
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6
Şubat'ta meydana gelen deprem-
lerin merkez üssü olan Kahraman-
maraş'taki incelemelerinin ardından
yaptığı açıklamada, il merkezinde
yaklaşık 1350 geçici esnaf çarşısı
oluşturulmaya başlandığını belirtti.
Hatay'da ve Kahramanmaraş'ın El-
bistan ilçesinde de örnek çarşıların
yapıldığını söyleyen Soylu, "Toplam
10 bin çarşı yapılıyor. Bunun 2

bin civarındakini Emlak Konut
kendisi yapıyor, yaklaşık 8 binini
de AFAD ile illerimizle koordine
ederek bağışçılarla beraber ger-
çekleştiriyoruz." bilgisini verdi.
Soylu, bina hasar tespit durumu
e-Devlet'te görünmeyen deprem-
zedelerin, valilik ve kaymakamlıklar
önündeki Afet Koordinasyon Mer-
kezlerine müracaat etmeleri ge-
rektiğini bildirdi. » Sayfa 5’te

evre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum, "Kent-

sel dönüşümü desteklemek ama-
cıyla kira yardımını İstanbul'da
3 bin 500 liraya çıkarıyoruz.
Anadolu'da büyük illerde Ankara,
Bursa, Antalya ve İzmir'de 3 bin
liraya çıkarıyoruz." dedi. Daha
önceki depremlerde 6 ay sonra
konutları teslim etmeye başla-
dıklarını dile getiren Kurum,
"Hedefimiz 1 yıl içinde deprem
bölgelerindeki ağır hasarlı, yıkık
binaların tamamının inşaat sü-
recini yürütmek." diye konuştu.
Kurum, beş ilde hasar tespit ça-
lışmalarının tamamlandığını an-
cak artçı depremlerin hasar tespit
çalışmalarının yeniden yapılma-
sına sebep olduğunu belirterek,
şöyle devam etti: "Hasar tespitler
çerçevesinde 1 milyon 701 bin
bina incelendi. Hasarlı, hasarsız
bütün binalar incelendi. Bu, 5
milyon 10 bin bağımsız bölüme
tekabül ediyor. 277 bin 971

binamız ve bunun karşılığı 817
bin 748 bağımsız bölüm acil
yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık ya
da orta hasarlı olarak tespit
edildi. Konut olarak baktığı-
nızda 653 bin konutumuz acil,
ağır, yıkık veya orta hasarlı
olarak tespit edilmiş."

TOKİ'nin depremin meydana
geldiği 11 ildeki 143 bin konu-
tunda yaklaşık 600 bin kişinin
yaşadığını aktaran Kurum, bu-

ralardaki bir kişinin bile burnu-
nun kanamadığını söyledi. Ku-
rum, depremden etkilenen il-
lerdeki vatandaşların geçici ko-
nutlara ne zaman geçebileceği
sorusuna, "En geç 2 ay içinde,
tüm deprem bölgesindeki va-
tandaşlarımızı konteynerlere ge-
çirme hedefimiz var." cevabını
verdi. Gaziantep'in Nurdağı ve
İslahiye ilçelerinde depremden
etkilenen 2 binin üzerinde va-

tandaşın konteyner yapılara yer-
leştiğini belirten Kurum, bu sa-
yının etaplar halinde artarak en
geç 2 ay içinde sürecin tamam-
lanacağını söyledi.

Kurum, depremden zarar gö-
ren illerde bir yıl içinde öncelikli
rezerv alanların tamamlanmasını,
sonrasında da şehirlerin içerisini
inşa etmeyi hedeflediklerini söy-
ledi. Bakan Kurum, İstanbul'da
1 milyon 500 bin konutun kentsel
dönüşüm kapsamında yeniden
inşa edileceğini belirterek, "500
binini Anadolu yakasındaki rezerv
alanda, 500 binini Avrupa yaka-
sındaki rezerv alanda, İstanbul'a
ilave nüfus getirmeden, 500 binini
de olduğu yerde yapacağız." diye
konuştu. İstanbul'daki kentsel
dönüşüm projesi için 130 milyon
metrekare rezerv alan gerektiğini
belirten Kurum, çalışmaların ta-
mamlandığını, detayların Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından açıklanacağını
ifade etti. lANKARA-AA
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Deprem bölgesinde bitki 
koruma ürünleri satan iş
yerlerine ruhsat kolaylığı
Kullanılamaz durumdaki onaylı
bitki koruma ürünü satış yeri ile
depolarının, aynı ilde geçici yer-
lerde faaliyette bulunmak üzere
taşınmaları halinde, yeni yerleri
için yürürlükteki çalışma ruhsatı-
nın 6 Şubat 2024'e kadar aran-
maması kararlaştırıldı. » Sayfa 6’da
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Bakan Murat Kurum, İstanbul’da 1.5 milyon konutun taşınması işlemi için 5 yıl gibi bir süreye ihtiyaç
olduğunu belirtti. Konutların taşınması için 130 milyon metrekare rezerv alanın gerektiğini ifade eden
Murat Kurum, 5 yıl içinde etap-etap konutları bitirerek vatandaşların bu alanlara taşınacağını söyledi.

