
"Asrın felaketi" olarak nitelenen
6 Şubat'taki depremlerin merkez
üssü Kahramanmaraş'ta ramazan-
da 375'ten fazla noktada afetze-
deler için iftar sofrası kurulacak.
İçişleri Bakanlığınca depremlerin
ardından bölgede görevlendirilen
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, afet-
zedelerin üç öğün yemek ihtiyacını
sağladıklarını söyledi. İftar çadırı
kurmak isteyen ve kendileriyle ir-

tibata geçen belediyelere gereken
kolaylığı sağladıklarını anlatan
Dağlı, "İsteyen vatandaşlarımız if-
tar çadırlarında masa sandalyelere
oturmak suretiyle iftarlarını aça-
bilecek. Ramazanın maneviyatı,
bereketi ayrı bir husus. Bu manada
milletimizin çok fazla teveccüh
gösterdiğini biliyoruz. Ramazanda
manevi programlar da yine yapı-
lacak." diye konuştu. » Sayfa 5’te

umhurbaşkanı Erdo-
ğan, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Ça-

nakkale Deniz Zaferi'nin 108. Yıl
Dönümü dolayısıyla Çanakkale
Şehitler Abidesi'nde düzenlenen
törende yaptığı konuşmada, Ça-
nakkale Deniz Zaferi'nin 108. se-
neidevriyesinde bir kez daha aziz
şehitlerin manevi huzurunda ol-
duklarını ifade ederek canları ve
kanları pahasına tüm dünyaya
"Çanakkale geçilmez." dedirten o
büyük kahramanları rahmet ve
tazimle yad ettiğini dile getirdi.

Cumhuriyet'in banisi Gazi
Mustafa Kemal'in Çanakkale'yi
"bugünümüzü kurtaran, maziye
kahramanlığını ve büyüklüğünü
iade eden bu toprakları bize
ebedi vatan yapan zafer" olarak
tarif ettiğini hatırlatan Erdoğan,
"Gerçekten de Çanakkale, tarihi
şanlı zaferlerle dolu bir milletin
asli kimliğini bulduğu, üzerine
serpilen ölü toprağını kaldırdığı,

tıpkı bir Anka kuşu gibi külle-
rinden yeniden doğduğu bir
dönüm noktasıdır. Tüm yokluk
ve imkansızlıklara rağmen dö-
nemin en modern ordularını
dize getiren milletimiz Çanak-
kale'de yazdığı destanla, İstiklal
Harbi'mizi zafere ulaştıracak
inancı, iradeyi ve direniş ruhunu
da kuşanmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ça-
nakkale'nin sadece iftihar vesilesi
değil aynı zamanda zorluklar

karşısında mücadele azmi veren
ilham ve güç kaynağı olduğunu
anlattı. 85 milyonun tamamının,
Çanakkale'den, burada koyun
koyuna yatan şehitlerden, ecda-
dın sergilediği mücadeleden ala-
cağı çok kıymetli dersler olduğuna
inandığını aktaran Erdoğan, şun-
ları söyledi: "Özellikle deprem
ve sel felaketiyle yüreklerimizin
yandığı bu sancılı dönemde, Ça-
nakkale ruhuna tekrar ihtiyacımız
var. Yaklaşık 49 bin kardeşimizin

hayatını kaybettiği, 11 ilimizde
ciddi yıkıma ve acıya yol açan
depremin yaralarını ancak bu
ruhu dirilterek sarabiliriz. Nasıl
108 sene önce omuz omuza ve-
rerek imkansızı başardıysak, asrın
felaketinin üstesinden de yine
dayanışmayla, yine kardeşlikle
gelebiliriz. Milletimizin depremin
ilk anlarından itibaren ortaya
koyduğu birlik ve beraberlik tab-
losu bu konuda bizlere umut ve
güven aşılıyor. Ziyaret ettiğimiz
şehirlerde insanlarımızın meta-
netini, sabrını, vakarını ve hayata
yeniden tutunma iradesini gör-
dükçe biz de cesaret kazanıyoruz.
En büyük gücümüz olan bu se-
ferberlik ruhunun zedelenmesine
fırsat vermeden, inşallah gece
gündüz çalışarak en kısa sürede
şehirlerimizi yeniden ayağa kal-
dıracağız. Hiçbir insanımızı,
umutlarını bize bağlamış hiçbir
vatandaşımızı çaresiz, sahipsiz
bırakmayacağız." » Sayfa 5’te

C

Savunma sanayisinde
işbirliği yapılan ülke
sayısı 84’e ulaştı
Türkiye, savunma sanayisindeki ih-
racat fırsatları ve tedarikte yaşanan
sorunların çözümü için 84 ülkeyle
"savunma sanayisi işbirliği anlaşması"
imzaladı. Bu amaç, uluslararası iş-
birliklerini güçlendirerek savunma
sanayisi ihracatının artırılması ve
bu alanda sürdürülebilirliği sağlamak
üzere firmaların analiz edilerek ge-
rekli desteklerin verilmesine yönelik
hedefleri içeriyor. » Sayfa 6’da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehitler Abidesi'nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıldönümü Töreni'ne katıldı. "Çanakkale ruhuna tekrar ihtiyacı-
mız var" diyen Erdoğan, "Depremin yaralarını ancak Çanakkale ruhunu dirilterek sarabiliriz." dedi.Mısır Dışişleri Bakanı Samih

Şukri, Türkiye ile ilişkileri güçlü
bir şekilde yeniden kuracakla-
rını belirterek, "Türkiye ile Mısır
arasındaki ilişkilerin gelişmesi
her iki ülkenin de çıkarınadır."
dedi. Şukri, Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile Kahire'de-
ki Tahrir Sarayı'nda yaptıkları
baş başa ve heyetler arası gö-
rüşmelerin ardından düzenle-

nen ortak basın toplantısında
konuştu. Türkiye ile her alanda
iletişimi sürdürmek için çaba-
ladıklarını kaydeden Şukri,
"Sağlam zemine sahibiz ve Tür-
kiye ile ilişkileri güçlü bir şe-
kilde yeniden kuracağımızdan
eminiz. Türkiye ile Mısır ara-
sındaki ilişkilerin gelişmesi her
iki ülkenin de çıkarınadır." ifa-
delerini kullandı. » Sayfa 5’te

Fransa'da, hükümetin emeklilik
yaşını kademeli olarak 64'e çıkar-
mayı hedefleyen reforma ilişkin
yasa tasarısını Mecliste oylamaya
sunmadan kabul etmesiyle ülke
çapında başlayan gösterilerde 310
kişi gözaltına alındı. Paris, Marsilya,
Bordo, Nantes ve Amiens başta
olmak üzere birçok kentte düzen-

lenen protestolarda göstericilerle
polis arasında sert arbede yaşandı.
Dijon kentinde de göstericiler be-
raberinde getirdikleri Cumhur-
başkanı Emmanuel Macron, Baş-
bakan Elisabeth Borne, Hükümet
Sözcüsü Olivier Veran ve Çalışma
Bakanı Olivier Dussopt'un ma-
ketini ateşe verdi. » Sayfa 4’te

Kahramanmaraş’ta ramazanda 375’ten
fazla noktada iftar sofrası kurulacak
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İsveç'te yapılan araştırma, futbolcuların
demansa yakalanma riskinin sıradan
insanlara kıyasla bir buçuk kat daha
fazla olduğunu ortaya koydu. Futbolcu-
ların, sıradan insanlara nazaran Alzheimer
ve demansa yakalanma riskinin daha
yüksek olduğu gözlendi. » Sayfa 7’de

Milli Eğitim Bakanı Özer,
Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ardından eğitim
öğretim alanında yürütülen
çalışmalarla ilgili "10 ilimizde

1783 noktada okul öncesi
ilkokul ortaokul lise ve des-
tekleme yetiştirme kursla-
rında hizmete devam edi-
yoruz" dedi. » Sayfa 3’te

Futbolcuların kafa vuruşlarıdemans riskini artırıyor

Türk mühendisler yerli ve milli
rigid endoskop cihazı geliştirdi

Ittıfak İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN HABERİ 8’DE

Türk mühendisler tarafından geliştirilen
yerli ve milli rigid endoskop cihazı,
hem yurt içinde hem yurt dışında kul-
lanıma sunuldu. Dünyanın en iyi en-
deskoplarının en iyi özelliklerini taşıyan
cihaz, Türkiye'nin ilk endeskop üretim
tesisinde üretiliyor. » Sayfa 2’de

Değerli okuyucularımız, İyilik
sağlık hizmetlerinde bulunak
ve âfet bölgesindeki kardeş-
lerimize borçlarımızı ödemek
bâbında literatüre “asrın fe-
lâketi” tanımlamasıyla giren
Kahramanmaraş depremleri-
nin ardından 11 gün süren
Kahramanmaraş, Adıyaman
ve Hatay ziyaretlerimize yö-
nelik intibalarımızı (Kahra-
manmaraş ve Adıyaman) 5

bölüm halinde yayınlamış,
dizinin, 4 Mart tarihli “Nizip
ve Ahmey Cuma serlevhalı “
yazısını “Şimdiki zaman va-
kitlice Hatay’a; Kırıkhan’a git-
me zamanı…” cümlesiyle ni-
hayete erdirmiştik. Vakitlice
Kırıkhan’a gittik lakin Kırıkhan
intibalarımızın gazetemizin
hoş kokulu satır aralıklarına
derç edilmesinin vakt-i mer-
hûnu bugüneymiş…
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10 ilde öğrenciler için 1783
çadır ve konteyner kuruldu

Kırıkhan, tarihinin en büyük
FELAKETİYLE YÜZLEŞİYOR

‘Yaraları Çanakkale
ruhu ile sarabiliriz’

Fransa genelinde emeklilik reformu karşıtı
gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı

Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlü
bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz
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Ramazan ayına sayılı günler
kaldı. Hazırlıklar ise tüm
hızıyla devam ediyor. Ön-
celikle yumurtalı/yumurta-
sız seçenekleriyle pidelerin
fiyatı ve gramajı belirlendi.

BEDİA KÜÇÜKÇALIK » 2’de

Çocukların hepsi öğrenebilir, yeter
ki onlar için uygun yöntemi bula-
lım. Bütün çocuklar aynı hızda,
aynı zamanda, aynı yöntemle öğ-
renmeyebilir. Her  öğrenci kendi
kendine öğrenmeyi öğrenmelidir.

ADEM KEVEN » 5’te

Ramazan
Coşkusu (!)

Herkes okumak
zorunda mı?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Baş-
kanlığınca depremler sonrası hazırlanan
raporda,  24,2 milyar liralık hasar mey-
dana gelen tarım sektöründe sorunların
çözümüne yönelik yol haritası niteliğinde
önerilere yer verildi. » Sayfa 6’da

Ramazan coşkusu her
gün Eyüpsultan’da yaşa-
nacak. Eyüpsultan Bele-
diyesi, On Bir Ayın Sul-
tanı Ramazan ayını en
güzel, huzurlu ve dolu
dolu bir şekilde ağırlamak
için birbirinden güzel
programlar hazırladı.
amazan-ı Şerif’i İstan-
bul’un kalbi Eyüpsultan’ın
manevi atmosferinde id-
rak etmek isteyen vatan-
daşlar için hazırlanan
programlar kapsamında
iftar sofraları kurulacak,

Kur’an tilavetleri, birbi-
rinden değerli konukların
vatandaşlarla buluşması,

çocuklar için de çeşitli et-
kinlikler gerçekleştirilecek.

İstanbul’un kalbi Eyüpsultan
RAMAZAN AYINA HAZIR

ELİF ŞAHİN’İN HABERİ 3’TE
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Koşuyolu Yüksek İhtisas Eği-
tim Araştırma Hastanesinde
görevli  Kardiyoloji  Uzmanı
Doç.  Dr.  Hakan  Çakır,  Ra-
mazan ayı öncesi orucun fay-
dalarına  değinerek  dikkat
edilmesi gereken konularda
da uyarılarda bulundu. Doç.
Dr. Hakan Çakır,  “Kalp yet-
mezliği ve dirençli hipertan-
siyon hastalarımızın oruç tut-
malarını önermiyoruz” dedi.
Ramazan ayına günler kala
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eği-
tim Araştırma Hastanesi Kar-
diyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ha-
kan Çakır, orucun vücut sağ-
lığına olan faydalarına deği-
nirken sağlık sorunu olan va-
tandaşlara ise uyarılarda bu-
lundu. Oruç tutmanın koles-
terol  panelini  iyileştirdiğini
vurgulayan Çakır, sağlık so-
runları olan vatandaşların ise
doktor onayı ile birlikte oruç
tutmalarını önerdi. Oruç tut-

manın sağlık açısından fay-
dalarına  değinen  Doç.  Dr.
Hakan Çakır, “Oruç tutmanın
kardiyovasküler sistem üze-
rindeki etkileriyle alakalı ça-
lışmalar çok kısıtlı. Bu konuda
edindiğimiz bilgiler kısıtlı veri
ve kişisel deneyimlerden kay-
naklanıyor.  Yapılan  çalışma
sonuçlarına  göre;  oruç  tut-
manın kolesterol panelini iyi-
leştirdiği gözlemlenmiş. Oruç
tutma  esnasında  kalori  alı-
mının  kısıtlanması  ve  açlık
durumu insülin direncini iyi-
leştirmekte. İnsülin direncinin
artmış  olması  hastanın  kilo
vermesinde  yararlı  oluyor.
Yine  hastalardaki  inflamas-
yonu (iltihap) azaltıyor. Diğer
yandan  oruç  tutmanın  psi-
kolojik  yönü  de  var.  Bu  da
özellikle kardiyovasküler sis-
tem hastalığı olanlarda dep-
resyon sıklığını azaltmakta”
dedi. lİSTANBUL-İHA

Kolorektal kanserde erken
teşhis hayat kurtarıyor

ptik  endüstrisinin
en  yeni  teknoloji-
lerini  kullanarak,

müşterilerine dünya standart-
larında rigid endoskopi cihaz-
ları alanında üretici çözümleri
sunmak"  ilkesiyle  yola  çıkan
mühendisler tarafından kuru-
lan Qamara Endoskopi Medi-
kal Sistemler San ve Tic Ltd
Şti  çatısı  altında  geliştirilen
endeskop cihazı, yerli AR-GE
sonucu tasarlandı.
Dünyanın  en  iyi  endes-

koplarının en iyi özelliklerini
taşıyan cihaz, Türkiye'nin ilk
endeskop  üretim  tesisinde
üretiliyor. Üretimin yanı sıra
teknik altyapı ve servis des-
teği de sağlayan marka, 180
çeşit modelle geniş bir ürün
yelpazesi  sunuyor.  Konuya
ilişkin AA muhabirine açık-
lamalarda bulunan Qamara
Endoskopi Medikal Sistemler
San ve Tic Ltd Şti Ortağı ve
Üretim Müdürü Yüksek Optik
Mühendisi  Amir Han,  rigid
endeskop  cihazının  kapalı
ameliyatlarda kullanılan, vü-
cut  içerisinden  dışarıya  gö-
rüntü aktarmaya yarayan bir
optik  cihaz olduğunu, bun-
ların Türkiye'de  çok  yaygın
bir  şekilde kapalı  cerrahide
kullanılan sistemler olduğunu
ifade  etti.  Ancak  ülkede  şu
ana kadar herhangi bir üretici
olmadığını,  kendilerinin
2008'den 2016'ya kadar bu-
nun araştırmalarını, çalışma-
larını yaptıklarını, bilgi biri-
kimi oluşturduklarını, 2016-
2017 yılları arasında AR-GE
proje yaptıklarını, 2020-2021
yılları arasında da uluslararası

belgelerini  alarak  üretime
geçtiklerini dile getiren Han,
şöyle devam etti:  "Öncelikli
hedefimiz hem yurt içindeki
ekonomiye  katkıda  bulun-
mak,  teknoloji  geliştirmeye
katkı sağlamak. Bunun dışın-
da başta Türk Cumhuriyetleri,
Arap ve Avrupa ülkeleri olmak
üzere bu ürünün satışını ger-
çekleştirmek  istiyoruz.  Tür-
kiye'de her yıl düzenli olarak
84 bin adedi aşkın rigid en-
doskop kullanılıyor. Bunların
ortalama piyasa maliyeti 200
milyon avro civarında. Bu pi-
yasanın  alabildiğimiz  kadar
yüksek bir payını almak isti-
yoruz. Bunun dışında yurt dı-
şına da açılmak istiyoruz."
"3-5 gün arasında
bir üretim
süresine sahibiz"
Amir Han, Arap ve Afrika

