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Birbirimize hiç darılmadık 

hep kucaklaştık

Vefatının 6. Yıl DönümünDe 
Hasan KaraKaYa’Yı 
anma Programı

2
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İki kalem beni çok etkilemiştir
Biri Necip Fazıl, diğeri 
Hasan Karakaya

 Akit Medya Grubu 
İcra Kurulu Başkanı  

Mustafa Karahasanoğlu, 
 Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan’a  günün 
anısına bir tablo takdim etti.

Yerİn dolmuYor
Hasan ağabeY

tHY 2022’De 
400 uçağa 
ulaşacak

28 YIl Önce 
başlaYan 
serüVen

katIlIm fİnans 
seKtörü 
büYüYor

HaKKın, 
Hakİkatİn 

YanınDa 
durdu

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın 
dört bir yanına yük ve yolcu taşıyor.  
Salgın sürecinde dahi iyi efor ortaya 
koyan şirket, hedef büyütüyor. THY 

Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 
Başkanı İlker Aycı, ilerisi 

için umutlu olduklarını 
kaydederek, “2022, 

2021’den daha iyi geçecek. 
2023 yazında ise altın 

vuruşu yapacağız” diyor. Sayfa 08 Sayfa 16Sayfa 25Sayfa 05
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DÜNYAYI ŞAŞIRTIYORUZ
Türkiye, pandeminin 

gölgesinde 
geçen 2021’de de 
başarıdan başarıya 
koştu. Üretim ve 

ihracatta rekor üstüne rekor 
kıran ülkenin ilk çeyrekte 
yüzde 7.4, ikinci çeyrekte 
yüzde 22, üçüncü çeyrekte 
yüzde 7.4 büyümesi tüm 
dünyayı şaşırttı.

Erdoğan hükümetinin 
attığı adımların ardından 
gelen kaliteli ve güçlü 
büyüme dev Avrupa ülkelerini 
kıskandırdı.

Hükümetin uygulamaya aldığı 
Türkiye Ekonomi Modeli ise şahlanış 
dönemine kapı araladı. İthalatın 
frenlenmesi ve yatırımın, üretimin, 
ihracatın daha da arttırılmasını öngören 
model dev şirketlere de umut aşıladı.  
2021’de iyi bir grafik ortaya koyan 
bu şirketler, 2022’de kârlarına kâr 
katmak ve gelirlerine gelir eklemek için 

düğmeye bastı.
Biz de 28. Yıl Büyüyen 

Türkiye Ekimiz-2’de hem 
hükümet hem de firmalar 
tarafından 2022’de yapılacak 
hamleleri ele aldık. 

Ekimizde;
l Üretimi arttıracak 

çalışmalara,
l İhracatı yukarı taşıyacak 

faaliyetlere,
l Ekonomiyi iç ve dış 

şoklara karşı dayanıklı kılacak 
önlemlere,

l Tarım, enerji, savunma sanayiinde 
kat edilecek aşamalara,

l Yeni yatırım arayışlarına,
l Şirketlerin rekabet güçlerini 

arttırmak için alınacak tedbirlere 
değindik.

Çalışmamızda gazetemizin 28 
yılını anlattık ve merhum Genel Yayın 
Yönetmenimiz Hasan Karakaya’yı anma 
etkinliğine yer verdik.

İyi okumalar dileriz.

1990’lar ve 2000’lerin başları 
ekonomik bunalımlarla anılıyor.   
Hatırlanacağı gibi 1994 başında 
hem bütçe hem de cari açık çok 
ciddi düzeylere ulaşmıştı. Çiller 

hükümeti, kamunun borç yükünü aşağı 
çekmek için birtakım adımlar atmıştı. 
Hazine’nin borçlanma ihalelerini iptal 
etmiş, tahvil ve bono faizinden daha 
çok vergi alma yoluna gitmişti.  Buna 
mukabil dünyaca ünlü reyting kurumları 
peş peşe not indirimleri uygulamıştı. 
Doğal olarak ülkeden sermaye çıkışı 
hızlanmıştı. TL ise ilk 4 ayda dolar 
karşısında yüzde 160 değer yitirmişti.

STAND-BY İMZALANMIŞTI
Olan bitenleri yakından takip eden 

hükümet tarafından 5 Nisan 1994 
tarihinde bir ekonomik önlem paketi 
açıklanmıştı. Devalüasyon yapılmış, 
temel tüketim ürünlerinin vergi 
oranları arttırılmıştı. 1994 Mayıs’ında 
Uluslararası Para Fonu’yla (International 
Monetary Fund- IMF) 14 aylık bir stand-
by anlaşması imzalanmıştı.

BORÇLAR ÇEVRİLEMİYORDU
17 Ağustos 1999 tarihinde Marmara 

Bölgesi’nde meydana gelen deprem 
ekonomiyi de yerle bir etmişti. Depremin 
ekonomik ve sosyal zararı 10 milyar 
lirayı bulmuştu. Ülke, bu esnada Asya 
krizinin de pençesinde kıvranıyordu. 
Hazine iç borçları çeviremiyordu.

Kasım ayında Düzce’de meydana 
gelen diğer bir deprem ekonomiyi ikinci 
kez sarsmıştı. Bunun üzerine Ecevit 
hükümeti 2000 Aralık ayında IMF’yle 
stand-by anlaşması imzalamıştı.

19 Şubat 2001’de hem siyasi hem 
de ekonomik buhranla karşı karşıya 
kalınmıştı. Sezer’in Ecevit’in önüne 
Anayasa kitapçığını fırlatmasıyla 
alevlenen tartışmanın ardından TL 
değer kaybetmiş, Merkez Bankası’ndan 

5.3 milyar dolar döviz çekilmiş, para 
piyasalarında gecelik faiz oranı yüzde 7 
bin 500’e dayanmış, Hazine yüzde 144 
oranında borçlanmıştı.

ATILIM DÖNEMİ
3 Kasım 2002’de AK Parti devrinin 

başlamasıyla Türkiye ekonomisi atılıma 
geçti. Erdoğan ile ekibi tarafından yapılan 
reformlar, üretimi ve ihracatı yukarı 
taşıdı. Art arda gelen hamlelerle ülke 3 
kat büyüdü. Yatırımlara yenileri eklendi. 
Refah ve kalkınma arttı.  Ekonomi gerek 
iç gerekse dış şoklara karşı dayanıklı 
hale geldi. Bu hakikat, 2008- 2009 
küresel krizinde net bir şekilde görüldü. 
Anımsanacağı gibi ABD’de başlayarak 
Avrupa ile Asya ekonomileri etkisi 
altına alan kriz, Türkiye’de de bir yandan 
üretimi, tüketimi ve ihracatı diğer 
yandan da büyümeyi yavaşlatmıştı. 
Buna rağmen küresel mali kriz 
Türkiye’yi teğet geçmişti.

TEMELLER GÜÇLÜ
Türkiye, kalkışmalara karşı da 

ekonomik anlamda başarılı mücadele 
vermişti. Yıldırım hükümetinin 
15 Temmuz darbe girişiminin 
ardından attığı adımlar, ekonomiyi 
kuvvetlendirmişti. Erdoğan 
hükümetinin 2018 ile 2019’da içeriden 
ve dışarıdan gelen kur taarruzlarını 
savuşturmak için aldığı önlemler 
de ithalatı frenlemiş, yerli üretimi 
arttırmıştı. Yine Erdoğan hükümetinin 
pandemi döneminde peş peşe devreye 
soktuğu paketler, hem ülkeyi hem 
toplumu rahatlatmıştı. Şu anda da dünya 
büyük bir imtihandan geçiyor. Şükür ki 
ülkemiz, bu imtihandan da alnının akıyla 
çıkıyor. Şükür ki kamu borcumuz, bütçe 
açığımız kontrol edilebilir seviyede. 
Makro ekonomik temellerimiz güçlü. 
Ve şükür ki karşımızda 1994, 2001 
Türkiye’si yok.

bugrakardan@yeniakit.com.tr

BuğRA
KARDAN

Son 28 yılda ekonomide yaşanan gelişmeleri ele alırken 
Turgut Özal’ın ölümü sonrası karşı karşıya kalınan sıkıntıları 
ve AK Parti’nin Kasım 2002’de iktidara gelip Türkiye’yi şaha 
kaldırdığı dönemi genel hatlarıyla ayırmakta fayda var.
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Süt ve süt ürünlerinde Anadolu Tadı'nın temsilcisi 
Aynes olarak, yıllardır tek bir şey için çalışıyor ve 
sadece kendimizle yarışıyoruz. Her yeni günde 
kendimizi aşmak ve ustalığımıza yenilik katmak 
için uğraşıyoruz. 

Artan üretim gücümüz ve kapasitemizle, her 
geçen gün yeni teknoloji ve inovasyonları kendi 
üretimimize uyarlıyor, her sofraya iyilik ve sağlık 
getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Adımız Aynes. Ve bizim yaptığımız her şey…
ANADOLU TADINDA. 
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BİRİ NECİP FAZIL, DİĞERİ 
HASAN KARAKAYA

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, “Dünyamda iki 

kalem var ki beni çok 
etkilemiştir. Biri Necip 
Fazıl Kısakürek, diğeri 

de Hasan Karakaya. 
Bunlar kalemleriyle 

malum cephelere 
her zaman korku 

salmışlardır. Ama 
korkmamışlardır” dedi.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Hasan Karakaya’yı 
Anma Programı’nda önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Erdoğan, şunları ifade etti:

l Hasan Karakaya kardeşimizi ebedi 
aleme uğurlayalı tam 6 yıl oldu. Hasan 
Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi 
manada silahşörüydü. Vefatının 6’ncı 
yılında basınımızın bu cesur kalemini 
bir kez daha rahmetle yad ediyorum. 
Rabbim, ondan razı olsun. Mekânını 
cennet eylesin.

DEĞERLERİ SAVUNDU
l Dünyamda iki kalem var ki beni 

çok etkilemiştir. Biri üstat Necip Fazıl 
Kısakürek, diğeri de Hasan Karakaya. 
Bunlar kalemleriyle malum cephelere 
her zaman korku salmışlardır. Ama 
korkmamışlardır.

l Hasan Karakaya haklıdır, esas 
mesele, şan-şöhret-makam sahibi 
olmak değildir. Mesele milletimizin 
“Allah Razı Olsun” duasına lâyık olmak, 
geride hayırla yad edilecek bir miras 
bırakmaktır. Hasan Karakaya’nın 28 
Şubat döneminde verdiği mücadele 
onun yiğitlik beratı olarak hepimizin 
hafızasına kazınmıştır. Hasan Karakaya 
halkın ve hakkın sesi olmuştur. Linç 

edilmek pahasına milletin değerlerini 
savunmayı sürdürmüştür.

l Türkiye’nin son 40 yılındaki iniş ve 
çıkışlarına tanıklık eden Karakaya AK 
Parti’nin iktidara geliş dönemini gayet 
iyi biliyordu. Karakaya’nın başkanlık 
sistemiyle ilgili söyledikleri, siyasi 
ufkunu ve vizyonunu göstermesi 
bakımından önemlidir.

EMEĞİ ÇOK
l Katsayı engelinin kaldırılmasından 

başörtüsüne serbestlik getirilmesine, 
Ayasofya’nın ibadete açılmasına 
kadar Hasan Karakaya’nın emeğini ve 
katkısını görürsünüz.

l Demokrasiye karşı darbecilerin 
yanlarında saf tutanlar yine bizim 
gayretimiz ve milletimizin desteğiyle 
siyasetten tasfiye edildiler. Halka 
parmak sallayanlar bizim dönemimizde 
önce milletin vicdanında sonra bağımsız 
Türk mahkemelerinde mahkûm oldular.

l Üzülerek ifade etmek isterim 
ki basın yayın camiamızda darbeci 
zihniyetle samimi bir hesaplaşma 
yapılamadı. 2023’e giden süreçte 
medyamızın bu iç hesaplaşmayı da 
yapacağına, bu habis zihniyetten 
kendisini bir an önce kurtaracağına 
inanıyorum.

 Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı 
 Mustafa Karahasanoğlu, 

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 
 günün anısına bir tablo takdim etti.

Vefatının 6. Yıl DönümünDe Hasan KaraKaYa’Yı anma Programı

İKİ KALEM BENİ ÇOK ETKİLEMİŞTİR

 Haliç Kongre Merkezi’nde 
düzenlenen “Vefatının 

6. Yıldönümünde Hasan 
Karakaya’yı Anma Programı”na 

katılan Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan, Akit 
Medya Grubu yöneticilerine 
tek tek plaket takdim etti. 

Duygusal anların yaşandığı ve 
büyük katılımın gerçekleştiği 

programda, Diyanet İşleri 
Başkanı Ali Erbaş da dua etti.

Karakaya’nın eşi Aysel Karakaya, oğlu 
Fatih Karakaya ve kızı Ayşenur Karakaya 

Erdoğan’ın elinden plaketlerini aldı.
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Türk Hava Yolları 2022’de 
400 uçağa ulaşacak

Pandemi döneminde rakiplerinden olumlu ayrışan Türk Hava Yolları (THY) önemli başarılara imza 
atıyor. 2022’de kuvvetine kuvvet katmayı amaçlayan şirket, uçak sayısını da 400’e çıkarmayı planlıyor.

BUĞRA KARDAN

Türk Hava Yolları (THY), dünyanın 
dört bir yanına yük ve yolcu 
taşıyor.  Salgın sürecinde dahi iyi 
efor ortaya koyan şirket, hedef 
büyütüyor.

2022 VERİMLİ GEÇECEK
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi 

Başkanı İlker Aycı, ilerisi için umutlu 
olduklarını kaydederek, “2022, 2021’den 
daha iyi geçecek. 2023 yazında ise altın 
vuruşu yapacağız” diyor. Aycı, “Yolcu 
kapasitesi açısından 2022’de 2019’u 
yakalamayı hatta üzerine koymayı 
hedefliyoruz” ifadesini de kullanıyor.

Aycı, 2021’in ilk 9 ayında güzel bir grafik 

ortaya koyduklarının altını çizerek, “Bu 
dönemde toplam gelirimiz 7 milyar 377 
milyon dolar, yolcu gelirlerimiz 4 milyar 432 
milyon dolar, kargo gelirlerimiz 2 milyar 
734 milyon dolar, esas faaliyet kârımız 
795 milyon dolar, net kârımız 734 milyon 
dolar oldu. Dünya devlerinden Lufthansa, 
Air France, United Airlines ise zarar yazdı. 
Şu ortada ki rakiplerimize göre başarılıyız. 
Başarımız tartışılmaz” şeklinde konuşuyor.

TALEP ARTIYOR
Aycı, “Talep devamlı artıyor. 2019’un 

yüzde 66’sı kadar talep var. Yazın bu 
oran yüzde 88’e, yüzde 90’a kadar geldi. 
Hatta 2019’u kapasite olarak Amerika 
kıtasında geçtik. Kıtada yeni hatlar açarak 

2019’un önüne geçtik. Afrika ve Asya’da 
da yeni hatlar açıyoruz. Salgın sürecini 
dahi büyüme için fırsat armaya devam 
ediyoruz” diye konuşuyor. “Uçuş ve yolcu 
adedimizle Avrupa’da bir numarayız.  
Dünyada da ilk 5’teyiz” bilgisini paylaşan 
Aycı, şöyle devam ediyor: “Başarılarımızda 
büyük payı olan çalışanlarımızın merakla 
bekledikleri müjdeyi çok yakında vereceğiz. 
Çalışanlarımızı mutlu edeceğine inandığımız 
bir hamleyi yapacağız. Çalışanlarımızın 
standartlarını iyiye götürme sözümüz 
bakidir. Ben, son 30 yılın en uzun süreli 
başkanıyım. Rekor süreyi tamamladım. 
Çalışanlarımız neler yaptığımı, nasıl 
kararlar aldığımı gayet iyi biliyor. 2016 
krizini beraber yaşayıp yönettik. Krizin 

ardından elemanlarımızın fedakârlıklarını 
ödüllendirdik. Fedakârlıklarını 
ödüllendirmeye devam edeceğiz.”

FİLOSU GENÇ
Aycı, bakımlı ve verimli uçaklar aldıklarına 

da işaret ediyor. THY’nin filo yapısıyla 
ilgili şu açıklamalarda bulunuyor: “Göreve 
geldiğimde THY sayı olarak 200’lü uçakların 
başındaydı. Şu anda sayı 400’lere geldi. Tam 
sayı 373 oldu ama gelecekler var. 22 uçak 
daha filomuza dahil olacak. 2022’de yani 
benim dönemimde aşağı yukarı 400 uçağa 
gelmiş bir havayolu şirketi olacağız. Umarım 
yeni, verimli uçaklarla ve daha az sarsılan bir 
filoyla önde oluruz. Hep önde, ileride olmaya 
da devam ederiz.”
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İlker Aycı
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“Düşük faiz politikasıyla kuru 
da enflasyonu da aşağı çekeceğiz 
ve bunu düzenleyeceğiz” diyen 
Erdoğan, şu görüşleri paylaştı.

“Kesinlikle yüksek faizin 
zengini daha zengin, fakiri daha 
fakir yapan bir anlayış olduğuna 
inanıyoruz. Buna asla müsaade 
edemeyiz. Dolayısıyla da bu 
işi bir defa bu güzergâhta, bu 

düzlemde devam ettireceğiz. 
Bizim derdimiz düşük faizle 
yatırımı teşvik etmek suretiyle 
istihdamı arttırmak, istihdamı 
artırmak suretiyle üretimi ve 
ihracatı yukarı taşımak. Bu, 
bize büyümeyi getirecek. Kaldı 
ki bu zaten OECD içinde de 
görülüyor. OECD’nin en yüksek 
oranda büyüyen ikinci ülkesiyiz. 

Türkiye’nin 2021 yılı büyüme 
tahminlerini yüzde 10 olarak 
ifade eden uluslararası kurumlar 
var. Biz de zaten şu anda o oranı 
yakalayacağımızı ifade ediyoruz. 
Üçüncü çeyrekte malum yüzde 
7.4’ü hamdolsun yakaladık. 
Yıl sonunda da inşallah bunun 
fazlası olacak, azı olmayacak. Bu 
konuda da kendimizden eminiz.”

ENFLASYON DÜŞÜRÜLECEK

Dalgalanmaları önleyecek

TEDBİRLERİ ALDIK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan, bireysel ve kurumsal 
yatırımcılara önemli mesajlar verdi. 
Erdoğan’ın o mesajları şöyle:

BEDEL ÖDEDİLER
l Üretim, istihdam, ihracat tarafında işler 

yolunda gidiyor.
l Kurun makul bir seviyede istikrar 

kazanacağına inanıyoruz.
l Kur üzerinden ülkenin ve milletin 

felâketi pahasına haksız kazanç sağlama 
niyetinde olanlar bedel ödedi.

l Artık tüm gücümüzü istihdam ile istikrar 
odaklı yeni ekonomimizi yerleştirmeye ve 
geliştirmeye teksif ediyoruz.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI
l Döviz kurunu yatay seyre geçirme ve 

altını sisteme kazandırma sürecini ne kadar 
hızlı yürütürsek enflasyon ile fahiş fiyat 
artışlarını kontrol altına alma mücadelemizde 
elimiz o derece kuvvetli olur.

l Vatandaşlarımızdan açıkladığımız pakete 
uygun şekilde tasarruflarını kendi paramızda 
tutmalarını, tüm işlerini kendi paramızla 
yürütmelerini istiyorum.

l 2022’de hem firmalarımızın hem de 
vatandaşlarımızın kendi paramıza dönüşü 
daha da hızlandıracaklarının işaretlerini 
görüyoruz.

FAİZ SEBEP
l Faiz sebep, enflasyon neticedir.
l İsrail’e, ABD’ye bakın. Faiz nerede, 

enflasyon nerede? Almanya’ya ve Fransa’ya 
gelin. Enflasyon nerede, faiz nerede? Kendi 
ülkemize bakıyoruz, en yakın çevremizde bile 
bazı dostlar faizle hareket etmenin gerekli 
olduğunu savunacak duruma geliyor.

SIKINTI YOK
l Biz kendi paramızı ölçü olarak 

almadığımız sürece her zaman batmaya 
mahkûmuz. Biz TL’yle hareket etmeliyiz, 
edeceğiz de.

l Döviz kurunda yurt içi talepten 
kaynaklanan ani, sert ve rasyonel temeli 
olmayan dalgalanmalar yaşanmasını 
engelleyecek tedbirleri aldık, alıyoruz.

l Hamdolsun bütçe tarafında herhangi bir 
sıkıntımız yok hatta öngörülenden daha iyi 
gerçekleşmelerle yılı kapatıyoruz.

l Vatandaşlarımızı altınlarını finans 
sistemimize dahil etmeye çağırıyoruz.

l Yastık altında tutulan 5 bin ton altının ne 
kadarını ekonomimize kazandırabilirsek ülke 
ve millet olarak gücümüz o derece artacaktır.

l Kurdaki dalgalanmanın cazibesine 
kapılanlar acı faturayla yüzleştiler. Aşırı fiyat 
artışına tevessül edenlerin durumları da 
bunlardan farklı olmayacaktır.

l Vatandaşlarımızdan ve iş dünyası 
temsilcilerimizden ülkemizin tarihi atılımına 
destek vermelerini beklediğimizi bir kez daha 
ifade ediyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurunda yurt 
içi talepten kaynaklanan ani, sert ve rasyonel 
temeli olmayan dalgalanmalar yaşanmasını 

engelleyecek tedbirleri aldıklarını söyledi.

Bazı ürünlerde görülen 
fahiş fiyat artışlarının bir 

sebebinin de fırsatçılar olduğunu 
dile getiren Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Bu özellikle de stokçuluktan 
kaynaklanıyor. İnşallah, bir 
yasal düzenleme yapacağız ve 
stokçunun üzerine ciddi manada 
gideceğiz. Bundan sonraki süreçte 
cezai müeyyidelerin çok daha 
yüksek olacağının sinyalini 
şimdiden veriyorum. Bu bilinsin 
ve stokçuluğa tevessül edilmesin. 
Stokçuluk bizim dinimizde de 
haramdır. Bunun adı ihtikardır. 
Buna fırsat veremeyiz. Kimse 
yaptığı işle vatandaşımıza zulüm 
edemez. Fakir fukaranın hakkının 
yenmesine fırsat vermeyeceğiz. 
Şu anda Türkiye’de ticaret yapana 
pek çok kolaylık tanınıyor.  Niye 
helalinden çalışmıyorsunuz? Niye 
haram yollara başvuruyorsunuz? 
Stokçuluğu bırakacaksınız bir 
defa. Kim olursa olsun, her alanda 
stokçuluk yapanın tepesindeyiz.”

STOKÇUYA 
YAKIN MARKAJ
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HAKKIN, HAKİKATİN 
YANINDA DURDU
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Yeni Akit’in 
merhum Genel Yayın Yönetmeni Hasan Karakaya için “Hep 
hakkın, hakikatin yanında durdu” ifavdesini kullandı.

C umhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 
Fahrettin Altun, Hasan Karakaya’yı 
Anma Programı’nda konuştu. Altun, 
programda Karakaya’yı rahmetle ve 
tazimle yad ettiğini söyledi.

“Allah ölümün güzelini versin” sözünün 
büyüklerden öğrenilen hikmet dolu bir dua 
olduğunu belirten Altun, Karakaya’nın bundan 6 yıl 
önce vefat ettiğini hatırlattı.

ZOR ZAMANLARIN ADAMIYDI
Altun, Karakaya’nın vefatının hemen ardından 

Sabah Gazetesi’nde kaleme aldığı şu satırları 
paylaştı: “Hasan Karakaya Ağabey Medine’de 
Rahmet-i Rahman’a kavuştu. Yaptığı umrenin 
üzerinden 24 saat geçmemişti 
ruhunu teslim ettiğinde. Medine’de 
Mescid-i Nebevi’de ibadet ettikten, 
Hz. Muhammed’in (SAV) kabrini 
ziyaret ettikten iki saat sonra vefat 
etti. Dostlarıyla hasbihal ettikten 
sonra yumdu gözlerini. Dert sahibi 
bir insandı, samimi bir Müslümandı. 
Hak bildiğini gür sedayla savunan 
bir yazardı. Zor zamanların 
adamıydı ama zor bir adam değildi. 
Yüce gönüllüydü. Durduğu yerde 
menfaati namına değil, inandığı 
için dururdu. Ucuz hesaplara tamah 
etmezdi. Hasan Ağabey, varlığıyla 
bulunduğu ortama neşe katan bir 
insandı. İlk kez hüzün kattı fakat 
varlığıyla değil, yokluğuyla yaptı 
bunu. Hasan Karakaya tam bir 
mücadele ehliydi, dava adamıydı. 
Mücadele içinde olduğu gayrı milli unsurların onu 
sevmesi düşünülemezdi. 12 Eylül’de darbecilerin, 

28 Şubat’ta laikçi yobazların karşılarındaydı. 
Terör örgütlerinin tehditlerine asla kulak asmadı. 
Paralel devlet yapılanmasının kirli stratejilerine 
hiçbir zaman teslim olmadı. Şer odaklarını ifşa 
etmek için elinden geleni ardına koymadı. ‘Yeni 
Türkiye’ idealine gönül vermişti. Geldiğimiz 
noktadan memnundu ancak mücadelenin hiç 
bitmeyeceğini de biliyordu. Riyad’da, Mekke’de, 
Medine’de iki gün boyunca birlikteydik. Konuştuk, 
tartıştık, muhabbet ettik. En son vefatından 2 
saat önce gördüm onu. Beraber saf tuttuk. Sabah 
namazında Medine-i Münevvere’de buluşacaktık, 
buluşamadık.”

BÜYÜK TÜRKİYE İÇİN ÇALIŞTI
Karakaya’nın ‘büyük ve güçlü 

Türkiye’ ideali doğrultusunda 
çalıştığını anlatan Altun, şöyle 
dedi: “Bu ideal çerçevesinde yaptığı 
hizmetlere referansla gerçekten 
kat ettiğimiz mesafeyi görüyorum. 
Bu kat ettiğimiz mesafe dolayısıyla 
Rabbime hamdediyorum. Hasan 
Karakaya nihayetinde bu dava 
için ömür vermiş bir insandı. Bu 
süreçte de hep hakkın, hakikatin 
yanında durdu. Cesur, güçlü bir 
kalem olarak varlık gösterdi. Milletin 
inancı için kavga veren herkes 
gibi Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yol arkadaşı oldu. Hem yaşarken 
hem de ölümünün ardından Sayın 
Cumhurbaşkanımız da gerçekten 
kendisine vefanın en güzel 
örneklerini sundu. Hasan Ağabey’i 

iyi bilirdik, iyilerden bilirdik. Allah rahmet etsin, 
mekânı cennet etsin.”

Y eni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı 
Yakışıklı ise Hasan Karakaya’yı rahmetle 
anarken, ona vefa gösterenlere teşekkür 

etti. Karakaya’nın kaleminin gücünün, yüreğinin 
cesaretinden geldiğinin altını çizen Yakışıklı, şu 
görüşleri dile getirdi: “Allah mümin gönüllerden 
cesareti ve merhameti eksik etmez. Hasan 
Ağabey’in kalemi susmaz, yeri dolmazdı. Bizler 
onun yerini doldurmaya değil de onun bıraktığı 
kutlu yerden devam etmeye çalıştık, çalışıyoruz. 
Onlar kendi zevkleri için değil, milletin ikbali için 

yazdılar ve bedelini millete ödetmemek için bizzat 
kendileri ödediler.”

Ahde vefa için bir araya geldiklerine değinen 
Yakışıklı, “Allah bize İstanbul’u fethedip 
Ayasofya’nın etrafına minareler diken Fatih’i 
tüm engelleme çabalarına rağmen 600 yıldır 
unutturmadığı gibi 85 sene aranın ardından 
sabah namazı ezanını okutturarak turist ayağıyla 
ezilen secdegâha yeniden halılar serdiren 
Sayın Cumhurbaşkanımızı da asırlar boyu 
unutturmayacaktır” diye ekledi.

HEP KUCAKLAŞTILAR

VEFA GÖSTERENLERE TEŞEKKÜR

Yeni Akit Gazetesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Mustafa 
Karahasanoğlu da Hasan 

Karakaya’nın ‘göğsünde çıkan çınar 
ağacının adı’ olduğunu vurguladı.

Karakaya’yla 20 yılı aşkın süredir 
mesai arkadaşı olduğunu anımsatan 
Karahasanoğlu, “Birbirimize hiç 
darılmadık, hep kucaklaştık” 
şeklinde konuştu. Günlerce 
Karakaya’yla beraber gözaltında 
tutulduklarına dikkat çeken 
Karahasanoğlu, “Elhamdülillah 
hiçbirinden yılmadan, inançla, 
dosdoğru bildiğimiz yolda devam 
ettik” diye konuştu.