Türkiye, Meksika, Endonezya,
Güney Kore ve Avustralya'dan
oluşan uluslararası platform MIK-
TA 8. Parlamento Başkanları Kon-
feransı, "Uluslararası Göç: Fır-
satlar ve Zorluklar" başlıklı 2.
oturumunda konuşan TBMM
Başkanı Mustafa Şentop, ulus-
lararası göç konusunun Türki-
ye'nin hassasiyetle üzerinde dur-
duğu ve uluslararası toplumun

her detayıyla tartışmasını arzu
ettiği en önemli konulardan birisi
olduğunu söyledi. TBMM Başkanı
Şentop, "Hiçbir mülteciyi kabul
etmeden tüm kaynaklarını sınır-
larına duvar örmek için kulla-
nanlar, içinde kadınların ve ço-
cukların olduğu şişme botları
batıranlar, uluslararası göçün yö-
netimi konusunda da söz sahibi
olamazlar." dedi. » Sayfa 5’te

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karais-
mailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu,
Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil
durum yolu olacak. Avrasya Tüneli,
Marmaray ve kara yolu projelerinde
sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.
Depremin ilk saatlerinden itibaren
diğer bakanlarla görev bölüşümü ya-
parak bölgeye geldiklerini ve acil du-

rum eylem planlarına göre çalışmalara
başladıklarını belirten Karaismailoğlu,
tahminlerinin çok üzerinde hasar ol-
ması ve kışın en soğuk günlerinin
yaşanması nedeniyle ilk haftanın
zorlu geçtiğini söyledi. Karaismailoğlu,
bu yatırımların ve projelerin deprem
sürecinde çok başarılı bir sınav
verdiklerini vurguladı. » Sayfa 3’te

Süleyman Soylu: Vatandaş, e-Devlet’ten hasar durumunu
görmüyorsa Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsin
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Depremde 5 oyuncusunu kaybeden
Kahramanmaraş İstiklal Spor'un Trab-
zonlu teknik kadrosu, depremin yara-
larını sarmaya çabalıyor. » Sayfa 7’de

Yanık, Kahramanmaraş mer-
kezli 6 Şubat'ta meydana
gelen depremlerin ardından
bugüne kadar 1915 refa-
katsiz çocuğun 1649'unu ai-

lelerine teslim ettiklerini be-
lirterek kimliği bilinmeyen
78 çocuk var, bunların da
kimliklendirilmesi için çalı-
şıyoruz" dedi. » Sayfa 3’te

5 futbolcusunu depremde
kaybeden teknik heyet zor
günleri aşmaya çalışıyor

Bebeklerin gelişiminde
uyudukları ortam
büyük önem taşıyor

Ittıfak İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN HABERİ 8’DE

Medicana International Ankara Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uz-
manı Dr. İbrahim Sinan Buğur, bebek-
lerin her gün aynı saatte ve aynı odada
uyutulmasının, gelişimleri açısından
önemli olduğunu belirtti. » Sayfa 2’de

Evvelemirde ‘birkaç gün’ ve
Kahramanmaraş ekseninde
planladığımız İyilik Sağlık
Vakfı âfet bölgesi seferi Kah-
ramanmaraş, Adıyaman ve
Kâhta’da müşahede ettik-
lerimizle bir haftaya uzadı.
Kahramanmaraş merkez,
Maraş’ın ilçeleri, Gaziantep
Nurdağı ve İslahiye’nin dağ
köyleri, Adıyaman merkez,

Kâhta ve Sincik ziyaretle-
rinde gördüklerimiz bir
müddet daha bölgede kal-
mamızı salık verdi! Sincik’te
taziye; Kâhta’da taziye ve
hasta ziyaretlerimizi tamam-
layınca rotamızı bu kez Ga-
ziantep Nizip’e çeviriyoruz.
Kahramanmaraş depremle-
rinde Nizip merkezde bir
büyük bina yıkılmış. 
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Bakan Derya Yanık: Kimliği 
bilinmeyen 78 çocuğumuz var