ülkelerinde bu teknolojinin
çok yaygın kullanılmadığını,
kendilerine buralarda hazır,
açık bir pazar gördüklerini

aktararak, cihazın kullanım
avantajlarına  ilişkin  şu  bil-
gileri verdi: "Türkiye'de sa-
dece  yurt  dışı  distribütör-
lükler  olarak  bu  cihazlar
tabii ki satılıyor ve uzun yıl-
lardır kullanılıyor. Ama bizim
dışımızda  başka  bir  üretici
de  yok.  Bu  ürünler  şu  ana
kadar  yurt  dışından  geldiği
için bunu satın alan firmalar,
hastaneler  bazen  çok  uzun
süreler beklemek zorunda ka-
lıyor. Biz ise 3-5 gün arasında
bir  üretim  süresine  sahibiz.
İkincisi,  diğer  firmalara

kıyasla biz kendi ürünümüze
teknik  servis  hizmeti  veri-
yoruz. Diğerleri  ise  'Bunun
tamiri olmuyor.' diyerek bun-
lara  exchange  öneriyorlar.
Üçüncüsü  de  biz  ürünleri-
miz, diğer bütün üreticilerin
üretmiş ve kurmuş oldukları
endeskop kulelerine uygun
bir şekilde üretiyoruz ve bi-
zim ürünlerimiz bu sistem-
lere  de  tamamen  uyumlu.
Hasta  açısından  tamamen

güvenilir bir ürün. Biz bun-
ların  CE  belgelerini  aldık,
Ürün  Takip  Sistemi  (UTS)
kayıtlarını  tamamladık.  Bi-
zim cihazımız bu alanda Tür-
kiye'nin ilk yerli ve milli ci-
hazıdır. Tamamen Türk mü-
hendisler tarafından gelişti-
rilen ve yurt içinde kurmuş
olduğumuz  tesiste  üretilen
bir sistemdir."
Han, bundan sonraki sü-

reçte var olan ürünlerle ilgili
optimizasyon  çalışmalarını
sürdürmeyi düşündüklerini,
rigid endoskop dışında üret-
tikleri  endoskopik  kamera,
ışık kaynakları ve kuleyi oluş-
turan  diğer  elektronik  ci-
hazların üretimlerinin, AR-
GE çalışmalarının devam et-
tiğini anlatarak, aynı zaman-
da bunlarla beraber kullanan
birinci, ikinci cerrahi sistem-
lerin üretimlerin de  sürdü-
ğünü, bu ürünleri de yakın
zamanda kullanıma sunmayı
planladıklarını sözlerine ek-
ledi. lİSTANBUL-AA

“O

Türk mühendisler yerli ve milli
rigid endoskop cihazı geliştirdi

Ramazan ayına sayılı günler kaldı.
Hazırlıklar  ise  tüm hızıyla  devam
ediyor. Öncelikle yumurtalı/yumur-
tasız seçenekleriyle pidelerin fiyatı
ve gramajı belirlendi. Başta hurma
ve şarküteri ürünleri olmak üzere
evlere yiyecek stoklanmaya başlan-
dı.  Kimlere hangi gün iftar verile-
ceği  programlandı,  davetlerin  ça-
kışmamasına özen gösterildi. Ala-
nında  uzman  popüler  hocaların
hangi  kanalda  yayın  yapacağı  ve
program başına ne kadar ücret ala-
cağı konusunda anlaşmalar yapıldı.
Belediyelerin Ramazan etkinlikleri
kapsamında sahneye çıkacak olan
şarkıcılarla sözleşmeler imzalandı.
Bir süredir ülkemizde de bulunan
çeşit  çeşit ama  illaki altın yaldızlı
ve  ışıklı  Ramazan  süsleriyle  evler
süslendi.  Lüks  restoranların  iftar
menüleri  oluşturuldu.  Toplu  iftar
çadırlarının etrafı vatandaşların ke-
yifli  vakit  geçirmesi  için  panayır
yeri gibi düzenlendi. Bütün bu tablo
nefsi arzuların dizginlenerek gayret
ve tefekkürün artırılacağı bir mev-
sime değil de büyük bir partiye ha-
zırlanıldığı izlenimi veriyor.
“Lüks haramdır” düsturuyla bü-

yüyen bir neslin yaşadıkları müte-
vazı hayat tarzının takvadan değil
fakirlikten  kaynaklandığını  anla-
masıyla başladı dönüşüm. Kapita-
lizmle uzlaşı sağlanması ucube bir
din anlayışı meydana getirdi. Sadece
hayat tarzları değil ibadetler de tü-
ketim  kültürünün  terminolojisiyle
ifade  edilir  oldu. Ramazan’da  eğ-
lence, hacda konfor, namazda keyif
ve  Kur’an’da  ziyafet  aranır  oldu.
Sonuçta ne yardan ne serden geç-
meden, zevk ve eğlence içinde Müs-
lümanca  yaşamanın  bir  yolu  bu-
lunduğuna  ikna  olundu.  Kermes-
lerde  çılgınca  alışveriş  yaparken
hayırda bulunma fırsatı, vakıfların
yardım davetlerinde nefis yemekleri
mideye  indirirken sevap kazanma
şansı ve lüks otellerde tatil yaparken
İslami ölçülere riayet ediyor olmanın
verdiği iç huzuru yakalandı. 
Ramazan  ayının  uhreviyatı  da

bahsi geçen dönüşümden nasibini
aldı elbette. Bu ibadet ayını eğlence
kavramıyla bağdaştırmak en başta
zor olsa da Direklerarası Ramazan
Eğlenceleri Osmanlı’dan kalma bir
gelenek  olarak  meşruiyet  zemini
buldu.    Günümüze  uyarlanan  bu
gelenek farklı semtlerdeki etkinlik

alanlarına taşındı. Önceleri sahne-
lerde  sohbetler,  Karagöz-Hacivat
oyunları ve Din musikisi dinletileri
vardı.  El  değiştiren  belediyelerin
de dahil olmasıyla etkinlikler farklı
bir boyuta  taşındı ve  iftar  sonrası
caz/pop konserleri düzenlenir oldu.
Böylece halkın Ramazan’ı panayır
coşkusuyla  idrak  etmesi  sağlandı.
Vatandaşlar  ise  lüks restoranlarda
yarısı  çöpe giden,  yine de gözleri
asla doyurmayan beş yıldızlı iftar-
larla Ramazan’ın uhrevi havasından
istifade  etti.  Tüm  gün  aç  kalan
Müslümanlara aynı anda sıcak ye-
mek yetiştirmek için kan ter içinde
koşturan garsonların ise oruçlu ol-
madığı farz edildi. 
Televizyon programları sayesinde

Ramazan coşkusu ülkenin her kesi-
mine ulaştırıldı. Hem iftar hem sahur
saatlerinde ekranlardan canlı yayında
sohbet yapan hocalar aynı zamanda
halkın din içerikli önemli sorularına
cevaplar  sundu.  İlahiler,  kasideler
ve din musikisinin diğer örnekleriyle
izleyiciler  Ramazan’ın  manevi  at-
mosferine büründü. Bunlardan başka
2017 yılından beri “yetenek avcısı”
formatıyla bir yarışma programı dü-
zenleniyor. İhlas ve samimiyet timsali
altın yaldızlı dev rahlede kimin daha
güzel  Kur'an-ı  Kerim  okuduğunun
belirlendiği yarışma, şov dünyasına
yeni bir içerik kazandırdı. Yarışmanın
kazananları ise tabi ki altınla ödül-
lendirildi.
Mis gibi pide kokuları, mükellef

iftar sofraları, sahura dek süren zi-
yafetleri,  şovları  ve  eğlenceleriyle
Ramazan, kulluğumuzu hatırlama-
nın ve insanî hakikatimize ulaşma-
nın bir mevsimi değil bedenlerimizi
aç  bırakarak  nefslerimizi  besledi-
ğimiz bir zaman dilimi haline geldi.
Alanında  yetkin  hocalar  eşliğinde
konforlu itikâf paketleri henüz pi-
yasaya  sürülmedi  belki  ancak  tü-
ketim kültürünün bütün unsurlarını
barındıran  gösterişli  Ramazanlar
yaşıyoruz.  Bu  dünyevileşme  gay-
retleri  dinin  sevilmesine,  ibadetin
yaygınlaşmasına  ve  maneviyatın
artmasına değil sadece yozlaşmaya
vesile olmaktadır. Ayrıca dinin me-
talaştırılmasının kaçınılmaz bir ne-
ticesi olarak, artan satışlar sonrası
stoklar tükenmiş görünüyor. Büyük
bir acıyla karşıladığımız bu Ramazan
hiç değilse keyif ve eğlenceyi bırakıp
stokları güncellemek ümidiyle.  

Dirençli hipertansiyon
hastalarına ‘oruç’ uyarısı

İngiltere’de Türk araştırmacının
çalışması, metabolik hastalıkların
tedavisinde umut ışığı oldu

Buluşları ve geliştirdikleri ürün-
lerle ülkelerinin gurur kaynağı
olan  "Afgan  Hayalperestler"
kadın  robot  bilimci  grubu,
şimdilerde Katar'ın eğitimlerini
tamamlamaları  için  verdiği
bursla yollarına devam ediyor.
Yaşları 15 ile 19 arasında de-
ğişen  Afgan  Hayalperestler,
son yıllarda geliştirdikleri pro-
jelerle akranlarına ilham kay-
nağı oldu. Afganistan'ın batı-
sındaki Herat kentinden gelen

Afgan grup, adlarını  ilk defa
2017'de ABD'de 164 ülkenin
katıldığı  Uluslararası  Robot
Şampiyonası  Özel  Ödülü'nü
kazanınca duyurdu. Grup, Af-
gan  Sağlık  Bakanlığının,  Ko-
vid-19 salgınıyla mücadele kap-
asitesini artırma amacıyla Mas-
sachusetts  Institute  of  Tech-
nology (MIT) mühendislerinin
bir solunum cihazı tasarımını,
otomobil yedek parçaları kul-
lanarak tasarladı. lDOHA-AA

Katar’ın himaye ettiği Afgan robot bilimci kızlar hayallerinin peşinden koşuyor

Gazipaşa İlçe Sağlık Müdürü
Dr. Eşşe Çelik, Mart Ayı Ko-
lorektal  Kanser  Farkındalık
Ayı' olması nedeniyle yaptığı
açıklamada  kolorektal  kan-
serden korunma ve erken ta-
nının önemine dikkat çekti.
Halk arasında kalın bağırsak
kanseri olarak da bilinen ko-
lorektal kanserinin hem kadın
hem de erkeklerde en sık gö-
rülen üçüncü kanser türü ol-
duğunu söyleyen Dr. Eşşe Çe-
lik, "Birçok hastalıkta olduğu
gibi  kolorektal  kanserlerde
de hastalığın seyrini belirleyen
en önemli etmen erken teş-
histir" dedi. Kolorektal kan-
serin Türkiye'de  yaygın  gö-
rülen bir  kanser  türü oldu-
ğunu belirten Çelik, “Dünya
çapında bir yıl içerisinde 1.9
milyon yeni kolorektal kanser
vakası ve 935 bin kolorektal
kanser kaynaklı ölüm vakası
tespit edilmiştir. Türkiye Bir-
leşik Veri Tabanına göre, ül-

kemizde  bu  kanser  türleri
hem erkeklerde hem de ka-
dınlarda 3. sırada yer almak-
tadır. ” dedi. Dr. Çelik “Erken
evrede teşhis edildiğinde bü-
yük ölçüde  tedavi  edilebilir
bir  hastalık  olan  kolorektal
kanserde  tarama  program-
larının  uygulanması  ile  söz
konusu hastalığın morbidite
ve mortalitesi  üzerinde  çok
olumlu kazanımlar sağlandığı
yapılan birçok çalışma ile or-
taya  konmuştur.  Kolorektal
kanserlerin  taranmasındaki
temel heedef; ülke  çapında
oluşturulan ulusal bir tarama
programını  hedef  popülas-
yona uygulayarak kolorektal
patolojileri henüz premalign
veya erken evrede iken tespit
etmek,  etkin  ve  basit  yön-
temlerle tedavi etmek yoluyla
invazif kanser sıklığı ile buna
bağlı morbidite ve mortaliteyi
azaltmaktır.” şeklinde konuş-
tu. lGAZİANTEP-İHA

Türk mühendisler tarafından geliştirilen yerli ve milli rigid endos-
kop cihazı, hem yurt içinde hem yurt dışında kullanıma sunuldu.
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İngiltere'de Türk bilim insanı Mine Köp-
rülü liderliğindeki ekibin bulduğu yeni
yüzlerce  protein,  diyabet  ve  multipl
skleroz (MS) gibi çok sayıda metabolik
hastalık için yeni tedavi yöntemleri ve
ilaçların  geliştirilmesinde  umut  ışığı
oldu.  Cambridge  Üniversitesi  doktora
öğrencisi Mine Köprülü'nün  başyazarı
olduğu bilimsel araştırma sonucu bulu-
nan ve hastalıklara yol açan yüz-
lerce protein, metabolik has-
talıklar için yeni tedavilerin
geliştirilmesinde yol gös-
terici olacak. Cambridge
Üniversitesi'ndeki  ba-
şarılı lisanüstü öğren-
cilere burs imkanı su-
nan  ve  Köprülü'nün
de bursiyerleri arasın-
da olduğu "Gates Cam-
bridge", Türk bilim in-
sanının liderliğindeki ça-
lışmayı Twitter hesabın-
dan  paylaştı.  Gates  Cam-
bridge'ın paylaşımında "Mine
Köprülü,  diyabet  gibi  hastalıklar
için  yeni  tedavilerle  sonuçlanabilecek
proteogenomik verileri tanımlayan bir
çalışmaya öncülük ediyor." ifadesi kul-
lanıldı. Genç bilim insanı, başyazarı ol-
duğu bu yeni bilimsel araştırma, hasta-
lıkların tedavisindeki önemi ve sonuç-
larına ilişkin AA muhabirine değerlen-
dirmelerde  bulundu.  Daha  önce  yüz
binlerce insanın genetik verisini içeren
birçok çalışmada yer aldığını söyleyen