KUR’AN   
   OKUNDU
İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, İstanbul Valisi Ali 
Yerlikaya ve eski TBMM 
Başkanı İsmail Kahraman’ın 
da katıldığı Hasan Karakaya’yı 
Anma Programı’nda Diyanet 
İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali 
Erbaş dua ederken, Fatih 
Camii İmam Hatibi Metin 
Çakar, Kur’an-ı Kerim okudu. 
Programda, merhum için 
hazırlanan, hayatından 
kesitlerin anlatıldığı 
video izlettirildi.
Karakaya, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın Suudi 
Arabistan ziyaretine eşlik 
ederken kalp krizi sonucu 58 
yaşında yaşamını yitirmişti.

Fahrettin Altun

Mustafa Karahasanoğlu
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Dünya genelinde uçan otomobillerle çalışmalar devam ediyor. Türkiye’de de çalışmalara 
hız veriliyor. THY Teknik AŞ Esinti, Baykar Cezeri isimli projesiyle ön planda.

UÇAN ARABALAR GELİYOR
AKİT / EKONOMİ

Global firmalar, hava taksi üretmek 
için kolları sıvıyor. Bu firmalar, 
peş peşe proje hayata geçiriyor. 
Her bir hava taksinin bin ila 2 bin 
feet irtifalarda 290 kilometre sürat 

yapacağı ifade ediliyor.  

YÜK KAPASİTESİ 80 KG
7 kıtada hava taksi ve uçan otomobil 

projeleriyle adından söz ettiren 150 şirket var.  
Türkiye’de ise THY Teknik AŞ’nin Esinti ve 
Bayraktar’ın Cezeri projeleri mevcut.

Esinti, bu yıl düzenlenen TEKNOFEST’te 
görücüye çıktı.  4.1 metreye 4.6 metre 
boyutlarında tasarlanan hava taksinin faydalı 
yük kapasitesi 80 kilogram, maksimum 
kalkış ağırlığı 407 kilo olacak. Taksi, 6 bin 
500 feet (bin 981 metre) irtifaya çıkabilecek. 
Saatte 115 kilometre hızla yol alabilecek. İlk 
etapta 48.4 kilometre menzile uçabilecek.

ULAŞIM KOLAYLAŞACAK
İHA’lar ve SİHA’larla terör örgütlerine 

büyük darbeler vuran Baykar tarafından da 
uçan araba Cezeri geliştiriliyor. Elektrikle 
çalışacak araba, 6 bin 500 feet (bin 981 metre) 
yüksekliğe kadar çıkabilecek. Cezeri’nin 
menzili 80 kilometre, ortalama hızı da 100 
kilometre olacak.

Uçan otomobilin devreye girmesiyle şehir 
içi ulaşımın kolaylaşması, trafikte geçirilen 
zamanın minimum seviyeye indirilmesi, 
hava kirliliğinin azalması mümkün olacak. 
Arabanın aktif hale gelmesiyle trafik 
kazalarının önüne geçilmesi, daha hızlı bir 
kargo taşımacılığı hizmeti sağlanması, sağlık 
kurumlarının acil ihtiyaçlarına hızlı şekilde 
cevap verilmesi amaçlanıyor. 

YÜKSEK GÜVENLİKLİ
Yüksek güvenlikli Cezeri, gelecekte 

yapay zekâ sistemleriyle donatılacak. 
Taşıtın ileride ortalama 100 kilometre seyir 
hızına kavuşacağı, uçuş irtifasının 2 bin 

metreye varacağı ve batarya teknolojisinin 
gelişmesine paralel olarak bir saat havada 
kalacağı kaydediliyor.

1.5 TRİLYON DOLARLIK PAZAR
Dünya genelinde dev şirketler, elektrikli 

hava taksi ve uçan otomobil pazarından pay 
almakta kararlı. Zira Morgan Stanley’nin 
araştırmasına göre pazar büyüyecek ve 
2040’ta 1.5 trilyon doları bulacak. Bunun en 
önemli nedeni ise elektrikli hava taksilerin 
kentsel mobilite ortamını değiştirme 
potansiyellerine sahip olmaları. Ayrıca 
bu taksilerin düşük işletme ve bakım 
maliyetlerinin pazara yönelimi arttırıyor.

MİNİ HAVALİMANLARI YAPILACAK
Uçan taksilerin yolcuları güvenli bir şekilde 

indirip-bindirmeleri için şehirlerde ‘skyports’ 
olarak anılan mini havaalanlarının inşa 
edileceği dile getiriliyor. Bu havaalanları için ilk 
proje ise İtalya ve Fransa’da geliştiriliyor. İtalyan 
Atlantia ile Nice Havalimanı, uçan taksiler için 
altyapı inşa etmek ve yönetmek için ortak bir 
şirket kurmak için düğmeye basılıyor. 2024 
yılında kadar inşaatının başlatılmasına karar 
verilen projeye göre İtalya’nın Roma, Venedik 
ile Fransa’nın Nice şehrine hava taksiler için 
altyapı tesisleri yapılacak.

HEDEF 2024’TE TİCARİLEŞME
ABD’li Joby Aviation firması da hava 

taksileriyle ön planda. Dikey olarak inip 
kalkan taksileriyle bini aşkın test uçuşunu 
icra eden firma, 2021 Ocak ayında Toyota’yla 
394 milyon dolarlık yatırım anlaşması 
imzaladı. 2024’te hava taksi hizmetini ticari 
hale getirmeyi hedefleyen Joby Aviation, ABD 
Federal Havacılık İdaresi’nden onay almak 
için bekliyor. Firmanın tasarladığı hava taksi 
4 yolcu kapasiteli ve 322 kilometre hıza kadar 
çıkabiliyor. Tek bir şarjla 240 kilometreden 
fazla yol yapabilen taşıt, kalkış ve iniş 
sırasında uçaklardan 100 kat daha sessiz 
seyahat deneyimi sunuyor.
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“SENDİKAL MÜCADELENİN VE 
ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜ AÇILMALI”
Ç alışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

Vedat Bilgin, çarpıcı yorumlarda 
bulundu. Bilgin, sendikaların 
sermaye veya devlete karşı 
konumlarının demokratik sistemin 

vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu 
hatırlattı. Bilgin, şöyle dedi: “Türkiye’de en çok 
üzerinde durduğumuz, yakındığımız, benim 
de önemli bir problem alanı olarak gördüğüm 
konulardan biri sendikalaşma oranının düşük 
olmasıdır. ‘1980’den önce, 12 Eylül rejiminden 
önce yüksek bir sendikalaşma oranı vardı’ 
deniliyor. Bu, bir yönüyle doğru. Şöyle ki o 
dönemde sendikal mücadele çok aktifti. Yani 
çok dinamik bir sendikalaşma vardı. Türkiye, 
tarımsal toplumdan endüstriye doğru 
dönüşürken işçi sınıfı oluşum sürecindeydi. 
Bu süreç sendikal hayatı dinamik hale 
getirmişti. Sendikalaşma oranının yüksekliği 
konusu tahmin edildiği kadar değil çünkü 
mükerrer üyelikler vardı. Aynı insanların, 
ölülerin, çalışmayanların farklı sendikalara 
üyelikleriyle karşılaşılıyordu. Dolayısıyla 
orada bir belirsizlik vardı. Fakat bu 
sendikalaşma oranının bugün düşük olmasını 
savunmak için söylenecek bir söz değildir. 
Sendikalaşmaya ihtiyacımız var çünkü 
düzgün, düzenli iş kurumunun oluşması 
açısından örgütlenme fevkalade önemlidir. 
Eğer kayıt dışılığı kaldırmak istiyorsak da 
sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin 
önünü açmamız lazım.”

MÜCADELE SÜRÜYOR
Bilgin, sendikalaşma konusundaki 

engellerin ortadan kaldırılması için mücadele 
ettiğinin altını çizdi. Bilgin, “Sendikalaşma 
oranında bir miktar artış var. 2013’te yüzde 
9.2 imiş şimdi yüzde 14.13. Türkiye’de 17 
milyon işçinin olduğunu düşünürsek bu oran 
oldukça düşük” diye konuştu.

Asgari ücret desteği kapsamında 2021’de 

4.4 milyar lira kaynak aktarıldığını kaydeden 
Bilgin, “Sosyal ve ekonomik hayatın 
bütünlüğünü koruyacak adımlara, üretim 
sisteminin sürdürülebilirliğini sağlayacak 
politikalara öncelik veriyoruz” ifadesini 
kullandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı’nın 2022 yılı toplam bütçesinin 
83 milyar 851 milyon 907 bin lira olduğunu 
bildiren Bilgin, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu bütünsel yapının toplumsal ayağında 
sorunlar ortaya çıkarsa ekonomik yapının 
ayakta kalmasını sağlamak mümkün değildir. 
Dolayısıyla bizim önceliğimiz ekonomidir. 

Ekonomik ve sosyal politikalar birbirlerini 
destekleyecek şekilde devam ettirilmeli. 
Bu, ülkemizin geleceği açısından önemli 
olduğunu düşünüyoruz. Türkiye büyürse 
sosyal politikalarıyla birlikte toplumsal 
bütünleşmeyi ve dayanışmayı arttırarak 
devam eder. Elbette sorunlarımız var. 
Bilhassa enflasyon bu sosyal politikaların 
karşısındaki en önemli düşmanlardan biridir 
ama enflasyona karşı da mücadele edecek 
araçlarımız vardır. Bu araçlardan birisi asgari 
ücrettir, toplu sözleşme mekanizmamızdır, 
diğer sosyal desteklerdir.”

Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2021 
yılı itibarıyla 601 milyar lira gelire ve 636 
milyar lira gidere sahip olduğunu belirtti. 
Kurumun finansman açığının 35 milyar 
liranın üzerinde olacağının tahmin edildiğini 
aktardı. Bilgin, finansman açığına yol açan 
sorunlu alanların tespitine ve ortadan 
kaldırılmasına yönelik bir dizi çalışma 
yaptıkları bilgisini paylaşarak, “Türkiye, 
nüfusunun yüzde 99’unu sosyal güvenlik, 
sosyal sağlık kapsamına almış bir ülkedir. 
Elbette bunun bir bedeli vardır. Bu açığın biraz 
daha az olması veya kısıtlanması mümkün 
müdür? Mümkün olduğunca yapmaya 
çalışıyoruz. Fakat bundan şikâyet etmemek 
gerekir çünkü Türkiye bir sosyal devlettir” 
görüşünü dile getirdi.

BİR İLKE İMZA ATILIYOR
Eğitim alanın yeni ekonominin taleplerini 

karşılayacak şekilde düzenlemesi gerektiğini 
savunan Bilgin, şunları söyledi: “Bu konuda 
bir ilki başlatıyoruz. Pilot proje olarak 
Gaziantep’te uygulayacağız. Beş temel sektör 
seçtik. Sanayinin talep ettiği farklı eğitim 
düzeylerindeki emeği sanayide doğrudan 
doğruya işin içerisine koyacağız. Gaziantep’teki 
ilgili yapılarla görüştük, onların taleplerine 
göre bunu ‘Endüstriyel üretim sürecinde 
eğitim’ diye tanımlıyoruz. Üç aylık eğitimi altı 
aya çıkartacağız. Daha sonra bu çalışmayı 
Türkiye genelinde uygulayacağız. Ne kadarını 
istihdam edeceklerine bakacağız. İşçilerin 
üç aylık eğitim sürecindeki ücret ve sosyal 
güvenlik harcamalarını biz vereceğiz ama 
karşılığında finanse ettiğimiz sürenin iki misli 
istihdam edilmelerini isteyeceğiz. Onlar da bu 
konuda bizimle uzlaştı. Uygulamanın başarılı 
olacağı kanaatindeyim. Bunun sonuçlarını 
akademik olarak da ölçeceğiz, ölçtükten sonra 
öncelikle sanayi bölgeleri başta olmak üzere 
bunu Türkiye çapına yayacağız.”

Bakan Bilgin, sendikal örgütlenmenin önemine 
dikkat çekti. Bilgin, “Kayıt dışılığı kaldırmak 

istiyorsak sendikal mücadelenin ve örgütlenmenin 
önünü açmamız lazım” şeklinde konuştu.

Vedat Bilgin

Bilgin, “Biz, Türkiye’nin 
emekçilerini koruyan bir ücret 

siyasetini, sosyal politika 
anlayışını benimsemiş bir 

yaklaşımı iktidarda temsil 
ediyoruz. Bunu sürdürmekte 

kararlıyız” mesajını verdi.

HER ŞEY KONTROL ALTINDA
H azine ve Maliye Bakanı 

Nureddin Nebati, makro 
verilerde iyileşmenin 
devam ettiğini 
vurguladı. Nebati, 

dolarda yaşanan sınırlı 
yükselişlerin endişe verici 
olmadığını da dile getirdi.

SIKI TAKİP
 Nebati, şu ifadeleri 

kullandı: “Dolarda biz 18 
liranın üstünden bugüne 
kadar gelmiş durumdayız. 
Dönem içinde doların bu 
radikal düşüşlerin ardından 
çok hızlı bir şekilde salınımlarının 
hemen dengeye gelmesi 
beklenemez. Salınımlar yukarı aşağı 
oynayarak dengeye gelecek. Mutlu oluyoruz, 
salınımları görüp takip edebiliyoruz. Oyuncuların 
davranışlarını okuyabiliyoruz. Moralimiz bozulmadı, 
keyfimiz yerinde. Her şey kontrol altında. Bunun da 
altını çizelim.”

KÖPÜK DEVAM EDİYOR
Nebati, ayrıca şunları söyledi: “Ortada bir köpük 

olduğu belli. Köpük gidiyor, gitmeye devam edecek. 
Bunun belli rakamda sabitlenmesini beklemek 
gibi bir şey doğru değil. Rakam kendi 
optimal seviyesine gelecek. Bununla 
ilgili optimal noktayı her beraber 
yakalayacağız ama köpüğün 
devam ettiğini söyleyeyim. 
Küçük yatırımcı, bu 
getirdiğimiz finansman 
enstrümanları mutlaka 
kullansın.”

KRİTİK İKAZ
Fahiş fiyat artışlarına 

da değinen Nebati, şöyle 
devam etti: “Yanlış yapan bizi 
hisseder. Hazine ve Maliye’nin 
maliye tarafı sahaya fena iner. 
Net söylüyorum. İzledik, ikaz ettik 
uyardık bitti. Kamu otoritesi hissedilir. 
Yanlışlık yapan varsa belirlenir. Ticaret, 

Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler, 
valilikler birtakım tespitlerde bulundu. 

Fahiş işi yapanlar saptandı. Fahiş 
işlerde bulunanlar zannediyor 

ki Ticaret Bakanlığı’nın kestiği 
cezayla kurtulacak. Bundan 

sonra maliye tarafı işin içine 
girer. Bize ihbarlar geliyor. 
Vergi incelemesinden 
tutun da diğer her tür 
enstrümanın kullanılacağı 
alan oluşturulmuş demektir. 

Türkiye’de ekonomik 
anlamda korkulacak yerin 

de maliye olması lazım. Bunlar 
artık sahada.  Bizi zorlamasınlar. 

Dövize göre fiyatlamaları 
yaptılar tamam. Bunlara ‘Artık 

döviz fiyatlarında radikal iniş ve çıkış 
olmayacak, büyük dalgalar bitti. Normale 

gel’ diyorum. Dövizle hiç işi olmayanlar, dolara göre 
fiyatlarını arttırıyor. Onlar da indirime gitmeliler. “

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Dolarda radikal düşüşlerin ardından salınımlar 
çok hızlı bir şekilde hemen dengeye gelmeyecek. Salınımlar yukarı aşağı oynayarak 

dengeye gelecek. Keyfimiz yerinde. Her şey kontrol altında” şeklinde konuştu.

Bakan Nebati, faiz harcamalarının milli 
gelire oranının düştüğünün altını çizdi. 
Nebati, “Faiz harcamalarının milli gelire 

oranı, 2002 yılında yüzde 14.4 idi. Bu oranın 
2021 yılında yüzde 2.7, 2022 yılında ise yüzde 

3.1 olacağı öngörülüyor. Öbür taraftan faiz 
harcamalarının vergi gelirlerine oranı 

2002’de yüzde 85.7 idi. Bu oranın da 2021 
yılında yüzde 17, 2022 yılında yüzde 

19 olacağı tahmin ediliyor” 
bilgilerini verdi.

FAİZ 
HARCAMALARINDA 

GERİLEME

Nureddin Nebati, Türkiye’nin 
güçlü büyümesinin devam 
ettiğine dikkat çekti. “2021 

yılında yüzde 9’un üzerinde çift 
haneli bir büyüme bekliyoruz. 
Bu büyümenin en az üçte ikisi 

yatırımlar ve net ihracattan 
gelecek. Dolayısıyla ülkemiz 

bu yıl da diğer ülkelerden 
pozitif yönde ayrışmaya 

devam edecek” dedi.

ÇİFT HANELİ 
BÜYÜME 
BEKLENİYOR

Nureddin Nebati
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A dalet Bakanı Abdülhamit Gül, 
önemli mesajlar verdi. Gül, 
adaletin en yüksek erdem; yeri 
ve göğü ayakta tutan en yüce 
değer olduğunu kaydetti.

ÖNEMLİ YÜKÜMLÜLÜK
Gül, büyük bir medeniyetin mirasçıları 

olarak adalete her zaman ayrı ve özel bir 
önem verdiklerini belirtti. Gül, “Bizim adalet 
anlayışımız, Dicle’nin kenarında bir kuzuyu 
kurdun kapmasından kendisini mesul gören 
bir adalet anlayışıdır” diye konuştu.

“Adalet devletin bekasının en güçlü 
temelidir” ifadesini kullanan Gül, bu açıdan 
adil davranma yükümlülüğünün her kurum 
ve her fert için hayatın her alanında geçerli bir 
yükümlülük olduğunu söyledi.

HER TEDBİR ALINACAK
Hiç şüphesiz yargı yetkisinin kullanımının 

münhasıran yargıya ait olduğunu vurgulayan 
Gül, şöyle devam etti: “Kimse bu yetkiye 
ortak olamayacağı gibi yargı da bu yetkiyi 
kimseye devredemez, hiçbir kurum, kişi ya 
da grupla paylaşamaz. Bu gerçeğin ayaklar 
altına alındığı dönemlerde yargının nasıl 
bir zulüm aracına dönüştüğünü çok acı 
örneklerle tecrübe ettik. Yine FETÖ’nün aklını 
kiraya vermiş militanlarının milletin adalet 
duygusunda açtıkları yaralar da halen tazedir. 
Geçmişte yaşadığımız zulümleri, yargının 
vesayetçilerin emrinde milletin ensesinde 
boza pişirdiği günleri asla unutmayacağız ve 
o örneklerle bir daha karşılaşmamak için her 
türlü tedbiri alacağız.”

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan 
Hakları Eylem Planı’nın yol haritaları 
olduğuna dikkat çeken Gül, “Ne yaptığımızı ve 
ne yapacağımızı gayet iyi biliyoruz” şeklinde 
konuştu. Gül, hukukun kolaylaştırıcı ve hızlı 
bir şekilde insanların yanlarında olması için 
çalışacakları taahhüdünde bulundu.

PEDAL ÇEVİRİR GİBİ
Bugüne kadar beş yargı paketini hayata 

geçirdiklerine anımsatan Gül, şu sözleri sarf 
etti: “Elbette getirilen bu düzenlemeler bir 
sihirli değnek değildir. Reform bir süreçtir. 
Bu konuda asıl olan sürekliliktir ve bizim de 
reform irademiz diridir, tazedir. Bu konuda 
kararlılığımızı sürdürüyoruz.

Biz adeta bir bisikletin pedalını çevirir 

gibi bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Şüphesiz 
iyi kanun, iyi uygulamayla hayat bulur. Bu 
anlamda en iyi reform, esas itibarıyla en 
iyi uygulamadır. İyi ve doğru uygulamanın 
en değerli örneklerini insanımızın onur, 
haysiyet ile itibarını korumaya yönelik 
düzenlemelerde görmekteyiz. Mesela 2017 
yılında CMK’da yaptığımız ‘lekelenmeme’ 
hakkına ilişkin değişiklik, insan onurunu 
el üstünde tutmasına yönelik çok önemli 
bir düzenlemedir. Düzenlemenin yürürlüğe 
girdiği tarihten bugüne kadar 482 bin 
ihbar hiç işleme konulmadı. Yani 482 
bin vatandaşımızın evine, iş yerine polis 
gitmemiştir. Hiçbir vatandaşımız gereksiz 
yere savcının huzuruna çıkarılmamıştır. 
Biz bu düzenlemeyi getirmeseydik, binlerce 
vatandaşımız mağdur olacaktı.

İnsan haklarıyla yaşar. Dili, inancı, yaşam 
tarzı, siyasi görüşü ne olursa olsun 84 
milyon vatandaşımızın şerefi, itibarı devlete 

emanettir. Hukuk 
devletinin temel 
amaç ve görevi 
insanın doğuştan 
getirdiği 
bu hakları 
korumaktır, 
yaşatmaktır, 
geliştirmektir. 
Tüm çabamızı 
buna yönelik 
sürdürüyoruz.

Geçmişte 
FETÖ’cülerin 
hukuku nasıl 
kullandıklarını 
hepimiz çok iyi 
biliyoruz. Biz bu 
zihniyete de bir daha 
asla mahal vermeyecek 
şekilde bir hukuk sistemi için 

çalışıyoruz. Örneğin, iddianamelerde iddia 
konusu olaydan başka özel hayat konularına 
girilmesini yasakladık.

Yine iletişim kayıtları eskiden sadece 
savcının takipsizlik kararı üzerine yok 
ediliyordu. Bunu beraat kararları için de 
getirdik.

DEVRİM YAPILDI
Taahhütle serbest kalma imkânı da 

vatandaşımızın itibarına yönelik önemli 
düzenlemelerden biriydi. Bu kapsamda 
sırf ifade almak üzere gece yarısı gözaltına 
alma, otelden, havaalanından yakalama gibi 
uygulamalara son verdik. Düzenlemenin 
yürürlüğe girdiği tarihten bu yana geçen 
5 ayda 11 bin 67 vatandaşımız taahhüt 
vererek serbest kalmıştır.” Gül, İstanbul 
Havalimanı’na kurulan adliyeden 14 bin 
200 vatandaşın yararlandığının altını çizdi. 
Sabiha Gökçen Havalimanı’na da bir adliye 
açacaklarını duyurdu. 

KRİTİK ADIM
Gül, 2023 hedeflerine emin adımlarla 

yürüdüklerini; gecikmeyen adalet ve 
kolaylaştıran hukuk için yeni adımlar 
atacaklarını da bildirdi. Bakan Gül, ayrıca 
“Uzun yargılamadan kaynaklı zararlar 

yönünden bakanlığımız nezdinde 
İnsan Hakları Tazminat 

Komisyonuna başvuru 
olanağı getireceğiz. 

Yani davası çok uzun 
sürdüğü için mağdur 

olan vatandaş 
artık bir daha 

‘Ben mağdur 
oldum, tazminat 
almak için 
mahkemeye 
başvurmak 
zorunda 
kalıyorum’ 

demeyecek. 
Mahkemeden 

kaynaklı 
uzama varsa 

yürütme olarak 
vatandaşımızın 

mağduriyetini giderecek 
bir düzenlemeyi hayata 

geçireceğiz” açıklamasını yaptı.

Bakan Gül, bugüne kadar 5 yargı paketini hayata 
geçirdiklerini hatırlatarak, “Elbette getirilen bu 

düzenlemeler bir sihirli değnek değildir. Reform, 
bir süreçtir. Bu konuda asıl olan sürekliliktir ve 
bizim de reform irademiz diridir, tazedir” dedi.

‘REFORM İRADEMİZ 
DİRİDİR-TAZEDİR’

Abdülhamit Gül

Gül, ilaveten şu bilgileri paylaştı: 
“Üst mahkemelere başvuru hususunda çok farklı 

süreler var. Bu sürelerle ilgili yeknesaklık sağlayacak 
düzenlemeyi devreye alacağız. Uzayan boşanma 

davalarından kaynaklı mağduriyetleri ortadan kaldıracak 
bir usul üzerinde çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. 

E-tebligat, e-duruşma, ara buluculuk gibi seri muhakeme, 
basit yargılama gibi yeni usullerin de kapsamını genişletmiş 
olacağız. İhtisas mahkemeleri oluşturmaya devam edeceğiz. 

Vatandaşın malını mülkünü ilgilendiren konular öncelikli 
olarak davalarda görülecek ve sonuçlanacak. Bir ihtilaf 

olduğunda vatandaşımız devletle mahkemelik olmadan 
bir masa etrafında oturacak ve eğer anlaşamazsa 

dava yoluna gidecek. Vatandaş ile idare arasındaki 
itilaflarda pilot dava usulüne geçeceğiz. Diyelim 

ki aynı konuda 10 bin dava var. 10 bin davanın 
bir tanesine göre aynı konu olduğu için 

9 bin 999 dava aynı gün karara 
bağlanacak.”

VATANDAŞA
KOLAYLIK

M illi Savunma Bakanı Hulusi 
Akar, Türkiye’yi güvenli 
kılmak için hummalı çalışma 
yürütüldüğünü anlattı.  

Terörle mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüldüğünü söyleyen 
Akar, şu bilgileri verdi: “Ülkemiz 9 milyon 
Suriyeli kardeşimizin insanı ihtiyaçlarını 
karşılamaktadır. Şayet terör örgütüne yönelik 
operasyonlar yapılmasaydı hem ülkemiz hem 
de bölgemiz çok büyük tehdit ve tehlikeyle 
karşı karşıya kalacaktı. Operasyonlarımız 
en son terörist etkisiz hale getirinceye kadar 
artan bir şiddet ve tempoda komşularımızın 
egemenlik ile toprak bütünlüğüne sayılı 
olarak devam etmektedir, edecektir.

“MASUMLARI KORUYORUZ”
Biz sadece terörle ve teröristle mücadele 

etmekteyiz. Bilinmelidir ki PKK eşittir 
YPG. Art niyetlilerin sivillere zarar verildiği 
etnik ve dini grupların bir bölümünün 
hedef alındığı gibi asılsız iddialarla suni 
gündem oluşturmaya çalışmaları beyhude 
bir çabadır. Zira biz, bir yandan ülkemiz ve 
milletimizin güvenliğini diğer yandan bölgede 
yaşayan masum insanları gözümüz gibi 
korumaktayız.”

“Binlerce yıl bu coğrafyayı, ekmeği ve suyu 
paylaştığımız herkes bizim kardeşimizdir. 
Bunu en açık göstergesi şanlı bayrağımız 
için vatanımız, milletimizin için canlarını 
feda eden şehitliklerimizde bir arada yatan 
kahramanlarımızdır” diyen Akar, şöyle 
devam etti:

“Terörü besleyen terörden beslenen ve 
aramıza nifak sokmaya çalışanlara inat 
kardeşliğimiz ilelebet devam edecektir. 
Halkımızı teröre belasından kurtarmakta 
azimliyiz ve kararlıyız. Bunu dağdaki, 
mağaradaki hainler anladı. Bunların 

hamileri de anlayacak. Biz dünyada Ege, 
Doğu Akdeniz, Kıbrıs dahil tüm sorunları 
barışçıl yöntemlerle; iyi komşuluk ilişkileriyle 
ve uluslararası hukuk çerçevesi içinde 
yürümesinden yanayız. Yunanlardan da 
barış ve istikrar için uluslararası hukuka 
uygun davranmalarını bekliyoruz. Her zaman 
dediğim gibi bizim kimsenin hukukunda, 
toprağında gerçekten gözümüz yok.”

Türkiye’nin savunma sanayiinde büyük 
ilerleme kat ettiğini dile getiren Akar, 

şunlara işaret etti: “Şükür ki şu anda SİHA, 
İHA, zırhlı araç, silah, mühimmat ihraç eder 
konumdayız.  Toplumsal hafızamızda yer 
alan ibretlik tarihi dersler var. Nuri Killigil’i, 
Nuri Demirağ’ı unutmamamız gerekiyor. Milli 
Savunma Bakanlığı olarak başından beri 
‘Her şeyi kamu, askeri fabrikalar yapacak’ 
gibi bir anlayışın içinde olmadık. Öyle bir 
şey kalmadı artık. Burada önemli olan 
milletimizin, devletimizin bütün unsurlarının 
seferber edilip koordineli şekilde çalışmaları. 

Bu manada kamu kurumlarımız, şirketlerimiz 
omuz omuza, tek yumruk, vücut olarak 
çalışıyorlar. Bu konuda önemli bir aşama 
kaydedildi. Önümüzdeki dönemde bunlardan 
ilham alarak çok daha ileri gideceğimize 
inanıyorum. Çünkü kendimize güven geldi.”

