'Kış Kartalı'nda sıkışan PKK, Avrupa'da nefes arayışında
AVUSTURYA’nın Başkenti Viyana’da bulunan Avrupa Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) Merkez Camisi, çarşamba gününe saldırı ile başladı. Saldırganların kamera kayıtlarında terör örgütü PKK ile özdeşleşen işareti yaptıkları görüldü. Saldırıların Derik, Sincar ve Karacak’taki terör kamplarına yönelik son yılların en kapsamlı hava
harekâtı olan Kış Kartalı’nın ardından düzenlenmesi dikkat çekti. Saldırıya Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, Vatan Partisi Avusturya Temsilcisi Muharrem
Yılmazer ve Avusturya Entegrasyon Bakanı Susanne
Raab’dan da tepki geldi.

arıyor.” Saldırının 25 Haziran 2020 tarihinde Viyana’da yaşanan “Favoriten olayları”nı da hatırlattığını belirten Yılmazer, şöyle devam etti: “O tarihte de
Türk Ordusu’nun sürdürdüğü Pençe-Kartal Operasyonu nedeniyle terör örgütü köşeye sıkışmış ve
bugün olduğu gibi yine kışkırtmalara başvurmuştu. Terör örgütü kışkırtma yapıyor çünkü büyük moral çöküntüsü içerisinde.”
Yılmazer, vatandaşları kışkırtmalara karşı uyardı ve sağduyu çağrısı yaptı: “Avusturya’da yaşayan
Türk toplumunu içine çekilmeye çalışıldığı kışkırtmalara karşı uyarıyoruz. Toplum olarak kenetlenmeli
ve sağduyulu davranmalıyız. Bunu başarırsak kışkırtıcılar amaçlarına ulaşamayacaklar.”

'ADALETE TESLİM EDİLMELİLER'
Saldırı, çarşamba 01.00 sularında düzenlendi. Kendilerini maskeyle gizleyen iki
kişi, ülke genelinde bünyesinde 60’ın üzerinde cami derneği bulunduran ATİB merkez binasının giriş katındaki camlarını kırdı. Olayın ardından ATİB yöneticileri ve
emniyet güçleriyle irtibata geçtikleri bilgisini paylaşan Türkiye
Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun,
gerekli girişimlerde bulunduklarını belirtti. Büyükelçi
Ceyhun, “Avusturya makamlarından beklentimiz, olay anına ilişkin
güvenlik kamera
kayıtlarını da de-

ğerlendirerek iki kişi olduğu görülen maskeli saldırganları tespit edip adalete teslim etmesidir” ifadelerini kullandı.
Saldırıya yönelik ilk incelemeleri, ATİB
Başkanı Fatih Yılmaz paylaştı. “Kamera kayıtlarından elde edilen görüntülere göre, söz
konusu kişiler saldırı esnasında terör örgütü sempatizanlarının
yaptığı işareti yapmaktadırlar”
diyen Yılmaz, saldırıyı “Üç
ayların başlangıcı olan böyle bir günde, buradaki
vatandaşlarımızın dişinden tırnağından artırarak inşa ettikleri merkez camimize yapı-

lan alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınıyoruz” sözleriyle eleştirdi. ATİB Merkez Cami, en son 2020’nin
eylül ayında terör örgütü yandaşlarının hedefi olmuştu.

'TOPLUM OLARAK
KENETLENMELİYİZ'
Saldırıya ilişkin bir başka açıklama da Vatan Partisi Avusturya Temsilcisi
MUHARREMYILMAZER’den
geldi. “Saldırıyı kınıyoruz”
ifadelerini kullanan Yılmazer, saldırının zamanlamasına dikkat çekti: “Türk Silahlı Kuvvetleri ‘Kış Kartalı Hava Harekâtı’ ile PKK terör örgütüne sınır ötesinde göz açtırmıyor. Ağır kayıplar veren ve köşeye sıkışan terör örgütü kendisine Avrupa’da moral

'BARIŞIMIZ İÇİN ZEHİR'
Viyana 10. bölgede bulunan ATİB Merkez Cami’ne
saldırıya yönelik bir kınama da
Avusturya Entegrasyon Bakanı SUSANNE RAAB’dan
geldi. Kamu yayıncısı ORF’ye
yazılı açıklamasını paylaşan
Raab, “Saldırılar endişe verici boyutlara ulaşıyor. Bu
tür saldırılar ülkemizde bir arada yaşamamız ve barışımız için zehirdir” ifadelerini kullandı. Viyana’daki bir camiye verilen zararın “mümkün olan en güçlü şekilde kınanması gerektiğini” vurgulayan Raab,
“Dini yaşama özgürlüğü, demokrasimizin büyük bir
varlığıdır ve dinin uygulandığı yerler nefretin hedefi
olmamalıdır” diye konuştu.

Alman okulunda
tepki çeken 'TÜRK'
sorusu
TÜRKLER, geçen 60 yılda Alman toplumunun vazgeçilmez bir parçası haline geldi ancak Alman okullarında
Türklere yönelik ırkçılık ve önyargılar sürüyor. Siegburg
Alleestrasse Lisesi’nin Etik dersinde öğrencilere yöneltilen soruda Türklere yönelik önyargı yeniden öne çıktı.
Ölen kardeşinin oğlunu Almanya’ya getirmek isteyen bir
aile babasından yola çıkılan soruda, babanın yeğeni ile
kızını evlendirmesinin ne gibi sıkıntılar yaratacağı soruldu. Sosyal medyaya da düşen soru üzerine okul yönetimine sert eleştiriler yöneltildi.
Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Eğitim Bakanı Yvonne Gebauer’e şikâyet mektubu yazdığını belirten Avukat Fatih
Zingal da Alman eğitim sisteminin “kızgınlık ve gizli ırkçılıkla dolu” olduğunu belirtti. “Kalıplaşma, ırkçılık ve önyargılar sebepsiz oluşmaz” diyen Zingal, “Bu öğretmenlerin
geçmişte ne kadar Türk öğrenciyi ihmal ettiğini bilmek
istemiyorum” ifadelerini kullandı.
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Hollandalı gençlerin
gözü

ALMANYA’daki Türk toplumunun futboldaki köklü temsilcilerinden Münih Türkgücü, yeni ana sponsorunu açıkladı. Kulüp Müdürü Max Kothny, Alman 3. Futbol Ligi’nde
mücadele eden kulübün yeni sponsorunun Remitly havale şirketi olduğunu duyurdu.
Bazı hissedarların paylarını yatırmamalarından dolayı maddî sıkıntılarla boğuşan kulüp, hafta başında kamuoyuna iflas bilgisini paylaşmıştı. Klüp, hakkında iflas
davası açılması için Münih yerel mahkemesine başvuruda bulunmuştu. Yeni sponsorun 2 milyon avro açığı
bulunan kulübün sorununa kesin çözüm olması beklenmiyor. Ancak varılan anlaşma, hafta başında yapılan
iflas açıklamasının ardından umut ışığı oldu. İflas sürecine yönelik değerlendirmesini de paylaşan Kothny, “Durumu bir son olarak değil, bir fırsat olarak görmek önemli. Artık geçmişin yükleri olmadan, olası yeni ve güçlü destekçilerin yardımıyla kendimizi yeniden düzenleme olanağına sahibiz” ifadelerini kullandı.

HollandaTasarrufBankası,EkonomiHaberleriRadyosuiçinHollandalı
gençlerlebiranketyaptı.Anketsonuçları,gençlerinbeklentileriyle
işverenlerinsunduklarıarasındakiciddiuyumsuzluğugözlerönüne
serdi.Sonuçlaragöre,18-35yaşgrubundakigençHollandalıların
yüzde25’iülkelerindeişiçinyeterlifırsatolmadığınainanıyor
AHMET KORKMAZ / HOLLANDA

ni şaşırttığını belirtiyor: “Bu olumsuz tablo yüz
binlerce genci ilgilendiriyor. Araştırmaya katıOLLANDA Tasarruf Bankası lan gruptaki gençlerin nerede yaşadıkları o ka(Samenwerkende Nederlandse dar önemli değil, yaptıkları işin içeriği veya mali
Spaarbanken – SNS) ile Eko- açıdan cazip bir iş imkânı bulmaları daha
nomi Haberleri Radyosu (Bu- önemli. Gençler bu yüzden Hollanda'dan çok
siness Nieuws Radio – BNR), daha ileriye bakıyorlar.”
Hollandalı gençlerin maddi gelir ve iş imkânEijlander şöyle devam ediyor: “Elbette çalarına yönelik bir anket yaptı. BNR sitesinde ya- lışmanın iyi bir getirisi olmalı, ancak gençler için
yınlanan anket sonuçlarına göre 18-35 yaş önemli olan tek şey bu değil. Gurur duyduğugrubundaki Hollandalı gençlerin yaklaşık dört- nuz, keyif aldığınız ve kendinizi iyi hissettiğiniz
te biri, Hollanda’da içerik veya mali açıdan il- bir şeyler yapmanız da çok önemli. Bu nedenginç bir iş için yeterli fırsat olmadığını düşünüyor. le insanlar zevkli ve ilginç buldukları işleri yapÜçte biri ise içerik veya mali açıdan daha ca- mayı önemli buluyorlar. İnsanlar bana gelip 'Ne
zip bir iş imkânı olduğunda yurt dışına taşınmayı yapmalıyım' diye soruduğunda, ben de onlara
bile düşünüyor.
soruyorum, 'Neyi sevmiyorsunuz, sevmediğiniz
işlerle uğraşmayı bırakınız' diyorum.”