Nizip ve Elçi Ahmey Cuma

İstanbul’da 1,5 milyon konut
YENİDEN İNŞA EDİLECEK

Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara
yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz

Mustafa Şentop: Mültecileri kabul etmeyenler
göçün yönetiminde söz sahibi olamazlar
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virajda’
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Gelmiş geçmiş 
ne kadar hüzün varsa,
Ne kadar acı yaşanmışsa 
bu topraklarda
Hepsi tek seferde yağdı,
Yağdı bu kez gecenin dördünde

ADEM KEVEN » 2’de

Bir cana kıymet vermeyi en iyi
Rabbimiz biliyor ve en iyi kıy-
meti O veriyor.
Bir can, siz kıymet verdiğiniz için
mi kıymetli olur, yoksa kıymetli
olduğu için mi kıymet verirsiniz?

TÜRKAN SEZER  » 5’te

Acı Bir
Şiir

Bir cana 
kıymet vermek…

Analist Ahmet Deniz Yağbasan, “FED
Başkanı Jerome Powell, güçlü ekono-
mik verilere işaret ederek, faiz oran-
larının daha yüksek olabileceğini söy-
ledi. Altın fiyatları bu açıklama ile yeniden
baskı altına girdi” dedi. » Sayfa 6’da

Bilim insanları, dünyanın
yaklaşık yüzde 70'ini kap-
layan okyanuslarda tahmini
171 trilyondan fazla plastik
parçası bulunduğunu ortaya
koydu. 5 Gyres Enstitüsün-
den araştırmanın yazarı Dr.
Marcus Eriksen, 2005'te ok-
yanusları kirleten plastik
parça sayısı 16 trilyonken,
18 yılda bu sayının tahmini
171 trilyona yükseldiğini
ifade etti. Eriksen, 2005'ten
sonra gerçekleşen ciddi ar-
tışın arkasında kesin bir ne-
den bulamadıklarını ancak

bunun güçlü anlaşmaların
gevşetilmesi, plastiklerin
parçalanması ya da önce-
den yeterli veri olmaması
gibi sebeplerle açıklanabi-

leceğini belirtti. Kuzey At-
lantik Okyanusu'nun, en
fazla plastik atık bulunan
okyanuslardan biri olduğu
tahmin ediliyor. » Sayfa 3’te

Okyanusların tamamında 171 trilyon
plastik parçası olduğu tahmin ediliyor
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Medicana  International An-
kara Hastanesi Çocuk Sağlığı
ve  Hastalıkları  Uzmanı  Dr.
İbrahim Sinan Buğur, bebek-
lerin her gün aynı saatte ve
aynı  odada  uyutulmasının,
gelişimleri açısından önemli
olduğunu belirtti. Hastaneden
yapılan yazılı açıklamada ko-
nuya ilişkin görüşleri aktarılan
Buğur,  bebeklerde uykunun
önemine işaret etti. Yeni doğ-
muş bir bebeğin 20 saate ka-
dar uyuyabileceğini belirten
Buğur,  "Bu  sürenin  yaklaşık
6  saati  gündüz  uykusudur.
Birinci aydan sonra uyku sü-
releri  15-17  saat  civarında
olurken,  6'ncı  ay  civarında
bu  süre  12-14  saate  kadar
gerileyebilir."  bilgisini  verdi.
Buğur,  bebeğin  uykusunun
gelip  gelmediğini  tavırlarını
izleyerek anlamanın mümkün
olduğuna  işaret ederek, uy-
kusu  gelen  bebeğin  esnedi-

ğini, ağladığını, huzursuzlu-
ğunun arttığını, emmek iste-
diğini veya gözü ve burnunu
kaşıdığını kaydetti. Buğur, ge-
nelde  çok  yorulan  bebeğin
daha iyi uyuyacağı düşünülse
de  bebeklerin  erişkinlerden
farklı olarak çok yoruldukla-
rında da daha zor uyudukla-
rını belirtti. Buğur, bebeklerin
daha düzenli uyuması için be-
lirli kurallara uyulması gerek-
tiğine işaret ederek, şu ifadeleri
kullandı:  "Bebeğin  her  gün
aynı saatte ve aynı odada uyu-
tulmasına  özen  gösterilmeli.
Sessiz, karanlık ya da loş ışık
olan  bir  odada  uyutulmalı.
Oda çok sıcak ya da çok soğuk
olmamalı, ideal uyku sıcaklığı
20-24 derece olmalıdır. Be-
bekleri  uyumadan  hemen
önce değil, en az 1 saat önce
beslemek gerekir. Bu sayede
reflü ve hazımsızlık ihtimali
azalır." lANKARA-AA