“REHAVETE KAPILMAYACAĞIZ”
Yerli üretim harp sistemlerinin tamamının 

erinden rütbeli personeline kadar herkesin 
moral ve motivasyonunu arttırdığına dikkat 
çeken Akar, şu değerlendirmelerde bulundu: 
“İnşallah önümüzdeki dönemde bu çıtayı 
daha da yükseltip milli muharebe uçağımızı 
yapacağız. Siper hava ve füze savunma 
sistemimizle öne çıkacağız. Anadolu amfibi 
hücum gemimiz var. Bu çok ciddi bir olay. 
Karada, denizde, havada bu asil milletin, 
memleketin haklarını ve menfaatlerini 
sonuna kadar koruyacağız. Bundan kimsenin 
şüphesi olmasın. Fakat hiçbir zaman 
rehavete kapılmak yok. Zafer sarhoşluğu 
çok tehlikeli. İşimizi ciddiye alacak, ciddiyet 
ve samimiyetle, gece gündüz demeden 
çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Bakan Akar, ülke içinde terörle mücadelenin 
kararlılıkla sürdürüldüğünün altını çizdi. Akar, 
ülkenin ve bölgenin güvenliğini korumak için 

gerekli her adımın atıldığını da vurguladı.

Hulusi Akar

TERÖRLE MÜCADELEYE HIZ VERİLDİ

Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 
(TSK) daha da kuvvetlendirmek için 

geniş yelpazede çalışmaların sürdüğünü 
aktaran Akar, “Ürettiğimiz MİLGEM’ler, 
taarruz helikopterleri, İHA’lar dahil 
envantere giren tüm modern silahlar 
ve ürünler ordumuzun karada, denizde 
havada etkinliğini her geçen gün 
arttırmaktadır” açıklamasında bulundu.

ÇALIŞMALAR 
DEVAM EDİYOR
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AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Türkiye genelindeki AK Parti 
belediyeleri arasında düzenlediği “Tam Bana Göre Gençlik ve Yerel Yönetimler” temalı proje 
yarışmasında Tuzla Belediyesi’nin “Kampüs Tuzla” projesi ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla 

Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. 

Tuzla Belediye Başkanı 
Dr. Şadi Yazıcı, Müstakil 
Sanayici ve İş Adamları 

Derneği (MÜSİAD)’ın, iş 
insanlarını bilgilendirme ve 
geleceğe hazırlama amacıyla 
hayata geçirdiği MÜSİAD 
Vizyoner Zirvesi’ne konuşmacı 
olarak katıldı. Başkan Yazıcı,” 
Tuzla Belediyesi olarak KOSGEB 
işbirliği ile TEKMER kurduk. 
Şimdi bunun açılışını yapacağız. 
Açıldığı zaman yeni startuplar 
oluşturacağız. Risk sermayesi 
olan melek yatırımcılar ile 
benim fikrim var diyenler 
ile risk sermayesi olanları 
buluşturacağız” dedi.

Müstakil Sanayici ve İş 
Adamları Derneği (MÜSİAD), 
iş insanlarını bilgilendirme ve 

geleceğe hazırlama amacıyla 
hayata geçirdiği MÜSİAD 
Vizyoner zirvesi ‘Fark Et’ 
temasıyla bu yıl dördüncüsünü 
İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 
gerçekleştirdi. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ‘Dijital 
Fark Et’ kategorisinde düzenlenen 
panele konuşmacı olarak katıldı. 
Başkan Yazıcı konuşmasında 
dijital okuryazarlık ve Tuzla’daki 
teknoloji yatırımları hakkında 
açıklamalarda bulundu. 
Ayrıca düzenlenen zirvenin 
fuaye alanında Türkiye’nin 
en fonksiyonel parkı olan 
Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim 
Parkı’nda sergilenen Teknolojinin 
Serüveni Müzesi, katılımcılar 
için sergilendi. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yaptığı 

açıklamada,” Bilgiye dayalı 
belediyecilik artık kıymetli hale 
geldi. Bütün otoriter yönetimler 
yerine insanı merkeze koyan, 
yönetişim denilen yönetime 
katan ve birlikte yöneten, 
bununla birlikte şeffaf ve hesap 
verilebilir belediyecilik şu anda 
vatandaşın istediği ve arzu ettiği 
yönetim tarzıdır” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” Elektronik belge yönetim 
sistemi dahil olmak üzere 
coğrafi işletim sistemlerini, tüm 
belediyecilik hizmetlerini dijital 
ortamda tamamen iyi bir noktaya 
getirdik. Son aldığımız karar ile 
birlikte ilk defa biz yapacağız, 
bulut sistemine geçmek istiyoruz. 
Kendi serverimiza geçmek 
istiyoruz” dedi.

Tuzla Belediyesi, yapı 
stokunu depreme 
uygun hale getirmek 

için, oturmaya elverişsiz 
olan sitelerin ve binaları 
kentsel dönüşüm çalışmaları 
kapsamında dönüştürmeye 
devam ediyor. Bu kapsamda 
Tuzla’nın İstasyon 
Mahallesi’nde bulunan ve 
1999 yılında meydana gelen 
depremden önce yapılmış 
Ormet Sitesi’nin yıkımı 
gerçekleştirildi. Tuzla Belediye 
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın 
kentsel dönüşüm çalışmalarını 

bizzat yürüttüğü ve 7 blok 63 
dairenin bulunduğu sitenin 
yıkımında ilk kepçeyi de 
kendisi vurdu. Başkan Yazıcı, 
ekskavatöre bindi ve ilk yıkımı 
gerçekleştirdi. Dönüşüm 
için tüm site sakinleriyle 
tek tek görüşmeler yapan 

Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı, deprem gerçeğini 
hatırlatarak, Tuzla’da 
dönüşüme belirterek şunları 
söyledi. “Deprem gerçeğini asla 
unutmadık ve unutmayacağız. 
Vatandaşlarımız ile 
birlikte kentsel dönüşüm 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
İnşallah İçmeler 
Mahallesi’ndeki dönüşüm, 
Beşevler dönüşümü ve Tıp Kent 
Sitesi’nin dönüşü ve diğerleri ile 
birlikte bugün Ormet Sitesi’nin 
yıkımını gerçekleştiriyoruz” 
diye konuştu.

Tuzla Belediyesi Aşevi’nde 
yılın her günü ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırılan 3 

çeşit sıcak yemek, İstanbul’da 
etkisini artıran soğuk havalarda 
ihtiyaç sahibi ailelerin mağdur 
olmaması için titizlikle 
dağıtılmaya devam ediyor. Tuzla 
Belediyesi Aşevi’nde yemeklerin 
pişirilmesine sabahın ilk ışıkları 
ile başlanıyor. Et ve tavuk 
yemekleri ile çorbadan oluşan 3 

çeşit yemek, Koronavirüs 
salgını nedeniyle alınan 
tedbirlere uyularak 
paketleniyor ve araçlara 
yükleniyor. Sabah 9’da 
aşevinden ayrılan araçlar, 
Tuzla’nın 17 mahallesinde 
belirlenen ve takipleri 
de Tuzla Belediyesi 
tarafından yapılan ihtiyaç 
sahibi ailelere ulaştırılıyor. 
Ayrıca her gün Tuzla Belediyesi 

Aşevi’nde hazırlanan sandviçler 
yaklaşık bin 500 öğrenciye 
dağıtılıyor.

Tuzla’da yaşları 3 ile 
25 arasında değişen 
gençler, Tuzla 
Belediyesi “Kampüs 
Tuzla” eğitim çatısı 

altında yetişiyor. Eğitim 
merkezlerinde 100’e yakın 
farklı branşta eğitimler gören 
gençler, geleceklerini kendi 
istedikleri yönde şekillendirme 
imkânı sağlıyor. Tuzla’nın 
her köşesinde eğitim gören 
tüm öğrencilere hizmet veren 
Kampüs Tuzla, öğrencilere 
okul ve ev dışında 3’üncü bir 
adres imkânı sunuyor. Kampüs 
Tuzla ile öğrenciler bilim, 
kültür, sanat, spor, gezi, eğitim 
gibi birçok alanda aldıkları 
eğitimlerle, çağın gereksinimi 
olan bilimsel donanıma sahip 
bireyler olmak konusunda 
destek veriyor. Yapılan tüm 
bu eğitim çalışmaları AK 
Parti Genel Merkez Yerel 

Yönetimler Başkanlığı 
tarafından Türkiye genelindeki 
AK Parti belediyeleri arasında 
düzenlenen “Tam Bana Göre 
Gençlik ve Yerel Yönetimler” 
temalı proje yarışmasında 
“Kampüs Tuzla” projesi ile 
ödüle layık görüldü. Ödülü Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın elinden aldı. 

CUMHURBAŞKANIMIZDAN 
ÖDÜL ALMAKTAN MUTLUYUZ

“Türkiye’nin dört bir 
yanından gelen gençlerin 
katılımıyla belediyelerin 
yapmış olduğu projeleri 
tanıtma fırsatı veren Yerel 
Yönetimler Başkanlığımızın 
bu çalışması bize inanılmaz bir 
motivasyon oldu” diyen Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 
“Cumhurbaşkanımızın elinden 
böyle bir ödül almaktan dolayı 

çok mutluyuz” dedi.
Başkan Yazıcı, “Amacımız 

gençlik eşittir gelecek diye 
biz yıllardır söylüyoruz. 12-13 
yıldır belediye başkanıyım. 
Tuzla’yı altınla kaplasak 
önemi yoktur. Mühim olan 
geleceği emanet edeceğimiz 
gençlerimizi donanımlı bir 
şekilde yetiştirmek. Onların 
eğitim hayatlarına ve 
eğitimleriyle beraber mesleki 
branşlarını gerçekleştirirken 
donanımlı bir birey olabilmeleri 
için spor, sanat ve bilin 
konusunda yetenekli olmalarını, 
kabiliyetlerini öne çıkarmaları 
gereken çalışmalar yaptık” dedi.

Ankara Millet Bahçesi’nde AK 
Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı 
tarafından düzenlenen 
“Tam Bana Göre Festival” 
kapsamında, Türkiye’nin dört bir 
yanından belediyelerin projeleri 
değerlendirildi.

KAMPÜS TUZLA 
PROJESİ’NE ÖDÜL

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki 
çocukların kişisel gelişime 
katkı sağlanması ve çocuklarını 

kursa getiren annelerin de kendi 
alanlarında seçtikleri konular üzerine 
eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi 
Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nin 
sekizinci şubesi Şifa AVM’de törenle 
açıldı. Düzenlenen törene Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi 
Dr. Fatma Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim 
Müdürü Dr. Ahmet 
Alireisoğlu, siyasi 
partilerin Tuzla 
ilçe başkanları, 
meclis üyeleri, 
sivil toplum 
kuruluşlarının 
temsilcileri, 
kamu kurum ve 
kuruluşlarının 
temsileri ile 
birlikte çok sayıda anne ve çocuk 
katıldı. İlizyon ve balon gösterileri 
ile başlayan açılış töreninden sonra 
Başkan Yazıcı ve eşi Dr. Fatma 
Yazıcı, sınıfları gezerek, çocukların 
oyunlarına eşlik edip, annelerle 
birlikte yağlı boya resim çizdiler.

Açılış töreninde konuşan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı, “Bugün Şifa-Mimar Sinan 

Mahallemizin Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’nin açılışındayız. Biz anne 
ve çocuk eğitiminin çok kıymetli 
olduğunu düşünüyoruz. Toplumun 
geleceği için çok kıymetli olduğu 
düşüncesi ile başlatmış olduğumuz 
Anne Çocuk Eğitim Merkezlerinin 
artık Türkiye’de birçok noktada 
uygulanmaya başladığını görmekten 
mutluluk duyuyoruz. Tuzla’da bu 
merkezleri açarken amacımız, 

çocukların gelişimi 
açısından erken 
yaşlarda en 
büyük öğretmeni 
olan annesi ile 
birlikte eğitimler 
verilebilmesiydi.  
Çocuğun annesiyle 
birlikte bulunması 
ve imkansızlık 
nedeniyle 

çocuğunu bir yere bırakamayan 
annenin, kendi bilgisi ve becerisini 
geliştirebilmesi için imkan 
sağlayabilmekti. Dolayısıyla Anne 
Çocuk Eğitim Merkezlerimiz birçok 
problemi çözdüğü gibi çocuklarımızın 
kendi kişiliklerinin gelişimi için de 
önemli olan anneleri ile birlikte eğitim 
alarak çok daha güzel bir geleceğe 
adım atıyoruz” dedi.

Dünyanın en çok izlenen bilim 
kurgu filmlerinin başında 
gelen Matrix serisinin 18 yıldır 

merakla beklenen 4’üncü filmi seyirci 
ile buluştu.  Tuzla Belediyesi Gençlik 
Merkezi öğrencileri Matrix serisinin 
son filmini Tuzla Belediye Başkanı Dr. 
Şadi Yazıcı ile birlikte izlemek istedi. 
Başkan Yazıcı, öğrencilerin isteğini 
geri çevirmedi ve filmi öğrenciler ile 
beraber izlediler. Başkan Yazıcı ve 
öğrencilere, Teknoloji Editörü Hakkı 
Alkan da eşlik etti.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 

Yazıcı, “Bugün gençler ile birlikte 
Matrix serisinin yıllarca beklemiş 
olduğumuz dördüncüsünü birlikte 
izleyeceğiz. Matrix aslında, gerçekliği 
arayan bilimin, geçmişte olan 
felsefenin gerçekliği aramasının 
ve gerçeklik nedir sorusuna 
veremediğimiz cevabın sorgulanabilir 
yönlerini anlatan bir şeydir. 
Beynimizin içerisinde oluşmuş 
duyulardan gelen sinyallerin mi 
gerçek olduğunu yoksa simülasyon 
bir evrende mi yaşıyoruz sorusunu 
Matrix sorguluyor” dedi.

Başkan Yazıcı, Gençlerle Birlikte 
İzlediği Matrix Filmini Yorumladı 

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim 
Merkezi’nin Sekizincisi Açıldı  

”Tuzla’da Dijital Okuryazarlığı Artırıyoruz” 

Tuzla’da Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 
HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Tuzla Belediyesi Aşevi İhtiyaç Sahibi 
Ailelerin Hizmetinde   

Dr. Şadi Yazıcı
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BU SEZON 500 BİN ZİYARETÇİ 
HEDEFLENİYOR
Yıldız Dağı Kış Sporları ve 
Turizm Merkezi’nde bu 
sezon yaklaşık 500 bin 
kişiye hizmet verilmesi 
hedefleniyor.

Sivas kent merkezine 58 
kilometre uzaklıktaki kayak 
merkezinde, 2 bin 226 ve 
bin 636 metre uzunluğunda 
2 telesiyej, 804 metre 

yüksekliğinde teleski, çok sayıda pist, 
yürüyen bant ve t-bar gibi bulunuyor.

EN EKONOMİK MEKÂN
Vali Salih Ayhan, Anadolu’nun 

ortasında yer alan Yıldız Dağı’nın 
Türkiye’nin en genç, en modern ve en 

ekonomik kayak merkezi olduğunu 
belirtti. Bu kavramların altının her 
birini doldurduklarına işaret eden 
Ayhan, “Buranın 5 yılık bir hikâyesi 
var. ‘Teknolojik altyapısı en modern 
çünkü teknolojik altyapısıyla, yapay 
karlamasıyla ve gece kayağıyla 
gerçekten çok modern bir kayak 
merkezi. Ekonomik derken de 
diğer kayak merkezlerine göre 
kıyasladığımızda çok makul olduğunu 
söyleyebiliriz.” dedi.

Ayhan, her sezon yeni hizmetlerle 
vatandaşların karşısına 
çıktıklarını aktararak, “Bungalov 

evlerimizden 10 adet yaparak 
kamuoyunun nabzını ölçmüştük. 
Baktık ki ciddi bir ihtiyaç, 15 tane 
daha yaptık. 25 adet hizmete sunduk. 
İnşallah, bungalov ev sayısını 50’ye 
çıkaracağız ve doğal yaşam evlerinden 
bir kış köyünü burada kurmuş olacağız” 
şeklinde konuştu.

KAR SORUNU YOK
Merkezde kar sorunu olmadığını; 

yapay karlama sistemiyle pistlerin 
kalitesini arttırdıklarını vurgulayan 
Ayhan, geçen sezon merkezin Sivas 
ve çevre illerden 300 bin civarında 
ziyaretçiyi ağırladığını dile getirerek, 
şunları kaydetti:

“Beklentimiz yaklaşık 500 bin 
vatandaşımızı burada ağırlamak. Bu 

sayıyı da geçeceğimize inanıyoruz. 
Burada işin açıkçası ticari bir kaygımız 
da yok. Sivas’ın evlatları ve Tokatlı 
kardeşlerimiz bu bölgenin insanları 
gelsin deşarj olsunlar, rahatlasınlar, bu 
nimetten, bu hizmetten faydalansınlar. 
Sivas artık kışı nimet olarak görmeye, 
karı kar olarak görmeye başladı. 
Sadece Sivas merkezden değil, tüm 
köyleri de işin içine alarak oradaki tüm 
evlatlarımızı buraya belirli aralıklarla 
getiriyoruz, 3 gün kayak eğitimi 
veriyoruz. Akşamları da değerler eğitimi 
veriyoruz ve ardından aldığımız emaneti 
ailelerine teslim ediyoruz.”

EĞİTİM FAALİYETLERİ SÜRÜYOR
Ayhan, yaptıkları çalışmalarla 8 binin 

üzerinde çocuğa Yıldız Dağı’nda kayak 
eğitimi verildiğini; bunlardan bazılarının 
kayak sporu yapmaya başladığını 
söyledi.

Hazırladıkları projelerle 
kayağı tabana 
yaydıklarını ve milli 

kayakçılar yetiştirmeyi 
arzuladıklarının altını çizen 
Ayhan, “Biz burada ticari 
kaygıyla asla çalışmıyoruz, 
sadece burada çarkımız 
dönsün, zarar etmesin bizim 
için yeterli. ‘Kayak zengin 

sporudur’ anlayışını yıkmak 
istiyoruz. Onun için de sosyal 
projelerle fiyatları makul 
tutarak bunu yapmaya 
çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de irili ufaklı 52 
kayak merkezinin bulunduğuna 
ve Yıldız Dağı Kış Sporları 
Turizm Merkezi’nde fiyatların 
çok ekonomik olduğuna 

dikkati çeken Ayhan, “Fiyatlar 
kıyaslandığı zaman en 
ekonomik, hizmet kalitesi en 
yüksek yerin Sivas olduğu 
görülecektir” diye konuştu.

Ayhan, bağlantı yollarıyla ve 
ulaşım standardı arttıkça Yıldız 
Dağı Kış Sporları ve Turizm 
Merkezi’nin albenisinin daha da 
artacağını sözlerine ekledi.

ALBENİSİ DAHA DA 
ARTACAK

BUNGALOVLARA 
YENİLER EKLENECEK

Çok kısa zamanda 
ülkemizin en önemli 
kayak merkezinden biri 

olan Yıldız Dağı Kış Sporları 
Turizm Merkezi, pistleri, buz 
parkı, bungalov evleri, otel ve 
sosyal tesisleriyle 2021-2022 
sezonunda kayak severlerle 
buluştu.

Ekonomik olmasının yanı 
sıra sunduğu imkânlarla da çok 
sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Yıldız 
Dağı Kayak Merkezi’nin sezon 
açılışı muhteşem görüntülere 
sahne oldu. Meşale ve havai 
fişek gösterisi, gece kayağı, canlı 
müzik ve çok sayıdaki etkinlikte 

kayak severler doyasına eğlendi.
Sezon açılışında konuşan 

Sivas Valisi Salih Ayhan, 
Sivas’ın yıldızı Yıldız Dağı 
Kayak Merkezi’nin sezon 
açılışını gerçekleştirdiklerini 
belirterek, “Öğrencilerimizle, 
KYK’dan gelen misafirlerimizle, 
sporcularımızla ve diğer 
kulüplerimizin sporcularıyla 
ve vatandaşlarımızla güzel bir 
havada; güzel bir atmosferde 
sezonun açılışını gerçekleştirdik. 
Evlatlarımızla birlikte, al 
bayrağımızla birlikte meşalelerle 
bir iniş gerçekleştirdik. Biz 
herkesi buraya davet ediyoruz. 

Yıldız Dağı Kayak Merkezi, her yıl 
üstüne biraz daha koyarak iyi bir 
noktaya geliyor. Bu sene yoğun 
bir etkinlik yapacağız. Gece 
kayağımız da var. Türkiye’nin 
birçok kayak merkezinde böyle 
bir imkân yok. Sivas’ımızın en 
modern en genç, en ekonomik 
kayak merkezi konumunu 
elde etmesinin altında yatan 
sebeplerden birisi de gece 
kayağının olması. Pistlerimiz de 
iyi durumda. Daha da iyi olacak 
inşallah. Hizmet kalitesiyle, 
pistleriyle, ortamıyla, imkânıyla 
ve güzel etkinliklerle Yıldız Dağı 
misafirlerini bekliyor” dedi.

Yıldız Dağı Yeni Sezona ‘Merhaba’ Dedi
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Zorlu kış şartları Suriye kamplarındaki 
yaşamı olumsuz etkiliyor. 
Desteklerinizle kardeşlerimize 
biz buradayız diyelim.
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Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı 
Prof. Dr. Ateş Kara, dikkat çeken 
açıklamalarda bulundu. Kara, 
Omicron varyantının Türkiye’de 
de görülmeye başladığını hatırlattı. 

Omicron’un diğer varyantlara göre 
daha etkili olduğunu vurgulayan 
Kara, “Bunun büyük bir riski 
var, çok hızlı yayılıyor. Delta’nın 
neredeyse iki katı hızla bulaşıyor” 
diye konuştu. Kara, TURKOVAC 
aşısının etkinliğine yönelik 
çalışmaların da yoğun bir şekilde 
devam ettiğini belirtti. “Yerli aşının 
gördüğü ilgiden memnunuz” 
diyen Kara, şu ifadeleri kullandı: 
“Diğer çalışmaları ve verileri 
yorumlamamız gerekirse bizim elde 
ettiğimiz antikor seviyeleri Omicron’a karşı 
koruyuculuk sağlayacak şekilde görünüyor. 
Bu yönde çalışmalarımız ve bilimsel verileri 
bir araya getirme faaliyetlerimiz devam 
ediyor. TURKOVAC’ı mevcut verilerle 
karşılaştırdığımız zaman Omicron’a karşı da 
koruyuculuk sağlıyor ama süresi ne kadar 
olacak bunu şimdi söylemek mümkün değil.”

HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ
Kara, Türkiye’de aşı konusunda ciddi bir 

farkındalığın oluştuğuna işaret etti. Ülkenin 
hatırlatma dozu uygulamasına dünya 
geneline göre daha erken geçtiğine dikkat 
çeken Kara, bu durumun virüsün etkilerini 
azaltmada önemli bir rol oynadığının altını 
çizdi. Hatırlatma dozunun önemine değinen 
Kara, şunları dile getirdi: “Kritik noktalardan 
biri, aşılı olanlar özellikle hatırlatma dozu 
olanlar, Omicron’dan korunabilir durumdalar. 
O bakımdan hatırlatma dozunun çok önemli 
olduğunu biliyoruz. Türkiye’de hatırlatma 
dozu uygulaması, Avrupa’ya göre biraz erken 

başlamıştı. Bu bir avantajdı ama burada en 
önemli husus, zamanı gelen kişilerin mutlaka 
ama mutlaka hatırlatma dozunu olmaları.”

YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP
Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı 

Prof. Dr. Erhan Akdoğan, acil kullanım 
onayı alan TURKOVAC için yurt dışından da 
taleplerin olduğunu ifade etti.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı 
Prof. Dr. Erhan Akdoğan, son dönemde 
TURKOVAC’a yoğunlaştıklarını anlattı. 
Akdoğan, fikirden seri üretim aşamasına 

kadar aşıya her süreçte verdikleri destekleri 
sürdürdüklerini dile getirdi.

GÜÇ BİRLİĞİNE GİDİLDİ
Akdoğan, Türkiye’nin TURKOVAC 

üretiminde her alanda güç birliği yaptığını 
anımsattı. Vatandaşların diledikleri aşıyı 
yaptırmakta özgür olduklarını belirten 
Akdoğan, şöyle konuştu: “Şu anda ülkemizin 
herhangi bir aşı problemi bulunmuyor. 
TURKOVAC da devreye girmiş durumda. 
TURKOVAC aşısıyla ilgili yurt dışından da 
çeşitli talepler bize ulaşıyor. Bu talepleri 

karşılamak için de gerekli hazırlıklar, 
planlamalar yapılıyor. Dünyada Covid-19 aşısı 
üreten 9 ülkeden bir tanesi Türkiye. TÜSEB 
olarak önümüzdeki dönemde geliştirdiğimiz 
bu modeli daha da yaygınlaştırarak 

diğer aşılarımız için de 
benzer çalışmaları yapacağız. 
Sayın Cumhurbaşkanımızın 
halkımıza duyurduğu gibi aşı ve 
biyoteknolojik ürünlerin üretimine 
ilişkin bir tesisin de Ankara’da 
yapımına başlanıyor. İnşallah 
2022’de tesisin tamamlanması 
planlanıyor. Dolayısıyla bu 
süreçlere TÜSEB olarak bilimsel 
ve teknolojik anlamda katkımızı 
sonuna kadar vereceğiz, böylelikle 
TURKOVAC gibi benzeri aşılarda da 

çalışmalar yapılmış olacak.”

MİLLİ GÜVENLİK SORUNU
Prof. Dr. Akdoğan, aşının bir yerde de ciddi 

milli güvenlik sorunu olduğunu savunarak, 
şunları kaydetti: “Covid-19 süreci dünyada 
biyoteknolojinin geliştirilmesi açısından başka 
bir farkındalığı ortaya çıkarmıştır. Ülkemizde 
de sağlık, bilim ve teknolojilerinin geliştirilmesi 
noktasında uzunca bir süreden beri ciddi bir 
devlet iradesiyle Ar-Ge çalışmaları yapılıyordu 
ama tüm dünyada olduğu gibi bizim ülkemizde 
de farklı bir ivmeyle bu çalışmaların 
hızlandığını söyleyebiliriz. Bilindiği gibi salgın 
sürecinde bir ülkeden kalkan içi maske 
dolu bir uçak, hedefine inemedi ve başka 
bir ülkeye indirildi, demek ki bu bir güvenlik 
sorunudur. Bir milli güvenlik sorunu olarak 
da ilaç, aşı, tanı kiti, yani medikal teknolojiler 
açısından da kendi kendine yetebilme çok 
önemli bir parametre olarak karşımıza 
çıkıyor. Bu noktada milli ve yerli ürünlerin 
geliştirilmesi son derece önem taşıyor.”

TURKOVAC KALKAN 
GÖREVİ GÖRÜYOR

 Türkiye Aşı Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Ateş Kara, TURKOVAC’ın Covid-19’un Omicron varyantına karşı da koruyuculuk sağladığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen ay Ankara Şehir Hastanesi’nde hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı. Koca, 
“Özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen, yüzde 100 yerli, Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok tarihi 
önemde olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen birçok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımıza 
TURKOVAC ile aşı olmalarını, özellikle hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını ısrarla tavsiye ediyorum” dedi.

Prof. Dr. Ateş Kara Prof. Dr. Erhan Akdoğan
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KATILIM FİNANS SEKTÖRÜ
TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Göktaş, katılım 
finans sektörünün hızlı bir büyüme trendine 
girdiğini vurguladı. Göktaş, sektörün piyasa 
varlığını ve iddiasını yeni oyuncularla geleceğe 
güçlü bir şekilde taşıyabileceğini de dile getirdi.

BUĞRA KARDAN

Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB) Yönetim Kurulu 
Başkanı İkram Göktaş, önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Göktaş, önemli çalışmalara 

imza attıklarına işaret ederek, “20’nci yıl 
perspektifimizi de hedef müşterilerimizle 
iletişimimizi güçlendirmek, paydaşlarımızla 
iş birliğimizi geliştirmek, ürün çeşitliliğimizi 
sağlamak, her bir çalışanımızın bilinç 
düzeyini ve farkındalığını artırmak olarak 
belirledik. Kurumlarımızın hepsi ayrı ayrı 
çalışmalar yürütüyor” dedi. 