H

HOLLANDA GENÇLERE YETMİYOR

Anket sonucunu değerlendiren SNS Bank
CEO'su Angela Eijlander, sonuçların kendisi-

GENÇLİK MASASI OLUŞTURULACAK
Anket sonuçlarını değerlendiren SNS Bank

yönetimi, ilk kurumsal adımını da açıkladı.
Gençlerin gelecek sıkıntılarını daha yakından
takip etmek isteyen banka yönetimi, bir gençlik masası kuracağını duyurdu. Gençlerin bu kurulda söz sahibi olmasını istediklerini belirten
Eijlander, projenin hedefinin “Gençlerin sorunlarını masaya yatırarak hep birlikte 'çıkış yolu'
aramak” olduğunu belirtti.
Eijlander ayrıca gençlerin SNS Bank'ı caddelerde görmeleri ve yanlarında hissetmelerinin önemine de dikkat çekti: “Groningen ve
Maastricht kentlerinde iki adet halk şubemiz
var. Bu şubelerimiz, örneğin bir iş planı hazırlamak için bir araya geldiğimiz yerlerdir. Hollanda'da iki yüzü aşkın şubemiz var ve bu mekânlara da böyle bakmamız gerekiyor. Eskiden
bankanın içinde yüksek bir tezgâhı vardı, şimdi daha fazla salon kanepesi olacak. Giderek
daha fazla işlem bankasından ilişki bankasına
geçmek istiyoruz.”

'MEMNUNİYETSİZLİĞE
YANIT VERMELİYİZ'
Araştırma sonuçlarını, Tilburg Üniversitesi'nden İşgücü Piyasası Sorunları Profesörü Ton
Wilthagen de değerlendirdi. Sonuçların, yeni
neslin memnuniyetsizliğine yanıt verilmesi gerektiğinin ciddi bir göstergesi olduğunu belirten Wilthagen, “Gençlerle ne istedikleri hakkında bir sohbet başlatarak onlara özgürlük ve
alan sunmalıyız” şeklinde konuştu. Wilthagen
şöyle devam etti: “Genç yetenekleri içeride tutmak çok önemli, çünkü gençlere ihtiyacımız var.
Gençlerin beklentileriyle Hollanda'da işverenlerin sundukları arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Birçok genç yurt dışına gitmeyi düşünüyor. İlk bakışta her şey olumlu görünebilir, ancak gençlerin arzuları, ülke sınırlarının dışına çıkıyor. Bence bu gelişmeler gençlerin
memnuniyetsizliğinin somut bir örneğidir.”

Sadık Ahmet Anıtı
Bursa’da açıldı
BATI Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet 75. doğum gününde Bursa’da anıldı. Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği (BTTDD) Bursa Şubesi'nin düzenlediği etkinlikle, Dr. Sadık Ahmet Anıtı ve Dr. Sadık Ahmet ile 29 Ocak Olaylarını anlatan fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Programda Ahmet’in eşi Işık Sadık Ahmet de
bir konuşma yaptı. Anıtın Bursa’ya kazandırılmasından
dolayı BTTDD Bursa Şubesi yönetimi ile katkısı bulunanlara
teşekkür eden Işık Ahmet, “Sadık Ahmet’in inandığı bir
dava vardı. Bu davayı bir gün kazanacağımıza inanan bir
liderdi” dedi. Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen etkinlikte Sadık Ahmet’in ailesinin yanı sıra Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve milletvekilleri de hazır bulundu.

İTT’den yeni yılda yeni hizmet binası
İstanbul en iyi
destinasyonlar
arasında
AVRUPA BİRLİĞİ (AB) Komisyonu'nun sürdürülebilir turizm ağı (EDEN), Avrupa’nın en iyi
destinasyonları oylaması başlattı. Aralarında
Roma, Londra, Amalfi Kıyıları, Atina, Girit, Viyana,
Graz, Bavyera, Nijmegen, Prag, Amiens, Marbella gibi yerlerin bulunduğu listede İstanbul da
yer aldı. 2009’dan bu yana seçilen en iyi turizm
destinasyonları kapsamında geçen seneki listede
Kapadokya da yer almış ancak kazanan Portekiz’den Braga olmuştu. Vatandaşların, 10 Şubat’a
kadar https://www.belturkhaber.be/haber/istanbul-avrupanin-en-iyi-turizm-destinasyonlarina-aday-gosterildi-3543 adresi üzerinden oy
kullanmaları mümkün.

İSVİÇRE’deki Türk
derneklerinin çatı örgütü
olan İsviçre Türk Toplumu
(İTT), yeni hizmet binasını açtı. Ülkenin en büyük
kenti Zürih’de yapılan açılışta Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Emine Ece Özbayoğlu Acarsoy, Zürih
Başkonsolosu Hasan Emre
Uygun, Cenevre Başkonsolosu İpek Zeytinoğlu Özkan ve Türk sivil toplum ve
dernek temsilcileri hazır
bulundu. Açılış davetinde
konuşan İTT Başkanı Suat
Şahin, yeni hizmet binası ile Türk toplumuna
yönelik çalışmalar için yeni bir merkez yaratmak istediklerini söyledi. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Aile
ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı gibi kurumlarla da İsviçre’deki Türklere yönelik
projeler geliştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Şahin, İsviçre’de yaşayan Türkleri
çalışmalarına destek vermeye çağırdı: “İsviçre Türk toplumunun varlığına gerekli olduğuna inanan bütün çevrelerden, Türkiye’mizin bütün renklerinden dostlarımızı ve

hemşerilerimizi işin içine katarak, temsil ve
etki gücü yüksek bir İTT’yi ortaya çıkarmak,
İsviçre Türk toplumunun marka değerini
yükseltmek için çalışacağız.”

'TÜRKİYE ANA VATANINIZ
İSVİÇRE YUVANIZ'
Türkiye’nin Bern Büyükelçisi Acarsoy, İsviçre’de yaşayan Türk toplumunun ikili
ilişkilerin geliştirilmesindeki önemine dikkat çekti. İTT çatısı altındaki dernek ve federasyonların ülkede yaşayan Türk vatandaşlarının birlik ve beraberliğini kuvvet-

lendirdiğinin altını çizen
Acarsoy, “Köklü ve çok boyutlu ilişkilerimizin olduğu
İsviçre'de sayıları 140 bine
yaklaşmış olan Türk toplumunun siz kıymetli üyeleri,
ülkemizle İsviçre arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinde çok önemli rol oynuyorsunuz. Türkiye, sizin ana
vatanınız ancak İsviçre de
yuvanız” diye konuştu.
Vatandaşların ana vatanlarıyla bağlarını koparmadan İsviçre toplumuyla
her alanda başarılı şekilde
bütünleşmesine desteklerini de yineleyen
Büyükelçi Acarsoy, ülkedeki Türklerin başarılarından duyduğu memnuniyeti dile
getirdi. İkili ilişkileri güçlendirmek adına
daha iyi çalışmanın önemine işaret eden
Acarsoy, “Türkiye-İsviçre ilişkilerine nasıl
daha çok katma değer sağlayabileceğimiz,
Türk toplumunun birlik içinde İsviçre'deki
statüsünü nasıl daha da ileri bir noktaya taşıyabileceğimiz üzerinde durmamız ve bu
düşünceleri el birliğiyle eyleme dönüştürmemiz gerekiyor” dedi.

İlk kapanma
en az 800 can
kaybını önledi
AVRUPA Birliği (AB) yeryüzü gözlem programı Copernicus Atmosfer İzleme Servisi, Kovid-19 salgının ilk
döneminde alınan tedbirlerin hava kalitesine olan etkisini inceledi. Azot dioksit, ince partiküt madde ve yer seviyesindeki ozon da dahil olmak üzere temel kirlilik kaynaklarındaki düşüş ile Şubat-Temmuz 2020 dönemindeki ölümleri karşılaştıran Copernicus, hava kalitesinin
iyileşmesiyle 800’den fazla can kaybının önlenmiş olabileceğini bildirdi. Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu ile
47 Avrupa şehrinde yapılan araştırmaya göre, okul kapatma, evden çalışma, etkinliklerin ertelenmesi gibi
tedbirler neticesinde kara taşımacılığındaki azalmaya bağlı
azot dioksit emisyonlarındaki düşüş etkili oldu. Öte yandan Avrupa Çevre Ajansı (AÇA) da azot dioksit bazının
solunum ve kalp rahatsızlıklarıyla bağlantılı olduğu ve AB’de
her yıl 50 bin erken ölümden sorumlu olduğuna dikkat
çekiyor. AÇA, bu sebeple 2019'da AB genelinde 307 bin
erken ölüm yaşandığını açıklamıştı.
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Hollanda’da benzin
rekora koştu

Ziraat Bankası, Almanya’nın en iyileri arasında
TÜRKİYE’nin, Almanya’da faaliyet yürüten,
kamu bankası Ziraat Bank International AG, Almanya'da ‘en iyi’ bankalar arasına girdi. Alman Bild
gazetesi, bankanın, mevduatlara negatif faiz uygulamayan ve hesap işletim ücreti almayan ilk üç banka arasına yerleştiğini duyurdu.

