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AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı Yavuz, "Baş-
vuru aidatının, AFAD'a
bağış şeklinde ödenme-
sine karar verdik. Ba-
ğışlar, yetişkinler için
20 bin lira, kadın ve
genç adaylarımız için
10 bin lira, engelli aday-
larımız için 5 bin lira
şeklinde olacak." dedi.
YSK 14 Mayıs'ta yapı-

lacak seçim çerçevesin-
de istifa etmesi gere-
kenlere, 16 Mart Per-
şembe günü saat
17.00'ye süre tanıdığını
anımsatan Yavuz, se-
çimlerin yenilenmesi ka-
rarının ardından, AK
Parti Merkez Karar ve
Yönetim Kurulunun top-
lanıp bazı kararlar aldı-
ğını söyledi. » Sayfa 5’te

İçişleri Bakanı Soylu,
"Deprem nedeniyle ha-
yatını kaybeden va-
tandaşlarımızın sayı-
sının 48 bin 448 ol-
duğunu belirtmek is-
terim. Bunların içeri-
sinde yabancı uyruklu
sayısı ise 6 bin 660 ve
bunların büyük bir bö-
lümü Suriyeli kardeş-

lerimiz." dedi. Soyl,
afet bölgesindeki geçici
barınma merkezlerine
13 bin 808 mobil tu-
valet ile 5 bin 399 mo-
bil duş kurulduğunu
ve her birinin temizlik
işlerinin sahiplendiril-
diğini, 1854 çamaşır
makinesi dağıtıldığını
söyledi. » Sayfa 3’te

Türkiye İstatistik Ku-
rumu, ocak ayına iliş-
kin perakende satış
endekslerini açıkladı.
Buna göre, sabit fi-
yatlarla perakende
satış hacmi ocakta
geçen yılın aynı ayı-
na göre yüzde 33,9
arttı. Aynı ayda gıda,
içecek ve tütün sa-

tışları yüzde 24,4,
gıda dışı satışlar (oto-
motiv yakıtı hariç)
yüzde 42,4, otomotiv
yakıtı satışları ise
yüzde 23,6 yükseldi.
Sabit fiyatlarla pera-
kende satış hacmi,
ocakta bir önceki aya
göre yüzde 5,4 artış
gösterdi. » Sayfa 6’da

on yıllarda yüksek teknoloji
gerektiren projeleri tek tek
hayata geçiren Türkiye, bir-

çok projeyi de yakında kullanıma su-
nacak. Derlenilen bilgilere göre, Türkiye,
son dönemde özellikle savunma sana-
yisindeki yerli teknolojiler ile adından
sıkça söz ettiriyor. Merkezi ABD'de bu-
lunan askeri yayıncılık kuruluşu Defense
News dergisi tarafından savunma sa-
tışları baz alınarak yayımlanan ve dün-
yanın en prestijli savunma sanayi listesi
kabul edilen "Defense News Top 100"de
3 Türk şirketi yer alıyor. Listede, ASEL-
SAN 49'uncu, Türk Havacılık ve Uzay
Sanayii AŞ (TUSAŞ) 67'nci ve ROKET-
SAN da 86'ncı sırada bulunuyor.
Bayraktar Kızılelma
göklerde

Baykar'ın öz sermayesiyle milli ve
özgün olarak geliştirdiği Türkiye'nin
ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızı-
lelma, ilk uçuşunu başarıyla gerçek-
leştirdi. Bayraktar Kızılelma'nın 18 da-
kika süren ilk uçuşu, Türk havacılık
tarihinde yeni bir dönemin perdesini
açmış oldu. Bayraktar Kızılelma, özellikle
kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliye-
tiyle muharebe sahasında devrim ger-
çekleştirecek bir platform olarak görü-

lüyor. TCG Anadolu gemisi gibi kısa
pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine
sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar
Kızılelma, bu yeteneği sayesinde deni-
zaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek.
Bayraktar TB2 SİHA da başta terör ör-
gütü PKK ile mücadele başta olmak
üzere Azerbaycan'ın Karabağ operas-
yonu, Libya iç savaşı ve Ukrayna-Rusya
savaşında sahadaki dengeleri kullanı-
cıları lehine değiştirmeyi başararak
adını bütün dünyada duyurdu.
Milli Muharip Savaş Uçağı

Savunma sanayisinde dikkati çeken
gelişmelerden biri Türk Havacılık ve

Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından
yapılan Milli Muharip Savaş Uçağı'nda
yaşanıyor. Türkiye'nin hava gücüne
büyük bir katkı yapacak uçağın 2023'te
hangardan çıkması, 2025-2026'da ilk
uçuşunun yapılması ve 2028 yılından
sonrada envantere katılması bekleniyor.
2014 yılından bu yana TSK'ya hizmet
veren ATAK helikopterleri de aynı za-
manda Pakistan ve Filipinler ordusunda
faal olarak kullanılıyor ve başka ülke-
lerden de talep görüyor.
Togg yakında yollarda

Türkiye, Türkiye Otomobili Gi-
rişim Grubu (TOGG) ile kendi oto-

mobili üretme konusunda büyük
bir mesafe kat etti. Elektrikli, bağ-
lantılı ve yeni nesil TOGG, Gemlik'te
bulunan fabrikada üretiliyor. Avru-
pa'nın doğuştan elektrikli ilk SUV'u
unvanını alacak TOGG aynı za-
manda 3'üncü seviyeye hazır oto-
nom (sürücüsüz) bir araç olacak.

Türkiye'de son dönemde uzay
çalışmaları alanında da önemli
adımlar atıldı. 2018 yılında Resmi
Gazete'de yer alan Cumhurbaşkan-
lığı Kararnamesi ile kurulan Türkiye
Uzay Ajansı, Türkiye'nin Milli Uzay
Programı'nın tanıtım toplantısı ile
10 hedefini de açıkladı. » Sayfa 3’te

S

Türkiye, sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve
sürücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda dünyada kabul görmüş teknolojiler üretiyor.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında
Adana Demirspor'u sahasında 4-1 ye-
nen Trabzonspor, kendi evinde topla-
dığı puanlarla güldü. » Sayfa 7’de

Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerden et-
kilenen Gaziantep, Ada-
na ve Osmaniye'de öğ-
renciler dersbaşı yaptı.

Yarıyıl tatilinin ardından
6 Şubat'ta başlaması
planlanan eğitim öğre-
tim, depremler nedeniyle
ertelenmişti. » Sayfa 3’te

Mustafa Pekşen: İcâzet, sanatkârların
omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklüyor

Trabzonspor sahasında
topladığı puanlarla güldü

Şap hastalığı insan sağlığı
için risk oluşturmuyor

Ittıfak

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Viroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Kadir Yeşilbağ, "Şap hastalığı hayvanlar-
dan insanlara bulaşma olasılığı bildirilmiş
bir hastalıktır ama bu çok güçlü bir
olasılık değildir." dedi. » Sayfa 2’de

Emekli Kıdemli Albay Hattat
Mustafa Pekşen Hocamızla
gerçekleştirdiğimiz e-sohbe-
tin ikinci bölümünün özne-
sini muhatabımızın sülüs-
nesih icâzet süreci ve dep-
rem teşkil ediyor.  Kadir Ho-
cam aslında bazı kıdemli ve
usta talebelerine o yıl (2013
yılında) icazet vermeyi dü-

şünüyordu. Hatta o yılın son
dört ayında talebelerine ica-
zet yazılarına başlama görevi
de vermiş ve sınıfta bunların
müzakerelerine başlanmıştı.
Bu fakir de (Her ne kadar
Hoca görev vermese de) boş
vakitlerinde klasik icâzet
yazı kıtaları üzerinde dene-
melere başlamıştı.

Dünyadakabulgörmüşteknoloji
yatırımları meyvesini veriyor
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Depremden etkilenen 3 ilde de
eğitim öğretim yeniden başladı

AK Parti’de milletvekilliği aday
adaylığı başvuru şartları belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde
48 bin 448 kişi hayatını kaybetti FO

T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel
Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Mustafa Destici'yi kabul
etti. AK Parti Genel Merkezi'ndeki
basına kapalı toplantı 1 saat sürdü.
Destici, görüşmenin ardından ga-
zetecilere yaptığı açıklamada,
Cumhur İttifakı'nın, devletin be-
kası, ülkenin bütünlüğü ve milletin
istiklal ve istikbalini önceleyerek
yoluna devam ettiğini söyledi.

Cumhur İttifakı içinde yer alırken,
eksik buldukları noktaları dönem
dönem dile getirdiklerini, toplu-
mun çeşitli kesimlerinin haklı ta-
leplerinin takipçisi olduklarını vur-
gulayan Destici, bugün de yine
bu talepleri dile getirdiklerini be-
lirtti. Destici, bugünkü kararlarının
bu şekilde olduğunu, nisana kadar
olağanüstü birtakım gelişmeler
olursa onu da tekrar değerlendi-
receklerini ifade etti. » Sayfa 5’te

İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN RÖPORTAJI 8’DE

ABD’de SVB’nin iflası küresel piyasalardaki endişeleri artırdı

» Sayfa 6’da

Bir grup öğretmen arkada-
şımla, “Öğrencilerin derslere
karşı ilgilerini nasıl artıra-
biliriz?” diye konuşuyoruz.
Öğrencilerin derslere karşı
ilgisi yok denecek kadar az.

ADEM KEVEN » 5’te

Herkes Her Şeyi
Biliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti

Perakende satış hacmi ocakta
yıllık bazda yüzde 33,9 arttı
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Deprem bölgesinde kurduğu onkoloji
merkeziyle kanser hastalarına umut oldu

OAH dünyadaki
en ölümcül akci-
ğer hastalıkları-

nın başında geliyor. Nefes al-
mayı zorlaştıran ve buna bağlı
olarak hareket kapasitesini kı-
sıtlayan KOAH, tıpta son za-
manlarda sıklıkla kullanılan
rezektör balon tedavisi ile ko-
layca kontrol altına alınabiliyor.
KOAH nedeniyle nefes almakta
zorlanan ve son dönemde ha-
reket kabiliyeti de oldukça
azalan Mustafa Sönmez (50),
Medicana International Sam-
sun Hastanesi’nde uygulanan
rezektör balon tedavisi ile sağ-
lığına kavuşarak, kısa mesafe
koşabilecek duruma geldi.

Dünyada oldukça sık görü-
len KOAH ve yeni tedavi yön-
temleri hakkında bilgi veren
Göğüs Hastalıkları Uzmanı
Doç. Dr. Özgür İnce, “KOAH
hala akciğer hastalıkları ara-
sında birinci derecede ölümcül
hastalık olmaya devam ediyor.
KOAH'ın en büyük sebebi si-
gara ve kötü hava maruziye-
tidir. Sigaraya bağlı olarak
dünyada her gün 12 bin kişi
hayatını kaybediyor. Sigaraya
bağlı ölümlerin en büyük se-
bebi de KOAH'tır. KOAH ile
mücadelemiz de devam ediyor.
2 tip KOAH vardır. Bunlar hava
artışıyla giden ve kronik bronşit
tip olarak sıralanabilir. Son
yıllarda kronik bronşit ile ilgili
KOAH'ta balon ile dilatasyon
ve rezeksiyon tedavisi geliş-
meye başladı. Bizler de klini-
ğimizde ileri derece bir KOAH
hastasına bu tedaviyi uygula-
dık. Bu tedaviyi gelecek vade-
den umut verici bir yöntem
olarak görüyoruz” dedi.
“Tedavi sonrası hastalar
günlük yaşantısına kısa
sürede geri dönüyor”

Rezektör balon tedavisinin
etkilerinden bahseden Göğüs
Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.

H ü s e -
yin Ulaş
Çınar, “Re-
zektör balon
tedavisi, kronik bronşit
nedeniyle oluşmuş KOAH'ta,
daralan hava yollarının, üzeri
örtülü bir balon yardımıyla
genişletilmesi ve beraberinde
havayollarında mukus üreti-
mini sağlayan goblet hücre-
lerinin parçalanarak köpük
halinde temizlenmesi işlemi-
dir. Rezektör balon tedavisini
genel anestezi altında uygu-
luyoruz. Yaklaşık 1-2 saat sü-
rüyor. İşlem sonrası 1 gün
yoğun bakım ve 1-2 gün takip
süresinden sonra hastaları ta-
burcu ediyoruz. Ağır KOAH'ta
nefes darlığı nedeniyle yürü-
mekte bile zorlanan hastalar,
işlem sonrası günlük yaşam-
larına devam edebilecek dü-
zeye geliyorlar. Ancak bu te-
davi belli derecenin üzerin-
deki KOAH hastalarında fay-
dalı olmakta. Hastalığın de-

r e c e s i n i
fev1 dediği-

miz tıbbi te-
rim üzerinden de-

ğerlendiriyoruz. Yüzde 80
fev1 değerine sahip hastalar
normal kişi olarak değerlen-
dirilebilir. Bu değerin yüzde
50’nin altına düşmesi alarm
verici düzeydir. Yüzde 30’un
altına düşen hastalar ise bir
süre sonra akciğer nakline
aday olabilir. Biz yüzde 50’nin
altına düşmeyen hastalarda
rezektör balon tedavisini dü-
şünmüyoruz. Genel olarak yüz-
de 30-50 arasında fev1 değeri
olan hastalarda uygulanması
öneriyoruz” diye konuştu.

Evde yardımcı solunum ci-
hazı olmadan nefes almakta
zorlanan hastanın tedavinin
hemen sonrasında büyük bir
iyileşme kat ettiğini dile getiren
Dr. Çınar, “Hastamız 10 yıldır
KOAH nedeniyle takip edilen
bir hasta. Çeşitli medikal te-
davilerle günlük yaşantısını

idame ettirmeye çalışıyordu.
Oksijen bağımlısı olarak günlük
hayatına devam etmek zorun-
daydı. Son yaptığımız mua-
yenede hastanın fev1 değerinin
yüzde 20’nin altına düştüğünü
gördük. Akabinde hastanemiz
akciğer hastalıkları komitesinin
kararı ile rezektör balon teda-
visinin yapılmasına karar ver-
dik. Hastamız işlem sonrası 1.
günde oksijenden bağımsız bir
şekilde günlük aktivitelerini
yapacak konuma geldi. İşlem
öncesi yüzde 18 olan fev1 de-
ğeri, işlem sonrası 12. saate
yüzde 44’e kadar yükseldi. Re-
zektör balon tedavisi gelecek-
teki KOAH tedavisi açısından
umut verici bir tedavi yöntemi.
Bu tedavi yönteminin patenti
ilk olarak 2006’da bir Türk
profesör tarafından alındı.
2010 yılından itibaren de çeşitli
kanser hastalıklarının tedavi-
sinde kullanılan bu yöntemin
KOAH'ta kullanılmaya başla-
ması da 2015 yılından itibaren

arttı” şeklinde konuştu.
2 gün önce ameliyat
oldum, bugün
koşabilirim”

Tedavi sonrası kendisini çok
iyi hissettiğini vurgulayan has-
ta Mustafa Sönmez ise “Yak-
laşık 10 yıldır KAOH ile mü-
cadele ediyorum. Hem tıbbi
hem de bitkisel anlamda bir-
çok tedavi denedim ama iste-
diğim verimi alamadım. Son
dönemde tamamen nefes ala-
maz ve hareket edemez hale
geldim. Medicana’da rezektör
balon tedavisi uygulandı. İş-
lemde hiçbir zorluk çekmedim.
1 günde her şey olumlu an-
lamda değişti. 2 gün önce
ameliyat oldum, bugün biraz
koşabilirim. Bu ameliyat yön-
temini tıbba kazandıran dok-
torlarımıza şükranlarımı su-
nuyorum. Böyle bir imkan
varken insanlar bu tedaviden
faydalansınlar” ifadelerini kul-
landı. lSAMSUN-İHA