TEKNOLOJİ ÖNE ÇIKIYOR
“Katılım bankaları olarak ciddi bir insan 

kaynağına ihtiyacımız var. Bu kapsamda 
üniversitelerde yüksek lisans ve doktora 
seviyesinde programlar mevcut. Son 
zamanda öncelikle özel üniversitelerde 
bölümler açıldı. Bunlar sektörümüz 
açısından olumlu gelişmeler. Daha önce 
üniversitelerden gelen insan kaynağı için 
alanımıza ilişkin spesifik konularda çok 
ciddi eğitimler vermek zorunda kalıyorduk. 
Bu da sektöre hem maliyet hem de zaman 
kaybı olarak yansıyordu. Şimdi yeni mezun 
istihdamıyla eğitim anlamında mesafe kat 
edilmiş olacak” ifadelerini kullanan Göktaş, 
şunları söyledi:

“ORTAKLIK ANLAYIŞI    
      ARTTIRILMALI”

“Operasyonel süreçlerin iyileştirilmesi 
çerçevesinde ise teknoloji ön plana 
çıkıyor. Şu anda üyelerimizin tamamının 
teknolojiyi oldukça iyi kullandığını ve bu 
sayede müşteri deviniminin hızlıca arttığını 
görüyoruz. Sektörümüz, 2021 Haziran sonu 
itibarıyla 2020 yıl sonuna göre kullandırılan 
fonları yüzde 16.6 büyüterek piyasalara 280 
milyar TL’nin üzerinde destek verdi. Aktif 
toplamını da 15.4 arttırarak 504 milyar 309 
milyon TL’ye taşıdı. Bu da toplam aktiflerde 
bankacılık sektöründe yüze 7.5 paya 
ulaşıldığını gösteriyor. Oluşturduğumuz 
farkındalığın sonuçlarını almaya 
başladığımızı söyleyebiliriz. Teknolojiyi 
çok farklı şekillerde kullanıyoruz. 

Özellikle dijital bankacılık alanında bütün 
kurumların ciddi yatırımları var. Teknoloji 
üzerine girişim sermayesi yatırım fonları 
da hayata geçirildi. Bu noktada İslami 
fintek raporlarını baz alıyoruz. Raporlara 
baktığımızda dijital cüzdan, yapay zekâ, 
robo-danışmanlık, blok zinciri, kitlesel 
fonlama, açık bankacılık, varlık yönetimi, 
fon toplama gibi alternatif finansman 
yöntemlerine ciddi manada yer verildiğini 
gözlemliyoruz. Bakış açısını değiştirme 
yönünde gayretlerimiz ise devam ediyor. 
Sektörün önemli bir ağırlığını oluşturan 
murabaha yönteminin artık diğer metotlar 
ve ürünlerle desteklenmesi büyümeyi 
beraberinde getirecek bir unsur olacak. 
Girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden 
diğer ortaklık yöntemleri işe sektörde 
ciddi bir kıpırtı olduğunu söyleyebiliriz 
fakat bu yeterli değil. Bu ortaklık anlayışını 
daha da arttırıp teknolojiyi de işin içine 
katarak perspektifimizi hızlıca hayata 
geçirmemiz gerekiyor.”

KÖKLÜ TARİHİ VAR
Katılım finans sektörünün köklü 

tarihi olduğunu da belirten Göktaş, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “20’nci yaşını 
kutlayan TKBB’yle de bir 
farkındalık oluştuğunu 
söyleyebiliriz.  Birlik, 
kritik görevler görüyor. 
Sektör verilerini 
üye kurumlardan 
toplayarak 
kamuoyuna 
sunuyor. Sektörü 
yönlendirirken 
ortak aklın dikkate 
alınmasına önem 
veriyor. Burada 
kaynaştırıcı, 
birleştirici bir unsur 
olarak karşımıza 
çıkıyor. Önümüzdeki 
dönemde de bu rolün 
artarak devam edeceğini 
öngörüyoruz. TKBB, bugüne 
kadar faaliyetlerini tüm 
paydaşlarıyla uyum içinde 

aksatmadan yürütürken sürdürülebilir 
bir büyüme yakalanması, sektörün dünya 
standartlarında finansal ürün ve hizmet 
sunar hale gelmesi için çalışmalarına yoğun 
bir şekilde devam ediyor.

Diğer yandan yüzde 15 pazar payı çok 
iddialı bir hedef. Bütün kurumlarımız bu 
hedefi tutturmak için büyük çaba sarf 
ediyor. 2021 yılında kaydedilen gelişme bizi 
umutlandırdı. Sektör oyuncuları, toplam 

bin 280 şubeyle müşterilerine 
hizmet veriyor ve 17 binden fazla 
kişiye istihdam sağlıyor. Katılım 
bankacılığının ülkemizde daha 
da güçlenerek hak ettiği noktaya 
gelmesi için iletişim, ekosistem, 

ürün çeşitliliği, standartlar, dijital 
ve yetkinlik inşası olmak üzere 

altı temel hedef belirlemiş 
bulunuyoruz. 

Paydaşların 
tamamının uyumlu 
şekilde çalışmasıyla, 

belirlenen stratejik 
adımların atılmasıyla 
2025 yılında yüzde 
15’lik pazar payına 
ulaşmak hiç de zor 
olmayacaktır. Yakın 
zamanda reyting 
kurumu Moody’s’in 
Türkiye’de 
toplam bankacılık 
varlıkları içinde 
katılım finansın 
payının gelecek 

5 yılda en az iki 
katına yükselmesini 

beklediği yönünde 

açıklamaları da bunu destekliyor. Dünyada 
kullanılan farklı enstrümanlar var. Bunları 
ülkemiz gerçekleri ile örtüşür ve uygun 
hâle getirebilirsek sektörün çok yol kat 
edeceğine inanıyoruz. Burada en önemli 
unsur sermaye piyasaları. Sermaye 
piyasalarını hayata geçirip büyümeyi 
desteklememiz gerekiyor. Dünya üzerindeki 
örneklerine bakıldığı zaman hızlı büyüme 
dönemlerinin sermaye piyasalarıyla birlikte 
gerçekleştiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.”

YENİ YATIRIMCILAR GELEBİLİR
Hükümet kararıyla kamu tarafında 

katılım bankası açılabileceğini de 
anımsatan Göktaş, “Bu anlamda yeni 
girişimler olup olmayacağını takip edeceğiz. 
Özel sektör tarafında ise durumu 6 katılım 
bankasının performansı belirleyecektir. 
Biz, önümüzdeki dönemde hak ettiğimiz 
performansı yakaladığımız takdirde yurt 
içi ve yurt dışından da yatırımcılar sektöre 
çekilecektir” diye konuştu.

HIZLI BÜYÜME TRENDİ
Göktaş, “Ülkemizde özellikle devletimizin 

de verdiği destekler sayesinde son 
yıllarda hızlı bir büyüme trendine 
giren sektörümüze yeni oyuncuların 
katılmalarını kaçınılmaz olarak görüyorum. 
Sektörümüzün piyasa varlığını ve iddiasını 
geleceğe güçlü bir şekilde taşıması için 
katılım finans alanındaki oyuncu sayısının 
artmasını son derece faydalı buluyorum. 
Özellikle özel sektörün ve yabancı 
yatırımcının gelmesi bizim için değerli. Bu 
konuda bizim üzerimize düşen rakamları 
gerçekleştirmek, burayı cazip hale getirmek 
ve iştahlarını arttırmak” şeklinde konuştu.

SÜRATLE BÜYÜYOR

TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Göktaş, 
2020 yılı üçüncü çeyrek sonunda 
3.1 milyon olan aktif dijital müşteri 

sayısının 2021 yılının aynı döneminde 3.6 
milyona çıktığına dikkat çekti. Göktaş, 
şunları bildirdi: “Bu yüzde 16.3’lük bir 
büyümeye tekabül ediyor. Bu 3.6 milyon 
olan aktif dijital müşteri sayısının yüzde 
86’sı sadece mobil bankacılığı, yüzde 
6’sı internet bankacılığını, yüzde 8’i 
ise her iki kanalı da kullanmaktadır. 
Dijitalleşme yolunda yakalanan ivmenin 
artarak devam etmesi bekliyoruz ve 
bunu katılım bankacılığının geleceği için 
elzem görüyoruz. Diğer taraftan İstanbul 
Finans Merkezi, Türkiye’nin global finans 
merkezi olması yolunda önemli bir proje. 
Önümüzdeki dönem için gerekli olan 
büyümeyi yakalayarak ülkemizi 

finans merkezi ve özellikle katılım finansın 
merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. 
Bütün bunları yakalayabilmek için 
fintek iş birliklerini çoğaltacağız. 
Finansal okuryazarlığı 
arttıracağız, insan kaynağımızın 
konuyla ilgili yeterli donanımda 
olmasına dikkat edeceğiz. Ürün 
ve hizmetlerimiz hakkında 
müşterilerimize etkin bir 
bilgi akışı sağlayacağız. Açık 
bankacılık üzerine daha fazla 
odaklanacağız.”

DİJİTAL MÜŞTERİ SAYISINDA ARTIŞ

Vakıf Katılım Genel Müdürlüğü görevini 
de yürüten İkram Göktaş, kurum 

olarak yıl sonu hedeflerini yakaladıklarını 
savundu. Göktaş, şunları kaydetti: “2021 
Eylül sonunda aktif büyüklüğümüz 
yüzde 38 artışla 73.2 milyar TL oldu. 
Topladığımız fon tutarı yüzde 27 
artarak 50 milyar TL’ye ulaştı. 
Kullandırdığımız nakdi ve gayri nakdi fon 
miktarı 55 milyar TL olarak kayıtlara 
geçti. 2022’de de çalışmalarımızı 
hızlandıracağız. Yüzde 20’nin 

üzerinde bir büyüme hedefimizi 
tutturmak için elimizden geleni 
yapacağız. Şubeleşmemiz devam edecek. 
2022’de en az 20 şube açarız. Şu an 128 
şubemiz var, 130 şubeyle yılı kapatacağız. 
Böylece 150 şubeye ulaşmış olacağız. 
Artan işlem hacmi nedeniyle mevcut 
şubelerimize ve yeni açılan şubelerimize 
personel alımı yapacağız. Şube sayısı 

olarak henüz optimum sayıya daha 
var. Şube önemini yitirmiyor, bunu 

çok net görüyoruz.”

ŞUBELEŞME DEVAM EDECEK
İkram Göktaş
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ESENLER BELEDİYESİ’NE 
BİR ÖDÜL DAHA

A K Parti Yerel Yönetimler 
Başkanlığı’nca Ankara’da 
düzenlenen ‘Tam Bana 
Göre Festival’ kapsamında 
Gençlik ve Yerel 

Yönetimler Temalı Proje Yarışması da 
yapıldı. Esenler Belediyesi yarışmaya, 
Esenler halkına 40 branştan fazla 
eğitimle kültür-sanat hizmeti veren 
Esenler Sanat Evi (ESEV), geleceğin 
bilim insanlarının yetiştirildiği Hacı 
Lütfiye Gürses Bilim Parkı ve adeta 

ilçede gençliğin kalbinin attığı yer 
olan Esenler Gençlik ve Spor Merkezi 
projeleri ile katıldı. 

Jüri, bu 3 projeyi de başarılı bularak 
ödüle layık gördü. Proje ödüllerini, 
Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik 
Göksu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’dan aldı. Esenler Belediyesi, 
2021 Ağustos ayında yine Ankara’da 
düzenlenen Genç Dostu Şehirler 
organizasyonundaki yarışmada Genç 
Yetenek projesiyle ödül almıştı. 

Alınan ödülleri değerlendiren Esenler 
Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, 
Esenler’de yürüttükleri birçok projenin 
çeşitli yarışmalarda dereceye girdiğini 
ve ödüller aldıklarını söyleyerek, 
“Elbette biz projelerimizi hazırlarken 
dereceye girmek ve ödüller almak 
için yapmıyoruz. Ancak ortaya öyle 
güzel eserler çıkarıyoruz ki bu gibi 
organizasyonlarda takdir ediliyor, 
ödüller alıyoruz. Marifet iltifata tabidir. 
Biz de mutlu oluyoruz” dedi.

E senler Belediyesi Nar 
Kooperatifi, renkli bir 

organizasyona imza atmaya 
devam ediyor.  Organizasyonda 
anneler, minik 
kızlarıyla 
birlikte turşu 
yaptı. Esenler 
Belediyesi Şule 
Yüksel Şenler 
Hanımlar 
Konağı’nda yapılan turşulara 
çocukların ve annelerin adları 
yazıldı. Bekletildikten sonra 
satışa sunulacak turşulardan 
elde edilecek gelir, çocuklara 
harçlık olarak verilecek. 
Çocuklar, etkinlikte hem 
turşu yapımını öğrendi hem 
de kooperatifçik kültürünü 
yakından tanıdı. Turşusunu 
nasıl yaptığını anlatan 3 

yaşındaki Meryem Türkoğlu, 
“Havuç koyduk, lahana koyduk, 
sarımsak koyduk, su koyduk 
ve kapattık. Turşuyu satacağız. 

Turşu yapmaya 
bayılırım. 
Turşuyu evde 
yemiştim” 
dedi.  Meryem 
Türkoğlu’nun 
annesi Kübra 

Türkoğlu ise, “Çocuğumuzla 
beraber turşu yaptık. Hem 
vakit geçirmiş olduk hem 
çocuklar eğlenmiş oldu aynı 
zamanda turşu kurmayı da 
öğrenmiş oldular. Bizim için 
de çocuk için de iyi güzel bir 
etkinlik oldu. Arkadaşlarıyla 
da vakit geçirmiş, birlikte 
aktiviteleri yapmış oldular” 
şeklinde konuştu.

ÖZDEMİR BAYRAKTAR İSMİ 
ESENLER’DE YAŞACAK

AdımApp Ödüllü Adım Sayar Uygulaması ile
ESENLER’DE ADIM ATMAK KAZANDIRIYOR!

TÜRKİYE’NİN EN GENÇ 
RADYOSU “AYNEN”

ANNELER VE KIZLARI 
BİRLİKTE TURŞU KURDU

GENÇLERE ÜCRETSİZ İNTERNETLE 
SENDROMSUZ PAZARTESİ

Esenler Belediyesi, “Milli 
Teknoloji Hamlesi”nin 

öncülerinden merhum 
Özdemir Bayraktar’ın adını 
Esenler’de yaşatacak. 
CumhurbaşkanI Recep 
Tayyip Erdoğan’ın onayı 
ile kurulan ve Esenler’i 
‘teknoloji üssü’ ve 
‘bilişim şehri’ yapacak 
Türkiye’deki ilk “Akıllı 
Şehir Odaklı İhtisas 
Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi”ne Özdemir 
Bayraktar’ın adı verilecek. 
Karar, Esenler Belediyesi 
Meclisi’nden oy birliğiyle 
geçti. Böylece Türkiye’nin 
teknoloji hamlesinin 
mimarlarından, milli 
İHA ve SİHA’ların fikir 

babası Özdemir Bayraktar, 
teknoloji alanında büyük-
küçük herkese örnek 
olmayı sürdürecek. 

Türkiye’nin teknoloji 
alanında dünyada 
söz sahibi olması için 
mücadele edecek 
teknoloji sevdalıları, 
vatanseverliğiyle de 
tanınan Bayraktar için 
feyz alınmaya devam 
edecek. Esenler Belediyesi, 
Özdemir Bayraktar adını 
vereceği “Akıllı Şehir 
Odaklı İhtisas Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi”nden 
geleceğin bilim ve teknoloji 
aşığı, havacılarını ve 
milli teknoloji öncülerini 
çıkarmayı hedefliyor.

Esenler Belediyesi’nin 
Türkiye çapında sevilen 

ve dinlenen radyosu Radyo 
Esenler şimdi de gençlerle 
buluşuyor. İnternet 
üzerinden 7/24 dinlenebilen 
Radyo Esenler, sadece 
müzik yayını yapmıyor, 
deneyimli radyocuların 
hazırladığı sohbet ve 
tartışma programlarıyla da 
hem Esenler halkının hem 
de tüm ülkenin dikkatini 
üzerine çekiyor. Radyo 

Esenler şimdi de gençler 
için harekete geçiyor. 
1974 Model klasik bir araç 
içerisine kurulan “Aynen 
Radyo” ile gençlerin 
bulunduğu tüm alanlarda 
yayın yapıyor, Esenler’i ve 
İstanbul’u sokak sokak 
gezerek tüm gençlere 
ulaşıyor. Esenler Belediyesi 
gençlik radyosu “Aynen”, 
www.genclikradyosu.
com internet platformu 
üzerinden yayın yapacak.

Esenler 
Belediyesi 

gençlere, her 
an her yerde 
karşılarına 
çıkarak 
internet hediye 
ediyor.  Esenler 
Belediyesi 
Gençlik ve Spor 
Hizmetleri 
Müdürlüğü, 
her pazartesi 
günü 1.000 gence 1 hafta 
geçerli ücretsiz 2 GB internet 
dağıtıyor. ‘Sendromsuz 
Pazartesi’ sloganı ile yola 
çıkılan projede Esenler 
Belediyesi çalışanları sokak 
sokak, kafe kafe gezerek 
gençlere internet hediye 

ediyor. Kendisine 
takdim edilen 
internet paketi 
karşısında önce 
şakalandığını 
zanneden 
gençler, sonra 
gerçeği öğrenip 
ikna olunca 
teşekkürlerini 
ifade ediyorlar. 
Pazartesi 
dopingiyle 

haftaya başlayan gençler, 
“Pazartesi sürprizi” olarak 
adlandırdıkları proje için, 
“Artık büyük bir ihtiyaç olan 
internet hediyesi bizleri 
mutlu etti. Emeği geçen 
herkese teşekkürlerimizi 
iletiyoruz” dediler. 

M. Tevfik Göksu

E senler Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri 
Müdürlüğü, obeziteye karşı mücadele etmek 
ve insanların sağlıklı yaşamına katkıda 

bulunmak için süreklilik gösteren “Adım Maratonu” 
projesini hayata geçirdi. Proje kapsamındaki 
AdımApp Ödüllü Adım Sayar uygulamasıyla, Esenler 

sınırları içerisinde atılan her adım puana, puanlar 
ödüle dönüşüyor. Esenler Belediyesi’nin IOS ve 
Android marketlerde bulunan uygulamasını 
indirerek katılım sağlanabilen ve belli aralıkları 
kapsayan zaman dilimlerinde yapılacak yarışma 
çocuk, genç ve yetişkin kategorilerinde oluyor. 
İstanbullu tüm vatandaşların Esenler sınırları 
içinde katılabileceği ve belli aralıkları kapsayan 
zaman dilimlerinde yapılacak yarışmalarda 
herkes attığı adıma göre ödüller kazanıyor. 

ADIMAPP NEDİR, NASIL KULLANILIR?
Esenler’e özel adımsayar uygulaması AdımApp’i 

telefonuna indirdikten sonra üye bilgisi ile giriş 
yapan kullanıcı, belirtilen lokasyon içinde attığı her 
adımda puan kazanıyor. Atılan her bir adım 1 puana 
tekabül ediyor. Ay boyunca kazanılan puanların, ayın 
en geç son gününe kadar kullanılması gerekiyor. 
Kullanıcı elde ettiği puana karşılık gelen hediyeyi 
alabilmek için uygulamada yer alan “Hediyeler” 
sekmesinden ödülünü talep etmesi gerekiyor. 
Kullanıcı talep aşamasından sonra verilen kod ile 
hediyesini Esenler Belediyesi Gençlik Merkezi’nden 
alabiliyor. Uygulama dahilinde biriken ya da 
kullanılmayan puanlar sonraki aya devretmiyor. 
Puanlama sistemi yeni ayda sıfırdan başlıyor. 
AdımApp ücretsiz olarak telefona indirilebiliyor.
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‘MOZZARELLA PEYNİRİNİ 
SAKARYA üRETECEK’
Sakarya Büyükşehir Belediyesi 

tarafından hayata geçirilen 
damızlık, düve hastalıktan ari 
manda yetiştiriciliği tesisinin 

lansman töreni gerçekleştirildi. Törene 
Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra 
Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan 
Atabek, Tarım ve Orman Bakanlığı 
Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya 
Erdurmuş katıldı.

MANDA KAYMAĞI DA 
ÜRETİLECEK
Başkan Ekrem Yüce, Sakarya’nın 

manda yetiştiriciliği için uygun bir 
altyapıya sahip olmasına rağmen 
bu yıla kadar ciddi bir çalışma 
yapılamadığını ve bakanlık desteklerinden 
üreticilerin yararlanamadıklarına 
dikkat çekti.  Yüce, hayata geçirilen 
tesis ile manda yetiştiricilerinin artık 
damızlık materyallerini bu tesisten 
karşılayacaklarını açıkladı. Başkan Yüce, 
ayrıca hayata geçirilen tesiste üretilen 
sütlerin Sera AŞ tarafından mozzarella 
peyniri, manda kaymağı ve yoğurduna 
dönüşerek piyasaya sunulacağını ifade etti.

YATIRIMLAR İÇİN TEŞEKKÜR
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık 

Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş, 
“Tarım ve hayvancılık konusunda 
şehrinde gerçekleştirdiği yatırımlar ile 
projelerden ötürü Başkanımız Ekrem 
Yüce’ye teşekkür ediyorum. Kendilerinin 
hayata geçirdiği projeler diğer tüm 
büyükşehirlere örnek olacak niteliktedir. 
Bu gibi tesislerimiz hayvancılık alanında 
Türkiye’yi dünya nezdinde kıymetli 
ve cazibeli hale getiriyor. Bu tesisin 
yapılmasında emeği geçen başta Tarım 
ve Orman Bakanımız ve Başkanımız 
Ekrem Yüce’ye teşekkür ederim. Bu 
tesisin Sakaryamıza ve ülkemize hayırlar 
getirmesini temenni ediyorum” dedi.

TARIM VE HAYVANCILIK ŞEHRİ
Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, 

“Buradan her çiftçimize hayvan başı 
yüzde 40 destek olacaklar. 21 yıldır AK 
Parti belediyeciliğiyle halkımız hizmet 
ediyoruz. Başkanımız Ekrem Yüce’nin 
öncülüğünde her alanda gayretle çalışan 
tüm belediye başkanlarımıza teşekkür 
ediyorum. Sakarya’mız büyüsün 
istiyoruz. Sanayi, turizm ve spor şehridir 
Sakaryamız. Aynı zamanda tarım ve 
hayvancılık şehridir. Sakarya’yı önemli 
kılan birçok unsur var. Peynirlerimizi 
tattım, çok lezzetli. Şehrimize bereket 
getirsin, tesisimiz hayırlı olsun” şeklinde 
konuştu.

Ürettim odaklı belediyecilik 
faaliyetleri gerçekleştirdiklerini 
vurgulayan Başkan Ekrem Yüce, 
“Üretim olmazsa ilerleme olmaz. 
Üretim olmazsa fabrikalar durur. 
Üretim olmazsa gıda ihtiyaçlarımızı 
karşılayamayız. Üretim olmazsa 
kırsal kesimin gelişmesi, kalkınması 
söz konusu olamaz. Bu amaçla aynı 
zamanda üretim odaklı bir belediyeciliği 
de faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. 
Bugüne kadar Sakarya’da üretimin her 
aşamasında, hayvancılıktan tarıma, su 

ürünleri üretiminden tarımsal sanayiye 
kadar birçok konuda Sakarya çok ciddi 
atılımlar yaptı. Çok ciddi gelişmeler 
gösterdi” diye konuştu.

YETİŞTİRİCİLERE DESTEK
Sakarya’nın tarımda çok ciddi 

atılımlar yapmasına rağmen 
manda yetiştiricilerin hiçbir destek 
görememesine dikkat çeken 
Başkan Yüce, “Sakarya’da çok 
ciddi anlamda hayvancılık yapılmış 
olmasına rağmen mandacılar 
bakanlığın desteklemelerinden hiç 
faydalanamamakta, mandacılık 
konusu Sakarya’da gelişmemekteydi. 
Tarımın her konusunda çiftçimizin, 
üreticimizin yanında iken, her konuda 
yardımcı olurken, birliklerimizle ve 
kooperatiflerimizle el ele omuz omuza 
bir takım çalışmalar yaparken manda 
üreticilerini de yalnız bırakamazdık.  
Manda üreticilerinin bir birliği yoktu. 
Onun için devletin hiçbir desteğinden 
faydalanamamaktaydı. İlk önce manda 
üreticiliği birliğimizi kurduk. Kurmuş 
olduğumuz bu birlik sayesinde artık 
manda yetiştiricilerimiz Tarım ve Orman 
Bakanlığımızın tüm desteklerinden 
faydalanabilmektedir” dedi.

Büyükşehir 
HAVASAK, 2021 
yılında genişlettiği 

araç filosu ve personel 
kadrosuyla 72 bin yolcuyu 
güvenli bir şekilde 
havalimanına ulaştırdı. 
Şehir içi ücretsiz servis 
imkânı sunan kuruluş, 
uçak yolcularının takdirini 
kazandı. HAVASAK, 2022 
yılında 125 bin yolcuyu 
taşımayı hedefliyor.

Sakarya Büyükşehir 
Belediyesi, şehirde ulaşımı 
rahatlatacak birbirinden 
farklı projeleri hayata 
geçirdi. Sakarya’da il 
dışı veya yurt dışına 
seyahat etmek isteyen 
yolcuların yaşadığı 
ulaşım sorunlarına 
HAVASAK çözüm oldu. 
Yolcuları ücretsiz servisle 
terminale, buradan da 
İstanbul Sabiha Gökçen 

Havalinmanı’na ulaştıran 
kuruluş, faaliyet gösterdiği 
2 yılda büyük ilgi gördü. 

Büyükşehir iştiraki 
BELPAŞ’ın işletmeciliğinde 
13 satış gişesi, 20 şoför, 
1 görevli olmak üzere 
toplamda 34 personel 
ve 9 araçla hizmet veren 
HAVASAK, 2021 yılının en 
çok tercih edilen ulaşım 
aracı oldu. 2020 yılında 
53 bin olan yolcu sayısı, 
2021 yılında 72 bine ulaştı. 
HAVASAK, pandemi 
sebebiyle uçak seferlerinin 
az olmasına rağmen 
binlerce yolcuya hizmet 
verdiği bir yıl geçirdi.

HAVASAK’a büyük ilgi

Gürültüye geçit yok
SSakarya Büyükşehir 

Belediyesi Çevre 
Koruma ve Kontrol 

Dairesi Başkanlığı 
tarafından şehir genelinde 
gürültü kirliliğinin önüne 
geçmek adına yapılan 
çalışmalar devam ediyor. 
Bu kapsamda ekipler 
rutin denetimlerinin 
yanı sıra vatandaşlardan 

gelen talepler, şikâyetler 
doğrultusunda işletmelerde 
inceleme ile ölçüm 
çalışmaları gerçekleştiriyor. 
Çevresel Gürültünün 
Değerlendirilmesi ve 
Yönetimi Yönetmeliği 
kapsamında yapılan 
denetimlerle gürültü 
kirliliği asgari seviyelere 
çekiliyor.

Ekrem Yüce

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Gazetemizin 28’inci yıl dönümüne 
ilişkin bulunan Mil Diyanet-Sen 

Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Tahiroğlu önemli açıklamalarda 
bulundu.

“AKİT GAZETESİ, 
KURULDUĞU GÜNDEN BERİ 
İNANANLARIN SESİ”

Akit Gazetesi’nin 
hiçbir zaman boyun 
eğlediğini söyleyen 
Mil Diyanet-Sen 
Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Tahiroğlu, “Yaklaşık 
30 yıldır yayın 
hayatını sürdüren 
Yeni Akit Gazetesi her 
zaman mazlumun ve 
mağdurun yanında 
olmuştur. Kurulduğu 
günden bu yana 
inananların sesi 
olmuştur. Zulümler 
karşısında sessiz 
kalanların sesi oldu. Yeni Akit 
Gazetesi 28 yıl önce ‘Bismillah’ 
diyerek başladığı yayın hayatı 
boyunca 28 Şubat gibi tarihimizde 
kara bir leke olarak anılan darbe 
girişimine direnmiş, vesayetçilere 

karşı milletin değerlerine laf eden 
jakobenlere karşı her daim hesap 
sormuştur. Müslümanların üvey 
evlat muamelesi gördüğü o karanlık 
dönemlerdeki tavrını unutmak asla 
mümkün değildir. 

“BÜYÜK BEDELLER ÖDEDİNİZ”
Yayın hayatının sonlandırılması 

için birçok kez tehdit ve şantaja 
maruz kalan Akit 
Gazetesi, hiçbir zaman 
boyun eğmemiştir. 
Biz Müslümanların 
gönlünde Akit 
Gazetesi ve bu kuruma 
mensup insanların 
önemli bir yeri vardır. 
Türk basınında 
önemli bir marka 
haline geldi. Büyük 
bedeller ödediniz. 
Rahmetli Hasan 
Karakaya ağabeyin 
ve Abdurrahim 
Karakoç’un yeri asla 
doldurulamaz. Özellikle 
rahmetli Abdurrahim 

Karakoç’un “Akit’ten başka bir 
gazete beni taşıyamaz” sözlerini 
unutmak mümkün değildir. Birçok 
Abdurrahman Dilipak ve diğer birçok 
yazarınız yazdıkları yazı ile sürekli 
halkın yanında olmuştur” dedi.  