NEGATİF FAİZDE KAYIP 116 MİLYAR AVRO
AKARYAKIT fiyatları Avrupa’da yükselişine devam
ediyor. Hollanda’da benzinin litre fiyatı 2,15 avroya
yükselerek rekor kırdı. Mazot fiyatları, 1,84 avroluk
değerini korurken, LPG 1,144 avroyu gördü. Uzmanlar,
avronun dolar karşısında değer kaybetmesinin ve akaryakıt fiyatlarının dolara endeksli oluşunun fiyat artışlarında belirleyici olduğunu söyledi. Benzin İstasyonu Sahipleri Derneği (BETA) Başkanı Ewout Klok, artışlarda otomobil yakıtı üzerindeki yüksek tüketim vergilerinin de etkili olduğuna dikkat çekti ve ülkede benzin ve mazot fiyatlarının, yarısından fazlasının vergi
olduğunu vurguladı. Öte yandan Rusya ve Ukrayna
arasındaki gerilimin ve Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle artan taleplerin fiyat artışlarına ciddi etkisi olduğu belirtiliyor. Hollanda’nın, Hong Kong’dan
sonra dünyanın yakıt için en pahalı ikinci, Avrupa’nın
birinci ülkesi olduğu biliniyor.

‘Türkiye, turizmde
50 yıl daha lider’

BİRLEŞMİŞ Milletler Dünya Turizm Örgütü
(BMDTÖ) Genel Sekreteri Zurab Pololikashvili, turizm
sektörünün durumu ve Türkiye’nin turizmdeki konumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı’na
konuşan Pololikashvili, Kovid-19 salgınının sektörü
olumsuz etkilendiğini, 2022 yazının turizm için hayati olduğunu vurguladı. Pololikashvili, dünyada 100 milyon kişiye istihdam sağlayan sektörün, salgın döneminde 4 trilyon dolarlık kayıp yaşadığını belirtti. Pololikashvili, 2019’da 1,5 milyar turistle rekor kırılırken,
2020’de yüzde 85’lik bir düşüşle ‘felaket’ yaşandığını ifade etti. Kovid-19 nedeniyle turistlerin çok sayıda
belirsizlik ve karmaşayla karşılaştığını söyleyen Pololikashvili, bundan en çok Çin, Japonya, Kore Cumhuriyeti
gibi Asya ülkelerinin etkilendiğini kaydetti. Pololikashvili, Avrupa’nın da benzer durumda olduğunu ve kısa
vadede turist sayılarıyla ilgili bir tahminde bulunmanın
zor olduğunu ekledi. Sektörün 2021’de yüzde 4’lük bir
toparlanma yaşadığını söyleyen Pololikashvili, özel sektöre yönelik devlet desteğinin sağlanması ve ülkelerin
seyahatleri kolaylaştırıcı ortak protokoller oluşturması gerektiğini vurguladı. Öte yandan Pololikashvili, Türkiye’nin doğal güzellikleri, kültürel çeşitliliği, misafirperverliği ile güvenlik ve turizm politikalarındaki hassasiyetleri sayesinde sektörde 50 yıl daha lider konumda
olabileceğine dikkat çekerek, Türk hükûmetini tebrik etti.
Rusya ve Ukrayna arasındaki geriliminin turizmi kötü
etkilediğine de değinen Pololikashvili, savaş durumunun tüm dünya için felaket olacağını söyledi.

Hollanda'da girişimcilerin
yüzde 39'u kadın

Tüketici platformu Biallo’nun hazırladıağı verilerde,
ülkedeki 400’den fazla bankanın, müşterilerden hesap işletim ücreti aldığı, 100 bin avro ve üzeri miktarda para bulunan hesaplara ise negatif faiz uyguladığı kaydedildi. Negatif faiz uygulamasının
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‘BAŞARI TESADÜF DEĞİL’
Ekonomistler, Ziraat Bankası’nın bu başarısının
tesadüf olmadığına dikkat çekiyor. Türk bankalarının, son 10 yıl içinde olanaklarının üzerinde bir hizmet vererek, yüksek standartlara ulaştığı ve bu başarıların kalıcı olduğu belirtiliyor. Berlin, Münih, Frankfurt, Köln, Hamburg, Duisburg ve Hannover’de şubeleri bulunan Ziraat Bank International AG, 250 mil-

yon avrodan fazla öz kaynağıyla Almanya’da Türk sermayeli
bankalar arasında başı çekiyor.
Öte yandan, Almanya’da yüzde 5,3’e ulaşan tüketici enflasyonu 30 yılın rekorunu kırarken, Avrupa Merkez Bankası (ECB), enflasyondaki artışa müdahale etmediği ve bireysel tasarrufların erimesine
neden olduğu için
eleştiriliyor.

TCMB’NİN TÜRK LİRASI
KALKANI YURT DIŞINA AÇILDI:

DÖVİZLER YUVAM’A
Türkiye’de
yürürlüğegiren
ABD doları, avro ve İngiYUNUS EMRE ÖZGÜN
sterlini cinsinden döviz
kurkorumalımevduat lizvarlıklarını
ÜRKİYE Cumhuyurtdışındariyeti Merkez
ki bankalardan Türkisistemiyurtdışında
B a n k a s ı
ye’de açtıracakları döyaşayanTürkleriçinde
(TCMB), yurtdıviz tevdiat hesaplarına
şındaki Türk vatandaşları- hizmetesokuldu.Dövizlerini ve katılım fonlarına
na yönelik Yurtdışında Yeraktaracak. Aktarılan
YUVAMhesabına
leşik Vatandaşlar Mevdudövizler, TL cinsinden
at ve Katılım Sistemi (YUYUVAM hesaplarına
aktaranTürkler,teşvik
VAM) uygulamasını başdönüştürülerek, Merlattığını duyurdu. Yurtiçin- getirisindenyararlanırken
kez Bankası’nın hesade bir süredir uygulanan ve
bına aktarılacak. SonTürkiyeekonomisine
dolarizasyonla mücadelede
rasında Merkez Bankası,
etkili bir enstrüman olduğu
bu dövizleri dönüşüm kuru
dekatkı
belirtilen uygulama, yurtdışında
üzerinden satın alacak ve
sunacak
yaşayan milyonlarca Türk’ün dökarşılığını Türk lirası olarak

T

viz tasarruflarını, devlet güvencesinde liraya çevirmesini sağlayacak. Uygulamayla vatandaşlara teşvik getirisi sağlanacak ve Türkiye’nin ekonomik büyümesi ile
ödemeler dengesine katkı sunulacak.

tekrar ilgili bankaya yatıracak.
YUVAM hesabına aktarılacak teşvik
getirisi, döviz bazındaki anaparanın Türk lirasındaki karşılığını ve Merkez Bankası tarafından belirlenecek faizli miktarı içerecek.

ANAPARA, FAİZİYLE
BİRLİKTE KORUNACAK

YÜKSEK ORAN ÜZERİNDEN
ÖDEME YAPILACAK

Uygulamaya göre, yurtdışındaki Türkler,

HOLLANDA Ticaret Odası (KvK), ülkedeki kadın
girişimcilere dair verileri açıkladı. Buna göre, 2021’de
kendi işyerini kuran ve serbest meslek sahibi olan kadın işverenlerin oranı, geçen yıla göre yüzde 2 arttı
ve yüzde 39'a yükseldi. 2021’de toplam 120 bin yeni
girişimci KvK’ya kaydoldu. Ülkedeki kayıtlı şirket sayısı, 2 milyon 200’ye yükseldi. Büyümenin, “tam zamanlı serbest meslek” çalışanlarının sayısındaki artıştan kaynaklandığı belirtildi.Girişimcilik uzmanı fahri Profesör Josette Dijkhuizen, kadın girişimcilerin artmasının kapsayıcılık, yenilik ve sosyal etki açısından
çok önemli olduğunu söyledi. Dijkhuizen, yeni şirketlerin ağırlıklı olarak sağlık, inşaat, lojistik ve konaklama sektörlerinde kurulduğunu, yemek şirketlerindeki artışın da geçen senelerdeki iflaslar nedeniyle dikkat çekici olduğunu belirtti.

2021’de toplam 116 milyar, kişi başına ise 400 avroluk bir kayba neden olduğu vurgulandı. Ayrıca ülkede faaliyet yürüten 400’den fazla bankanın,
müşterilerden hesap işletim ücreti aldığı bildirildi.

YUVAM hesapları 3, 6, 12 ve 24 ay vade-

İngiltere Merkez Bankası
faiz artırımına gidebilir
İNGİLTERE’de enflasyonun 30 yılın en yüksek seviyesine ulaşması sonrası, İngiltere Merkez Bankası’nın (BOE) faiz artışını sürdürmesi
bekleniyor. Banka, Aralık 2021’deki enflasyon
artışı sonrasında yüzde 0,1’lik faiz oranını yüzde 0,25’e yükselterek, 3 yılın ardından ilk kez
faiz artırımına gitse de enflasyondaki artışı engelleyemedi. Başta enerji kalemleri olmak üzere ülkede artan taleplere karşın tedarik zincirindeki sıkıntılar, fiyat
artışlarını tetikledi.
ING Bankası Ekonomisti James Smith,
BOE yöneticilerinin,
ülkede yükselen enflasyondan endişelendiğini belirtti
ve 25 baz puanlık bir faiz artışının olabileceğini söyledi. Deutsche Bank Ekonomisti
Sanjay Raja da faiz oranın yüzde 0,5’e çıkarılabileceğini söyledi, BOE’nin, fiyat istikrarını sağlamak için ılımlı sıkılaşma politikasını yoğunlaştırabileceğine işaret etti. Uzmanlar, Aralık
2021’de yüzde 5,4’e ulaşan manşet enflasyonun,
iki yıl içinde yüzde 6,5’e ulaştıktan sonra

BOE’nin hedeflediği yüzde 2 oranına düşmesini bekliyor. Ancak BOE Başkanı Andrew Bailey, enerji krizinin 2023’e kadar sürebileceğini
ve yüzde 2’lik hedefe ulaşamama ihtimalinin olduğunu belirtti. Kantar Danışmanlık Şirketi’nin
yaptığı çalışmaya göre, İngiltere’deki ekonomik
darboğazın devam etmesi durumunda market
alışverişleri yıllık ortalama 180
sterlin daha artacak. Çalışmada,
Aralık
2021’de yüzde 3,5
olan market enflasyonunun Ocak
2022’de yüzde 3,8’e
yükseldiği belirtildi
ve fiyatların birçok
alanda arttığı vurgulandı.
Şirket yetkililerinden Fraser
McKevitt, fiyatların özellikle marketlerde bir
anda tırmandığını ve bu süreçte orta gelirli bir
hanenin yıllık market faturasına 180 sterlin eklenebileceğini kaydetti. 2021 sonunda ülkede
kırmızı et, alkollü içecek, vegan ürünler, tuzlu
atıştırmalıklar ve cips tüketiminin arttığı; bira,
domuz pastırması ve vitamin takviyelerinin satışının azaldığı bildirildi.