Ankara Onkoloji Hastanesi Tıbbi
Onkoloji Kliniği İdari Sorumlusu
Doç. Dr. Cengiz Karaçin, "Hatay
Dörtyol Devlet Hastanesinde daha
önce kanser tedavisi uygulanmı-
yordu, buraya sıfırdan kemoterapi
ünitesi, onkoloji merkezi kurmak
bana nasip oldu." dedi. Hatay'da
depremin ardından kanser hasta-
larının acil tedavi ihtiyacı için
Dörtyol Devlet Hastanesi'ne ilk
kez onkoloji merkezi ve kemote-
rapi ünitesi kuran Doç. Dr. Cengiz
Karaçin, "Çadırda kalan, tedavisi
2-3 hafta gecikmiş kanser hastaları
vardı, onlara ihtiyaçları olan te-
davileri verebilmenin mutluluğunu
yaşadık. İyi ki 'Gelir misin' diyen
o telefonu aldım iyi ki kabul ettim
ve iyi ki Hatay'a gittim." dedi. An-
kara Onkoloji Hastanesi Tıbbi On-
koloji Kliniği İdari Sorumlusu Ka-
raçin, Kahramanmaraş merkezli
6 Şubat'ta meydana gelen dep-
remlerin ardından Türkiye'nin dört
bir yanından bölgeye gitmek için
gönüllü çok sayıda doktor arasın-

daydı. Karaçin, AA muhabirine,
depremden en çok etkilenen il-
lerden Hatay'da acil tedavi ihtiyacı
bulunan kanser hastaları için on-
koloji merkezi ve kemoterapi üni-
tesini faaliyete geçirme süreçlerini
anlattı. Depremin ardından has-
tanedeki onkoloji hekimleri ve
Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile
bölgeye nasıl destek sağlanabile-
ceğine ilişkin çalışmalara başla-
dıklarını aktaran Karaçin, kendi-
sinin de yer aldığı tıbbi onkoloji
alanında gönüllü doktor listesi
oluşturarak Sağlık Bakanlığına bil-
dirdiklerini söyledi. Doç. Dr. Cengiz
Karaçin, bu kapsamda 26 Şubat'ta
görevlendirme telefonunu aldığını
belirterek, "Sağlık Bakanlığı ile Ha-
tay Dörtyol Devlet Hastanesi yö-
netimi, orada bir onkoloji merkezi
kurmayı ve bu kapsamda bir tıbbi
onkoloji uzmanı görevlendirilmesini
planlamıştı. Bana telefon geldiğinde
tereddütsüz kabul ettim, hemen
26 Şubat'ta Hatay'ın Dörtyol ilçesine
gittim." diye konuştu. lHATAY-AA

Hayvanlarda görülen şap hastalığı
insan sağlığı için risk oluşturmuyor
Bursa Uludağ Üniversitesi Ve-
teriner Fakültesi Viroloji Ana
Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
Kadir Yeşilbağ, "Şap hastalığı
hayvanlardan insanlara bu-
laşma olasılığı bildirilmiş bir
hastalıktır ama bu çok güçlü
bir olasılık değildir." dedi. Ulu-
dağ Üniversitesi Veteriner Fa-
kültesi Viroloji Ana Bilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Kadir Yeşil-
bağ, Türkiye'de şap hastalı-
ğının daha önce hiç görül-
meyen yeni tipi olan SAT-2
varyantının ortaya çıkmasının
insan sağlığı yönünden tedir-
gin edici yönünün bulunma-
dığını bildirdi. Yeşilbağ, AA
muhabirine, şap hastalığının
Türkiye'de bilinen ve çok uzun
yıllardan beri görülen bir has-
talık olduğunu söyledi. Has-
talığın, geviş getiren çiftlik
hayvanlarında, sığır, koyun
ve keçilerde her sene değişik
bölgelerde az veya çok gö-
rüldüğünü belirten Yeşilbağ,
Türkiye'de bununla ilgili kont-
rol mücadele programı uy-

gulandığını ve her sene Tarım
ve Orman Bakanlığınca iki
dönem halinde aşılamaların
yapıldığını dile getirdi. Şap
hastalığının etkilerine değinen
Yeşilbağ, "Özellikle sığırlarda
ağır olmak üzere ağız boşlu-
ğunda lezyonlar, dil üzerinde
vezikül dediğimiz içi sıvı dolu
keseciklerin oluşmasıyla, ayak-
larda yine benzer bulgular ve
topallıkla karakterize bir has-
talık. Bulaştırılma özelliği çok
yüksek, çok hızlı bulaştırılıyor
fakat öldürücülüğü çok daha
düşük olan bir hastalıktır. Asıl
önemini ortaya çıkaran konu
ekonomik olarak önemli ka-
yıplara sebep olmasıdır. Do-
layısıyla şap hastalığı hayvan-
cılık açısından önemli etkiler
doğurabilir ve kontrol tedbir-
leri kesinlikle elden bırakıl-
maması gereken bir hastalık-
tır." diye konuştu. Prof. Dr.
Yeşilbağ, bu virüsün 7 farklı
serotipi bulunduğunu, bun-
lardan birinin SAT-2 olduğunu
aktardı. lBURSA-AA

Sosyal medya ile birlikte günümüzde
güzellik algısında sürekli bir değişim
meydana geldiğini ve bu durumun es-
tetik cerrahisini de etkilediğini kaydeden
Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, “
Gençler arasında estetik trendleri ol-
dukça değişken. Bu durum ameliyat-
larda da etkili oluyor” dedi. Estetik
ameliyatlarda Türkiye’nin önemli bir
merkez haline geldiğini belirten Estetik
Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık, özellikle
yurt içinde estetik yaptırma yaşının
gittikçe düşmeye başladığına dikkat
çekti. Sosyal medyanın estetik operas-
yonlarda etkili bir mecra olduğunu
belirten Işık, “Sosyal medyanın güzellik
trendleri, influencerlar veya ünlü kişi-
lerin yaptırmış olduğu estetik operas-
yonlar estetik cerrahisine rağbeti artıyor.
Bu rağbeti göz çevresinde gördük.
Genç hastalar göz estetiği için bize
başvuruyorlar. Aynı zamanda yurt dı-
şından da oldukça rağbet var” dedi.
Yeni trend “badem göz”

Estetik ameliyatlarda gençler ara-
sında trendlerin her sene değiştiğini
belirten BHT Clinic Plastik Rekonstrüktif
ve Estetik Cerrahı Op. Dr. Cemil Işık,
“Gençler arasında trendler oldukça de-
ğişiyor ve farklılaşıyor bu durumu ame-
liyatlarda da görüyoruz. Son dönem-
lerde ise göz estetiğine karşı bir ilgi
var. Genç hastalarda görme alanını et-
kileyecek kadar göz kapaklarında sark-
malar görebiliyoruz. Bu hastalarda
hem işlevselliği geri kazanmak için
hem de hastanın kendisini iyi hisset-
mesini sağlamak için operasyon yapa-
biliyoruz. Ancak son dönemlerde trend
haline gelen badem göz ameliyatları
daha çok estetik problemler için yapıl-
makta” dedi. Badem göz cerrahi işlemi
hakkında bilgiler veren Işık, “Badem
göz aslında gözümüzün dış kısmının
iç kısmından daha yukarıda olmasıdır.
İşlem sonrasında özellikle yara yeri
enfeksiyonları ve göz kapağının dışa
doğru açılması gibi problemleri göre-
biliyoruz. Göz kapağının dışa doğru
açılmasıyla beraber kuru göz, kırmızı
göz dediğimiz önemli sorunlara yol
açabiliyor” dedi. lİSTANBUL-İHA

K

Adıyaman’da enkaz altındaki
zirai ilaçlar uzman ekip
tarafından çıkarılıyor

Uzun yıllardır kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) ile mücadele eden ve son zamanda nefes almak-
ta zorluk çeken bir hasta, rezektör balon tedavisinden birkaç gün sonra koşabilecek seviyeye geldi.

‘Estetik cerrahisinde
trendleri sosyal
medya belirliyor’

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

KOAH hastalarını koşturan tedavi:
REZEKTÖR BALON TEDAVİSİ
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen deprem-
lerde Adıyaman'da zirai ilaç sa-
tışı yapan iş yerlerinin de yıkıl-
ması sonucu enkaz altında kalan
ilaçlar uzman ekip tarafından
güvenlik önlemleri alınarak çı-
karılıyor. Depremlerden en çok
etkilenen illerden Adıyaman'da
enkaz kaldırma ve tehlike arz
eden binaların yıkım işlemleri
sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği ile Tarım ve Or-
man İl müdürlükleri, depremde
yıkılan tarım ve hayvansal ilaç
satışı yapan 6 iş yerinin enka-
zından ürünlerin çıkarılması
için uzman ekip oluşturdu. Ko-
ruyucu tulum giyen ekip, ilaç-
ları, çevre ve insan sağlığına
zarar vermeden yıkıntılar al-
tından kontrollü şekilde çıka-
rıyor. Adıyaman'da koordinatör
vali olarak görev yapan Ordu
Valisi Tuncay Sonel, AA muha-
birine, enkaz kaldırma çalış-
malarının hızla devam ettiğini
anlattı. Enkaz altında kalan
kimyasal ilaçların insan ve çevre

sağlığı için tehdit oluşturduğuna
dikkati çeken Sonel, "Depremde
6 zirai ilaç bayisi enkaz altında
kalmıştı. Bu ilaçların insan ve
çevre sağlığına zarar vermemesi
için uzman ekipler oluşturduk.
İki müdürlüğümüze bağlı ekip
özel kıyafet giyerek çalışıyor.
Sonuçta kimyasal ilaçlar da
olabiliyor. Gerekli önlemleri
aldık." dedi. Sonel, enkaz kal-
dırma çalışmalarında en çok
dikkat edilmesi gerek konu-
lardan birinin insan ve çevre
sağlığı olduğuna işaret ederek,
bu ilaçların çevreye yayılması
durumunda zarar verebildi-
ğini belirtti. "Buradan çıkar-
tılan ilaçlar, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği İl Mü-
dürlüğünce depolara görü-
lüyor. Sağlam ilaçları sahip-
lerine teslim ediyoruz. Bo-
zulmuş olanlar da depolanı-
yor. Daha sonra usulüne uygun
şekilde bertaraf edilecek." di-
yen Sonel, ekiplerin çalışma-
larını titizlikle sürdürdüğünü
kaydetti. lADIYAMAN-AA
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2015'te restorasyonuna başlanan
ve büyük bir titizlikle çalışmaları
tamamlanan Seddülbahir Kalesi,
Şehitleri Anma Günü ve Çanak-
kale Deniz Zaferi'nin 108. yıl
dönümünde açılacak. Kültür ve
Turizm Bakanlığı Çanakkale Sa-
vaşları ve Gelibolu Tarihi Alan
Başkanlığınca 2015'te restoras-
yonuna başlanan ve büyük bir
titizlikle çalışmaları tamamlanan
Seddülbahir Kalesi, Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 108. yıl dönümünde
açılacak. Çanakkale Boğazı'nın
girişini savunmak amacıyla Os-
manlı Padişahı 4. Mehmet dö-
neminde yaptırılan Seddülbahir
Kalesi'ndeki restorasyon çalış-
maları tamamlandı. Padişah 4.

Mehmet'in annesi Hatice Turhan
Sultan tarafından 1659 yılında
Boğazın girişini savunmak ama-
cıyla yaptırılan Seddülbahir Ka-
lesi, dünya harp tarihine geçen
Çanakkale Muharebeleri sıra-
sında 12 top ile savunmaya ka-
tıldı. İngiliz ve Fransız gemile-
rinin henüz bir savaş durumu
olmamasına rağmen Boğazın
girişini koruyan tabyaları 3 Ka-
sım 1914'te bombalamasının ar-
dından ilk şehitlerin verildiği
kalede, 2015 yılının Haziran
ayında başlayan restorasyon ça-
lışmaları tamamlanarak çevre
düzenlemelerine geçildi.

Büyük Zafer'in 108. yılında
açılışı yapılacak kale, diğer gazi
kaleler Bigalı ve Kilitbahir gibi

yaşayan müze olarak hizmet ve-
recek. Çanakkale Savaşları ve Ge-
libolu Tarihi Alan Başkanı İsmail
Kaşdemir, AA muhabirine, Tür-
kiye'nin en önemli restorasyon-
larından birinin daha sonuna ge-
lindiğini söyledi. Seddülbahir Ka-
lesi'nin Boğazın hemen girişinde
yer alan tarihi bir mekan olduğunu
belirten Kaşdemir, şöyle konuştu:
"Çanakkale Savaşları'nda büyük
kahramanlıklara sahne olmuş bir
kale. Büyük hatıraları içinde ba-
rındıran tarihin ecdadımızın bize
emanet olan önemli bir yapının
restorasyon çalışmaları tamam-
landı. Bu tarihi mekanı inşallah
bir tarihi zafer günümüz olan 18
Mart Deniz Zaferi gününde hep
birlikte hizmete açacağız. Sed-

dülbahir Kalesi uzun yıllar tarihe
tanıklık etmiş, Çanakkale Boğa-
zı'nda muhafızlık yapmış, hem
Çanakkale Boğazı'nın hem de İs-
tanbul'un güvenliğinde çok önemli
ve etkin rol oynamış bir tarihi
mekan. Çanakkale Savaşları sı-
rasında da gerçekten büyük mu-

harebelere sahne olmuş ve destan
yazan kahraman Mehmetçiği de
bağrında barındırmış ve Çanak-
kale'nin ilk şehitlerini verdiğimiz
yer olarak tarihe geçmiştir. Bizim
için çok kıymetli bir yapıdır. Türk
tarihinin simge yapılarından bi-
risidir." lÇANAKKALE-AA

on yıllarda yüksek
teknoloji gerektiren
projeleri tek tek ha-

yata geçiren Türkiye, birçok pro-
jeyi de yakında kullanıma suna-
cak. AA muhabirinin derlediği
bilgilere göre, Türkiye, son dö-
nemde özellikle savunma sana-
yisindeki yerli teknolojiler ile
adından sıkça söz ettiriyor. Mer-
kezi ABD'de bulunan askeri ya-
yıncılık kuruluşu Defense News
dergisi tarafından savunma sa-
tışları baz alınarak yayımlanan
ve dünyanın en prestijli savunma
sanayi listesi kabul edilen "De-
fense News Top 100"de 3 Türk
şirketi yer alıyor. Listede, ASEL-
SAN 49'uncu, Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) 67'nci
ve ROKETSAN da 86'ncı sırada
bulunuyor. 
Bayraktar
Kızılelma göklerde

Baykar'ın öz sermayesiyle milli
ve özgün olarak geliştirdiği Tür-
kiye'nin ilk insansız savaş uçağı
Bayraktar Kızılelma, ilk uçuşunu
başarıyla gerçekleştirdi. Bayraktar
Kızılelma'nın 18 dakika süren
ilk uçuşu, Türk havacılık tarihinde
yeni bir dönemin perdesini açmış
oldu. Bayraktar Kızılelma, özel-

likle kısa pistli gemilere iniş kalkış
kabiliyetiyle muharebe sahasında
devrim gerçekleştirecek bir plat-
form olarak görülüyor. TCG Ana-
dolu gemisi gibi kısa pistli gemi-
lere iniş ve kalkış kabiliyetine
sahip olacak şekilde geliştirilen
Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği
sayesinde denizaşırı görevlerde
önemli rol üstlenecek. Bayraktar
TB2 SİHA da başta terör örgütü
PKK ile mücadele başta olmak
üzere Azerbaycan'ın Karabağ
operasyonu, Libya iç savaşı ve
Ukrayna-Rusya savaşında saha-
daki dengeleri kullanıcıları lehine
değiştirmeyi başararak adını bü-
tün dünyada duyurdu. Ayrıca
yeni insansız hava araçları sahaya

çıkmak için gün sayıyor. Baykar,
Bayraktar TB3 ile Muharip İn-
sansız Uçak Sistemi'nin (MİUS)
TCG Anadolu'da birlikte görev
yapacağını duyurdu. Baykar Tek-
noloji Lideri Selçuk Bayraktar,
Bayraktar TB3'ün dünyada ilk
defa kısa pist bir gemiden kon-
vansiyonel bir şekilde inip kal-
kan insansız hava aracı olarak
çok büyük bir kuvvet çarpanı
oluşturacağını belirtiyor. 2021
yılında TSK envanterine dahil
olarak Türkiye’nin İHA liginde
dünyadaki ilk 3 ülke arasına
girmesini sağlayan Bayraktar
AKINCI TİHA (Taarruzi İnsan-
sız Hava Aracı) da kendisine
ait milli havacılık irtifa rekorunu

kırarak adını tarihe yazdırdı.
Milli Muharip
Savaş Uçağı

Savunma sanayisinde dikkati
çeken gelişmelerden biri Türk
Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ
(TUSAŞ) tarafından yapılan Milli
Muharip Savaş Uçağı'nda yaşa-
nıyor. Türkiye'nin hava gücüne
büyük bir katkı yapacak uçağın
2023'te hangardan çıkması,
2025-2026'da ilk uçuşunun ya-
pılması ve 2028 yılından sonrada
envantere katılması bekleniyor.
2014 yılından bu yana TSK'ya
hizmet veren ATAK helikopterleri
de aynı zamanda Pakistan ve Fi-
lipinler ordusunda faal olarak
kullanılıyor ve başka ülkelerden
de talep görüyor.
Togg yakında
yollarda

Türkiye, Türkiye Otomobili
Girişim Grubu (TOGG) ile kendi
otomobili üretme konusunda bü-
yük bir mesafe kat etti. Elektrikli,
bağlantılı ve yeni nesil TOGG,
Gemlik'te bulunan fabrikada üre-
tiliyor. Avrupa'nın doğuştan elek-
trikli ilk SUV'u unvanını alacak
TOGG aynı zamanda 3'üncü se-
viyeye hazır otonom (sürücüsüz)

bir araç olacak. Ayrıca, Togg ve
Farasis Energy ortaklığında temiz
enerji depolama çözümleri ge-
liştirmek üzere kurulan Siro Silk
Road Temiz Enerji Depolama
Teknolojileri (Siro), yönetim mer-
kezinin de bulunduğu Gebze’de
kurduğu Batarya Geliştirme Mer-
kezi’nde prototip bataryasının
üretim ve testlerini başarıyla ta-
mamladı. Siro, 2031 yılı itibarıyla
yıllık 20 GWs’lık üretim kapasi-
tesiyle bölgenin lider enerji de-
polama oyuncularından biri ola-
cak, temiz enerjinin yaygınlaştı-
rılmasına, karbon emisyonlarının
azaltılmasına, dolayısıyla sürdü-
rülebilir dünyaya önemli katkı-
larda bulunacak.