Köprülü,  "Ancak bu çalışmayı diğerle-
rinden bu denli farklı kılan şey, dünyada
ilk defa  geliştirilmiş  yeni  bir  teknoloji
kullanarak insanların kan örneklerinden
3  bin  proteinin  seviyelerini  paralelde
ölçümleyip bunları aslında çalışmamıza
entegre ettik." dedi. Araştırmacı Köprülü,
toplumda  oldukça  yaygın  görülen  di-
yabet, tansiyon, kalp ve böbrek hasta-

lıkları gibi çok sayıda metabolik
hastalığın altında yatan biyo-
lojik mekanizmanın çok iyi
bilinmediğine dikkati çe-
kerek, "Biz aslında tam
olarak bu problemi ele
almak  için  kandaki  3
bin proteinin protein
seviyeleri, DNA'mızda,
genetik kodumuzdaki
değişiklikler  ve  yüz-
lerce hastalığın hastalık
riskini istatistiksel olarak
sistematik şekilde analiz
ettik." diye konuştu. Araş-

tırmanın amacının, hastalıklar
için daha etkili  ilaç  veya  tedavi

yöntemleri bulunmasına  ışık  tutmak
olduğunu söyleyen genç bilim insanı,
"Biz tam olarak bu amaçla bahsettiğim
analizi yaparak şu anki çalışmamızda
500'den daha fazla gen, gen değişikliği,
protein seviyesi ve hastalık riski üçlüsü
bulduk. Bunun yüzlerce hastalığa daha
gelişmiş  tedaviler bulunabilmesi  için
ilk adım olacağını umuyoruz." ifade-
lerini kullandı. lLONDRA-AA

BEDİA
KÜÇÜKÇALIK

www.ittifakgazetesi.com

Ramazan Coşkusu (!)
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amazan-ı Şerif’i İs-
tanbul’un kalbi
Eyüpsul tan ’ ın

manevi atmosferinde idrak etmek
isteyen vatandaşlar için hazırlanan
programlar kapsamında iftar sof-
raları kurulacak, Kur’an tilavetleri,
birbirinden değerli konukların
vatandaşlarla buluşması, çocuklar
için de çeşitli etkinlikler gerçek-
leştirilecek. Eyüpsultan Belediye
Başkanı Deniz Köken de vatan-
daşların Ramazan ayını tebrik
ederek, “Birlik ve beraberliğe her
zamankinden daha fazla ihtiyaç
duyduğumuz bugünlerde, Rama-
zan-ı Şerif kalplerimize merhem
olsun. Ramazan denince akla
Eyüpsultan gelir ve her sene ol-
duğu gibi bu yıl da milyonlarca
misafirimizi ağırlamak için hazırız.
Ramazan etkinliklerimizle manevi
atmosferi birlikte soluyacak, tek
yürek olup dualarda buluşacağız.
Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu
cehennemden kurtuluş olan Ra-
mazan-ı Şerif milletimiz, İslam
alemi ve tüm insanlık için hayırlara
vesile olsun. Milletimize huzur
ve sağlık getirirsin. Cenab-ı Allah
ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri
birlik ve beraberlik içinde Ramazan
Bayramı'na kavuştursun” dedi.
Gaziantep ve İslahiye’de
her gün bir köyde iftar
programı

Birlik ve beraberliğin de ayı
olan Ramazan’da deprem böl-
gesinde de iftar programları dü-
zenlenecek. Eyüpsultan Beledi-
yesi’nin Yaşam Destek Alanı da
bulunan Gaziantep İslahiye'de
her gün bir köyde iftar programı
düzenlenecek. İftar programla-

rında çocuklar için eğlenceli ak-
tiviteler ve hediyeler de olacak.
Ayrıca deprem bölgesinde bulu-
nan Eyüpsultan Belediyesi ekip-
leri, Kahramanmaraş ve Malat-
ya’da da iftar programları dü-
zenleyecek. Ramazan ayında mil-
yonlarca misafiri ağırlayan Eyüp
Sultan Camii’ne yakın konumda
olan Reşadiye Ortaokulu’nda da
toplu iftar programları gerçek-
leştirilecek. Okulun bahçesinde
her gün bin kişilik iftar sofrası
kurularak Eyüpsultan’ın misafirleri
ağırlanacak. Eyüpsultan’da her
gün bir mahallede 100 kişilik if-
tariyelik dağıtımı olacak. İftari-
yelikler ihtiyaç sahibi ailelere ve
Eyüpsultan’a taşınan depremzede
ailelerin evlerine götürülecek.
Trafikte kalan
sürücülere iftariyelik

İlçede özellikle trafik yoğun-
luğunun yaşandığı belirli nokta-
larda, trafikte kalan sürücülere
iftariyelikler ikram edilecek. İlçede
yaşayan ihtiyaç sahiplerine yö-
nelik olarak on binlerce gıda pa-
keti ve market kartı verilerek Ra-
mazan’ın bereketi paylaşılacak.
Sadece kadınlara yönelik etkin-

liklerin olduğu Afife Hatun Kültür
Evi’nde de 20 Mart ile 17 Nisan
tarihleri arasında kadınlara özel
Aile Akademisi Mukabele Prog-
ramı gerçekleştirilecek. Program
hafta içi her gün, saat 11:00 ile
12:00 arasında olacak.
Etkinlikler Kitap Fuarı
açılışıyla başlayacak

Geleneksel Ramazan akşam-
larının yaşandığı Zal Mahmut
Paşa Külliyesi’nde programlar
bu sene dolu dolu geçecek. Zal
Mahmut Paşa Külliyesi’ndeki
etkinlikler 22 Mart Çarşamba
günü saat 14:30’da Kitap Fuarı
açılışı ile başlayacak. Ramazan
ayı boyunca devam edecek
olan kitap fuarı tüm gün ziya-
retçilere açık olacak.
Her gün ayrı 
bir program

Ramazan ayına özel olarak
Zal Mahmut Paşa Külliyesi’nde
hazırlanan söyleşi programları
23 Mart Perşembe günü saat
21:45’te Hayati İnanç’ın “Can Ve-
ren Pervaneler” isimli söyleşisiyle
başlayacak. Ramazan ayı boyunca
sürecek olan ve “Ramazan’ın

Manevi İklimi”, “Fitre
Kimlere Verilir?”, “Ço-
cuğu Hayata Hazırla-
mada Anne Baba İş bir-
liği”, “Korkutarak Değil
Sevdirerek Din Eğitimi”,
“Peygamber İzinde Aile
Olmak” gibi konuların
konuşulacağı, Kur’an ti-
lavetlerinin yapılacağı
etkinliklerde; Alişan Kapaklıkaya,
Halit Ertuğrul, Halis Aydemir ve
Aziz Hardal Kur’an tilaveti, Saliha
Erdim, Mustafa Karataş, Ferruh
Muştuer Kur’an Tilaveti ve Mus-
tafa Akgül, Mehmet Ali Bulut,
Erhan Afyoncu, Dursun Ali Er-
zincanlı, Nihat Hatipoğlu, Bahadır
Yenişehirlioğlu, Hatice Kübra Ton-
gar, Savaş Barçkin, Merve Gül-
cemal, Halil Necipoğlu, Nurullah
Genç, Mahmud Erol Kılıç, Ali
Derman, Serdar Tuncer, Sıtkı As-
lanhan, Ender Saraç, Tufan Gün-
düz, Ferhat Aslan, İbrahim Sadri,
Yasin Pişgin, Mehmet Emin Mü-
layim, Ömer Türkmen, Hasan
Kamil Yılmaz, Hakan Mengüç
ve Beyhan Budak gibi isimler
ağırlanacak.
Hafta sonları çocuk
etkinlikleri

Bu arada Ramazan ayı bo-
yunca her Cumartesi ve Pazar
çocuk etkinlikleri düzenlenecek.
Alibeyköy Osmanlı Park ve Zal
Mahmut Paşa Külliyesi’nde bir-
birinden renkli ve Ramazan’ın
manevi atmosferini yaşatacak
olan çocuk etkinlikleri, saat 15:00
ile 16:00 arasında gerçekleştiri-
lecek. Geçtiğimiz sene düzenlenen
ve milyonlarca misafir ağırlayan
Alibeyköy Osmanlı Park Ramazan

Çarşısı bu yıl da Rama-
zan’ın gözde mekanların-
dan olacak. Hava şartları
da göz önüne alınarak ha-
zırlanan Ramazan Çarşı-
sı’nda yöresel ve hediyelik
eşya gibi ürünler satılacak
ve tüm gün açık olacak.
Geçen sene başlatılan ve
binlerce öğrencinin fayda-

landığı Üniversitelilere İftar ge-
leneği de devam ettirilecek. Eyüp-
sultan’da öğrenci evinde veya
yurtta kalan üniversite öğrencileri
için ücretsiz iftar ikramı yapılacak.
Öğrenciler bu hizmetten fayda-
lanmak için belediyenin internet
sitesinden başvuruda bulunabi-
lecek. Ayrıca Alibeyköy Osmanlı
Park’ta Bayburtlular Gecesi, Si-
noplular Gecesi, Erzurumlular
Gecesi, Sivaslılar Gecesi, Vanlılar
Gecesi, Erzincanlılar Gecesi, Ma-
latyalılar Gecesi, Rizeliler Gecesi,
Sancaklılar Gecesi, Eyüpsultan
Şehit Aileleri Gecesi, Giresunlular
Gecesi, Trabzonlular Gecesi, Kon-
yalılar Gecesi, Samsunlular Ge-
cesi, Kars – Ardahan ve Iğdırlılar
Gecesi, Amasyalılar Gecesi, To-
katlılar Gecesi, Tüm Balkanlar
Gecesi, Yozgatlılar Gecesi, Ço-
rumlular Gecesi, Üsküp Brezalılar
Gecesi, Gümüşhaneliler Gecesi,
Ordulular Gecesi, Kastamonulular
Gecesi, Rumeli Türkleri Gecesi,
Ağrılılar Gecesi, Karabük Eflani-
liler Gecesi ve 81 İl Derneği
Gecesi düzenlenecek. Eyüpsul-
tan’daki derneklerle alınan ortak
karara göre programlar da müzik
olmayacak, deprem bölgesinde
hayatını kaybeden vatandaşları-
mız ve tüm şehitlerimiz için
Kur’an-ı Kerim okunacak.

Kahramanmaraş’ta ramazanda 375’ten
fazla noktada iftar sofrası kurulacak
"Asrın felaketi" olarak nitelenen
6 Şubat'taki depremlerin merkez
üssü Kahramanmaraş'ta rama-
zanda 375'ten fazla noktada
afetzedeler için iftar sofrası ku-
rulacak. İçişleri Bakanlığınca
depremlerin ardından bölgede
görevlendirilen Samsun Valisi
Zülkif Dağlı, AA muhabirine,
afetzedelerin üç öğün yemek
ihtiyacını sağladıklarını söyledi.
Günlük 1 milyon kişilikten fazla
yemek hizmeti sunduklarına
işaret eden Dağlı, bugüne kadar
yaklaşık 47 milyon kişilik yemek
hizmeti verdiklerini vurguladı.
Ramazanda iftar çadırları oluş-
turmak için çalıştıklarını dile
getiren Dağlı, "Şehrimizin ana
arterlerinde iftar çadırları açı-
labilecek yerlerimizi belirledik.
Bu manada planlamalarımızı
yaptık. Ramazanda 375'ten fazla
noktada iftar sofraları kurulacak.
Bu sayıyı 400'e çıkarmak isti-
yoruz. Sivil toplum kuruluşla-
rımız alanda, depremin ilk gün-

lerinden itibaren Kızılay'ın ko-
ordinasyonunda yemek hizme-
tini devam ettirmekte." dedi.
İftar çadırı kurmak isteyen ve
kendileriyle irtibata geçen be-
lediyelere gereken kolaylığı sağ-
ladıklarını anlatan Dağlı, "İste-
yen vatandaşlarımız iftar ça-
dırlarında masa sandalyelere
oturmak suretiyle iftarlarını aça-
bilecek. Ramazanın maneviyatı,
bereketi ayrı bir husus. Bu ma-
nada milletimizin çok fazla te-
veccüh gösterdiğini biliyoruz.
Ramazanda manevi programlar
da yine yapılacak." diye konuştu.
Oruç tutamayanlar için yemek
hizmetlerinin kahvaltı ve öğlen
yemeği olmak üzere devam
edeceğini kaydeden Dağlı, "Bu-
nun haricinde çölyak hastala-
rımız var. Glütensiz yiyecekleri
tüketmeleri gerekiyor. Onlara
dönük de ekmek ve diğer unlu
mamullerin dağıtımını yapıyo-
ruz. " ifadelerini kullandı.

lKAHRAMANMARAŞ-AA

R

Depremler Adıyaman'daki cami
ve türbelere ağır hasar verdi

Milli Eğitim Bakanı Özer, Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin ar-
dından eğitim öğretim alanında yü-
rütülen çalışmalarla ilgili "10 ilimizde
1783 noktada okul öncesi ilkokul
ortaokul lise ve destekleme yetiştirme
kurslarında hizmete devam ediyoruz"
dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut
Özer, Malatya'nın Bulgurlu Mahal-
lesi'ndeki Teknopark alanına kurulan
konteyner kenti ziyaret ederek, eğitim
konteynerlerini gezdi. Depremzede
öğrencilerle bir araya gelen Özer,
çocuklarla soru çözüp sohbet etti.
Özer, öğrencilere konteynerlerinde
televizyon olup olmadığını sorarak,
bakanlıkları tarafından gönderilecek
televizyonlar gelince EBA TV'yi izle-
melerini tavsiye etti. Öğrencilere ih-
tiyaçları olup olmadığını soran Özer,
gençlerin eğitimi için ellerinden gelen
her şeyi yaptıklarını aktardı. Özer,
ziyaretin ardından AA muhabirine,
depremden sonra okulların açılma-
sıyla ilgili kapsamlı kararlar aldıkla-
rını, 20 Şubat'ta 71 ilde eğitim öğ-

retimi başlattıklarını söyledi. Özer,
bölgedeki okulların hasar tespitiyle
ilgili çok hızlı şekilde kendilerine
destek oldukları için Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığına te-
şekkür ederek, sağlam raporu verilen
okullarda güvenli şekilde eğitime
devam edilmesi anlayışıyla çalıştık-
larını dile getirdi. Büyük fedakarlıkla
çocuklar için Van'dan konteynerler
getirterek eğitimin aksamaması için
hizmet ettiklerinin altını çizen Özer,
şunları kaydetti: "10 ilimizde 1783
noktada okul öncesi, ilkokul, orta-
okul, lise ve destekleme yetiştirme
kurslarında 8 ve 12'nci sınıflarla
ilgili çadır ve konteyner olarak hiz-
mete devam ediyoruz. Tabii bu 10
ilin 6'sında zaten eğitim öğretim
başladı. Geriye 4 ilimiz kaldı. Bu 4
ilimizdeki mevcut çadır veya kon-
teyner sayılarını artırarak, mümkün
olduğu kadar ama önceliği 8 ve
12'nci sınıflara vereceğiz. Çünkü
onların önünde yaklaşık 2 ay sonra
ciddi bir sınav var." lMALATYA-AA
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Adıyaman İl Müftü Vekili Eren,
6 Şubat'ta meydana gelen
depremlerin büyük ölçüde yı-
kıma neden olduğu kentte
çok sayıda ibadethane ve tür-
benin yıkıldığını ya da ağır
hasar gördüğünü belirterek,
merkezde ibadete uygun 17
caminin kaldığını ifade etti.
Asrın felaketi olarak nitelen-
dirilen depremler, Adıya-
man'daki ibadethaneler ve
manevi mekanları da olumsuz
etkiledi. Kentin en önemli sim-
geleri arasında yer alan ve
1506 yılında yapıldığı rivayet
edilen tarihi Ulu Cami'nin dep-
remlerin ardından sadece 2
duvarı ayakta kaldı. Kab Ca-
misi ve Eskisaray Camisi'nin
de yıkıldığı kentte önde gelen
manevi ziyaret mekanlarından
olan Abuzer El Gaffari Türbesi
ile Mahmut El Ensari Türbesi
de ağır hasar gördü. Adıyaman
merkezine 7 kilometre uzak-

lığında Ali Dağı’nda yer alan
ve duvarları yıkılan Mahmud
El Ensari Türbesi içerisinde
asılı Türk bayrağının olduğu
duvarın ise yıkılmadığı görül-
dü. Adıyaman İl Müftü Vekili
Mehmet Salih Eren, AA mu-
habirine kent genelindeki ca-
milerin hasar durumuna ilişkin
bilgi verdi. Adıyaman'da top-
lam 83 caminin olduğunu be-
lirten Eren, "Bu camilerimiz-
den 9'u tamamen yıkıldı, 17
camimiz hasarsız, 6 camimiz
orta hasarlı, 30 camimiz ise
az hasarlıdır. Şu anda ibadete
uygun olan 17 hasarsız cami-
miz var. Bunun dışında tama-
men yıkılan camilerimiz var,
orta hasarlı olanlar var. Yine
türbelerimizde de ağır hasarlı
olanlar var. Ağır hasarlı Abuzer
El Gaffari Türbesi ve yine Mah-
mud El Ensari Türbesi de yı-
kılmış durumdadır." diye ko-
nuştu. lADIYAMAN-AA