Belçika’da enflasyon 39 yılın zirvesinde
AVRO Bölgesi’ndeki enflasyonist dalgalanmadan
Belçika da etkilendi. Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin ocak ayı enflasyonunu yüzde 7,59 olarak açıkladı. Böylece enflasyon aralık ayına göre yüzde 1,88 artarak, 1983’ten bu yana ülkede kaydedilen en yüksek seviyeyi gördü. Ülkedeki çekirdek enflasyon oranı ise yüzde 2,98’e ulaştı. Enerji fiyatlarındaki
artışın, ülkedeki enflasyonu tetiklediği belirtildi. Ekmek,

süt, baklagiller gibi temel gıda ürünlerinin yanı sıra et,
alkollü ve alkolsüz içecekler, akaryakıt ve sağlık sigortası
gibi gündelik kalemler de artıştan etkilendi. Enerji fiyatlarındaki artış yüzde 60,86 gibi çarpıcı oranda gerçekleşerek, enflasyona yüzde 4,97 oranında yukarı yönlü bir etkide bulundu. 2021’e göre, ülkedeki doğal gaz
yüzde 153,7, elektrik yüzde 70,8, kömür fiyatları ise
yüzde 47,1 oranında arttı.

li olarak açılabilecek ve vadesinden önce hesaptan para çekilmesi durumunda, teşvik
getirisinden faydalanılamayacak. Vadesinden katılım fonu sahiplerine de vade sonu katılma hesabı bakiyesi Merkez Bankası tarafından ödenecek. YUVAM hesaplarına işleyecek faiz payı ile hesap açılışı ve vade sonundaki kur değişim oranı ve Merkez Bankası’nın sağlayacağı ilave getiri toplamı kıyaslanacak, mevduat ve katılım fonu sahibine yüksek oran üzerinden ödeme yapılacak.
Dönüşüm kurunda, dövizin Türk lirasına
çevrildiği gün Merkez Bankası’nca belirlenecek usul ve esaslara göre ilan edilen döviz
alış kuru baz alınacak.

‘ETKİLERİ ORTA VE UZUN
VADEDE GÖRÜLECEK’
Yatırım Bankacısı
Serhat Latifoğlu, gurbetçi vatandaşların çok
sayıda döviz hesabı bulunduğunu, bu nedenle
uygulamanın çok yerinde olduğunu vurguladı.
Latifoğlu, uygulamanın

kısa vadede çok büyük bir ilgi görmese bile 3
ve 6 aylık süreçte ilginin kademeli olarak aratacağını belirtti. Uygulamanın, Türk ekonomisine katkı sağlayacağını söyleyen Latifoğlu, “Oransal olarak Türkiye’deki uygulamadan daha fazla bir katkı sağlayacaktır. Örneğin Türkiye’deki dövizlerin yüzde 20’si Türk
lirasına çevrildiyse, gurbetçilerimizde bu oran
daha fazla olacaktır. Bunu da uzun vadede göreceğiz” değerlendirmesini yaptı.

‘LİRALAŞMA ADINA
ÇOK ÖNEMLİ’
Uygulamayla ilgili 2021’in son çeyreğinde
Türkiye’de başlayan kur korumalı mevduat sisteminin yarattığı hareket ölçüsünde bir beklentiye girilmemesi gerektiğini söyleyen Latifoğlu, uygulamanın dolarizasyonla mücadele
açısından çok önemli olduğunu vurguladı:
“Sisteme ilgi arttıkça, döviz fiyatlarında değişimi tetiklenecek ve buna paralel olarak TL,
avro ve dolar karşısında olumlu anlamda etkilenecektir. Dolayısıyla YUVAM uygulaması,
dolarizasyona karşı liralaşma adına çok
önemli bir adımdır. İnanıyorum ki beklediğimizden daha çok ilgi görecektir.”

‘Enerji krizi, orta vadede
endişe verici olabilir’
ULUSLARARASI Enerji Ajansı’nın (IEA) yayınladığı doğal gaz arzı raporuna göre, Kovid-19
sonrası toparlanan ekonomilerdeki doğal talebi,
2022’de bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı ve toplam 4,1 milyar metreküpe ulaştı. Arzın, artan talebi
karşılayamaması nedeniyle, spot doğal
gaz fiyatları
2020’ye göre
Avrupa Birliği’nde
(AB) 5 kat,
ABD’de 2 kat arttı. Asya’da, spot
sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatları ise aynı döneme göre 4 kat
arttı. Raporda, yüksek fiyatların, sanayicileri kömür
gibi alternatif yakıtlara yöneltildiği ve üretimin sekteye uğradığı belirtildi. Ayrıca dünya çapında doğal gaz talebini yönetecek güçlü politikalar uygulanmazsa, durumun gelecek birkaç yıl boyunca endişe verici olacağı kaydedildi. Rapora göre,

2021’de dünya çapında doğal gaz ticareti bir önceki yıla göre yüzde 9 artarak, 81 milyar metreküple
rekor kırdı. Boru hatlarındaki gaz ticareti, yüzde 12
büyüme kaydetti ve
dünyadaki toplam
gaz ticaretindeki artışın yüzde 65’ini
oluşturdu. Raporda AB’nin Norveç,
Azerbaycan ve Kuzey Afrika ülkelerinden boru hatlarıyla ithal ettiği gaz
miktarın yüzde 11
arttığına dikkat
çekildi. Rusya’nın
AB’ye önemli bir kısmını Türkiye üzerinden ihraç
ettiği gaz miktarının da yüzde 4 arttığı kaydedildi.
Çin ve Japonya sırasıyla dünyadaki en çok LNG
ithal eden ülkeler oldu ve dünyadaki LNG ticareti
yüzde 6 büyüdü. Öte yandan, raporda, 190 milyar metreküplük gaz sıvılaştırma kapasitesinin yaklaşık yarısının bir yıldan fazla gecikebileceğine dikkat çekildi.

AB, geçen yıl yüzde 0,3 büyüdü
AVRUPA İstatistik Ofisi (Eurostat) Avro Bölgesi’nin büyüme oranını açıkladı. Buna göre AB,
2021’yi, geçen yıla göre yüzde 0,3’lük bir ekonomik büyümeyle kapattı. Bölgenin Gayrisafi Yurt
İçi Hasılası (GSYH), 2021’in son çeyreğinde, geçen yıla kıyasla yüzde 4,6 artış gösterdi.
Mevsimsel etkilerden arındırılmış GSYH artışı, aynı dönemde yüzde 0,4 olurken, Kovid-19
salgının ekonomide en çok hissedildiği yıl olan
2020’nin son çeyreğine göre yüzde 4,8 olarak

kaydedildi. AB’nin 2021 genelindeki ekonomik
büyümesi ise yüzde 5,2 oldu. Ülke bazındaki
GSYH, 2021’in son çeyreğinde, 2020’nin aynı
dönemine göre Avusturya'da yüzde 2,2’lik, Almanya'da 0,7’lik, Letonya'da yüzde 0,1’lik düşüş yaşadı. Öte yandan İtalya’da yüzde 6,4, Fransa’da yüzde 5,4, İspanya’da yüzde 5,2, Almanya’da ise yüzde 1,4’lük bir artış gösterdi.ıt
için en pahalı ikinci, Avrupa’nın birinci ülkesi olduğu biliniyor.
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Arafta bırakılan Türkler
Fransa’da domuz kafalı
gamalı haçlı saldırılar
FRANSIZ yönetiminin İslam düşmanlığını körükleyen
politikaları, Müslümanlara yönelik saldırıların artmasına yol
açıyor. Ülkede Müslümanları hedef alan iki saldırı haberi
peş peşe geldi. Lot-et-Garonne bölgesinde, hizmet veren
“helal” market-kasap, saldırganlar tarafından ateşe verildi ve duvarlara gamalı haç çizildi. Marketin tamamen tahrip edildiği ancak can kaybı olmadığı açıklandı. Savcılık olayla ilgili “din, ırk ve etnik köken” gibi değerlere yönelik saldırılar kapsamında soruşturma başlattı. Toulouse kentindeyse içinde dükkanların olduğu, Müslümanlara ait bir cenaze evinin de bulunduğu merkezin önündeki bir trafik levhasına yabani domuz kafası ve derisi asıldı. Cenaze evinin işletmecisi Djamel Sekkak, sosyal medya hesabından,
durumu polise şikâyet ettiğini belirtti. Bölgenin, üçüncü kez
saldırıların hedefi olduğunu belirten Sekkak, Müslümanlara karşı durumunun giderek kötüleştiğini kaydetti.