Mil Diyanet-Sen Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Tahiroğlu: 

“Türk basınında önemli bir 
marka haline geldi”
Gazetemizin 28’inci yıl dönümüne ilişkin değerlendirmede 
bulunan Mil Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ahmet 
Tahiroğlu, “Mazlumların ve mağdurların yanında olan, 
yıllardır çizgisini bozmayan Yeni Akit Gazetesi’nin 28’inci 
yıl dönümünü kutlarım” ifadelerini kullandı.

Ahmet Tahiroğlu

BUĞRA KARDAN

E konomiyi verimli kılan yapay zekâ 
(YZ) uygulamaları, yüzlerce sektörü 
kuvvetlendirip büyütüyor. Bu hakikati 
gören hükümet tarafından önemli 
adımlar atılıyor.

HEDEF 50 BİN ÇALIŞAN
Bu adımlarla YZ alanının milli gelire katkısının 

2025’e kadar yüzde 5’e çıkarılması planlanıyor. 
Alanda istihdam edilen eleman adedinin de 50 bine 
taşınması amaçlanıyor.  YZ’de Türkiye’nin iddialı 
konuma gelmesi hedefleniyor.

TOPLUM 5.0 GÜNDEME ALINMALI
Bilişim firmalarının yöneticilerince YZ’nin bir 

robot olarak algılanması gerektiğine işaret ediliyor. 
“YZ’nin üretimi ve ihracatı kuvvetlendireceği gibi 
sosyal hayatı dönüştüreceği bilinmeli, Japonya’da 
başlatılan Toplum 5.0 kavramı ülkemizde de 
önemle ele alınmalı” deniliyor.

DİKKAT ÇEKEN ÖNERİ
Ayrıca şu ifadeler kullanılıyor: “Yeni dönemde 

bilişim şirketlerimiz ‘as a service’ ekonomisini 
esas alarak inovatif modeller ortaya 
koymalılar. Girişimcilere yardım 
etmeliler, ortak olmalılar. Firma 
dijitalleşmelerinin önünü açmalılar. 
Girişimcilerin büyümeleri durumunda 
bilişim şirketlerinin daha iyi konuma 
gelecekleri aşikâr. Öbür yandan 
Türkiye olarak ithalat yerine üretime ve 
inovasyona dayalı bir büyüme modeliyle 
ilerliyoruz. Bu modelden güç alarak 
büyümeyi amaçlayan müteşebbislerin 
inovasyon ve üretim odaklı bir dijital 
dönüşüm planı yapıp uygulamaları 
yerinde olacaktır.”

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) 
Başkan Yardımcısı Alim Küçükpehlivan 
da Yeni Akit’e yaptığı açıklamada YZ’nin 
üretimi kolay ve yalın hale getireceğini 
vurguladı.  Küçükpehlivan, “YZ, üretim 

bandından çıkan her bir ürünün kamera veya 
yazılımla süratli, güvenilir ve hatadan ari şekilde 
ayıklanmasına olanak verecek” dedi.

UZUN SÜREDİR GÜNDEMDE
Küçükpehlivan, şöyle devam etti: “YZ, bireyin 

akıl ve bilek gücünü dijital ortamına taşıyabilen 
bir algoritma. YZ, epeydir gündemde olup şu 
anda daha çok tartışılan bir kavram. Çünkü 
gelinen aşamada veriler daha rahat üretilebiliyor, 
kullanılabiliyor. Tabii YZ’nin ön plana çıkmasıyla 
makineler, bireylerin görevlerini görecekler.  
Doğal olarak verimlilik artacak, üretim maliyetleri 
gerileyecek. Avrupalı firmalar, ürün üretimini 
Asya yerine yakınlarında, kendileri yapabilecekler. 
Bir efektivite ortaya çıkacak. Türkiye’de de bu 
efektiviteye şahit olacağız. Tabii ülkemiz hedefler 
belirledi. Bu hedefleri yakalamak için atmamız 
gereken adımlar var. Örneğin veri depolama ve 
analiz yatırımlarını devreye almalıyız. Diyelim ki 
bir şehirde trafiği planlayacağız. Bunun için tüm 
caddelerde trafiği takip ve analiz edebilmemiz 
gerekiyor. Takip ve analiz için de ilave yatırım 
yapmalıyız. Yapmalıyız ki YZ alanında başarılı 
olalım, hedefleri tutturalım.”

KRİTİK TALEP
Devletin YZ alanını büyütmek ve yazılım 

sektörünü güçlendirmek için de elinden 
geleni yaptığını anlatan Küçükpehlivan, 
şunları kaydetti: “Ancak yeni kararlar 
alınmalı. Esnek çalışmanın ve rahat 
veri temin etmenin önü açılmalı. Esnek 

çalışma noktasında eksiklerimiz var. 
Yazılımcılarımızın bürolara gelmeleri 

gerekiyor. Malum, yazılım sektörü 
yerinden teşvikler alıyor. Devlet 
esnek için yüzde 50 teşvik veriyor. 

Bu oran yüzde 100’e çıkarılmalı. 
Rakip ülkeler, yazılımcıların esnek 

çalışmalarına olur veriyor ve başarı elde 
ediyor. Bizim rakip ülkeler gibi iyi bir grafik 

ortaya koymamız için esnek çalışma teşviki en 
optimum seviyeye çıkarılmalı.”

Yapay zekâ ekonomiye 

GÜÇ KATACAK
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İnanıyorsanız
üstün olan sizsiniz
H er şey bir hayalle başlar. Hayallerimiz 

kadar var olabilir, hayallerimiz kadar 
bir duruş sergileyebiliriz. 28 yıllık serüven, 
samimiyet zırhına bürünmüş, üç-beş inanmış 
arkadaşın hayallerine sığmayan küçücük bir 
mekânda kocaman yürekleriyle başladı.

İnanan insanların, bir çizgisi, bir duruşu, 
bir rengi olmalı; her dönemde, her şarta göre 
çizgisinden taviz veren, renk değiştiren 
Müslüman olamaz.

Yeni Akit Gazetesi dik duruşun sembolü 
olmuş, en zor dönemlerde sergilediği 
mücadele ve hizmetle, direnişini ortaya 
koymuştur. Yeni Akit Gazetesi’nin samimi bir 
okur kitlesinin olmasının en büyük sebebi, bu 
vakur duruşu göstermiş olmasıdır.

Ümmetin derdiyle dertlenmiş olan 
Yeni Akit Gazetesi hiçbir basın organının 
cesaret dahi edemeyeceği kararlılığı, en 
sancılı dönemlerde ümmetin yanında yer 
alarak, inananların sesi ve çığlığı olmuştur. 
İmkansızlıklar içinde, samimiyetle, ümmet 
idealini gerçekleştirmek için şer odaklarının 
korkusu olmuştur.

Bildiği doğrultuda yürüyen, ardına 
bakmadan, inandığı hedefe 
ilerleyen, hiç kimsenin emir 
eri olmadan;  değişen değil, 
değiştiren, yönlendirilen 
değil, yön veren bir 
gazetedir Yeni Akit.

En başında söylediğim 
gibi her şey samimiyetle 
başlar ve kararlılıkla 
devam eder. Samimiyetle 
yola çıkanın  arkasında bir 
millet, bir ümmet her zaman 
olur. Bu millet, çizgimizi, 
duruşumuzu 
ve rengimizi 
değiştirmedikçe 
arkamızda olmaya 
devam edecektir.

BİLAL OKUR
Yeni Akit Gazetesi
Rezervasyon Müdürü

Küçük konut üreticilerine 
ÖNEMLİ ÇAĞRI

Emlak Konut GYO Genel 
Müdürü Hakan Gedikli, 
önemli bir çağrı yaptı. Gedikli, 
orta ve küçük ölçekli konut 
üreticilerine “Gelin beraber 

inşa edelim” diye seslendi.
Gedikli, tecrübelerini ve 

güvenilirliklerini proje üretecek 
gayrimenkul geliştiricileriyle 
paylaşacaklarını dile getirdi.

BÜYÜK DESTEK
Artan talebi karşılamak; satış 

ve kira fiyatlarını da baskı altına 
almak için yola çıktıklarını anlatan 
Gedikli, “Hedefimiz, orta ve küçük 
ölçekli yatırımcıyı devreye sokarak 
üretimi, istihdamı arttırıp büyümeye, 
ekonomiye katkı sunmak. Kurum 
olarak geliştiricilere her türlü desteği 
vermeye hazırız. Bizim için mühim 
olan güçlü ve büyüyen Türkiye’nin 

üretimine, istihdamına bugüne kadar 
olduğu gibi katkı yapmaya devam 
etmektir” dedi.

EPP’NİN KAPISI ÇALINIYOR
Gedikli, “Kendi projelerimizi 

yönettiğimiz anlayış ve ilkeyle 
kontrolümüzde ama beraber yeni 
konutlar üretebiliriz. Dönüşüm yapacak 
veya proje ortaya koyacak üreticiler bize 
yahut yine bu sektörde faaliyet gösteren 
iştirakimiz Emlak Planlama İnşaat Proje 
Yönetimi’ne (EPP) başvuru yapabilirler” 
diye konuştu.

HEDEF 20 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜM
Gedikli, ayrıca “2021 için 1.11 milyar 

TL kâr, 11 milyar TL tutarında da satış 
geliri hedefi koymuştuk. Ancak üçüncü 
çeyrek verilerine göre şirketimiz 1 
milyar TL kâr ve 9 milyar 300 milyon 
TL satış geliri elde etti” açıklamasında 

bulundu. Gedikli, 2022’de arsa 
portföyleri üzerinde proje çalışmalarına 
hız kesmeden devam edeceklerinin 
altını çizdi.

YENİ YATIRIMLAR GELİYOR
İstanbul’un değerli, merkezi 

lokasyonlarında beklenti ve ihtiyaçlara 
çözüm olacak yeni projeler geliştirmeye 
devam ettiklerine dikkat çeken Gedikli, 
“Başakşehir’de Vadi Evleri 2. Etap ve 
Küçükçekmece’de de Bizim Mahalle 
4. Etap projelerimizin satışları başladı” 
bilgisini paylaştı.

YIKIM BİTTİ
Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi 

kapsamında yıkım faaliyetlerinin 
tamamlandığını aktaran Gedikli, 
“Alanın tamamını 2023 yılı sonunda hak 
sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz” 
şeklinde konuştu.

Emlak Konut GYO’dan yeni bir hamle geldi. Genel Müdür Gedikli, küçük 
ölçekli konut üreticilerine “Gelin beraber inşa edelim” davetinde bulundu. 

Hakan Gedikli

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Eğitim-Bir-Sen ve Memur-
Sen Genel Başkanı Ali 
Yalçın gazetemiz 

Akit’in kuruluş yıldönümü 
vesilesiyle ilgili yayınladığı 
tebrik mesajında, “Bu hakkı, 
hakikati, gerçekleri önceleyen 
politikanızla yaptığınız 
yayıncılığı tebrik, ülkemizin önünü 
açan başarılarınızın 
sürmesini temenni 
ediyorum” dedi.

Memur-Sen ve 
Eğitim Bir-Sen genel 
Başkanı Ali Yalçın 
gazetemiz kuruluş 
yıldönümü nedeniyle 
yayınladığı tebrik 
mesajında şu 
ifadelere yer 
verdi: “Sağlıklı, 
doğru haber 
alma hakkı 
karşısında, 
yalan yanlış 
bilgi, haber ve 
yorumlarla 
zihinlerin 

yönlendirilmesi, basın yayın 
faaliyetini tarihte olmadığı kadar 

önemli kılmıştır. Bu enformatik 
kirlilik içinde insanlara 

doğru haber ve bilgiyi 
ulaştırıp yaymak, hakka 
ve haklıya gerçek manada 

hizmet etmektir. Kültür 
köklerimize ve medeniyet 

değerlerimize hassas bir dikkatle 
ülkemiz ve dünyamızla ilgili her 

türlü aktüel gelişmeyi an be an 
izleyip bizleri haberdar eden Akit 

gazetemizin etkisi hep artan 
istikrarlı yayıncılığı, başından 
beri yerli ve milli değerlere 
saygılı sendikamızın takdir 
ve teveccühünü kazanmıştır. 

Bu hakkı, hakikati, 
gerçekleri önceleyen 

politikayla 
yaptığınız 

yayıncılığı tebrik, 
ülkemizin 

önünü açan 
başarılarınızın 
sürmesini 
temenni 
ediyorum.”

Memur-Sen’den Akit’e tebrik mesajı
“Bu hakkı, hakikati, gerçekleri önceleyen 
politikanız için teşekkür ederim”

Ali Yalçın
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AVRUPA’DA EN ÇOK YATIRIM 
YAPILAN 10’UNCU ÜLKEYİZ
İ

stanbul Medipol Üniversitesi Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, teknoloji 
ekosistemiyle ilgili detayları aktardı.

FAALİYETLER SÜRÜYOR
Türkiye’de teknoloji geliştirme 

bölgeleri oluşturma çabalarının 1980’lerde 
başladığını kaydeden Tanrıkulu, şöyle 
konuştu: “Kurumsal olarak teknoparkların 
yasal çerçevesinin belirlenmesi 2001 yılına 
dayanıyor. Teknoloji ekosisteminin gelişmesi 
için teknoparklar açıldı ve kamu kurumları 
ile odalar tarafından desteklendi. 2001’den 
günümüze kadar Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kasım 2021 verilerine göre başta 
İstanbul ve Ankara olmak üzere Türkiye 
genelinde 89 teknoloji geliştirme bölgesinde 
73’ü aktif şirket faaliyet yürütürken, 16’sının 
ise altyapı çalışmaları devam ediyor. Bu 
bölgelerde bulunan 7 bin 226 firma bulunuyor, 
toplam satış hacmi ise 135.6 milyar TL.”

ŞİRKETLERİN YILDIZLARI PARLADI
Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemiz, 

yeni nesil şirketlerle öne çıkmaya başladı. 
Trendyol 10 milyar dolar üzerinde yatırım 
alarak Türkiye’nin ilk ‘decacorn’u oldu. Benzer 
şekilde birçok ülkede şube açmayı başaran 
Getir ise yaklaşık 7.5 milyar dolar üzerinde 
yatırım alarak Türkiye’nin ikinci ‘decacorn’u 
konumunu elde etti. Getir’in başarısı, 
Türkiye’nin teknoloji endüstrisindeki büyük 
bir değişimin parçası.”

Tanrıkulu, pek çok global şirketin Türkiye 
oyun sektörüne milyar dolarlık yatırımlar 
yapmaya devam ettiğini söyledi.

ALIMLAR ARTTI
Tanrıkulu, sözlerine şöyle devam etti: “2018 

yılında ABD’li şirket Zynga 1.8 milyar dolar 
ödeyerek Peak Games şirketini satın aldı. 
Aynı şirket 168 milyon dolara Rollic Games 

şirketinde satın alma gerçekleştirdi. 
Çinli teknoloji şirketi Tencent ise 
Masomo’yu 100 milyon dolara 
aldı. Dream Games 155 milyon 
yatırım elde ederek bir milyar dolar 
değerlemeye ulaşırken, ülkenin yeni 
‘unicorn’u olmayı başardı. Şirket, 
Royal Match’le ABD ve Almanya’da 
sadece üç ayda en fazla hasılat 
yapan 20 oyundan biri haline geldi. 

Bunun gibi birçok oyun geliştirici 
şirketler bu alanda yeni alanlar ve 
teknolojiler geliştiriyor. Zira Türkiye 
oyunları dünya genelinde indirilme 
ve oynanma oranları birçok ülkeye 
göre yüksek olduğu görülüyor. 
Özellikle Peak Games’in ABD’li 
şirket tarafından satın alınması 
Türkiye’deki start-up girişimciler 
için de önemli motivasyon kaynağı 

oldu. Türkiye teknoloji şirketleri 4 yıl öncesine 
göre önemli yol kat etti. Aynı şekilde dünyanın 
önde gelen bölgesel dağıtım platform şirketi 
olan Delivery Hero’nun Berlin ve Singapur’dan 
sonra İstanbul’a yatırım yapması buna 
verilebilecek somut örneklerden.”

BAŞA GÜREŞİYORLAR
Tanrıkulu, Türkiye’den çıkan start-uplar’ın 

gerek kurumsal yazılım gerek e-ticaret ve 
ödeme sistemlerinde birçok yenilik getirerek 
önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Bu 
gelişmelerde kuluçka merkezi sayısının 
artmasının rol oynadığını vurguladı.

Tanrıkulu, Türkiye’de e-ticaret 
platformlarının sayısının üç yıl öncesine 
göre yüzde 3.5 seviyesinden yüzde 10’a 
yükseldiğini bildirerek, “Ülkemizde hayat 
bulan start-up’lar şu anda Avrupa’nın ilk 
10’nda yer alıyor. Birçok yatırımcı Türkiye’nin 
girişimci start-up’larını ilgiyle takip ediyor” 
açıklamalarını yaptı.

İŞTE ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER
Türkiye’de 2021 yılında öne çıkan 

gelişmelerle değinen Tanrıkulu, sözlerini 
şöyle tamamladı: “2021, Türkiye’de girişimlere 
en fazla yatırımların yapıldığı yıl olarak 
tarihe geçti. Peak Games’le başlayan 
‘unicorn’ furyası 2021 yılında Getir ve Dream 
Games’in aldığı yatırımla katlanarak devam 
etti. Verilere göre Türkiye Avrupa’da en çok 
yatırım yapılan ülkeler arasında 10’uncu 
sıraya yükseldi.  İstanbul en çok yatırım 
yapılan 7’nci şehir olmayı başardı. Ayrıca 
Küresel İnovasyon Endeksi’nde tarihin en 
yüksek seviyesini 10 basamak artırarak 
41’inci sırada yer alması 2021 için önemli 
başarılarından biriydi. Aynı zamanda 2021 
sonlarına doğru Türkiye’nin yeni uydusu 
Türksat 5B’nin uzaya fırlatılması bu yıla 
damga vuran konular arasındaydı.”

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, “2021 yılı verilerine göre Türkiye Avrupa’da en çok yatırım yapılan ülkeler arasında 10’uncu sıraya yükseldi” dedi.

Doç. Dr. Faik Tanrıkulu
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Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya’yı ebediyete 
hicretinin 6’ncı yılında dualarla yâd ediyoruz. 2015 yılının son 
gününde, Cumhurbaşkanı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile 
katıldığı Suudi Arabistan gezisi sırasında Mescid-i Nebevi’de 
son namazını eda ettikten sonra ruhunu Rahman’a teslim eden 
merhum Karakaya’nın vefatının üzerinden koskoca 6 yıl geçti. 

YERİN DOLMUYOR
HASAN 
AĞABEY
ZEKERİYA SAY /  İSTANBUL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
Suudi Arabistan temaslarını takip 
eden heyette yer alan ve Mescid-i 
Nebevî ziyaretinin ardından kalp 
krizi geçirerek ebedi âleme göçen 

merhum Genel Yayın Yönetmenimiz Hasan 
Karakaya’yı Hakk’a irtihalinin 6’ncı senesinde 
dualarla yâd ediyoruz. Özellikle 28 Şubat 
sürecinde Müslümanlara yönelik başlatılan 
sistematik baskıya boyun eğmeyen ve 
cuntacıların türlü baskılarına rağmen hakikati 
haykırmaktan vazgeçmeyen Karakaya, 
her daim ümmetin sesi oldu. Mütevazılığı, 
sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan 
Karakaya, yazdığı enfes yazılarla gönüllerde 
taht kurdu ve Türk basınının özlenen kalem 
erbapları arasındaki yerini aldı. Vefatının 
6. yıldönümünde ailesi ve yakın çalışma 
arkadaşları, Karakaya’yı gazetemize anlattı.

YAZILARINI EĞİP BÜKMEDEN  
     KALEME ALIRDI

l Akit Medya Grubu 
İcra Kurulu Başkanı 
Mustafa Karahasanoğlu, 
Karakaya’nın ihlas sahibi 
dava adamı  olduğunu 
belirterek, “Hasan tam 
bir dava adamıydı. 
Sevenleri çok olduğu 
kadar düşmanları da 
vardı. O ve Akit, birbirini 
tamamlıyordu. 36 senelik 
tanışıklığımızın 28 senesinde birlikte çalıştık. 
‘Biz Akit’te bir aileyiz’ derdi. Yazılarını eğip 
bükmeden kaleme alıyordu” ifadelerini 
kullandı. Karakaya’nın çizgisinden hiç taviz 
vermediğini kaydeden Karahasanoğlu, “Açılan 
davalarda hep yazdıklarının arkasında durdu, 
hiç yamulmadı. İslam’a saldıranlara hoşgörü 
ile yaklaşan bizim cenahın bazı kalemleri, 
kartel medyası ile ağız birliği yaptılar. Biz 
ise tâ baştan beri müminlere karşı müşfik 
olacağımıza, kafirlere karşı dik duracağımıza 
söz vermiştik. Öyle de yaptık. Onun o ihlasını 
Cenab-ı Hakk tavaf ve sa’yını yapıp tertemiz 
bir hale geldikten sonra Peygamber Efendimiz’i 
(S.A.V) ziyaret edip Mevla’sına tertemiz 
kavuşturdu” şeklinde konuştu.

YAZILARI YÜREKLERE   
     SU SERPİYORDU

l Akit TV Yönetim 
Kurulu Başkanı Osman 
Nuri Karahasanoğlu da 
Hasan Karakaya’nın Hakk’ı 
yılmadan savunduğunu 
vurgulayarak, “Hasan 
Ağabey yazılarıyla inanan 
insanların, mazlumların 
yüreklerine su serpiyordu. 
Mazlumların sesi soluğu 
olmuştu. Yazılarıyla, 
duruşuyla gazetecilik nedir ne değildir eşsiz 
örneklerini veriyordu” dedi. Karakaya’nın 28 
Şubat’ın en karanlık günlerinde yılmadığını 
söyleyen Karahasanoğlu, “Hak neyse onu 
yazıyordu. Kaleme aldığı yazılarda da bunları 
görüyorduk. Yeri doldurulur mu? Çok zor 
görüyorum. Böyle güçlü bir kalemin yetişmesi 
de zor, Akit gibi bir gazeteyi bulması da 
zor. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum” 
ifadelerini kullandı.

YILMADAN HAKİKATİ SÖYLEDİ
l Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz ve 

Hasan Karakaya’nın uzun süre avukatlığını 
yapan Ali İhsan Karahasanoğlu ise “Hasan 
Ağabey ile 12 Eylül 1993’de Beklenen Vakit 
gazetesinde başlayan mesai birlikteliğimiz 
ve yol arkadaşlığımız vefatına kadar sürdü” 
dedi. Karakaya’nın eşsiz bir yazar olduğunu 
kaydeden Karahasanoğlu, “En önemli 

özelliği, korkusuzluğu idi.. 
Eleştireceği kişi general 
imiş, yüksek düzeyde 
bürokrat imiş, yüksek 
hakim imiş.. Eli uzun bir 
mafya mensubu imiş.. Haklı 
olduğuna inandığı an, bir 
de kafiyesini oturtmuş 
ise, onun kaleminden 
kimsenin kurtulması 
mümkün değildi” dedi. 
Karakaya’nın yaşadığı 
gibi son nefesini verdiğini hatırlatan 
Karahasanoğlu, “Vefatından kısa süre önce 
verdiği bir röportajda, ‘Hz. Peygamberin dizinin 
önüne çöküp onu dinleme’ hayali, Hasan 
abinin Medine’de vefatı ile gerçekleşti.. Hz. 
Peygamber ile aynı yaşta vefat etmesi de ayrı 
bir tevafuk” açıklamasında bulundu.

DÂVÂSI DÂVÂMIZ
l Akit Gazetesi Yayın 

Kurulu Üyesi Hasan 
Hüseyin Maden de 
“Hasan Ağabey’i ölüm 
yıldönümünde anıyoruz 
demek hatırasına 
saygısızlık olur. Biz onu 
her gün anıyoruz, daim 
hatırlıyoruz. Davasını 
davamız biliyoruz. 
Onun kutsalları bizim 
de kutsalımızdır” dedi. Karakaya’nın eşsiz 
bir gazeteci olduğunu kaydeden Maden, 
“Meslek olarak da aynı çizgi de yayın yapmayı 
seviyoruz. Yani Hasan abi sanki sağmış gibi 
hep onun hatırasıyla yaşıyoruz. Ne var ki 
kendisini çok özlüyoruz” şeklinde konuştu.

HASAN AĞABEY MİLYONLARIN  
     SESİ OLMUŞTU

l Yeni Akit Gazetesi 
Yayın Kurulu Üyesi ve Yazı 
İşleri Müdürü Mehmet 
Duvarbaşı ise şunları dile 
getirdi: “Kalbiyle, kalemiyle, 
diliyle ve kişiliğiyle 
mümtaz bir şahsiyet olan 
Hasan Karakaya ağabeyi 
ebediyete uğurlayışımızın 
üzerinden tam 6 yıl 
geçti. Yeri geldiğinde 
kaleminden gül akan yeri geldiğinde o 
kalemiyle şer odakların suratına Osmanlı 
tokadı gibi çarpan Hasan Ağabey’in yeri 
dolmadı ve dolamayacak” diye konuştu. 
Medine’de vefat eden Hasan Ağabey’in her 
zaman mazlumlarında yanında yer aldığını 
vurgulayan Duvarbaşı, “Yazılarıyla yüzbinlerce 
mağdurun sesi, mazlumun hamisi, garibanın 
abisi olan Hasan Ağabey’i içimizde yaşamaya 
ve yaşatmaya devam edeceğiz. Gerek olaylara 
bakış açısı, gerekse gazetecilik anlayışıyla 
etrafındakilere ilham kaynağı olan, mazlumu 
sonuna kadar kollayıp zalimin karşısında 
korkusuzca dikilen, imanlı, ihlaslı, koca yürekli 
adamı rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

KARAKAYA ÜMMETİN YANDAŞIYDI
l Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi ve Haber 

Müdürü Murat Alan da Hasan Karakaya ile 
birlikte çalışmanın verdiği gururu şöyle anlattı: 
“Böylesine namuslu, dürüst, vatansever bir 
kalem erbabıyla çalışmak belki de çocuklarıma 
anlatacağım en güzel anılardan biri benim için… 
Milletin, sivil iradenin, özgürlüğün, kardeşliğin 
ve en önemlisi de ümmetin yandaşıydı 

Karakaya. Yıllarca bunun 
mücadelesini verdi. 
Ümmetin, milletin, devletin 
umudu dediğimiz sayın 
Cumhurbaşkanımız 
Erdoğan başa gelene kadar 
da mücadelesini aynı 
kararlıkla sürdürdü. Uğruna 
dayak yediği, küfür işittiği, 
işkence gördüğü iradenin 
iktidar olması da yetmedi 
Hasan Ağabeye, muktedir 
olana kadar savaştı.”

CESARET VE SAMİMİYET TİMSALİYDİ
l Gazetemiz İmtiyaz 

Sahibi ve Yayın Kurulu 
Üyesi Ramazan Fatih 
Uğurlu, Karakaya ile 
dostluklarının çok uzun 
yıllara dayandığını 
kaydederek, şunları 
söyledi: “Hasan Karakaya 
ile dostluğumuz Bab-ı 
Ali’ye, Ankara’ya Rüzgarlı 
Sokak’tan giriş yaptığı 
1976 yılında başlar. Milli 
Gazete’de başlayan bu birliktelik zaman zaman 
ayrı gazetelerde olsa da aynı fikir ikliminde 
ve aynı yolun yolcusu olarak 40 yılı aşan bir 
süre devam etti. Sürekli Fatiha’larımızda olan 
Karakaya’yı on binlerce seveni ile birlikte 
rahmet ve özlemle anıyoruz. Kabri cennet 
bahçelerinden bir bahçe olsun duası ile…” Son 
yolculuğunda onu cesaretin ve samimiyetin 
bir örneği olarak sahibine uğurlamıştık.

BABAM HİÇBİR  ZAMAN   
     SAVAŞINI BIRAKMADI

l Merhum Hasan 
Karakaya Ağabey’in oğlu 
Fatih Karakaya da gözünü 
açtığından beri babasının 
gazetecilik yaptığını dile 
getirerek, “Gazetecilikle 
babalığı eşzamanlı 
gerçekleşti. Her ne kadar 
yazılarında sert bir mizaca 
sahip gözükse de aile içinde 
müşfik, babacan, hoşgörülü, 
eşitlikçi, özgürlükçü, 
okumayı çok seven bir babaydı. Kalbi yüreği 
çok geniş bir insandı” ifadelerini kullandı. 
Babasının inandığı değerlerin peşinden 
gittiğini söyleyen Karakaya, “Linç girişimleri, 
tazminat davaları, generallerin açtığı davalar 
maddi ve manevi yıkımlara neden oldu. 
Evimize hacze gelmeleri, babama iftiralar 
atmaları, tavuk kesemeyecek adamı, adam 
öldürmeye azmettirmekle suçlamaları. Bu 
süreç hepimiz için yıpratıcı oldu. Babam hiçbir 
zaman savaşını bırakmadı. Fikrinin, inandığı 
değerlerin peşinden gitmeyi tercih etti. Evladı 
olarak babasıyla gurur duyduğunu vurgulayan 
Karakaya, “Neticede evladı olarak büyük bir 
gurur bıraktı” şeklinde konuştu.

