka-
dınlarımıza özel olacak

projelerimizi açıklaya-
cağız." dedi. » Sayfa 6’da

Çocukken zaman kavramı
hiç geçmezdi, okul haya-
tında o ders saati bitmez,
en eğlenceli dakikalar de-
diğimiz teneffüslerimiz
çabucak geçerdi. 

TOLGA TÜRKMEN » 2’de

Sorunları yetersiz algı
ve bilgi üzerinden kavga
ederek değil, yeterli bil-
gi ve akıl süzgecinden
geçen analitik çözüm-
leme ile aşılabilir.

İBRAHİM ORTAŞ » 5’te 

Keşke Hep
Küçülseydik;

Devasa Sorunlara Yanlış Algı
ile Doğru Çözüm Üretilir mi?

Kripto ekosistemi kadınlara fırsatlar sunuyor

Şubat ayında en düşük reel kayıp
yüzde 1,75 ile mevduat faizinde

Doç. Dr.
Mehmet
Emiroğlu

Prof. Dr.
Erkan
Çelebi

Hüseyin Avni Dede’nin adı 58 yıldır altından
ayrılmadığı çınar ağacına verildi
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Depremin ilk haftasında böl-
geye gönderilen 80 bin 516
tetanos aşısı, 3 bin doz tetanos
serumu sevkiyatı ihtiyaçlar
doğrultusunda artarak sürdü.
Sağlık Bakanlığınca, 6 Şubat'ta
meydana gelen Kahraman-
maraş merkezli depremler
sonrasında, bölgedeki yaralılar,
enkaz kaldırma çalışmasına
katılanlar ve diğer illere sevk
edilen depremzedelere başta
tetanos olmak üzere gerekli
aşıların yapıldığı belirtildi. AA
muhabirinin Halk Sağlığı Ge-
nel Müdürlüğünden edindiği
bilgiye göre, koruyucu sağlık
hizmetleri içinde önemli bir
yer tutan, erişkinlik ve ço-
cukluk döneminde çok sayıda
hastalık riskinden koruyan
aşı, afet dönemlerinde de halk
sağlığının korunması açısından
önem taşıyor. Bu kapsamda
Kahramanmaraş merkezli
depremler sonrasında başta
tetanos aşısı olmak üzere ku-

duz ve diğer aşılara ihtiyaç
arttı. Sağlık Bakanlığınca, böl-
gedeki mevcut aşıların duru-
munun hızlıca belirlenmesi,
gerekli durumlarda aşıların
güvenli bir yere nakledilmesi,
güvenli sınırlardan çıkmış aşı-
ların güvenli şekilde imha edil-
mesi, bölgeye ihtiyaç duyulan
aşıların zamanında sevkiyatı
için harekete geçildi. Yaklaşık
13,5 milyon kişiyi etkileyen
depremler sonrası, Aşı İle Ön-
lenebilir Hastalıklar Dairesi ta-
rafından en kısa sürede, böl-
gede görev yapan, kendisi de
depremzede olan sağlık çalı-
şanları ile iletişime geçilerek
durum değerlendirmesi yapıldı.
Durum değerlendirmesi sonu-
cunda bölgenin ihtiyaçları tes-
pit edildi. Aşı ihtiyacı olan
illere gerek çevre illerden ge-
rekse Sağlık Bakanlığı Halk
Sağlığı Genel Müdürlüğünün
ana deposundan aşı tedarik
edildi. ANKARA-AA

Enkaz altından yakındaki hastane
personeli sayesinde kurtuldu

ağlık Bakanlığı
Deprem Sonrası
Halk Sağlığı Ko-

misyonu üyesi olarak böl-
gede görev yapan İlhan, AA
muhabirine, depremlerin
ardından süren enkaz kal-
dırma çalışmalarında halk
sağlığının korunması için
yapılması gerekenlere ilişkin
açıklamalarda bulundu.
Depremler sonrasında böl-
gede gerçekleşen yıkımın
ardından tonlarca molozun
ortaya çıktığını belirterek,
bunların kaldırılması ve dö-
külmesi sırasında çıkan toza
dikkati çeken İlhan, "Tozun
solunum yoluyla alınması
halinde silikozis ve asbeste
bağlı akciğer hastalıkları
riski bulunmaktadır." dedi.

Depremin etkilediği il-
lerde yıkım dolayısıyla ton-
larca molozun ortaya çıktı-
ğına, eski binalarda asbest
kullanılma olasılığının yük-
sek olduğuna işaret eden
İlhan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Asbest ve silika, so-
lunum yoluyla hastalık ya-
pan etkenlerdir. Asbest, so-
lunum yoluyla alınır ve ak-
ciğer kanseri ve akciğer zarı
kanseri yapıyor, aynı za-
manda karın zarı kanseri
de ortaya çıkabiliyor. Hem
asbest hem de silika parti-
külleri kronik akciğer has-
talığı görülmesine neden
oluyor. Bu da akciğerlerde
ortaya çıkan hastalıkla bir-

likte giderek solunum yolu
kapasitesinin azalması gibi
risklere yol açıyor. Her ikisi
de akciğeri tutuyor. Bu ne-
denle bu etkenlerin solun-
maması gerekiyor. Şu anda
deprem bölgesinde bunlar
söz konusu. Bu nedenle
yerinde kontrolün yapıl-
ması önemli."

İlhan, enkazın kaldırıldığı
ve döküldüğü yerlerde alın-
ması gereken tedbirlere iliş-
kin şunları kaydetti: "Enkaz
kaldırılmadan önce yaş ola-
rak, yani ıslatılarak çalışıl-
ması gerekmektedir. Zor bir
süreç ama toz dumanın en-
gellenmesi, hastalık gelişimi
açısından iyi bir kontrol
sağlamaktadır. Enkazın dö-
küldüğü yerlerde de tozun

olmaması için ıslatılarak ça-
lışılması gerekiyor. Bunun
için önce bütün üzerinde
ıslatma yapılmalı. Çalışanlar
zaten kabinlerde bulunuyor.
Mümkünse bu çalışma sı-
rasında da kabinin camının
açılmaması, özel maskelerin
çıkarılmaması önem taşıyor.
Vatandaşlar da bu çalışma-
lar yapılırken olabildiğince
bölgeden uzakta durmalı
ki tozu solumasınlar. Ayrıca
bu bölgede depremzedeler
ve çalışanların dışında dı-
şarıdan yardım etmeye ça-
lışan vatandaşlarımız ve
kamu görevlileri de var. Bu
kişiler de eğer enkaza yakın
bölgelerde bulunuyorlarsa
mutlaka maske takmalılar.
İkinci önemli tedbir ise özel

maske kullanılmasıdır. Bu,
özellikle bu risklere karşı
koruyucu olan özel maske-
ler olmalı. Çünkü, bu mas-
keler özellikle asbestten ko-
ruyucu bir özelliğe sahip."

Akciğer rahatsızlığı ya
da alerjik hastalığı olanların
da tozun ani etkilerine ma-
ruz kalmaması için bölgede
bulunmamaları gerektiğine
dikkati çeken İlhan, "Bu im-
kanlara sahip olmayanlar
için ise temiz bir bezin ıs-
latılarak ağıza tutulması en
azından alerjiye karşı ko-
ruma sağlayacaktır." bilgi-
sini verdi. Prof. Dr. İlhan,
Sağlık Bakanlığınca bölge
halkına yönelik sağlık ta-
kiplerinin yapıldığını ifade
etti. lANKARA-AA

S

‘Enkaz kaldırmada normal
maske yetersiz’ uyarısıKeşke Hep Küçülseydik;

Çocukken zaman kavramı hiç geç-
mezdi, okul hayatında o ders saati
bitmez, en eğlenceli dakikalar de-
diğimiz teneffüslerimiz çabucak
geçerdi. Okuldan geldiğimizde so-
kakta geçirdiğimiz vakti annemizin
"Hava kararana kadar dur" de-
mesiyle havanın hemen kararması
ve zamanın su misali akması da
cabasıydı. Koca bir okul haftası
geçmez, her sabah bugün de mi
gideceğiz hüznüyle hazırlanırken,
haftasonu tatilinin nasıl geçtiğini
anlamazdık... Çocukken hep bü-
yümeyi ve büyüdüğümüzde her
şeyi yapacağımızı söylerdik bizden
büyüklere. Bilmezdik büyüdükçe
aslında omzumuza binen yükün
katlanacağını, Çevremizdeki in-
sanlarla yaptığımız  tartışmaların
sadece silgi yüzünden olmayaca-
ğını,  büyüdüğümüzde anlayacak-
tık. Sıra arkadaşımız ile bölüştü-
ğümüz kareli defterimiz, ya da
kalemtıraşımız ile aslında büyü-
düğümüzde yüzleşecektik, arka-
daşlarımızın bize yapacağı yan-

lışlarla. Sevdiğimiz insanların, biz-
leri sevmediğini yaptığı kötülük-
leriyle fark edecektik. 

Ve yine sayamayacağız onca
şey... Yapılan onca hata... Söylenen
ve dönüşü olmayan sözler...

Büyüdük de ne oldu?
Neyin samimiyeti, tadı, vakti,

özgürlüğü kaldı? Hiçbir şeyin..
Çocukken aldığımız nefesin, ge-

çen vaktin ve yaşın bir anlamı var-
ken, şimdi bir şeyler ile yüzleşme
korkusuyla kabuğumuza çekilip
öyle duruyoruz. Ve büyüdükçe ço-
cuklaşıyoruz. Büyüdükçe "Keşke ço-
cuk kalsaydık" diyoruz. Halbuki
bizler büyürken kötüleşiyoruz. 

O "özgürlük" olarak adlandır-
dığımız halin  arkasına geçip her
şeyi yapacağımızı sanıyoruz.

Yaptıklarımızın ardından anlı-
yoruz bazı şeyleri, sonrasında ya-
pılan keşkeler anlamsız kalıyor..

Bilinçli olarak yaşamalı insan
hayatını,

Hayata kattığı farklılıklar insanın
farkındalığını temsil etmektedir.

Depremzedelere yönelik aşı
çalışmaları devam ediyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde
polikliniklerde ayaktan
hasta kabulüne başlandı

Kooperatif Başkanı Gülsüm Te-
mur, "Para kazanmaya başladık
ama bir senedir eşlerimizden
aldığımız harçlıklarla devam
ettirdik. Şimdi arkadaşlar, he-
sabımızdaki parayı görünce
mutlu oluyor." dedi. Niğde Bağ-
ları Tarım, Sanayi, Eğitim, Ka-
dın Girişimi, Üretim ve İşletme
Kooperatifinde, çölyak hastaları
için fasulye, nohut ve mercimek
unundan glütensiz pasta ve
kurabiye gibi unlu mamuller

üretiliyor. Kooperatif Başkanı
Gülsüm Temur, AA muhabirine,
geçen yıl ocak ayında kurulan
kooperatifin 7 kadın üyesi bu-
lunduğunu söyledi. Kooperatifi,
çölyak hastası çocuklar için
mercimek, fasulye ve nohut
unundan glütensiz pasta, tatlı
ve kurabiye üretmek için kur-
duklarını belirten Temur, ço-
cukların bu lezzetlerden mah-
rum kalmasını istemediklerini
anlattı. NİĞDE-AA

Kooperatif kuran kadınlar, çölyak hastaları için glütensiz pasta üretiyor

Kahramanmaraş merkezli 6
Şubat'ta meydana gelen dep-
remlerin etkilediği Gazian-
tep'te enkaz altında kalan bir
kişi, yakındaki hastane per-
soneli tarafından kurtarıldı.
Şehitkamil ilçesi İncilipınar
Mahallesi'nde altı katlı binanın
dördüncü katında oturan beş
kişilik Güneş ailesi, Kahra-
manmaraş merkezli 7,7 bü-
yüklüğündeki depremde otur-
dukları bina yıkılınca enkaz
altında kaldı. Ailenin diğer
üyeleri enkazdan kendi im-
kanları ile kurtulurken baba
Fahrettin Güneş (50), ayağı
sıkıştığı için çıkamadı. Güneş
bir saat içinde yandaki SAN-
KO Üniversitesi Hastanesi'nin
çalışanlarının müdahalesi ile
enkazdan kurtarıldı. Gazian-
tep'teki ilk müdahalenin ar-
dından sevk edildiği Tokat'ın
Turhal ilçesinde tedavisi ta-
mamlanan Güneş, eşi ve üç
çocuğuyla enkazdan kurtul-

manın mutluluğunu yaşıyor.
Fahrettin Güneş, şunları dile
getirdi: "Büyük bir gürültüyle
ev çöktü. Biz dördüncü katta
yaşıyorduk. Zemin ile tablanın
arasında kaldık. Açıklık 70-
80 santimetre. Yarı çömelmiş
haldeydim. Ayağım kirişe sı-
kışmıştı. Can havliyle bağır-
maya başladık. Bir sarsıntı
daha oldu. Bina biraz daha
oturdu. Açıklığı çocuklar gör-
müşler. Kızlarımın ikisi ora-
dan çıktı. Oğlumun üzerine
çökme esnasında duvar dev-
rilmişti. Ranzada yatıyordu.
Hanım duvarın parçalarını
iterek oğlumuzun üzerinden
aldı. Yanımızda SANKO Üni-
versitesi Hastanesi vardı. Ora-
dan arkadaşlar gelmiş. Birisi
yanıma kadar geldi. Çökme
devam ediyor diye dışarı çık-
malarını istedim ama geri
geldiler. Levyelerle uğraştılar
beni çıkarmak için. Allah
razı olsun." lTOKAT-AA

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof.
Dr. İlhan, Depremlerin enkazı kaldırılırken çalışanların normal maske yerine özel
maske kullanmasının asbestten etkilenme riskine karşı önemli olduğunu bildirdi.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Gönen, Silivri'deki 2019
depreminden sonra 20'nin üzerinde
çelik konstrüksiyon bina yapıldığını
belirterek "Monobloktaki 113 birimi
diğer binalara sıkıştırarak dün po-
likliniklerimizi açtık" dedi. Kahra-
manmaraş merkezli 11 ili etkileyen
depremlerden sonra yapılan kont-
rollerde riskli bulunarak bazı bö-
lümlerde faaliyetleri durdurulan İÜC
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin polik-
liniklerinde tüm branşlarda kısıtlı
imkanlar dahilinde ayaktan hasta
kabulü ve laboratuvar hizmetleri,
deprem riski olmayan çelik kons-
trüksiyon binalarda veriliyor. AA
muhabirine konuşan İstanbul Üni-
versitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sait Gönen, 2019'daki depremden
sonra inceleme yapıldığını ve riskli
görülen binaların tamamının yıkıl-
dığını hatırlatarak, önceden güçlen-
dirme yapılan monoblok binasının
kaldığını anlattı. Kahramanmaraş
merkezli depremlerden sonra rek-
törlükten betonarme binaların hep-
sinin incelenmesini talep ettiklerini
belirten Gönen, mühendislik fakül-
tesindeki inşaat bölümünün hoca-
larından oluşan komisyonun ince-
lemesiyle yapıların depreme karşı
riskli bulunduğunu hatırlattı. Gönen,
bunun üzerine monobloktaki yatan
hasta bölümleri ve polikliniklerdeki
hizmetin tamamen durdurulduğunu
anımsatarak, "Bu süreçte de çelik
konstrüksiyon binalarımızda hazır-
lıklar yaptık. 2019 depreminden
sonra 20'nin üzerinden çelik kons-
trüksiyon bina yapmıştık. Oralarda
hazırlıklar yaparak, monobloktaki
113 birimi, poliklinik odaları dahil
diğer çelik konstrüksiyon binalara
sıkıştırarak dün itibariyle poliklinik-
lerimizi açtık." ifadelerini kullandı.
"800 yatağımız iptal oldu,
33 ameliyathanemiz kapalı"