İngiltere’de tacize
karşı 'kadın timi'
İNGİLTERE’de West Yorkshire polisi bünyesindeki kadın görevlilerden tim kuruldu. Bölgedeki kadın öğrencilerin
yoldan geçen araçlardaki kişilerin kendilerine laf attığı yönündeki şikâyetleri üzerine kurulan tim, tacizin en çok yaşandığı bölgelerde devriye geziyor. Sivil kadın polisler, cinsel içerikli ifadeler kullanan tacizcilerin araçlarını kenara çekip para cezası yazma yetkisine sahip. Tacizcilerin mahkemede yargılanması durumunda cezasının bin sterline kadar yükselmesi gündemde. Öte yandan devriye gezen sivil kadın polislere sözlü tacizde bulunan bir sürücüye de 100
sterlin para cezası yazıldı. Bölgedeki polis departmanı sosyal medya hesabından, “Araçlarının içinden kadınları hedef
alanlara tolerans gösterilmeyecek” mesajını paylaştı.

ECAAvizesiyleBirleşik
Krallık’ayerleşipişkuran
Türkler,vizeişlemlerinde
mağdurediliyor.Brexit’le
başlayansıkıntı,İçişleri
Bakanlığı’nınağır
işleyenbürokratik
süreçlerinedeniyle
aşılamadıveyüzlerceiş
insanıiflasıneşiğinde
DR. BERNA BRIDGE/OXFORD

B

İRLEŞİK Krallık İçişleri Bakanlığı’nın
ECAA vizelerine geç yanıt vermesinden dolayı binlerce Türk arafta sıkışmış kalmış durumda. The Independent gazetesi bu durumu “Açıkça hor görmek” olarak yorumluyor ve ekliyor: Bir yıldan fazla zamandır vize bekleyen iş insanları artık ümitsizliğe düşüyor. Daha önce Theresa May’in
Başbakanlığı zamanında da Başbakanın İçişleri Bakanlığı’na bazı konularda “düşmanca”
ve “sert” tavır almaları konusunda yazılı talimat verdiği biliniyor. Bu tavrın genele yayıldığı
endişesi ortaya çıkıyor.
Independent gazetesine göre, başlangıçta
Birleşik Krallık, insanları iş kurmaları için bağrına bastı ancak İçişleri Bakanlığı’nın anlaşılmaz tavrı yüzünden bu insanlar ve ailelerinin
bir kısmı Türkiye’ye dönmek zorunda kaldı.
Bakan ve Bakanlık binlerce iş insanının aileleriyle birlikte buraya iş kurmak için gelmelerine izin verip daha sonra bir yıl bekletip vize
vermemesi konusunda ağır eleştirilere maruz
kalıyor.

BM’den İsviçre’ye ırkçılık uyarısı
İSVİÇRE’de siyahilere yapılan ayrımcılığın şiddetlenmesi üzerine Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre hükümetinden önlem almasını istedi. İsviçre'de yaşayan Afrika kökenlilerin ayrımcılığına maruz kaldığını vurgulayan BM uzmanları, İsviçre hükümetinin ülke içindeki
ırkçı uygulamalarla mücadele etmesi gerektiğini açıkladı. BM Afrika Kökenli İnsanlar Uzmanları Grubu Başkanı Dominique Day, ülkede siyahilere yönelik ırkçı fişlemeler ve polis kontrolleri, insanları aşağılayan, suçlu muamelesi yapan ve yaftalayan uygulamaların olduğuna dikkat çekti. Ülkenin adalet ve güvenlik mekanizmasında ırkçı uygulamaların giderek yayılmasından

önceki yıl bu rakam yüzde 54 daha azdı ve
2019’da ise yüzde 297 daha az. Bu rakamın birden bu kadar artmasının ve gecikmelere neden olmasının bir nedeni de bu yolun kapanacağını bilen birçok Türk’ün son anda buraya
taşınıp başvuru yapmasıyla dosyaların birikmiş
olması ve İçişleri Bakanlığı’nın yükünün artması. Sorunu geçen hafta parlamentoya getiren
İşçi Partisi Milletvekili Feryal Clark Independent gazetesine verdiği demeçte “Her gün
yüzlerce e-posta alıyorum. Bu kişiler görevlerini
yapmış, vergi kayıtlarını ve diğer tüm işlemleri
İçişleri Bakanlığı’na iletmiş, bekletiliyorlar. İçişleri Bakanlığı ‘Eğer beklemek istemiyorlarsa Türkiye’ye dönebilirler’ diyor ancak bu ailelerin okullarda okuyan çocukları var. Bu o
kadar kolay değil” dedi. Feryal Clark hiç olmazsa geçici bir vize verilebileceğini açıkladı:
“Bu olay Birleşik Krallık’ın itibarı için de hiç
iyi değil, tüm dünyaya iş insanlarını nasıl hor
gördüklerini gösteriyor.”

endişe duyduklarını belirten
Day, İsviçre hükümetinin
tedbir alması gerektiğini
kaydetti. İsviçre’de
Federal İstatistik Ofisi (OFS) tarafından
yapılan araştırmaya
katılanların yüzde 76’sı, siyahi
vatandaşların ev bulmada ayrımcılığa
uğradığına inandığını söyledi. Aynı orana yakın bir kesim de yine siyahi vatandaşların işyerlerinde ayrımcılığa uğradığını belirtti.

'BAŞVURULARA KARŞI SAYGISIZLAR'
BİNLERCE AİLE MAĞDUR
Vize beklerken seyahat etme, ev satın
alma ya da çalışma olanağı olmayan aileler
maddi olarak büyük kayba uğruyor, bazıları sahip oldukları malvarlıklarını kaybediyor. Bir
örnek, bağımsız çalışan bir müzik öğretmeni
uzun bir süre vizesini bekledikten sonra ev kirasını ödeyemez duruma gelince evsiz kaldığını ve bir yardım derneğinden yardım aldığını,
onlara bağlı yurtlarda kalabildiğini ve yurttan
yurda yer değiştirmek durumunda olduğunu
açıklıyor.
Diğer bir örnekte, evli bir adam vize sorunları çözülmediği için eşi ve oğlundan yedi
ay ayrı kalmak zorunda kaldığını belirtiyor. Bir
diğeri ise bu vize işlemlerinin gecikmesinden
dolayı seyahat edemediğini ve ailesinden üç ki-

şinin cenazesine katılamadığını açıklıyor. Bu
durumda olan binlerce aile söz konusu.
Türkiye’nin Birleşik Krallık Büyükelçisi
Ümit Yalçın, Independent gazetesine verdiği demecinde Büyükelçilik’in bu konuyu yakından takip ettiğini, Birleşik Krallık’ın bürokrasiden kaynaklanan bu işlemleri hızlandıracağını umduğunu belirtiyor.

'ÜLKENİN İTİBARI SÖZ KONUSU'
ECAA vizesi, Türk iş insanlarına aileleriyle
birlikte Birleşik Krallık’a taşınıp burada kendi yatırımlarını yapma ve iş kurma hakkı tanıyor. Bu yol 2020’de Birleşik Krallık Brexit ile
AB’den ayrılınca kapandı ama bu tarihten
önce gelenler vizelerini uzatabiliyorlar. Eylül
2021’de 8 bin 251 kişi İçişleri Bakanlığı’ndan
ECAA vizelerinin uzatılmasını bekliyordu. Bir

İngiliz Alevi Federasyonu’nun Başkanı
İsrafil Erbil, ECAA vizesi bekleyen yüzlerce
ailenin maddi sıkıntı nedeniyle yiyecek bankasına başvurduğunu belirtti. 15 ay bekleyen
aileler olduğunu ekledi. Bir örnek vererek 44
Yaşındaki Kerim Beyaz’ın Marks & Spencer’sla Boots’a temizlik malzemesi sattığını ancak vize uzatılmasını beklerken seyahat edemediğinden çok fazla maddi kayba uğradığını, eşi ve çocuğunu yanına alamadığından Türkiye’ye geri döndüğünü açıkladı. London Solicitors şirketinde vize işlemleriyle uğraşan Razem Ahmed ise 55 müşterisi olduğunu ve 12
aydan daha fazla bekleyenlerin çoğunlukta olduğunu söyledi: “Bu kadar uzun gecikmeleri açıklayacak hiçbir neden yok. Genelde
başvuru yapanlara karşı saygısızlar ve İçişleri Bakanlığı’nın saygınlığına gölge düşürüyorlar.”

Karısını aldatan piskopos işten atıldı
TÜLİN UYGUR / STOCKHOLM
İSVEÇ Kilisesi Disiplin Komitesi tarihi ve
eşi görülmemiş bir karar alarak, eşini aldattığı gerekçesiyle Gotland/Visby piskoposunu
Thomas Petersson’u işten attı.
Komite, piskoposun evlenirken verdiği sözlere aykırı davrandığını ve piskoposluğun saygınlığına gölge düşürdüğünü belirtti. Petersson aynı piskoposluk bölgesinde çalışan
bir görevliyle senelerdir ilişkisi olduğunu

kabul etti. Daha sonra Başpiskopos Antje Jackelén bir açıklama yaparak bu kararın alınmasında birkaç faktörün rol oynadığını söyledi. Piskoposun profesyonel ilişki içinde
olduğu ve aynı yerde çalışan bir görevliyle
uzun yıllardır ilişki kurduğunu belirten Jackelén, olaydan “büyük bir üzüntü duyduğunu” belirtti. “Affetmek, olayı halının altına süpürmek değildir” diyerek herkesin hata yapabileceğini ancak hatanın düzeltilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
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Kalp krizi riskini
'göz'ünden anlıyor
BELÇİKA'da araştırmacılar, retina taraması sayesinde kalp krizi riskini öngören yapay zekâ sistemi geliştirdi. Leuven Üniversitesi'ndeki bir çalışmada, kalp ve damar hastalıklarında gözün retinasındaki kılcal damarların da etkilendiği, retinada yapılacak taramayla kalp ve damar hastalıklarının etkilerinin önceden belirli ölçüde
tahmin edilebildiği belirlendi. Üniversiteden yapılan açıklamada, bunun için hazırlanan yapay zekâ sistemiyle hastaların gelecek bir yıl içinde kalp krizi geçirme riski taşıyıp taşımadığı konusunda tahmin yürütülebildiği kaydedildi. Sistemin yüzde 70-80 oranında doğru tahminle çalıştığı açıklandı. Hastaların kardiyovasküler muayenelerinde ilave teşhis mekanizması olabilecek sistem sayesinde önleyici tedavinin daha erken başlayabileceği ifade edildi. Sistemin geliştirilmesinde 5 bin kişinin retina
ve kalp taramalarının analizi yapıldı. Çalışmada kullanılan verileri, İngiltere'deki Biobank adlı biyomedikal veri tabanı sağladı.