Felaket Müdahale İstek Sistemi (FEMİS)
sayesinde afet bölgesindeki ihtiyaçlar,
GSM, Wi-Fi veya elektrik kesintilerinden
etkilenmeden merkeze iletilebilecek.
"Ağ teknolojileri" alanında çözümler
sunan Robit Teknoloji, var olan kabili-
yetleriyle afet sonrasındaki ihtiyaçların
karışlanmasında kullanılmak üzere kab-
losuz iletişim sistemi geliştirdi. Ortam
şartları fark etmeksizin kesintisiz veri
aktarımı sunan sisteme FEMİS adı ve-
rildi. FEMİS, felaket anında, ortamda
herhangi bir iletişim imkanı aranmak-
sızın belirlenen kurum veya kişi ihti-
yaçlarını üzerindeki butonlar sayesinde
veri olarak aktarıyor. Haberleşme pro-
tokolü sayesinde GSM, Wi-Fi veya elek-
trik kesintilerinden etkilenmeden veri
aktarımına devam eden FEMİS, elde
edilen verilerin tek merkezden takibi,
kontrolü ve gözetimini sağlıyor. Robit
Teknoloji Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü
Mühendisi Mert Özgehan, FEMİS'in,
afetten sonra üzerine daha fazla yo-
ğunlaştıkları bir ürün olduğunu söyledi.
Bir süredir kablosuz haberleşme konu-
sunda LoRaWAN protokolüyle (Düşük
güçlü geniş alan IoT ağları için küresel
bir standart), düşük güç tüketimiyle
ilgili AR-GE çalışmaları yürüttüklerini
anlatan Özgehan, afet bölgelerini ko-
numlandırmak üzere geliştirdikleri FE-
MİS'in de afet durumunda ortaya çıkan
ihtiyacın ve lojistiğe dair bilginin gerekli
yerlere, gerektiği zamanda kablosuz
şekilde iletilmesini sağladığını ifade
etti. FEMİS'in çevresel koşullara göre
farklılaşmakla birlikte yaklaşık 15 ki-
lometre menzile sahip olduğunu belirten
Özgehan, sistemde kullanılan dona-
nımların şarj süresinin yaklaşık 2 yıl
olduğunu kaydetti. Özgehan, FEMİS
altyapısına ilişkin şu bilgileri verdi:
"Altyapının kurulacağı kuruma bir ko-
numlandırma sistemi geliştirmemiz la-
zım. Oluşturduğumuz 'gateway'lerle
(ağ geçidi) haberleşmeyi sağlayabili-
yoruz.Konum bilgisini UTMAN IoT So-
lutions tarafında geliştirdiğimiz yazılımla
kullanıp, hangi bölgeye ne gerekiyorsa
FEMİS yardımıyla ulaştırabiliyoruz.
FEMİS butonları üzerinde afet bölge-
sindeki temel ihtiyaçlar olan çadır, yi-
yecek-içecek, kıyafet ve sağlık malzemesi
talepleri yer alıyor." lANKARA-AA

Afet bölgesindeki
ihtiyaçlar için kesintisiz
iletişim çözümü İstanbul’un kalbi Eyüpsultan

RAMAZAN AYINA HAZIR

Deprem bölgesindeki 10 ilde öğrenciler için
1783 noktada çadır ve konteyner kuruldu

Ramazan coşkusu her gün Eyüpsultan’da yaşanacak. Eyüpsultan Belediyesi, On Bir Ayın Sultanı Ramazan
ayını en güzel, huzurlu ve dolu dolu bir şekilde ağırlamak için birbirinden güzel programlar hazırladı.

ELİF
ŞAHİN
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Uluslararası Teknofest Etkinliği Hizmet Alımı İşi ( İstanbul) hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/255033 
1-İdarenin
a) Adı                                            : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 
                                                     KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi                                       : Cevdetpasa Cad. No:115 34342 Bebek BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2123596734 - 2122871979
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                            : Uluslararası Teknofest Etkinliği Hizmet Alımı İşi ( İstanbul)
b) Niteliği, türü ve miktarı             : Uluslararası Teknofest Etkinliği Hizmeti ( İstanbul)
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İdare tarafından belirlenecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe başlama tarihinden itibaren 20(Yirmi) gündür
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 03.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Boğaziçi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Bebek 
                                                     34342 Beşiktaş/İST

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Festival veya şenlik veya kültürel etkinlikler veya toplantı veya sempozyum benzer iş olarak kabul

edilecek. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife

ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda,
üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama

istenilmeksizin reddedilecektir. 

ORGANİZASYON HİZMETİ ALINACAKTIR
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1798016)

         

luslararası Ceza
Mahkemesinden
(UCM) yapılan ya-

zılı açıklamada Putin ve Lvo-
va-Belova hakkında, Rusya-Uk-
rayna Savaşı sırasında Ukray-
nalı çocukların Rusya'ya kaçı-
rılması suçundan yakalama ka-
rarı çıkarıldığı bildirildi. Açık-
lamada, Ukraynalı çocukların
Rusya'ya hukuka aykırı olarak
götürülmesi suçuna her iki şüp-
helinin de iştirak ettikleri be-
lirtilerek Putin'in kontrolü al-
tındaki kişilerin bu suçu işle-
mesine engel olmadığı gerek-
çesiyle sorumlu tutulduğu ifade
edildi. Putin ve Lvova-Belo-
va'nın Ukraynalı çocukların
sınır dışı edilmesi suretiyle
savaş suçu işledikleri yönünde
yeterli şüphenin bulunduğu
aktarılan açıklamada, yakalama
kararının UCM Başsavcılığının
22 Şubat 2023 tarihli talebi
üzerine verildiği kaydedildi.
Açıklamada, yakalama kararı-
nın mağdurları korumak adına
başta gizli tutulmasının düşü-
nüldüğü ancak halihazırda suç-
ların işlenmeye devam etmesini
göz önünde bulunduran Mah-

kemenin yeni suç işlenmesini
önlemek amacıyla kararı ka-
muya açıkladığı belirtildi.
Kremlin: Karar
hukuken geçersizdir

Kremlin Sözcüsü Dmitriy
Peskov, UCM’nin kararına iliş-
kin açıklamasında, meselenin
formüle edilmesini rezalet ve
kabul edilemez olarak bul-
duklarını kaydeden Peskov,
“Rusya bazı devletler gibi bu
mahkemenin yargı yetkisini
tanımamaktadır. Bu nedenle,

bu türden herhangi bir karar
hukuk açısından Rusya Fe-
derasyonu için geçersizdir.”
dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Mariya Zaharova,
sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada karar hak-
kında, “Uluslararası Ceza
Mahkemesi kararlarının hu-
kuki açıdan dahil ülkemiz
için hiçbir anlamı yoktur. Rus-
ya, Uluslararası Ceza Mah-
kemesi’nin Roma Statüsü’ne
taraf değildir ve buna göre
herhangi bir yükümlülüğü

yoktur.” değerlendirmesinde
bulundu. Rusya’nın bu ku-
rumla işbirliği yapmadığına
dikkat çeken Zaharova, do-
layısıyla uluslararası mahke-
meden gelecek yakalama ka-
rarlarının da yasal olarak ken-
dileri için geçersiz olacağını
vurguladı. UCM’nin yakalama
kararı çıkardığı Rusya Çocuk
Hakları Komiseri Mariya Lvo-
va-Belova da yaptığı açıkla-
mada, “Uluslararası toplu-
mun, ülkemizin çocuklarına
yardım etmek için yapılan
çalışmaları, onları savaş böl-
gelerinde bırakmamamızı,
oradan çıkarmamızı, onlar
için iyi koşullar yaratmamızı,
onları seven, önemseyen in-
sanlarla kuşatmamızı takdir
etmesi çok güzel!” dedi. Ken-
disine karşı Japonya dahil
pek çok ülkenin yaptırım ka-
rarları aldığını hatırlatan Lvo-
va-Belova, “Şimdi de tutuk-
lama kararı var. Bundan sonra
ne olacak merak ediyorum.
Biz çalışmalarımıza devam
ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Rusya Güvenlik Konseyi Baş-
kan Yardımcısı Dmitriy Med-

vedev ise sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada
UCM’nin Putin hakkında ya-
kalama kararı aldığını hatır-
latarak, bir tuvalet kağıdı
emojisiyle, “Bu belgenin ne-
rede kullanılması gerektiğini
açıklamaya gerek yok.” yo-
rumunda bulundu.
Ukrayna: Karar
adalet yolunda
önemli bir adım

Ukrayna Başbakanı Denis
Şmıgal ise sosyal medya he-
sabından yaptığı açıklamada,
Putin ve Rusya Çocuk Hakları
Komiseri Mariya Lvova-Belova
hakkında savaş suçu gerekçe-
siyle çıkarılan yakalama kara-
rına ilişkin açıklama yaptı.
UCM’nin bu kararını “adalet
yolunda önemli bir adım”
olarak nitelendiren Şmıgal,
“Bu ve diğer saldırganlık suç-
larının sorumlusu Putin'dir.
Terörist devletin başkanı mut-
laka mahkemeye çıkmalı ve
Ukrayna’ya karşı işlediği tüm
suçlardan sorumlu olmalıdır.”
ifadesini kullandı. 
lLAHEY/MOSKOVA/KİEV-AA

U

İsveç Dışişleri Bakanı Billström, "İs-
veç'in NATO dışında kalması kısa
vadede bir şeyi değiştirmez. Ama
bu süreç uzarsa birçok şeyin değişe-
ceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya
daha entegre olurken İsveç dışarıda
kalacaktır." dedi. İsveç Dışişleri Bakanı
Tobias Billström, İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya katılım sürecinde
Türkiye'nin sadece Finlandiya'nın
onay sürecini başlatmasına ilişkin,
"İsveç'in NATO dışında kalması kısa
vadede bir şeyi değiştirmez. Ama
bu süreç uzarsa birçok şeyin değişe-
ceği de gerçektir. Finlandiya NATO'ya
daha entegre olurken İsveç dışarıda
kalacaktır." dedi. Billström, düzen-
lediği basın toplantısında, Türkiye'nin
Finlandiya'nın NATO'ya katılımına
ilişkin protokolü TBMM Başkanlığına
sunarak onay sürecini başlatma ka-
rarını değerlendirdi.

NATO'ya üyelik başvurusunu aynı
gün yapan iki ülkeden Finlandiya'nın
üyeliği için Türkiye'de onay sürecinin
başlatılmasına ilişkin Billström, "Tah-
min ettiğimiz gibi Türkiye, Finlan-
diya'nın NATO üyeliğini onaylamak
için süreci başlattı. Bu istemediğimiz
bir gelişmeydi ama hazırlıklıyız." ifa-
delerini kullandı. Billström, Finlan-
diya'nın İsveç'ten önce NATO üyesi
olmasının kısa vadede kendilerini
fazla etkilemeyeceğini belirterek,
"Finlandiya ile beraber NATO üyesi
olmak istiyorduk. İsveç'in NATO dı-
şında kalması kısa vadede bir şeyi
değiştirmez. Ama bu süreç uzarsa
birçok şeyin değişeceği de gerçektir.
Finlandiya NATO'ya daha entegre
olurken, İsveç dışarıda kalacaktır."
diye konuştu. Billström, İsveç'in Tür-
kiye ile NATO üyeliği konusunda
Üçlü Muhtıra anlaşmasının da devam
ettiğini sözlerine ekledi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fin-
landiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö
ile yaptığı ortak basın toplantısında
"Ülkemizin güvenlik kaygılarını gi-
dermek yolunda gösterdiği hassasiyet
ve kaydedilen mesafeye binaen Fin-
landiya'nın NATO'ya katılım proto-
kolünün Meclisimizdeki onay sürecini
başlatmaya karar verdik." ifadelerini
kullanmıştı. lANKARA-AA 

İsveç, NATO vizesi
alamamasının
sonuçlarını
değerlendiriyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi Putin
hakkında yakalama kararı çıkardı
UCM, Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna
Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

Fransa'da, hükümetin emeklilik
yaşını kademeli olarak 64'e çı-
karmayı hedefleyen reforma
ilişkin yasa tasarısını Mecliste
oylamaya sunmadan kabul et-
mesiyle ülke çapında başlayan
gösterilerde 310 kişi gözaltına
alındı. Fransa Başbakanı Elisa-
beth Borne'un, bir yasa tasarı-
sının Meclisten oylama yapıl-
madan geçmesini sağlayan Ana-
yasa'nın 49. maddesinin 3. fık-
rasını emeklilik reformuna ilişkin
tasarı için devreye sokması son-
rası ülke genelinde binlerce kişi
sokağa çıktı. Paris, Marsilya,
Bordo, Nantes ve Amiens başta
olmak üzere birçok kentte dü-
zenlenen protestolarda göste-
ricilerle polis arasında sert ar-
bede yaşandı. Dijon kentinde
de göstericiler beraberinde ge-

tirdikleri Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron, Başbakan Eli-
sabeth Borne, Hükümet Sözcüsü
Olivier Veran ve Çalışma Bakanı
Olivier Dussopt'un maketini ate-
şe verdi. İçişleri Bakanı Gerald
Darmanin, Fransız Radyosu
RTL'de, dünkü gösteriler nede-
niyle 258'i başkent Paris'te olmak
üzere 310 kişinin gözaltına alın-
dığını açıkladı. "Muhalefet et-
mek meşru, gösteriler meşru
ama serserilik ve şiddete yol
açan serserilik değil." diyen Dar-
manin, kentteki önemli kurum-
lara yönelik güvenliği artıra-
caklarını açıkladı. Bourgogne-
Franche-Comte Valiliği ise böl-
gedeki tahribatlar nedeniyle
devlet adına suç duyurusunda
bulunulacağını belirtti. Fransa
Başbakanı Borne, dün bir yasa

tasarısının meclisten oylama
yapılmadan geçmesini sağlayan
Anayasa'nın 49. maddesinin 3.
fıkrasını, emeklilik reformuna
ilişkin tasarı için devreye koy-
duğunu açıklamıştı.

