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YEMENLİ ÖĞRENCİLER AVRUPA YERİNE TÜRKİYE’Yİ TERCİH EDİYOR
Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, Yemenli öğrencilerin eğitim almak için Avrupa’yı
değil Türkiye’yi tercih ettiğini söyledi. Türkiye ile kültürlerinin yakın olduğunu aktaran
Motahar, öğrencilerin uluslararasılaşmaya değer veren eğitim arayışında olduğunu dile
getirdi.
Yemen Ankara Büyükelçiliği Yemenli öğrencilerden sorumlu Tareq Motahar ve
beraberindeki heyet İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı
Abdulkadir Gayretli ve İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ile bir araya geldi.
Görüşmede, Yemen Hükümeti ile İGÜ arasındaki güçlendirilen ikili ilişkiler konuşuldu.
Ayrıca, Motahar öğrencilerin İGÜ’de aldığı eğitimi Yemen hükümetinin tanıdığını ifade
etti.
“YEMEN’DE TANINIYOR”
Yemenli öğrencilerin uluslararasılaşmaya değer veren iyi bir eğitim arayışında
olduğunu belirten Yemen Kültür Ataşesi Tareq Motahar, “Yemenli öğrenciler Türkiye’yi
Avrupa’ya tercih ediyor. İki kültür birbirine çok benziyor. Türkiye’de İstanbul Gelişim
Üniversitesi’nde eğitim gören Yemenli öğrencilerin diplomalarını da Yemen Hükümeti
tarafından da artık tanınıyor” dedi.
GAYRETLİ: HER ADIMA HAZIRIZ
Üniversitede birçok Yemenli öğrencinin eğitim aldığını ve sayılarının her geçen gün
daha da arttığını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise,
“Sahip olduğumuz uluslararası akreditasyonlar, her türlü akademik ve bilimsel projeye
açık oluşumuz öğrencilerin tercihine etki ediyor. İki ülkenin insanlarına değer katacak
projeler üretmek her adıma hazırız. Yemen’le aramızdaki kültürel bağlarımızı daha da
güçlendireceğiz” diye konuştu.
“AMACIMIZ KIBRIS’I ULUSLARARASI SPOR ARENASINDA DUYURMAK”
Kıbrıs Barış Harekâtı’nın 46. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Türk ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) milli yüzücüleri Mersin'den Kıbrıs'a yüzdü. Aralarında eski
devlet bakanı Kürşad Tüzmen ve İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
Kubilay Çimen’in de bulunduğu yüzücüler, bugün öğlen saatlerinde Kıbrıs'a vardı.
"Bayrağımız kulaçlarla Kıbrıs"a sloganıyla Türk ve KKTC'li milli yüzücüler, Kıbrıs Barış
Harekâtı’nın 46. yıl dönümünde Türkiye'den Kıbrıs'a yüzmeye başladı. 'İki devlet tek
millet' olarak Kıbrıs'ın uluslararası spor oyunlarından maruz bırakılmasına da dikkat
çekilen etkinlikte, 6 kişilik yüzücü ekibi bugün öğlen saatlerinde Kıbrıs'a vardı.
Aralarında eski devlet bakanlarından Kürşat Tüzmen'in de bulunduğu yüzücüler, 90
kilometre yüzdükten sonra karaya çıktı. Tüzmen'in yanı sıra etkinlikte dünya master ^
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şampiyonu Ahmet Nakkaş, milli yüzücü Tarkan Tüzmen, Manş Denizinde double
yapan ilk sporcu Faruk İlgüy, Manş Denizini geçen ilk KKTC'li sporcu Osman Akkuş ile
İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Kubilay Çimen yer aldı. Anamur
iskelesinden çıkan sporculara, Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile çok sayıda
vatandaşta destek verdi. Davul ve zurnalarla uğurlanan sporculara, Sahil Güvenlik
Komutanlığı'na bağlı 2 gemi ile bir botta eşlik etti.