İki milleti 'çapraz
nakil' buluşturdu
BULGARİSTAN ve Türkiye’den iki hasta, çapraz nakil sayesinde böbreklerine kavuştu. Operasyon, İstanbul
Okan Üniversitesi Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı
ve Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan ve
ekibi tarafından yapıldı. Hastaneden yapılan açıklamada
Bulgaristan’da yaşayan Ivan Petrov Ivanov, hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konulan eşi Sılviya
Dimitrova Ivanova’ya uyum olmadığı için böbreğini bağışlayamadı. Zonguldak’ta yaşayan Erdal Ünal ise bir yıldır diyalize giren eniştesi Mustafa Cora’ya böbreğini vermek istedi ancak onların da arasında uyum yoktu. Prof.
Dr. Alp Gürkan ve ekibinin yaptığı operasyonla Ivanov'un
böbreği Cora'ya, Ünal'ın böbreği Ivanova'ya nakledildi. Operasyon sonrası konuşan Ivanov, “Yine olsa yine böbreğimi verirdim. Böbreğimi verirken din, dil, ırk ayrımı gözetmedim. Böbreğin ırkı olmaz. Böbreğimi memnuniyetle
verdim. Şu anda çok iyi ve çok mutluyum. Karşılıklı olarak birbirimize bir hayat bağışladık” ifadelerini kullandı.
Mustafa Cora da bir yıldır haftanın üç günü dört saat diyalize girdiğini, bu durumun yaşam kalitesini etkilediğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Diyaliz süreci beni çok
yıprattı. İki farklı milletiz ama insanlık çok önemli. Biz burada birbirimizin hayatlarına dokunduk. Hayatlarımızı kurtardık. Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.”

Çocuklarda
Çocuklarda Kovid-19
Kovid-19
grip
grip semptomundan
semptomundan farksız
farksız
Hollandagenelindeyapılanaraştırmanınsonuçlarıçocuklardaaşılamayıbirkezdahagündemegetirdi.
AraştırmacılardanBruijning'egöre,hernekadargriptenfarksızdaolsaennihayatinde'Enfeksiyonlarıönlemekiçinaşıyaptırmakgerekir'
AYDINLIK /AVRUPA

H

OLLANDA’nın Utrecht şehrinde
bulunan UMC Utrecht Tıp Fakülte
Hastanesi’nde yapılan araştırma çocukların Kovid-19’u grip veya soğuk algınlığı semptomlarıyla atlattığını ortaya koydu. Çocukların, Kovid-19 enfeksiyonunda rastgele
bir soğuk algınlığından daha ciddi şikayetleri olmadığı belirtildi. Soğuk algınlığı veya Kovid-19 hastası olan 300’den fazla aile, virüs enfeksiyonundan sonra hastalığın kesin seyrini incelemek için yakından izlendi. 582’si çocuk olmak üzere toplam 1.209 kişi, solunum
yolu enfeksiyonu semptomlarını kaydetmek
için Eylül 2020 ile Haziran 2021 tarihleri arasında günlük tuttu. Takip edilen kişiler arasında hangi virüse sahip oldukları PCR testleri ile kontrol edildi. Omicron varyantından
sonra virüsün daha önceki korona varyantlarına göre küçük çocuklarda (12 yaş altı) yaygın olduğu gözlemlendi. Araştırmaya katılan
çocukların yüzde 20 ila 40’ının korona virüsüne yakalandığı saptandı. Araştırmacılar, bir
tahmini kullanarak, korona pandemisinin yir-

mi ayından sonra, Hollanda'da 12 yaşın altındaki çocukların üçte ikisi kadarının virüse yakalanmış olabileceğini tahmin ediyor. Bu,
daha önce varsayıldığından önemli ölçüde daha
yüksek bir rakam.

'ENFEKSİYONUN
SEYRİ İZLENDİ'
Araştırmacılardan çocuk doktoru ve epidemiyolog Patricia Bruijning
yaptığı açıklamada, "Bir
süredir çocukların Kovid19’dan yetişkinlere göre
daha az etkilendiğini
biliyoruz. Ancak bu
çalışmanın güzelliği, artık hastalık
semptomlarına ilişkin ayrıntılı verilere dayanarak virüs enfeksiyonunun seyrinin ne

olduğunu gösterebilmemizdir" ifadelerini
kullandı.

'AZ TEST AZ VAKA'
UMC Utrecht'in araştırmasına
göre, tıp dünyasında daha önce
tahmin edilen çocuklara ilişkin
rakamların daha yüksek olması gerektiği düşünülüyordu. Çünkü antikorlar
enfeksiyondan sonra her
zaman görünür olmazlar
veya zamanla kaybolurlar. Çocuklar arasında
daha fazla enfeksiyon vakasının gözden
kaçırılmasının nedeninin
daha az
test yapılması gerçeğinden
kaynaklandığı ortaya kondu. Çocukların

ateş gibi daha şiddetli semptomlar için test
edilmesinden veya çocuklarda korona enfeksiyonu semptomlarının ortalama bir soğuk algınlığından farklı olmamasından kaynakladığı da başka bir tespit oldu. Bruijning,
yapılan takip sayesinde Kovid-19 ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının semptomlarını karşılaştırabildiklerini ve sonucunu şöyle
aktardı: “Çocuklarla, korona ve nezle arasında şikayetlerin şiddeti ve türü açısından hiçbir fark olmadığını görüyoruz. Bu araştırmanın da gösterdiği gibi, yetişkinlerde durum
kesinlikle böyle değil.”
Çalışmanın sonuçları, 12 yaşın altındaki
çocukların hala aşılanması gerekip gerekmediği sorusunu gündeme getirdi. Hollanda Sağlık Konseyi geçen günlerde kabineye 5 ila 11 yaş arasındaki çocukların aşılanmasına izin vermesini tavsiye etti. Çocukların
aşı olup olmayacağına ebeveynlerin kararına bırakıldı. Bruijning, karardan sonra bir
programda yaptığı açıklamayla şu vurguyu
yaptı: “Eninde sonunda grip aşısı ile aynı durumdayız. Enfeksiyonları önlemek için aşı
yaptırmanız gerek.”

İsveç Kovid-19 kısıtlamalarını 9 Şubat’tan itibaren kaldırıyor
TÜLİN UYGUR/STOCKHOLM
İSVEÇ Başbakanı Magdalena Andersson
“artık toplumu tamamen açmanın zamanı
geldi” diyerek tüm kısıtlamaların 9 Şubat’tan
itibaren kaldırılacağını açıkladı. Bu kararın
alınmasında yüksek aşılama oranı, daha az kişinin yoğun bakım gerektirecek kadar hasta
olması ve hastalıkla mücadele konusunda
daha fazla bilgiye ulaşılmasının önemli olduğu
belirtildi. İşverenler iki yıldır defalarca artırılan veya gevşetilen tüm kısıtlamalar nedeniyle çoğunlukla evden çalışan personel için
düzenleme yapacak ve personelin kademeli olarak işyerlerine dönüşü sağlanacak.
Özellikle aşılarını tamamlamış olanlar için sosyal hayat tamamen açılmış olacak.
50 yaş üzeri vatandaşların yüzde 80’i 3. doz

aşısını yaptırmış durumda. Tüm halkın yüzde 83,6’sı da en az iki aşı olmuş durumda. Aşı
yaptırmamış olanların ise kendi güvenlikleri ve toplumsal sorumluluk açısından bir an
önce aşılarını yaptırmaları tavsiye edildi.