Bugün itibarıyla polikliniklere
hasta kabulünün başladığını dile

getiren Gönen, şöyle devam etti:
"Bugün randevu sistemini de açtık.
Cerrahpaşa'da günde 6 binin üze-
rinde hastaya polikliniklerimizde
bakılıyordu. Tabii ki bu yaşadığımız
sıkıntının bir yansıması mutlaka
olacak ama hızla yine eski sayıla-
rımıza olmasa da eski sayılarımızın
yüzde 60'ına, 70'ine yakın hastaya
polikliniklerde bakabileceğimizi
düşünüyorum. Yataklı tedavi ola-
rak Beyin Cerrahisi binasında 50
yatağımız var. 800 yatağı şu anda
iptal etmiş vaziyetteyiz. Bu ko-
nuyla ilgili de bakanlıkla görüş-
melerimiz devam ediyor. Sayın
Bakanımız cumartesi günü geldi,
yerleşkeyi gezdi ve bugün bu ko-
nuda bir gelişme yaşanacağını
ümit ediyoruz. Yataklı bir tedavi
kurumunun bakanlık tarafından
gösterileceğini bekliyoruz. Şu anda
800 yatağımız iptal olmuş vaziyette.
Sadece Beyin Cerrahisi binasındaki
50 yatağın 25'ini cerrahi, 25'ini da-
hili bilimler kullanacak. Orada 4
ameliyathane var. Onlar acil ame-
liyatlara açık. Bizim 33 ameliyat-
hanemiz kapalı şu anda."
Çocuk hastalıkları, acil
servis faaliyetlerini
sürdürüyor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sait Gönen, acil servisin
açık olduğunu belirterek, Çocuk
Hastalıkları Ana Bilim Dalının ise
faaliyetini kesintiye uğratmadan
sürdürdüğünü, medikal onkolojinin
de poliklinik düzeyinde çalışmaya
devam ettiğini söyledi. Radyasyon
onkolojisinde de tedavilerin sürdü-
ğünü dile getiren Gönen, "Onlar
zaten çelik konstrüksiyon binalar-
dalar. Biz ayaktan tedaviyi durdur-
muştuk. Dün itibariyle ayaktan te-
daviye tekrar başladık ama yatarak
hasta tedavimizle ilgili de Sağlık Ba-
kanlığımızdan bu konuda bize bir
yer göstermesini bekliyoruz. Bugün
de olumlu bir gelişme olacağını dü-
şünüyoruz." dedi. lİSTANBUL-AA
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ÖSYM, 17-18 Haziran'da yapı-
lacak 2023-Yükseköğretim Ku-
rumları Sınavı (YKS) başvurula-
rını almaya başladı. Depremlerin
yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş ve Malatya'da sınav
yapılmayacağı açıklandı. ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Er-
soy'un ÖSYM 2023 takvimine
ilişkin açıklamalarının ardından
17-18 Haziran'da yapılacak 2023-
YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet
sitesinden yayımlandı. ÖSYM
Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Er-
soy'un ÖSYM 2023 takvimine
ilişkin açıklamalarının ardından
17-18 Haziran'da yapılacak 2023-
YKS kılavuzu, ÖSYM'nin internet
sitesinden yayımlandı. Kılavuza
göre, 17 Haziran 2023'te Temel
Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran
2023'te sabah oturumunda Alan

Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden
sonra oturumunda Yabancı Dil
Testi (YDT) uygulanacak. Sınava
başvurular, bugünden itibaren
23 Mart'a kadar yapılacak. Aday-
lar başvurularını, ÖSYM Başvuru
Merkezleri aracılığıyla veya bi-
reysel olarak ÖSYM'nin
https://ais.osym.gov.tr adresin-
den veya ÖSYM Aday İşlemleri
Mobil Uygulaması'ndan yapabi-
lecek. 2023 Milli Savunma Üni-
versitesi Askeri Öğrenci Aday
Belirleme Sınavı'na (2023-MSÜ)
başvuran adayların da Milli Sa-
vunma Üniversitesine yerleştirme
işlemlerine alınabilmeleri için
2023-YKS'ye başvuru yapmaları
zorunlu olacak. Ayrıntılı bilgilere,
2023-MSÜ Kılavuzu'ndan ulaşı-
lacak.  YKS ücretlerinde bu yıl
bir değişiklik yapılmadı. TYT,

AYT ve YDT oturumlarının her
biri için 115 lira ücret belirlendi.
Süresi içinde başvurusunu yap-
mayan adaylar, 27 Mart-3 Ni-
san'da geç başvuru yapabilecek.
Ek başvurulardan alınan yüzde
50'lik ek ücretlerin bu yıl alın-
maması kararlaştırılmıştı. Bunun
yanında adres ili veya okulunun
bulunduğu il 6 Şubat 2023 tari-
hinde meydana gelen Kahra-
manmaraş merkezli depremler-
den etkilenen ve afet bölgesi ilan
edilen Adana, Adıyaman, Diyar-
bakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay,
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,
Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün
olan adaylardan sınav ve başvuru
hizmeti ücreti alınmayacak. Ücret
ödeme için son gün, 24 Mart
olarak belirlendi. Bugünden iti-
baren 23 Mart'a kadar YKS'ye

başvuran ancak AYT veya
YDT'ye girmek istemediği için
ilgili oturumlara ait seçenekleri
işaretlemeyen adaylar, geç baş-
vuru günlerinde bu oturumlara
girmek için başvuru yapabile-
cekler ve geç başvuru sınav üc-
retini yatırarak başvurularını
tamamlayabilecekler. Bu tarihler
arasında YKS'nin herhangi bir
oturumuna başvuru yaparak sı-

nav ücretini yatıran adaylar, sis-
temde kayıtlı oturum bilgilerini
geç başvuru günlerinde değiş-
tiremeyecekler. Öte yandan
ÖSYM'nin yayımladığı 2023 YKS
kılavuzuna göre, depremlerin
yaşandığı Hatay, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş ve Malatya illerinde
YKS yapılmayacak. Adaylar ter-
cih ettikleri ilde sınava girebile-
cek. lANKARA-AA

akarya Üniversi-
tesi (SAÜ) İnşaat
Mühendisliği Bö-

lümü Yapı Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Erkan Çelebi,
AA muhabirine, yerel yönetim-
lerin üniversitelerle işbirliği içe-
risinde kentlerin yapı stoklarına
ilişkin çalışmalar yürüttüğünü
söyledi. Çelebi, Marmara Dep-
remi'nde, zemin koşullarının
özellikle yapısal hasar üzerin-
deki etkisinin çok büyük oldu-
ğunun altını çizerek, "Tabii ki
zemin koşullarını dikkate al-
madan depreme dayanıklı yapı
tasarımını düşünmek eksik ka-
lır." dedi. Yerel yönetimlerin bu
konuda üniversitelerle yaptığı
çalışmaların devam ettiğini dile
getiren Çelebi, "Tabii yapı stoku
çok büyük. Öncelikli riskli ya-
pılar belirlenip bunların sayısal
değerleri üzerinden gidilerek,
sonra da bütün yapılar, özellikle
de 2000 öncesi yapılar deprem
performans analizleriyle test
edilerek, tekrar kentsel veya
yerinde dönüşüme doğru ha-
zırlanabilir." diye konuştu. Çe-
lebi, 1999'da yıkılan binalarda

beton kalitesinin düşüklüğüne
ve imalattaki işçilik kusurlarının
ön plana çıktığına dikkati çe-
kerek, bu yıldan sonra inşa edi-
len yapıların beton kalitesinin
eskiye nazaran çok daha iyi ol-
duğunu sözlerine ekledi.
Yapıları inceletme ve
karar alma tavsiyesi

SAÜ İnşaat Mühendisliği
Bölümü Yapı Anabilim Dalı

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meh-
met Emiroğlu da Sakarya Bü-
yükşehir Belediyesi ile riskli
alanların belirlenmesine yö-
nelik çalışmaların yaklaşık 1
yıldır sürdüğünü belirtti. Yakın
zamanda faaliyet raporlarının
kamuoyuna sunulacağını ak-
taran Emiroğlu, her ilde olduğu
gibi Sakarya'da da risk altında
bulunan binaların olduğunu,
bu tür çalışmaların bütün illere

yaygınlaştırılmasının önem arz
etttiğini vurguladı. Emiroğlu,
depreme karşı güvenli bina
inşasının önemine değinerek,
"Deprem açısından binanın kat
sayısından ziyade zemin seçi-
mi, yapısal tasarımın doğru
uygulanması, imalat ve bunun
kontrolü çok daha önemli. İn-
şaat mühendisliği açısından
binanın az veya çok katlı olu-
şunun çok büyük önemi ol-

madığını düşünüyorum.
Önemli olan, doğru tasarımı
yapmak, zeminle ilgili etütleri
ve oradaki zemin emniyet kat
sayısıyla ilgili bilgileri doğru
almak, bunları doğru model-
lemek, imalatta malzeme se-
çimini, işçiliği doğru yapmak."

Doç. Dr. Emiroğlu, adımlar
doğru atıldığı takdirde bek-
lenen veya beklenmeyen dep-
remlerde yapıların can gü-
venliğini sağlayacağını dü-
şündüğünü ifade etti. Kentsel
dönüşümün Sakarya ve diğer
iller için elzem olduğuna dik-
kati çeken Emiroğlu, bunu
yaşanan son depremde sa-
hada gözlemlediklerini an-
lattı. Emiroğlu, deprem böl-
gesindeki yapıların malzeme
açısından korunmadığını dile
getirerek, vatandaşlara, yerel
yönetimlerle işbirliği halinde
Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığının görev-
lendirdiği firmalar veya üni-
versitelerle binalarını ince-
letmeleri ve bu doğrultuda
karar almaları tavsiyesinde
bulundu. lSAKARYA-AA

S

"Asrın felaketi" olarak nitelenen
Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen depremlerde
büyük hasar alan Malatya'da dep-
remzedeler için yapılan konteyner
kent hizmete girdi. Depremden
sonra barınma sorununu çözmek
için çalışmalarını sürdüren
AFAD'ın İnönü Üniversitesi Tek-
nopark bahçesindeki 180 bin met-
rekarelik alanda başlattığı kon-
teyner kentte çalışmalar tamam-
landı. İş makineleri aracılığıyla
elektrik ve su hattının döşendiği
25 futbol sahası büyüklüğündeki
alana mevsim koşullarına uygun
ve yalıtımlı konteynerler yerleş-
tirildi. Elektrikli ısıtıcı, ocak, ter-
mosifonlu sıcak su, mutfak ve
banyonun yer aldığı konteyner-
lerde çalışmaların tamamlanma-
sıyla depremzedelerin taşınma
süreci başladı. Depremde Malat-
ya'daki evi hasar gören Ayhan
Kalkan, AA muhabirine, eşi ve 3
çocuğuyla konteyner kentte ya-

şamaya başladıklarını söyledi.
Kalkan, depremde iki dairesi ve
iş yerinin yıkıldığını ifade ederek,
"Konteynerler çok güzel, buraya
geldik rahatız. Yataklarımız, otur-
ma yerlerimiz, buzdolabımız, oca-
ğımız kurulu. Bütün ihtiyaçlarımız
da karşılanıyor." dedi. Konteyner
kentte üç öğün yemek verildiğine
değinen Kalkan, "Ayrıca çocukla-
rımızın da ihtiyaçları karşılanıyor,
memnunuz. Bir ev gibi olmuyor
ama çok rahatız. Burada olduğum
için kendimi çok şanslı görüyo-
rum." ifadesini kullandı.
"Çok zor depremi
yaşamak"

Kalkan, kenti terk etmeyi dü-
şünmediklerine de işaret ederek,
"Şu an sadece bekliyoruz. Çok
zor depremi yaşamak. Tabii Ma-
latya'da bizi bağlayan şeyler var.
Şu an kalmamız gerektiğini dü-
şünüyorum. Bekleyip göreceğiz."
diye konuştu. lMALATYA-AA
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Kaydı yenilenen ve ön kayıt yaptıran 2
milyon 391 bin 671 kişinin katıldığı hac
kuraları çekildi. Hacı adayları, sonuçları
saat 22.00'den itibaren e-Devlet üzerinden
öğrenebilecek. Önceki yıllarda kesin
kayıt hakkı kazanan ancak Kovid-19
tedbirleri nedeniyle kutsal topraklara gi-
demeyen 34 bin 443 hacı adayı ise
kuraya tabi olmadan hac yapabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı Konferans Sa-
lonu'nda bilgisayar ortamında ve noter
huzurunda yapılan kura çekimine, dep-
rem nedeniyle hacı adayları davet edi-
lemedi. Burada konuşan Diyanet İşleri
Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 6 Şubat'ta
meydana gelen Kahramanmaraş merkezli
depremlerin yaralarını sarmak ve zor-
lukların üstesinden gelmek için 30 bin
din görevlisinin sahada olduğunu belirtti.
Bu yıl 221 bin 916 kişinin kayıt yaptır-
dığını ve önceki kayıtlarla toplam 2 mil-
yon 426 bin 114 kişinin kuraya katıla-
cağını bildiren Erbaş, şöyle devam etti:
"Bu sene ülkemize tahsis edilen kon-
tenjan ise 83 bin 430'dur. Bu yıl kuraya
katılan en küçük hacı adayımız 40
günlük; annesi ve babasıyla yazılmış.
Yaşı itibarıyla en büyük hacı adayımız
1904 doğumlu yani 119 yaşında. Genel
Müdürümüz biraz önce ailesini, ço-
cuklarını aradı. Gayet sağlıklı bir şekilde
bu hacımız, bir annemiz. İnşallah kurada
çıkar da sağlıklı bir şekilde haccını
yapmak nasip olur. Kuraya girecek
hacı adaylarımızın yaş ortalaması 57.
Ön kayıt yaptıran hacı adaylarımızın
oranı yüzde 53,53. Erkek hacı aday-
larımızın oranı ise yüzde 46,47 olarak
tespit edildi. Kadın hacı adaylarımızın
daha fazla olduğu görülmektedir."