Başbakan'ın açıklaması son-
rası Paris başta birçok kentte

halk sokaklara dökülmüştü. Pa-
ris'te polislerin meydandan tah-
liye ettiği göstericiler, dağıldıkları
ara sokaklarda çöp, araç ve bazı
kamu mallarını ateşe vermişti.
Anayasa'nın 49. maddesinin 3.
fıkrası, yasa tasarısının oylan-
madan Ulusal Meclisten geçi-

rilmesi için hükümete yetki ve-
riyor ve buna karşı muhalefetin
gensoru önergesi sunmasına
olanak sağlıyor. Gensoru öner-
gesi, Meclisteki milletvekillerinin
çoğunluğunun desteğini alırsa
hükümet düşüyor. Önerge, Mec-
liste çoğunluk tarafından des-
teklenmediğinde ise yasa tasarısı,
Mecliste oylanmadan geçilmiş
sayılıyor ve Senatonun önüne
geliyor. Başbakan Borne'un iç-
eriğini 10 Ocak'ta açıkladığı
emeklilik reformuna karşı kit-
lesel grev ve gösteriler için
Fransızlar defalarca sokağa indi.
Milyonlarca Fransız'ın karşı çı-
karak kitlesel grevler ve göste-
riler başlattığı reform, emeklilik
yaşının kademeli olarak 2030'a
kadar 62'den 64'e çıkarılmasını
içeriyor. lANKARA-AA

Fransa genelinde emeklilik reformu karşıtı gösterilerde 310 kişi gözaltına alındı
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Mısır Dışişleri Bakanı Samih
Şukri, Türkiye ile ilişkileri
güçlü bir şekilde yeniden ku-
racaklarını belirterek, "Türkiye
ile Mısır arasındaki ilişkilerin
gelişmesi her iki ülkenin de
çıkarınadır." dedi. Şukri, Dış-
işleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
ile Kahire'deki Tahrir Sara-
yı'nda yaptıkları baş başa ve
heyetler arası görüşmelerin
ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, Mısırlı mev-
kidaşı ile görüşmelerinde ta-
rafların ilişkileri güçlendirme
iradesi gösterdiğini açıkladı.
Türkiye ile her alanda iletişimi
sürdürmek için çabaladıklarını
kaydeden Şukri, "Sağlam ze-
mine sahibiz ve Türkiye ile
ilişkileri güçlü bir şekilde ye-
niden kuracağımızdan eminiz.
Türkiye ile Mısır arasındaki
ilişkilerin gelişmesi her iki ül-
kenin de çıkarınadır." ifade-

lerini kullandı. Türkiye ile bir-
çok bölgesel ve uluslararası
konuda ortak bir vizyona sa-
hip olduklarını vurgulayan
Şukri, Türkiye ile ilişkilerin
yeniden güçlü bir şekilde baş-
laması ve büyükelçilerin geri
dönmesi konusunu ele aldık-
larını belirterek, iki ülke ara-
sındaki iletişim kanallarının
açık olmasını ve koordinas-
yonun devamını arzuladıkla-

rını ifade etti. Şukri, Mısır'daki
Türk yatırımlarını geliştirmek
ve önündeki engelleri aşmak
için çalışacaklarını vurgula-
yarak, şöyle devam etti: "Mı-
sır'da çeşitli alanlarda Türk
yatırımları vardı. Geçmiş yıl-
larda iki ülke arasındaki ticaret
hacmi 9 milyar dolara yük-
seldi. Bu iki ülke için önemli
bir rakam. Hatta Türkiye’nin
Mısır’daki yatırımları 2.5 mil-

yar dolara ulaştı." Türk yatı-
rımcıların Mısır'daki yatırım-
larını, ticari ve sanayi faali-
yetlerini önemsediklerini söy-
leyen Şukri, "Ayrıca Mısır'ın
ülkeye yatırımcı çekmesi için
projeleri bulunuyor. Bu da
Türk iş insanlarını gelecek
dönemde çekecektir." diye
konuştu. Şukri, iki tarafın
da görüşmede bölgenin ye-
niden istikrara kavuşması ve
meydan okumalara karşı gü-
cünü yeniden toparlaması
için yapılması gerekenlere
dair derinlemesine görüşle-
rini ortaya koyduğunu kay-
detti. Mısır Dışişleri Bakanı
Şukri, görüşmede ayrıca,
Suudi Arabistan ile İran ara-
sındaki normalleşme, Filistin
konusunun yanı sıra, Suriye,
Libya ve Ukrayna-Rusya sa-
vaşının çeşitli yönlerden yan-
sımalarını ele aldıklarını söz-
lerine ekledi. lKAHİRE-AA

umhurbaşkanı
Erdoğan, 18
Mart Şehitleri

Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 108. Yıl
Dönümü dolayısıyla Çanak-
kale Şehitler Abidesi'nde
düzenlenen törende yaptığı
konuşmada, Çanakkale De-
niz Zaferi'nin 108. senei-
devriyesinde bir kez daha
aziz şehitlerin manevi hu-
zurunda olduklarını ifade
ederek canları ve kanları
pahasına tüm dünyaya "Ça-
nakkale geçilmez." dedirten
o büyük kahramanları rah-
met ve tazimle yad ettiğini
dile getirdi. Erdoğan, aynı
şekilde vatanın bekası, mil-
letin istiklal ve istikbali uğ-
runda toprağa düşen tüm
yiğitlere Allah'tan rahmet
niyaz ettiğini dile getirerek
şöyle devam etti: "Merhum
Mehmet Akif'in o samimi
duasıyla şehitlerimizi se-
lamlıyorum; 'Gök kubbenin
altında yatar al kan içinde
/ Ey yolcu şu topraklar için
can veren erler / Hakkın
bu veli kulları taş türbeye
girmez / Gufrana bürün-
müş, yalnız Fatiha bekler.'
Rabb'im şehitlerimizin ruh-
larını şad, mekanlarını cen-
net eylesin diyorum."

Cumhuriyet'in banisi
Gazi Mustafa Kemal'in Ça-
nakkale'yi "bugünümüzü
kurtaran, maziye kahra-
manlığını ve büyüklüğünü
iade eden bu toprakları bize
ebedi vatan yapan zafer"
olarak tarif ettiğini hatırla-
tan Erdoğan, "Gerçekten de
Çanakkale, tarihi şanlı za-
ferlerle dolu bir milletin
asli kimliğini bulduğu, üze-
rine serpilen ölü toprağını
kaldırdığı, tıpkı bir Anka
kuşu gibi küllerinden yeni-
den doğduğu bir dönüm
noktasıdır. Tüm yokluk ve
imkansızlıklara rağmen dö-
nemin en modern ordula-
rını dize getiren milletimiz
Çanakkale'de yazdığı des-
tanla, İstiklal Harbi'mizi za-
fere ulaştıracak inancı, ira-
deyi ve direniş ruhunu da
kuşanmıştır." dedi. Bu yö-
nüyle Çanakkale'nin Kur-
tuluş Savaşı'nın adeta pro-
vası, Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kurtuluş müjdesi ol-
duğunu vurgulayan Erdo-
ğan, "Çanakkale'yi milleti-
mizin bu topraklarda var
olmak için verdiği en zorlu,
en kutlu mücadelelerden
biri olarak görüyoruz. Üze-
rinden ne kadar süre ge-
çerse geçsin 108 sene önce

burada yazılan o büyük
destanı daima gururla ha-
tırlıyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Çanakkale'nin sadece iftihar
vesilesi değil aynı zamanda
zorluklar karşısında müca-
dele azmi veren ilham ve
güç kaynağı olduğunu an-
lattı. 85 milyonun tamamı-
nın, Çanakkale'den, burada
koyun koyuna yatan şehit-
lerden, ecdadın sergilediği
mücadeleden alacağı çok
kıymetli dersler olduğuna
inandığını aktaran Erdoğan,
şunları söyledi: "Özellikle
deprem ve sel felaketiyle
yüreklerimizin yandığı bu
sancılı dönemde, Çanakkale
ruhuna tekrar ihtiyacımız
var. Yaklaşık 49 bin karde-
şimizin hayatını kaybettiği,
11 ilimizde ciddi yıkıma ve
acıya yol açan depremin ya-
ralarını ancak bu ruhu di-
rilterek sarabiliriz. Nasıl 108
sene önce omuz omuza ve-
rerek imkansızı başardıysak,
asrın felaketinin üstesinden
de yine dayanışmayla, yine
kardeşlikle gelebiliriz. Mil-
letimizin depremin ilk an-
larından itibaren ortaya koy-
duğu birlik ve beraberlik
tablosu bu konuda bizlere
umut ve güven aşılıyor. Zi-

yaret ettiğimiz şehirlerde
insanlarımızın metanetini,
sabrını, vakarını ve hayata
yeniden tutunma iradesini
gördükçe biz de cesaret ka-
zanıyoruz. En büyük gücü-
müz olan bu seferberlik ru-
hunun zedelenmesine fırsat
vermeden, inşallah gece
gündüz çalışarak en kısa sü-
rede şehirlerimizi yeniden
ayağa kaldıracağız. Hiçbir
insanımızı, umutlarını bize
bağlamış hiçbir vatandaşı-
mızı çaresiz, sahipsiz bırak-
mayacağız."

Erdoğan, Çanakkale'nin,
birbirine kenetlenmiş bir mil-
letin aşamayacağı hiçbir en-
gel, hiçbir badire olmadığını
gösterdiğine işaret ederek
"Türkiye, devleti ve milletiyle
zorluklara göğüs gerecek,
krizleri fırsata çevirecek, kül-
lerinden yeniden doğacak
kapasiteye sahiptir. Yeter ki
fitne ve fesat peşinde olan-
lara kulak asmayalım. Yeter
ki birliğimize, beraberliği-
mize, kardeşliğimize halel
getirmeyelim. Yeter ki sürekli
karamsarlık aşılayan şeamet
tellallarına fırsat vermeyelim.
Rabb'im ülkemizi her türlü
kazadan, beladan, afetten
muhafaza eylesin." diye ko-
nuştu. lÇANAKKALE-AA
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Mısır Dışişleri Bakanı: Türkiye ile ilişkileri güçlü
bir şekilde yeniden kuracağımızdan eminiz

Erdoğan: Türkiye devleti ve
milletiyle zorluklara göğüs
gerecek kapasiteye sahiptir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye devleti ve
milletiyle zorluklara göğüs gerecek, krizleri fırsata çevire-
cek, küllerinden yeniden doğacak kapasiteye sahiptir." dedi.

Çocukların hepsi öğrene-
bilir, yeter ki onlar için
uygun yöntemi bulalım.
Bütün çocuklar aynı hızda,
aynı zamanda, aynı yön-
temle öğrenmeyebilir. Her
çocuğun nasıl öğrendiğini,
öğrenme stilini, baskın
olan zeka türünü keşfet-
mek bir öğretmen için son
derece yararlı olabilir. Öğ-
retmenler derslerini tasar-
larken öğrencilerinin öğ-
renme sitillerini dikkate
alabilir. Bu şekilde yapı-
landırılan bir ders çok daha verimli
olabilir. Diğer taraftan öğrencilerin
de kendileriyle ilgili aynı farkın-
dalıkta olması gerekir. Her  öğrenci
kendi kendine öğrenmeyi öğren-
melidir. Okulların en büyük gayesi
de bu olmalıdır. En kalıcı, en hızlı,
en eğlenceli nasıl öğrendiğini bil-
diğinde bir çocuk, boşa kürek çek-
miş olmaz. Vaktini  verimli kulla-
narak çok daha kalıcı öğrenme
gerçekleşebilir bu durumda. 

Öğrenmede en önemli unsur
dikkat ve konsantrasyondur. Öğ-
renci, ister kendi kendine evinde
ister okulda olsun, derse dikkatini
tam olarak verdiğinde çok daha
kalıcı ve hızlı öğrenecektir.  Dik-
katin verilmediği, zihnin başka
işlerle meşgul olduğu bir ders or-
tamında öğrenme gerçekleşmez.
İsterseniz saatler harcayın, yüz-
lerce soru bankası bitirin, sayfa-
larca kitap okuyun bir faydası ol-
mayacaktır. 

Bugün ülkemizde LGS, YKS,
KPSS gibi sınavlar yüzünden “sı-
nav ekonomisi” denilen çok büyük
bir rant alanı oluşmuştur. Tek ga-
yeleri sınavlara hazırlık yapan öğ-
rencilere yayın satmak olan bu
sektör, bir şekilde öğrencileri, ve-
lileri, öğretmenleri tuzaklarına
düşürmektedir. Aynı dersle ilgili
onlarca kitap bitirilmeden sanki
başarılı olmak mümkün değilmiş
gibi bir algı oluşturulmakta ve
öğrencilerin bir yılda yüzlerce ki-
tabı tüketmesi teşvik edilmektedir.
Sınavlardan sonra bir kaç metre
kitap kulesiyle fotoğraf  paylaşan
gençleri görmüşsünüzdür.

Amaç kitap bitirmek, amaç sa-
dece daha çok sayıda soru çözmek
ya da yayın tüketmek olunca ba-
şarı gelmiyor maalesef. Çok dik-
katli, zihni berrak, iç motivasyonu
yüksek bir öğrenci için çok temel
bir, iki kaynak kitap yeterli ola-
caktır inanın. Sınavlar abartıldığı
kadar zor, abartıldığı kadar üst
düzey değildir. Başarılı olmak için
çok üst düzey zekaya da sahip ol-
maya gerek yoktur. Çocuklarımızın
seviyesi, okuma, anlama düzeyleri,
dikkatleri, öğrenme istekleri çok
zayıfladığı için zorlanıyorlar. Ço-
cukların büyük çoğunluğunun ders
çalışmakla, araştırmakla, öğren-
mekle, sormakla, okumakla, ge-
lişmekle ilgili bir gündemi yok
inanın. Birazcık kendilerini ver-
seler derslerin ne kadar da kolay
ve zevkli olduğunu göreceklerdir.  

Ebeveynler büyük bir idealle
çocuklarına boy boy soru banka-
ları, türlü türlü deneme sınavları,
dijital yayınlar, akıllı defterler,
yeni nesil soru bankaları vb. al-
maya devam ediyorlar. Çocuklarını
o kurstan diğer kursa koşturuyor-
lar, özel öğretmen tutuyorlar. Ken-
dilerince ellerinden gelenin en
iyisini yapmaya çalışıyorlar. Bütün
bunlara rağmen birçok çocukta
gelişme olmuyor, başarısında yük-
selme olmuyor. Bazı dershanelerin,
bazı öğretmenlerin pazarlama tak-
tiği olarak kullandığı övgü dolu
sözlere itibar edilmemelidir. Çocuk
üzerinden sağladıkları geliri kay-
betmemek için abartılı övgüler
yağdırabilirler. Çocuk için gere-
ğinden fazla ümit verici konuş-
malar yapabilirler. İleride hayal
kırıklığı yaşamamak için onlara
fazla itibar etmeyin derim.

Bir çocuk kendisi istemediği
müddetçe ona kimse bir şey öğ-
retemez. Zorlarsınız, çırpınırsınız,

didinirsiniz olmaz. Türlü türlü
yöntemler denersiniz; konuşursu-
nuz, motive edersiniz, kızarsınız,
seversiniz yine de olmaz. Oluyor
gibi gözükür, “tamam şimdi ola-
cak” diye düşünür, ümitlenirsiniz,
yine olmaz. Çocukların büyük ço-
ğunluğu çalışıyormuş gibi görün-
mede çok başarılıdır. Odalarında
saatlerce ders çalışıyor görünü-
yorlar. Zaten birçok ebeveynin de
anlayamadığı konu tam da bura-
sıdır. “Çok çalışıyor, çok zaman
harcıyor, hiç odasından çıkmıyor”
diye düşünüyorlar. Halbuki onların
ne kadar da ustaca göz boyadık-
larını, büyüklerini, öğretmenlerini
ustaca kendilerinin ders çalıştık-
larına inandırdıklarını bilmemiz
gerekiyor. O esnada zihinlerinde
neler olup bittiğini okuyamıyoruz,
neler düşündüklerini, hangi ha-
yalin peşinde olduklarını anlaya-
mıyoruz. Ders çalışıyor görüntü-
sünün altında bambaşka işlerle
meşgul olabiliyorlar. Derste öğ-
retmenin gözünün içine bakıyor,
öğretmen hadi bu soruyu da sen
çöz dediğinde ise  başka bir dün-
yadan uyanır gibi şaşırıp  kalı-
yorlar. Sadece zahirde görülene
göre hüküm vermemeliyiz. 