Türkiye, Kovid-19 salgının
başlamasının ardından hastalığın
sebep olduğu olumsuzlukları or-
tadan kaldırmak için teknolojiler
geliştirmeye devam etti. Sağlık
Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'nın öncülüğünde, Ar-
çelik, ASELSAN, Baykar ve Bi-
osys mühendislerinin seferber-
liğiyle geliştirilen Biyovent Yo-
ğun Bakım Tipi Mekanik Ven-
tilatör Cihazı, Kovid-19 salgının
ilk aylarında çok sık yaşanan
solunum cihazı sorununa çö-
züm oldu.  lİSTANBUL-AA
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Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen Gaziantep, Adana
ve Osmaniye'de öğrenciler dersbaşı
yaptı. Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Gaziantep'te,
662 bin 502 öğrenci dersbaşı yaptı.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahraman-
maraş olan depremlerden etkilenen
Gaziantep'teki okullarda tadilat ve
onarım çalışmalarının tamamlan-
masının ardından öğrenciler için
ders zili çaldı. Gaziantep Lisesi'nde
öğrenciler, saygı duruşu ve İstiklal
Marşı'nın okunmasının ardından sı-
nıflara alındı. Yaklaşık 900 öğrencisi
bulunan lisede öğrencilerin büyük
bölümünün okula geldiği gözlendi.
Kentte yarıyıl tatilinin ardından 6
Şubat'ta başlaması planlanan eğitim
öğretim, depremler nedeniyle erte-
lenmişti. Kahramanmaraş merkezli
depremlerin yıkıma neden olduğu
Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye il-
çelerinde öğrenciler çadır ve kon-
teynerlerden oluşturulan sınıflarda
derse başladı. "Asrın felaketi" olarak

nitelendirilen 6 Şubat'taki deprem-
lerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı
ilçesinde, TSK tarafından kurulan 6
çadırda öğrenciler dersbaşı yaptı.
Anaokulu, ilkokul ve ortaokulun bu-
lunduğu çadırlarda, öğrenciler, saygı
duruşu ve İstiklal Marşı'nın okun-
masının ardından sınıflara girdi. Eği-
tim öğretimin başlaması dolayısıyla
Cengiz Topel İlkokulu'nda tören dü-
zenlendi. Yüreğir İlçe Milli Eğitim
Müdürü Murat Çelik, törende yaptığı
konuşmada, öğretmen ve öğrencilere
geçmiş olsun dileğinde bulunarak,
"Sizleri çok özledik. Hepimize çok
geçmiş olsun. Öğretmenleriniz sa-
bırsızlıkla sizleri bekliyordu, bugüne
kavuştular. İstiklal Marşı'nı bugün
gür bir sesle birlikte okuyacağız.
Mahalledeki herkesi uyandırın. Her-
kese iyi dersler diliyorum." dedi. Vali
Yılmaz ve beraberindekiler daha
sonra okuldaki öğretmenlerle bir
araya geldi. Burada depremde ha-
yatını kaybedenler için dua edildi.
lGAZİANTEP/ADANA/OSMANİYE
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Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Mehmet Ali Kaya, deprem
öncesinde alınacak önlemlerin hasar
ve can kayıplarını en aza indireceğini
söyledi. Trakya Üniversitesi Doğal Afet
Yönetimi Uygulama ve Araştırma Mer-
kezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Ali
Kaya, AA muhabirine, 6 Şubat'taki Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerin çok
sayıda binanın yıkımına ve binlerce in-
sanın ölümüne neden olduğunu anım-
sattı. Depremden en az hasarla ve ka-
yıpla ayrılmanın yolunun deprem ön-
cesinde alınacak önlemlerden geçtiğini
anlatan Kaya, bireysel ve kurumsal
tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Türkiye'de depremlerin olmaya de-
vam edeceğini ve bu konuda farkın-
dalığın artırılması gerektiğini dile ge-
tiren Kaya, şöyle devam etti: "Hem bi-
reysel hem kurumsal önlemler olmalı.
Kişisel olarak evde ulaşılması kolay
bir yerde deprem çantası bulunmalı.
Bu çantanın içinde olmazsa olmazların
başında su ve konserve gibi yiyecek
geliyor. Depreme yönelik olarak aile
bireyleri olası bir afette ne yapacakları
konusunda önceden konuşmaları ge-
rekiyor. Deprem anında yaşam üçgeni
sağlayacak alanlar tespit edilmeli. Ya-
şam üçgeni, olası bir yıkımda enkazdan
sağ çıkmayı sağlayacak bir boşluk oluş-
turuyor. Bu boşluğu az ezilip, hacmi
daha az azalan eşyalar oluşturur. Ba-
şımızı ve iç organlarımızı koruyacak
şekilde 'çök-kapan-tutun'u gerçekleş-
tirmeliyiz. Bunun yanı sıra depremin
hemen ardından gördük ki, afette ilk
müdahaleyi yapacak kişiler bizleriz.
Bu anlamda sertifikalı ilk yardım ve
arama kurtarma eğitimi almak çok
önemli. Gönüllü sayıları artırılmalı ve
kurslara katılarak bilinçlendirme ça-
lışmaları yapılmalı."

Kaya, yapısı ve üzerine kurulu ol-
duğu zemin özelliklerinin, binanın,
depremi ne kadar hasarla atlatacağını
belirlediğini ifade etti. Binaların, gerekli
zemin etütleri yapılarak uygun tek-
niklerle inşa edilmesi gerektiğine dikkati
çeken Kaya, mevcut binaların da dep-
rem riskine karşı analiz edilmesi uya-
rısında bulundu. lEDİRNE-AA

Deprem öncesi
alınacak önlemler
hasar ve kayıpları
en aza indiriyor

Kahramanmaraş merkezli depremler
nedeniyle 48 bin 448 kişi hayatını kaybetti
İçişleri Bakanı Soylu, "Deprem
nedeniyle hayatını kaybeden va-
tandaşlarımızın sayısının 48 bin
448 olduğunu belirtmek isterim.
Bunların içerisinde yabancı uy-
ruklu sayısı ise 6 bin 660 ve
bunların büyük bir bölümü Su-
riyeli kardeşlerimiz." dedi. Soylu,
Malatya Afet Koordinasyon Mer-
kezi'nde yaptığı açıklamada, 6
Şubat'ta meydana gelen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin
etkilediği Malatya'da, ilk günden
itibaren koordinasyonu sağlayan
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet
Nuri Ersoy'un başkanlığında bir
değerlendirme yaptıklarını söy-
ledi. Kahramanmaraş merkezli
depremlerde hayatını kaybeden
vatandaşların sayısıyla ilgili bilgi
veren Soylu, "6 Şubat'tan bu
yana kadar Nüfus İdaresi'nin tes-
cil ettiği, deprem nedeniyle ha-
yatını kaybeden vatandaşlarımı-
zın sayısının 48 bin 448 olduğunu
belirtmek isterim. Bunların içe-
risinde yabancı uyruklu sayısı
ise 6 bin 660 ve bunların büyük
bir bölümü Suriyeli kardeşlerimiz.
Şu anda nüfusa tescil olmayan
ve kimliklendirmesi Adli Tıp Ku-

rumu marifetiyle devam eden
vatandaşın sayısı ise 1615, bun-
ların bir kısmı yine yabancı uy-
ruklu bir kısmı ise Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşı. Dört vatan-
daşın da kimliklendirme çalışması
Malatya'da devam etmektedir."
diye konuştu. Depremzede va-
tandaşlara nakdi yardımların hız
kesmeden devam ettiğini aktaran
Soylu, şöyle devam etti: "Nakdi
yardım konusunda bugüne kadar
1 milyon 508 bin 108 hane, az
hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı,
yıkık veya acil yıkılacak olarak
müracaat etti. Bunun 1 milyon
376 bin 947 hanesine, 10'ar
bin liralık ödemeler gerçekleş-
tirildi. Artı bir ödeme daha vardı
taşınma yardımı, devletimiz ta-
rafından verilecek. 356 bin 602
hane var taşınma yardımına
başvuran, bunun da 232 bin
894 hanesine 15 bin liralık öde-
meler yapıldı, yapılmaya devam
edecek. Şu ana kadar 512 bin
vatandaşımız kira yardımına
başvurdu, değerlendirmeler ya-
pılıyor bunlar da diğer yar-
dımlar gibi hesaplarına akta-
rılmış olacak." lMALATYA-AA

LGS kapsamında merkezi sınav
deprem bölgesindeki iller dahil
ülke genelinde yapılacak FO
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2022-2023 eğitim öğretim yılı
sonunda Sınavla Öğrenci Ala-
cak Ortaöğretim Kurumlarına
İlişkin Merkezi Sınav Başvuru
ve Uygulama Kılavuzu,
"www.meb.gov.tr" internet ad-
resinden açıklandı. Milli Eğitim
Bakanı Mahmut Özer, LGS kı-
lavuzuna ilişkin yaptığı açıkla-
mada, şu bilgileri paylaştı: "LGS
kapsamında merkezi sınav, dep-
rem bölgesindeki iller dahil
ülke genelinde 4 Haziran
2023'te yapılacak. Sınav baş-
vuruları, yurt dışında e-Okul
sistemine kayıtlı olmayan öğ-
renciler ile deprem nedeniyle
olağanüstü hal ilan edilen il-
lerdeki öğrenciler hariç, merkezi
olarak Bakanlık tarafından 3-
13 Nisan'da yapılacak. Deprem
nedeniyle olağanüstü hal ilan
edilen iller olan Adana, Adı-
yaman, Diyarbakır, Gaziantep,
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis,
Malatya, Osmaniye, Şanlıur-
fa'daki öğrencilerimiz için de
özel önlemler aldık. 10 ilde

kayıtlı olan öğrencilerimiz, is-
temeleri halinde diğer illerde
sınava girebilecekler. Bu du-
rumda olan öğrencilerimiz, baş-
vuru döneminde sınava gireceği
il ve ilçe tercihini yapabilecekler.
Deprem nedeniyle olağanüstü
hal ilan edilen illerde bulunan
öğrencilerden, il ve ilçe terci-
hinde bulunmayanların sınava
gireceği okulları, Bakanlık ola-
rak belirleyeceğiz." LGS merkezi
sınavında oturumlar, sınav sü-
releri, soru sayıları ve ders da-
ğılımlarında herhangi bir de-
ğişiklik yapılmadığını bildiren
Özer, "Geçen yıl olduğu gibi
2023 yılında da sınav uygula-
ması iki oturum halinde ger-
çekleştirilecek. Öğrencilere hep-
si çoktan seçmeli toplam 90
soru sorulacak. Daha öncede
duyurmuştuk; bu yıl öğrenci-
lerimiz ikinci dönem konula-
rından sorumlu olmayacaklar.
Öğrencilerimize şimdiden ba-
şarılar diliyorum." ifadelerini
kullandı. lANKARA-AA

Çanakkale Boğazı’nın gazi muhafızı Seddülbahir Kalesi 18 Mart’ta açılıyor

Depremden etkilenen Gaziantep, Adana ve
Osmaniye’de eğitim öğretim yeniden başladı

Türkiye, sağlıktan uzay çalışmalarına, insansız hava araçlarından (İHA-SİHA) elektrikli ve sü-
rücüsüz yerli otomobile kadar birçok alanda dünyada kabul görmüş teknolojiler üretiyor.

Türkiye'nin teknoloji yatırımları
meyvelerini vermeye devam ediyor
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athily, Libya'nın
başkenti Trab-
lus'ta düzenlediği

basın toplantısında, Libya kri-
zinin çözümü ve seçimlerin
bu yıl yapılması için bir girişim
başlattıklarını hatırlatarak, bu
girişimin detaylarını kamuo-
yuyla paylaştı. Başlatılan bu
girişimle, seçimlerin yapılması
ve mevcut durgunluğun aşıl-
ması için diyaloğun genişle-
tilmesi ve Libyalı tarafların
bir araya getirilmesinin he-
deflendiğini ifade eden Bathily,
şöyle devam etti: "Üst düzey
bir komisyon oluşturulacak.
Bu komisyon üyeleri, Libya'da-
ki Birleşmiş Milletler Destek
Misyonu (UNSMIL) tarafından
değil, hükümet kurumları, sos-
yal kurumlar ve ilgili taraflarca
seçilecek. Libyalı taraflar tem-
silcilerini aday gösterecek,
UNSMIL ise orta yolu bulmak
için müzakereleri yürütecek."

Bathily, bu komisyonun, bu
yıl içinde seçimlerin yapılması
için yapıcı bir şekilde çalışa-

cağını ve bunun için bir zaman
dilimi belirleyeceğini belirte-
rek, haziran ayının ortalarına
kadar seçimler için net bir yol
haritasının da oluşturulabile-
ceğini söyledi. Komisyonun,
Libya'daki kurumları ve ta-
rafları saf dışı bırakmayaca-
ğını, aksine kapsayacağını ve
dışardan bir çözümü empoze
etmeyeceğini ifade eden Bat-

hily, cumhurbaşkanlığı adaylık
tartışmalarına ilişkin de "Libya
Devlet Yüksek Konseyi (DYK),
Temsilciler Meclisinin (TM)
kabul ettiği Anayasa Beyan-
namesi'ndeki 13. değişikliği
onaylamasına rağmen cum-
hurbaşkanlığı seçimlerine
adaylık şartlarına ilişkin an-
laşmazlık devam ediyor. Bu
da çözülmesi gereken bir an-

laşmazlık." ifadesini kullandı.
BM Libya Özel Temsilcisi Bat-
hily, 27 Şubat'ta BM Güvenlik
Konseyinde Libya'da bu yıl
içinde seçimlerin yapılabilmesi
için üst düzey bir komisyon
kurulmasını önermişti. Libya
Devlet Yüksek Konseyi ve Tem-
silciler Meclisi tarafından ka-
bul edilen Anayasa Beyanna-
mesi'nde yapılan 13. değişik-
lik, devlet başkanı ve başba-
kanın yetkileri, yasama orga-
nının bileşenleri ve işlevlerinin
tanımlanmasını içeriyor. Ancak
değişiklikte askerlerin seçim-
lerde aday olup olamayaca-
ğına ilişkin herhangi bir ifade
yer almıyor.