Adana’da depremden etkilenen
doktorlar yapı kooperatifi kurdu

işli'de bir otelde dü-
zenlenen  "Yaşadı-
ğımız Deprem  Fe-

laketi ve Türk Nefroloji Derneği"
başlıklı basın toplantısının açı-
lışında konuşan Prof. Dr. Yıldız,
Türkiye'nin depremle ilgili zor
günler yaşadığını söyledi. Prof.
Dr. Yıldız, bu yılki "Dünya Böb-
rek Günü" tema içeriğinin bu
gelişmelerin ışığında "deprem
ve böbrek", "deprem ve nefro-
loji"  başlıklarında  belirlemek
istediklerini söyledi.
Depremin yaklaşık 13 mil-

yon insanın yaşadığı geniş bir
alanda olduğuna, bu bölgede
diyaliz  tedavisi gören birçok
hastanın bulunduğuna dikkati
çeken Yıldız, şöyle devam etti:
"Deprem  de  böbrek  sağlığı
açısından  önemli  bir  konu,
diyaliz  hastalarının  diyalize
ulaşma  sorunudur.  Hastalar
haftada üç kez gireceğine iki
hatta  bir  kez  diyalize  girdi.
Bütün hastalara yeteri kadar,
en azından hayatta kalabile-
ceği kadar diyaliz desteği sağ-
lanabilsin  diye  diyaliz  mer-
kezleri  7/24  çalıştırıldı.  Bu
şekilde insanların hayata tu-
tunması sağlanmaya çalışıldı.
Kısıtlı sayıda makine ile tüm
hastalara diyaliz desteği veri-
lebilmesi için hastaların özel-
likle potasyumkonusunda çok
ciddi kısıtlamalar uygulayarak,
2 saat gibi kısa süreli diyaliz,
haftada  bir  veya  iki  şeklinde
diyaliz sıklığını azaltmak şek-
linde uygulamalar gerekir. Di-

yaliz merkezinin 7/24 çalışma-
sını  sağlamak  çok  önemlidir."
Türk Nefroloji Derneği Renal

Afet  Grubu  Başkanı  Prof.  Dr.
Serhan Tuğlular ise depremlerde
yıkılan yapıların altında kalan
kişilerin göçük altında sıkıştığı
hallerde uzuvlar, kollar ile ba-
caklarda veya her ikisinde bir-
den ezilme meydana geldiğini
ifade  etti.  Prof.  Dr.  Tuğlular,
"Depremzede  göçük  altından
kurtarıldığında ezilen kas do-
kusundan açığa çıkan bazı mad-
deler  dolaşıma  karışarak  ani
ölüme neden olabilir. Bu dra-
matik duruma 'kurtuluş ölümü'
denmektedir. Yine bu maddeler,
böbrek hasarına yol açabilmek-
tedir. Göçük altından kurtarılıp
ezilme sendromu gelişen kişilere
bir süre diyaliz tedavisi gerekir."
diye konuştu. Depremlerde ya-
ralananların yaklaşık yüzde 2-
3'ünde  ezilme  sendromu  gö-

rülebildiğini  vurgulayan  Tuğ-
lular,  "İşte bu duruma  tıp ca-
miasında 'böbrek felaketi' denir.
Depremlerde göçük altında ka-
larak  ölümcül  yaralanmalara
bağlı ölümlerden sonra en sık
ölüm  nedeni  bu  ezilme  sen-
dromudur.  Afetzede  hastalar
hastanelere nakledildiklerinde
hastanelerin  diyaliz  kapasite-
sinin  organizasyonu  gerekir.
Çünkü birden, olağan zaman-
lardan çok farklı olarak ve kit-
lesel bir sayıyla diyaliz gereke-
bilir." değerlendirmesini yaptı.
Türk Nefroloji Derneğince

Prof. Dr. Mehmet Şükrü Sever
önderliğinde 1999 Marmara
Depremi sonrasında edinilen
tecrübelerden  geleceğe  yö-
nelik  derslerle  "Renal  Afet
Koordinasyon  Sistemi"  ku-
rulduğunu dile getiren Tuğ-
lular, afetlerin yıkıcı gücünü
azaltmanın en önemli yolu-

nun  önceden  hazırlıklı  ol-
maktan geçtiğini anlattı.
Prof.  Dr.  Tuğlular,  Kahra-