HER YIL HASRETİMİZ KOYULAŞIYOR
l Medya Derneği 

Başkanı Ekrem 
Kızıltaş,“Hasan 
Karakaya’nın vefatı 
sonrası geçen yıllarda 
yokluğuna alışmaya 
başlasak da arkadaşlığı, 
muhabbeti ve hele de 
gelişmeler karşısındaki 
dik duruşuna olan 
hasretimiz koyulaşıyor. 
Ülke olarak karşı karşıya 
bulunduğumuz saldırılara yönelik olarak 
Hasan Karakaya olsaydı nasıl bir haber 
yapar, nasıl bir başlık atar, yazı yazar ve TV 
programlarında neler söylerdi sorusu hâlâ 
önemli. Son nefesini Peygamber Efendimiz’in 
(sav) misafiri olarak veren Hasan kardeşime 
tekrar rahmetler diliyor, makamının Cennet 
olmasını niyaz ediyorum.”

İSLÂM DÂVÂSININ YALIN KILIÇ ERİYDİ
l Hasan Ağabey’in 

yakın arkadaşlarından 
Fıkıh Âlimi Hüsnü Aktaş, 
“Hasan Karakaya hakikaten 
gayretli bir Müslümandı. 
Yalın kalıç İslam’ı savunan 
ve o hususta ilahi murâkabe 
niyaz eden bir kardeşimizdi. 
Özellikle 28 Şubat 
sürecinde mağdurlardan ve 
mazlumlardan yana kaleme 
aldığı yazıları hafızalardan 
silinmeyen kardeşim, Müslümanların derdini 
kendisine dert edinmişti. ‘Bilmiyorsanız zikir 
ehline sorun’ emr-i ilâhisine riayet etmeyi 
ahlâk haline getiren ender yazarlardan 
birisiydi. Muhakkak ki mü’minin niyeti, 
amelinden daha hayırlıdır. Hasan Karakaya 
kardeşimin Müslüman vasfını, vatandaş 
kimliğine tercih ettiği müsellemdir.”

KİMSENİN ADAMI DEĞİL, SADECE ADAMDI
l Gazeteci Ersoy Dede, 

“Ah be Hasan Ağabey.. Kaç 
sene oldu ayrı düşeli.. Hâlâ 
öyle çok özlüyorum ki. Hasan 
Karakaya, tarihin hiçbir 
döneminde gücün yanında 
olmadı. Daima hakkın 
hakikatin yanındaydı. 
Zulme boyun eğmedi, 
zalime eyvallah etmedi. 
Gücü yettiğince direndi, 
nefesi yettiğince haksızlığı 
haykırdı. Hem de anladıkları 
dilden. Hasan Karakaya bir söverdi alçaklara, yer 
gök inlerdi. 28 Şubat’ın şedit ikliminde kudretli 
generallerin talimatıyla hakkında onlarca dava 
açıldı.. Susurlukçular da BÇG de Ergenekon da 
FETÖ de hepsi savaş açtı Hasan Karakaya’ya. Bize 
bıraktığı en önemli miras buydu. Kimsenin adamı 
değildi. O sadece “ADAM”dı..

Mütevazılığı, sevecenliği ve tavizsiz duruşuyla hatırlanan usta kalem, son 
nefesine kadar hakikat adına mücadele etti. Vefatının sene-i devriyesinde 

ailesi, çalışma arkadaşları ve meslektaşları Karakaya’yı Akit’e anlattı.

l Hasan Ağabey’in Fatih Camii’nde 
kılınan cenaze namazına başta 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
olmak üzere dönemin başbakanı, 
bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar, 
gazeteciler ve binlerce seveni 
katılmıştı. Cenaze namazının ardından 
tekbirler eşliğinde Edirnekapı Şehitliği 

Mezarlığı’na getirilen Hasan Abi’nin 
naaşı, İstiklal Şairi Mehmet Akif 
Ersoy’un kabrinin hemen yakınındaki 
bir mezara defnedildi. Defne katılan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan 
Abi’nin kabri başında Bakara 
Suresi’nin ilk 5 ayetini okuduktan 
sonra mezarına toprak atmıştı.

MEHMET AKİF İLE KOMŞU OLDU
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D amat’da teknoloji kullanımında 
son durumu değerlendirir 
misiniz? Pandemi döneminde 
firmaların hızla dijitalleşip 
e-ticaret kaydığını gördük. Siz 

bu manada neler yaptınız? Nasıl bir dijital 
dönüşümden geçtiniz? Mağazalarınızın 
dijital dönüşümü durumda? Hem genel 
şirketin dijital dönüşümü, hem de e-ticaret 
tarafında ne aşamaya geldiniz?

Dijitalleşme, Orka Holding olarak 
2022 büyüme hedeflerimizin en önemli 
yapıtaşlarından biri. Yeni yılda büyüme 
stratejimizi sürdürülebilirlik, dijitalleşme, 
yurtdışı mevcut pazarlarda mağaza sayısını 
artırmak ve verimliliği geliştirmek olarak 
kurguladık. Aslında dijitalleşme, bugünlerin 
geleceğine dair yıllar önce yaptığımız öngörü 
doğrultusunda pandemiden çok daha önce 
başlamıştı. 

Dijitalleşme ile eş zamanlı olarak 
sürdürülebilirlik de odak noktamız oldu. 
Birbiriyle kol kola ilerleyen dijital dönüşüm 
ve sürdürülebilirlik hedefleri süreçlerindeki 
tüm emeklerimizin, pandemi gibi çok zor 
bir süreçte karşılığını almayı başardık. 
Pandemide e-ticarete olan yönelim henüz 
başlamışken, Orka Holding olarak bizler 
dünya toplumlarının hazırlıksız yakalandığı 
ve sürdürülebilirlik hedeflerini hızlandıran 
pandemide sürdürülebilirlik konusunda da 
yaşanan tüm değişimlere hızla adapte olduk. 

Aynı şekilde ekosisteme olan duyarlılığımız 
sonucu bundan dört yıl önce geri dönüşüm 
için Ar-Ge çalışmalarına başlamamız 
sayesinde bu alanda da sektördeki değişime 
yön verdik. Müşterilerimizin gardroplarını 
ve ürünlerin öncesindeki tüm aşamaları 
sürdürülebilir hale getirmek üzere uzun 
süredir çalışıyoruz. 

Yapay zeka, büyük veri, nesnelerin 
interneti, artırılmış gerçeklik gibi 
teknolojilerin kullanımını artırdınız mı? 
Metaverse’e hazırlanıyor musunuz? İnternet 
üzerinden online kıyafet deneme gibi 
teknolojileri kullanmayı planlıyor musunuz?

Bugün geldiğimiz noktada global markalar 
olarak sorumluluğumuzun çok büyük 
olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilir bir 
geleceğe ne kadar katkı sunduğumuz, yeni 

nesillere ne ölçüde yaşanabilir bir dünya 
bıraktığımız ve aynı şekilde müşterilerimizin 
yaşam tarzına getirdiğimiz konfor ve şıklık, 
bizim için en öncelikli hedefler. 

Bu kapsamda 2022 yılında Damat Tween 
markamızla bir ilke daha imza atacağız. 
Modada Türkiye’nin ilk metaverse (sanal 
evren) mağazasını Mart 2022 döneminde 
açmaya hazırlanıyoruz. Böylece modada 
ilk’lerin yaratıcısı Orka Holding olarak 
sanal evrende de öncü olacağız. 

Dünya çapında yepyeni bir 
çığır açan sanal evrene yönelik 
GoArt Metaverse platformu ile iş 
birliği gerçekleştirdik. Metaverse 
mağazamızla müşterilerimiz, 
artık ev, ofis gibi bulundukları 
mekanlardan çıkarak mağazaya 
gitmek ve vakit kaybetmek 
zorunda kalmayacak. 
Diledikleri lokasyondan 
Artırılmış Gerçeklik 
(Augmented Reality - 
AR) ve Sanal Gerçeklik 
(Virtual Reality - 
VR) teknolojileri 
ile metaverse 
mağazamızda sanal 
gezinti yaparak 
ürünlerimizi 

tüm özellikleri ile inceleyebilecek, 
istedikleri kıyafeti, istedikleri bedende 
kendi avatarlarına (sanal kimlik) 
giydirme ayrıcalığına kavuşacak. Ve 
beğendikleri ürünleri online olarak satın 
alarak alışverişlerini tamamlayabilecek.  
Müşterilerimize metaverse evreninde 
360 derece mağaza deneyimi yaşatmayı 
planlıyoruz. 

AR teknolojilerinin özellikle e- ticarette 
kullanımının önünü açacağı, şirketlerin 

müşterileriyle iletişim dilini yeniden 
programlayacağı, satış faaliyetlerinin 
artık yeni platformlar ve pazar yerleri 
üzerinden yapılacağı bir gelecek çok 
yakında bizleri bekliyor. Bizim de 

grup olarak AR-GE’den pazarlamaya 
tüm stratejilerimizde artık metaverse 

de yer alıyor. Avatarlarla 
olan etkileşimin, Damat 

Tween’in metaverse 
dünyasında da marka 
bilinirliğini artıracağına 
inanıyoruz. Metaverse’ün 
de gelişme hızı ve yakın 

bir gelecekte “yeni 
internet” ve “geleceğin 
sosyal medyası” 
olacağı göz önüne 
alınırsa, bu evren 

eğlenmek ve etkileşim kurmanın çok ötesinde 
bir işlevselliğe erişecek. Giyilebilir NFT’lerin 
kurgusal evrendeki yaşamın en önemli 
parçalarından biri olması hedeflenirken, 
online alışverişin metaverse içerisinde 
kullanıcıların ürünleri kendi evlerindeyken 
deneyebilmelerine olanak sağlayacak bir 
noktaya gelmesini planlıyoruz.

EKLEMEK İSTEDİKLERİNİZ…
Dünya moda perakendesinin lider 

kuruluşlarından Orka Holding olarak 
Damat Tween D’S damat markalarımızla 
erkek giyimde küresel markalarla zirveyi 
paylaşıyoruz. Üç markamızla da beş 
kıtaya yayılmış durumdayız, 80 ülkede 431 
mağazamız bulunuyor.

Bu yıl özellikle dünya modasına yön veren 
ülkelerden İtalya ve İspanya’da çok önemli 
başarılar elde ettik. İtalya, İspanya, Polonya, 
Dubai, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, 
Güney Afrika, Kenya, Kudüs ve Irak’ta toplam 
26 yeni mağaza açtık. 

Grup olarak global yolculuğumuzda pazar 
çeşitliliğine çok önem veriyoruz. Her yıl 
olduğu gibi gerek 2022 yılı gerekse 2023 yılı 
ve sonrasında marka zincirimizi genişletmeyi 
sürdüreceğiz. Gerek yıl içinde uluslararası 
bayilerle yaptığımız düzenli toplantılarımız 
gerekse bu yıl katıldığımız Fransa’nın 
Cannes şehrinde düzenlenen MAPIC gibi 
uluslararası marka organizasyonlar da 
net olarak gösteriyor ki, gelecek yıl yurt 
dışında gerek mağaza gerek ihracat bazında 
büyümeyi sürdüreceğiz. 2022 yılının sonunda 
da 25 yeni mağaza ile global yolculuğumuza 
devam etmeyi planlıyoruz. Diğer taraftan 
uzun süredir Ar-Ge çalışmaları yapılan yeni 
pazarlara girişimiz olacak; Kuzey Avrupa ve 
İngiltere gibi… 

Yine 2022 yılında Giresun’da 30 milyon 
TL yatırımla üçüncü üretim tesisimizi 
açmayı planlıyoruz. Yeni yatırımımızla 
gömlek ve pantolonda üretim kapasitesini 
iki kat artacak ve 300 kişiye ek istihdam 
sağlayacağız. Ciro hedefimiz 1 milyar 250 
milyon TL’ye ulaşmak olacak. Halen grup 
bünyesinde 2 bin 500 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Amacımız istihdamı gelecek yıl 3 
bin kişiye çıkarmak...

2310 OCAK 2022 PAZARTESİ

KKS MÜHENDİSLİK
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Demirciler Sitesi, C4 Blok No: 233 Başakşehir/İSTANBUL

Tel: (0212) 549 80 90 (Pbx) Fax: (0212) 549 80 95 www.kks.com.tr - www.ascit.com.tr - e-mail: info@kks.com.tr

ASÇİT®
“Çitte Kalite ve Güven”

Sanal evrende de öncü olacağız

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Orakçıoğlu



AKIT 28. YIL 24 CMYK

24 10 OCAK 2022 PAZARTESİ

BUĞRA KARDAN

E nerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı Fatih Dönmez, önemli 
değerlendirmelerde bulundu.

DÜŞÜŞ SÖZ KONUSU
Enerji fiyatlarının oynak 

olduğuna işaret eden Dönmez, şunları aktardı: 
“2020’de pandeminin rolüyle petrolün varil 
fiyatı 40 dolar seviyesindeydi. Doğal gaz fiyatı 
125-130 dolar civarındaydı. Kömür fiyatı da 40 
dolar düzeyindeydi. Bu 3’ü de enerjinin birinci 
derecede hammaddesini, kaynağını oluşturan 
klasik yakıtlar. Dünyada elektrik üretiminde 
doğal gaz ve kömür kullanımı birçok yerde 
yüzde 50’lerde. Küresel anlamda kömürün 
elektrik üretiminde kullanımı hala yüzde 
35’lerde. Bizde ise bu oran yüzde 30’larda. 
Geçen yıl bizde doğal gazın payı yüzde 
20’lerdeydi, bu sene yüzde 32’lerde. 

2021’de ise petrol 80 dolarlara kadar çıktı. 
Doğal gaz çok daha ilginç bir şekilde artarak 
bin 200, bin 300 dolarlara yükseldi. 

Çok kısa olmakla beraber bazı günlerde 
bin 500 dolarları bile buldu. Ortada 8-10 kat 
arasında bir artış var. Kömürün fiyatı eylül 
ayında 240-250 dolara vardı. Şu aşamada 
140-150 dolar. 

ÜRETİM DARALDI
Petrol ve doğal gaz sektörü bugünden 

yarına aniden hızlanabilen bir sektör 
değil. Pandemiyle beraber yeni yatırıma 
başlanmadı. Yatırımda hız kesildi. Arz 
yetersizliğiyle karşı karşıya kalındı. Avrupa 
öteden beri kendi gazının yaklaşık 3’te 
1’ini üretiyordu. Ancak üretimde belirgin 
gerileme görüldü. Küresel olarak petrolde 
yaklaşık 99 ila 100 milyon varillik bir üretim 
tüketim dengesi var. Bu üretim seviyesini 
koruyabilmesi için endüstrinin küresel 
anlamda her yıl 600 milyar dolar yatırım 
yapması lazım. Yatırımlar azalınca da talep 
aynı seviyede bile gitse tutturamıyorsunuz.  
Rusya da bu süreçte bazı hazırlıklar yapmıştı 
ama gaz akışını başlatamadı. Kuzey Akım’da 
lisans alınamadığı için faaliyete geçmedi.  
Bu tip aksamalar da ister istemez pazarda 
daralmaya neden oluyor, fiyat artışına yol 
açıyor. Ama biz buna rağmen vatandaşımıza 
hem gazı hem de büyük oranda gazdan 

ürettiğimiz elektriğin maliyetlerini 
yansıtmadık. “

BÜYÜK BÖLÜMÜ DEVLETTEN
Vatandaşların enerji maliyetlerini önemli 

ölçüde azalttıklarına dikkat çeken Dönmez, 
“Konutlara sunduğumuz doğal gazda 400 
lira olan faturayı 100 liraya düşürmüş 
durumdayız. Şu anda faturanın yüzde 80’ini 
karşılar vaziyetteyiz.  Elektrikte de bu oran 
yüzde 50 gibi. Doğal gazda 80 milyar lira, 
elektrikte de 20 milyar lira sübvansiyondan 
söz ediyoruz” dedi.

Dönmez, elektrikte kademeli tarife 
uygulamasıyla ilgili detayları paylaştı. 
Dönmez, şu açıklamaları yaptı: “Belli bir 
tüketime kadar birinci kademe, o tüketimin 
aşan kısmı ikinci kademe olacak şekilde bir 
uygulamaya geçiyoruz. Birinci kademede 
sınır ortalama 100 metrekarelik bir evin 

asgari elektrik ihtiyacına göre olacak. 
Arkadaşlarımız teknik çalışmalar yaptı. 
Türkiye’nin ortalama hane tüketiminden 
hareketle bir kademe belirlenecek. Ve o 
kademeye kadar daha düşük bir birim 
fiyat ortaya çıkacak. Herkes aynı fiyattan 
ödeyecek. Ortalama tüketimi aşan bir miktar 
daha ödeyecek. Burada tasarruf ve verimli 
kullanmaya teşvik etmeyi de hedefliyoruz. 

Su da belediyeler kademeli tarifeye geçti. 
Biz de elektrik ve gazda da benzer bir şekilde 
çalışıyoruz. Kademeyi belirlerken bir ailenin 
asgari tüketimine bakacağız. Faturalara 
‘Birinci kademe tüketiminiz şu kadar, ikinci 
kademe tüketiminiz şu kadar, toplam tüketim 
şu kadar’ diye yazacağız. “

YARDIMLAR DEVAM EDİYOR
Dönmez, kömür yardımının devam ettiğini 

anımsattı. “2003’ten bu yana 33 milyon ton 

kömür dağıttık. 2020’de 1.8 milyon aileye 
kömür yardımı yaptık” diye konuştu.

Dönmez, 628 yerleşim yerine doğal gaz 
verildiğini de hatırlattı. Bakan, “Nüfusun 
yüzde 80’i doğal gaza erişebiliyor. Yaklaşık 
yüzde 70’i de fiilen kullanıcı konumunda. 
Anadolu’nun ücra köşelerinde bile doğal 
gazdan istifade söz konusu” ifadelerini 
kullandı.

25 YIL ISITACAK
“2020’de Karadeniz Sakarya Gaz Sahası’nda 

540 milyar metreküplük keşfi açıkladık. 
İlk andan itibaren de hemen plan, proje, 
mühendislik çalışmalarına hız verdik. 2023’ün 
ilk çeyreğinde Karadeniz gazını sistemimize 
bağlamayı arzu ediyoruz” diyen Dönmez, 
sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk yıl muhtemelen 
3-4 milyar metreküp civarında bir üretimimiz 
olacak. 2026’da maksimum seviye olan 15-20 
milyar metreküp yıllık üretime ulaşacağız. 
Karadeniz gazıyla ülkemizin ihtiyacının yüzde 
30’unu karşılayacağız. Bu da Türkiye’deki 
tüm konutların yaklaşık 25 yıl süreyle doğal 
gaz ihtiyacını giderebilecek düzeyde. Yerli 
gaz sisteme girdikçe pahalı gaz sistemden 
çıkacak. İnşallah üretim maliyetlerimiz ithalat 
fiyatlarının altında olacak.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI
Diğer taraftan arama ve tarama 

çalışmalarımız devam ediyor. İlk gazı 
bulduğumuz yerin etrafına biraz daha 
yoğunlaştık. Ocak ve şubatta gazı ilk 
bulduğumuz sahanın güney batı bölgesinde 
keşif amaçlı sondaj daha yapacağız. Oradan da 
somut veriler geleceğini düşünüyoruz. Bir de 
Kastamonu açıklarında sismik araştırmalar 
yaptık. Gelinen aşamada Barbaros Hayrettin 
Paşa Ordu açıklarında araştırmalarda 
bulunuyoruz. 2022’de bir müjde olabilir. Bu 
yeni sahalarda da sabırla bekleyelim.”

4’ÜNCÜ GEMİ YOLDA
Dönmez, yeni sondaj gemisinin yakında 

göreve başlayacağını duyurdu. Dönmez, 
“Türkiye’nin 4’üncü sondaj gemisi mayısta 
elimizde olur. Temmuz gibi gerekli işlemlerini 
ardından operasyona start veririz. Bu son 
nesil ve ilk defa bizim kullanacağımız bir 
gemi. Fiyatı da çok hesaplı” şeklinde konuştu.

YENİ BİR MÜJDE VEREBİLİRİZ
Bakan Dönmez, Karadeniz gazını 2023’ün ilk 

çeyreğinde sisteme bağlamayı planladıklarını 
bildirdi.  Ayrıca Ordu açıklarında sismik araştırma 
yapıldığını kaydeden Dönmez, “2022’de de müjde 
verebiliriz, sabırla bekleyelim” şeklinde konuştu.

Fatih Dönmez

RESUL EKREM ŞAHAN / ANKARA   

G azetemizin 28’inci yıl dönümüne 
ilişkin konuşan Süresiz Nafaka 
Platformu Kurucu Başkanı İlhan 

Ergincan, önemli değerlendirmelerde 
bulundu. Süresiz Nafaka Platformu 
Kurucu Başkanı İlhan Ergincan, “5 yıldır 
yürüttüğümüz süresiz nafaka, tazyik 
hapsi, boşanma davalarının uzunluğu, 
İstanbul sözleşmesi, 6284 kadının sözlü 
beyanı ile ilgili adaletsizlik konularında 
Yeni Akit Gazetesi yapmış olduğu 
haberler ile her daim bizlere destek 
oldu. Yeni Akit Gazetesi’nin, ‘Aile Bakanı 
Aileye kör, sağır ve dilsiz’ başlıklı haberi 
sonrası o dönemki Aile Bakanımız Zehra 
Zümrüt Selçuk mağdurların temsilcisi 
olarak beni ve Mesut Arabul’u görüşmek 
için davet etmiştir. Bahsetmiş olduğum 
bu haber Yeni Akit Gazetesi’nin siyasiler 

tarafından ne kadar dikkate alındığının 
bir örneğidir. Her daim doğrunun yanında 
olan ve Aile konusuna siyaset üstü 
olarak bakan, bizlerden aldığı görüşleri 
silmeden yayınlayan Akit gazetesini bu 
ilkeli ve dik duruşundan dolayı tebrik 
ediyorum. İstanbul Sözleşmesi’nin 
kaldırılması ve çocuk icrasının son 
bulması hususunda en büyük katkı 
Yeni Akit Gazetesi ve çalışanlarından 
gelmiştir. Süresiz nafaka adaletsizliği 
konusunda her hafta yayın yapan Akit 
Gazetesi’nin destekleri ile inanıyorum ki 
aile kurtulacak ve feministlere meydan 
boş bırakılmayacaktır. Bu bağlamda 
Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı nezdinde 
Resul Ekrem Şahan’a, İstanbul Haber 
Müdürü Murat Alan ve Faruk Aslan’a 
mağdurlar ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

Gazetemizin 28’inci 
yıl dönümüne ilişkin 
değerlendirmede bulunan 
Süresiz Nafaka Platformu 
Kurucu Başkanı İlhan 
Ergincan, “Her daim 
doğrunun yanında olan ve 
Aile konusuna siyaset 
üstü olarak bakan, 
bizlerden aldığı 
görüşleri silmeden 
yayınlayan Akit 
gazetesini bu 
ilkeli ve dik 
duruşundan 
dolayı tebrik 
ediyorum” diye konuştu. İlhan Ergincan

Süresiz Nafaka Platformu’ndan Akit’e kutlama

Aile konusunda siyaset üstü 
bakan bir gazete!
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H ayatın bir diyalektik seyri vardır. 
İnsanın iradesi hiçe sayılmadan 
ilahi bir tasarrufla uhrevi bir 
çerçeve içerisine alınmıştır. 28 
yıl önce bir elin parmaklarını 

geçmeyen vatanperver insanların öncülüğünde 
kurulmuş olan Akit Gazetesi, bugün gelinen 
noktada dijitalleşmenin de katkısıyla dünyanın 
her tarafında okunan ve gündem belirleyen 
bir mecra haline gelmiştir. İnsan samimiyetten 
ibarettir. Samimiyetin olduğu her yerde büyüme 
evrensel bir realitedir. İşte Akit’in, bugün büyük 
bir medya grubu haline gelmesinin altında yatan 
ana saik, samimiyettir. Bu samimiyet kaynağını, 
Türk milletinin kadim töresinden almaktadır. 
Gazetelerinin sayfalarını, televizyon ekranlarını 
ve dijital mecra portallarını hakikatin sesine 
ayıran Akit, bu kararlı duruşuyla yerli ve milli 
medyaya da rota çizmiştir. Kumpaslar, iftiralar, 
baskınlar ve vesayet odaklarının olanca 
yıldırma politikasına rağmen inandığı değerleri 
gür bir seda ile savunmaktan vazgeçmeyen 
Akit, Türk Basın tarihinin mümtaz ve şahsiyetli 
bir sayfası olmuştur. 

TÜRK BASININA ROTA ÇİZDİ
Bundan 28 yıl önce küçük bir nalbur 

dükkânında temelleri atılan Akit Gazetesi bugün 
16 bin metre kare kapalı alana sahip iki plaza 
da dev bir medya grubu halinde yoluna devam 
etmekte. Hz. Musa’yı firavunun sarayında 
büyüten Allah’ın kudreti, Müslümanların sesini 
bastırmak için şeytani gürültüler çıkartan 
bir basın anlayışının olduğu dönemde tecelli 
ederek Akit’in de güçlenmesini sağladı. 
Hakkı söylemenin verdiği eşsiz özgüvenle 
büyümeye devam eden Akit kısa süre içerisinde 
Türkiye’nin en kurumsal medya gruplarından 
biri haline geldi. 

HAKİKATİN İZİNDE    
     BİR YAYIN POLİTİKASI

“İlim Çin’de bile olsa gidin alın” diyen 
bir peygamberin ümmeti olmanın 
bilinciyle yeniliklere sonuna kadar açık bir 
kurumsallaşma anlayışı güden Akit Medya 
Grubu, bünyesine bağlı faaliyet gösteren yayın 
kuruluşlarını en son teknolojik imkanlarla 
donatmakta. İnsan kaynakları alanında da 
çağının gerekliliklerini gözeten Akit, konusunda 
uzman, tam donanımlı, diyalektik düşünme 
becerisi ve analitik gözlem yeteneğine sahip 

gazetecileri istihdam etmekte. Grubumuzun ana 
omurgasını oluşturan Yeni Akit Gazetesi tam 
25 yıldır Türkiye’nin gündemini belirledi. Dikkat 
çektiği ve üzerine eğildiği konularla kırılması 
çok zor bir gazetecilik başarısı gösterdi. Büyük 
bir dağıtım ağına sahip olan Akit Gazetesi 
bu sayede 780 bin kilometre karelik vatan 
toprağının her santimetresine ulaşabildi. Bu 
muazzam dağıtım ağı aynı zamanda Akit 
Gazetesi’nin her mazluma ulaşabilmesinin 
yolunu da açtı. Türkiye’nin en modern matbaa 
tesislerine sahip olan Akit Gazetesi teknolojik 
olarak en üst seviyedeki baskı makinalarıyla da 
kusursuz bir yayımcılık anlayışı oluşturdu.

GAZETE, TV, İNTERNET
Ülkemizin her iline konuşlandırdığı 

muhabirleri sayesinde ise en güncel haberleri 
en sıcak haliyle gazetelerinin sayfasına taşıdı. 
Tecrübeli ve yürekli bir yayın kuruluna sahip 
olan Akit, en sarsıcı ve uyarıcı manşetleriyle de 
her daim “beklenen” bir gazete oldu. Genç ve 
dinamik bir muhabir kadrosunu bünyesinde 

barındıran Akit, editöryal alandaki üst düzey 
personeliyle de diğer gazetelerle arasındaki 
farkı sürekli olarak açmayı başardı. İki sene 
önce dürüst ve ahlaklı bir yayıncılık mottosuyla 
ekranlara merhaba diyen Akit TV, bugün kendi 
skalasındaki birçok TV’yi geride bırakarak 
büyük bir izlenme oranı yakaladı. Milletimizin 
değerlerini gözeten ve ailecek izlenebilecek 
bir televizyon olan Akit TV kısa sürede 
milletimizin büyük teveccühüne mazhar oldu. 
Milli ve manevi değerleri gözeten bir yayıncılık 
anlayışı güden Akit TV İstanbul ve Ankara’daki 
modern stüdyolarıyla da göz doldurmakta. 
Türkiye’nin her noktasından 24 saat boyunca 
canlı yayın yapabilecek teknik donanım ve 
insan kaynağına sahip olan Akit TV, kırılması 
zor bir rekoru da elinde bulundurmakta. Hızın ve 
anlık bilginin büyük önem taşıdığını keskin bir 
feraset örneğiyle gören Akit Medya Grubu’nun 
yöneticileri yeniakit.com.tr sitesiyle bünyesini 
güçlendirdi. Türkiye’nin en büyük beş haber 
sitesinden biri olan ve günlük milyonlarca 
“tık” alan internet sitemiz ahlaklı yayıncılık 

anlayışıyla da göz doldurmakta. Fazla tık 
alabilmek adına gayri ahlaki görüntülerin 
alabildiğine haber sitelerinin ekranlarını 
kirlettiği ve gencecik dimağların sözde 
habercilik anlayışıyla kirlendiği günümüzde, her 
yaştan insanın gönül rahatlığıyla okuyabileceği 
internet sitesiyle “Akit” farkını ortaya 
koymakta. 