Değişiklik, devlet başkanı-
nın barış ve savaş hali ilan
etme yetkisini ve Ulusal Mec-
lisin yerinin başkent Trablus,
bir sonraki Temsilciler Mecli-
sinin merkezinin ise Bingazi
kentinde olmasını kapsıyor.
Ayrıca, senato üye sayısının
doğuda Berka, batıda Trablus
ve güneyde Fizan olmak üzere

Libya'nın üç bölgesi arasında
eşit olarak belirlenmek üzere
900 kişiden oluşmasını kap-
sayan değişiklik, Temsilciler
Meclisinin nüfus yoğunluğuna
göre seçilen 200 üyeden oluş-
masını öngörüyor. Libya'da
Muammer Kaddafi rejiminin
(1969-2011) devrilmesinin ar-
dından ilan edilen "Anayasa
Beyannamesi" ülkede geçici
anayasa hükmünde.
Libya'daki 
seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdul-
hamid Dibeybe ve Fethi Ba-
şağa'nın liderlik ettiği iki ayrı
hükümet olması istikrarsızlı-
ğın sürmesine neden oluyor.
BM öncülüğündeki Libya Si-
yasi Diyalog Forumu'nun Ka-
sım 2020'deki toplantılarında,
ülkede devlet başkanlığı ve
parlamento seçimlerinin 24
Aralık 2021'de yapılmasına
karar verilmiş ancak seçimler
planlanan tarihte yapılama-
mıştı. lTRABLUS-AA

Bulgaristan’da HÖH partisinin
hedefi koalisyon ortaklığı
HÖH Genel Başkanı Mustafa
Karadayı, "İnşallah bu seçim-
lerden sonra hükümet ortağı
oluruz ve Bulgaristan'ın en
büyük problemi olan, devam
eden siyasi krizi çözer, onu
aşabiliriz." dedi. Bulgaristan'da
üyelerinin çoğunluğunu Türk
ve Müslümanların oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH), 2 Nisan'da yapılacak
erken genel seçimlerden sonra
hükümete katılmayı hedefliyor.
Ülkenin kuzeydoğusundaki
Rusçuk bölgesinde seçim kam-
panyasının açılışına katılan
HÖH Partisi Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, kampanya
çalışmalarını AA muhabirine
anlattı. Bu seçimlerde parti
olarak son derece net ve açık
"sağduyu, sorumluluk ve di-
yalog" sloganını seçtiklerini
belirten Karadayı, "İnşallah,

bu seçimlerden sonra hükümet
ortağı oluruz ve Bulgaristan'ın
en büyük problemi olan, de-
vam eden siyasi krizi çözer,
onu aşabiliriz." dedi. Kampan-
ya sırasında HÖH'ün millet-
vekili adayları ile Bulgaristan'ın
tamamını gezeceklerini dile
getiren Karadayı, "Seçimdeki
hedefimiz milletvekili sayısını
yükseltmek, parlamentoda
iktidara katılmak, seçimden
sonra Bulgaristan'daki siyasi
krizi aşmak, hükümet kurup
bu hükümette ortak olmak-
tır." ifadelerini kullandı. Bul-
garistan'da 240 sandalyeli
parlamentoda 36 milletvekili
bulunan HÖH'ün Genel Baş-
kanı Karadayı, ülkeyi köşe
bucak gezerek mümkün ol-
duğu kadar çok seçmenle
yüz yüze gelmeye çalışacak-
larını söyledi. lSOFYA-AA

B

Japonya’da Kovid-19’a karşı maske
kullanımı kişisel tercihe bırakılıyor

Çin'de üçüncü kez devlet başkan-
lığına seçilen Şi Cinping, ülkesinin
kallkınma ivmesini sürdürmek için
küresel güvenlikte daha etkin rol
oynayacağını söyledi. Şi, iktidardaki
üçüncü dönemini başlatan Çin Ulu-
sal Halk Kongresi (ÇUHK) Genel
Kurulunun kapanış oturumunda,
Çin'in "ulusal uyanışını" gerçekleş-
tirebilmek için kalkınma ve güvenlik
arasında denge sağlaması gerekti-
ğini vurguladı. Çin'in gelecek dö-
nemde çok taraflılığı savunacağını,
küresel güvenlik girişimlerini des-
tekleyeceğini ve küresel yönetim
sisteminin reformuna ve inşasına
aktif şekilde katılacağını belirten
Şi, "Bu, dünya barışına ve kalkın-
masına pozitif enerji vererek Çin'in
kalkınmasına elverişli uluslararası
ortamı sağlayacaktır." dedi. Şi,
ulusal güvenliğe bütüncül bakışın
gerekli olduğunun altını çizerek,
"Güvenlik kalkınmanın temeli, is-

tikrar refahın ön şartıdır." ifadesini
kullandı. Çin'in ulusal güvenlik sis-
temini ve ulusal güvenliğini koruma
kapasitesini geliştirmesi gerektiği
dile getiren Şi, "Kamu güvenliğini
ve sosyal yönetim sistemini güç-
lendirmeli, yeni kalkınma modelini
yeni bir güvenlik mimarisiyle gü-
venceye almalıyız." diye konuştu.
Şi, ulusal savunmanın ve "her cep-
hede" geliştirilmesinin önemini
vurgulayarak, "Çin silahlı kuvvet-
lerini ülkenin egemenliğini, gü-
venliğini ve kalkınma çıkarlarını
etkin şekilde korumaya muktedir
bir 'Demir Çin Seddi' haline getir-
meliyiz." değerlendirmesinde bu-
lundu. Çin'in, "ulusal uyanışı" ger-
çekleştirebilmesi için "yüksek ka-
liteli kalkınmaya" odaklaması ge-
rektiğine işaret eden Şi, bilim ve
teknoloji alanında öz gelişime ve
kendine yeterliliği sağlamanın öne-
mine vurgu yaptı. lPEKİN-AA
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Japonya'da Kovid-19 salgı-
nına karşı maske kullanımına
ilişkin yönetmelik hafifletildi.
Japon hükümetinin, yasal
zorunluluk olmamasına rağ-
men, tavsiye niteliğindeki
maske yönetmeliği gevşetil-
di. Böylelikle, 2020'den beri
yürürlükteki yüz maskesi
takma yönetmeliği, ülke ge-
nelinde, kişinin kendi terci-
hine bırakıldı. Buna göre
hava yolu, demir yolu, oto-
büs dahil toplu ulaşım araç-
larında kişilerden maske ta-
kılması talep edilmeyecek.
Eğitim kurumları, prensip
gereği akademik yılın baş-
ladığı 1 Nisan'dan itibaren
maske isteklerini sonlandı-
racak. Berberler, güzellik sa-
lonları gibi yakın temasının
sürdüğü hizmet noktalarında
ise müşterilerden maske tak-
maları istenebilecek. Konser

gibi sosyal etkinliklerde de
katılımcılardan, bu faaliyet-
leri organize edenlerin ku-
rallarına uymaları istenecek.
Yahoo Japan kuruluşunun
80 bini aşkın kişiye gerçek-
leştirilen çevrim içi anketinde
katılımcıların yüzde 46,5'u
maske takmayı sürdüreceğini
beyan etti. Ankete katılanların
yüzde 27'si maske takmayı bı-
rakacağını ve katılımcıların
yüzde 26'sı ise bulunduğu yere
göre karar vereceğini belirtti.
Japonya'da Kovid-19'un sta-
tüsü, salgın hastalıkların de-
ğerlendirildiği 5 kademeli ölçek
içerisinde, en şiddetli ikinci
kademede yer alıyor Başbakan
Kişida Fumio hükümeti mayıs
ayı başında, Kovid-19'u, ve-
rem gibi hastalıkların değer-
lendirildiği, en düşük seviye
olan 5. kademeye indirmeyi
hedefliyor. lTOKYO-AA

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Fay-
sal bin Ferhan, İran'la diplomatik
ilişkileri yeniden başlatmak üzere
yapılacak anlaşmanın "tüm mesele-
lerin çözüldüğü anlamına gelmedi-
ğini" belirtti. Suudi Arabistan destekli
Şarkul Evsat gazetesine konuşan Bin
Ferhan, "İran ile yapılan anlaşma,
meseleleri diyalog ve diplomasi yo-
luyla çözme yönündeki ortak arzu-
nun göstergesidir." ifadesini kullandı.
Bin Ferhan, "iki ay içerisinde İran
ile ilişkileri yeniden başlatmaya ha-
zırlandıklarını" kaydederek, gelecek
dönemde karşılıklı ziyaretlerin ya-
pılabileceğini ifade etti. Suudi Ara-
bistan ve İran arasında varılan an-
laşmada Çin'in rolüne değinen Bin
Ferhan, "Bölgede güvenlik ve istikrar
ortamının oluşturulması konusunda
Pekin ve Tahran ile ortak çıkarlarımız
var." ifadelerine yer verdi.

İran ile Suudi Arabistan, 7 yıl
aradan sonra diplomatik ilişkilerin
yeniden başlatılması konusunda an-
laşmaya varmıştı. İki ülke arasında
varılan anlaşma, 10 Mart'ta İran,
Suudi Arabistan ve Çin tarafından
yapılan ortak açıklamayla duyurul-
muştu.Suudi Arabistan'da 2 Ocak
2016'da aralarında Şii din adamı
Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47
kişi "terör" suçlamasıyla idam edil-
mişti. İdamlara tepki gösteren İranlı
yetkililerin peş peşe yaptığı açıkla-
maların ardından Suudi Arabistan'ın
Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed ken-
tindeki konsolosluk binaları İran'daki
göstericiler tarafından ateşe verilmişti.
Mart 2015'te başlayan Yemen'deki
kriz nedeniyle zaten gergin olan iki
ülke arasındaki diplomatik ilişkiler
tamamen kesilmişti. İran ve Suudi
Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de
Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yap-
mak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın
arabuluculuğundaki görüşmeler daha
sonra da devam etmişti. İran devlet
televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini
normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in
başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin
aracılığıyla müzakerelere başlayan
İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey
güvenlik yetkililerinin anlaşmaya var-
dığını açıklamıştı. lİSTANBUL-AA

Suudi Arabistan: İran
ile anlaşma tüm
meselelerin çözüldüğü
anlamına gelmiyor

BM: Libyalı tarafları toplamayı ve
diyaloğun genişletilmesini hedefliyor

İktidarını tazeleyen Çin lideri Şi’den
küresel güvenlikte daha etkin rol vurgusu

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Abdoulaye Bathily, Libya'da seçimlerin bu yıl yapılmasını hedefle-
yen yeni girişiminin, Libyalı tarafların bir araya getirilmesini ve diyaloğun genişletilmesini hedeflediğini söyledi.

ABD'de bazı İran vatandaşları
yaptırımları ihlal etmek suçla-
masıyla, İran'da da en az 3
Amerikan vatandaşı casusluk
iddiasıyla tutuklu bulunuyor.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin
Emir Abdullahiyan, ABD ile
tutuklu takası konusunda an-
laşmaya vardıklarını söyledi.
İran devlet televizyonuna ko-
nuşan Abdullahiyan, nükleer
müzakerelerle ilgili ABD ile
aracılar üzerinden mesaj alış-
verişinin sürdüğünü belirtti.
Abdullahiyan, ABD ile tutuklu
takası konusunda anlaşmaya
vardıklarını aktararak "Geçti-
ğimiz günlerde bir anlaşmaya
vardık ve Amerikan tarafında
her şey yolunda giderse kısa
vadede bir tutuklu mübadele-
sine tanık olacağımızı düşü-
nüyorum." dedi. Tutukluların

takasını "tamamen insani bir
durum" olarak değerlendirdik-
lerini söyleyen Abdullahiyan,
şunları kaydetti: "Geçen yılın
mart ayından itibaren ABD ile
dolaylı görüşmeler yoluyla bir
belge imzalandı ve onaylandı.
Şimdi bunun uygulanmasının
zemini hazırlandı. Bizim açı-
mızdan her şey hazır, Amerikan
tarafı teknik koordinasyonlarını
tamamlama aşamasında."

Öte yandan İran Dışişleri
Bakan Yardımcısı Ali Bakıri,
bugün Tahran-Washington ara-
sında daha önceki tutuklu ta-
kaslarına aracılık eden Um-
man'a giderek, Umman Dışişleri
Bakanı Bedr bin Hamed el-Bu-
saidi ile bir araya geldi. ABD'de
bazı İran vatandaşları yaptı-
rımları ihlal etmek suçlama-
sıyla, İran'da da en az 3 Ame-

rikan vatandaşı casusluk id-
diasıyla tutuklu bulunuyor. İki
ülke arasında daha önce de
tutuklu takası yapılmıştı. Son
olarak İran'da tutuklu eski bir
ABD askeri ile ABD'de tutuklu
İranlı bir bilim insanı Haziran
2020'de eş zamanlı olarak ser-
best bırakılmıştı. Ekim 2020'de
ise İran'da casusluk suçlama-

sıyla 10 yıl hapse mahkum edi-
len 85 yaşındaki İran-ABD va-
tandaşı Muhammed Bakır Na-
mazi, "insani nedenlerle" ser-
best bırakılarak ülkeden ayrıl-
mıştı. Namazi'nin oğlu Siyamek
Namazi ise casusluk suçundan
halihazırda İran'da hapiste tu-
tuluyor. ABD, İran Dışişleri Ba-
kanı Hüseyin Emir Abdullahi-

yan'ın "ABD ile tutuklu takası
konusunda anlaşmaya vardık-
larına" ilişkin açıklamalarının
doğru olmadığını bildirdi. As-
sociated Press'e konuşan ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned
Price, Abdullahiyan'ın "Geçti-
ğimiz günlerde bir anlaşmaya
vardık ve Amerikan tarafında
her şey yolunda giderse kısa
vadede bir tutuklu mübadele-
sine tanık olacağımızı düşü-
nüyorum." açıklamasını yalan-
ladı. Price, söz konusu ifadelerle
ilgili "Acımasız bir yalan daha.
Bu tarz yalanlar, ailelerin acısını
artırıyor. İran'da haksız yere
tutuklu olan 3 Amerikalının
serbest bırakılması için yoğun
çaba sarf ediyoruz. Bu kişiler
sevdiklerine kavuşana kadar
durmayacağız." ifadelerini kul-
landı. lANKARA-AA

İran: ABD ile tutuklu takası konusunda anlaşmaya vardık
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Memleket Partisi'nde yapı-
lan ön seçimde Cumhur-
başkanı adayı parti üyele-
rinin oyuyla Genel Başkan
Muharrem İnce oldu. Parti
Sözcüsü İpek Özkal Sayan,
yazılı açıklamasında, Mu-
harrem İnce'nin oy birliğiyle
Cumhurbaşkanı adaylığına
seçildiğini belirtti. Sayan,
Memleket Partisi tüzüğünün
66. maddesi gereği bugün
bütün il ve ilçe başkanlık-

larında sandık başına gidil-
diğine işaret ederek, şunları
kaydetti: "Saat 08.00'de baş-
layan oy verme işlemleri
17.00'de sona erdi. Mem-
leket sevdalıları oy birliğiyle
Genel Başkan Muharrem
İnce'yi Cumhurbaşkanı ada-
yı olarak belirledi. Doğru-
dan parti üyelerinin önüne
sandık koyarak Cumhur-
başkanı adayımızı belirle-
dik." lANKARA-AA

Memleket Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce oldu

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı Yavuz, "Başvuru aidatının,
AFAD'a bağış şeklinde öden-
mesine karar verdik. Bağışlar,
yetişkinler için 20 bin lira,
kadın ve genç adaylarımız için
10 bin lira, engelli adaylarımız
için 5 bin lira şeklinde olacak."
dedi. AK Parti Seçim İşlerinden
Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Ali İhsan Yavuz, parti-
lerinden milletvekili aday adayı
olacakların başvuru aidatlarını,
Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığına (AFAD) bağış şek-
linde yatıracaklarını belirterek,
"Bağışlar, yetişkinler için 20
bin lira, kadın ve genç adayla-
rımız için 10 bin lira, engelli
adaylarımız için de 5 bin lira
şeklinde olacak." dedi. Yavuz,
AK Parti Genel Merkezi'nde
düzenlediği basın toplantısında,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın cumhurbaşkanı ve
milletvekili seçimlerinin 14 Ma-
yıs'ta yenilenmesi kararını im-
zaladığını hatırlattı. Yüksek Se-
çim Kurulunun (YSK) 14 Ma-
yıs'ta yapılacak seçim çerçeve-
sinde istifa etmesi gerekenlere,
16 Mart Perşembe günü saat

17.00'ye süre tanıdığını anım-
satan Yavuz, seçimlerin yeni-
lenmesi kararının ardından,
AK Parti Merkez Karar ve Yö-
netim Kurulunun toplanıp bazı
kararlar aldığını söyledi.

Bu doğrultuda aday usul ve
esaslarını belirlediklerini aktaran
Yavuz, şunları kaydetti: "Aday
usul ve esasları kapsamında,
müracaatların il başkanlıkları
ve genel merkez nezdinde alın-
ması kararı verildi. Aday mü-
racaatlarının 16 Mart Perşembe
günü saat 21.00'e kadar devam
edeceğini karara bağladık. Baş-
vuru aidatının bu dönem alın-
mayacağını Sayın Cumhurbaş-
kanı'mız seçim yenileme kararı
verirken açıklamıştı. Başvuru
aidatının bu dönem alınma-

masına ve bunun yerine deprem
bölgesi hesapları kapsamında
AFAD'a bağış şeklinde bunun
ödenmesine karar verdik. Bağış
yapılmak suretiyle hiçbir aidat
almadan bu süreci geçireceğiz.
Bağışlar da yetişkinler için 20
bin lira, kadın ve genç adayla-
rımız için 10 bin lira, engelli
adaylarımız için de 5 bin lira
şeklinde olacak. Daha önceki
yıllarda da hep böyle olmuştur.
Buna özellikle dikkat ettik bu
dönemde de. Her dönem işi
nasıl yürüttüysek ve hangi oran-
ları kullandıysak, bu dönemde
bu ve benzeri bütün konularda
aynı şeyi yaptık. Yani her dönem
en yüksek aidatın yarısı kadar
kadın ve genç adaylardan alır-
yorduk, onların da yarısı kadar

engelli adaylardan alıyorduk.
O oran değişmedi."
"3 bin ton kağıt
israfı önlenmiş
olacak"

Bu dönem aday müracaat-
larını elektronik ortamda ala-
caklarını belirten Yavuz, elek-
tronik ortamda müracaat al-
maya, ilk kez geçen dönem,
mahalli idareler seçimlerinde
başladıklarını, bu sefer millet-
vekili seçiminde de bunu uy-
gulayacaklarını söyledi. Böylece
en başta 3 bin ton kağıt israfını
önlemiş olacaklarının altını çi-
zen Yavuz, "Anlık raporlama,
değerlendirme gibi avantajları
olacak bu sistemin. Yine bu
sistem sayesinde dosya zama-
nında girilmedi, saati geçti, ke-
narda unutuldu gibi hiçbir so-
ruya muhatap olmayacağız."
diye konuştu. Yavuz, her aday
adayından 6 maddelik "millet-
vekili taahhütnamesi" alacak-
larını belirterek, bu taahhüt-
namenin, geçmiş dönemki ta-
ahhütnamelere göre kapsamı-
nın daha geniş olduğunu kay-
detti. lANKARA-AA

K Parti Genel
Merkezi'ndeki
basına kapalı

toplantı 1 saat sürdü. Destici,
görüşmenin ardından gazete-
cilere yaptığı açıklamada, Cum-
hur İttifakı'nın, devletin bekası,
ülkenin bütünlüğü ve milletin
istiklal ve istikbalini önceleyerek
yoluna devam ettiğini söyledi.
Cumhur İttifakı içinde yer alır-
ken, eksik buldukları noktaları
dönem dönem dile getirdikle-
rini, toplumun çeşitli kesimle-
rinin haklı taleplerinin takipçisi
olduklarını vurgulayan Destici,
bugün de yine bu talepleri dile
getirdiklerini belirtti.