manmaraş merkezli son dep-
remlerin daha önce görmedik-
leri bir boyutta olduğunun altını
çizerek,  "Bu  süreçte  civarda
kronik diyaliz hastalarını kabul
edebilecek  diğer  merkezlerin
hasar durumu bilgisi alınarak,
hangisinin, kaç hasta alabile-
ceğinin  planlaması  da  yapıl-
maya çalışıldı. Bu çalışmalar
'Renal  Afet  Gücü'  içindeki  iş
bölümü ile gerçekleştirildi. Ke-
sin olmayan rakamlara göre,
bu süreçte 1500’ten fazla ezil-
me sendromlu hasta izlenmiş,
800'den  fazla  kişiye  bölgede
ve sevk edildikleri illerde de-
falarca diyaliz yapılmıştır. Bu-
gün itibarıyla ne mutlu bize
ki  bu  hastalardan  çoğu  ta-
burcu olmuştur." şeklinde ko-
nuştu. lİSTANBUL-AA
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Deprem bölgesindeki böbrek
hastalarına diyaliz desteği

Gelmiş geçmiş ne kadar hüzün varsa,
Ne kadar acı yaşanmışsa 
bu topraklarda
Hepsi tek seferde yağdı,
Yağdı bu kez gecenin dördünde
Bir kış gecesi Maraş’ta, Hatay’da, 
Adıyaman’da…

Yer sarsıldı, toprak gürledi,
Binalar beşik gibi sallandı ansızın.
Duvarlar çatırdadı, evler yıkıldı 
birbirinin üstüne.
İmdat çığlıkları,
Ağlama sesleri,
Feryatlar,
Toz duman içinde
Karıştı birbirine.

Ne varsa yıkıldı o gece,
Toprak yarıldı,
İkiye bölündü dağlar,
Yollar büklüm büklüm buruldu,
Hendekler oluştu derin mi derin.
Binalar yerle bir oldu,
Hayaller, düşler kabusa döndü.
Uyanamadı çoğu insan uykusundan
Alem değiştirdi,
Uçup gitti,  gitti o gece sessizce…

Giden mi mutlu, kalan mı?
Onu Allah bilir elbette.
Bütün gözlerde yaş,
Bütün yüreklerde koca bir yas
Ülkemin her yerinde matem.
Yaşanan hayat nasıl bir hayat?
Her sayfası kederle doldurulan 
bir defter sanki…
İlk satır acı, 
Son satır ölüm,
Gerisi hep hüzün ve göz yaşı,
Enkazdan canlı çıkanlar
Bir nebze umut virgülü olsa da,
Bu defter, acılarla dolu 
bir günlük.

Sonsuzluğa uçanlar var o gece,
Cenazelerimiz var tabutta kefensiz,
Her yer mezarlığa döndü
Bir anda koca şehirlerde.

Hayat nasıl devam edecek?
Herkes nereye gidecek belli değil?
Gün, yardımlaşma, 
dayanışma günü,
Tüm ülke tek yürek…
Vagon vagon  yardım akıyor 
Malatya’ya,
İnsan seli koşuyor 
Gaziantep, Kilis’e,
Tüm dünya koştu Adana’ya, 
Şanlı Urfa’ya,
Diyarbakır’da, Osmaniye’de 
sarılıyor yaralar bir bir.

Tek yumruk oldu seksen beş milyon,
Yaşlısından gencine, 
kadınından erkeğine,
Köylüsünden kentlisine, 
işçisinden memuruna,
Neyi varsa alıp koştu 
deprem bölgesine.
Kimisi kazma ile kimisi kürekle, 
Kimisi kepçe ile kimisi kamyonla.
Her çıkan canlıdan sonra 

Yeşerdi ümitler,
Sevindik ülkece.
Hayata tutunma mücadelesi verildi,
Günlerce aç, susuz,
Beton yıkıntıları altında.
Nefesler tutuldu enkazın başında,
Bir ses duymak için günlerce…

Neler gördü bu gözler, neler?
Neler duydu bu kulaklar, neler?
Yavrusuna sarılmış analar,
Kolu kesilen, 
Kızının elini bırakmayan babalar,
Kucak kucağa can veren kardeşler,
Uykudan uyanır gibi çıkarılan bebekler,
Meleklerin yedirip içirdiği insanlar,
On ikinci günde bile yaşanan 
mucize kurtuluşlar,
Ne söylüyor insanlığa, 
sizce bu yaşananlar?