Erbaş, hacı adaylarını belirlemede
uygulanan kura sisteminin, bu zamana
kadar tespit edilen ve adaleti en iyi
sağlayan uygulama olduğunu vurgu-
layarak, şöyle konuştu: "Kuralar, hacı
adaylarının 2007'den itibaren girdiği
kura sayısının, kendisiyle çarpımı so-
nucu elde edilecek rakama göre çe-
kilmektedir. Yani bu yıl müracaat eden
kişi, sadece 1 kere kuraya girerken,
10 yıl önce müracaat etmiş bir karde-
şimiz 100 kere kuraya girmektedir.
Dolayısıyla daha önce müracaat etmiş
olanların kurada çıkma ihtimali, yeni
müracaat edenlere göre daha fazla
olmaktadır." lANKARA-AA

2023 hac 
kuraları çekildi

YÖK: 34 yaş üstü kadınlara devlet
üniversitelerinde özel kontenjan
Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar,
farklı nedenlerle üniversiteye
gidememiş 34 yaş üstü kadın-
lara bu yıl ilk kez devlet üni-
versitelerinin önlisans ve lisans
programlarında kontenjan ay-
rıldığını açıkladı. Yükseköğretim
Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr.
Erol Özvar, yaptığı yazılı açık-
lamada, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü'nü kutlayarak kadınların
yükseköğretim sistemindeki
önemine ilişkin değerlendir-
mede bulundu ve 34 yaş üstü
kadınlara yönelik bu yıl ilk kez
uygulanacak projeyle ilgili bilgi
verdi. 1 Ocak 2023 itibarıyla
34 yaşını tamamlamış kadınlar
için devlet üniversitelerinin
merkezi yerleştirmeyle öğrenci
alan önlisans ve lisans prog-
ramlarında "34 yaş üstü ka-
dınlar kontenjanı" ayrıldığını
belirten Özvar, konuya ilişkin

kararın "özel durumu bulunan
adaylar" başlığı altında 2023-
YKS Kılavuzu'nda yayımlandı-
ğını bildirdi. Erol Özvar, "Bu
haktan daha önce herhangi bir
lisans programından mezun ol-
mayan kadınlar yararlanacak.
Daha önce bir önlisans progra-
mından mezun olanlar ise sa-
dece lisans programları için ay-
rılan kontenjanları tercih ede-
bilecekler." bilgisini verdi. 34
yaş üstü kadınlar için ayrılan
kontenjanların sınırlı olduğunu
belirten Özvar, kontenjanların
merkezi yerleştirmeyle dolma-
ması veya kayıtlar sonrası boş
kalması durumunda ek yerleş-
tirme yapılacağını belirtti. Özvar,
daha çok kadının yükseköğretim
sistemine dahil olmasına katkı
sağlayacak bu duyuruyu, 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü'nde yap-
maktan memnuniyet duyduğu-
nu ifade etti.  lANKARA-AA 

Deprem bölgesinde çadırların
yükünü kadınlar çekiyor
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen
depremlerin ardından ailele-
riyle çadır kentlerde barınan
kadınlar, depremden etkilenen
çocuklarını avuturken, bir yan-
dan da aileleri için yeni bir
hayat kurmak için mücadele
veriyor. Kahramanmaraş'ın Pa-
zarcık ve Elbistan ilçeleri mer-
kezli, 7,7 ve 7,6 büyüklüğün-
deki depremlerden etkilenen
birçok kadın 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü'nü çadırlarda
geçiriyor. İskenderun'daki Mu-
radiye Mahallesi'nde kurulan
çadır kentte yaşamını sürdüren
kadınlar her türlü zorluğa gö-
ğüs germeye çalışıyor. Çadır-
larda yemek yapan, bulaşık
yıkayan kadınlar, deprem trav-
ması yaşayan çocuklarıyla il-
gileniyor. Kadınlar, zaman za-
man ortak alanlarda bir araya
gelerek dertlerini paylaşıyor.
Kadınlardan 55 yaşındaki Ha-
tice Gül, AA muhabirine, eşinin
20 yıl önce vefat ettiğini, 3

çocuğuna hem analık hem ba-
balık yapmak zorunda kaldı-
ğını söyledi. Bugüne kadar hiç
8 Mart Dünya Kadınlar Gü-
nü'nü kutlamadığını anlatan
Gül, "Hiç kadınlar gününü kut-
lamadım ki hayatımda. Hiç
kimse kutlamadı. Hiç kimse
bir şey söylemedi. 55 yaşın-
dayım. Çok şükür Allah'a ço-
cuklarım, torunlarım yaşıyor,
sıkıntım yok. Torunlarımın sağ
olduğunu gördüm. O yeter
bana. Hiçbir şeyim olmasa da
o yeter bana." dedi. Çocukları
ve torunlarıyla çadır kentte
barındıklarını anlatan Gül, "Al-
lah'ıma şükürler olsun, binlerce
kez hamdolsun bu deprem ço-
cuklarımın acılarını gösterme-
di." ifadelerini kullandı. Esen-
tepe Mahallesi'ndeki evlerin-
den yara almadan kurtulan
üç çocuk annesi Zühre Tomak
da her şeye rağmen nefes ala-
bildikleri için mutlu olduklarını
anlattı.  lHATAY-AA

YKS başvuruları başladı, deprem bölgesindeki 4 ilde sınav yapılmayacak

Uzmanlar, binaların depreme karşı dayanıklılığında
ZEMİN SEÇİMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

25 futbol sahası büyüklüğündeki
konteyner kentte hayat başladı

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yıkıma uğrayan Sakarya'da uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin hatır-
lattığı felakete karşı yapı dayanıklılığının sağlanması konusunda, kat sayısından çok zemin seçiminin önemini vurguluyor.
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acron'un, Gabon,
Angola, Kongo
Cumhuriyeti ve

Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti'nden (KDC) oluşan 4 ülkeyi
kapsayan Afrika turu öncesinde
"Yeni Afrika Stratejisi"ni gündeme
getirmesiyle Afrika ülkeleriyle
Fransa arasındaki ilişkiler yeni-
den tartışılmaya başlandı. Mac-
ron, Afrika turunun ilk ayağı
Gabon'da Fransa'nın sömürge
dönemi sonrası Afrika ile kur-
duğu ilişkileri ifade etmek için
kullanılan "Françafrique" döne-
minin artık sona erdiğini du-
yurdu. "Yeni Afrika Stratejisi" ile
Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa
açmak istediklerini belirten Mac-
ron, Fransa'nın kıtadaki askeri
üslerinin sayısını azaltacağını ve
Afrikalılara ait kültürel varlıkların
iade edilmesi için çalışma baş-
lattıklarını söyledi. Macron, ül-
kesini Afrika'da herkesle konuşan
ve kıta ülkelerinin iç meselelerine
müdahale etme rolü taşımayan
tarafsız bir muhatap olarak ni-
teledi. AA muhabiri, Fransa’nın
"Yeni Afrika Stratejisi"ni ve "Fran-
çafrique politikasının” sona er-

mesinin ne anlama geldiğini Af-
rikalı uzmanlara ve akademis-
yenlere sordu.  Kamerun'daki
Yaounde Üniversitesi Uluslararası
İlişkiler ve Stratejik Çalışmalar
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ntuda
Ebode Joseph Vincent, "Fran-
çafrique" teriminin ilk olarak
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra,
Afrika’da etkisini kaybeden Fran-
sız sömürge sisteminin güncel-
lenmiş halini ifade etmek için
Fransız entelektüelleri tarafından
icat edildiğini belirtti. Vincent,
"Françafrique" politikasının Fran-
sa Dışişleri Bakanlığının değil

Elysee Sarayı'ndaki Afrika biri-
minin sorumluluğunda bir dış
politika sistemi olduğunu ve gizli
politikalar içerdiğinin altını çi-
zerek "Fransa, Françafrique po-
litikasıyla Afrika ülkelerinin iç
işlerine askeri, ekonomik veya
başka bir yolla müdahale eder
ve Afrika'daki rejim güçleriyle
Fransız siyasiler arasında gizli
ekonomik bağlar kurulmasına
olanak sağlar." dedi. Fransa’nın
kıtadaki buyurgan tavrının bütün
ilişkilere sirayet ettiğini kaydeden
Vincent, "Fransa, Yeni Afrika
Stratejisi ile daha önce yaptığı

gibi Afrika tarihini tek başına
yazmak istiyor. Kapsayıcı ve ortak
hazırlanmamış Yeni Afrika Stra-
tejisi'nin kıtada uygulanması
mümkün değil." diye konuştu.
Kamerunlu Uluslararası İlişkiler
Uzmanı Alexe Kenfack Kıtıo, Af-
rika kıtasının yeni metotlarla sö-
mürülmesine imkan sağlayan
"Françafrique politikası"nın,
1960'lardan 2000'lerin başına
kadar Fransız ve Afrikalı liderler
arasındaki ayrıcalıklı ve gizli iliş-
kileri açıklamak için kullanılan
bir kavram olduğunu belirtti.
Fransız hükümeti
söylem değişikliği
arayışında

Ankara Sosyal Bilimler Üni-
versitesi Afrika Çalışmaları Ana
Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mür-
sel Bayram, Çin, Rusya ve Tür-
kiye’nin Afrika’da elde ettiği ka-
zanımların Afrika devletlerini
yeni ortaklıklar geliştirme ko-
nusunda cesaretlendirdiğini be-
lirtti. Bayram, 2021 ve 2022
yıllarında gerçekleştirilen saha
araştırmalarında Afrikalı kanaat
önderlerine “Sizce Afrika’nın en

faydalı ortağı hangi ülkedir”
diye sorulduğunu ve buradaki
cevaplarda Çin, Almanya, Ka-
nada ve Türkiye gibi ülkelerin
öne plana çıktığını vurgulayarak
şunları söyledi: "Fransa ise Ja-
ponya, Hindistan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Katar gibi kıtada
nispeten yeni sayılabilecek ak-
törlerin dahi gerisinde kalmak-
tadır. Bunun farkında olan Fran-
sız hükümeti söylem değişikliği
arayışına girmiştir. Gerek Fran-
çois Hollande gerekse de Em-
manuel Macron, Françafrique
politikasının miadının dolduğu-
nu açıkça kabul etmiştir."

Senegalli Uluslararası İlişkiler
Uzmanı Daouda Kinda, Mac-
ron’un Yeni Afrika Stratejisi ile
Françafrique döneminin sona
erdiğine ilişkin açıklamaların
gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Kinda, "Bu açıklamalar bana
19. yüzyılda köle ticaretinin
sona ermesi veya 1960'larda
tüm insanlara eşitlik ve kendi
kaderini tayin hakkı vadeden
bağımsızlık hareketleri gibi ben-
zer tarihi anları hatırlatıyor."
dedi. lYOUNDE-AA

İran’da kız öğrencilerin zehirlenme
olayıyla ilgili 5 kişi gözaltına alındı
İran'ın Fars eyaletinde 5 kişinin
okullara zehirli gaz attıkları ge-
rekçesiyle gözaltına alındığı
açıklandı. İranlı Öğrenciler Ha-
ber Ajansına (ISNA) göre, İran
Polis Sözcüsü Said Muntaza-
rulmehdi, ülke genelinde en-
dişeye yol açan kız öğrencilerin
zehirlenme vakalarıyla ilgili
gözaltılara ilişkin ilk ayrıntıları
paylaştı. Muntazarulmehdi,
"Fars eyaletine bağlı Laristan
ilçesinde 3'ü kadın 5 kişi, kız
okullarının bahçesine zehirli
madde atma nedeniyle gözal-
tına alındı." dedi. Şüphelilerin
ilçedeki 7 okulun bahçesine
azot gazı attıklarının belirlen-
diğini dile getiren Muntazarul-
mehdi, gözaltına alınan 3 ka-
dının 53 kız öğrencinin zehir-
lenmesine neden olan eylem-
lerini kayda alarak İran rejimi

karşıtlığıyla öne çıkan "Iran In-
ternational" televizyonuna gön-
derdiklerini ifade etti. Munta-
zarulmehdi, zanlıların sorguda,
amaçlarının "İran yönetimi hak-
kında olumsuz algı ve okullarda
güvensizlik meydana getirmek"
olduğunu söylediklerini aktardı.
İçişleri Bakan Yardımcısı Mecid
Mirahmedi, dünkü açıklama-
sında, öğrencilerin toplu zehir-
lenmesiyle ilgisi tespit edilen
bazı kişilerin 5 eyalette istih-
barat ekipleri tarafından göz-
altına alındığını açıklamıştı.
İran'da 30 Kasım 2022'den bu
yana genellikle kız öğrencilerin
eğitim gördüğü okullarda toplu
zehirlenme vakaları yaşanıyor.
Öğrencilerde, solunum sıkıntısı,
mide bulantısı, baş ağrısı ve
uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler
görülüyor. lTAHRAN-AA

M

Filistinli kadın Papaz:
Kadınlar, toplumumuzda
birçok alanda öncü olmalı

Belçika'da yayın yapan radyo ka-
nallarının da katılımıyla Kahra-
manmaraş merkezli depremlerden
Türkiye'de ve Suriye'de etkilenen
kişiler yararına "12-12" konsorsi-
yumunun düzenlediği bağış kam-
panyasında şu ana kadar 11,6
milyon avro toplandı. Ülkede Fla-
manca yayın yapan kamuya ait
ve özel radyo kanalları, depremin
birinci ayında Belçika'daki bazı
yardım kuruluşlarının oluşturduğu
"12-12" adlı konsorsiyumun dep-
remzedeler için düzenlediği bağış
kampanyasına dün bir günlüğüne
dahil oldu. Radyolar gün boyu
Türk şarkıcı Hadise'nin de arala-
rında bulunduğu 30 sanatçının
seslendirdiği "İnsanlar insanlara
yardım eder" parçasını çaldı, bazı
radyo programları da yayınlarını
depreme ve yardım kampanyasına
ayırdı. Ülkenin en büyük medya

grupları bünyesindeki radyolar,
anonslarla "12-12" adlı konsorsi-
yumun hesap bilgilerini aktararak,
gün boyu yardım çağrıları yaptı.
Bu yayınlar sayesinde 1 günde
1,8 milyon avro bağış toplandığı
açıklandı. Dünkü bağışların ek-
lenmesiyle bugüne kadar dep-
remzedeler için "12-12" konsor-
siyumunun topladığı bağış mik-
tarının 11,6 milyon avroya ulaştığı
bildirildi. Konsorsiyumdan yapılan
açıklamada, "Bu müthiş dayanışma
ve ülkedeki medya kuruluşlarının
desteği için müteşekkiriz. Birey-
lerin, şirketlerin ve devlet kurum-
larının cömertliği için de ayrıca
teşekkür ediyoruz." ifadesine yer
verildi. 12-12 konsorsiyumu son
olarak geçen yıl Ukraynalılar için
büyük bir kampanya düzenlemiş,
o kampanyada 29 milyon avro
toplanmıştı. BRÜKSEL-AA
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İşgal altındaki Doğu Ku-
düs'teki ilk Filistinli kadın
Papaz Sally Azer, kadınların
toplumda öncü roller alması
gerektiğini söyledi. Doğu
Kudüs'teki Protestan-Lüter-
yan Kurtarıcı Mesih Kilise-
sinde 23 Ocak'ta yüzlerce
kişinin katıldığı törenle kadın
papaz olan 27 yaşındaki
Azer, "Kutsal Topraklar"daki
bir kilisede görevlendirilen
ilk Filistinli kadın papaz un-
vanını elde etti. Azer'in başta
gelen görevleri arasında "Ki-
tabı Mukaddes çalışmaları"
ile ayinlere başkanlık etmek
yer alıyor. Azer, AA muha-
birine yaptığı açıklamada,
babasının da piskopos olması
nedeniyle küçük yaşlardan
itibaren İncil'i ve dini öğre-
tileri çalıştığını anlattı. Eği-
timi sırasında papaz olma

niyetinin olmadığını ifade
eden Azer, babasının da ka-
riyerinde kendisini serbest
bıraktığını dile getirdi. Lüb-
nan ve Almanya'da dini eği-
tim aldığını paylaşan Azer,
İncil'in öğretilerinin, Hristi-
yanlık mezhepleri arasındaki
farkları anlamasının zaman
aldığını belirtti. Kilise Mec-
lisi'nin kendisini eğitime ça-
ğırdığını ancak papaz olmayı
beklemediğini ifade eden
Azer, ilk Filistinli kadın papaz
unvanını taşımaktan gurur
duyduğunu vurguladı. Pro-
testan-Lüteryan kilisesinin
yaklaşık 10 yıl önce kadın-
erkek eşitliği ve kadın papaz
atanması kararı aldığına işa-
ret eden Azer, "bu kararın
erken ya da geç değil za-
manında verildiği" yorumun-
da bulundu. lKUDÜS-AA

Türkiye'deki arama kurtarma çalış-
malarına katılan Sandra Music, "Yüz-
leri ve hüzünleri gözümün önünden
gitmeyen o insanları yeniden görmek
isterim. Yüzlerinde biraz olsun te-
bessüm görmeyi umarak." dedi. "Asrın
felaketi" olarak nitelendirilen, 6 Şu-
bat'ta meydana gelen Kahramanma-
raş merkezli depremlerde Türk hal-
kının yanında olan Bosna Hersekli
kadınlar, depremleri yaşayan hem-
cinsleriyle dayanışma içerisinde ol-
duklarını söyledi. Hem Türkiye'deki
deprem bölgesinde bulunan hem de
Bosna Hersek'te düzenlenen yardım
kampanyalarında çalışan Bosna Her-
sekli 5 kadın, yaşadıklarını AA mu-
habirine anlattı. Ülkenin doğusundaki
Zivinice'de Bosna Hersek Federasyonu
Sivil Koruma Dairesinde görev yapan
Sandra Music, Türkiye'den dönme-
sinin üzerinden 2 hafta geçmesine
rağmen şahit olduklarının hafızasına
kazındığı ifade ederek sevdiklerini
kaybeden insanların yüzlerini unu-
tamadığını söyledi.