"Cumhur İttifakı bir ve bütün
olarak yoluna devam etmek-
tedir." diyen Destici, şöyle de-
vam etti: "BBP olarak 14 Ma-
yıs'ta yapılacak seçimlerde
Cumhur İttifakı'nın bir parçası,
bileşeni olarak yine kararlı ve
uyumlu şekilde devam ediyo-
ruz. BBP'nin cumhurbaşkanı

adayı, daha önce de dile getir-
dim, her noktada Cumhurbaş-
kanı'mız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'dır. Önceliklerimizden
birisi en başta geleni Cumhur-
başkanı'mızın tekrar seçimleri
kazanması noktasında sahada
tüm gücümüzle teşkilatımızın
her bir ferdinin gayretiyle ça-
lışmaya devam edeceğiz. Bunu,
Türkiye'nin ve milletin geleceği,
ülkenin bütünlüğü açısından
çok kıymetli ve önemli bulu-
yoruz. Seçimlerin ikinci ayağı
için yukarıda da prensip olarak
bunu görüştük, anlaştık, uz-
laştık. BBP 14 Mayıs'ta yapıla-
cak seçimlerde 81 ilin tama-
mında kendi ismi, logosu ve
kendi adaylarıyla seçime katı-
lacaktır. Bugün prensip olarak
anlaştığımız budur. Ülkemiz,
milletimiz, partimiz ve Cumhur
İttifakı için hayırlı olmasını Al-
lah'tan niyaz ediyorum."

Destici, bugünkü kararları-
nın bu şekilde olduğunu, nisana

kadar olağanüstü birtakım ge-
lişmeler olursa onu da tekrar
değerlendireceklerini ifade etti.
"Seçimlere ilişkin prensip ka-
rarın, Cumhur İttifak'ının çı-
karacağı milletvekili sayısının
etkisi üzerine bir değerlendir-
meniz oldu mu?" sorusu üze-
rine Destici, şunları kaydetti:
"Bütün değerlendirmelerimizi
yaptık. Değerlendirmeler so-
nucu BBP'nin mevcut oy po-
tansiyelini sandığa taşıması,
özellikle Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde ve milletvekilleri
seçimlerinde bu çok kıymetli.
BBP'nin şöyle bir özelliği var.
30 yıllık tecrübeli bir siyasi
partiyiz, tecrübeli kadrolara
sahibiz. Bugüne kadar yüzde
10 barajından dolayı hak etti-
ğimiz oyu alamadık, ya da bize
oy verecek seçmen bu saiklerle
bize oy vermedi. Şimdi ittifak
içinde olduğumuz için barajsız
bir seçime giriyoruz. BBP son
yaptırdığımız anketlerle po-

tansiyel açısından Türkiye'nin
beşinci büyük partisi. Yüzde
30'un üzerinde oy alma po-
tansiyeli olan bir siyasi partiyiz.
Bunu bugüne kadar hiç ala-
madık ama bu seçimlerde baraj
olmayacağı için sahada tüm
adaylarımızla çalışacağız. İn-
şallah potansiyelimizin önemli
bir kısmını alacağımıza ve hem
BBP'nin yüksek sayıda millet-
vekili ile Meclis'te temsil imkanı
yakalayacağına hem de ciddi
bir oy oranına kavuşacağına,
kurumsallaşması adına çok
önemli ve kıymetli bir sonuç
olacağına inanıyorum."

Destici, Cumhur İttifakı'nın
genişlemesi yönünde bazı
partilerle yapılan görüşme-
lere ilişkin soru üzerine, "Ge-
nişliyor. İsmini zikrettiğiniz
partilerle görüşmeler devam
ediyor. Görüşmelerin olumlu
gittiğini biliyoruz. AK Parti
heyeti görüşmeleri sürdürü-
yor." dedi. lANKARA-AA

A

 

AK Parti’de milletvekilliği aday
adaylığı başvuru şartları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel
Başkanı Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bü-
yük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

Bir grup öğretmen arkadaşımla, “Öğren-
cilerin derslere karşı ilgilerini nasıl artıra-
biliriz?” diye konuşuyoruz. Matematik
öğretmeni olan arkadaşım; çocukların
büyük çoğunluğunun son derece ilgisiz
olduğunu, bir konuyu defalarca anlattığı
halde çocuğun, yüzüne boş boş baktığını,
çok dalgın olduklarını, dikkatlerini derse
veremediklerini, ödevlerin, yapılmış olmak
için yapıldığını, bir iki öğrenci dışında
çoğunluğun hiçbir hedefinin olmadığını,
birçok öğrencinin 2+2’nin bile 4 ettiğini
söyleyip yazamadığını söyledi.

Türkçe öğretmeni arkadaşım da ; asıl
sorunun okuma, anlama sorunu olduğunu,
birçok öğrencinin okumasının son derece
kötü olduğunu, çocukların çok basit me-
tinleri bile anlamaktan aciz olduklarını,
okumaktan son derece sıkıldıklarını, bir
soruyu bile okumaya üşendiklerini, kitap
okuma konusunda istekli olmadıklarını,
zorladığında ise bin bir türlü yalana, ba-
haneye başvurduklarını söyledi. Deva-
mında da: “Okuduğunu anlama sürecini
oluşturan iki unsur vardır: kelime bilgisi
ve metni anlama. Bir metni anlayabilmek
için metinde kullanılan kelimelerin, de-
yimlerin anlamlarını bilmesi gerekir. Ço-
cukların kelime, deyim, terim, mecaz
bilgisi çok zayıf, en meşhur deyimleri,
atasözlerini bile bilmiyorlar.” dedi.

İngilizce, Fen Bilimleri öğretmenleri
de öğrencilerle ilgili, yukarıdaki gö-
rüşlere benzer düşüncelerini ve göz-
lemlerini anlattılar.

Ortaokul öğrencileri için dile getirilen
bu ve benzeri düşüncelere katılır mısınız
bilemem ama durum gerçekten çok kötü
ve üzücü. Her geçen gün daha da kötüye
gittiğini de ekleyebiliriz. 

Öğrencilerin derslere karşı ilgisi yok
denecek kadar az. Okullarda meraklı öğ-
renci kalmadı neredeyse. Öğrencilerin
dikkat süreleri artık saniyelerle sınırlı.
Hiçbir konuya derinlikli ilgi duymuyorlar.
Kitap okumak istemiyorlar. Okumaları
çok yetersiz ve zayıf. Okuduğunu anlama,
anladıklarını ifade etmede çok yetersizler.
Düzenli ders çalışma, planlı ders çalışma,
yazı yazma konusunda çok çok yetersizler.
Kendi kendine öğrenme, araştırma bece-
rileri son derece zayıf. Ellerine kitap almak
istemiyorlar. Öğretmenle göz teması ku-
ramıyorlar, öğretmeni dinleyemiyorlar.
Kafaları hep dolu. Bakışları boş. Bir konu
hakkında tartışma, istişare yapma bece-
risinden yoksunlar. Mankurt ya da zombi
olma yolunda hızla ilerleyen bir nesille
karşı karşıya olduğumuzu düşünüyorum. 

Çok karamsar bir tablo çizdiğimi dü-
şünenler olabilir, onlar meseleyi birazcık
yakından inceleme imkanı bulabilirlerse
oldukça iyimser bile kaldığımı görecek-
lerdir. Çevrenizdeki bir, iki ortaokul ya da
lise öğretmenine, müdürüne sorun duru-
mu. Onlar size bütün gerçekleri söyleye-
ceklerdir. Hiçbir şey olmasa bile son
yılların uluslar arası PISA, TIMS  sınavlarına
bakmanız yeterli olacaktır.  Okuduğunu
anlamada, matematik ve fen okur yazarlığı
alanlarında ülkemizin çocukları ortala-
manın oldukça gerisinde bir performans
göstermişlerdir.

Öğretmen arkadaşlarımızla, “Peki ne
yapabiliriz?” diye de konuşuyoruz. “Aileler
durumun neresinde?” diyoruz. “Bu du-
rumun asıl sebebi ne olabilir, diğer ülke-
lerde durum nasıldır?” diyoruz.  

“Eğitimcinin derdi eğitimdir” diyerek
meseleyi tartışmaya devam ediyoruz:

Bir öğretmenimiz, “Aileler de durumun
farkında, çocuklarının ilgisizliğini, istek-
sizliğini çok iyi biliyorlar.” diyor.  Bir
başka öğretmenimiz; “Ailelerin de çok
yorulduğunu, artık çocukları kendi hal-
lerine bıraktıklarını, durumun bütün
çıplaklığıyla farkında olduklarını ama
ellerinden bir şey gelmediğini, öğret-
menlerin ellerinden geleni fazlasıyla
yaptıklarını gördüklerini, bazı ebeveyn-
lerin de bütün sorumluluğu okula ve
öğretmenlere yüklediğini söyledi.”

Rehber öğretmen de; “Bu gün yaşanan
bir çok sorunun temelinin pandemi dö-
nemine dayandığını, çocukların hala ken-
dilerini toparlayamadığını, o zaman ya-
şanan eğitim boşluğunun daha uzun süre
kapatılamayacağını, çocukların uzun süre
ekrana maruz kalmalarının etkilerinin
hala devam ettiğini” söyledi. “Çocukların
ellerinden tablet, telefon ve bilgisayarların
alınmadığı müddetçe ya da çok ciddi bir
sınırlama getirilmediği müddetçe yukarıda
sayılan olumsuzlukların ortadan kalkma-
sının mümkün olamayacağını” ifade etti.
“Aslında çocukların tabletle, telefonla aşırı
vakit geçirdiğini, bu durumun o çocuğun
eğitim, sosyal ve duygu dünyasına son
derece zarar verdiğini, bu durumu da
herkesin bildiğini, bile bile bu durumun
yaşandığını, hiç kimsenin bu konuda elini
taşın altına koymadığını, işi akışına bı-
raktığını, herkesin çözümü bir başkasından,
okuldan, devletten beklediğini” söyledi.

Evet, durum tam da rehber öğretme-

ninin ifade ettiği gibi. Ebeveynlerin büyük
bir çoğunluğu çocuklarındaki ilgisizliğin,
isteksizliğin, hedefsizliğin farkında. Ço-
cukların ders çalışmasını sağlamak oldukça
zorlaştı. Birçok ebeveyn çocuğuyla dersler
yüzünden ciddi bir gerginlik yaşıyor. Ço-
cuklar ders çalışmak, kitap okumak, ödev
yapmak istemiyor, ailesi de onu zorluyor,
olmayınca biraz daha zorluyor, yine de
olmuyor. Netice olarak da bir yerden
sonra ipler kopuyor, tartışma, kavga baş-
lıyor.  Hiç olmadığı kadar aileler çaresizlik
içinde. İmkanı olan aileler,  çocuğu için
özel eğitim koçundan, özel öğretmenden,
özel danışmandan destek almaya çalışıyor.
Psikologlardan yardım isteyenlerin de sa-
yısında ciddi bir artış olduğu gözlemleniyor.
Çocuklar kendi haline bırakıldığında gün-
lerce, aylarca eline kitap almıyor, ödev
yapmıyor, ders çalışmıyor. Çalışması ge-
rektiğine de inanmıyorlar. İhtiyaç hisset-
miyorlar. İçlerinden gelmiyor. O kadar
cazip, o kadar büyüleyici, o kadar etkileyici
dijital mecralar var ki onların dünyasından
sıyrılıp da gerçeklerin dünyasına geçmek
çok zor geliyor çocuklara. Zamanla dijital
mecralara bağımlı hale gelen çocuklar
için tehlike çanları çalmaya başladı bile.
Bugün ailelerin, öğretmenlerin en büyük
imtihanı, çocukların teknoloji ve sanal
oyun bağımlılığı ile mücadeledir.

Bu mücadele, öyle kolay bir mücadele
değildir, tek başına, bir kurumla, bir
okulla olabilecek bir iş de değildir. Olay
öylesine büyük, organize, küresel ki…
Çocuklarımız üzerine, aile üzerine oy-
nanan oyunlar çok büyük. Onlarla ancak
birlikte mücadele edilebilir. Tüm ülke
olarak, toplum olarak, bütün güçleri-
mizle birlikte mücadele edersek başa-
rabiliriz.  Aksi takdirde bireysel çabanın
ötesinde bir şeyler yapma şansımız yok
gözüküyor. Ne kurtarırsak kârdır diye
düşünmek lazım belki de.  Bazen uyanık
bir kişi, uyuyan bir toplumu uyandır-
maya yeterli olur.

Mesele dönüp dolaşıp Amerikalı Ro-
mancı G. Michael Hopf’un şu meşhur sö-
züne geliyor:  “Zor zamanlar güçlü insanlar
yaratır, güçlü insanlar iyi zamanlar getirir;
iyi zamanlar zayıf insanlar yaratır, zayıf
insanlar zor zamanlar getirir.”

Bugünün ebeveynleri zor zamanların
insanlarıydı, güçlüydüler. Çocukları ise
iyi zamanların insanları olarak yetiştiler,
o yüzden zayıf insanlar oldular. Şimdi sı-
rada tekrar zor zamanlar var. Önümüzdeki
günler, yıllar çok zor zamanlar olacak.
Çok ciddi sıkıntılar çekilecek. İşte o yaşanan
zorluklar tekrar insanları güçlendirecek
ve devamında iyi zamanlar yaşanacak.
Bu döngü hep böyle devam edecek gibi
görünüyor.  Bu döngüyü ancak çok bilinçli
bir eğitim sistemiyle, çok bilinçli bir aile
yapısıyla kırabiliriz. Japonya, Norveç gibi
ülkeler nasıl halletmişlerse biz de yapa-
biliriz. Yeter ki konfor düşkünlüğünü,
israfı,  lüks tüketimi, gösterişi,  gereksiz
harcamaları, şımarıklığı bırakalım.

Çözüm son derece net, kolay ve bili-
niyor: Çocuklarımıza sorumluluk vere-
ceğiz, onların işini biz yapmayacağız.
Her yaşa uygun, çocuğun  gelişimine uy-
gun sorumluluklar vereceğiz ve yapma-
larını sağlayacağız. Önlerine oyuncakları
yığmayacağız, her isteklerini yerine ge-
tirmeyeceğiz. Çocuklarımızla nitelikli, bi-
rebir, göze göz ilişki kuracağız, onlarla
nitelikli vakit geçireceğiz. Çocukları bir
reklam aracı, bir gösteriş aracı, bir statü
aracı haline getirmeyeceğiz. Onların bir
birey olduğunu bilerek davranacağız.
Onları bir organımız gibi, kendi uzantımız
gibi görmeyeceğiz. Çocuklarımızın nasıl
olmasını, nasıl davranmasını istiyorsak
önce kendimiz öyle davranacağız, onlara
örnek olacağız. Çünkü çocuklar anne ba-
balarının sözlerini değil davranışlarını
öğrenirler. Çocukları asla boş, kendi haline
bırakmayacağız, mutlaka onlara uygun
meşguliyetler, uğraşlar, işler bulacağız.
Dijital unsurlarla, tabletle, telefonla, bil-
gisayarla olabildiği kadar geç yaşta ta-
nıştıracağız ve kesinlikle ama kesinlikle
sınır koyacağız. Bir aile çocuğuna akıllı
bir telefon aldığı gün aslında onu kay-
betmiş oluyor, bunu unutmayalım.

Birçok anne baba çocuklarına kıya-
mıyor. On beş, yirmi yaşına gelen çocuğa
hala bebek muamelesi yapılıyor bu ülkede.
Yapmayın efendim!  Çocuklarınızı ger-
çeklerle olabildiğince erken tanıştırın.
Dünya, gerçek yaşam çok acımasız. Sonra
tüyü yolunmuş kaza dönüyorlar. Ger-
çeklerle yüzleşince hemen pes ediyorlar,
travma yaşıyorlar, ilk günden işi bırakı-
yorlar, hatta hiç çalışamıyorlar. En küçük
bir eleştiriyi bile kaldıramıyorlar  prens
ve prensesleriniz.