Kıbrısın siyasi alanlardan asimile edilmeye çalışıldığına ve spor arenasında yer
verilmediğine değinen Çimen, “Kıbrıs barış harekâtının 46. Yıl dönümünde Türk
bayrağını 90 kilometrelik parkuru aştıktan sonra tekrardan Kıbrıs’a getirmek ve bir
farkındalık oluşturmaktı. Bunun yanı sıra en büyük amacımız Kıbrıs’ın siyasi ve
ekonomik arenada özellikle spor arenasında uluslararası düzeyde çok fazla asimile
edildiğini düşünüyorum. Bu yüzden Türk sporcular olarak kayıtsız kalmadığımızı
belirtmek amacıyla burada bulunduk. Ayrıca pandemi sürecinde belirli sağlık şartları
ve tedbirler alınarak böyle bir organizasyonu gerçekleştirebileceğimizi tüm dünyaya
göstermek istedik” dedi.
“GECE ETABI ÇOK ZORDU”
90 kilometrelik parkur boyunca gece etabının daha yorucu ve zor olduğunu belirten
Çimen, “Gece etabımız çok zor geçti İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun özel isteği
ile sahil güvenlik ekipleri bizlere 2 tekne ile organizasyon boyunca eşlik ettiler. Bugün
öğlen saatlerinde Kıbrıs’a vardık ve buradaki Spor Genel Müdürlüğüne bayrağımızı
teslim ettik” diyerek sözlerini sonlandırdı.
“ERKEK ŞİDDETİ KADININ KADERİ DEĞİL TOPLUMUN ÖĞRETİSİDİR”
Kadına şiddetin kişisel değil toplumsal bir sorun olduğunu ifade eden Psikiyatrist Dr.
Onur Okan Demirci, sorunun kaynağına inilmediği sürece ortadan kaldırılamayacağını
söyledi. Şiddetin erkeğe mahsus değil topluma mahsus olduğunu belirten Demirci,
“Erkek şiddeti kadının kaderi değil toplumun öğretisidir” dedi.
“YETERSİZLİK HİSLERİ ÖFKEYE, ÖFKE ŞİDDETE DÖNÜŞECEKTİR”
Erkek rolüne yüklenen sorumluluk ne kadar fazla ise erkeğin yaşayacağı yetersizlik o
derecede derin olacaktır diyen Demirci “Yetersizlik hisleri öfkeye, öfke şiddete
dönüşecektir. Bu tür toplumlarda, erkek doğduğu anda ona aileye bakacak, soyu
devam ettirecek en önemli varlık gözü ile bakılır. Erkeğin yaptığı yanlışlar “erkektir
yapar” olarak değerlendirilir. Kadını tatmin etme görevi ona verilir. Öyle bir algı yaratılır
ki dünyada ki tüm varlıklara sahip olabilme gücüne sahip olduğu inancı ile yetiştirilir.
Bu inanç öyle tehlikelidir ki, sahip olamadığı varlığa başkasının sahip olabilmesi
ihtimaline tahammül edemez ve onu ortadan kaldırma yolunu seçer” ifadelerini
kullandı.
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“ERKEK HER ENGELİ ŞİDDET İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞACAKTIR”
Erkeğin bu duruma gelmesinin bir anlık cinnetle, öfkeyle değil, doğduğu andan itibaren
yaşadıkları ile belirleneceğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Dr. Onur
Okan Demirci, “Şiddete eğilimli olan erkek kendini soyuna kanıtlama çabasında olan,
yetersizlik hisleri ve özgüven sorunları yaşayan, ilkelliğinin evrimini sürdüremeyen bir
varlıktan öteye gidememektedir. Sahip olma arzusu ile yanıp tutuşan erkek önüne
çıkan her engeli ona öğretilen ve bildiği tek yol olan şiddet yolu ile çözmeye
çalışacaktır” dedi.