“SEÇİCİ” REKLAMCILIK
Hakkı ve hakikati gür bir sesle her daim 

haykırmaktan bir an bile geri durmayan Akit 
Medya Grubu içerisinde yer alan Reklam 
Departmanı ise ekonomi dünyasına açılan 
kapımız olma niteliğinde. Firmalardan ya da 
çeşitli kurumlardan reklam alabilmek adına her 
türlü değerin ayaklar altına alındığı günümüzde, 
ilkeli bir reklam çizgisiyle hareket eden 
departmanımız aslolanın “helal kazanç” olduğu 
gerçeğini asla göz ardı etmemekte. Seçilen değil 
“seçici” bir reklamcılık refleksini elinde tutan 
departmanımız ülkemizdeki reklam dünyasına 
yön vermekte. 

28 YIL ÖNCE BAŞLAYAN SERÜVEN
16 bin 

metrekare 
kapalı alana 

sahip 
2 plazada 

500’e yakın 
çalışan
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Tehditlere boyun eğmedi 
YAZILARINA DEVAM ETTİ
M erhum Yayın Yönetmenimiz 

ve Yazarımız Hasan Karakaya 
ülkenin geçirdiği en zor 
zamanlarda kalemini kılıç gibi 
kullanan usta bir kalemdi. 

İnancından dolayı okul kapılarının önünde 
bekletilen kızların, dindar oldukları için önü 
kesilen siyasetçilerin, dünyanın dört bir 
yanında küffar tarafından zulme uğrayan 
Müslümanların her zaman 
yanında durdu. O, ümmetin 
fedaisi olarak basın alanında 
nasıl korkusuzca cihat 
edileceğini bize gösterdi. Bu 
yönüyle kendisinden sonra 
gelen genç gazetecilere 
öncülük etti. Darbe 
dönemlerinde dengeler adına 
susanlardan, dengeler adına 
zulme sessiz kalanlardan 
olmadı. O, zaten hiçbir zaman 
sıradan bir gazeteci değildi. 
Sıra dışı bir gazeteci olarak din 
düşmanlarının korkulu rüyası, 
Müslümanların umuduydu. 
İnsan ilişkilerinde kibar ve 
zarifti. Herkesle dosttu. Lakin milletimizin 
bütün düşmanlarını düşmanı bildi. Korkmadı, 
hep kükredi. Mümin yüreklere umut, 
münafıklara korku saldı. O da Necip Fazıl 
gibi küfrün buzdağlarını hohlaya hohlaya 
eritenlerden biri oldu. Türk basın tarihine 
adını altın harflerle yazdıran Karakaya, 
vefatının üzerinde yıllar geçmesine rağmen 
hâlâ hayırla anılmaya devam ediliyor. Bundan 
sonra da hatıraları nesilden nesile taşınacak. 
Gazetemizin öncü isimlerinden olan Merhum 
Hasan Karakaya büyüğümüzü iyi gününde 
kötü gününde her zaman yanında duran 
hayat arkadaşı değerli eşi Aysel Karakaya 
Hanımefendi ile konuştuk. 

l Hasan Karakaya ile tanışma hikayenizi 
dinleyebilir miyiz? Nişanlanma ve evlenme 
süreciniz nasıl oldu?

l Karabük’te oturuyordum. İstanbul’daki 
akrabamın yanına gezmeye geldim. Zaman 
zaman İstanbul’a gezmeye geliyordum. 
Hasan Bey ile zamanında çalışmış olan sevgili 
Onur Efe’nin müteveffa annesi ile ablam 
arkadaşmışlar. Hasan Bey, Onur Bey’e, o 
da annesine Hasan Bey’in evlenme isteğini 
aktarmış; ablam da arkadaşını arayarak “iyi 
olacak hastanın doktoru ayağına gelirmiş, 
Aysel benim yanıma gezmeye geldi” dedi. 
Sonra bana bazı açıklamalarda bulundu, buna 
karşın ben de “babamla Karadeniz gezisine 
çıkacağımı” söyledim. Ablam bana kızdı ve 
misafirleri kabul etmeye ikna etti. Hasan 
Bey, Onur Efe ve ailesiyle beni görmeye 
geldi. Ablam, ısrarla bizi yemeğe 
gönderdi. İlk çıkışımızda 
Hasan Bey’in vasıfları, 
düşünceleri benim 
istediğim gibiydi, 
bununla birlikte bir 
karara varmadan 
ablama geri geldik. 
Akşam yemeğini 
de enteresan bir 
şekilde ablamın 
evinde yedik. Aslına 
bakarsanız evet ya 
da hayır demeden yani 
net bir karara varmadan, 
her şey olumlu bir şekilde 
kendiliğinden ilerledi ve 
isteme aşamasına gelindi. 16 
Mart’ta nişanlandık ve 16 Mayıs’ta ise 
evlendik. Takvim 1977 yılını gösteriyordu.

“İŞİNİ SEVEN VE KORKUSUZCA  
     YAZILAR YAZAN BİR İNSANDI” 

l Evlilik hayatınızda hangi zorlukları 
yaşadınız hangi imtihanlarla mücadele etmek 
durumunda kaldınız?

l İşine çok bağlı, çalışmayı çok seven bir 
insan olarak işten genelde geç gelirdi, bazı 
zamanlar gece yarısına kadar kendisini 

beklerdim. Daha sonraki 
yıllarda dünyaya gelen 
çocuklarım da kendisini pek 
göremezdi. Uzun yıllardır izin 
günü olan Perşembe günü 
ancak akşam yemeğinde 
maaile bir araya gelirdik. Çok 
sonraları çocuklar şehir dışında 
üniversiteye başlayınca izin 
gününü Cumartesi’ye aldı 
da, daha fazla vakit geçirme 
şansımız oldu. Bu elbette büyük 
bir eksiklikti. 

l Bu konuda bir hatıranızı 
alabilir miyiz?

l Bir anımızı  ekleyeyim; 
bir gece misafirimiz gelecekti, 

sabah olamadığı tıraşını akşam olurken 
gazeteden haber geldi, tıraşını bitiremeden 
diğer yanağını havlu ile sildi ve apar topar 
gazeteye gitmek zorunda kaldı. İşte böyle işini 
seven ve korkusuzca yazılar yazan bir insandı. 

l Yazılarından dolayı tehdit alır mıydı? 
İftiralar ve tehditler onu yıldırır mıydı?

l Yazılarından dolayı zaman zaman 
tehditler alıyordu. Yazıları birilerinin kulağına 
fazlaca kar suyu kaçırıyor olmuş olacak 
ki, bir gün Kasım Gençyılmaz’ın kurmaca 
iftirası sebebiyle asılsız olduğunu bile bile 
yaşadıklarımız bizi oldukça üzdü; çünkü iftira 
olduğunu bilsek de, bu kurmacayı yapan 
insanların bir sonraki aşamada ne yapacağını 
kestirmek mümkün değildi. Hasan Bey sonra 
durdu mu? Elbette hayır, doğru bildiğinden 
asla şaşmadı ve aynı şekilde yazılarına ve fikir 
beyanlarına devam etti.

l Merhum Hasan Karakaya mesleğine aşık 
bir gazeteciydi. Onun işine bağlılığı meslek 
tutkusu gazeteciliğiyle ilgili neler söylemek 
istersiniz?

l Hasan Bey işine o kadar bağlıydı ki bir 
röportajda eşimin ikinci eşi gibiyim demiştim. 
Hatta sağ olsun Mustafa Karahasanoğlu 
ağabey bir gün bana “yenge hanım Hasan’ın 
başarısından dolayı önce size teşekkür 
ediyorum” dedi. Öyle yoğun dönemleri olurdu 
ki kızım Ayşenur bazen babasına mektup 
yazıp bırakırdı. Hasan Bey de, ailesine zaman 
ayıramamaktan üzüntü duyardı. İşine olan 
tutkusunu duyduğumuz saygıdan dolayı biz 

elimizden geldiğince bunu Hasan Bey’e 
hissettirmemeye çalışırdık. 39 yıllık 

evlilik hayatımız işte böyle geçti, 
vefatı her ölüm gibi erken oldu 

elbette.
l Hasan Karakaya’nın 

memleket meselelerine 
duyarlılığı hakkında neler 
söylersiniz?

l Ülkesini çok seven 
bir insandı, ülkenin içinden 

geçtiği zorlu dönemleri, 
problemleri çokça kafasına 

takar, çözüm bulmak 
için geceler boyu düşünür, 

okur, araştırırdı. Bir gecede 
normalde okunmaz denecek 

sayfa sayısındaki kitabı bitirdiğine 
şahit olmuşluğumuz vardır. Memleketin iyi 
olacağına dair sarsılmaz bir umudu vardı. 

Gelecekte muasır medeniyetler seviyesine 
çıkacağımıza, tarihte olduğu gibi çağ açıp çağ 
kapatacağımıza inancı tamdı.

l Müslümanların zorluklar yaşadığı 
dönemlerde ruh hali nasıldı? Müslümanların 
dertleriyle dertlenmek konusunda nasıl bir 
duruş sergilerdi?

l Müslümanlar için dindaşları için, zorda 
olan müminler için üzülür ve tasalanırdı ancak 
sadece Müslümanlar için değil, tüm mezalim 
altındaki insanlar için dertlenirdi. Bunlara 
çözümler düşünür, çözüm olacağına inandığı 
fikri tartışmalara katılır, eleştirilerini, çözüm 

önerilerini sözlü ya da yazılı olarak beyan 
eder, işin peşini de bırakmazdı. Zorda olanlara 
yardımcı olmaktan memnuniyet duyardı. 

l Gözaltına alındığı zamanlarda neler 
hissettiniz? Sert yazılar yazmaması 
konusunda uyardığınız olur muydu?

l Tabi ki hiç beklemediğimiz bir anda 
aldığımız haberle şok olduk. Ona olan 
inancımdan, doğru yoldan ayrılmadığını 
bildiğim için, “başını dik tut, sen suçlu değilsin” 
diye haber gönderdim. Zaten hak edene 
gereken cevabı hep verdiği için arkasında 
durdum ve destekledim.

Merhum Yayın Yönetmenimiz Hasan Karakaya’yı değerli eşi Hanımefendi ile konuştuk

Merhum Yayın Yönetmenimiz ve Yazarımız Hasan Karakaya’nın değerli eşi Aysel Karakaya Akit’e yaptığı 
açıklamada, “Yazılarından dolayı zaman zaman tehditler alıyordu. Ama Hasan Bey hiç durmadı, doğru 
bildiğinden asla şaşmadı ve aynı şekilde yazılarına ve fikir beyanlarına devam etti” ifadelerini kullandı.

FATMA GÜLŞEN KOÇAK
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l Sayın Cumhurbaşkanımıza olan 
muhabbetiyle ilgili neler söylemek 
istersiniz?

l Onlar zaten gençlik yıllarından beri 
arkadaştılar. Yol ve dava arkadaşıydılar. 
Mevkileri, görevleri değişse de bu 
dostlukları baki kalmıştır. Rabbim, Sayın 
Cumhurbaşkanı’mıza uzun ve sağlıklı bir 
ömür versin inşallah.

l Anma programına Sayın 
Cumhurbaşkanımızın katılması ve eşinize 
dair çok güzel cümleler kurması hakkında 
düşüncelerinizi alabilir miyiz?

l Çok çok güzel bir programdı, tabi ki 
Sayın Cumhurbaşkanı’mızın teşrifleri 
ve kullandığı güzel sözler için şeref ve 
mutluluk duyduk. Hele ki, üstat Necip Fazıl 
ile eş tutması, etkilendiğini söylemesi bizi 
ziyadesiyle memnun etti. Zat-ı Alilerine 

ne kadar teşekkür etsek azdır. Hasan 
Bey’in defni sırasında da Kur’an tilaveti 
bizi yine çok memnun etmişti, hüzne 
gark olduğumuz o anlarda. Ayrıca, Sayın 
Cumhurbaşkanı’mızın, zaman zaman 
hal-hatır sormak için beni araması da 
yine çok mutlu ve huzurlu hissettiğim 
zamanlardır. Organizasyonda emeği 
geçen başta Akit Medya Ailemize ve 
Sayın Cumhurbaşkanı’mıza sonsuz 
şükranlarımızı sunuyoruz.

l Hasan Karakaya’nın adının 
yaşatılması adına beklentileriniz nelerdir?

l Bizim, ailesi olarak, bir beklentimiz yok 
aslında, mütefekkir ve müellif insanların 
en büyük arzusu, eserleriyle ve fikirleriyle 
halkın nezdinde unutulmamaktır. Hasan 
Bey’in amel defterinin kapanmadığını ve 
hayırlarla yad edildiğine inanıyoruz. 

Tayyip Bey ile 
Hasan Bey 
yol ve dâvâ 
arkadaşıydılar

l Hasan Karakaya’ya vefasını 
eksik etmeyen Akit Gazetesi hakkında 

neler söylersiniz?
Akit ailemiz bizi hiç bir zaman mahcup 
etmedi. Gereken ilgiyi bize başından 
beri gösterdi. Hasan Bey’in mirasına 

sahip çıktı. Hülasa, kendilerine de 
hem bu organizasyon özelinde, 
hem de her zaman yanımızda 

oldukları için 
minnettarız.

 Akit, 
Hasan  Bey’in 

mirasına  sahip çıktı

l Geleceğe yönelik hayalleri neydi? Bu konuda neler söylerdi size?
Öncelikle, iyi evlatlar yetiştirmiş olmayı, evlatlarının iyi işler yapan, örnek insanlar olmasını 
istiyordu, hamdolsun ki utandırmadılar. Dünyadaki ve ülkemizdeki sorunların, tasaların ortadan 
kalktığını görmek de büyük bir arzusuydu. Bu sorunların ortadan kalkmasını o kadar isterdi ki, tüm 
mezalimin ortadan kalktığı, insanların hak, hukuk ve adalet içinde huzurla yaşadığı bir dünya hayal 
eder ve derdi ki “keşke çiçekten-böcekten bahseden yazılar yazabilsem!”

Aysel Karakaya
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“Tarih, kültür ve gastronomi kenti 
Yeşilyurt’u geleceğe hazırlıyoruz”
Belediye Başkanı Çınar, Yeşilyurt’un zengin kültürü ve mutfağıyla öne çıktığına işaret etti. Çınar, 
“Yeşilyurt’u modern ve nitelikli ilçe hüviyetine kavuşturmak için devasa yatırımlar yaptıklarını aktardı.

Dış cephe restore edildi

ÜRETİM DEVAM EDİYOR

AKİT’E 28. YIL KUTLAMASI
Y eşilyurt Belediye Başkanı 

Mehmet Çınar, Akit Medya 
Grubu’nun 28’inci yıl 

dönümü dolayısıyla kutlama mesajı 
yayımladı. Çınar, mesajında şu 
ifadelere yer verdi: “Yayın hayatında 
28’inci yılını geride bırakan Akit 

Gazetesi üstlendiği misyonla halkın 
gönlünde yer tutan saygın bir yayın 
organımızdır. Yayın hayatınıza 
başladığınız ilk günden bu yana aynı 
çizgide kararlılıkla ilerleyen, farklı 
bakış açısı ve tarafsız yorumlarla 
edindiğiniz saygınlık imajınızı can-ı 

gönülden tebrik ederim.  Temel 
amacı halkı bilgilendirmek ve 
bilinçlendirmek olan çalışmalarınızın 
daha nice yıllar sürmesini 
temenni ediyorum. Bu vesileyle 
Akit Gazetesi’nin 28. Kuruluş yıl 
dönümünü kutlar; ilk günden bugüne 

emeği geçen kurucu heyetinden 
genel yayın yönetmenine, yazı işleri 
müdüründen, muhabir kadrosuna, 
matbaa görevlisinden dağıtıcısına 
kadar tüm emek verenleri en kalbi 
duygularımla tebrik eder; nice 
başarılı yıllar dilerim.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı 
Mehmet Çınar, bölgesel 
kalkınmayı arttırmak için 
yürüttükleri çalışmaları 
anlattı.

DEVASA YATIRIMLAR YAPILIYOR
Çınar, şöyle konuştu: “Tarihsel ve 

kültürel değerleriyle, örf, adet, gelenek 
ve görenekleriyle, hoşgörülü, güler 
yüzlü ve çalışkan insanlarıyla, organize 
bölgeleriyle, verimli tarım arazileriyle, 
yöresel lezzetleriyle Anadolu 
kültürünün tüm öğelerini içerisinde 
barındıran, Malatya’nın en büyük ilçesi 
Yeşilyurt’umuz Malatya’nın aydınlık 
yüzü, batıya açılan penceresidir. Tarih, 
kültür, turizm, tarım ve gastronomi 
kenti olan Yeşilyurt’un güçlü tarihinden 
aldığımız ilhamla birlikte her alanda 
daha modern ve daha nitelikli bir ilçe 
hüviyetine ulaştırmak için devasa 
yatırımlar yapıyoruz.

23 kentten daha kalabalık bir nüfusa 
sahip Yeşilyurt’umuz gelişime açık 
bölgeleri ve son yıllardaki yatırımlar 
neticesinde yoğun bir şekilde göç 
alırken bizlerde sağlıklı, sürdürülebilir ve 
yaşanabilir yaşam alanlarımızın sayısını 
hızla artırıp vatandaşlarımızın temiz, 
modern, ferah ve düzenli alanlarda 
yaşaması için çaba sarf ediyoruz.

2019 yılındaki seçimlerinde vaat 
ettiğimiz 45 projemizin büyük bir 
kısmını tamamlayıp hizmete sunarken, 
bu vaatlere bölgemizin ihtiyaç duyduğu 
29 yeni projeyi de ekleyerek toplam 
tutarı 304 milyon 616 bin TL olan 74 dev 
yatırımla ilçemizin geleceğini bugünden 
inşa ediyoruz.”

ÇALIŞMALAR HIZLANDI
“İlçemizin farklı bölgelerindeki 

hizmet mekanlarımızı tek çatı altında 
toplayabilmek adına yapımına hız 
verdiğimiz Belediye Hizmet Binamız 
ve hemen yan tarafında hizmete 
sunacağımız Millet Bahçemizin yapım 
işlerini planlandığı gibi ilerletiyoruz” 
bilgisini paylaşan Çınar, şöyle devam 
etti: “Deprem kuşağında yer alan 
bir kent olmamız sebebiyle ilçemize 

depreme dayanıklı ve güvenli 
yaşam alanlarımızı artırmak adına 
ilkini TOKİ’yle iş birliği halinde 
Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde 
hizmete sunduğumuz Kentsel 
Dönüşüm Projemizin ikincisini kendi 
imkânlarımız ve mali kaynaklarıyla 
Turgut Özal Mahallesinde hizmete 
sunmak için çalışmalarımızı dört koldan 
sürdürmekteyiz. Dört ayrı bloktan 
oluşan, sosyal yaşam alanlarını içerisine 
alacak şekilde projelendirdiğimiz 
modern konutlarımızın temelini attık. 
Hemşehrilerimizin huzur ve güven 
içerisinde yaşamasına olanak tanımak 
adına Topsöğüt mahallemizdeki 
sosyal konut projemizin büyük bir 
kısmını tamamladık, yakında hizmete 
sunacağız.

İlçemizin köklü tarihi ve 
gastronomisini iç ve dış turizme 
kazandırmak adına başlattığımız 
restorasyon projelerimiz kapsamında 
tarihi bölgelerimizden Çırmıhtı’da 
bulunan tarihi tescilli Yeşilyurt 
Konaklarımızı satın alarak her birine 
ayrı fonksiyonlar yükleyerek geleneksel 
hayatın ön plana çıkmasını sağladık. 
Tekstil, Kahve Kent Belleği müzeleri 
başta olmak üzere 8 farklı temalı 

müzeyi hizmete açarak nostaljik 
eşyalar ve el sanatlarımızı buralarda 
gelen ziyaretçilerimizin beğenisine 
sunduk.  Yeşilyurt Kentsel Tasarım 
ve Lezzet Vadisi projemizin çatısı 
altında Beylerderesi ile Gündüzbey 
arasındaki doğal zenginlikleri, tarihi 
alanları, bölgeye has yemekleri, 
kadim meslekleri ve sokak oyunlarını 
bugünden geleceğe taşıyarak her biri 
ayrı bir değer taşıyan yatırımlarımızı 
ilçe sakinlerimizle buluşturduk. Doğu 
Anadolu Bölgesinde en fazla coğrafi 
işaret tescil belgesi alan belediye 
olarak kiraz yaprağı sarması, analı-
kızlı, içli köfte, tandır, dalbastı kirazı, 
banazı karası üzümümüzün tescil 
belgelerini aldık. Yöresel yemeklerimiz 
Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde 
düzenlenen 7. Dünya Helal Zirvesi’nde 
3 altın ile ödüllendirilip Türkiye Birincisi 
olmaya hak kazanırken, çalışmalarımızı 
her alanda geliştirip ilerletiyoruz. 
Malatya’ya gelenler Yeşilyurt’u 
görmeden gitmiyorlar, turistlerin ilgisi 
her geçen gün artıyor. Kendisine has 
zenginliklere sahip Gündüzbey’de 
yapımı büyük ölçüde tamamlanan 
Gündüzbey Sosyal Tesislerimizle 
bölgemizin cazibesini artıracağız.”

“M ahallelerimizin 
sosyal dokusunu 

güçlendirmek ve yaşam 
kalitesini artırmak 
adına başlattığımız 
‘Sokak Sağlıklaştırma’ 
projemiz kapsamında ilk 
etapta tespit ettiğimiz 
128 binamızın dış 
cephesini restore edip daha kaliteli bir seviyeye ulaştırdık” 
ifadesini kullanan Çınar, şunları kaydetti: “İsmiyle müsemma 
Yeşilyurt’umuzu daha yeşillendirmek amacıyla bugüne kadar 
217 adet parkı hizmete sunup 1 Milyon 661 bin 802 metrekare 
yeşil alanı hizmete sunarken, kişi başına düşen yeşil alan 
miktarını ise 5.03 metrekareye yükselttik. 2,5 yıl içerisinde 
ise toplam maliyeti 27 Milyon 105 bin TL. olan 23 yeni parkı 
ilçemize kazandırıp 
mahallelerimizin sosyal 
yaşam seviyesinin 
artmasına ciddi katkılar 
sunduk. Türkiye çapında 
yakından tanınan 
bölgelerimizin başında 
gelen Beylerderesi 
gibi doğal ve tabiat 
zenginliklerine sahip bölgemizin yapısal hüviyetini daha 
değerli ve özel hale getirmek için Beylerderesi Şehir Parkı 
gibi dev yatırımı gerçeğe dönüştürmekteyiz. Burası gelecekte 
Malatya’nın gözdesi, Yeşilyurt’umuzun incisi olacaktır 
Malatya’mızın giriş noktasında 1 milyon 350 bin metrekare 
alana dev bir sosyal yaşam merkezi kurarak, bölgemizin 
ihtiyaç duyduğu bir yatırımı daha vatandaşlarımızın hizmetine 
sunacağız, projemizin 
üçüncü etabına başlarken, 
bölgemizin en büyük 
parkını buraya inşa 
ediyoruz.2,5 yılda 10 bin 
600 adet fidanı toprakla 
buluşturup, Yeşilyurt’un 
ismine değer katacak 
hizmetlerin altına 
imza attık. İlçemizin dört bir tarafına ulaşımı rahatlatmak 
ve hemşehrilerimizin sağlıklı ve güvenli yollarda yolculuk 
yapması için 115 Bin 290 ton sıcak asfalt ile 281 km sathi 
kaplama serip, toplamda 80 km. imar ve kadastro yol açarak 
ulaşım ağımızın konforunu artırdık. Özellikle pandemi ve doğal 
afetlerden dolayı vatandaşlarımızın daha fazla tercih ettikleri 
kırsal bölgelerimizde ki yol 
yenileme çalışmalarına bu 
dönem daha fazla ağırlık 
veriyoruz. Yeşilyurt’u 
spor kenti yapmak için 
25 milyon tutarında 30 
ayrı bölgeye modern 
yeni nesil spor sahaları 
kazandırdık.”

Başkan Çınar şöyle dedi: 
“Vatandaşlarımızın alışverişlerini 

güzel ve nezih bir alanda yapmalarının 
yanı sıra esnaflarımızın da ürünlerini 
modern şartlarda satmalarını destek 
olmak amacıyla ilkini Çilesiz Mahallemizde 
hizmete sunduğumuz Semt Pazarlarımızın 
ikincisini yakın zamanda Yeşiltepe 
Bölgesinde hizmete alacağız.  İlçemizin 
tarımsal zenginliklerini ön plana çıkarmak 
amacıyla 177 bin metrekare alanda 
hizmete sunduğumuz Tarımsal Üretim 
ve AR-GE Sahamızda 150 bin metrekare 
alanda hububat ve bakliyat üretimlerimiz 
devam ederken, 70 çeşit ata tohumunun 

yetiştiriciliği için gerekli alt yapıyı 
oluşturduk, 45 bin metrekare alanda 
ise süs bitkisi yetiştiriciliğine hız verdik 
ayrıca yine bu alanımızda 2021 yılında 25 
bin metrekare rulo çim üretimi yaparak 
belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. 
Bununla birlikte hizmete sunduğumuz Yeşil 
Gıda Seracılık alanımızda sahlep üretiminin 
yanı sıra meyve ve sebze üretimlerimiz 
devam ediyor. Malatya kayısımız ile 
bölgemize has dalbastı kirazımızın 
daha iyi şartlarda yetişmesine katkı 
sağlamak adına Gündüzbey ve Elemendik 
bölgelerinde toplam 50 bin metrekare 
alanda Kayısı ve Kiraz Bahçesi kurduk.”

Mehmet Çınar
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YATIRIMLARA YENİLERİ EKLENİYOR
PRESTİJLİ PROJELER ORTAYA KOYULDU

U laştırma ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, önemli 
açıklamalarda bulundu. 
Karaismailoğlu, dağları tünellerle; 
vadileri viyadüklerle aştıklarını 

söyledi. “Lojistik süper güç olma yolunda 
ilerliyoruz” diyen Karaismailoğlu, Antalya 
Havalimanı Kapasite Arttırma İhalesi’ne 
gösterilen ilginin Türkiye ekonomisine 
duyulan güveni ortaya koyduğunu dile 
getirdi.  Karaismailoğlu, kara yolları 
yatırımlarını arttırdıklarına dikkati çekti. 
2003’te 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş 
yol uzunluğunu 28 bin 400 kilometrenin 
üzerine çıkardıklarını bildirdi. Karaismailoğlu, 
2003 öncesi 50 kilometre olan toplam 
kara yolu tünel uzunluğunu yüzde bin 164 
arttırarak 617 kilometreye yükselttiklerini; 
otoyol uzunluğunu da 3 bin 532 kilometreye 
taşıdıklarını vurguladı.

YATIRIMLAR SÜRECEK
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale 

Köprüsü’nün 2022 yılının ilk çeyreğinde 
devreye gireceğini tekrarladı. Ayrıca “Dağları 
tünellerle aşıyor, derin vadileri viyadüklerle 
geçiyoruz” şeklinde konuştu.

2003-2021 yıllarında 600 kilometre 
uzunluğunda 382 tünel yapıldığına işaret 
eden Karaismailoğlu, “Çalışmalar devam 
ediyor” ifadesini kullandı. Karaismailoğlu, 
“Tüm yollarda toplam 650 kilometre 
uzunluğunda 465 tünel hizmet veriyor. 2023’e 
kadar yol ağımızda toplam 720 kilometre 
uzunluğunda tüneli vatandaşımızın hizmetine 
açmayı hedefliyoruz” bilgilerini paylaştı.

REKOR SÜREDE İNŞA EDİLDİ
Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta 1 Ağustos’ta 

son yılların en büyük sel afetinin yaşandığını 
hatırlatan Karaismailoğlu, şöyle devam 
etti: “Sel felâketinde Kastamonu, Bartın ve 
Sinop’ta toplam bin 228 kilometrelik yol 

ağımızın 115 kilometrelik bölümü hasar gördü. 
Üç ilimizde köprülerimiz yıkıldı, yollarımız 
hasara uğradı. Hasar gören köprülerimizin 
alternatiflerini 1-2 gün içinde açtık. Bölgedeki 
ulaşımın devamlılığı için yıkılan köprülerin 
yerine 48 saat içinde prefabrik menfezlerle 
geçici köprüler inşa ettik. Mobil çelik 
köprülerle ulaşımı acilen sağladık. Selin 
ertesi gününden itibaren ulaşımı başlattık. 
Yıkılan köprülerin yerine kısa sürede kalıcı 
köprüleri inşa ettik. 52 gün gibi rekor bir 
sürede tamamlanan Çatalzeytin Köprüsü’nün 
ardından Ayancık Terminal, Kumluca-2, Şevki 
Şentürk köprülerini de vatandaşlarımızın 
hizmetine sunduk.”