Bırakınız çocukları, düşe kalka büyü-
sünler. Onların öğrenme mutluluklarını,
işe yarama duygularını, hazlarını çal-
mayın. Kendinize başka oyuncaklar bulun,
başka meşguliyetler bulun. Çocuklar sizin
oyuncağınız değildir.

Herkes Her Şeyi Biliyor!
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Deri Sanayicileri Uluslararası
Konseyi (International Council
of Tanners - ICT) Başkanlığı
görevine Türkiye Deri Sanayi-
cileri Derneği (TDSD) Başkanı
Burak Uyguner seçildi.
TDSD'den yapılan açıklamaya
göre, 1926 yılında kurulan ve
33 ülkenin sivil toplum kuru-
luşlarının yer aldığı Deri Sana-
yicileri Uluslararası Konseyi'nde
Türk başkan dönemi başladı.
Deri Sanayicileri Uluslararası
Konseyi Başkanlığı'na Türkiye
Deri Sanayicileri Derneği'nde
başkanlık, İstanbul Deri ve Deri
Mamulleri İhracatçıları Birli-
ği'nde ise başkan yardımcılığı
görevini sürdüren Burak Uy-
guner getirildi. Açıkla-
mada konuya ilişkin
görüşleri yer alan
Burak Uyguner,
2 yıl boyunca
bu görevi sür-
dürerek Tür-
kiye'yi en iyi
şekilde temsil
edeceğini belir-
terek, görev sü-
resi içerisinde BM,
Avrupa Birliği ve
Uluslararası Gıda ve Ta-
rım Örgütü gibi önemli kuru-
luşların programlarına da katkı
sağlayacaklarını bildirdi. Çevreci
yaklaşımı öncelik edinen ICT
çatısı altında Avrupa Yeşil Mu-

tabakatı, Paris İklim Anlaşması
gibi konuları yakından takip
edeceklerini aktaran Uyguner,
sürdürülebilir deri üretimi kap-
samında sektörün geleceğinin
planlanması ve hedeflerine ulaş-
ması aşamasında ciddi çalış-
malara imza atacaklarını anlattı.
Burak Uyguner, son yıllarda
deri sektörü hakkında olumsuz
bir algı yaratılmaya çalışıldığına
değinerek, bu algıya karşı sektör
olarak çalışmaları sürdürdük-
lerini bildirdi. Yeni görevle bir-
likte bu çalışmalara ağırlık ve-
receklerini anlatan Uyguner, şu
açıklamalarda bulundu: "Paydaşı
olduğumuz tüm kuruluşlarla
birlikte derinin gerçek bir çev-

reci ürün olduğunu
doğru ve tutarlı bir

şekilde tüketiciler
ve kamuoyu ile
paylaşmaya
devam edece-
ğiz. Sürdürü-
lebilir deri üre-
timine yoğun-

laşıp hem ge-
lecek nesilleri

hem de çevreyi ko-
rumayı amaçlıyoruz.

Sektörümüzün geleceğini
şekillendirmek, daha fazla in-
sana istihdam sağlamak ve sür-
dürülebilir deri üretimini ya-
kalamak en büyük hedeflerimiz
arasında."  lİSTANBUL-AA
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MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut
Asmalı, "İş dünyamızı kadim ge-
leneklerimiz ve yardımlaşma kül-
türümüzden miras Karz-ı Hasen
anlayışını desteklemeye ve yay-
gınlaştırmaya davet ediyorum."
dedi. Müstakil Sanayici ve İşa-
damları Derneği (MÜSİAD) Genel
Başkanı Mahmut Asmalı, Kahra-
manmaraş merkezli depremler do-
layısıyla yardımlaşmanın önemine
işaret ederek, iş dünyasını kadim
geleneklerden bir miras olan Karz-
ı Hasen anlayışına destek olmaya
çağırdı. Mahmut Asmalı, sosyal
medya hesabından yaptığı açıkla-
mada, Kahramanmaraş merkezli
şiddetli depremler sonrası afet
bölgesinde ticaret hayatının yeni-
den ayağa kaldırılması için atılan
adımları değerlendirdi. Bölgedeki
iş ve ticaret hayatının önemine
dikkati çeken Asmalı, MÜSİAD'ın
depremden etkilenen üyelerine
Karz-ı Hasen anlayışı ile destek
olduğunu belirtti. Asmalı, bu kap-
samda bölgedeki MÜSİAD üyele-
rine faizsiz veya hibe sermaye des-
teği sağladıklarını ifade ederek,
iş dünyasını da Karz-ı Hasen an-
layışını desteklemeye ve yaygın-
laştırmaya davet etti.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, şu
ifadeleri kullandı: "Afet bölgesinde
depremden etkilenen vatandaş-
larımıza yönelik kapsamlı çalış-
malarımızın yanında, bölgedeki
iş ve ticaret hayatının yeniden
ayağa kaldırılması için MÜSİAD
Karz-ı Hasen Sandığı ile bölgedeki
üyelerimize sermaye desteği sağ-
lıyoruz. Bununla birlikte üyeleri-
mizden alınan zorunlu aidatları
da Karz-ı Hasen anlayışıyla bu
sandığa aktararak, böylesi fela-
ketlerde ve ihtiyaç halinde faizsiz
veya hibe olarak afetten etkilenen
ve zarar gören üyelerimizin kul-
lanımına sunuyor, öz kaynaklarını
destekliyoruz. Bu vesileyle iş dün-
yamızı kadim geleneklerimiz ve
yardımlaşma kültürümüzden mi-
ras Karz-ı Hasen anlayışını des-
teklemeye ve yaygınlaştırmaya
davet ediyorum. Gün bir ve bera-
ber olma günüdür. Yaralarımızı
birlikte saracak, beraber ayağa
kalkacağız." lİSTANBUL-AA

MÜSİAD’dan iş dünyasına
Karz-ı Hasen çağrısı

ondra merkezli enerji
düşünce kuruluşu
Ember'in Türkiye

Elektrik Değerlendirmesi 2023
raporuna göre, geçen yıl Türki-
ye'nin elektrik üretiminde kul-
lanılan doğal gaz miktarı bir ön-
ceki yıla göre yaklaşık 40 tera-
vatsaat (yüzde 35) düşüş gös-
terdi. Söz konusu düşüşte,
2021'deki kuraklıktan sonra hid-
roelektrik üretiminin 10 tera-
vatsaat ve kömürden elektrik
üretimin 10 teravatsaat artış
göstermesi etkili oldu. Ayrıca,
elektrik talebindeki 9 teravatsa-
atlik azalış da doğal gazdaki dü-
şüşte rol oynadı. Türkiye'nin
elektrik üretiminde doğal gazın
payı geçen yıl yüzde 22,4 olarak
hesaplanırken, üretim 111,2 te-
ravatsaatten 71,9 teravatsaate
geriledi. Rapora göre, Türkiye'de
aylık elektrik talebi ise geçen
yılın ikinci yarısından bu yana
düşüş gösteriyor.

Geçen yıl ocak ayında İran

kaynaklı doğal gaz kesintisi ne-
deniyle santrallere sağlanan akı-
şın azalması hidroelektrik sant-
rallerinin rolünü ön plana çıkardı.
Bu dönemde, doğal gaz kaynaklı
elektrik üretiminin düşmesi ba-
tarya görevi gören hidroelektrik
santrallerinin üretimlerini iki ka-
tına çıkarması sayesinde telafi
edildi. Özellikle büyük barajlara
sahip hidroelektrik santrallerinin
üretimini hızla artırma ve azal-
tabilme esnekliğine sahip oldu-

ğuna dikkat çekilen raporda, bu
santrallerin diğer enerji kaynak-
larını telafi ederek Türkiye'nin
enerji dönüşümünde önemli rol
oynayabileceği belirtildi. Rapora
göre, Türkiye'de geçen yıl rüzgar
ve güneş enerjisi kapasitesinde
yaklaşık 2,4 gigavatlık artış ger-
çekleşti. Rüzgar ve güneşin elek-
trik üretimindeki payı 2021'de
yüzde 13,5 iken, geçen yıl elek-
trik talebindeki düşüşün de et-
kisiyle yüzde 15,5'e ulaşarak kı-

sıtlı da olsa artışını sürdürdü.
Türkiye, geçen yıl elektrik

üretiminin yaklaşık yüzde 11'ini
rüzgardan karşıladı. Bu oran
Fransa'da yüzde 8 ve İtalya'da
yüzde 7 olarak gerçekleşti. Öte
yandan, güneş enerjisinden elek-
trik üretimi ise Türkiye'nin po-
tansiyelinin altında kaldı. Ülkede
güneşin elektrik üretimindeki
payı geçen yıl yüzde 4,7 oldu.
Türkiye'ye kıyasla çok daha az
güneş alan Polonya'da bu oran
yüzde 4,5, Ukrayna'da ise yüzde
4 oldu. Ayrıca, Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 2023 yı-
lına ilişkin enerji planında yer
alan güneş kapasitesine atıfta
bulunulan raporda, bu hedeflere
ulaşabilmek için her yıl eklenecek
güneş kapasitesinin üç kat art-
ması gerektiği belirtildi.

Raporda, Türkiye'nin elektrik
üretimi için kömür ithalatına
geçen yıl 5,3 milyar dolar ödediği
ifade edildi. Bu rakam, bir önceki
yıl 2,5 milyar dolar olarak ka-

yıtlara geçmişti. Tüm zamanların
en yüksek kömür ithalatının ya-
pıldığı 2022'de Rusya, Kolom-
biya'yı geçerek Türkiye'nin en
büyük kömür tedarikçisi oldu.
Türkiye, geçen yıl kömür itha-
latının yarısına yakınını Rus-
ya'dan tedarik etti, bu oran ön-
ceki yıl yüzde 26 seviyesindeydi.
İthal kömürün Türkiye'nin elek-
trik üretimindeki payı geçen yıl
yüzde 20 olarak belirlendi, bu
oran 2010'da yüzde 7 seviye-
sindeydi. Ember Bölge Lideri
Ufuk Alparslan, rapora ilişkin de-
ğerlendirmesinde, Türkiye'de kö-
mürden elektrik üretiminin büyük
kısmının ithal kömürden sağlan-
dığını belirterek, "İthal kömüre
olan bu bağımlılık 2022 yılında
rekor kömür ithalatına neden
oldu. Türkiye'nin bunu durdur-
mak için özellikle güneş gibi
potansiyelini yeteri kadar kul-
lanmadığı temiz enerji kaynak-
larına yönelmesi gerekiyor." ifa-
desini kullandı. lANKARA-AA

Geçen hafta pamuk yüzde 7,7,
nikel yüzde 7, pirinç yüzde 5,6,
çinko yüzde 4,3, alüminyum
yüzde 4,1, mısır yüzde 2,9,
kurşun yüzde 2,1, buğday yüz-
de 1,7, soya fasulyesi yüzde
1,4, bakır yüzde 0,6, kahve ve
kakao yüzde 0,3 değer kaybetti.
Emtia piyasalarında geçen hafta
para politikaları ve Çin ekono-
misine ilişkin belirsizlikler ne-
deniyle sert düşüşler öne çıktı.
Emtia piyasası, düşüşlerin yo-
ğun olduğu bir haftayı geride
bıraktı. Para politikalarına ve
Çin ekonomisine ilişkin belir-
sizlikler bu düşüşlerdeki en
önemli nedenler olarak öne
çıktı. ABD'de enflasyonla mü-
cadele kapsamında atılan ultra
şahin adımlara karşın istenilen
sonuçlara ulaşılamaması daha
fazla faiz artışını gündeme ge-
tirdi. ABD Merkez Bankası (Fed)
Başkanı Jerome Powell, ABD
Senatosu'nun Bankacılık, Konut
ve Kentsel İşler Komitesi'nde

yaptığı konuşmada, son eko-
nomik verilerin beklenenden
daha güçlü geldiğini, bunun
da faiz oranlarının nihai sevi-
yesinin tahmin edilenden daha
yüksek olabileceğini gösterdiğini
belirtti. Fiyat istikrarını yeniden
sağlamanın, muhtemelen bir
süre daha kısıtlayıcı bir para
politikası duruşunu gerektire-
ceğini vurgulayan Powell, ve-
rilerin toplamı daha hızlı sıkı-
laşmanın gerekli olduğunu gös-
terirse, faiz artışlarının hızını
artırmaya hazır olduklarını dile
getirdi. Powell'ın konuşmasının
ardından açıklanan iş gücü pi-
yasası verilerle de nihai faiz
oranına ilişkin fiyatlamalar yüz-
de 5,75-6,00 seviyesinde güç-
lenmeyi sürdürdü. Öte yandan,
cuma günü açıklanan tarım
dışı istihdam 311 bin, çarşamba
günü açıklanan ADP özel sektör
istihdamı da 242 bin kişiyle
beklentilerin üzerinde gerçek-
leşti.  lİSTANBUL-AA

L

Deri Sanayicileri Uluslararası
Konseyi’ne Türk başkan

Sabit fiyatlarla perakende satış
hacmi, ocakta geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 33,9 artış kay-
detti. Türkiye İstatistik Kurumu,
ocak ayına ilişkin perakende
satış endekslerini açıkladı. Buna
göre, sabit fiyatlarla perakende
satış hacmi ocakta geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 33,9 arttı.
Aynı ayda gıda, içecek ve tütün
satışları yüzde 24,4, gıda dışı
satışlar (otomotiv yakıtı hariç)
yüzde 42,4, otomotiv yakıtı sa-
tışları ise yüzde 23,6 yükseldi.
Sabit fiyatlarla perakende satış
hacmi, ocakta bir önceki aya
göre yüzde 5,4 artış gösterdi.
Söz konusu ayda gıda, içecek
ve tütün satışları yüzde 7,4, gıda
dışı satışlar (otomotiv yakıtı ha-
riç) yüzde 5,6, otomotiv yakıtı
satışları yüzde 2,1 arttı. Cari fi-
yatlarla perakende ciro, ocakta
geçen yılın aynı ayına göre yüzde
123,7 yükseldi. Aynı ayda gıda,
içecek ve tütün satışları yüzde

118,6, gıda dışı satışlar (otomotiv
yakıtı hariç) yüzde 140,8, oto-
motiv yakıtı satışları yüzde 84,6
yükseliş kaydetti. Perakende ciro
ocakta bir önceki aya göre yüzde
10,2 arttı. Aynı ayda gıda, içecek
ve tütün satışları yüzde 9,8, gıda
dışı satışlar (otomotiv yakıtı ha-
riç) yüzde 12,3, otomotiv yakıtı
satışları 4 artış gösterdi. Öte
yandan, perakende satış endeks-
lerinin hesaplanmasında KDV
beyannamelerinden elde edilen
veriler kullanılıyor. Deprem fe-
laketinden etkilenen illerde müc-
bir sebep ilan edildi ve beyan-
nameler ertelendi. Bu nedenle,
ocak ayına ilişkin hesaplamalarda
eksik gözlemler için e-fatura, e-
arşiv fatura verileri gibi alternatif
veri kaynakları ve istatistiksel
yöntemler kullanılarak tahmin
yapıldı. Bu yöntemlerle tahmin
edilen büyüklüğün toplam için-
deki payı yüzde 6,25 olarak he-
saplandı. lANKARA-AA
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Perakende satış hacmi ocakta
yıllık bazda yüzde 33,9 arttı

Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB)
iflası, 2008'deki finansal krizden
bu yana "ABD'deki en büyük
banka iflası" olarak tarihe ge-
çerken, bankacılık sektöründe
bir "iflas dalgası" başlatmasından
endişe duyuluyor. Yüksek en-
flasyon karşısında faiz artışlarının
devam ettiği ve resesyon bek-
lentilerinin arttığı bir dönemde
gelen bankanın iflas haberi, kü-
resel piyasalardaki endişeleri
daha da artırdı. ABD Merkez
Bankası'nın (Fed) politika faizini
beklentilerin üzerinde bir nok-
taya kadar yükselteceğine yönelik
fiyatlamalar sonrası bazı ban-
kalar, tahvil pozisyonlarında olu-
şan zararları realize etmek zo-
runda kaldı. Bu bankalardan
Kaliforniya merkezli SVB, 21
milyar dolarlık tahvil pozisyo-
nunu yaklaşık 1,8 milyar dolar
zararla kapatması sonrası 8
Mart'ta 2 milyar doların üzerinde

sermaye artırımına gideceğini
duyurdu. Piyasada bankanın li-
kiditeye sıkıştığının duyulması
üzerine SVB'nin hisse fiyatı, ge-
çen hafta yüzde 60'ın üzerinde
değer kaybetti.