Deprem bölgesinde karşılaştığı
felaketin boyutunun eğitimlerde öğ-
retilenden çok daha büyük olduğunu
belirten Music, "Hiç düşünmeden
kabul ettim gitmeyi. Profesyonel
anlamda da orada inanılmaz bir
tecrübe kazandığımı söyleyebilirim."
dedi. Music, görev olarak gittiği Ha-
tay'ı yeniden ziyaret etmek istediğini
ifade ederek "Yüzleri ve hüzünleri
gözümün önünden gitmeyen o in-
sanları yeniden görmek isterim. Yüz-
lerinde biraz olsun tebessüm görmeyi
umarak." diye konuştu.

Bosna Hersek Federasyonu Kızıl-
haçı basın sözcüsü Indira Krijestorac,
Gaziantep, Hatay ve İskenderun'da
bulunduğunu söyleyerek insani yar-
dım ulaştırmak için deprem bölgesine
gittiğini belirtti. Televizyonda yansı-
tılandan çok daha ağır bir görüntüyle
karşılaştığını vurgulayan Krijestorac,
"İskenderun'da iki kampa gittik. İn-
sanlar çadırlarda kalıyordu. Çadır-
lardan biri rengarenk boyanmıştı.
Burası çocuklar için yapılmış. İnsanlar
kamyonun önünde yemek sırası bek-
liyordu. Aklıma ilk gelen savaş yılla-
rındaki (1992-1995) Saraybosna
oldu." dedi. lSARAYBOSNA-AA

Bosna Hersekli kadınlar,
depremzede hemcinslerine
dayanışma mesajı gönderdi

Afrikalı uzmanlar, Fransa’nın Yeni Afrika
Stratejisi’nin uygulanamayacağı görüşünde

Belçika’da depremzedeler için toplanan
bağış 11,6 milyon avroya ulaştı

Afrikalı uzmanlar ve akademisyenler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un açıkladı-
ğı tek taraflı “Yeni Afrika Stratejisi"nin kıtada uygulanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Filistin Vakıflar ve Din İşleri
Bakanı Hatem el-Bekri, ülke-
sinin depremin etkilerine karşı
elinden gelen desteği verdiğini
ve Türkiye'nin zarar gören böl-
gelerin yeniden imarını, en
kısa zamanda gerçekleştirece-
ğine inandığını söyledi. Bekri,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Filistin'in Kahramanma-
raş merkezli depremlerin ya-
şandığı ilk günden itibaren
Türkiye ve Suriye'ye yardım
için harekete geçtiğini belirtti.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri
Bakanlığının, Devlet Başkanı
Mahmud Abbas ve Başbakan
Muhammed Iştiyye'nin talima-
tıyla depremzedelere yardım
için kampanya başlattığını ha-
tırlatan Bekri, vatandaşların
yaptığı bağışlarla camilerde ve

bakanlığın banka hesaplarında
yaklaşık 2 milyon dolar top-
landığını kaydetti. Filistin he-
yetinin, Türkiye'deki deprem
bölgelerini ziyaret ettiğini,
AFAD ve Türk Kızılay gibi Tür-
kiye'deki yardım kuruluşları
aracılığıyla yardımlarını ulaş-
tırdığını aktaran Bekri, Türki-
ye'ye 200 bin dolar maddi des-
tek verildiğini, Türk kurumla-
rıyla koordine içinde 20 bin
uyku tulumu hazırlandığını ve
ilerleyen günlerde depremze-
delere gönderileceğini bildirdi.
Bekri, Filistin'in Ankara Bü-
yükelçiliğinin de Türk halkına
ve depremden etkilenen 500
Filistinli aileye yardımda önemli
rol oynadığını söyledi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ın halkına verdiği sözlere

de güvendiğini vurgulayan Fi-
listinli Bakan, "Türkiye yaşadığı
bu krizden en kısa sürede çı-
kacak. Ben inanıyorum, bir yıl
sonra Türk hükümeti verdiği
sözü yerine getirmiş olacak.
Her türlü imkana sahipler, en
önemlisi de o iradeye." diye
konuştu. Filistin halkının İsrail

işgali nedeniyle çok büyük acı-
lar çektiğini, bu nedenle de
başkalarının acılarını çok iyi
anladıklarını anlatan Bekri,
"İçinde bulunduğumuz koşul-
lara rağmen tüm kriz ve dep-
remlerde kardeşlerimizin ya-
nındayız. Türkiye'nin Filistin-
lilerin kalbinde ayrı bir yeri

var." değerlendirmesinde bu-
lundu. "Filistin ile Türkiye'nin
depremin etkilerine karşı göğüs
germek için el ele olduğunu"
dile getiren Bekri, Arap ve
İslam ülkelerinden depremze-
delere gönderilen yardımların,
"kardeşlik ve muhabbet mesajı
verdiğini" dile getirdi. Depremin
ardından bölgeyi ziyaret ettiğini
aktaran Bekri, "Gördüklerimiz
büyük bir yıkımdı. Bölge halkı
herşeyini kaybetti. Bütün aile-
sini kaybedenler vardı. Bu tarif
edilemez bir trajedi." ifadelerini
kullandı.  Filistin Vakıflar ve
Din İşleri Bakanı Hatem el-
Bekri, Türklerin kendi içindeki
dayanışmasından ve Türk hü-
kümetinin depremzelere yar-
dım çalışmalarından da övgüyle
söz etti. lRAMALLAH-AA

Filistin: Depremin etkilerine karşı göğüs germek için Türkiye ile el eleyiz
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin
Emir Abdullahiyan ile Dışişleri
Bakanlığındaki görüşmenin
ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında konuşan
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, İranlı mevkidaşını An-
kara'da bir kez daha ağırla-
maktan memnuniyet duydu-
ğunu belirterek dayanışma zi-
yareti için de teşekkür etti.
İranlı mevkidaşıyla İran Cum-
hurbaşkanı İbrahim reisi'nin
Türkiye'ye planladığı ziyaretin
gerçekleştirilmesi için neler
yapılabileceğini konuştuklarını
belirten Çavuşoğlu, 6 Şubat'ta-
ki depremlerin ardından Tür-
kiye'ye dayanışma gösteren ve
acıyı paylaşan İran'a teşekkür
etti. Çavuşoğlu, İranlı mevki-
daşının depremin ilk gününde
kendisini aradığını, taziye di-
leklerini ilettiğini ve yardım
teklifinde bulunduğu aktararak
"Hızlı bir şekilde harekete geç-
tiler. 150 kişilik bir arama kur-
tarma ekibi Türkiye'ye geldi
ve Gaziantep'te 11 vatandaşı-
mızı enkazdan çıkardılar." dedi.
İran'ın depremler sonrası çok
sayıda uçakla insani yardım
ulaştırdığını, Adıyaman'da sah-
ra hastanesi kurduğunu ha-
tırlatan Çavuşoğlu, İran'ın hava
yolu ve kara yoluyla insani
yardım, ilaç, tıbbi malzemeleri
Türkiye'ye gönderdiğini söy-
ledi. Bakan Çavuşoğlu, dep-
remler sonrası İran vatandaş-
larının Türkiye'nin Tahran Bü-
yükelçiliğine ve İran'daki kon-
solosluklarına insani yardım
ulaştırdığını, bu yardımların
Türkiye'de depremzedelere
teslim edildiğini kaydetti.

İlerleyen süreçte İran'ı zi-
yaret etmeyi düşündüğünü
aktaran Çavuşoğlu, mevkida-
şıyla ikili konular ve bölgesel
meseleler başta olmak üzere
birçok konuyu değerlendir-
diklerini dile getirdi. Mevlüt
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yaklaşık iki ay Türkiye'ye gelen
doğal gazda bir azalma ol-
muştu. Şimdi tekrar normale
döndü. Bundan memnuniyet
duyuyoruz. Enerji konusunda
işbirliğimizi daha da geliştir-
mek istiyoruz. Terörle müca-
dele, terör ortak problemimiz,
tehdit. Bizim için tehdit, hem
Irak, İran için, hem de Türkiye
için. Terörle mücadelede daha
gayretli olmamız gerekiyor."

rusya-Ukrayna Savaşı'nın
2. yılına girildiğini hatırlatan
Çavuşoğlu, savaşın durması
için ellerinden geleni sürdür-
meye devam edeceklerini be-
lirterek, "Tahıl anlaşması, esir
takası ve diğer alanlarda sarf
ettiğimiz çabalar hakkında kı-
saca kardeşime bilgiler de ver-
dim. Diğer taraftan, özellikle
bu nükleer anlaşma konusun-
da bu anlaşmanın bir an önce
imzalanmasında fayda görü-
yoruz Türkiye olarak." değer-
lendirmesini yaptı.

Depremlerin ardından in-
sani yardımların Suriye'ye gön-
derilmesi konusunda Türki-
ye'nin yaptığı çalışmalara ilişkin
soruya yanıt veren Çavuşoğlu,
depremin Türkiye'de 11 ili ve
14 milyon vatandaşı etkile-
mesinin yanı sıra Suriye'yi de
etkilediğini belirtti. Çavuşoğlu,
uluslararası yardımların Suri-
ye'deki depremzedelere ulaş-
tırılması için üzerlerine düşeni
yaptıklarını belirterek, Birleş-
miş Milletlerin (BM) kuzeybatı

Suriye'deki insani yardımlar
için yetkilendirdiği Cilvegözü
Sınır Kapısı'na ulaşan yolların
da deprem nedeniyle zarar
gördüğünü, bunların kısa süre
içinde tamir edilmesi için ge-
rekli adımları attıklarını vur-
guladı. "Bugüne kadar bu ka-
pıdan 475 yardım tırı geçti.
BM'nin yardımları kesintisiz
bir şekilde devam ediyor." di-
yen Çavuşoğlu, öte yandan
Türkiye'nin Suriye'ye insani
yardım götürmek isteyen tüm
uçaklara da hava sahasını aç-
tığını, doğrudan Halep veya
Şam'a uçakların indiğini söy-
ledi. Sınır ötesi yardımlara ila-
veten çizgi ötesi yardımlar ko-
nusunda da Türkiye'nin gerekli
desteği verdiğini, Kilis'te açık
olan sınır kapılarının da insani
yardımlar için kullanılabilece-
ğini söylediklerini ifade eden
Çavuşoğlu, BM'nin de bu sınır
kapıları kullanarak Suriyelilere
yardım ulaştırdığını belirtti.
Başta Irak Kürt Bölgesel Yö-
netimi (IKBY) olmak üzere bu
kapıdan yardım ulaştırmak is-
teyen ülkelere, yönetimlere ve
insani yardım kuruluşlarına
yardımcı olduklarını dile ge-
tiren Çavuşoğlu, "Türkiye ola-
rak biz kendi yaralarımızı sa-
rarken Suriyeli kardeşlerimize
de duyarsız kalmadık. Onlara
ulaştırılacak yardımlar konu-
sunda elimizden gelen desteği
verdik." ifadesini kullandı.

Öte yandan bunun "Kapılar

açılıyor, tüm Suriyeliler Türki-
ye'ye geliyor" şeklinde yanlış
yorumlandığını, komplo teo-
rilerinin ortaya atıldığını ve si-
yasete alet edildiğini dile geti-
ren Çavuşoğlu, insani konuları
siyasete alet etmeden bu tür
destekleri devam ettireceklerini
vurguladı. Bakan Çavuşoğlu,
depremden bağımsız olarak
da BM'nin Suriye'ye insani yar-
dımlarının Cilvegözü kapısın-
dan iletilmesinin sürdüğünü
hatırlatarak, BM Güvenlik Kon-
seyi'nin ilgili kararının uzatıl-
ması konusunda rusya'yı ikna
ettiklerini ifade etti.
Moskova'da
dörtlü toplantı
yapılacak

Türkiye, rusya ve Suriye
dışişleri bakanları arasında dü-
zenlenmesi planlanan toplan-
tıya ilişkin soruya yanıt veren
Çavuşoğlu, Türkiye, rusya ve
Suriye arasında Savunma Ba-
kanları üçlü savunma bakanları
toplantısı gerçekleştirildiğini,
mevkidaşı Abdullahiyan'ın da
bu formata katılmak istedik-
lerini söylediğini hatırlattı. Ça-
vuşoğlu, mevkidaşına İran'ın
da bu toplantıya katılmasının
hiçbir mahsurunun olmadığı
yanıtını verdiklerini belirterek,
şu anda Suriye için ayakta ka-
lan tek mekanizmanın Astana
formatı olduğunu söyledi. Dış-
işleri bakanları toplantısı için
çalışmaların devam ettiğini
kaydeden Çavuşoğlu, "Bunu
dörtlü bir şekilde yapmayı
planlıyoruz. ruslardan olası
dışişleri bakanları toplantısının
hazırlığı için teknik düzeyde
bir toplantı yapma teklifi geldi
gelecek hafta için. Bakan yar-
dımcımızı da Moskova'ya gön-
dereceğiz. Bu toplantıya İran
tarafı da katılacak. Bu toplan-
tıda dışişleri bakanları toplan-
tısının hazırlıkları yapılacak."
diye konuştu. lANKArA-AA

iplomatik kay-
naklardan edi-
nilen bilgiye

göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu'nun İranlı mevki-
daşı Hüseyin Emir Abdullahi-
yan ile yaptığı görüşmede,
İran Cumhurbaşkanı İbrahim
reisi'nin depremler nedeniyle
ertelenen ziyaretine ilişkin
yeni takvim ele alındı. Kay-
naklar, bu ziyaret için İran ta-
rafının, kendilerinden bir tarih
önerisi istediğini ve bunun,
Cumhurbaşkanı recep Tayyip
Erdoğan'a arz edilerek Cum-
hurbaşkanlığı programına göre
bazı tarih önerilerinde bulu-
nulacağını ve ardından
İran'dan yanıt bekleneceğini
aktardı. Tahıl Koridoru Anlaş-
ması'nın süresinin 18 Mart'ta
dolacağının anımsatılması üze-
rine kaynaklar, "(Uzatma ko-
nusunda) Yoğun bir şekilde
çalışıyoruz. Sayın Bakanımız
(Mevlüt Çavuşoğlu) Doha’da
BM Genel Sekreteri (Antonio
Guterres) ile de görüştü. Genel
Sekreterin Kiev’e bir ziyareti
olacak." diye konuştu. Kay-
naklar, 16 Mart'ta Avrupa Bir-
liği (AB) tarafından düzen-
lenmesi planlanan bağışçılar
konferansının da bu tarihte
yapılacak Türk Devletleri Teş-
kilatı Olağanüstü Zirvesi ile

çakıştığına işaret ederek bu
bağışçılar konferansının 16
Mart'ta gerçekleşmeyeceğini
bildirdi. Konferansın 16
Mart'tan sonraki hafta olma-
sının "pek muhtemel" oldu-
ğunu kaydeden kaynaklar, "Bir
taraftan bu konferans ve daha
sonra uluslararası finans ku-
ruluşlarıyla yapacağımız işbir-
liği için temel oluşturacak ra-
porun hazırlığı devam ediyor,
Dünya Bankası ve Birleşmiş
Milletler Kalkınma Programı
(UNDP) ile beraber Strateji
Bütçe Başkanlığımızla. Diğer
taraftan o konferansın hazır-
lıkları devam ediyor. Sayın
Bakanımız, dün (Genişleme-
den Sorumlu AB Komiseri)
Oliver Varhelyi ile iki defa te-
lefonda hazırlıklar için görüştü.
Hazırlanıyoruz, iyi bir konfe-
rans olacağını düşünüyoruz."

değerlendirmesinde bulundu.
İsveç, Finlandiya ve Türkiye
arasında yarın Belçika'nın baş-
kenti Brüksel'de yapılacak gö-
rüşmenin konusunun, İspan-
ya'nın başkenti Madrid'de im-
zalanan Üçlü Mutabakat Zap-
tı'nın taahhütlerinin yerine ge-
tirilip getirilmediği olacağını
aktaran kaynaklar, Finlandiya
ve İsveç'in NATO üyeliğinin
ayrı ayrı değerlendirmesinin
Türkiye'nin atacağı bir adım
olduğunu ve bu toplantının
konusu olmadığını belirtti.