“EŞİTLİK ÖĞRETİLMELİ”
Bu kısır döngünün çocuklara eşit olmanın öğretilerek değiştirilebileceğini belirten
Demirci, “Ailelerimizin bizde bıraktıkları, onların ailelerinin de kendilerinde bıraktıkları
ve bizlere aktardıkları izleri kendi çocuklarımıza aktarmaktan vazgeçerek, cinsiyet
rollerine anlamsız ve gereksiz sorumluluklar yüklemekten kaçınarak, kendi
eksikliklerimizi çocuklarımızın üzerinde gidermeye çalışmayı bırakarak, çocuklarımızı
olduğundan fazlası gibi değil olduğu gibi kabullenmeyi öğrenerek, soyun devamını
getirecek olanın erkek değil vicdan, şefkat, barış olduğunu anlayarak, önemli olanın
kendimizi başkalarına kanıtlama çabasının değil kendimizi kusurlarımızla
kabullenmemizin olduğunu görerek, eğitimi asıl alması gerekenin çocuklardan önce
aileler olduğunu anlayarak bu vahşi ve acımasız döngünün kırılmasını sağlayabiliriz”
dedi.
“EKONOMİK YARDIM FONU SİYASAL BÜÜTNLÜĞÜ PERÇİNLEYECEK”
Avrupa Parlamentosu onayını bekleyen 750 milyar Euro’luk Koronavirüs Onarım Fonu
hakkında açıklamalarda bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif
Şahin, “Ekonomik yardım fonu, üye devletler arasındaki ekonomik ve siyasi dayanışma
hamlesini perçinleyerek birliğin siyasal bütünlük ve istikrarında meydana geldiği öne
sürülen irtifa kaybını engelleyebilir” dedi.
Avrupa Birliği ülkelerinin koronavirüs krizi döneminde harekete geçmekte ve pandemi
ile baş etmede yetersiz kaldığını söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi’nden Siyaset
Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Elif Şahin, “20 Temmuz’da varılan 750 milyar
Euro’luk ekonomik destek paketi uzlaşısı ile Koronavirüs Onarım Fonu AB’nin siyasal
bütünlüğüne yönelik endişeleri hafifletmeye yönelik ilk adım gibi görünüyor” diye
konuştu.
“BİRLİK ÇÖKÜYOR MU?”
Krizden en çok etkilenen İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin uzlaşıdan memnuniyet
duyduklarını belirten Şahin, “Yardım fonu, AB düzeyinde tartışılan başarısızlık ve
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birliğin çatırdaması senaryolarını rafa kaldırabilecek bir gelişme olarak okunabilir.
Çünkü koronavirüs pandemisi krizinden ekonomik ve sosyal alanlarda ciddi anlamda
etkilenen Avrupa Birliği birlik içindeki yetersiz dayanışma, içine çekilme ve pandemi ile
ulusal baş etme ve birliğe aykırı hareket etme gibi konuların akabinde “Birlik çöküyor
mu? AB başarısız mı oldu? AB içindeki kuzey-güney ayrımı yeniden mi ortaya çıktı?”
gibi analiz ve tartışmaları beraberinde getirmişti. Bugün varılan kurtarma paketi
uzlaşısını her ne kadar ekonomik etkileri azaltmaya yönelik olsa da, birlik içindeki
sosyal eşitsizliklerin derinleşmesini engelleme, demokratik karar alma süreçlerini
güçlendirme ve birlik bütünlüğünün zarar görmesi riskini de engellemeye yönelik bir
uzlaşı olarak da görmek gerekir” ifadelerini kullandı.
“AYRIŞMALAR VAR”
Ekonomik yardım fonuna rağmen AB içinde ayrışmalar olduğunu belirten Elif Şahin,
“Gelinen noktada tabloyu iyimser okumak için henüz erken. Örneğin; Hollanda,
Avusturya, Finlandiya, Danimarka ve İsveç’in yardım yapılacak ülkelerde hibelerin
doğru kullanılamayacağı endişesini belirtmesi ve yardımdan faydalanacak ülkelerin
hukukun üstünlüğü ilkesini gözetmeleri şartı gibi konular uzlaşının zayıf kalemleri
olarak kalmış görünüyor” dedi.