“Yoktan da vardan da 
öte bir var vardır”
Yoktan var eden Rabbimiz,
Dilediğine verip, 
dilediğinden almaz mı?
Alır elbette…
“Sakın kader deme kaderin üstünde
bir kader vardır”
Kader gayrete aşıktır.
Önce tedbir sonra tevekkül.
Öyleyse, 
Sarılalım bilimin ışığına dört elle.
Sarılalım ki yarım kalmasın sohbetler,
Yarım kalmasın hayatlar…

Bir ders veriyor elbette,
Yaşanan her felaket,
Okumasını bilene.
“Yarın devam ederiz,
Daha çok vakit var,
Sonra ararım.”
Diye diye dile getirilemeyen sevgiler,
“Ne olsa bir gün gideriz” diye
Ertelenen ziyaretler,
İlan edilemeyen aşklar,
Meçhul bir zamana kaldı.
Kaldı be kardeşim, kaldı,
Her şey,
Zamansız kalıverdi sensiz…

18 Şubat 2023
Adem Keven

*Not: 6 Şubat 2023 gece saat 04.17’de
Maraş  merkezli  10  ilimizde  olan  7,7
büyüklüğündeki depremde kaybettiğimiz
47 bin insanımıza ithaf edilmiştir.

Bebeklerin gelişiminde uyudukları
ortam büyük önem taşıyor

Enkazda kızına siper olan anne,
hastanede eşinin başından ayrılmıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi,
Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen deprem-
lerden etkilenen engelli vatan-
daşlara yönelik medikal yardım
yapıyor.  Belediyeden  yapılan
açıklamaya  göre,  Engelliler  ve
Sağlık Hizmetleri Daire Başkan-
lığı, kentte ve çevre illerde ya-
şayan engelli bireylerin medikal
malzeme  ihtiyacını  karşılıyor.
Bu kapsamda, medikal malzeme
ihtiyacı bulunan engelli bireylere,

tekerlekli  sandalye,  baston  ve
yürüteç gibi medikal ürünlerin
aralarında  bulunduğu  toplam
520 malzeme dağıtıldı. Açıkla-
mada  ifadelerine  yer  verilen
Daire Başkanı Serdar Tolay, ya-
şanan büyük felaket sonrası bir-
çok  engelli  bireyin  çeşitli  ne-
denlerden dolayı medikal mal-
zeme eksikliği yaşadığını belirtti.
Tolay, 6 Şubat tarihinde yaşam
şartlarının bir anda değiştiğine
dikkati çekti. lGAZİANTEP-AA

Gaziantep'te engelli depremzedelere medikal malzeme desteği veriliyor

Adana Şehir Eğitim ve Araş-
tırma  Hastanesinde  görevli
bir grup doktor, kendileri gibi
depremden  etkilenen  mes-
lektaşları  için  "Adana  Dok-
torlar Arsa Konut Yapı Koo-
peratifi"  ismiyle  kooperatif
kurdu.  Kooperatif  Başkanı
Enfeksiyon  Hastalıkları  Uz-
manı  Doç.  Dr.  Ahmet  Rıza
Şahin, AA muhabirine, dep-
remde  evinin  hasar  gördü-
ğünü ve halen bir otelde kal-
dığını söyledi. Depremin ilk
saatinden bu yana çalışmaya
devam ettiklerini belirten Şa-
hin, "Bu depremde 100'den
fazla meslektaşımızı kaybettik.
Belki 1000'den fazla meslek-
taşımızın bugün barınma so-
runu var. Evleri ya hasarlı ya
da yıkıldı. Biz hem afetzede
olduk  hem  de  afette  aktif
olarak çalıştık." diye konuştu. 
Şahin, afet dönemlerinde

sağlık personelinin önemini
vurgulayarak şunları kaydetti:

"Depremin ilk anında itibaren,
ailelerimizi  güvenli  yere al-
madan  çalışmaya  başladık.
Gelebilen her personel geldi.
Bir  kooperatif  kurarak  en
azından evini kaybetmiş ça-
dırda,  arabada  veya  otelde
kalan meslektaşlarımızın ba-
rınma sorununu bir kooperatif
açarak çözmeyi düşünüyoruz.
Şimdilik 30 kurucu üye sağ-
lıkçı  arkadaşımızla  birlikte
kuruluşunu  gerçekleştirdik
ama zaman içinde gelişip sa-
yımızı fazlalaştıracağız."
Bu  konuda  sivil  toplum

kuruluşları ve kamu yöneti-
cileriyle  görüş  alışverişinde
bulunduklarını belirten Şahin,
"Kamunun  işini  kolaylaştır-
mak için biz de sivil toplum
olarak  görev  almayı  kendi-
mize hedef bildik. Bu konuda
arkadaşlarımızın sorunlarını
çözmek için biz de elimizden
geleni  yapacağız."  diye  ko-
nuştu. lADANA-AA