Kaynaklar, toplantıya ilişkin
şunları kaydetti: "Orada mu-
tabakat zaptının içindeki ta-
ahhütlerin İsveç ve Finlandiya
tarafından yerine getirilip ge-
tirilmediği, madde madde üze-
rinden geçilip görüşülecek.
NATO 'işte şu yerine geldi, bu
yerine geldi' diyor da bunun

öyle olmadığını Türkiye'ye ge-
len bazı konuklarımızdan da
duyduk. Bunlar esas itibarıyla
yerine getirilmedi, bazı ka-
nunlardaki değişiklik ve açık-
lamaların somut adıma dö-
nüşmesi lazım. Mesela terö-
rizmin finansmanı, insan dev-
şirme, propaganda vesaire, te-
rör faaliyetleri dahil, bunların
önlenmesine yönelik somut
adımlar. Bu anlaşmayı üçlü
bir şekilde gözden geçirdik
tıpkı Helsinki'de ve Stock-
holm'de olduğu gibi."

NATO Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg'in görev süresinin
dolmasının ardından bu göreve
gelecek muhtemel isimler hak-
kındaki bir soruya ilişkin ise
kaynaklar, "Basından çıkan ha-
berlere göre değerlendirme
yapmak çok erken olur. Adaylar
ortaya çıksın, düşüncelerimizi
diğer müttefik ülkelerle de
paylaşırız." yanıtını verdi. rus-
ya'nın başkenti Moskova'da
gelecek hafta dörtlü (Türkiye,
rusya, Esed rejimi, İran) dış-
işleri bakanları toplantısının
hazırlıkları amacıyla yapılacak
teknik düzeyde bir toplantı ko-
nusunda da kaynaklar, burada
tarihten ziyade hazırlıkların
görüşüleceğini, tarihlerin ba-
kanlar düzeyinden belirlene-
ceğini söyledi. lANKArA-AA
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Mevlüt Çavuşoğlu: Moskova’da teknik düzeyde
dörtlü bir toplantı için rusya’dan davet aldık

ABD’nin PKK/YPG’ye
desteği devam ediyor
Diplomatik kaynaklar, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'in Suriye'nin kuzeydoğu-
sunda sadece ABD'li askerler ile görüştüğü, PKK/YPG ile görüşmediği yönündeki açıkla-
ma üzerine, "ABD'nin bu terör örgütüne (PKK/YPG) yönelik desteği devam ediyor." dedi.

Kahramanmaraş'ta helikopteri kalkış için
yönlendirdiği sırada, pervanenin çarpması
sonucu şehit olan Jandarma Pilot Kıdemli
Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun naaşı, mem-
leketi Eskişehir'de toprağa verildi. Şehit
Oğuzhan Adalıoğlu'nun (50) cenazesinin
askeri uçakla getirildiği 1'inci Ana Jet Üs
Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Ada-
lıoğlu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu,
askerler tarafından omuzlarda taşınarak
reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada
tabutun başına gelen baba Bekir, anne
Lütfiye, eşi Sevim, çocukları Atakan ve
Gökhan Adalıoğlu, uzun süre tabuta sa-
rılarak gözyaşı döktü. Eskişehir Müftü
Yardımcısı Dilaver Şahin'in kıldırdığı
cenaze namazının ardından top arabasına

konulan şehidin cenazesi, askeri tören
sonrası Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şe-
hitliği'ne defnedildi. Törene, şehidin ailesi
ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan
Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir
Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti
Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu,
Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık
Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, AK Parti
Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı ve
Harun Karacan, MHP Milletvekili Metin
Nurullah Sazak, Eskişehir Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jan-
darma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl
Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti
İl Başkanı Zihni Çalışkan ve çok sayıda
vatandaş katıldı. lESKİŞEHİr-AA

İBrAHİM
OrTAŞ
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Şehit Albay Oğuzhan Adalıoğlu 
Eskişehir’de son yolculuğuna uğurlandı

Sorunları yetersiz algı ve 
bilgi üzerinden kavga ederek 

değil, yeterli bilgi ve 
akıl süzgecinden geçen 
analitik çözümleme ile 

aşılabilir.
Anooshirvan Miandji’nin Süzme Felsefe
kitabında “Sabah erken kalk ve coşkuyla
tozu dumana kat” özlü sözünü kul-
lanmaktadır. Sabah erkenden kalkıp
coşku ile işe koyulmadan önce her
tarafı toz-dumana dönmüş yaşamı an-
lamaya çalışıyorum.

Sorunlar Memleketin Belini Büktü
Türkiye, uzun zamandır devasa so-

runların ağırlığı altında kalmakta ve
belini düzeltememektedir. Bir yerde
sorun var ise orada felsefe yapmak ve
konuları irdelemek işin doğasının ge-
reğidir. Ancak önce olup bitenleri doğru
okumak ve algılamak gerekir. Geliş-
meleri her yönü ile iyi araştırmaz ve
incelmeden ön yargılar ile hareket
edersek beynimizde yanlış algıların
oluşması sağlamış oluruz. Hele hele iç
içe geçmiş kör düğüme dönüşmüş ta-
rihsel sorunların beraberinden getirdiği
ön kabuller, korkular yanlış algıları bü-
yütür. Geçmişin sorunları ve olumsuz
sonuçlarını neden niçin yaklaşım içinde
cesurca masaya yatırıp çözüm ürete-
memişlik durumu sorunları daha da
büyütmeye devam ediyor. Bu ara dep-
rem terminolojisi dili ile konuşursak;
yanlış zemin üzerinde yanlış algı ile
oluşturulmuş düşünce yapısı yanlış ya-
şamlar ile sonuçlanmak durumundadır.
Yanlış algı ile oluşturulmuş yanlış karar
ve çözümler berberinde başka yanlışlar
sonuçları doğurur. Doğa (ekoloji), tarih,
coğrafya, yurttaş olma bilgisi olmadan
doğru bilgiye ulaşmak mümkün değildir.
Bireyler çok erken dönemlerde temel
mantık, felsefe ve yurttaşlık (insan bi-
limi) eğitimi almadıysa bilgi çağının
çoklu sorunlarını analiz etme ve doğru
yanlış ayrımı farkındalığına erişmesi
zor olmaktadır.

Son birkaç yıldır başta pandemi,
deprem, ekonomik, eğitim ve sosyal
konular gibi çok ağır sorunlar yaşıyor
ve bu sorunların günden güne de bü-
yüdüğünü görüyoruz. Ancak sorunu
aşmak için üretilen çözümlerin zaman
içinde yeni sorunlar ürettiği görül-
mektedir. Ürettiğimiz çözüm(-ler) daha
çok sorun üretiyorsa, bir yerde bir
yanlışlık vardır. Çözüm üretme so-
rumluluğu taşıyanlar yeniden algı ve
çözümlerini gözden geçirmek duru-
mundadır.
Yetişkin Bireyler Topluma
Hizmete Soyunur

Yaşanan her olay-olgu ve sorunun
mutlaka bir geçmişi ve arka planı bu-
lunmaktadır. Sebep-sonuç ilişkisi işin
doğasının gereğidir. Her sonucun bir
nedeni var. Her sonuç yeni bir nedene
yol açar. Onun için denir ki bugünün
sorunları dünün çözümlerinden kay-
naklanıyor. Maslow’un ihtiyaçlar hi-
yerarşisinin tepesinde “Kendini geçek-
leştirilmiş, erdemli, önyargısız, yaratıcı
niteliğe erişmiş” gibi yetişkin/ehli-
kâmil birey konumuna gelmeyi ta-
nımlar. Nihai olarak her insanın temel
amacı piramidin üst basamağı bilinç
ve bilgine gelmesi arzulanır. Farkın-

dalıkları yüksek, kararlarını ve oluşan
algılarını duygularına göre değil, akıl,
mantık ve koşullara göre özünü yok-
lama bilincine erişmiş doğru bilgi ile
ölçüp tartan insanlardır olarak vermeye
çalışırlar. Artık kişisel tatminlerini ta-
mamlamış ve topluma hizmet etmeye
kendi adamış insanlar bütün gören
inşalar olarak tercihli çalışanlardır.

Bizim gibi bir çok sosyal fay hatla-
rının iç içe geçtiği, devasa sorunları
birikmiş bir toplumda problemleri çöz-
meye kendini adamış insanların kendini
aşan bir anlayışla sürece bilinç ve bilgi
ile dahil olması beklenir. Ortalama
eğitim düzeyi yetersiz, organize olmayı
ve sorun çözme becerisi tam sağlaya-
mamış, istenen düzeyde nitelikli insan
gücüne dayalı sanayileşmeyi sağlaya-
mamış, insanın yaşam kalitesi istene
düzeye gelmemiş ülkelerde topluma
hizmet etmeye kendi adamışların bütün
sorunların bir anda çözülemeyeceğini
bilmek gerekir. Bütün çelişki ve zor-
lukları ve bunların bileşkelerini doğru
analiz eden bir üst akıl ve bilince sahip
olmadan, etik değerleri ve normları
tam oturmadan, bilimsel bilgi ve bilinci
olmadan, sorumluluk bilinci gelişmeden
sorunlara çözüm oluşturulamaz.

Sorunların büyüklüğünü, doğanın
yasalarını içindeki bütün farklılıkları
ve renkleri olduğunu bilerek ve kabul
ederek ortak akıl ile çözüm üretmeyi
başarmak asıl başarı olacaktır. Sorunlar
tek taraflı ben merkezine taşımadan
empati yaparak ve yeni düşünceler
üreterek bunca sorun ancak aşılabilir.
Yoksa sorunların büyüklüğü yanlış algı
ve bilgiler ile daha da işin içinde çıkıl-
maz durma gelmektedir.
Coğrafya mı Bize
Uyacak, Biz mi
Coğrafyaya Uyacağız?

Dün bir arkadaşım İbni Haldun'un
"Coğrafya kaderdir" aforizmasını belirti.
Coğrafyayı değiştirmemiz mümkün de-
ğildir. Ancak coğrafyayı anlayıp coğ-
rafyanın/doğanın önümüze koyduğu
gerçeklere uygun kendi yaşamımızı
değiştirmek zorundayız. Akıl, bilimsel
bilgi ve doğa bize değil, biz kendimizi
doğaya uygun hale getirmek zorunda
olduğumuzu öğretiyor. Japonya’da
yaşanan depremlerin büyüklüğü ül-
kemizdeki depremlerden daha bü-
yüktür. Ancak depremlerin yaratığı
yıkım ve can kaybı ülkemizdeki dep-
remlerden çok daha küçük. Bilimin
ve bilginin önemi sorunların doğru
anlaşılmasını sağlamaktadır. Eğer ger-
çeğe ve doğru bilgiye erişme konu-
sunda bilimsel bilgiye dayalı bir me-
todolojimiz yoksa maalesef, ön yarı-
ğılar, yanlış algılar daha çabuk gelişir.
Sonuçlar da yanlış yaşamlar oluşur.
Siyaset ve sorumluluk gerektiren yer-
lerde oturan kişilerde yanlış algı ve
bilgi ile iş tutmaya başlamışlarsa yanlış
daha çok kişinin yaşamını da etkiler.
Maalesef ülkemizde yaşananlardan
gördüğüm ve çok önemsediğimiz “her
şeyin başı eğitim” olgusunu yeniden
beynimize hatırlatıyor.

Eğitime ara vermeden, sorun çözmeye
yönelik, amaca ve hedefi belirlenmiş şe-
kilde planlayıp nitelik eksenli yürütmek
zorundayız. Bunu Başarabiliriz.

Devasa Sorunlara Yanlış Algı
ile Doğru Çözüm Üretilir mi?
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Demir ve demir dışı metaller sektörü,
yılın ilk 2 ayında 2 milyar doları
aşkın ihracat gerçekleştirdi. İstanbul
Demir ve Demir Dışı Metaller İhra-
catçıları Birliği (İDDMİB), sektörün
ocak-şubat dönemi ihracat verilerini
açıkladı. Ocakta 1,05 milyar dolarlık
ihracat gerçekleştiren demir ve
demir dışı sektörü, geçen ay da 1
milyar dolarlık ihracata imza attı.
Böylece yılın ilk 2 ayında demir ve
demir dışı metaller sektörü, 2 milyar
doları aşkın ihracat yaptı. Demir ve
demir dışı metaller, genel ihracattan
yüzde 6,1 pay alırken, sanayide en
çok ihracat gerçekleştiren 6. sektör
oldu. Açıklamada görüşlerine yer
verilen İDDMİB Yönetim Kurulu
Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün
2023'te ihracata geçen yıla göre
düşüşle başladığını, bu durumu tam
tersine çevirmek için çalışmalarını
hızlandırdıklarını belirterek, şunları
kaydetti: "Demir ve demir dışı me-
taller sektörünün Ocak-Şubat
2023'te birim ihraç fiyatı geçtiğimiz
yılın aynı dönemine göre yüzde
0,82 artışla kilogram başına 4,78
dolara ulaştı. Sektörümüzün ihracatı
aynı dönemde miktar olarak 276,4
bin ton seviyelerine geldi. En çok
ihracat gerçekleştirdiğimiz bölge
olan AB ülkelerine ihracatımız geçen
ay itibarıyla 558,7 milyon dolar
olarak gerçekleşti. Şubatta sektö-
rümüzün en fazla ihracat gerçek-
leştirdiği ülkeler arasında 137,8
milyon dolar ile Almanya ilk sırada
yer alırken, 74,1 milyon dolar ile
İtalya ikinci sırada, 50,3 milyon
dolar ihracat ile ABD üçüncü oldu."