Öğrenme son derece bireysel,
kişiye özgü bir durumdur. Bu ger-
çeğin herkes tarafından bilinmesi
gerekir. Aksi takdirde daha çok
paralar dökmeye, birilerini zengin
etmeye, boşa zaman harcamaya
devam ederiz. Gerçekten öğren-
mek isteyen, çalışmak isteyen öğ-
renci her türlü kaynağa ulaşabilir.
Öğretmenleri de onlara çok daha
istekle yardımcı olur zaten.

Sınav ekonomisi kendi kendine
oluşmadı. Bu durum bir sonuç el-
bette. Arz talep meselesi yani.
Asıl bakılması gereken yer başka.
Asıl problem, herkesin okumaya
zorlanması, zorunlu eğitimin on
iki yıla hatta 16 yıla çıkarılmasıdır
diye düşünüyorum. Buna ilaveten
de tek istihdam kapısının devlet
olarak görülmeye başlanması da
söylenebilir. 

Akademik olarak her öğrenci
başarılı olmayabilir, bazı öğren-
cilerin başka alanlarda yetenekleri
olabilir. Okumak isteyenlerin, oku-
ma konusunda istidadı olanların
sonuna kadar desteklenmesi ge-
rekir. Diğer çocukların da başka
mesleklere, sanata, zanaata yön-
lendirilmesi gerekir. Okumak is-
temeyen bir çocuğu zorla okula
göndermek, zorla derse sokmak,
zorla okumasını istemek bir ezi-
yete dönüşmektedir. Hem o çocuk
için hem de onun öğretmenleri
için dayanılmaz bir işkenceye dö-
nüşmektedir bu okul hikayesi. Bu-
gün okullarda yaşanan birçok
olumsuzluğun, birçok disiplinsiz-
liğin arkasında bu neden yatmak-
tadır: Zorla okula gönderilme ger-
çeği… 

Otuz yaşına kadar tahsille, oku-
makla uğraşan bir insan artık o
yaştan sonra başka işler de yap-
mak istemeyecektir. Sadece istih-
damın ötelemesine yarayan bu
zorunlu eğitim uygulamasından
vazgeçilmelidir.

Çocuklarımıza hayatta başarılı
olacak becerileri kazandırmak çok
daha önemlidir. Üretkenlik, giri-
şimcilik, sorumluluk, esneklik,
uyum, metanet, liderlik, bilgi okur
yazarlığı, teknoloji okur yazarlığı,
iletişim ve iş birliği gibi becerileri
kazandırmalıyız ki hayatta başarılı
ve mutlu olsunlar…

Herkes okumak zorunda mı?
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Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma
Örgütü (OECD), küresel ekonomik
büyüme tahminlerini bu yıl için
yüzde 2,2'den yüzde 2,6'ya ve
gelecek yıl için yüzde 2,7'den
yüzde 2,9'a yükseltti. OECD, "Mart
Ara Dönem Ekonomik Görünüm
Raporu"nu "Kırılgan Bir Topar-
lanma" başlığıyla yayımladı. Ra-
porda, Ukrayna'daki savaşın, ya-
şam maliyeti krizinin ve Çin'deki
yavaşlamanın etkisiyle küresel
ekonomik büyümenin 2022'de
yüzde 3,2'ye gerilediği ve bunun
beklentilerin oldukça altında ol-
duğu belirtildi. Daha olumlu işa-
retlerin görünmeye başladığına
işaret edilen raporda, iş ve tüketici
güveninin iyileşmeye başladığı,
gıda ve enerji fiyatlarının gerilediği
ve Çin'in tamamen yeniden açıl-
dığı aktarıldı.

Küresel ekonomiye yönelik risk-
lerin biraz daha dengeli hale gel-
diği ancak aşağı yönlü olmaya
devam ettiği belirtilen raporda,
"Görünümdeki iyileşme hala kı-
rılgan." değerlendirmesinde bu-
lunuldu. Raporda, Ukrayna'daki
savaşın gidişatı ve daha geniş so-
nuçları hakkındaki belirsizliğin
önemli bir endişe kaynağı olduğu
vurgulandı. Para politikası deği-
şikliklerinin etkisinin gücünü ölç-
menin zor olduğuna dikkat çekilen
raporda, finansal kırılganlıkları
açığa çıkarmaya devam edebile-
ceği ifade edildi. Raporda, küresel
enerji piyasalarındaki baskıların
da yeniden ortaya çıkarak fiyat
artışlarının yeniden başlamasına
ve daha yüksek enflasyona yol
açabileceği aktarıldı. Bu ve gelecek
yıla ilişkin ekonomik büyüme tah-
minlerine de yer verilen raporda,
küresel ekonominin 2023'te yüzde
2,6 ve 2024'te yüzde 2,9 büyü-
mesinin beklendiği kaydedildi.
OECD, kasım ayında açıkladığı
tahminlerinde, küresel ekonomi-
nin 2023'te yüzde 2,2 ve 2024'te
yüzde 2,7 büyümesini öngörm-
üştü. lWASHINGTON-AA

OECD küresel
ekonomi için büyüme
tahminlerini yükseltti

aşkanlığın "Kahra-
manmaraş ve Hatay
D e p r e m l e r i

Raporu"ndan derlenilen bilgilere
göre, bitkisel üretim ve hayvan-
cılık sektörlerinin deprem öncesi
durumuna kısa sürede ulaştırı-
larak sürdürülebilir üretim orta-
mının sağlanması amacıyla ça-
lışmalar hız kesmeden devam
ediyor. Bu kapsamda depremden
etkilenen illerde zarar gören ta-
rımsal altyapının rehabilite edil-
mesi veya yeniden inşası, canlı
hayvan kayıplarının yerine ko-
nulmak suretiyle karşılanması,
tarımsal pazarlama konusunda
kamunun etkinliğinin artırılması,
bölgeden göçün tarımsal üretim
üzerine olabilecek olumsuz etki-
sinin azaltılması için tarım işçisi
istihdamının teşvik edilmesi ve
çiftçilerin üretimden vazgeçme-
lerinin önlenmesini sağlamak
üzere gerekli tedbirlerin alınması
hedefleniyor. Su ürünleri sektö-
ründe uzun dönemde yetiştiricilik
üretiminin artırılmasına yönelik
tarımsal desteklerden alınan payın

artırılması ile sektörün büyümesi
ve yöre halkına alternatif iş im-
kanlarının oluşturulması, bölgenin
yeniden rehabilitasyonu kapsa-
mında barajlarda yetiştiricilik kul-
lanım sahalarının küçük ölçekli
işletmelere tahsisinin artırılması,
yetiştiricilik tesislerinin tam kap-
asite çalışması ile istihdamın ar-
tırılması, aynı zamanda yeni tesis
kurulumuna finansman desteği
sağlanması önemli görülüyor.

Binalarda depreme dayanıklı
ahşap kullanımının yaygınlaş-
tırılması, sıfır atık ve sıfır emis-
yon çerçevesinde ahşabın yay-

gın kullanıldığı örnek köyler
oluşturulmasının göçün önlen-
mesine ve tarımsal üretimin
sürdürülmesine katkı sağlaması
bakımından önem taşıdığının
altı çiziliyor. Sulama sektöründe
uzun dönemde ise tesislerin
onarımının sağlanarak bölgede
tarımsal ekonomi ve istihdam
açısından önemli olan sulama
hizmetlerinin devamının sağ-
lanması ve tarımsal desteklerin
artırılması yoluyla bölgeden gö-
çün önlenmesi önem taşıyor.

Hayvancılık sektöründe
toplam hayvan varlığındaki

hasarın tespitine yönelik ça-
lışmalar sürdürülürken, mev-
cut durumda 8 bin 241 bü-
yükbaş, 64 bin 260 küçükbaş,
42 bin baş kanatlı hayvanın
telef olduğu belirlendi. Ayrıca
Adıyaman'da 533 bin, Malat-
ya'da ise 168 bin civciv telef
oldu. Bu kapsamda, hayvan
ölümleri nedeniyle yetiştiri-
cilerin 602,5 milyon lira kayba
uğradığı tahmin edildi.

Deprem bölgesinde bulunan
233 bin 230 ağıl ve ahırın 13
bin 284'ü yıkıldı. Bölgede bu-
lunan yaklaşık 1,6 milyon arı
kovanından 5 bin 756'sının za-
rar gördüğü belirlendi. Bunların
yeniden temin edilmesinin ma-
liyetinin 8,6 milyon lira olduğu
öngörüldü. Adana, Diyarbakır,
Gaziantep, Kahramanmaraş ve
Hatay'da bulunan özel sektöre
ait 12 ürün deposunda hasar-
ların toplam maliyetinin 221
milyon lira olduğu saptandı.
Deprem bölgesinde yer alan
özel sektöre ait bazı iç su yetiş-
tiriciliği tesislerinde meydana

gelen hasar nedeniyle 101 ton
balık ve 37,4 milyon yavru balık
öldüğü ve toplam maliyetin
63,2 milyon lira olduğu hesap-
landı. Gıda sektöründe ise Hatay
Gıda Kontrol Laboratuvarında
yer alan makine-teçhizatta dep-
remde çıkan yangına bağlı ola-
rak yaklaşık 50 milyon liralık,
Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye
bağlı Malatya ve Elazığ Şeker
Fabrikalarında ise yaklaşık 1,3
milyon lira tutarında hasar tes-
piti yapıldı. Orman Genel Mü-
dürlüğüne (OGM) ait bina ve
ekipmanlardaki hasarın topla-
mının yaklaşık 3 milyar lira ol-
duğu öngörüldü. DSİ tarafından
ilk etapta hesaplanan sulama
sektörü tahmini hasar tutarı
19,5 milyar lirayı buldu. Toprak
Mahsulleri Ofisine (TMO) ait
18 depoda toplam hasarın
81,6 milyon lira ve Tarım İş-
letmeleri Genel Müdürlüğünün
(TİGEM) tesislerinde tespit edi-
len hasarın ise toplam maliye-
tinin 134,1 milyon lira olduğu
tahmin edildi. lANKARA-AA

Tekstil ve ham maddeleri sek-
törü, bu yılın ilk 2 ayında 1
milyar 538 milyon dolarlık ih-
racata imza attı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, Türkiye'nin ihracatı, şu-
batta geçen yılın aynı ayına kı-
yasla yüzde 6,4 azalarak 18,6
milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Ocak-Şubat 2023'te
ihracat, geçen yılın aynı döne-
miyle karşılaştırıldığında yüzde
1,5 artarak 38 milyar dolara
taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat
değeri ise 254,8 milyar dolara
dayandı. Şubat 2022'de 880
milyon dolarlık ihracat gerçek-
leştiren tekstil ve ham madde-
leri sektörü, bu yılın aynı dö-
neminde yüzde 18,2 azalışla
720 milyon dolarlık ihracat
yaptı. Sektör, Ocak-Şubat
2023'te geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 9,2 azalışla 1
milyar 538 milyon dolarlık ih-

racat gerçekleştirdi. Sektörün
geçen ayki ihracatının 333 mil-
yon dolarlık bölümü İstan-
bul'dan yapıldı. İstanbul'u, 106
milyon dolarla Bursa ve 91
milyon dolarla Gaziantep takip
etti. Sektörün bu yılın ocak-
şubat döneminde yaptığı 1,5
milyar dolarlık ihracatın da
677 milyon doları İstan-
bul'dan, 210 milyon doları
Bursa'dan ve 209,9 milyon
doları Gaziantep'ten gerçek-
leştirildi. Tekstil ve ham mad-
deleri sektöründe geçen ay en
fazla dış satım yapılan ülke,
58 milyon dolarla İtalya oldu.
İtalya'yı, 52 milyon dolarla Be-
larus ve 37 milyon dolarla Rus-
ya Federasyonu izledi. Sektör,
ocak-şubat döneminde ise İtal-
ya'ya 137 milyon dolar, Belarus'a
109 milyon dolar ve Rusya Fe-
derasyonuna 68 milyon dolarlık
ihracat yaptı. lİSTANBUL-AA
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Küresel piyasalarda
gözler Fed’e çevrildi

Uluslararası kredi derecelendirme
kuruluşu Standard & Poor's
(S&P), Silikon Vadisi Bankası'nın
(SVB) geçen haftaki hızlı çökü-
şünün makro etkilerinin sınırlı
olacağının düşünüldüğünü bil-
dirdi. S&P'den yapılan açıkla-
mada, SVB'nin çöküşünün makro
etkisinin şimdilik sınırlı görün-
düğü aktarıldı. Açıklamada,
"SVB'nin geçen haftaki hızlı çö-
küşü, finans piyasalarında sar-
sıntılara yol açtı. Çöküşün tam
etkisini değerlendirmek için he-
nüz çok erken olsa da şimdilik
makro etkilerin sınırlı olacağını
düşünüyoruz." değerlendirme-
sinde bulunuldu. Küresel piya-
salarda 2008'den bu yana yaşa-
nan en büyük banka iflasıyla oy-
naklık görüldüğü belirtilen açık-
lamada, ABD hükümetinin
SVB'nin çöküşünden kaynaklanan
zararı gidermek için hızla hare-
kete geçerek piyasaları biraz sa-

kinleştirdiği kaydedildi. Açıkla-
mada, en olası makro etkinin
tüketici güveninde görülebile-
ceğine işaret edilerek, mevcut
olayların nasıl sonuçlanabileceği
ve sürecin harcama ile talebi
azaltabileceği konusundaki be-
lirsizlik olduğu aktarıldı. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen
S&P Global Ratings Küresel Baş-
ekonomisti Paul Gruenwald,
merkez bankalarının enflasyonu
kontrol altına almak için politika
faizlerini artırmaya devam et-
mesini beklediklerini belirtti.
Gruenwald, "Bankacılık sektö-
ründe her şey netlik kazanana
kadar hız biraz daha ılımlı olabilir
ancak faiz artırım döngüsüne şim-
di ara vermek, merkez bankala-
rının açıkça kaçınmak istediği bir
sonuç olan enflasyonla mücadele
eğrisinin gerisinde kalma riskini
taşıyor." değerlendirmesinde bu-
lundu. lWASHINGTON-AA
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S&P: Silikon Vadisi Bankası'nın çöküşünün
makro etkisi şimdilik sınırlı görünüyor

Türkiye, savunma sanayisindeki
ihracat fırsatları ve tedarikte ya-
şanan sorunların çözümü için
84 ülkeyle "savunma sanayisi iş-
birliği anlaşması" imzaladı. AA
muhabirinin yaptığı derlemeye
göre, savunma sanayisinde sek-
törel yetkinliklerin artırılması ve
sürdürülebilirliğin sağlanması
amacıyla birçok faaliyet yürütü-
lüyor. Bu amaç, uluslararası iş-
birliklerini güçlendirerek savun-
ma sanayisi ihracatının artırılması
ve bu alanda sürdürülebilirliği
sağlamak üzere firmaların analiz
edilerek gerekli desteklerin ve-
rilmesine yönelik hedefleri içe-
riyor. Cumhurbaşkanlığı Savun-
ma Sanayii Başkanlığı, söz ko-
nusu hedeflere uygun olarak fir-
malarla Uluslararası İşbirliği Stra-
tejik Planı kapsamında değer-
lendirme toplantıları gerçekleş-

tiriyor. Sektörün ihracatını artırma
çabalarında ise uluslararası fu-
arlar önemli bir yer tutuyor. Türk
savunma sanayisi, geçen yıl, çok
sayıda firmayla ADAS/Filipinler,
DİMDEX/Katar, DSA/Malezya,
FIDAE/Şili, AAD/Güney Afrika,
MSPO/Polonya ADEX/Azerbay-
can, IndoDefence/Endonezya,
IDEAS/Pakistan fuarlarına "milli
katılım" sağladı. Geçen yıl ayrıca
Romanya, Letonya, Brezilya, Be-
nin, Senegal, Nijerya, Nijer, Ugan-
da, Tanzanya, Azerbaycan, En-
donezya, Rusya, Pakistan ve Por-
tekiz ile "savunma sanayisi iş-
birliği toplantısı" gerçekleştirildi.
Türkiye, 2022 yılında Brezilya
ve Demokratik Kongo Cumhu-
riyeti'yle de "savunma sanayisi
işbirliği anlaşması" imzaladı.