AŞILILAR İÇİN ÖNLEMLER
GEVŞİYOR
Avrupa'daki birçok ülke Kovid-19 kısıtlamalarını tamamen kaldırmasa da hafifletiyor.
I DANİMARKA: Ülkeye girişte uygulanan kısıtlamalar dışında tüm kısıtlamalar kaldırıldı.
I NORVEÇ: Kısıtlamaların çoğu kaldırıldı.
I FİNLANDİYA: Restoranların gece
saat 24:00 e kadar açık kalmasına izin veriliyor ancak gece kulüpleri 1 Mart’a kadar ka-

palı tutulacak. 14 Şubat’tan itibaren kültür ve
spor etkinliklerinde katılımcı sayısı serbest bırakılacak. 1 Mart’tan itibaren tüm kısıtlamaların kaldırılması planlanıyor.
I FRANSA: Etkinliklere katılma sayısıyla ilgili kısıtlamaları kaldırılıyor ancak restoran
ve çeşitli etkinliklere katılmak için aşı karnesi
gösterme zorunluluğu değişmiyor.
IAVUSTURYA: Kısıtlamaları kaldırırken
18 yaş üzeri herkesin aşı karnesi olma zorunluluğu getiriliyor.
IALMANYA: Kısıtlamaların bir kısmı devam ederken muhtemel aşı zorunluluğu tartışılıyor.
I İTALYA: Kısıtlamalar kaldırılırken ülkeye giriş şartları da kolaylaştırılıyor. AB vatandaşlarının aşı karneleri varsa test gösterme zorunluluğu kaldırılıyor.
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Fizikle kimyanın
tuvaldeki uyumu
İpek Yolu’nda ve
Zamanda Geriye
Yolculuk
FOTOĞRAF sanatçısı Renata Graf, 1990'lı yıllardan bu yana tarihi İpek Yolu rotasında çektiği onlarca fotoğrafı Ankara CerModern’de sergiliyor. Avusturya ve Fransa’nın Ankara Büyükelçilikleri, Fransa Kültür Merkezi, Türkiye ve CerModern iş birliği ile düzenlenen ‘İpek Yolu’nda ve Zamanda Geriye Yolculuk’ fotoğraf sergisi, Orta Asya’dan Anadolu’ya varan geniş bir fotoğraf yelpazesiyle ziyaretçilerle buluşuyor. Tarihi İpek Yolu rotasındaki seyahatini Binbir Gece Masalları’na benzeten fotoğraf sanatçısı Graf,
Özbekistan’da da fotoğraflarını sergilemişti.

YenibirsanatanlayışınaimzaatanressamEceClarke,sanat
yolculuğunuvebuyolculuktasanatınınnasıldeğişipdönüştüğünü
anlattı:Aslındabirşeyituvaleyadakâğıdaresmetmiyorum.
Yaniherhangibirşeyisimgelemiyor,tasviretmiyorum.Fiziğin,
kimyaylabirleşmesineeşlikediyor,görülmeyen,bilinmeyen
birmekân,tekseferdebakmaklaalgılanmasımümkün
olmayanbiralanınortayaçıkışınatanıklıkediyorum

'Turkey' değil
'Türkiye' kampanyası
Belçika'da

çok sergi açmanın yanı sıra yetiştirdiğim bir
grup öğrenci de sergi açtı. Katar’da birçok
özel ve resmi koleksiyonlarda hâlâ resimlerim yer almakta. Bu arada Katar’da tanıştığım ressam Faraj Daham’ın büyük desteğini gördüm.
I Katar’dan sonra sanırım Londra yolculuğunuz başlıyor. Londra’da neler yapıyorsunuz?
Evet, Katar’dan sonra Londra’ya taşındık.
Kocam Andrew’nun ısrarı üzerine City&Guilds’e resim eğitimi için başvurdum. Yaptığım işlere dayanarak bana bir yıllık yoğun bir
master programı önerdiler. Ayrıca bir yıl boyunca çalışacağım büyük sayılabilecek bir
atölye tahsis etmeleri beni çok şaşırtmıştı. Bu
süre zarfında sabah sekiz akşam altı tem-

'HELLO TÜRKİYE' kampanyası Belçika'nın ulusal kanallarında tanıtıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,
Ocak 2022’de yaptığı açıklamada, Türkiye’nin
isminin uluslararası camiada ‘Turkey’ yerine Türkiye olarak kullanılması konusunda ‘Hello Türkiye’ kampanyası başlatıldığını duyurmuştu. Geçen günlerde Belçika’nın ulusal kanallarından
RTBF, sosyal medya hesabından ‘Hello Türkiye’
kampanyasını tanıttı. İstanbul ve Türk bayrağı
görsellerinin olduğu paylaşıma Türk vatandaşları da yorumlar yaparak destek verdi.

ÇİĞDEM ERÇİN

Hastane acilinde
klasik müzik
TÜLİNUYGUR/STOCKHOLM
MALMÖ hastanelerinin acil servislerinde hastaların endişe ve streslerini azaltmak için klasik müzik
yayını yapılacak. Malmö Operası ve Güney’de Müzik iş birliği ile başlatılan “bekleme odasında müzik
dinle- ruhunu dinlendir” adlı bir pilot projeyle 20 eserin çalındığı konser, acil servislerdeki TV ekranlarından yayınlanacak. Bölge başhekimi Ola Björgell’e göre
bilimsel araştırmalar müziğin nabız atışlarını yavaşlatırken tansiyonu da düşürdüğünü kanıtlıyor. Müzik,
iyi huylu hormonları, endorfinleri, harekete geçirirken
örneğin adrenalin gibi sevimsiz, kötü ve savaşkan hormonları da dizginliyor.
Bu projeyi heyecanla beklediklerini belirten Ole Björgell, şimdiki bekleme odalarında hastaların ekranda
rastgele programlara baktığını, bazen önemli bilgiler
verilse de bekleme odalarının oldukça sıkıcı yerler olduğunu buna karşılık klasik müzik tonlarının yayıldığı bir odada hastaların hoş karşılandıklarını düşüneceklerini ve kendilerini çok daha sakin hissedeceklerini sözlerine ekledi. Bu tür çalışmaların kalıcı olması
gerektiğin söyleyen yetkililer, çocuk bölümleri için de
özel gösteriler planlandığını belirttiler.

Almanya’ya göç
edenlerin portreleri
sergilendi
FOTOĞRAF sanatçısı Mirko Müller Almanya'ya gelen ve ülke kalkınmasında rol oynayan
pek çok göçmenin hikayelerini çektiği fotoğraflarla
aktardı. Müller, "Gelmek, Gitmek ve Kalmak"
adlı projesinde üç yıl çalıştı. 1955'ten bu yana işe
alım anlaşmasıyla Almanya’ya gelenleri aramaya başladı. Mannheim kentinde sergilenen fotoğraflarda Türkiye, Yunanistan, İtalya, eski Yugoslavya, Fas, Portekiz, İspanya ve Tunus’tan ülkeye gelen 18 kişinin portresi bulunuyor. Fotoğraflar, Mannheim Ulusal Tiyatro, Alter Messplatz ve Goethe Enstitüsü'nde sergilenmeye başladı. Sergide, Hızır Oymak (65), Hacı İbiş (76), Hasan Öztürk (88) ve Rahime Baş'ın (72) fotoğrafları
da yer aldı. Mannheim Belediyesi'nin Uyum Sorumlusu Claus Preisler, "Serginin 170'ten fazla
ulustan insanın barış içinde yaşadığı şehrimizde
açılması çok anlamlı" dedi.

R

ESİM, onun günlük hayatının sıradan bir unsuruydu,
bazen çatlak duvarı kapatmak için yapılan bir yağlıboya tuval, bazen bir vitraylı
kapı. Ta ki ressam dayısı Niyazi Toptoprak, eline fırçayı verene kadar...
Ece Clark İstanbul Fatih'te başlayan hayat
hikayesini, sanatına yön veren 'an'ları ve farklı kültürlerin eserlerine nasıl yansıdığını
Aydınlık Avrupa okurları için anlattı.
I Birçok ülkede resimleriniz sergilendi.
Ece Clarke’ı okurlarımıza daha yakından tanıtmak istiyorum. Aydınlık Avrupa okurlarına kendinizden bahseder misiniz? Ece
Clarke kimdir?
Elbette. İstanbul, Fatih Kıztaşı semtinde
anneannemin küçük ama bol dayılı, teyzeli, çok hareketli evinde doğmuşum. Gözlerimi ilk açtığım bu renkli dünyada sevgi ve
ilgi dolu dört yıl geçirdim. Dört yaşında annem ve babamla, babamın diş hekimi olarak
çalışmaya başlayacağı Almanya’nın Dortmund şehrine yerleştik. Bir yılı anaokulu olmak üzere beş yıl Almanya’da eğitim aldım.
Altmışlı yılların başında yabancılara alışık olmayan Almanların yanında büyümek pek kolay olmadı. Kendimi hep dışlanmış hissettim.
Almanya anıları başlı başına bir konu olduğu için fazla detaya inmiyorum. Kendime
olan özgüvenimi ancak Türkiye’de liseyi
bitirirken kazanabilmiştim. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü 1982 yılında bitirdim. Almanca ve Türkçe öğretmeni olarak 14 yıl çalıştım. Sonrasında rehberlik lisansı aldım ve birkaç yıl da
turist rehberi olarak İstanbul’da çalıştım.

ÇATLAK DUVARLARI
RESİMLE KAPATMAK…
I Resme olan ilginizi ne zaman fark ettiniz? İlk serginizi açma fikri nasıl doğmuştu,
sizi bu konuda destekleyen, teşvik eden kimse var mıydı?
Sanat özellikle de resim, yaşamımın hep
bir parçası oldu. Ressam olan dayım, Niyazi
Toptoprak’ın yağlı boya, tiner kokulu odasına gider, onu bir tuval sehpası başında seyrederdim. Evde çatlak duvarları ya da iyi gözükmeyen bir yeri kapatmak için annemin
yaptığı değişik boyutlardaki yağlıboya resimler ve nakışlar günlük hayatın gidişatı içindeydi. Dolayısıyla evde resim ya da vitraylı
kapı, pencerelerin yapılması bana sıradan işler gibi gelmekteydi. Fakat lise yıllarımda dayımın sökülmüş olan marleylerden birini verip “Şuna resim yap, eline fırça yakışıyor” demesi, resim yapılan dünyaya kabul edilişim gibi
gelmişti. Bir daha da elimden fırçayı hiç bırakmadım. İlk sergimi dayımın önayak olmasıyla Vepa Sanat Galerisi’nde, 1986 yılında açtım. Oğlum henüz altı aylıktı o sıralar-

da. İlk sergilediğim resimler figüratif ve pastelle yapılmıştı. Bu sergi bana, ressam unvanını ve bununla birlikte gelen sorumlulukları yüklemişti. Böylece resim benim için sadece
keyif almak için yapılan bir iş olmaktan çıkmıştı. Daha sonra İstanbul’da birçok sergim
oldu.