Türk Nefroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, Kahramanmaraş merkezli
depremlerin etkilediği bölgelerdeki bütün hastalara hayatta kalabileceği kadar di-
yaliz desteği sağlanabilmesi için diyaliz merkezlerinin 7/24 çalıştırıldığını bildirdi.
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Hatay'da,  Kahramanmaraş  Merkezli
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde
evleri yıkılınca 6 yaşındaki kızına ken-
disini siper eden ve 70'inci saatte kur-
tarılan kadın, Antalya'da tedavi gören
eşinin  başından  ayrılmıyor.  Antakya
ilçesinde İbrahim ve İmen İri çiftinin
3  çocuklarıyla  birlikte  yaşadıkları  4
katlı bina depremde yıkıldı.  İbrahim
İri, 8 ve 13 yaşındaki oğullarını yıkılan
bölümden dışarıya iterek kurtardı. Bu
sırada üzerine enkaz düşen baba, 1,5
gün  sonra  çıkarılarak Hatay Dörtyol
Devlet Hastanesine, ardından Mersin
Şehir  Hastanesine  götürüldü.  Anne
İmen İri de deprem sırasında 6 yaşın-
daki Hira Nur'un üzerine kapanarak,
kızını korumaya çalıştı. Evlerinin üze-

rine yıkılması sonucu enkazda kalan
anne ile kızı, 70'inci saatte jandarma
ekiplerince  çıkarılarak  Adana  Kozan
Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada
operasyonlar geçiren kadın, Akdeniz
Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen
ve omuriliğindeki yaralanma nedeniyle
yürüyemeyen eşi için Antalya'ya geldi.
Önce kızına kendisini siper eden kadın,
şimdi  de  hastanede  başından  ayrıl-
madığı eşine tekrar yürüyebilmesi için
destek oluyor. İstanbul'da yakınlarının
yanına gönderdikleri üç çocuğuyla te-
lefonla görüşen çift, bir an önce evlat-
larına kavuşmak istiyor. Aslen Suriyeli
olduğunu belirten  İmen  İri, AA mu-
habirine, enkazın altındayken sürekli
dua ettiğini söyledi. lANTALYA-AA
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
Derya Yanık, Afet Acil Sosyal Yar-
dım Ayni Bağış Kabul Depo-
su'ndaki incelemelerinin ardından
yaptığı açıklamada, Kahraman-
maraş merkezli depremlerin ar-
dından Osmaniye Devlet Hasta-
nesi'nde tedavi gören yaralıları
ziyaret ettiğini belirtti. Depremde
Osmaniye'de 996 kişinin hayatını
kaybettiğini ve hayati tehlikesi
bulunan 3 kişinin yoğun bakımda
olduğunu ifade eden Yanık, Tür-
kiye'nin çok ağır bir süreçten geç-
tiğini dile getirdi. Bölgede çadır
ve konteyner kentlerin kurulma-
sına ve diğer yardımların ulaştı-
rılmasına devam edildiğini ha-
tırlatan Yanık, deprem bölgesinde
4 bin 371 personelin yaklaşık
935 bin, depremzedelerin tahliye
edildiği illerde ise 3 bin 870 per-

sonelin ise yaklaşık 450 bin psi-
kososyal destek görüşmesi yap-
tığını kaydetti. Deprem bölgesi
ve diğer illerde 84 ayni bağış de-
posunun bulunduğunu aktaran
Yanık, "Sadece Bakanlığımız uh-
desinde bu depolarda bugüne
kadar 17 bin 530 tır ayni yardımı
indirmişiz." dedi. Yanık, deprem
bölgesinde 203 sosyal market ve
ayni yardımlara ulaşmakta güçlük
çekenler için 10 gezici sosyal
marketin bulunduğunu belirterek,
şöyle devam etti: "Bugüne kadar
2 milyon 950 bin battaniye, 800
bin yatak ve yorgan, 307 bin
elektrikli ısıtıcı, 2 milyon gıda
kolisi gibi buna benzer 62 ka-
lemde yaklaşık 57 milyon ürün
dağıtmışız. Depremi müteakip
10 ilimize ve iki ilçemize nakdi
yardım olarak 271 milyon Türk

lirası göndermiştik."
Bakanlığın bünyesindeki en-

gelli, yaşlı, kadın ve çocuk hiz-
metlerinin verildiği kuruluşlardan
533 yaşlı ve 1133 engellinin tah-
liye edildiğini kaydeden Yanık,
249 yaşlı ve 848 engellinin yurt
ve oteller ile çadır ve konteyner
kentlerden farklı illere tahliye
edildiğini söyledi. Yanık, deprem
bölgesindeki kadınların rehabi-
litesi için iş atölyeleri kurmaya
başladıklarını ifade ederek, en-
gelli, yaşlı, kadın ve çocuk hiz-
metlerinin verildiği kuruluşlarda
depremde yaralı ve can kaybı
yaşanmadığını ve oluşan hasar-
ların giderileceğini vurguladı.