Bazı girişim sermayesi yatı-
rımcılarının, şirketlere paralarını
bankadan çekmelerini tavsiye
etmesi sonrası bankanın kayıp-
larının sürmesiyle işlemleri askıya
alındı. SVB'nin hızlı çöküşü, ban-
kacılık düzenleyicilerini harekete
geçmeye zorladı ve ABD Federal
Mevduat Sigorta Kurumu
(FDIC), 10 Mart'ta, piyasalarda
düşüşe neden olan SVB'ye kay-
yum atandığını duyurdu.
FDIC'nin genelde müşterilerin
olası zararlarını sınırlamak için
borsa kapanışı sonrası açıkladığı
bankaya kayyum atama kararını
SVB için gün ortasında açıkla-
ması, sektör uzmanlarını da hay-
rete düşürdü. Likidite krizini aş-

maya çalışırken risk sermayele-
rinin neden olduğu panik,
ABD'nin 16'ncı büyük bankasını
48 saat içinde ülke tarihinin en
büyük iflaslarından birine sü-
rükledi. Bu türden en büyük
iflas, 2008'deki kriz sırasında
Washington Mutual tarafından
yaşanmıştı. 2007 sonlarında 43
bin çalışanı, 2 bin 200 şubesi ve
188,3 milyar dolarlık mevduatı
olan Washington Mutual,
ABD'deki konut krizinin patla-

masıyla iflas etmişti. Washington
Mutual müşterilerinin 10 gün
içinde 16,7 milyar dolar çekmesi
bankayı iflasa götürürken, ban-
kanın operasyonları JPMorgan
Chase'e satılmıştı. Bankanın si-
gortasız mevduatı olan müşte-
rileri ise paralarını kaybetme-
mişti. Mevduatlarının çoğu FDIC
tarafından sigortalı olmayan
SVB'nin iflasının ise müşterileri
için Washington Mutual'ın ifla-
sından daha fazla acıya neden

olabileceği belirtiliyor.
Teknoloji dünyası
şokta

1983'te kurulan ve teknoloji
endüstrisi bankacılığında uz-
manlaşmış olan SVB, genellikle
startup'lar ve risk sermayelerine
finansman sağlıyordu. Müşterileri
arasında Shopify, ZipRecruiter
ve girişim sermayesi şirketi An-
dreessen Horowitz gibi firmalar
da bulunan SVB'nin iflası tek-
noloji dünyasında şok dalgasına
neden oldu. FDIC, SVB'nin si-
gortalı mevduat sahiplerini ko-
rumak için Santa Clara Mevduat
Sigortası Ulusal Bankası'nı
(DINB) kurdu ve SVB'nin tüm
sigortalı mevduatlarının buraya
aktarıldığını bildirdi. FDIC'den
yapılan açıklamada, müşterilerin
sigortalı mevduatlarına en geç
pazartesi sabahı erişebilecekleri
aktarıldı. lWASHINGTON-AA

ABD’de SVB’nin iflası küresel piyasalardaki endişeleri artırdı

Türkiye'nin elektrik üretiminde doğal gazın payı geçen yıl yüzde 22,4 olarak hesap-
lanırken, üretim 71,9 teravatsaatle bir önceki yıla göre yüzde 35 düşüş gösterdi.

Emtia piyasalarında geçen
hafta sert düşüşler öne çıktı

Türkiye’de geçen yıl doğal gazdan
elektrik üretimi yüzde 35 düştü

14İTTİFAK06.qxp_Layout 1  13.03.2023  15:09  Page 1



Spor 7SALI
14 MART 2023İttifak

İmtiyaz Sahibi
İTTİFAK GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş

Adına 
Recep İncecik

Genel Yayın Yönetmeni 
İbrahim Ethem Gören

Genel Yayın Koordinatörü 
Hayreddin Turan

Yazıişleri Müdürü (Sorumlu)
Mustafa Şahin

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Yayımlayan: İTTİFAK GAZETECİLİK 

VE MATBAACILIK A.Ş
İmzalı yazılardaki görüşler, yazarlarını bağlar.
Reklam ve Abone Müdürlüğü: 0212 514 06 62

Yönetim Yeri:
Küçük Ayasofya Mahallesi Çayıroğlu Sk. No:8 

Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Telefon: 0212 514 06 62
www.ittifakgazetesi.com

Matbaa:
AKOSMAN TURİZM BASIM YAY. REK. 

DAĞ. TİC. LTD. ŞTİ. Sanayi Mah. Sancaklı Cad. 
Çarşı Sok. No: 24 Güngören / İSTANBUL

Tel: 0212 502 23 15

Avrupa Temsilcisi
Yusuf Oğuz Evler

www.unitenmarka.com
Tel: +49 (0) 241/ 894 386 400

+49 (0) 179/249 62 72 

Haber Müdürü
Özlem Gören

İnternet Editörü
Aysu Mola

Sayfa Sekreteri
Ali Aydın

14 MART 2023 SALI YIL: 27 SAYI: 9243

İttifak

FO
TO

Ğ
R

A
F:

 A
A

ürk futbolunun
Cumhuriyet ile
yaşıt, "asırlık çı-

narı" Gençlerbirliği Kulübü,
100. yıla ulaşmanın gururunu
yaşıyor. Gençlerbirliği, 14 Mart
1923'te Ankara Sultanisi'nde
(Atatürk Lisesi) öğrencilerin
girişimleriyle kuruldu. Başkent
ekibinin kırmızı-siyah renkleri
ise bir rivayete göre "Ankara
gelinciği"nden, bir başka riva-
yete göre ise o sırada Karaoğ-
lanoğlu Hanı'ndaki dükkan-
larda başka renk kumaş ol-
madığından seçildi. Kurulduk-
tan sonra Ankara Futbol Ligi'ne
katılan Gençlerbirliği, otuz dört
sezon boyunca bu ligde mü-
cadele etti. 10 şampiyonlukla
ligdeki en başarılı takım ko-
numundaki başkent ekibi, 1941
yılında İstanbul Futbol Ligi
şampiyonu Beşiktaş'ı finalde
4-1 yenerek Türkiye şampiyonu
oldu. 1946 yılında finallerde
Beşiktaş ve Eskişehir Demirs-
por'u mağlup eden Gençler-
birliği, ikinci kez Türkiye futbol
birincisi olmayı başardı.
Milli Lig'e katıldı

Gençlerbirliği, 1959 yılında
Milli Lig adıyla kurulan en
üst kademe lige Ankara'dan
katılan dört takımdan biri
odu. 1965-1966 sezonunu
üçüncü sırada tamamlayan
kırmızı-siyahlılar; Beşiktaş, Fe-
nerbahçe ve Galatasaray dı-
şında bu ligde ilk üçe girebilen
ilk takım unvanını aldı. Baş-
kent temsilcisi 1960'lar bo-
yunca özellikle Ankara'daki
maçlarda, İstanbul takımlarına
karşı aldığı başarılı sonuçlarla
adından söz ettirirken, Köylü
Selçuk, Büyük Tevfik, Paçoz

Oktay, Rüzgarın Oğlu Zeynel
lakapları takılan simge isimler
kulüp tarihine geçtiler.
İlhan Cavcav'ın
dönüşü takımın
gidişatını değiştirdi

1970 yılında küme düşen
Gençlerbirliği, 2. ligde (Spor
Toto 1. Lig) geçirdiği vasat
sezonların sonunda işlerin
daha da kötüye gitmesiyle
1979'da 3. lige (TFF 2. Lig)
kadar geriledi. 1981 yılında
başkan Hasan Şengel, kulüp
tarihi için hayati hamlesini
yaptı ve 1978'deki kısa süreli
başkanlığının ardından İlhan
Cavcav'ın ikinci kez ve hayatını
kaybedene kadar kesintisiz
kulüp başkanlığına gelmesini
sağladı. Cavcav, Türkiye Futbol
Federasyonunda dönemin yö-
neticilerine 2. ve 3. liglerin
birleştirilmesi projesini kabul
ettirdi. Amatör kümenin eşi-
ğinden dönen kulübü iki se-
nede toparlayan İlhan Cav-

cav'ın yönetimindeki Genç-
lerbirliği, düştükten 13 yıl
sonra 1983'te 1. lige (Süper
Lig) döndü.
1987'de Türkiye
Kupası'nı kazandı

Gençlerbirliği, 1987 yılında
finalde Eskişehirspor'u yenerek
ilk kez Türkiye Kupası'nı mü-
zesine götürdü. Bu başarısının
ardından istikrarı yakalaya-
mayan başkent ekibi, 1988
yılında yeniden küme düşme
üzüntüsü yaşadı. Bu kez bir
sezon sonra en yakın rakibine
16 puan fark atarak 1. lige
dönmeyi başaran kırmızı-si-
yahlılarda başkan İlhan Cav-
cav, altyapı ve tesisleşmeyle
ligde kalıcı olmanın temellerini
attı. Cavcav ayrıca yetenekli
futbolcuları keşfetmek için
amatör maçlara bile gitti. Af-
rika kıtasındaki ülkelerde de
maçlar izleyen Cavcav'ın trans-
fer ettiği Moshoeu, Kushe ve
Kona'nın başarılı performans-

ları, çok sayıda Afrika kökenli
futbolcunun da Türkiye'ye
gelmesini sağladı. Gençler-
birliği, 1995 yılında Moshoeu,
Kushe ve Kona'lı kadrosu ve
heyecan verici oyunuyla ligi
5. bitirdi. Kamerunlu Nijitap
Geremi'yi Real Madrid'e 5
milyon dolar bonservis bedeli
karşılığında satan Cavcav, bu
geliri kırmızı-siyahlı kulübün
tesisleşmesinde kullandı. Ga-
latasaray'da UEFA Kupası'nı
kazanan Ergün Penbe, altya-
pıdan yetişerek Fenerbahçe'ye
transfer olan Tarık Daşgün ve
Ümit Özat, Gençlerbirliği'nin
altyapıya verdiği önemin en
önemli göstergesi oldu. Genç-
lerbirliği son dönemde de
Türk futboluna kazandırdığı
İrfan Can Kahveci, Yıldırım
Mert Çetin, Berat Ayberk Öz-
demir ve geleceğin yıldızı ola-
rak gösterilen Arda Güler ile
altyapı misyonunu sürdürdü.

Gençlerbirliği, 2001 yılında
Türkiye Kupası'nı ikinci kez

kazandı. Final maçında Fe-
nerbahçe'ye penaltılarda üs-
tünlük kuran kırmızı-siyahlı
ekip, müzesindeki Türkiye
Kupası sayısını ikiye çıkardı.
2002-2003 sezonunda ligi Be-
şiktaş ve Galatasaray'ın ar-
dından üçüncü sırada bitiren
başkent temsilcisi, bir sonraki
sezon UEFA Kupası'nda Tür-
kiye'yi temsil etti. Başkent eki-
binin efsane başkanı İlhan
Cavcav'ın 22 Ocak 2017'de
hayatını kaybetmesinin ar-
dından Gençlerbirliği Kulü-
bünde başkanlığa oğlu Murat
Cavcav getirildi. Gençlerbirliği,
Murat Cavcav yönetiminde,
İlhan Cavcav'ın isminin veril-
diği 2017-2018 sezonunda,
29 yıl kesintisiz yer aldığı Sü-
per Lig'den düştü. İlhan Cav-
cav döneminde Süper Lig'in
çok konuşulan takımlarından
olan kırmızı-siyahlılar, bu se-
zon Spor Toto 1. Lig'de kü-
mede kalma mücadelesi ve-
riyor. lANKARA-AA

TFF milli takımın yurt dışındaki
maçlarıyla ilgili bilet uyarısı yaptı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli
Takım'ın yurt dışında oynayacağı maçların
bilet satışının sadece "www.tff.org" internet
sitesinden yapıldığını belirterek, mağduriyet
yaşanmaması için taraftarlara uyarıda bu-
lundu. TFF'den yapılan açıklamada "A Milli
Takımı'mızın yurt içi ve yurt dışında oyna-
yacağı müsabakaların biletlerinin satışına
ait tüm bilgiler www.tff.org resmi internet
sitesinden paylaşılmaktadır. Henüz biletler
satışa çıkmadan farklı internet sitelerinden
bilet satıldığını takip etmekteyiz. Biletlerin
satışa çıktığı andan itibaren resmi internet
sitemiz aracılığıyla bilgilendirme yapılacaktır.
Mağduriyet yaşanmaması adına bilgilen-
dirme öncesi bilet satın alma işlemi yapıl-
mamasını kamuoyundan önemle rica ede-
riz." ifadeleri kullanıldı. lİSTANBUL-AA

76ers NBA’de peş peşe
5. maçını kazandı
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington
Wizards'ı 112-93 yenen Philadelphia 76ers,
üst üste 5. galibiyetini aldı. NBA'e 6 karşılaş-
mayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 3.
basamağındaki 76ers, konferansta play-in mü-
cadelesi veren Wizards'ı 112-93 yendi. Ev
sahibi 76ers'ı galibiyete, 34 sayı, 8 ribaunt, 4
blokla oynayan Joel Embiid ve 18 sayı, 14
asistle "double double" yapan James Harden
taşıdı. Maçta 4 dakika 48 saniye süre alan
Furkan Korkmaz da 2 sayı, 1 asist üretti. Wi-
zards'ta Corey Kispert 25 sayı, Kyle Kuzma 12
sayı, 11 ribaunt ve Bradley Beal 13 sayıyla
mücadele etti. Doğu Konferansı'nın 4. sıra-
sındaki Cleveland Cavaliers, Darius Garland'ı
28 sayı, altışar ribaunt ile asist ve Donovan
Mitchell'ın 23 sayılık performansı sayesinde
Charlotte Hornets deplasmanından 114-108
galip ayrıldı. Cavaliers forması giyen Cedi Os-
man, 7 dakika 45 saniye süre aldığı maçı 3
sayı, 4 ribauntla tamamladı. Doğu Konferan-
sı'nda ilk 6 mücadelesi veren Brooklyn Nets,
Batı Konferansı lideri Denver Nuggets'a konuk
olduğu karşılaşmayı 122-120 kazandı. Nets'te
Mikal Bridges 25 sayı, Nic Claxton 20 sayı, 6
ribaunt, 5 asist ve Spencer Dinwiddie 15 sayı,
16 asist, 6 ribauntla oynadı. Arka arkaya 3.
mağlubiyetini yaşayan Nuggets'ın all-star pivotu
Nikola Jokic 35 sayı, 20 ribaunt, 11 asistle
"triple double"a imza attı. lANKARA-AA
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Trabzonspor sahasında
topladığı puanlarla güldü
Spor Toto Süper Lig'in
25. haftasında Adana De-
mirspor'u sahasında 4-1
yenen Trabzonspor, kendi
evinde topladığı puanlar-
la güldü. Spor Toto Süper
Lig'de 41 puanla 5. sıraya
yükselen bordo-mavililer,
iç sahada başarılı bir gra-
fik ortaya koyarak 30
puanı hanesine yazdırdı.
Karadeniz ekibi, sahasın-
daki 13 lig maçında 9
galibiyet, 3 beraberlik, 1
mağlubiyet alarak iç sa-
hada lider Galatasaray'dan
sonra en fazla puan top-
layan takım oldu. Saha-
sında 2,3 puan ortalaması
yakalayan Trabzonspor,
deplasmanda ise tam ters
bir grafik ortaya koyarak
11 maçta 11 puan topladı

ve 1 gibi düşük ortalamada
kaldı. Trabzonspor, bu se-
zon lig, Ziraat Türkiye Ku-
pası ve Avrupa kupaların-
da olmak üzere iç sahada
toplam 19 karşılaşmaya
çıkarken bu karşılaşma-
larda 14 galibiyet, 4 bera-
berlik, 1 mağlubiyetle sa-
hadan ayrıldı.
Sadece 7 gol yedi

Trabzonspor, ligdeki 13
iç saha maçında kalesinde
7 gol görürken 24 gol attı.
Bordo-mavililer, sahasındaki
karşılaşmaların 9'unda ka-
lesini gole kapatırken, sa-
dece 4 maçta gol yedi. Bu
karşılaşmaların 3'ünde ka-
lesinde ikişer gol gören Ka-
radeniz ekibi, bir maçta da
1 gol yedi. Trabzonspor, iç

saha başarısını Avrupa ku-
palarındaki 5 maçta 4 ga-
libiyet, 1 beraberlik alarak
gösterdi. Bordo-mavililer,
UEFA Şampiyonlar Ligi
play-off elemesinde saha-
sında Danimarka'nın Ko-
penhag takımı ile golsüz
berabere kaldı. UEFA Av-
rupa Ligi'nde Sırbistan tem-
silcisi Kızılyıldız'ı 2-1 mağ-
lup eden Karadeniz ekibi,
Fransa'nın Monaco takımını
4-0, Macaristan'ın Ferenc-
varos takımını ise 1-0 yen-
meyi başardı. Karadeniz
ekibi, UEFA Avrupa Konfe-
rans Ligi'nde İsviçre'nin Ba-
sel takımını da sahasında
1-0 mağlup etti. Trabzons-
por, Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda Yılport Samsunspor'u
3-0 yendi. lTRABZON-AA

Avrupa'nın en büyük 5 futbol
ligi kabul edilen İngiltere
(Premier Lig), İspanya (La
Liga), İtalya (Serie A), Al-
manya (Bundesliga) ve Fran-
sa'daki (Ligue 1) maçlara,
hafta sonu devam edildi. İn-
giltere'de Arsenal, İspanya'da
Barcelona, İtalya'da Napoli,
Almanya'da Bayern Münih,
Fransa'da ise Paris Saint-
Germain (PSG), puan tab-
losunun zirvesinde yer al-
maya devam etti.