Savunma sanayisinde işbirliği
anlaşması yapılan ülke sayısı

84'e ulaşırken, Türkiye, arala-
rında ABD, Almanya, Azerbay-
can, Birleşik Arap Emirlikleri,
Bangladeş, İngiltere, Burkina
Faso, Cezayir, Cibuti, Çin, Fili-
pinler, Finlandiya, Gabon, Gü-
ney Kore, Irak, İsrail, Kamerun,
Katar, Kolombiya, Kuveyt, Ma-

caristan, Moğolistan, Mısır, Ni-
jerya, Norveç, Polonya, Ruanda,
Rusya, Suriye, Şili, Tunus, Ür-
dün ve Venezuela'nın bulun-
duğu ülkelerle savunma sanayisi
işbirliği anlaşmalarına imza attı.
Bu anlaşmalar, tarafların gü-
venlik kuruluşlarının ihtiyacı

olan her türlü savunma sanayisi
ürünü ve hizmetinin doğrudan
tedariki, geliştirilmesi, üretil-
mesi, üçüncü taraflara satılması,
envanterde bulunan sistem ve
platformların bakım, idame,
modernizasyonları, teknoloji
transferi, eğitim, bilgi ve belge
alışverişi gibi konuları kapsıyor.
Anlaşma yapılan ülkelerle yılda
bir "savunma sanayisi işbirliği
toplantıları" gerçekleştiriliyor.
Bu toplantılarda belirlenen iş-
birliği konularında ülkelerin sa-
hip olduğu imkanlar doğrultu-
sunda çözümler üretiliyor. Sa-
vunma sanayisinde hayata ge-
çirilen işbirlikleriyle sektördeki
ihracatın artırılmasına ve sa-
vunma tedarikinde işbirliği ya-
pılan ülkeler nezdinde yaşanan
sorunların çözülmesine yönelik
adımlar atılıyor. lANKARA-AA

Savunma sanayisinde işbirliği yapılan ülke sayısı 84’e ulaştı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca depremler sonrası hazırlanan raporda, ilk tespitlere göre 24,2 milyar
liralık hasar meydana gelen tarım sektöründe sorunların çözümüne yönelik yol haritası niteliğinde önerilere yer verildi.

Tekstil ve ham maddelerinden 
2 ayda 1,5 milyar dolarlık ihracat

Depremin tarım sektöründe
yarattığı zarar 24,2 milyar lira

Fed'in gelecek hafta alacağı
para politikası kararlarına iliş-
kin fiyatlamalarda yüzde 62
ihtimalle 25 baz puanlık faiz
artışına gidileceği tahmin edi-
lirken, yüzde 38 ihtimalle de
bankanın faiz artırmayacağı
öngörülüyor. Küresel pay pi-
yasaları, geçen hafta ABD ve
Avrupa'da bankacılık sektö-
ründeki sıkıntılarla dalgalı bir
seyir izlerken, gelecek hafta
açıklanacak ABD Merkez Ban-
kası'nın (Fed) para politikası
kararları ve Fed Başkanı Jerome
Powell'ın sözle yönlendirmeleri
yatırımcıların odağına yerleşti.
Dünya genelinde artan faiz
oranları ABD ve Avrupa'da
bankaları olumsuz etkilerken,
hafta boyunca bankalara ilişkin
haber akışı pay piyasalarında
sert hareketlerin yaşanmasına
sebep oldu. ABD'de Silikon Va-
disi Bankası (SVB) ve Signature
Bank'ın iflasıyla başlayan süreç
Avrupa'da İsviçre merkezli Cre-

dit Suisse bankasının en büyük
ortağı Suudi Ulusal Bankası'nın
sermaye artırımı yapmayacak-
larını duyurmasıyla daha da
şiddetlendi. Söz konusu haber
akışıyla Credit Suisse'in hisse
fiyatında yüzde 30'a varan dü-
şüşler görülürken, İsviçre Mer-
kez Bankası, krizin önüne geç-
mek için 54 milyar dolarlık
yardım paketi açıkladı. ABD
ise ABD Hazine Bakanlığı, ABD
Merkez Bankası (Fed) ve ABD
Federal Mevduat Sigorta Ku-
rumu (FDIC), bankacılık kri-
zinde adı geçen bankalardan
biri olan First Republic Bank'ın
11 büyük bankadan 30 milyar
dolarlık mevduat aldığını du-
yurdu. Söz konusu gelişmelerin
piyasalardaki risk algısını bir
süreliğine yatıştırdığı görülse
de haftanın son işlem gününde
krizin henüz bitmemiş olabi-
leceğine yönelik endişelerle
pay piyasalarındaki satış baskısı
güç kazandı. lİSTANBUL-AA
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BC'nin haberi-
ne göre, araş-
tırmada sıra-

dan insanlar arasında de-
mansa yakalanma oranının
yüzde 6 olduğu görülürken
bu oranın futbolcularda
yüzde 9'a çıktığı tespit edil-
di. 1924-2019 yıllarında İs-
veç'in en üst liginde oyna-
yan 6 bin futbolcunun sağ-
lık durumu, benzer yaş ve
ortama sahip 56 binden
fazla sıradan kişinin sağlı-
ğıyla karşılaştırıldı. Futbol-
cuların, sıradan insanlara
nazaran Alzheimer ve diğer
türlerde demansa yakalan-
ma riskinin daha yüksek
olduğu gözlendi.
Kafa vuruşları
demans riskini
artırıyor

Araştırmada futbol to-
puna tekrar tekrar kafa vur-
manın hafif beyin travma-
sına neden olduğu ve yaş-
lılıkta daha fazla demans
vakasına yol açabileceği be-
lirlendi. Buna karşın, kale-
cilerin demansa yakalanma
riskinin diğer futbolcular
kadar yüksek olmadığı tes-
pit edildi. Araştırma ekibi-
nin lideri, Karolinska Ens-
titüsünden Dr. Peter Ueda,
"Kaleciler ve diğer futbol-
cular karşılaştırıldığında or-
taya çıkan nörodejeneratif
hastalıklara yakalanma ris-
kindeki farklılık, bu teoriyi
destekliyor." açıklamasını
yaptı. Bunun yanı sıra de-
mansa yakalanma riskinde

sadece kafa travmalarının
değil, sigara, depresyon,
aşırı alkol tüketimi, hare-
ketsizlik ve obezite, yüksek
tansiyon, yaşlılık ve genetik
sebeplerin de etkili oldu-
ğuna işaret edildi. Alzhei-
mer's Research UK'den Dr.
Sara Imarisio, topa kafa
vurmanın yanı sıra futbol-
cuların saha içi ve dışındaki
yaşantılarının da demans
riskini artırabileceğini kay-
dederek, konu hakkında
daha fazla araştırma yapıl-

ması gerektiğini vurguladı.
Kafa darbelerden
korunmalı

Araştırmacılar, denekle-
rin yaşam tarzları ve kaç
defa kafa vuruşu yaptıkla-
rına dair detaylı bilgi ol-
madığını belirtirken de-
manstan etkilenen futbol-
cuların çoğunun, topların
ağır olduğu ve deriden ya-
pıldığı 1950-60 yıllarında
futbol oynadıklarını vurgu-
ladı. Edinburgh Üniversi-

tesinden Profesör Tara Spi-
ers-Jones, egzersizin buna-
ma riskini azalttığına dair
kanıtlar olduğuna dikkati çe-
kerek, "Ben kafanızı koru-
manızı ve çok egzersiz yap-
manızı tavsiye ediyorum."
dedi. Daha önce İskoçya'da
yapılan araştırma, eski pro-
fesyonel futbolcuların de-
manstan ölme olasılığının,
aynı yaştaki diğer insanlara
göre üç buçuk kat daha fazla
olduğunu ortaya koymuştu.
Araştırma sonucu İngiltere

ve Avrupa'daki futbol fede-
rasyonlarına futbol oynayan
çocuklar ve yetişkinler için
kafa vuruşunu azaltan yö-
nergeler hazırlama tavsiye-
sinde bulunulmuştu. Dünya
çapında çoğu 65 yaşın üze-
rinde 57 milyon demans has-
tası bulunuyor. Yapılan araş-
tırmalar, bu rakamların ge-
lecek yıllarda ciddi biçimde
artacağını gösteriyor. Araş-
tırmanın bulguları, "The Lan-
cet Public Health" dergisinde
yayımlandı. lNKARA-AA

Fenerbahçe, Süper Lig’de
Alanyaspor'a konuk olacak
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında
bugün deplasmanda Corendon Alanyaspor ile
karşılaşacak. Kırbıyık Holding Stadı'nda oyna-
nacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı
hakem Mete Kalkavan yönetecek. Ligde geçti-
ğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son
olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1
yenmişti. 60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında
2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fe-
nerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı
galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı
hedefliyor. İki takım arasında İstanbul'da ilk
yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0
kazanmıştı. Fenerbahçe, ligde oynadığı son 6
karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmedi. Sarı-
lacivertliler, söz konusu müsabakalarda 5 gali-
biyet ve 1 beraberlikle 16 puan topladı. Fener-
bahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan
faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart
cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları
bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln
Henrique forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 7
oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-
lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique,
Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc,
Emre Mor ve Willian Arao forma giymesi ve
kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde
forma giyemeyecek. lİSTANBUL-AA

Medipol Başakşehir, Fatih
Karagümrük karşısında
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 26.
haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'e
konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat
16.00'da oynanacak mücadeleyi hakem Tugay
Kaan Numanoğlu yönetecek. Ligde oynadığı
23 maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi
alan Fatih Karagümrük, 30 puanla 9. sırada bu-
lunuyor. Son 9 lig maçında kaybetmeyen kırmı-
zı-siyahlılar, bu periyotta 4 galibiyet ve 5
beraberlik elde etti. Ligde oynadığı son 3 maçta
Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a
1-0, Beşiktaş'a da 2-0 mağlup olan Medipol Ba-
şakşehir, 40 puanla ligde 6. basamakta yer
alıyor. Son 9 maçını kaybetmeyen Fatih Kara-
gümrük, 30 puanla 9. sırada haftaya girdi. Me-
dipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan oyuncu-
lardan Mesut Özil, bu mücadelede forma giye-
meyecek, Eden Karzev'in durumu ise maç öncesi
netlik kazanacak. lİSTANBUL-AA
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A Zeynep Yetgil'den
Avrupa 23 Yaş Altı
Güreş Şampiyonasında
altın madalya

4 Büyükler, 18 Mart Şehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin
108. yıl dönümü anma mesajı paylaştı
Galatasaray, Fenerbahçe, Be-
şiktaş ve Trabzonspor ku-
lüpleri, 18 Mart Şehitleri
Anma Günü ve Çanakkale
Deniz Zaferi'nin 108. yıl dö-
nümü dolayısıyla anma me-
sajı yayımladı. Galatasaray
Kulübünün sosyal medya
hesabından yapılan açıkla-
mada, "Biz Çanakkale'yi çe-
likle değil yürekle savunduk.
Bu destanı damarlarımızdaki
asil kanla yazdık. Çanakkale
Zaferi'nin 108. yılında başta
Mustafa Kemal Atatürk ol-
mak üzere İstiklal kahra-
manlarımızın ve Galatasaray
Liseli şehitlerimizin aziz ha-
tıralarının önünde saygıyla
eğiliyoruz." denildi. Fener-
bahçe Kulübünün sosyal
medya hesabından yapılan
paylaşımda, "Başta ulu ön-
derimiz Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere, Çanak-
kale'yi geçilmez kılan tüm
şehitlerimizi ve gazilerimizi
saygıyla, minnetle ve rah-

metle anıyoruz. 18 Mart Ça-
nakkale Zaferimizin 108.
Yılı kutlu olsun!" ifadeleri
kullanıldı. Beşiktaş Kulübü
de internet sitesi üzerinden
Başkan Ahmet Nur Çebi'nin
mesajını yayımladı. Çebi,
mesajında şunları kaydetti:
"18 Mart 1915… Çanakkale
Zaferi'nin üzerinden tam
108 yıl geçti. Aziz milletimiz,
tarihimizin en önemli milli
mücadelelerinden biri olan
ve "Çanakkale geçilmez!" ef-
sanesinin doğduğu bu sa-
vaşta kahramanlık destanı
yazdı. Kulübümüzün birçok
sporcusu da diğer askerle-
rimizle beraber vatanımızı
korumak için başta Çanak-
kale olmak üzere tüm cep-
helerde canlarını feda etti.
Aziz vatanımız uğruna Ça-
nakkale ve diğer cephelerde
şehitlik mertebesine erişen,
sergiledikleri kahramanlık-
larla gurur, onur ve övünç
kaynağımız olan neferleri-

miz; Şair Kazım, Asım, Rıd-
van, Doktor Ali, Doktor Meh-
met, Doktor Sabri, Muallim
Sadi ve Behzat'ın önünde
bir kez daha saygıyla eğili-
yoruz. Başta ulu önderimiz
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere, Çanakkale'de
kulübümüzün sporcularının
da aralarında bulunduğu şe-
hitlik ve gazilik mertebele-
rine ulaşan vatan evlatlarını
saygıyla rahmetle anıyorum."