Tamamlayıcı sektörlerde alü-
minyumun zirvedeki yerini koru-
duğunu aktaran Tecdelioğlu, geçen
ay alüminyum ürün grubunun 393
milyon dolar ile değer bazında ilk
sırada yer aldığını bildirdi. Alü-
minyum sektörünü, 205,1 milyon
dolar ile demir çelik mamulleri,
187,6 milyon dolar ile metal eşya
ve 186,1 milyon dolar ile bakır
ürün gruplarının takip ettiğini be-
lirten Tecdelioğlu, "Tamamlayıcı
sektörümüzde ihracatımızı artır-
maya, genel ihracatımıza katkı sağ-
lamaya devam edeceğiz." ifadesini
kullandı. lİSTANBUL-AA

Demir ve demir dışı
metaller ihracatı yılın ilk
2 ayında 2 milyar doları aştı

inance Türkiye Pa-
zarlama Direktörü
Harika Eldoğan, ka-

dınların blokzincir dünyasındaki
varlığının her geçen gün arttığını
belirterek, "Binance Türkiye ola-
rak önümüzdeki günlerde ka-
dınlarımızın gelişimlerine katkı
sağlayacak, finansal okur ya-
zarlığın artmasına yönelik yal-
nızca kadınlarımıza özel olacak
projelerimizi açıklayacağız."
dedi. Eldoğan, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, son dönem-
de yaşanan depremlerindeki
kayıplar nedeniyle derin üzüntü
yaşadıklarını söyledi. Deprem-
den etkilenenlere yardım etmek
için hem küresel organizasyon-
ları hem de Türkiye ekibi olarak
çalışmalar yaptıklarını anlatan
Eldoğan, tamamı direkt Binance
tarafından yaklaşık 94 milyon
lira (5 milyon dolar) değerindeki
bağışı kullanıcıların hesaplarına
doğrudan hızlıca ulaştırmak için
çaba sarf ettiklerini belirtti. Ay-
rıca yardım kolları Binance Cha-
rity üzerinden dünyanın her ye-
rindeki kullanıcılar tarafından
bağış toplanan bir fonlama kam-
panyası başlattıklarını dile geti-
ren Eldoğan, "Bu adrese ulaşan
bağışlar, depremden etkilenen
tüm bölgelerde ihtiyaç sahiple-
rine ulaşmaya devam ediyor.
İçerisinde yer aldığımız Blockc-
hain ekosisteminin dayanışma
durumlarında da hızlı bir çözüm
olduğunu hem Binance kapsa-

mında hem de ekosistem içeri-
sinde yer alan diğer oluşumların
deprem yardımları çalışmalarıyla
görmüş olduk." diye konuştu.

Binance'ın ana felsefelerinden
birisinin özellikle gelişmekte
olan ülkelerde iş hayatında ka-
dınları daha da güçlendirmek
olduğunu vurgulayan Eldoğan,
şöyle konuştu: "Böylelikle bu-
lunduğumuz her alanı güçlen-
dirdiğimiz gibi tüm alanlara
önemli bir katkı sağladığımıza
inanıyoruz. Diğer küresel ölçekli
firmalara kıyasla Binance'ın ka-
dın çalışan oranının çok yüksek
olduğunu belirtmek isterim.
Web3 ve B gibi yeni bir alanda
özellikle Türkiye'de bu alanda
çalışmaktan gurur duyuyorum.
Ülkemizin bu alanda lider ol-
masını sağlamak ve perçinlemek

için elimden geleni yapıyorum.
Tüm kullanıcılarımız ile birlikte
direksiyonda olmak, sorumluluk
bilinciyle hareket ederek her
gün daha iyi ne yapabilirim dü-
şüncesiyle çalışmak beni motive
ediyor. Umuyorum ki Blockchain
dünyasında her geçen gün çok
daha fazla kadın göreceğiz.
Blockchain, Web3 ve kripto
gibi kavramlar çok yeni kav-
ramlar olmalarına karşın Tür-
kiye'de hızla karşılık buldu.
Biz de Türkiye'deki bu önemli
potansiyeli daha da artırmak
için heyecanlıyız. Web 3.0 sü-
recinde paradigma değiştiren
bir şirket olarak Türkiye'de bu
konuya öncülük ediyoruz."

Bu alanda lider bir şirket ola-
rak özellikle son 2 yılda Türki-
ye'deki istihdamlarını artırdık-

larını vurgulayan Eldoğan, "Bi-
nance'ın temel değerlerinde ol-
duğu gibi, işin pazarlama tarafını
koordine eden bir kadın yönetici
olarak şirketimizin güven esas-
larına dayanarak çalışmalar ger-
çekleştirmesi ve topluluğumuzun
ihtiyaçlarını esas alarak oluştur-
duğumuz projelerin hayata geç-
tiğini görmek beni çok mutlu
ediyor." dedi.

Harika Eldoğan, Binance ola-
rak, 5 yıl önce kullanıcı odaklı
bir vizyonla başlattıkları "paranın
özgürlüğü" yaklaşımını her geçen
gün bir adım ileriye taşıdıklarına
işaret etti. Sadece bir "kripto
varlık borsasından" ibaret olma-
dıklarını ifade eden Eldoğan,
"Kripto varlık borsası olma kısmı
Binance'ın yaptığı işlerden sadece
birisi. Binance olarak bir blok-
zincir ekosistemi inşa ettik ve
bu ekosisteme her geçen gün
yatırım yaparak gelişim kayde-
diyoruz." dedi. Kendilerini bir
teknoloji şirketi olarak tanımla-
dıklarını dile getiren Eldoğan,
"Ekosistemimiz içinde bu alan-
daki eğitimi destekleyen Binance
Akademimiz, sektör araştırma-
larının yapıldığı Binance Rese-
arch, inovatif fikir ve projelerin
fonlandığı Binance Labs, sosyal
sorumluluk ve gönüllülük inisi-
yatiflerinin gerçekleştiği Binance
Charity gibi birçok alanda giri-
şimlerimiz bulunuyor. Dolayısıyla
amacımızı blokzincir teknolojisini
toplumun yararına kullanabile-

cek yeni alanlar bulmaya ve ge-
liştirmeler yapmaya devam et-
mek olarak belirtebiliriz." ifade-
lerini kullandı.
Genç kadınlara
tavsiyeler

Blokzincir ekosisteminde ve
kripto dünyasında kadın yatı-
rımcıların arttığını gözlemledik-
lerini ve bunun daha da artma-
sını dilediklerini anlatan Eldoğan,
her dönemin yeni fırsatlar geti-
receğinin bilincinde olduklarını
söyledi. Kadınların da finansal
özgürlük yolunda yeni fırsat
alanlarını değerlendirmelerini
ve bu alanlarda gelişimlerini
desteklediklerini vurgulayan Ha-
rika Eldoğan, sözlerini şöyle ta-
mamladı: "Blockchain dediği-
mizde birden fazla disiplini için-
de barındıran bir teknolojiden
söz ediyoruz. Bu dünya içeri-
sinde sadece yazılımcı veya ya-
tırımcı olarak yer alınmıyor. Ka-
dınlar aynı zamanda finans, pa-
zarlama, analiz, strateji gibi
alanlarda da faaliyet gösterip
ekosistemi güçlendirebilecek ça-
lışmalar gerçekleştirebilirler. Si-
zin aracılığınız ile bugüne özel
bir mesaj vermek isterim. Bi-
nance Türkiye olarak önümüz-
deki günlerde kadınlarımızın
gelişimlerine katkı sağlayacak,
finansal okur yazarlığın artma-
sına yönelik yalnızca kadınları-
mıza özel olacak projelerimizi
açıklayacağız." lANKARA-AA

Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi
Kenan Yılmaz, “Her alanda ol-
duğu gibi ilişkilerin ticari alanda
da ilerlemesini temenni ediyo-
ruz.” dedi. Libya’nın başkenti
Trablus’ta dördüncüsü düzen-
lenen "Libya Gıda Fuarı"na bu
yıl Türkiye'den 40’tan fazla
firma katılıyor. Açılışını pazar
günü Libya Ulusal Birlik Hükü-
meti Başbakanı Abdulhamid
Dibeybe’nin gerçekleştirdiği fu-
arda yaklaşık 200 yerli ve ya-
bancı firma faaliyet gösteriyor.
Türkiye’nin Trablus Büyükelçisi
Kenan Yılmaz, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türk fir-
malarının bu seneki toplam ka-
tılımının münferiden gelenlerle
44'e ulaştığını söyledi. Yılmaz,
"İki ülke arasındaki ticari ilişki-
lerin geliştirilmesi açısından bu
fuara katılımı önemsiyoruz.
Önümüzdeki yıllarda fuarlara

katılımın daha artmasını, her
alanda olduğu gibi ilişkilerin
ticari alanda da ilerlemesini te-
menni ediyoruz." dedi. Fuar or-
ganizatörü Mesut Akpınar, fuara
İstanbul başta olmak üzere İzmir
ve Gaziantep gibi şehirlerden
de yoğun katılım olduğunu söy-
ledi. Libya’nın birçok Türk fir-
ması için yeniden önemli bir
pazar haline geldiğini vurgula-
yan Akpınar, "Spesifik olarak
gıda ve gıda teknolojileri üzerine
yapılan bir fuar. Bu sene dör-
düncüsü düzenleniyor. Sürekli
gelen birçok da firmamız var."
dedi. İlk yıllarda fuara Türki-
ye’den 8-10 civarında firmanın
katıldığını, geçen sene sayının
20'ye yükseldiğini aktaran Ak-
pınar, bu sene ise sayının 40’ın
üzerine çıkmasının kendilerini
ciddi anlamda sevindirdiğini
ifade etti. lTSABLUS-AA

B

Şubatta en düşük reel kayıp
yüzde 1,75 ile mevduat faizinde

Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen dondurma
üreticileri depremin izlerini silerek
üretime geçmeye çalışıyor. Coğrafi
işaret belgeli dondurmasıyla bili-
nen Kahramanmaraş'ta dondurma
üretim tesislerinden bazılarının
duvarları 6 Şubat'taki depremlerde
yıkıldı, bazılarının makineleri zarar
gördü. Üreticiler, vatandaşlara
kentin eşsiz lezzetini tattırmak
için tesislerini onararak yeniden
hizmet vermeye başladı. Bazı iş-
letmeler ise üretim tesislerinin
bahçesine kurdukları çadırlarda
çalışanlarına ve ailelerine barınma
imkanı sağladı. Kahramanmaraş
Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlı-
cılar Esnaf Odası Başkanı Erdal
Kanbur, AA muhabirine, depremi
yaşayan bölgeler başta olmak üze-
re Türkiye'nin zor günlerden geç-
tiğine işaret ederek, "Türkiye ola-
rak ayağa kalkmak zorundayız.
Kahramanmaraş olarak ayağa

kalkmak zorundayız. Depremi ya-
şayan diğer iller olarak ayağa kalk-
mak zorundayız." dedi. Kanbur,
şöyle devam etti: "Kahramanma-
raş'ta dondurma sektörü ön planda.
Dondurma üretimini hiçbir zaman
bırakmayacağız, yaralarımızı sa-
racağız. İlimizde irili ufaklı 180'e
yakın dondurma üretim işletmesi
var. Bunların çoğu depremlerde
zarar görmüş, makineleri oynamış,
duvarları yıkılmış, işçileri ölmüş
fakat her şeye rağmen ayakta kal-
mak için mücadele vereceğiz, ya-
ralarımızı saracağız. Dondurma sek-
törünü daha ilerilere götürmek için,
'Biz ayaktayız' diyeceğiz. Hangi ülke
ne istiyorsa, hangi şehir ne istiyorsa
buradan destek vereceğiz inşallah.
Durmayacağız, eksikliklerimizi gi-
dereceğiz. Üretici arkadaşlarımızdan,
'Ayaktayız, hepimiz bir yüreğiz, ya-
ralarımızı birlikte sararız' haykırış-
larını duyduğumda çok seviniyo-
rum." lKAHRAMANMARAŞ-AA
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Finansal yatırım araçları yıllık
olarak değerlendirildiğinde ise
BIST 100 endeksi yatırımcısına
en yüksek reel getiri sağlayan
yatırım aracı oldu. Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indir-
gendiğinde şubatta en düşük
aylık reel kayıp yüzde 1,75 ile
mevduat faizinde (brüt) ger-
çekleşti. Türkiye İstatistik Ku-
rumu, şubat ayına ilişkin "fi-
nansal yatırım araçlarının reel
getiri oranları"nı açıkladı. Buna
göre, şubatta en düşük aylık
reel kayıp, yurt içi üretici fiyat
endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgen-
diğinde yüzde 0,21, TÜFE ile
indirgendiğinde ise yüzde 1,75
ile mevduat faizinde (brüt)
oldu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğin-
de, yatırım araçlarından Ame-
rikan doları yüzde 1,19, avro
yüzde 1,72, Devlet İç Borçlanma
Senetleri (DİBS) yüzde 2,23,
külçe altın yüzde 3,15 ve BIST
100 endeksi yüzde 7 yatırım-
cısına kaybettirdi. TÜFE ile in-

dirgendiğinde ise Amerikan do-
ları yüzde 2,71, avro yüzde
3,24, DİBS yüzde 3,73, külçe
altın yüzde 4,64 ve BIST 100
endeksi yüzde 8,43 yatırımcısı
kayba uğrattı. Külçe altın, üç
aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE
ile indirgendiğinde yüzde 4,02
oranında yatırımcısına en yük-
sek reel getiri sağlayan yatırım
aracı olurken TÜFE ile indir-
gendiğinde ise yüzde 1,37 kay-
ba yol açtı. Aynı dönemde
Amerikan dolarının Yİ-ÜFE ile
indirgendiğinde yüzde 4,05,
TÜFE ile indirgendiğinde yüz-
de 9,02 oranlarında yatırım-
cısına en çok kaybettiren ya-
tırım aracı olduğu görüldü.
Altı aylık değerlendirmeye
göre BIST 100 endeksi, Yİ-
ÜFE ile indirgendiğinde yüzde
41,35, TÜFE ile indirgendi-
ğinde ise yüzde 38,91 oran-
larında yatırımcısına en yük-
sek reel getiri sağlayan yatırım
aracı oldu. lANKARA-AA

Tescilli Maraş dondurması üreticileri
depremin izlerini silmeye çalışıyor

Türkiye genelinde geçen yıl sa-
tılan konutların yüzde 32,62'sini
kadınlar alırken, bu alanda en
yüksek oran yüzde 41,35 ile
Balıkesir'de görüldü. AA mu-
habirinin TÜİK istatistiklerinden
derlediği bilgilere göre, ülke
genelinde 2022'de satılan 1
milyon 485 bin 622 konutun
821 bin 132'sini erkekler, 484
bin 654'ünü kadınlar aldı. 24
bin 193 konut için ortak tapu
yapılırken, konutların 155 bin
643 adedini ise diğer satışlar
oluşturdu. Kadınlara satış oranı
geçen yıl ülke genelinde yüzde
32,62 olarak gerçekleşirken,
44 ilde bu rakam ortalamanın

üzerinde gerçekleşti. Kadınlara
konut satışında zirvede yüzde
41,35 ile Balıkesir yer aldı.
Kentte el değiştiren 33 bin 9
konutun 13 bin 650'sini kadın-
lar aldı. Çanakkale yüzde 41,07
ile ikinci sırada yer alırken,
kentte satılan 11 bin 917 ko-
nutun 4 bin 894'ünü kadınların
aldığı görüldü. Kadınların en
yüksek orana ulaştığı üçüncü
il ise yüzde 40,12 ile Tunceli
oldu. Söz konusu kentte 1.351
konuttan 542'sini tapusunun
imzaları kadınlar tarafından
atıldı. Ülke genelinde kadınlara
satış oranının sadece 3 ilde
yüzde 40'ın üzerinde kaldığı

görüldü. Tunceli'yi yüzde 38,59
ile Edirne, yüzde 38,33 ile Kırk-
lareli, yüzde 38,27 ile Denizli,
yüzde 38,20 ile Burdur, yüzde
38,16 ile Karaman, yüzde 37,53
ile İzmir, yüzde 37,39 ile Gire-
sun izledi.
İstanbul Türkiye
ortalamasının
altında kaldı

Geçen yıl konut satışlarında
259 bin 654 adetle zirvede
yer alan İstanbul, kadınların
gayrimenkul yatırım oranında
ülke ortalamasının altında kal-
dı. Türkiye genelinde kadınlara
yapılan konut satış oranı yüzde

32,62 iken İstanbul'da yüzde
29,49 olarak gerçekleşti. Me-
gakentte el değiştiren konut-
ların 76 bin 583'ü kadınlar ta-
rafından alındı. Söz konusu
oran, konut satışında lider iller

arasında yer alan Ankara'da
yüzde 35,11, Antalya'da yüzde
23,47, Bursa'da yüzde 34,77,
Mersin'de yüzde 31,47, Gazi-
antep'te ise yüzde 28,01 olarak
gerçekleşti. lBALIKESİR-AA

Kadınlara konut satışında lider il Balıkesir oldu

Kripto ekosistemi kadınlara fırsatlar sunuyor
Binance Türkiye Pazarlama Direktörü Harika Eldoğan, "Umuyorum ki Blockchain dünyasında her geçen gün çok daha
fazla kadın göreceğiz. Türkiye'deki bu önemli potansiyeli daha da artırmak için heyecanlıyız." ifadelerini kullandı.