İKİ UYDUMUZ UZAYDA
Karaismailoğlu, uzayda yatırımların 

hız kesmeden devam ettiğinin altını çizdi. 
2021 Ocak ayında Türksat 5A’nın, 2021 
Aralık ayında Türksat 5B’yi başarıyla uzaya 

fırlatıldığını aktardı. Karaismailoğlu, “Türksat 
6A’nın tamamen milli imkânlarla entegrasyon 
ve test çalışmaları sürüyor. Türksat 6A’yı 2023 
yılında fırlatmayı planlıyoruz” diye konuştu.

METRO ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: 

“Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından toplam 44 proje inşa ediliyor. 
Türkiye genelinde Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığımız tarafından 312.2 kilometre 
kent içi raylı sistem işletmeye alınırken 7 
şehrimizde yürütülen 14 projede toplam 
184.7 kilometre hattın ise yapım çalışmaları 
sürüyor. İstanbul’da yapımı devam eden 
Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı 
Metrosu, Halkalı-İstanbul Havalimanı 
Metrosu, Tavşantepe-Sabiha Gökçen 
Havalimanı Metrosu, Bakırköy (İDO)-Kirazlı 
Metrosu, İstanbul Başakşehir-Çam ve Sakura 
Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, İstanbul 

Altunizade-Ferah Mahallesi-Çamlıca-Bosna 
Bulvarı Metrosu, İstanbul Kazlıçeşme-Sirkeci 
Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon projelerinin 
2022 ile 2023’te bitirilmesi hedefleniyor.”

Ankara-Eskişehir-İstanbul ve Ankara-
Konya YHT’nin vatandaşlara hizmet vermeye 
devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, 
“Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı 
Tren Demir Yolu Projesi, Ankara–Afyon-
Uşak-İzmir Hızlı Tren Demir Yolu Projesi, 
Bursa-Yenişehir-Osmaneli Hızlı Tren Demir 
Yolu Projesi, Halkalı-Ispartakule Arası Demir 
Yolu Projesi devam ediyor. Aksaray-Ulukışla-
Yenice Hızlı Tren Demir Yolu ve Yerköy-
Kayseri Hızlı Tren Demir Yolu projelerinin 
ihaleleri yapıldı” dedi.

AŞAMALAR KAT EDİLDİ
Demir yollarının yatırımlardaki payının 

arttığına işaret eden Karaismailoğlu, şunları 
belirtti: “Ülkemizi yeniden demir ağlarla örme 
hedefi kapsamında demir yolu uzunluğumuzu 
2021 yılı itibarıyla 12 bin 803 kilometreye 
çıkardık. Bin 213 kilometresi yüksek hızlı, 11 
bin 590 kilometresi konvansiyonel olmak 
üzere toplam 12 bin 803 kilometrelik demir 
yolu ağında halkımıza hizmet veriliyor. 
Hatların yüzde 47’sine tekabül eden 5 bin 
986 kilometresini elektrikli hatta çevirdik. 
Halen yaklaşık 847 kilometre demir yolunda 
elektrifikasyon yapım çalışmalarımız 
devam ediyor. Hızlı ve güvenli hizmetin 
önemli unsuru olan sinyalli hatlar 6 bin 828 
kilometreye ulaştı. Sinyalli hatların oranını 
yüzde 53’e yükselterek zaman ve emniyette 
önemli mesafeler elde edildi.”

Karaismailoğlu, 2003’te 26 olan havalimanı 
adedinin 2021’de 56’yı bulduğunu; bu 
sayının 61’e yükseleceğini kaydetti. Adil 
Karaismailoğlu, “2021 yılında ulaştırma ve 
haberleşme projelerine tarihi imzalar attık. 
Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda 
prestijli projeleri hayata geçirdik” diye ekledi.

Tarım ve Orman Bakanı 
Bekir Pakdemirli, 2021 
yılını değerlendirip 2022 yılı 
hedeflerini paylaştı.

BÜYÜME SÜRÜYOR
Bu senenin tüm dünyada olduğu gibi 

kuraklık, Covid-19, seller ve orman 
yangınlarıyla geçtiğini dile getiren 
Pakdemirli, tüm olumsuzluklara rağmen 
tarım sektörünün son 3 yıldır büyümeye 
devam ettiğini belirtti.

Pakdemirli, 2021’de tarımsal üretimin 
kuraklıktan bir miktar etkilendiğinden 
yakınarak, “2020 yılında biz aslında 
rekor üretim yapmıştık. Ormancılık 
alanında son 5 yılda Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne göre 
45’inci sıradan 27’nci sıraya geldik. 
Hayvancılıkta, Avrupa’da küçükbaşta 
birinciydik, şimdi büyükbaşta da birinci 
duruma geldik. Bu anlamda Türkiye’de 
besiciliğin, yetiştiriciliğin çok daha iyi 
duruma geliyor olması bizleri son derece 
mutlu ediyor” diye konuştu.

BİN TESİS DEVREYE ALINDI
Son 3 yılda 71 barajın inşasını 

bitirdikleri bilgisini veren Pakdemirli, 
su alanında 41 milyar lira yatırım 
yaptıklarını ve bin tesisi devreye 
aldıklarını aktardı. Pakdemirli, 2022 
yılında çok daha büyük başarılara 
imza atmak istediklerini vurgulayarak, 
şunları kaydetti: “Yağışlarımız iyi 
gidiyor. Çiftçilerimiz geçen yıla 
göre yüzde 30 varan oranda daha 
fazla yağış almaya başladı. Türkiye 
genelinde yağışlar iyi gidiyor. Tarım ve 
hayvancılık alanında hem bol hem de 
bereketli bir yıl bizi bekliyor. Ormancılık 
alanında da gerek yeşili korumak 
gerekse arttırmak konusunda tüm 
tedbirlerimiz aldık. Vatandaşlarımızla 

beraber 252 milyon adet fidanı diktik. 
2022’de bunun fevkinde bir ağaç 
dikimi yapıyor olacağız. Su alanında 
da en azından 40 civarında barajı 
bitirip 150 bin hektar civarında 
alanı daha sulamaya açma 
hedefimiz var.”

ÜRETİCİ KORUNDU
Pakdemirli, üreticiyi 

koruyacak adımlar 
attıklarını da anımsattı. 
Alım fiyatlarını hasattan 
evvel ilan edip çiftçiyi 
rahatlattıklarını hatırlattı. 
2021’de üreticiye 64 
milyar liraya yakın tarımsal 
kredi kullandırıldığına işaret 
eden Pakdemirli, “1.7 milyon 
hayvan yetiştiricimiz 42 milyar lira 
tutarında faizsiz krediden yararlandı” 
açıklamasını yaptı.

Bakan Karaismailoğlu, 2021 yılında ulaştırma ve haberleşme projelerine tarihi imzalar attıklarını 
belirtti. Karaismailoğlu, “Ana vatan, mavi vatan ve uzay vatanda prestijli projeleri hayata geçirdik” dedi.

2022 VERİMLİ GEÇECEK
Bakan Pakdemirli, yağışların geçen yıla kıyasla arttığının altını 
çizerek, “Tarım ve hayvancılık alanında hem bol hem de bereketli bir 
yıl bizi bekliyor. Ormancılık alanında da gerek yeşili korumak gerekse 
arttırmak konusunda tüm tedbirlerimiz aldık” ifadelerini kullandı.

U luslararası Tarım ve 
Gıda Konfederasyonu 

(TARIMKON) Başkanı 
Hakan Yüksel, pandemi 
döneminde ülkeler için 
gıda ürünlerinin öneminin 
arttığına dikkat çekti. 
Yüksel, bu durumun 
tarım ticaretini yeniden 
şekillendirdiğini bildirdi.

Yüksel, Covid-19’dan 
ötürü her ülkenin gıda 
stokunu arttırdığını anlattı. 
Doğal olarak tarım ürünleri 
ihracatının sınırlandığını 
ifade etti. Yüksel, “Yeni 
yıl yeni fırsatlar sunuyor. 
2022 yılında üretimimizi 
daha da artırarak 
ihracata odaklanmak 
için önümüzde büyük bir 
fırsat var. 2021’de tarım 
ürünleri ihracatımızın 20 
milyar doların üzerinde 
gerçekleşmesini 
öngörüyoruz. 2022’de 
de fırsatları iyi 
değerlendirebilirsek tarım 
ürünleri ihracatımızı 30 
milyar dolar seviyesine 

çıkarabiliriz” şeklinde 

konuştu. 
Yüksel, tarım ürünleri 

ihracatının yükselmesi 
için üretimin artması 
gerektiğini savunarak, 
şunları söyledi: “Dünya 
tarımında üretim değerinin 
yaklaşık yüzde 5’ini 
üreterek 7’nci sırada yer 
alan ülkemizde, teşvik 
mekanizmalarının sonuna 
kadar kullanılması 
gerekiyor. Üretim 
için verilen destek 
ve teşviklerle tarım 
sektöründe üretimin daha 
fazla özendirilmesi lazım. 
Ayrıca ürünlerimizin 
kalitesi de çok önemli. 
Daha bilinçli üretim 
yapılırsa ürünlerimiz daha 
kaliteli olacak ve tercih 
edilecektir. Ayrıca tarım 
arazilerinde bölünmenin 
önüne geçmelidir. İhracat 
için maliyet de önemli bir 
unsur. Şu unutulmamalı ki 
tarım arazileri bölünmediği 
takdirde üretim maliyetleri 
aşağı gelir.” 

Türkiye’nin en 
önemli pazarlarını Irak, 
Almanya ve Rusya olarak 
sıralayan Yüksel, “Tarım 

ürünlerimizin 
daha çok ülkeye 

girmesi için proje 
üretilmeli” diye 

ekledi.

İHRACAT 30 MİLYAR 
DOLARA ÇIKARILABİLİR

Bekir Pakdemirli

Adil Karaismailoğlu

Hakan Yüksel
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koZluk beledİYesİ’nde 
dur durak Yok

ALTYAPI TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Belediye Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçenin tamamında geniş 
kapsamlı altyapı temizlik çalışması devam ediyor.

Kozluk Belediyesi özel bir kanal aç-
ma aracı ile mahallelerde kanali-
zasyon ve yağmur suyu şebekele-

rine ait borulardaki tıkanıklıkları ve çe-
şitli inşaat benzeri atıkların oluşturdu-
ğu deşarj sorununu çözmek üzere baş-
latılan çalışmalar kent merkezinde de-
vam ediyor.

Belirli program dâhilinde çalışma-
larını sürdüren belediye ekipleri, ka-
nalizasyon ve yağmursuyu hatları-
nın tıkanmasıyla meydana gelebile-
cek olumsuzluklar için erkenden bir-
takım önlemler alıyor. Bu kapsamda 
cadde ve sokak üzerinde bulunan ka-
nalizasyon ve yağmursuyu bacaları 
son sistem kombine kanal temizleme 
aracı ile temizleniyor.

Kozluk Belediye Başkanı Ay-
han Eren bu çalışma ile Kozluk Bel-
diyesi olarak kentteki tüm kanal şe-
beke ağının çalışır vaziyette tutulma-
sını sağlayacaklarını belirterek çalış-

malalara önümüzdeki günlerde ilçe 
merkezinde daha çok ağırlık verecek-
lerini söyledi.

Ayhan Eren açıklamasında, “Koz-
luk Belediyesi olarak ilçe genelinde, 
altyapıda uzman işçilerimiz ve iş ma-
kinelerimizle düzenli olarak altya-
pı hatlarımızı bakımdan geçiriyoruz 
fakat böyle özel bir sistemle ihtiyaç 
çerçevesinde çalışıyoruz. Bu anlam-

da Kozluğumuzda altyapı sıkıntısı ya-
şanmasın diye çalışmalarımız aralık-
sız sürecektir. 

Kanalizasyon ve yağmursuyu hat-
larına taş, kum toprak, çöp maddeleri 
gibi çok çeşitli atıkların girmesi ve bi-
rikmesi dolayısıyla oluşan tıkanıklık-
ları bu son derece güçlü özel vakumlu 
sistemle gidereceğiz. 

Bu çalışmayla aynı zamanda mu-
ayene bacalarına taşınarak biriken 
maddelerin oluşturduğu kalıplaşmış 
yığıntılar sebebiyle oluşan hacim da-
ralmasını da önleyerek meydana ge-
len tıkanıklık ve yavaş deşarj sıkıntı-
sını da çözüyoruz. 

Genel anlamda ilçedeki tüm ka-
nal şebeke ağının çalışır vaziyette tu-
tulması ve planlı önleyici bakımları-
nın yapılması amacıyla araçlarımız ve 
ekiplerimizle aralıksız bir şekilde gö-
rev yaparak çalışmalarımız hız kes-
meden devam edecek“ dedi.

Kozluk Belediyesi araç filosuna 2 araç daha ekledi
Milletvekilimiz sayın Zi-

ver Özdemir ve Koz-
luk Belediye Başkanı sayın 
Ayhan Eren’in Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı sayın Mu-
rat Kurum ile yaptığı gö-
rüşmeler sonucunda Koz-
luk ilçemiz için bir adet JSB 
kepçe, bir adet çöp kam-
yonu ve 200 adet çöp kon-
teyneri kazandırıldı.

Ayhan Eren yaptığı 
açıklamada ise; “Kozluk 
Belediyesi araç filomuza 
kazandırdığımız araçlara 
büyük bir ihtiyaç duyuyor-
duk yaptığımız görüşmeler 

sonucunda Çevre ve Şehir-
cilik Bakanımız Murat Ku-
rum öncülüğünde taleple-
rimiz bakanlık tarafından 
yerine getirildi. Sayın ba-
kanımız Murat Kurum’a ve 
sayın milletvekilimiz Ziver 
Özdemir’e halkımız adına 
teşekkür ediyorum. Yeni 
araçlarımız halkımıza ha-
yırlı uğurlu olsun 200 adet 
çöp konteynerlarımızı da 
çok kısa bir sürede teslim 
alacağız. Kozluk halkı için 
daha yapacağımız ve ka-
zandıracağımız çok şeyler 
olacak inşallah” dedi.

 BAŞKAN EREN YOL ÇALIŞMALARINI İNCELEDİ 

K ozluk Belediye Başkanı Ayhan Eren, il-
çemizin çeşitli mahallelerinde kumlama ge-

rektiren yollar için talimat vererek yağışlar önce-
sinde bitirilmesini istedi.

İlçe Merkezinde ve çeşitli mahallelerimiz-
de taş olmayan yolların kış aylarındaki yoğun 
yağış nedeniyle çamurlanması ve kullanıla-
maz hale gelmesi nedeniyle Belediye Kademe 
Hizmet Müdürü Behçet Adsan ve fen işleri 
personellerinin ilçe genelinde yaptıkları ince-
lemeler doğrultusuna Başkan Eren’e verdikle-
ri brifing sonrası çalışamalara hız verdi.

Kozluk Belediyesi Kademe Hizmet Müdü-
rü Behçet Adsan yaptığı açıklamada ise; fen iş-
leri ekipleri tarafından başlatılan kumlama çalış-
maları ilçe genelinde hız kesmeden devam ediyor. 
Kozluk Belediyesi fen işleri ekiplerimizin İslam-
bey Mahallesi’nde parke kilit taşı Tepecik ve Yu-
karı Güneşli Mahallesi’nde ise yol arazi ve stabili-
ze yollarında kumlama çalışmaları devam etmek-
tedir. Tüm mahallelerimizdeki sorunlarla tek tek 
ilgilenildiğini ve önünüzdeki süreç içerisinde hiç-
bir mahallemizde sorun kalmayıncaya dek çalış-
malara aralıksız olarak devam edeceğiz“ dedi.

Yol kumlama ve stabilize çalışmaları 
aralıksız olarak devam ediyor

Ayhan Eren

GÖKSEL ÇAĞLAV / ANKARA

Gazetemiz Akit’in yayın hayatına 
başladığı günden bu yana 
Müslümanların ve mazlumların sesi 
olduğuna vurgu yapan ASSAM Genel 
Başkan Yardımcısı Ersan Ergür, “Yeni 

Akit gazetesi, inandığı doğrultu ve çizgiden asla 
taviz vermemiş,  geri adım atmayı düşünmemiş, 
dosdoğru istikametinde yayın hayatını bugüne 
kadar sürdürmeyi başarmış ve başarmaya da 
devam edecektir” dedi

Mazlumların sesi olan gazetemizin 28’ci 
Kuruluş yıldönümü nedeniyle Adaleti Savunanlar 
Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) 
Başkan Yardımcısı emekli Albay Ersan Ergür 
yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi; “Yeni 
Akit Gazetesi, sesi kısılmak istenen Müslüman 
camianın kısık sesi ve dillendirilemeyen 
hususların dillendirildiği bir haber merkezi 
olmuştur. Müslüman toplumun duygu ve 
düşünceleri ile toplumsal mutabakatına yaptığı 
katkı, emperyalizmin ülkemizde ki uzantıları 
ve maşası konumunda olan kişi kurum ve 
kuruluşların ipliğini pazara çıkaran, böyle yaptığı 
için de sürekli olarak belli çevrelerin hedefine 
oturtulmaya çalışılan bir kuruluş olmuştur. 
Defalarca kapatılmış, yayın hayatına zincirler 
vurulmak istenmiştir. Hele hele kendisine 

açılan, ‘260 general davası’ hafızalardaki yerini 
korumaktadır. Tüm bu yapılanlara rağmen 
inandığı doğrultuda ve çizgide asla taviz 
vermemiş, geri adım atmayı düşünmemiş, 
dosdoğru istikametinde yayın hayatını bugüne 
kadar sürdürmeyi başarmıştır. Müslümanların 
dünya siyaset sahnesine çıkmalarının ancak 
ekonomik ve siyasi anlamda süper güç olmasıyla 
mümkün olacağının farkında olan Akit Gazetesi 
bu anlamda Adaleti Savunanlar Stratejik 
Araştırmalar Merkezi Derneği’nin (ASSAM) 
ortaya koyduğu İslam Birliği Tasavvuru’nun 
ülkemizde ve dünya ülkelerinde bilinmesine ve 
algılanmasına ciddi anlamda katkı sağlamıştır. 
Yaptığı yayınlarla Uluslararası ASSAM İslam Birliği 
Kongreleri’ni desteklemiş ve siyasi otoritelere ve 
idarecilere bu misyonun duyurulmasında önemli 
bir rol üstlenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada 
Akit Gazetesi ve Medya Grubunun bu katkıları 
halk nezdinde olduğu gibi Ruzi mahşerde Cenabı 
Hakkın ve Resuünün huzurunda mizanlarında bir 
hayır olarak tüm mensuplarını arşın gölgesinde 
gölgelenmeye namzet kılacaktır. Biz buna 
inanmaktayız. Teşekkürler Akit Gazetesi ve 
Medya Grubu iyiki varsınız ve iyiki kısık sesimizin 
çığlığa dönüşen sesi oldunuz. ASSAM olarak 
bundan sonraki yayın hayatınızda da başarılar 
temenni ediyoruz!”

Ersan Ergür

“Çizgisinden 

TAVİZ 
vermeyen 
gazete”
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TOGG’da üretim hatlarının 
kurulumu başladı
Fikri ve sınai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye’ye ait küresel bir marka ortaya 
çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle 
yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ 
buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini paylaştı.

Togg, ilk seri aracını 2022 
yılının son çeyreğinde 
üretim bandından indirmeye 
hazırlanıyor. Togg’un ‘Yeniliğe 
Yolculuk’ hedefinin çekirdeği 

olan Gemlik Tesisi’nin inşaatında hızla 
sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde 
bölümlerinin hat kurulumu ile robotik 
üretim entegrasyon çalışmalarına da 
başlandı. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 
planlar dahilinde hedeflere adım adım 
yaklaştıklarını belirterek, “Akılla kalbi, 
doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla 
teknolojiyi birleştiren markamız Togg’un, 
ilk akıllı cihazı C segmenti SUV’un, önce 
ülkemizde ardından da Avrupa’da pazara 
çıkmasına yaklaştık” dedi.

HER ŞEY TIKIR TIKIR İŞLİYOR
Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, 

planlar dahilinde yol aldıklarını belirterek, 
şunları söyledi: “Akıllı cihazımızı 
geliştirirken verdiğimiz her sözün 
arkasında durarak, yolumuza emin 
adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 
yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin 
yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i 

yakaladık, üzerine çıkmayı hedefliyoruz. 
‘Marmara Bölgesi’nde üretim yapacağız’ 
dedik, Gemlik’i mobilitenin kalbi yaptık. 
‘Akıllı cihazımız değil, üretimimiz de 
temiz olacak’ dedik, Avrupa’nın en 
temiz tesislerini kurduk. ‘Pandemiye 
rağmen gecikme olmaz’ dedik, tesislere 
başlama tarihimizde şaşma olmadı, 
planlarımız çerçevesinde ilerliyoruz. 
İstihdamı bölgemizden sağlayacağımızı 
belirtmiştik, 2022’nin ilk haftalarında 
sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve 
operatör ihtiyacımızı bölgemizden 
sağladık. ‘Yerlileştirme hedeflerimiz 
var, planlarımız hazır’ dedik, Ankara’da 
Teknoloji Araştırma Merkezimizi, Gebze’de 
prototip atölyemizi hayata geçirdik. 
‘Fiziki testlere 2021 üçüncü çeyrekte 
başlayacağız’ dedik, başladık. 3 boyutlu 
modellerle simülasyonları tamamladık. 
Araç güvenliği ve dayanıklılığı tasarım 
analizlerini bitirdik. Şasi ve güç aktarma 
gibi geliştirme ve fonksiyon test 
prototiplerini Türkiye’de üreterek, test 
merkezlerine gönderdik. ‘Küresel oyuncu 
olacağız’ dedik, Stuttgart’ta Togg Europe’u 
kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. 

‘2022 sonunda bataryamız yerli olacak’ 
dedik, Farasis ortaklığında Siro’yu 
kurduk. 2020’de tam bu zamanda, ‘2021 
Ekim ayında ekipman kurulumuna 
başlayacağız’ dedik, başladık. Hızlı ve 
yaygın alt yapı oluşumuna destek için 
Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. ile 
hazırlıklara başladık.”

SİRO BÖLGENİN LİDER         
     OYUNCULARINDAN BİRİ OLACAK 

Togg ve Farasis Energy ortaklığında 
enerji depolama çözümleri geliştirmek 
üzere kurulan ve “Rekabetçiliği 
destekleyecek stratejik teşvikler” 
kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan 
Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 
2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 
GWs batarya paketi üretim kapasitesine 
ulaşacak. Siro’nun yerli batarya hücresi, 
modülü ve paketi üretilmesinde öncü 
olacağını dile getiren Gürcan Karakaş, 
Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da 
altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle 
birlikte çevre ülkelerde de otomotiv 
ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı 
olacağını belirtti.

Ekosistemimizin odağında yapay zekâ, 
blok zinciri, fintek ve oyunlaştırma var

Gemlik Tesisi’nde robotlar görev başında

MARKAMIZIN DNA’SINDA YER ALAN DUALİTE 
VE TEKNOLOJİ YENİ LOGOMUZDA BULUŞUYOR

O tomobili yeni nesil akıllı bir mobilite 
cihazına dönüştürdüklerini 

vurgulayan Karakaş, değişen kullanıcı 
beklentileri doğrultusunda cep 
telefonundan akıllı telefona yaşanan 
dönüşümün bugün otomotivden akıllı 
cihaza yaşandığını belirterek, şöyle 
devam etti: “Dünyada dönüşümle beraber 
önemli bir fırsat var. Otomobil artık 
yaşam alanına dönüşüyor. Biz bunu ev ve 
ofisle birlikte ‘üçüncü yaşam alanı’ olarak 
adlandırıyoruz. Biz de bir taraftan akıllı 
cihazımızı tasarlarken, öbür taraftan 
ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o 
ekosistemi kurmak için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Mobilite çözümleri, 
büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok 
zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve 
mobilite servisleri gibi stratejik alanlar 
üzerine yoğunlaşıyoruz. Oyunlaştırma 
felsefesi, oyunsal düşünmeyi ve oyun 
mekaniklerini oyun-dışı alanlara dahil 
edip, sunulan hizmeti ya da uygulamayı 
daha cazip hale getirmek için kullanılan 

güçlü bir yöntemdir. Ülkemizin güçlü 
olduğu alanlardan biri de oyunlaştırma, 
biz de amaçlarımız doğrultusunda 
bir araya gelen üç oyun start-up’ıyla 
çalışmaya başladık. Bu alanlarla birlikte 
verinin güvenliği de büyük önem 
kazanıyor. Hatta önümüzdeki dönemde 
araç güvenliğini test eden EuroNCAP gibi, 
araçların siber güvenliklerinin de test 
edilip yıldızlanması söz konusu olacak. 
Dolayısıyla öneminin altını her fırsatta 
çizdiğimiz blok zinciri sadece fintek 
için değil aynı zamanda akıllı cihazların 
güvenliğinde de kullanılacak bir teknoloji 
olarak öne çıkıyor. Blok zinciri teknolojisi 
zamanla araçların üzerinde birer dijital 
cüzdan olmasını da sağlayacak. Büyük 
veri dünyasının gelişen ve değişmeyecek 
teknolojisi blok zinciri olacak. Dijitalize 
edilmiş veri ve diğer varlıklar blok zinciri 
aracılığıyla güvenli biçimde saklanıp, 
transfer edilebilecek. Bu nedenle blok 
zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin 
merkezinde yer alacak.”

‘Yeniliğe 
Yolculuk’ 

hedefinin 
çekirdeği olan 
Togg Gemlik 
Tesisleri’nde 
inşaatının 
başladığı 
18 Temmuz 
2020’den itibaren 
öncelikle zemin 
güçlendirme 
çalışmaları yapıldığı anlatan M. Gürcan 
Karakaş, toplam 1 milyon 200 bin 
metrekare açık alan üzerine inşa 
edilen tesislerin toplam 44 bin adet 
zemin güçlendirme kolonu üzerine 
inşa edildiğini söyledi. Yaklaşık 2 bin 
kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim 
birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 
2022’de tamamlanmasının planlandığını 
ve şu an itibarıyla 62 robotun 
kurulumuna başlandığını açıklayan 
Karakaş, şu bilgileri verdi: “Tesisimizde 
toplamda 250 robot olacak. Temmuz 
2022 sonunda deneme üretimlerine 

başlayacağız. 
2022 sonunda 
da ilk seri üretim 
aracımızı banttan 
indireceğiz. 
Homologasyon 
testlerinin 
tamamlanmasının 
ardından da 
2023 yılının ilk 
çeyreğinde C 
segmentindeki 

ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı 
cihazımız piyasaya çıktığında, Avrupa 
kıtasında klasik olmayan bir marka 
tarafından üretilmiş ilk doğuştan 
elektrikli SUV olacak. Ardından da yine 
C segmentindeki Sedan ve Hatchback 
modelleri üretim sırasına girecek. Takip 
eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de 
aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan 
ve 5 modelden oluşan ürün gamımız 
tamamlanacak. 2030’a kadar tek bir 
platformdan 5 farklı model üretimiyle 
toplam 1 milyon adet araç üretmeyi 
planlıyoruz.”

M. Gürcan Karakaş

Gürcan Karakaş,  yeni Togg 
logosunu da değerlendirdi. 

Kullanıcı markası oluşturma 
sürecini tamamlamaktan 
mutluluk duyduklarını 
belirten Karakaş, “Logomuz, 

Togg’un yaşamı kolaylaştıran 
mobilite çözümlerisayesinde 
teknolojiyi ve insanı, bugünün 
ve yarının kesişim noktasında 
bir araya getiren, bir teknoloji 
şirketi olduğunu vurguluyor. 

Logomuzdaki dualite teması 
ise doğu ve batı kültürlerinin 
rasyonel ve duygusal dünyalarını 
harmanlayarak farklılaşmamızın 
temelini oluşturuyor” diye 
konuştu.

1871’den beri kalitesini ve titizliğini hiç bozmadan evlerimize nefis  
Türk kahvesini getiren Kurukahveci Mehmet Efendi, bugün 55’ten fazla ülkede tüketiliyor.  

Kurukahveci Mehmet Efendi, Türklerin dünyaya armağan ettiği Türk kahvesini,  
her yudumda aynı kalite ve keyifle dünyaya ulaştırıyor.

Dünyanın her yerinde 
nefis Türk kahvesi
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