Trabzonspor Kulübünün
sosyal medya hesabından ise
"18 Mart Çanakkale Zaferi'nin
108. yıl dönümünde başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
ve silah arkadaşları olmak
üzere, vatan topraklarını ge-
çilmez kılan bütün şehitlerimizi
saygı ve rahmetle anıyoruz."
paylaşımı yapıldı. Öte yandan,
birçok profesyonel ve amatör
kulüp, benzer mesajlar pay-
laşarak 18 Mart Çanakkale
Zaferi'nin 108. yıl dönümünü
andı. lİSTANBUL-AA

Romanya'da düzenlenen
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş
Şampiyonası'nda 53 ki-
loda mücadele eden milli
sporcu Zeynep Yetgil, Av-
rupa şampiyonu oldu.
Türkiye Güreş Federas-
yonundan yapılan açık-
lamaya göre, başkent
Bükreş’te devam eden or-
ganizasyonda şampiyo-
naya eleme turundan baş-
layan Zeynep Yetgil, Mol-
davalı rakibi Mariana Dra-
gutan’ı 10-0 yenerek çey-
rek finale yükseldi. Çey-
rek finalde Fransız Chadia
Ayachi ile karşılaşan Zey-
nep, rakibine 10-0'lık üs-
tünlük kurarak yarı finale
yükselmeyi başardı. Yarı
finalde Azerbaycanlı Gul-
takin Shirinova ile karşı-
laşan Zeynep, rakibini 5-

0 yenerek finale yükseldi.
Zeynep Yetgil, finalde kar-
şılaştığı Ukraynalı Liliia
Malanchuk'u ise 9-4 ye-
nerek organizasyonda Av-
rupa şampiyonu oldu. Or-
ganizasyonda 23 Yaş Altı
Kadın Güreş Milli Takımı
2'si altın toplam 5 ma-
dalya elde etti.  Türki-
ye'nin 129 puanla ikinci
olduğu organizasyonda
Ukrayna 158 puanla bi-
rinci, Romanya ise 123
puanla üçüncü sırada yer
aldı. Organizasyonda 68
kiloda Nesrin Baş ile 53
kiloda Zeynep Yetgil al-
tın, 50 kiloda Zehra De-
mirhan, 59 kiloda Ebru
Dağbaşı ve 76 kiloda
Mehtap Gültekin ise
bronz madalya kazan-
mıştı. lANKARA-AA

Futbolcuların kafa vuruşları
demans riskini artırıyor
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İsveç'te yapılan araştırma, futbolcuların demansa (bunama) yakalanma riski-
nin sıradan insanlara kıyasla bir buçuk kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.
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eğerli okuyucuları-
mız, İyilik sağlık hiz-
metlerinde bulunak

ve âfet bölgesindeki kardeşle-
rimize borçlarımızı ödemek bâ-
bında literatüre “asrın felâketi”
tanımlamasıyla giren Kahra-
manmaraş depremlerinin ar-
dından 11 gün süren Kahra-
manmaraş, Adıyaman ve Hatay
ziyaretlerimize yönelik intiba-
larımızı (Kahramanmaraş ve
Adıyaman) 5 bölüm halinde
yayınlamış, dizinin, 4 Mart
tarihli “Nizip ve Ah-
mey Cuma serlevhalı
“ yazısını “Şimdiki za-
man vakitlice Hatay’a;
Kırıkhan’a gitme za-
manı…” cümlesiyle ni-
hayete erdirmiştik. Va-
kitlice Kırıkhan’a gittik
lakin Kırıkhan intiba-
larımızın gazetemizin
hoş kokulu satır aralık-
larına derç edilmesinin vakt-i
merhûnu bugüneymiş…

(…)
Her şehrin mânevî bir bü-

yüğü, ulu şahsiyeti vardır ve
dahi Kırıkhan’ın ulu şahsiyeti
Bâyezid-ı Bistâmi Hazretleri’dir
(ks). 9’uncu yüzyılda Kırık-
han’da yedi yıl boyunca ikamet
eden, şehrin irfânına hizmet
eden, ‘Nakşîbendi
Silsilesi’nin kutbu
Hazret’i, şehre adım
atar atmaz Darb-ı
Sakk kalesindeki mer-
kad-i mübareklerini
ziyaret ettik…

-1348 tarihli ‘Halep
Vilâyeti Salnâmesi’ nâm
kitabın 238’inci sayfa-
sında Bistâmî Hazretle-
ri’nin (ks) Kırıkhan’daki
makamına dair şu cüml mu-
kayyettir: “Belen kasabasına beş
saat mesafede Alaybeyli karyesi
kurbinde bir kale harabesi dâ-
hilinde Kâb bin Ebniye derû-
nunda, evliya-i kirâmdan Bâ-
yezid-i Bistâmi Hazretleri’nin
merkad-i mübârekleri olan mes-
cid-i mezkûr zamanla harab ol-
muş iken (H.) 1306 senesinde
Mursalzâde Saadetlu Mustafa
Şevki Paşa Hazretleri tarafından
mescid tamir, tevsî ve tefriş et-
tirilmiştir.”-

Depremde maalesef Hazret’in
türbesi ve çevresi çok büyük
hasar görmüş, yollarıyla birlikte
türbenin damı da çökmüş. Bis-
tâmi Hazretleri’nin sandukası
ve duvarda asılı 7-8 kadar ori-
jinal hüsn-i hat levhasının dı-

şında merkâdde ne varsa hepsi
alt üst olmuş.

Sırlı Süleyman Efendi ile bir-
likte ziyaret ettiğimiz makamda
yana yakıla dua eden bir zat
gözümüze ilişti. Dua arasında
selâmlaştığımız, hâlini hatırını
sorup “geçmiş olsun” dilekleri-
mizi ilettiğimiz “Allah’ın Habeş”
kuluna Kırıkhan’ı ziyaret niye-
timizi aktardığımız zaman “ara-
dığınız ailelerden biri bizim ai-

lemizdir. Bir gecekonduya beş
aile sığındık, 30 kişilik nüfusun
16’ısını çocuklar teşkil ederken
bir de hamilemiz var” cevabını
aldık. Böylelikle Kırıkhan ziya-
retimize Hazret-i Pîr’in huzu-
runda bir zuhûrâtla başladık. 

(…)
Boğaziçi Yöneticiler Vak-

fı’ndaki uzunca hizmet döne-
mimizde Boğaziçi Üniversitesi
İnşaat Mühendisliği bölümünde
tahsil görmekte olan akl-ı selim
tab-ı müstakim bir Anadolu ev-
ladını; Muhammed Aydın’ı vak-
fımızda (BYV) part-time istih-
dam etmiştik. 
Muhammed,
Kırıkhanlı bir yiğit…

Muhammed kardeşimiz Kı-
rıkhanlı bir yiğit. BÜ’nün
büyürülü rüyasına
elini, eteğini,
gönlünü kap-
tırmamış bir
muvahhit.
Kendisiyle
irt ibatı-
mız de-

vam ediyor. BYV’den sonra tesis
ettiğimiz İyilik Sağlık Vakfı’mızın
gönüllüsü olan “Efe” nâm Mu-
hammed Aydın Kırıkhanlı olun-
ca Hatay’ın dişçileriyle maruf
kadim ilçesinde kalacak yerimiz
de az çok tebellür etmiş oldu. 
İlyas Aydın: Evimiz
biiznillah oldukça
sağlam ve güvenilirdir.

Muhammed kar-
deşimiz bizleri ba-
bası, emekli sınıf
öğretmeni İlyas Ay-
dın ile irtibatlan-
dırdı. İlyas Ay-
dın’ın ilk görüş-
memizdeki mu-
kabelesi, eskile-
rin, “Kerem bi-
küm furû biyâ ki
hâne hâne-i

tûst/Hoşgeldiniz, ev sizin evi-
nizdir” sözünü çağrıştırdı. Aynı
zamanda şair olan İlyas Mu-
allim sözlerini “evimiz biiznil-
lah oldukça sağlam ve güve-
nilirdir” cümlesiyle tamamladı. 

Kırıkhan’a vardığımızda
“Yüzyılın Âfeti”nin büsbütün
yıktığı bir şehirle karşılaşaca-
ğımızı beklemiyorduk tabii ki.

Gece vakti olmasına
rağmen Anado-
lu’nun pek çok vi-
layetinden nüfusça
büyük olan kent-
teki yıkımla gönül-
lerimiz hûn oldu.  

(…)
Kırıkhan’da İl-

yas Hoca’nın
evinde yeni bir

güne uyandığımız-
da ilk işimiz terasa çıkıp şehrin
depremle imtihanını gözlemle-
mek oldu. İlyas Hoca ne demişti:
“Evimiz biiznillah oldukça sağ-
lam ve güvenilirdir.” Eyvallah,
İlyas Hoca’nın evi gerçekten
tarif ve tavsif ettiği gibi. İhlâs
ve samimiyetle yapılan evde
herhangi bir hasar söz konusu
değil. Lakin komşu apartman-
ların neredeyse tamamı ya yı-
kılmış ya da ağır hasarlı… İlyas
hocanın evinin bulunduğu so-
kakta depremde 15 vefât ger-
çekleşmiş… Cenab-ı Hakk cüm-

lesine rahmet nazarıyla
muamele buyursun.

Âmin.
(…)
Şimdi… Dep-

remden en çok et-
kilenen vilayet-
lerden Kahra-
manmaraş ve
Adıyaman’da yı-
kılan evler kadar

yıkılan ev gördük
Kırıkhan’da. Alüvyon

taban üzerine zemin+
7/8 kat imar izni verilmiş

burada. Evler yan yana, sırt
sırta, ard arda sıralanmış. 

Kahramanmaraş merkezli ilk
depremde gevşek zemin üzerine
kurgulanan binalar tabir caizse
el ele tutuşarak yerle bir olmuş.
120 bin nüfuslu ilçede binden
fazla kayıp var. Bir nevi her
yüz kişiden biri vefât etmiş. 

(…)
Depremin ardından Kırık-

han’da neredeyse kimse kalma-
mış. Hali vakti yerinde olanlar
şehri terk etmiş. Kalanlar da
çadırlarda ve henüz yeni yeni
kurulmakta olan konteynır kent-
lerde hayata tutunmaya, acıla-
rını sarmaya çalışıyor.

(…)
Arz ettiğimiz üzere Kırık-

han’a çok büyük kayıp söz ko-
nusu. Dolayısıyla hasar bir hayli
fazla. Az önce, ilçenin zeminine
vurgu yapmıştık. Zemini sağlam
olan Barbaros ve 408 Evler
mahallelerinde gözle görülür
bir hasar yok. Kayıpların yoğun
olduğu bölgelerde ise yıkılma-
yan binalar ya tek katlı yahut
iki-üç katlı binalar. Mezkûr bi-
naların yıkılmaması da müte-
ahhit işi olmamasıyla tevil edi-
lebilir. Nitekim, İlyas Hoca’nın
3 katlı evinde herhangi bir sı-
kıntı bulunmuyor. Gölcük dep-
reminden sonra ilgili deprem
yapı yönetmeliklerine uygun
bir keyfiyette inşa edilen bina
“işini doğru yapma”ya dair
müstakil bir numune olarak
Cumhuriyet mahallesinin orta
yerinde duruyor.

(…)
Yol yorgunuyuz, İlyas Ho-

ca’nın hânesinde vakitlice ba-
şımızı yastığa koyduk. Sabaha
birkaç saat kala uyandığımızda
Sırlı Süleyman Efendi’yi, İlyas
Hoca’nın şiir defterinden Kırık-
han başlıklı şu dörtlüğü okurken
buluyoruz:

Nimetin gayet bol geçimin
kolay

Kışın yağar yağmur, kar nadir
olay

Rabbim saklasın kırılırsa fay
Depremde çok zarar görür

Kırıkhan
Fay kırılmasına dair mısraı

işitip irkilirken, Sırlı’ya “hele şu
defteri uzat bakalım” cümlesini
kurduktan sonra İlyas Hoca’nın,
“Kırıkhan” serlevhalı şiirini 2000
yılında kaleme aldığını altına
düştüğü nottan öğreniyoruz.
“Kurban, biraz daha oku baka-
lım, neler duyacağız başka”dan
sonra, Sırlı son olarak şu dört-
lüğü fısıldadı:

Mübarek sanki iskân cenne-
ti

Misafire ikram eder hürmeti
“Veli’den, devletten bekler

himmeti
Dışarıdan çok göç alır Kırık-

han.
(…)
Kırıkhan’da gün doğumunu

müteakiben cadde ve sokakları
arşınlıyoruz. Ticaretin nabzının

attığı meşhur Kanatlı caddesin-
deki dükkânların tamamı kapalı.
Bir kısmı yıkılmış, bir kısmı ağır
hasarlı... İlçede alışveriş yapacak
herhangi bir market kalmamış.
Depremin ilk gününde -nasıl
olduysa- nereden geldiği belli
olmayan bir takım haramiler
şehirde girilebilir durumdaki
tüm dükkânların içini boşaltmış.
Mahalle ve sokak aralarındaki
küçük esnafın dükkânları bile
maalesef yağmalanmış. Kırıkhan
gibi Anadolu irfânının önemli
merkezlerinden birinde böylesi
yağma hareketine haklı olarak
taaccüp ettik. El insaf ya hu
marketler bir tarafa mobilya
mağazaları dahi soyulmuş!

(…)
Bizim bulunduğumuz gün-

lerde Kırıkhan’da asayiş berke-
mâldi. Polisi, jandarmayı, özel
harekâtı ve bekçileri cadde ve
sokaklarda sürekli devriye atar-
ken gördük. Banka binalarının
ve büyük ticaret işlerinin dön-
düğü merkezlerde ise sürekli
nöbet tutuluyordu.

(…)
Kırıkhan, dişçiliği, havucu ve

kavunuyla meşhur. Şimdiki za-
manda havuçlar daha ziyade
Suriyeli işçilerin eliyle hasad
ediliyor. Kavun mevsimine bir
hayli zaman var. Diş hekimleri-
nin ve alaylı dişçilerin muaye-
neleri ise nisyan karanlığıyla
malül... Tabelalar yerlerde, dişçi
koltukları eskici arabalarında!

(…)
Kırıkhan’da İlyas Hoca’nın

küçük oğlu Mahmud Aydın’ın
refakatinde çadırları dolaşıp bir

yandan depremzede kardeşle-
rimize müteveccih borçlarımızı
ödeme gayretinde bulunurken
diğer taraftan da hastaların ih-
tiyaçlarını tesbit etik…

(…)
İlk tesbitin ve dahi ziyaretin

ardından iki hafta sonra tekrar
Sırlı Süleyman Efendi’yle birlikte
Kırıkhan’da; yine İlyas Hoca’nın
evindeyiz. Bir taraftan Mahmud
kardeşimizin kömür sobasında
demlediği çayı yudumlarken di-
ğer taraftan Kırıkhan tesbitle-
rimizi kaleme alıyoruz. 

(,,,)
15 günün ardından Kırık-

han’da gözlemlediğimiz en bü-
yük değişiklik yıkılan binaların,
özellikle ana caddelerdeki bina
yıkıntılarının büyük ölçüde kalk-
mış olması. Bununla birlikte es-
naf, dükkânlarını büyük ölçüde
açmaya başlamış. 

Kanatlı Caddesi eski günle-
rine özlem duysa da caddede
hareketlilik göze çarpıyor! “Mal
canın yongasıdır” demişler. Ma-
lını kurtaranlar tezgâhlara diz-
meye çalışırken, Kırıkhan cad-
delerinde sebze meyve satıcı-
larının âvâzı işitiliyor. Bazı “uya-
nık” satıcılar işin kolayını bul-
muş, yağmalanan zincir mar-
ketlerin önüne tezgâh kurmuş,
üstelik bu güruh fotoğrafta gö-
rüldüğü gibi zincir marketleri
–Mehmet Nafi Artemel hocanın
tabiriyle- “beleş holding”in de-
posu olarak kullanıyor. Dük-
kânları büyük hasar gören ke-
bapçılar masaları kaldırımlara
sıralamış, mangallar mütema-
diyen körüklenirken, kebaba
hasret kalmış ahali daha çok
dürümü tercih ediyor. 

(…)
Binaların, işyeri ve dairelerin

neredeyse tüm camları kırılmış.
Camcılar 24 saat mesaide….
Bununla birlikte dükkân sahip-
leri kırılan camları yerli yerine
koydurmak için sırasının gel-
mesini bekliyor. İlçede lastik
bayii işletmecisi Mehmet Osman
Can ağabeyimizin beklediği sıra
gelmiş, bir aydır açık tutmaya
gayret ettiği dükkânının cam-
larını depremin 36’ıncı gününde
taktırmaya muvaffak olmuş.

Kırıkhan tarihinin en büyük
felâketiyle yüzleşirken günün
sonunda Sırlı, İlyas Aydın ho-
canın şiir defterini yine eline
geçirmiş: 

Hacı, öğretmenler 
canım ciğerim
Aydınlatır ama 
kendim eririm
Âmirim, bakanım, 
Cumhurbaşkanım
Öğretmeni mağdur 
etme ne olur!
-DEVAM EDECEK-
İbrahim Ethem Gören-Yazı No: 482
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MERHABA

Kırıkhan, tarihinin en büyük
felâketiyle yüzleşiyor

Baŷezid-i
Bistam̂i
Hazretleri'nin
Kırıkhan'daki
merkad-i
mub̈arekleri

Her şehrin
manevi bir
büyüğü
vardır

Kırıkhan'da bina enkazları
peyder pey kaldırılıyor

Kırıkhan'da depreme

dayanamayan yuz̈lerce

binadan biri Öğretmen Evi
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