Premier Lig: Zirve yarı-
şında emin adımlarla ilerleyen
Arsenal, deplasmanda Ful-
ham'ı 3-0 mağlup ederek ga-
libiyet serisini 5 maça çıkardı.
2 yılın şampiyonu Manchester
City, konuk olduğu Crystal
Palace'ı 1-0'la geçerek zirve
takibini sürdürdü.

La Liga: Puan tablosu-
nun tepesindeki Barcelona,
Athletic Bilbao deplasma-
nından 1-0 galip ayrılarak
şampiyonluk yarışında favori
konumunu sürdürdü. La Li-
ga'nın 25. haftasının ardın-
dan 65 puanı bulunan Bar-
celona'yı Real Madrid 9, At-
letico Madrid ile Real So-
ciedad ise 20 puan geriden

takip etti.
Serie A: Geçen hafta La-

zio'ya yenilerek 8 maçlık ga-
libiyet serisi sona lider Napoli,
bu hafta konuk ettiği Atalan-
ta'yı 2-0'la geçerek yeniden
çıkışa geçti. Serie A'nın 26.
haftasını 68 puanla geçen Na-
poli'yi, 50 puana sahip Inter,
49 puanı bulunan Lazio, 47
puanlı Milan ve Roma izledi.

Bundesliga: Son 10 yı-
lın şampiyonu Bayern Mü-
nih, gollü mücadelede, ko-
nuk ettiği Augsburg'u 5-3
yenerek zirvedeki konumu-
nu sürdürdü. Bundesliga'nın
24. haftası sonunda 52 puan
toplayan Bayern Münih'i, 50
puanlı Borussia Dortmund,
45 puanlı takımlardan sıra-
sıyla Leipzig, Union Berlin
ve Freiburg takip etti.

Ligue 1: Zirvedeki PSG,
yıldız oyuncusu Kylian
Mbappe'nin son dakika go-
lüyle Brest deplasmanından
2-1 galip ayrıldı. Ligin 27.
haftası sonunda PSG, 66
puanla açık ara liderliğini
sürdürdü. Olimpik Mar-
silya 56, Lens 54 puanla
Paris ekibinin arkasında
yer aldı. lANKARA-AA

Türk futbolunun asırlık
çınarı: GENÇLERBİRLİĞİ

FO
TO

Ğ
R

A
F:

 A
A

FO
TO

Ğ
R

A
F:

 A
A

Ankara Sultanisi'nde (Atatürk Lisesi) öğrencilerinin girişimleriyle 14 Mart 1923'te kurulan, Cum-
huriyet ile yaşıt Gençlerbirliği, bugün Türkiye'nin 100 yıllık kulüpleri arasındaki yerini alacak.
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mekli Kıdemli Albay
Hattat Mustafa Pek-
şen Hocamızla ger-

çekleştirdiğimiz e-sohbetin ikinci
bölümünün öznesini muhata-
bımızın sülüs-nesih icâzet süreci
ve deprem teşkil ediyor.

n İbrahim Ethem Gören:
Muhterem Mustafa Bey, icâzet
sürecinizi de konuşalım…

n Mustafa Pekşen: Tabii
ki. Kadir Hocam aslında bazı
kıdemli ve usta talebelerine
o yıl (2013 yılında) icazet
vermeyi düşünüyordu.
Hatta o yılın son dört
ayında talebelerine
icazet yazılarına baş-
lama görevi de vermiş
ve sınıfta bunların mü-
zakerelerine başlan-
mıştı. Bu fakir de (Her
ne kadar Hoca görev ver-
mese de) boş vakitlerinde
klasik icâzet yazı kıtaları üze-
rinde denemelere başlamıştı.

-O yıl bir icazet töreni için
İstanbul’dan Reisülhattatin Ha-
san Çelebi ile Fuat Başar ve
Davut Bektaş üstadlar davet
edilecekti. Kadir Hocamızın hem
Reisülhattatin Hasan Çelebi’den,
hem Davut Bektaş’tan hem de
Fuat Başar üstadımızdan ders
aldığını ve onların talebeleri ol-
duğunu biliyoruz. -Bilahare bu
merasim gerçekleşmedi.-

Ben, Kadir Hocama şöyle
bir temennimi iletmiştim. “Ho-
cam, keşke klasik icâzetnâme-
lerimizde sizinle beraber Ha-
mid Aytaç üstadımızın hayat-
taki 5-6 talebesinden biri olan
Fuat Başar Üstadımızın da
imza ve onayı olsa...”

n İbrahim Ethem Gören:
Kadir Hoca bu teklife nasıl mu-
kabelede bulundu?

n Mustafa Pekşen: Hocam
bunun biraz zor olacağını ve
Fuat Başar Üstadımızın hiç mü-
sait olamayabileceğini söyledi.

n İbrahim Ethem Gören:
Böyle bir talebi hangi mülaha-
zalarla hocanıza ilettiniz?

n Mustafa Pekşen: Benim,
icâzetnâlerimizde Fuat Başar
Üstadın isim ve onayının ol-
masını istemem, -son asrın bü-
yük hat muallimi Hamid Aytaç
beyin kutlu yazı silsilesindeki
halkaya girip o kutlu kervana
dâhil olmayı arzulamaktan iba-
retti. Zira bir önceki asrın en

büyük Hat Üstadı Hamid Aytaç,
onun hocası (üstadın kendi ifa-
desi ve kabulüyle) Mehmet Nazif,
onun hocası büyük üstad Sami
Efendi...vs. Bu silsile malumunuz
olduğu üzere Mustafa Rakım’lar-
dan büyük üstad Şeyh Hamdul-
lah’a kadar uzayıp gider…

Fuat Başar Üstad da Hamit

Aytaç’ın hayrülhaleflerinden
biri… Kadir Hocamla birlikte
ondan alacağımız icazet, bizlerin
bu kutlu zincirin bir halkası ol-
masını sağlayacaktı. Bununla
birlikte bu temennimiz o yıl
gerçekleşmedi.

n İbrahim Ethem Gören:
Sonra…

n Mustafa Pekşen: 2013
yılının eylül ayında başlamak
suretiyle TDV Ankara KA-
GEM’de,  Kadir Hocam ve usta
talebeleri ile 2013-2014 eğitim
ve öğretim yılında hüsn-i hat
derslerine kaldığımız yerden
devam ettik ve bu süreçte celî
sülüs levha ve istif çalışmalarına
başladık. Bu arada arkadaşlarım
yine icâzet kıtası çalışmalarına
devam ediyorlardı.

n İbrahim Ethem Gören:
Siz neler yaptınız mezkûr zaman
diliminde?

n Mustafa Pekşen: Ben
ise, hem sülüs ve hem de nesih
müfredât ve mürekkebât meşk-
lerimi ikmal ettiğim için, Ak-
lâm-ı Sitte’de öğrenmeyi arzu
ettiğim diğer dört daldan, ta’lik
ve rik’a derslerini de alma ara-
yışında idim.

n İbrahim Ethem Gören:
Bildiğim kadarıyla Kadir Sa-
koğlu hoca ta’lik meşk et-
miyor…

n Mustafa Pekşen: Evet,

Kadir Hocamın ta’lik icazeti ol-
madığı için ve Ankara’ya da ya-
kınlığı nedeniyle, bana Kon-
ya’daki Hamid Aytaç Üstadın
hayatta olan bir diğer talebesini;
Hüseyin Öksüz (Konevî) üstadı
tavsiye etti. Ben de 17 Aralık
2013 tarihinde, hem gönül dün-
yamızın büyük insanı Hz. Mev-
lana adına düzenlenecek Şeb-i
Aruz törenine katılmak ve hem

de Hüseyin Öksüz üstadla ta-
nışıp ondan ta’lik ve rik’a

dersleri alabilmek için
hazırlık yaptım. 16 Ara-
lık günü   -daha ön-
ceden tanıştığım, Hü-
seyin Hocamızın ta-
lebelerinden- Abdur-
rahman Depeler Ho-

camı arayarak, bu ni-
yetimi izhar ettim. O

da bana “eğer daha ön-
ceden rezervasyon yaptır-

madıysanız 17'sinde yer bula-
mazsınız, 17 Aralıktaki tören
için çok sıkı tedbirler söz ko-
nusu, çok arzu ediyorsanız 18
Aralık 2013 tarihinde Konya'ya
gelebilirsiniz” dedi. 

Nihayet 18 Aralık 2013 ta-
rihinde hızlı trenle Ankara’dan
Konya’ya gittim ve Hüseyin
Hocamızın Konya’da ders ver-
diği atölyeyi buldum. Hocayla
tanışıp zâtıâlilerine çalışmala-
rımı takdim ettim ve kendi-
sinden ta’lik ve rik’a dersleri
almak istediğimi belirttim. Yaz-
dığım meşkleri de masasının
üstüne koydum.

n İbrahim Ethem Gören:
Hoca nasıl mukabelede bulun-
du?

n Mustafa Pekşen: Hoca
çok memnun olup, bana bu
fotoğraftaki tıpkıbasım
“Besmele” yazısını he-
diye etti. 

Ancak, orada
bulunduğum za-
man dilimende
öğle vaktine
kadar ders ta-
lebimle ilgili
olumlu ya da
olumsuz her-
hangi bir cevap
vermeden beni
masasının önün-
deki bir sandal-
yeye oturttu. 

Bu arada Hoca-
nın talebeleri sırayla
gelip çalışmalarını ken-
disine arz ediyorlardı. Öğleye
doğru bir sürprizle karşılaştım
ve Abdurrahman ve Seyit Ah-
met Depeler Hocalar da oraya
gelip, o gün Hüseyin Hoca’dan
ilk defa ta’lik meşk ettiler. On-
ların meşkleri bitince, Hüseyin
Hoca bana dönerek, benim he-
nüz 6 aylık bir talebe olarak
ta’lik dersine başlamamın erken
olduğunu belirttikten sonra
‘Depeler Kardeşler’ özelinde
misal vererek güzide talebele-
rinin 10 küsur yıl boyunca
sülüs ve nesihte iyice ustalaş-
tıktan sonra daha bugün ta’lik
dersine başladıklarını; dolayı-
sıyla benim bir müddet daha
beklememi istediler. 

Ben ise; bu sanata zaten 31-
32 yıl gecikmeli olarak başla-
dığımı, yaşımın 52 olduğunu
(o tarihte) daha 5-10 yıl bek-
leyecek kadar zamanımın ol-
madığını, ayrıca Rabbimin bizi
yarına çıkaracağına dair eli-
mizde bir garantinin olmadığını
ifade edince, Hüseyin Hoca
çok duygulandı ve “sizin her

hafta Ankara’dan Konya’ya gel-
menize gerek yok. Benim iki
kızım Ankara’da yaşıyor. Ben
bazen Ankara’ya onların yanına
gidiyorum. Ankara’ya geldi-
ğimde müsait olunca size orada
ders verebilirim..." diyerek gön-
lümüzü aldılar.

Hüseyin Hocanın atölyesin-
den Depeler Hocalarımla birlikte
çıktık ve bu fakire mükellef bir
Konya yemeği ikram ettiler. Ye-
mekten sonra ‘Depeler Kardeş-
ler’in atölyelerine gittik ve on-
ların çalışmalarını yerinde gör-
me fırsatını buldum. 

Abdurrahman Depeler Ho-
cam, benim Konya’ya gelme ni-
yetimi bildiklerinden bana bazı

tavsiyelerde bulundular.
Kendileri de ta’lik

dersine daha he-
nüz bugün baş-

ladıkları için
ta’lik dersi
veremeye-
ceklerini,
ancak arzu
etmem ha-
linde önü-
müzdek i
h a f t a
Cuma günü

K o n y a ’ y a
tekrar gel-

mem halinde
bana rik’a dersi

verebileceklerini
söylediler. Ben de bun-

dan çok memnun olacağımı
söyleyerek, haftaya Cuma günü
tekrar gelmek üzere Hocalarla
vedalaşıp Konya’dan ayrıldım...

n İbrahim Ethem Gören:
Oldukça detay anlattınız…

n Mustafa Pekşen: Evet…
İşte burada büyük bir tevafuk
daha başlıyor. 18 Aralık 2013
günü Konya’da Depeler Hoca-
larımla bir sonraki hafta Cuma
günü için Konya’ya gitme hu-
susunda randevulaşmıştık. Bir
hafta sonra Perşembe günü Ab-
durrahman Hocamı arayarak
kendilerine “yarın Cuma, Kon-
ya’ya derse geleceğim, bir de-
ğişiklik var mı?” sualini tevcih
ettim. Cevaben ne duyayım!

n İbrahim Ethem Gören:
Ne duydunuz?

n Mustafa Pekşen: Ab-
durrahman Hocam “Abi, sizin
Konya’ya gelmenize gerek kal-
madı. Yarın ve her Cuma günü,
kardeşimle dönüşümlü olarak
biz Ankara’ya geleceğiz.
TBMM’nin Ankara Kızılay’daki
M. Necati Kültür Evi’nde her

hafta Cuma günleri, Cuma na-
mazından sonra hat dersleri
vermek üzere Hüseyin Öksüz
Hoca, bizi görevlendirdi... Siz,
yarın oraya geliniz” dedi. 

-TBMM yöneticileri Anka-
ra’da M. Necati Kültür Evi’nde
hat dersi vermesi için Hüseyin
Öksüz Hoca’dan ricacı olmuşlar.
Hüseyin Hocam da, bu hizmeti
dönüşümlü olarak Abdurrah-
man ve Seyit Ahmet Depeler
Hocalara tevdi etmiş.-
“Beklenen” cuma
günü geldiğinde
Ankara’da Depeler
Hocalarımdan ders
almaya başladım.

Böylelikle pazar günlerinin
öğle sonrasında TDV’nin Kızılay
KAGEM’inde Kadir Sakoğlu ho-
camdan; Cuma günleri öğleden
sonraları da Kızılay M. Necati
Kültür Evi’nde Depeler Kardeşlerin
yazı derslerine devam ettim.

Kadir Hocamla yaptığımız
derslere ilave olarak Depeler
hocalarımdan rik’a yazısı meşk-
leri ile celî sülüs dersleri al-
maya başladım. Bu arada sülüs
ve nesih müfredât ve mürek-
kebât meşklerimi de daha de-
taylı ve daha kapsamlı olarak
tekrar edip 8 Haziran 2014
tarihine kadar çalışmalarımı
gece-gündüz sürdürdüm. Her
iki kurs da 8 Haziran 2014’te

sona erdi. TDV KAGEM’deki
ikinci dönem Kurs Bitirme Ser-
tifikamızı Kadir Sakoğlu Ho-
camızın elinden aldım.

n İbrahim Ethem Gören:
İcâzet serüveniniz…

n Mustafa Pekşen: 8 Ha-
ziran 2014 tarihinde kurslar
bittikten birkaç ay sonra, benim
için üçüncü büyük tevafuğun
işaretleri geldi. 

n İbrahim Ethem Gören:
Hayrolsun…

n Mustafa Pekşen: Kadir
Hocam “yetişmiş” talebelerinin
yanında bu fakiri de arayarak,
12-14 Eylül 2014 tarihlerinde
İstanbul’da IRCICA’da Dünya
Hattatlar buluşması yapılaca-
ğını, bu toplantıda hüsn-i hat
icâzet töreni de gerçekleştirile-
ceğini, Fuat Başar Üstad’ın ken-
dilerini de bu etkinliğe davet
ettiğini, Kadir Hocamın icâzet
vereceği talebelerinin klasik icâ-
zetnâmelerine Fuat Başar ho-
camızın da onay imzası ataca-
ğını, bu minval üzere ivedi ola-
rak icâzet kıt’alarımızı tamam-
layıp kendisine teslim etmemizi
söyledi. Bu keyfiyet fakir için
büyük bir tevafuk değil midir?

n İbrahim Ethem Gören:
Elbette…

n Mustafa Pekşen: Geç-
tiğimiz yıl arzu ettiğim ancak
tahakkukunun mümkün olma-
yacağını düşündüğüm bir tarihi
olay gerçekleşiyordu.
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Mustafa Pekşen,
hocası Kadir

Sakoğlu ile birlikte

YARIN: Hattat Mustafa Pekşen: İcâzet, sanatkârların omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklüyor. (2)
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MERHABA

Hattat Mustafa Pekşen: İcâzet, sanatkârların
omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklüyor -I-

Hus̈n-i hat sanatının son buÿuk̈ üstadlarından
Mustafa Halim Oz̈yazıcı talebeleriyle birlikte...

Mustafa Pekşen,
Hocaların Hocası
Hus̈eyin Öksüz ile
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