Türkiye “Libya Gıda Fuarı”nda
40'tan fazla firmayla temsil ediliyor
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spanya'nın Se-
villa kentinde-
ki Ramon

Sanchez Pizjuan Stadyu-
mu'nda, TSİ 23.00'te baş-
layacak karşılaşmayı, Fran-
sa Futbol Federasyonundan
hakem François Letexier
yönetecek. Müsabakada
Letexier'in yardımcılıklarını
Cyril Mugnier ve Mehdi
Rahmouni yapacak. Fener-
bahçe ve Sevilla, 2008 yı-
lında Şampiyonlar Ligi son
16 turunda eşleşmiş, sarı-
lacivertliler, İspanyol raki-
bini eleyerek adını çeyrek
finale yazdırmıştı. Avrupa
Ligi'nin 6 kupayla en çok
kazanan takımı olan Se-
villa, Manchester City, Bo-
russia Dortmund ve Ko-

penhag'ın olduğu Şampi-
yonlar Ligi G Grubu'nu 3.
sırada tamamlayarak yo-
luna UEFA Avrupa Ligi'nde
devam etti. Play-off turun-
da Hollanda'nın PSV Eind-
hoven takımıyla eşleşen
Sevilla, evinde 3-0 yendiği
rakibine deplasmanda 2-0
yenilmesine rağmen tur at-
ladı ve Fenerbahçe'nin ra-
kibi oldu.
Fenerbahçe avantajlı
skor için sahaya
çıkacak

Sarı-lacivertli ekip, Ren-
nes, Dinamo Kiev, AEK Lar-
naca'nın yer aldığı UEFA
Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6
maçta elde ettiği 4 galibiyet
ve 2 beraberliten gelen 14

puanla lider bitirdi. Grupta,
3 Kasım 2022'de 2-0 galip
geldiği son Dinamo Kiev
deplasmanından 4 ay sonra
yeniden Avrupa sahnesine
çıkacak Fenerbahçe, müca-
dele ettiği ligde kötü günler
geçiren Avrupa'nın köklü
takımlarından Sevilla dep-
lasmanından avantajlı skor-
la dönmek için mücadele
edecek. Sarı-lacivertliler, İs-
tanbul'da 16 Mart'ta yapı-
lacak rövanş maçında da
rakibini eleyerek Avrupa
Ligi'nde çeyrek finale kal-
mayı hedefliyor.
Fenerbahçe'de
eksikler

Fenerbahçe, Sevilla kar-
şısına sakatlığı devam eden

Luas Peres'ten yoksun çıka-
cak. Sarı-lacivertlilerin kad-
rosunda, isimleri UEFA'ya
bildirilmeyen Gustavo Hen-
rique, Ezgjan Alioski ve Ser-
dar Dursun da yer almaya-
cak. Fenerbahçe'nin ara
transfer döneminde kadro-
suna kattığı Jayden Ooster-
wolde ve Samet Akaydın
ise şans verilmesi durumun-
da Avrupa Ligi'nde ilk kez
sarı-lacivert formayı giyecek. 
Avrupa kupalarında
253. maç

İstanbul temsilcisi, Av-
rupa kupalarındaki 252 mü-
sabakada 94 galibiyet, 55
beraberlik ve 103 mağlu-
biyet yaşadı. Bu maçlarda
rakip fileleri 325 kez ha-

valandıran Fenerbahçe, ka-
lesinde ise 365 gol gördü.
Kupa 2'de 135. maç

Fenerbahçe, eski adıyla
UEFA Kupası, yeni adıyla ise
UEFA Avrupa Ligi'nde 135.
maçına çıkacak. Sarı-lacivert-
liler, daha önce, bu kulvarda
134 müsabakada 59 galibiyet,
33 beraberlik ve 42 mağlu-
biyet yaşadı. Fenerbahçe rakip
filelere 190 gol gönderirken,
kalesinde 169 gol gördü. Sarı-
lacivertliler, yeni adıyla dü-
zenlenmeye başladıktan son-
ra UEFA Avrupa Ligi'nde ise
80 maça çıktı. Bu müsaba-
kalarda 41 galibiyet, 23 be-
raberlik ve 16 yenilgi yaşayan
Fenerbahçe, 118 gol atarken,
78 gol yedi. lİSTANBUL-AA

Trabzonspor’da Ertuğrul Doğan
başkan adaylığını açıkladı
Trabzonspor'da ay sonunda yapılacak olağan-
üstü genel kurulda ilk olarak başkanlığa aday-
lığını asbaşkan Ertuğrul Doğan açıkladı. Doğan,
sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda,
öncelikle görevinden istifa eden başkan Ahmet
Ağaoğlu'na hizmetleri ve kendilerine öğret-
tiklerinden dolayı minnettar olduklarını belir-
terek, "Başkanımız sayın Ağaoğlu ve yönetim
kurulumuzla bundan tam 5 yıl önce Nisan
2018'de zorlu ve meşakkatli bir yolculuğa
çıktık. Bu yolculukla sizlerin desteğiyle çok
güzel hikayeler yazıp, müzemize biri şampi-
yonluk olmak üzere hepsi birbirinden değerli
4 kupa koyduk." ifadelerini kullandı. "Üzülerek
ifade etmeliyim ki bu sezon özelinde işler is-
tediğimiz gibi gitmedi maalesef." diyen Doğan,
şunları kaydetti: "Şu bilinmelidir ki yaşanan
mutsuzluğun temelinde şahsımın da sorumlu-
luğu var. Gerek saha içi gerekse saha dışı orga-
nizasyonlarında daha sağlıklı karar almamız
gerekiyordu. Bu olumsuz durumu düzeltebilecek
umudumuz, inancımız, birikimimiz, tecrübemiz,
özgüvenimiz ve inadımız tabii ki var. Birlikte
daha güzel hikayeler yazacağımızdan camia-
mızın en ufak şüphesi kesinlikle olmasın. Şimdi
yeni bir yolculuğun ilk adımlarını atma vakti...
Canımdan çok sevdiğim, çatısı altında olmaktan
büyük gurur duyduğum Trabzonspor'umuzun
başkanlığına aday olduğumu siz değerli ailemle
paylaşıyorum." lTRABZON-AA

Fenerbahçeli voleybolcu Melissa
Vargas milli formaya kavuşuyor
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden
Fenerbahçe Opet'in Türk vatandaşlığına geçen
Küba asıllı yıldız oyuncusu Melissa Vargas,
artık A Milli Takımı'da da forma giyebilecek.
Türk vatandaşlığına geçiş başvurusu kabul
edildikten sonra Nisan 2021'de Türkiye Cum-
huriyeti kimlik kartını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Vargas, milli
takımda oynamak için gerekli bekleme süresini
tamamladı. Türkiye Voleybol Federasyonu Baş-
kanı Mehmet Akif Üstündağ, konuyla ilgili
yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki başarılı pasör
çaprazının 31 Mayıs'ta başlayacak FIVB Milletler
Ligi'nde ay-yıldızlı formayı giyebileceğini belirtti.
Milli takım, 31 Mayıs-4 Haziran'da FIVB
Milletler Ligi'nin ilk haftasına Antalya'da ev
sahipliği yapacak. Vargas da 31 Mayıs'ta Güney
Kore'yle oynanacak maçta ilk kez milli formayla
sahaya çıkabilecek. lANKARA-AA
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A Barcelona Başkanı Laporta:
Ne hakem satın aldık ne de
buna teşebbüs ettik

Türkiye kadın hokeyinde 150 yıllık
ülkelerle aynı kategoride yarışıyor
A Milli Kadın Hokey Takımı
oyuncusu Sinem Yalçın, Tür-
kiye'nin kısa zamanda 150
yıllık hokey tarihi olan ülke-
lerle yarışır düzeye geldiğini
söyledi. Ay-yıldızlı başarılı ho-
keyci, 8 Mart Dünya Kadınlar
Günü dolayısıyla AA muha-
birine yaptığı değerlendirme-
de, öncelikle "Asrın felaketi"
olarak nitelenen depremlerde
hayatını kaybedenler için Al-
lah'tan rahmet, yaralılar için
acil şifalar ve geride kalanlara
da büyük sabır ve başsağlığı
dilediğini belirtti. Afeti orada
yaşayan bir depremzedenin
duyguları kadar hissetmenin
mümkün olmadığını ancak
millet olarak herkesin çok
üzüldüğünü aktaran 28 ya-
şındaki sporcu, "Artık yaraları
sarma zamanı, topyekun mil-
let olarak, spor camiası olarak
ve devletimizin bütün birim-
leriyle yaralarını sarmaya ça-
balayacağız." dedi., Türkiye
Hokey Federasyonunun
2002'de kurulan çok yeni bir
federasyon olduğunu kayde-

den Sinem Yalçın, "Hokeye
10 yaşında başladım. Hokey-
de ilk antrenörüm aile dos-
tumuz Gazel Güven'di, sürekli
katılmamız için ailemizle gör-
üştü. Aslında erkek kardeşim
için başlamıştık ama sonradan
o koptu." diye konuştu. İlk
günden itibaren sporcu ve
beden eğitimi öğretmeni ol-
mak için hayal kurduğunu
dile getiren Sinem, "Hokeye
başladıktan 2 yıl sonra milli
takıma seçilmiştim, sonrasın-
da bütün yaş kategorilerinde
ülkemi temsil etme şerefine
nail oldum. İlk milli maçım
İtalya'da özel bir turnuvaday-
dı. Bugüne kadar milli takımla
100'den fazla maça çıktım."
ifadelerini kullandı.

"Kadın hokey milli takımı-
nın bütün ilklerinde varım."
diyen milli sporcu, şöyle de-
vam etti: "Her yaş kategori-
sinde bütün yaşadığımız tec-
rübelerde emeğimin olması
beni gururlandırıyor. Erkek
hokeyci kardeşlerimiz kızma-
sın ama ülkemizde kadınlar

hokeyde daha başarılı, bu ba-
şarıda emeğimin olması tabii
ki çok gurur verici. Şu anda
bu branştaki 150 yıllık ülke-
lerle aynı kategoride yarışı-
yoruz. En son Aralık 2022'de
Salon Avrupa Şampiyonası'nın
en üst kategorisinde mücadele
ettik, Avrupa'nın en iyi 8 ta-
kımı oradaydı, biz 6'ncı olarak
bitirdik. Bir alt ligden yükse-
lerek orada tutunmak çok
büyük bir başarıydı. Başarı
birden gelmiyor, ufak ufak
hedeflerimizi yükseltiyoruz,
şimdi bir sonraki Avrupa Şam-
piyonası'nda zirvede olmayı
hedefliyoruz."

Alt yaş kategorilerinde de
büyük başarılar elde ettiklerini
hatırlatan Sinem Yalçın, "Ül-
kemizde hokey çok hızlı iler-
liyor. Avrupa Hokey Federas-
yonunun bizi şaşkınlıkla ve
hayranlıkla takip ettiğini tur-
nuvalarda hissediyoruz. Büyük
hedefler düşünürsek umarım
olimpiyatlarda ülkemizi en iyi
şekilde temsil ederiz." şeklinde
konuştu. lTRABZON-AA

Barcelona Kulübü Başkanı
Joan Laporta, savcılığın suç
duyurusunda bulunması
beklenen hakemlere ödeme
yaptıkları iddialarıyla ilgili,
"Ne hakem satın aldık ne
de buna teşebbüs ettik."
dedi. Barselona kentinde
düzenlenen ve konuğu ol-
duğu bir oturumda konuşan
Laporta, Barcelona Kulübü-
nün hakemlerle ilgili bilgi
toplamak için eski Hakem
Teknik Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Jose Maria Enriquez
Negreira'ya sahibi olduğu
şirket aracılığıyla bir dönem
ödeme yaptığının ortaya
çıkmasının ardından başla-
tılan soruşturmalara ve ku-
lübünü zan altında bırakan
iddialara cevap verdi. Neg-
reira'yı tanımadığını söyle-
yen Laporta, "Barcelona ha-
kem satın almaya hiçbir za-
man çalışmadı. Ne hakem
satın aldık ne de buna te-
şebbüs ettik. Kesinlikle böyle
bir şey olmadı. Barcelona
bu iddialardan zarar gör-
meden çıkacaktır." şeklinde
konuştu. İspanya'da 1. ve
2. futbol liglerinin bağlı ol-
duğu LaLiga kurumunun,

50 yıllık maç canlı yayın
hakları için CVC yatırım şir-
keti ile 2,7 milyar avroluk
anlaşma imzaladığını ha-
tırlatan Laporta, Barcelona
ile Real Madrid'in buna onay
vermediğini, sonrasında La-
Liga ve CVC'nin Barcelona'yı
kontrol etmeye çalıştığını
öne sürdü. LaLiga Başkanı
Javier Tebas'ın ekonomik
sorunlardan dolayı Barce-
lona'nın bu yaz döneminde
transfer yapamayacağı şek-
lindeki sözlerine değinen
Laporta, sınırlı kapasitede
kaynağa sahip olsalar da
bir kanat, bir stoper bir de
forvet oyuncusu almak is-
tediklerini dile getirdi. Diğer
yandan İspanyol basını, eski
Hakem Teknik Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Negreira'nın
şirketine 2001-2018 yılları
arasında toplam 7 milyon
avro ödediği tespit edilen
Barcelona Kulübüyle ilgili
soruşturma yürüten savcı-
lığın çalışmalarını tamam-
ladığını, Katalan kulübü
hakkında yolsuzluk suçla-
masıyla dava açılması için
yasal girişim başlatılacağını
ileri sürdü. lMADRİD-AA

Fenerbahçe, avantaj için
Sevilla karşısına çıkıyor
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi
son 16 turu ilk maçında bugün deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.
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LEZZETNAME

VASFİ
PAKMAN

Geçen hafta gittiğim Al-
manya'da ilk durağım: Düs-
seldorf oldu.

EUROSHOP 2023'te
Market İşletmeciliği ve Mar-
ket Kurulumu hakkında çok
bilgi edindim.

Türkiye'den üretici ba-
zında çok sayıda katılımcı
(Türkiye 56 ülkenin katıldığı
bu fuarda, 136 firma ile 3.
sıraya yerleşti) ile görüş-
tüm.

Yurdun hemen her kö-
şesinde, MARKET ENDÜS-
TRİSİNE yönelik; Kaliteli,
gösterişli ve uygun fiyatlı
"Sanayi Ürünlerimiz" ile ger-
çekten gururlandım.

Sadece, İstanbul ve Ko-
caeli'nden değil Bursa'dan,
Konya'dan, Gaziantep'ten,
İzmir'den, Ankara'dan ve
daha birçok kentimizden
bu fuara katılan, kuruluş-
larımızın ürünleri; Avrupa,
Afrika ve Asya ülkelerinden
gelen, Alıcı Gruplarının ter-
cih nedeni oldu ve Türkiye 

Markalarına ait standart-
lar doldu.