'GİTTİĞİM HER ÜLKEDEN
ÖĞRENDİM'
ISingapur’dan Katar’a kadar kültürleri
çok farklı birçok ülkede yaşadınız. Bu farklı kültürlerin resimlerinize ne gibi yansımaları oldu?
Her gittiğim ülke bana yeni şeyler öğretti
ve değişik işler üretmemi sağladı. Singapur’da
bronz döküm yapmayı öğrendim, Lasalla
Collage of Arts’da diploma aldım. Katar’da
malzemelere ağırlık verdim. Çimento, altın
varak gibi malzemelerle dokusal kabartma
sayılabilecek soyut resimler yaptım. Arap
harflerinin kıvrımları, şekilleri bana ilham
kaynağı oldu. Ama asıl doğa, elementler, evren, yaşam, ölüm, felsefe ve fizik yoğun bir
şekilde ilgi kaynağımı oluşturdu. Katar’da bir-

posuyla aralıksız çalışmak ve buradan mezun olmak beni çok mutlu etti.

'İLHAM KAYNAĞIM DOĞA'
I Çok alışılagelmedik bir resim stiliniz
var. Daha evvel hiç görmediğimiz bir yöntemle sanatınızı icra ediyorsunuz. Öncelikle
şunu merak ediyorum; iki boyutlu yani
bildiğimiz doğa, manzara, portre gibi resimlerden vazgeçip, üç boyutlu resim yapmaya başlıyorsunuz. Yeni bir sanat anlayışı doğmuş oldu resimlerinizle birlikte. İlham
kaynağınız neydi?
Aslında ben bir şeyi tuvale ya da kâğıda
resmetmiyorum. Yani herhangi bir şeyi simgelemiyor, tasvir etmiyorum. Boyalar, malzemeler satıhta kalmayıp kâğıt ya da tuvalin içine tamamen işliyor ve böylece fiziğin
ve kimyanın birleşmesiyle, benim de onlara
yön vermemle ortaya farklı bir iş çıkıyor. İlham kaynağım her zaman doğa ve onun işleyiş tarzı olmuştur.
I Dumanı boyalarla resmetmiyor, gerçekten ateş yakarak aslında bir nevi dumanı
tuvale hapsediyorsunuz. Uyguladığınız tekniği anlatır mısınız? Resimleriniz hangi iş-

lemlerden geçiyor?
Dumanı, kâğıda ya da tuvale kimyasallarla
tutturuyorum. Tuvale yapışan dumanın yarattığı formlar fraktal denilen doğal formların
ta kendisi oluyor. Yaptığım iki boyutlu satıhları silindir şekline getirerek veya dalgalı şekilde yuvarlayarak işe birdenbire farklı
bir boyut kazandırmış oluyorum. Bunun da
getirdiği düşündürücü taraflar oluyor. Görülmeyen, bilinmeyen bir mekân, bir seferde bakmayla algılanması mümkün olmayan
bir alan... Resmin farklı açılardan farklı biçimlerde görülebilmesi nedeniyle üç boyutlu resim yaptığım da söylenebilir. Bunlar yaşama bakış biçimime uygun düşen konular
olduğu için şimdilik bu yolda devam ediyorum.
I Eserlerinizi silindir şeklinde sergilemenizin ve sergilerken mıktanıs kullanmanızın bir anlamı var mıdır?
Silindirler, değişime uğrattığım kağıtlar ve
bunları tutturmak için kullandığım mıknatıslar yeni tarzımı oluşturdu. İşlerimin oluşmasında çok önemli rol oynayan mıknatısların da görülmesi gerektiğine karar verdim.
Onları da serbestçe gösterdim. Bu nedenle
silindirin ve mıknatısın önemli anlamları var.
Aslında kullandığım her malzemenin potansiyeli, karakteri beni hayranlığa düşürüyor. Mıknatıs kullanmam işlerimin kendi içinde değişimlere açık olmalarını sağladı. Çok
yönlü kullanılması ve içinde taşıdığı enerjiyi bilmek çok heyecan verici. Birbirine sımsıkı kenetlenmiş, aralarında kâğıt ya da alüminyum plaka olan iki mıknatısın sürekli çekimi sihirli bir olay sanki.

LONDON GROUP'UN
TEK TÜRK RESSAMI
I London Group’un sanırım tek Türk
belki de tek yabancı kökenli üyesisiniz,
aynı zamanda yönetimde de yer aldınız. Hiç
bilmeyenler için London Group’un önemi
nedir?
London Group, 1913 yılında içinde Epstein’ın da yer aldığı kubist ressamlar tarafından kuruluyor. Daha sonra Henry Moor
ve Barbara Hepworth gibi ünlü sanatçılar,
üyeleri arasında yer alıyor. Üye sayılarını sınırlı tutan bu grup düzenli olarak sergiler düzenlemekte. London Group, günümüzde
adeta bir borsa halini alan sanat anlayışına
aldırmadan, hatta iki dünya savaşına da tanık olup günümüze kadar sarsılmadan geliyor. 2010 yılında bu gruba katılmak üzere
seçildim. 2014 yılında yardımcı başkan olarak görev aldım. Yabancılara da açık olan bu
grupta bildiğim kadarı ile tek Türküm, bununla da gurur duyuyorum.

'Göbeklitepe sayesinde geçmişle bağ kuruyoruz'
I Ankarabaştaolmaküzeredünyanınbirçokşehrindesergilerinizoldu.Ençoksesgetirensergilerinizhangileriydi?
Yaptığım işlerin sergilenmesi konusunda şanslıyım doğrusu. Ankara Dışişleri Bakanlığı binasında,
2008’de üç katı dolduran büyük bir sergim oldu.
Resimlerimin neredeyse tümünü bu büyük mekânda görmek beni çok mutlu etti. Daha sonra Paris 24 Beaubourg’da iki büyük solo sergi açtım. Sahibi Mijo Roussel Giraudy, benim sadece Paris’te
değil İstanbul Contemporary’de de 2010-2011 yıllarında resimlerimin sergilenmesini sağlamıştı. Paris’te ‘La Gazette Drouot’ dergisinde yayınlanan güzel eleştirilerin ardından ‘Ddessin’ fuarında yer aldım. On yıl kadar Vauxhalle Space stüdyolarında,
birçok ünlü sanatçının da yer aldığı bir binada, atölye kullanma hakkına sahip oldum. Orada üretime
dayalı, diğer sanatçılarla görüşlerimizi paylaştığımız çok güzel bir 10 yıl geçirdim. Sanatçılar için
ayrılan mekanlar Margaret Thatcher zamanında pa-

rayla kiralanmaya başlıyor. Kiralayan sanatçılar da
bir elemeden geçiyor. Biz 32 sanatçının atölyelerinin olduğu bina on yıl öncesinde satılıp iş yerlerine çevrildi. Hepimiz başka yerlere dağılmak durumunda kaldık. Bu büyük hangar misali binalarda open stüdyo denilen ve her yıl halka açık sergi günleri olurdu. Bu da kolektörler, galericiler ve
biz, sanatçılar açısından çok avantajlıydı. Bahsettiğim stüdyoların kira ücretleri maalesef iki üç misli
arttı. Son olarak Renk Erbil’in (Devrim Erbil’in kızı)
organize ettiği Türk ressamlarından oluşan sergide ben de bulundum. Bu sergi Londra’nın önde gelen sanat galerisi Saatchi’de açıldı. Pandemiye rağmen sergi çok büyük ilgi gördü. Burada ilk defa Göbeklitepe resimlerimi sergiledim.

'AYNI ÖZEN AYNI SEVGİ'
I Göbeklitepebüyüleyicibirgizemesahip.
Göbeklitepe’desiziençoketkileyenveresimlerinizekonualdığınızduyguyadafigürneoldu?

Ülkemizin tarihle yaşıt bu kültürel zenginliğinden etkilenmemek pek kolay değil. 12 bin yıl
öncesinin insanlarıyla aynı coğrafyayı paylaşıyor olmanın yarattığı çarpıcı duygular “Göbeklitepe” konulu çalışmalarıma yön verdi. Binlerce yıl önceki yurttaşlarımla bir sanat ilişkisine girmenin sevinci içindeyim.
Karşımıza yepyeni kalmış gibi, çok yıpranmamış sayılabilecek durumda çıkan bu yapıtlar yetkin bir sanatın varlığını açıkça göstermekte. Bu muhteşem buluntularda tekrarlanan hayvan figürlerinin
toplumsal anlamları çok düşündürücü. Boğa, tilki, aslan, akrep, kuzudan yılana kadar çeşit çeşit
hayvan figürleri taşlara özenle işlenmiş. Bugün türkülerimizde, kilim desenleri ve şiirlerde sıklıkla bahsettiğimiz turna kuşunun, bundan 12 bin yıl evvel
de önemli olduğunu görüyoruz. Aynı özen aynı sevgi. Bizi düşünmeye sevk eden hayal gücümüzü zorlayan bu yapıtlar aynı zamanda bunca yüzyıla rağmen aramızda bir bağ kurmamızı sağlıyor.