Üretici ve sanayicileri-
mizin, "RAF Çeşitlerinde"
yakaladığı zenginlik, dün-
yanın dört bir yanından ge-
len ziyaretçileri şaşırtırken,
Market Soğutucuları, Mar-
ket kasap, balık,  kuruyemiş,
pastane dolap ve vitrinleri
ile bu üretimlerde kullanı-
lan:  Cam, lastik, plastik,
ahşap, vs ürünlerin, soğuk
oda panel ve kapılarının,
sabit ve seyyar deep freeze

dolaplarının gördüğü ilgi
ve aldığı siparişler göğsümü
kabarttı.

Kısmet olursa, önümüz-
deki aylarda bu sanayici
dostlarımızı, fabrikalarında
ziyaret edecek, kullandıkları
teknolojileri ve takdimlerini
LEZZET HAREKETİ sayfam-
da yapacağım.

Bu fuarda: Market,  Res-
taurant, Cafe, İmbis gibi
yerleri dizayn eden mimar-
lar ile tanıştım.

Avrupa ülkelerinde yap-
tıkları başarılı işlerin resim-
lerini gördüm, referanslarını
öğrendim.

Bu değerli "Teknik Adam-
lar", ayrıca tasarımlarında
kullandıkları mobilya ve di-
ğer ekipmanların üreticile-
rine de ihracat potansiyeli
yaratıyorlar.

Kendilerini tebrik ettim
ve başarılar diledim.

Diğer yönden;  Almanya,
Hollanda, Belçika gibi ül-
kelerde Türk ve diğer Bal-
kan ve Orta Doğu ülke in-
sanlarının damak zevkine
uygun gıda ürünlerini, mü-
kemmel lezzetlerle üreten

kuruluşlarımızın yönetici ve
sahipleri ile görüştüm.

Bazıları zaten, "EURO-
TÜRK GASTROHERO"
ödüllerimizin, adayları ara-
sında bulunuyorlar.

İkinci durağım, dünyanın
en büyük Turizm Fuarı'nın
düzenlendiği: Almanya'nın
Başkenti Berlin oldu.

İTB/İnternetional Tou-
rismus Börse'nin süresi, bu
yıl kısalmış. 5 günden 3
güne indirilmiş, cumartesi
pazar yapılan halk günleri
kaldırılmış.

Gelişmeleri ve detayla-
rını, ülkemizle ilgili etkin-
likleri önümüzdeki haftaya
bırakıyorum.

Gelelim, yarın sabah
Hamburg'da katılacağım İN-
TERNORGA Gastronomi ve
Yiyecek - İçecek Endüstrisi
Fuarına.

Her yıl olduğu gibi yine
muhteşem ürün ve etkin-
liklerle dolu olan fuara, En-
düstriyel Mutfak ve Soğut-
ma Sanayicilerimiz ile Set
& Sofra Ekipmanları üreti-
cisi, Avrupa'dan ve Türki-
ye'den bir çok kuruluşumuz
katılıyor.

Burada da, yine eski ve
yeni tanıdıklarımızla beraber
olacak, Hamburg'da faali-
yetlerini sürdüren Gastro-
nomlar, chef'ler,  ithalatçı
ve toptancılar, STK yöneti-
cileri ile basın mensubu
dostlarımla görüşeceğim.

Selam ve sevgilerimle,
@pakmanvasfi

Düsseldorf'ta: MARKET,
Berlin’de: TURİZM,

Hamburg’da:  
GASTRONOMİ
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LEZZET HAREKETi
VASFi PAKMAN

Hazırlayan ve Sunan
Baş Lezzethan:  

urt dışındaki va-
tandaşlarımız için,
yurt dışında orga-

nize edilecek olan ÖDÜLLEN-
DİRME Projesi, takdim ve tanı-
tımı ile ilgili olarak, Avrupa ül-
kelerinde yaptığımız çalışmalar,
araştırmalar ve yayınlar neti-
cesinde: Merkezi Almanya'nın
Başkenti Berlin'de bulunan ve
bu alanlarda faaliyet gösteren
üyeleri dolayısıyla, TDU/Türk
Alman İşverenler Birliği Başkanı,
sayın Remzi Kaplan ve Yön.Ku-
rulu tarafından da benimsenmiş
bulunmaktadır.

Yılbaşı itibariyle duyurdu-
ğumuz, Avrupa'da yaşayan ve
bu alanda faaliyetlerini sürdüren
vatandaşlarımız arasında; Merak
ve heyecan yaratan projemiz,
sayın Remzi Kaplan ile birlikte
takdim ettiğimiz, Berlin Büyük-
elçimiz Sayın Ahmet Başar Şen
ve  Başkonsolosumuz Rıfkı Ol-
gun Yücekök ile "Büyük Elçilik
Kültür Turizm Müşaviri Fulya
Durgut" hanımefendi tarafından
da takdirle karşılanmıştır. "EU-
ROTÜRK GASTROHEROS"
ödüllerine aday olarak, ilk aşa-
mada belirlenen kategoriler ve
isimler aşağıda olup, öneri ve
teklifler Yönetim Kurulları ta-
rafından değerlendirilmektedir.
ŞÜKRAN ÖDÜLLERİ:

Kategorisi: (Ahirete inti-
kal etmiş, Gastroherolarımız
içindir.)

Köln'deki "EGETÜRK SU-
CUKLARI" Yatırımı dolayısıyla: 

BURHANETTİN ÖNGÖREN
adına, Yeğeni AHMET EDEN'e,

Wiesbaden'deki "ÖZKAY-
SERİ PASTIRMALARI" Yatırımı
dolayısıyla:

HİLMİ SELÇUK adına,
Oğlu ORHAN SELÇUK'a  

Berlin'de Dönerciligi baş-
latan KADİR NURMAN adına,
REMZİ KAPLAN'a takdim
edilecektir.

PROFESYO-
NEL BAŞARI
ÖDÜLLERİ:

Kategorisin-
de, kendi "Mar-
kalı Lezzet Me-
kanlarını" kuran
ve yöneten Cui-
sine Chefs & Som-
melier Gastroherola-
rımız içindir.)

ALİ GÜNGÖRMÜŞ /  PA-
GEU Restaurant -  Münih

SERKAN GÜZELÇOBAN /
KLENOİD Restaurant -  Stutt-
gart 

OKAN CABRİ / CABRİS
Steak House -  Lippstadt

ORHAN TANÇGİL /  KOCH-

DİSH TURKİSH -  Düsseldorf 
CENGİZ G. BENKEN /  CIN-

KI SUSHİ Restaurant - Berlin
MEHMET Y. DEMİRDAĞ /

TOQQUM Restaurant -  Brüksel 
KORAL ELÇİ / KİTCHEN

GUERİLLAS  - Hamburg
Sommelier AHMET TOSUN

/ TOSUN Wein House - Berlin
ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLLERİ 
Türkiye ve Avrupa  gene-

lindeki İş İnsanı Gastroherola-
rımız içindir.)

ALİ ERDOĞAN / LEONAR-
DO GROUP GmbH 

Restaurant & ice cafeler Zin-
ciri -  Düsseldorf 

MEHMET AYGÜN /  HASIR
& BEEF CLUB Restaurant &
Steak House Zinciri - Berlin

MEHMET KAZANCIOĞLU
/ HACILAR ET KOMB. GmbH

Entegre Et Sanayi - Berlin 
MUSTAFA BAKLAN / SUN-

TAT GmbH
Gıda Ürünleri Üretim, İt-

halat, Dağıtım - Mannheim
MUSTAFA ŞAHİNGÖZ /

ONKEL GmbH
Sebze, meyve, feinkost

ith.Topt.Ticareti -
Hamburg

Dr. MUHİT-
TİN TAYLI /
MATVARL-
DEN 

G r o s s
M a r k e t l e r

Zinciri - Stock-
holm
ÖMER M.

ELMA / GGM GAS-
TRO İNT. GmbH

Uluslararası Endüstriyel
Mutfak &  Soğutma San. Tic.
-  Ochtrup

REMZİ KAPLAN / KAPLAN
GROUP GmbH

Uluslararası DGK Döner Res-
taurant Zinciri -  Berlin

ZEKERİYA YASEMİN /
YAYLA TÜRK GmbH  Ulus-
lararası Et & Süt Ürünleri
Ticareti - Krefeld

ANIL ARTAR / ARTAR
BROT GmbH

Fırıncılık san. Ekmek, unlu
mamul imalat ve pazarlaması
-  Leverkusen 

ATİLLA KARAKOÇ PLAT-
TEN Endüstri. GmbH

Endüstriyel Mutfak Sanayi
- Bremen 

CELAL İRGİ / EURO
GIDA Market İşletme-
leri GmbH.

Marketler Zinciri
- Berlin 

CÜNEYT ERHELVA-
CI /OZAN FOOD
GmbH

Falafel & vegan lezzetler
imalat ve  ticareti - Berlin

ELVAN TAŞLIÇUKUR /
MELİSSA Holding Restau-
rant ve cafe Zincirleri işlet-
mesi -  Kopenhag 

ERDOĞAN YÜCE / ME-
RAM Restaurant B.V.

Meram Restaurant Zin-
cirleri işletmesi -  Amster-
dam 

GÜRSEL ÜLBER /
SA-DE GAVÜRZE
GmbH

Baharat ithalat,
paketleme ve pazarlama - Ber-
lin

HASAN ASAN /  MİCHELİ-
NO & HATEX GmbH

Mutfak ve sofra Ekipmanları
Sanayi ve Tic.- Düsseldorf 

HIDIR SERİN / SERİN
COOLER GmbH

Endüstriyel Mutfak, soğut-
ma cihazları restaurant işl.-
Moers

HÜSEYİN ÖZER /  SOFRA
Restaurants Sofra Restaurantlar
kurucu ve işletmecisi -  Londra 

İBRAHİM CEYLAN /  CEY-
LANS GmbH

Ekmek üstü sürülebilir
meeler imalat ve pazarlaması
- Berlin

KORKMAZ ALTUN POTİS
DÖNER Makinaları GmbH En-
düstriyel mutfak cihazları &
döner makineleri imalatı -
Göttingen

METİN DAĞ / MANGAL &
PODOLSKİ DÖNER & Kebap
Res- taurantlar Zinciri -  Köln 

NEDİM AYDOĞDU
/ MAMBOCİNO COF-
FEE Kahve ticareti ve

Cafe mağazaları
Zinciri -  Londra 

OĞUZ EVLER
/ DTFOODAM-

BASSADOR Türkiye
lezzetleri tanıtım & danış-
manlık - Aachen 

TAMER AKKILIÇ /
MULTİKULT  Restaurant
İşletmeleri GmbH

Restaurant Zincir iş-
letmesi - Berlin

VELİ TÜFEKÇİ /
MOBELLAND GmbH

Restaurant, Cafe
Mutfak.ve  mobil-
yaları üretim ve pa-
zarlama -  Berlin 

ZAFER AŞKIN
/ DELFİN Seafoods

GmbH
Balıkçılık, deniz ürünleri

toptan, perakende satış işletmesi
- Berlin

Tüm Ödül Adayları;
Berlin'de yapılacak olan ödül

töreni tarihi kesinleştikten sonra
kamuoyuna duyurulacak, genel
takdim ve tanıtımları İTTİFAK
GAZETESİ, LEZZET HAREKETİ
Sayfamız ile  Türkiye ve Al-
manya'daki yayın organlarında,
yazılı ve dijital ortamlarda ya-
pılacaktır.

Y

AVRUPALI TÜRK “GASTROHEROLAR” ve TÜRKİYE LEZZETLERİ

EUROTÜRK  GASTROHEROLAR, “LEZZETE ODAKLI”
ÇALIŞMALARIYLA, DİKKAT ÇEKİYORLAR
LDF/Lezzet Dernekleri Federasyonu'nun girişimleri, TDU/Türk Alman İşve-
renler Birliğinin destekleri ve T.C. Berlin Büyükelçimiz, Sayın Ahmet Başar
Şen'in onayı ile hazırlanan "EUROTÜRK GASTROHEROS"  Üstün Başarı, Pro-
fesyonel Başarı ve Şükran ÖDÜLLERİNİN sahipleri belli olmaya başladı.

Avrupalı Türk Gastronomi
Yatırımcıları, Türkiye'den te-
darik yapıyor ve pazara giri-
yor.  Türkiye'deki Gastronomi
Yatırımcıları ise:  Avrupa'da
üretim ve dağıtım şirketleri
kuruyor. Bu hafta sizlere biri
Almanya'dan, diğeri Türki-
ye'denn 2 TÜRK LEZZET
MARKASI'nı takdim ediyoruz. 

Almanya, Krefeld merkezli,
YAYLA  TÜRK GmbH Avru-
pa'da ürettirdiği, paketlediği
"Helal Belgeli" Et, süt ve kahv-
altılık ürünlerini + 4 raflarda
Yayla markası ile perakende
sektörüne sunuyor. 1979 yı-
lında EUROTÜRK GASTRO-
HERO Zekeriya Yasemin ta-
rafından kurulan, halen bir
"Aile İşletmesi" olarak Avru-
pa'da ve Türkiye'de faaliyet
gösteren YAYLA'nın çeşitleri
çok zengin. Kuruluşun Satış
Md. Tülay Y. Ünal ile Kre-
feld'de, Avrupa'daki bayilik
teşkilatına, dağıtım yapılan
tesislerinde görüştük. 

Avrupada, begeni
ile tüketilen ve tüm
marketlerin rafla-
rında bulunabilen
YAYLA Markalı Et
(sucuk, pastırma,
vs) Süt (peynir, yo-
ğurt, vs) Kahvaltılık
(zeytin, reçel, vs) gibi lez-
zetlerimiz ile bakliyat ve hazır
yemek çeşitleri gerçekten nefis
ve leziz.

Türkiye, Bursa'da 20 yıldır
Dondurulmuş Gıda Sanayi

Ürünlerini, yüksek kalitesi,
ileri teknolojisi ve tecrübesi
ile üreten: FRESH FROST
Gıda San. A.Ş ise, Almanya'nın
Gross-Gerau kentinde kurdu-
ğu FRESH FROST GmbH ile
Türkiye Lezzetlerini, Avrupalı
damağına uygun ve cazip
ambalajlar ile %100 "Helal
Belgeli" olarak, "Herkes için

kaliteli ve leziz gıdalar"
sloganı ile pazarlı-

yor. Perakende
Sektörüne (Mar-
ketlere) - 40'ta
dondurulmuş,

sağlıklı ve kullanıma hazır:
Pizzalar, börekler, sebzeler,

etli veya tavuklu sebzeli ye-
mekler, kebaplar ve tatlıları,
distribütörleri kanalıyla da-
ğıtıyorlar. Her iki kuruluşu-
muza da başarılar diliyor, Ga-
zetemizde diger emsal kuru-
luşlarımızın faaliyetlerine de
yer vermek istiyoruz.

Avrupa'daki ETNİK ve ULUSAL MARKETLERDE, + 4 RAFLAR'da: Alman-
ya, Krefeld merkezli YAYLA TÜRK GmbH Et ve Süt ürünlerine, -18
Deep Freeze dolaplarında ise: Türkiye, Bursa merkezli FRESH FROST
Gıda A.Ş. 'nin pişirilmeye hazır ürünlerine rastlamak mümkün.

AVRUPA MARKETLERİ, MARKALI
LEZZETLERİMİZLE DOLUYOR 

Almanya'da; TU-
RİZM, GASTRO-
NOMİ ve LEZZET
Fuarları peşpeşe,
büyük Eyaletlerin
Başkentlerinde
devam ediyor
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