Bakan Yanık, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Sistemimize kayıtlı
1915 refakatsiz çocuğun bugün
itibarıyla 1649'unu ailesine teslim

ettik, hastanede hali hazırda ta-
kibi yapılan 174, kuruluş bakı-
mına aldığımız 92 çocuğumuz
var. 1915 çocuktan kimliği bilinen
1837, kimliği bilinmeyen 78 ço-
cuk var. Bunların da kimliklen-
dirilmesi için İçişleri Bakanlığı
ve Sağlık Bakanlığımızla çalışı-
yoruz. Bunların dışında hasta-
nelerde ve diğer birimlerde tes-

pitini yaptığımız 318 çocuğu-
muzun da vefat ettiği bilgisine
ulaştık. Halihazırda DNA eşleş-
mesini sağlamaya çalıştığımız,
defni yapılmış, yoğun bakımda
tedavisi devam eden çocuklar
da var. Bunlarla ilgili gerekli hiz-
metlerimizi diğer kurum ve ku-
ruluşlarla aralıksız yerine getiri-
yoruz."  lOSMANİYE-AA

laştırma ve Altyapı
Bakanı Adil Kara-
ismailoğlu, "asrın

felaketi" olarak nitelendirilen
depremlerden etkilenen Adı-
yaman'da gerçekleştirilen Ana-
dolu Ajansı (AA) Editör Masa-
sı'nda gündeme ilişkin soruları
yanıtladı, değerlendirmelerde
bulundu. Depremin ilk saatle-
rinden itibaren diğer bakanlarla
görev bölüşümü yaparak böl-
geye geldiklerini ve acil durum
eylem planlarına göre çalışma-
lara başladıklarını belirten Ka-
raismailoğlu, tahminlerinin çok
üzerinde hasar olması ve kışın
en soğuk günlerinin yaşanması
nedeniyle ilk haftanın zorlu
geçtiğini söyledi. Karaismailoğ-
lu, Bakanlığının ülkenin her ta-
rafına yayılmış 5 bin şantiye-
sinden iş makinesi ve ekiplerin
de bölgeye geldiğini ifade ede-
rek, yıkım çok fazla olmasına
rağmen binlerce vatandaşı canlı
kurtardıklarını dile getirdi. Dep-
remin ilk haftası hem iklim
şartları hem de hasarın ola-
ğanüstü büyüklüğü karşısında
bazı şeylerin eksik yapılmış ola-
bileceğine işaret eden Karais-

mailoğlu, şöyle devam etti: "Yu-
nanistan büyüklüğünde bir coğ-
rafyadan, 3 Hollanda büyük-
lüğünde alandan bahsediyoruz.
Bunların hepsine aynı anda
müdahale etmeye çalışıyorsu-
nuz. Birisine müdahale ederken
birisine müdahale etmemiş ola-
biliyorsunuz. Onun verdiği sı-
kıntı ve vicdani hassasiyet de
vardı. Bir taraftan da vefat eden
vatandaşlarımızın cenazelerini
kaldırıyoruz. İlk bir hafta çok
yoğun ve sıkıntılı süreç yaşadık.
'En gelişmiş ülkeler' denilen ül-
kelerde böyle bir olay olsa 1

ayda bu bölgelere müdahale
edemezlerdi, ulaşamazlardı hat-
ta. Biz ilk saatlerde burada işi-
mizin başındaydık. Burada ça-
lışma yaparken diğer depremi
de karşıladık. Yılmadık, usan-
madık, uyumadık, çok büyük
özveriyle çalıştık."

Karaismailoğlu, söz konusu
havalimanlarının disiplin içe-
risinde ve sağlıklı bir şekilde
çalıştığını, arama kurtarma uz-
manları ile yardım ve kargo
uçaklarının bölgeye ulaşmasın-
da başarılı bir hizmet gördük-
lerini anlattı. Bu kesimin de ta-

mamen 2002 öncesinde yapıl-
mış yapılarda ve yollar oldu-
ğuna işaret eden Karaismailoğ-
lu, şöyle devam etti: "Onları
da kısa sürede müdahale ede-
rek, ilk iki gün içerisinde faali-
yete geçirdik. Yani ulaşım açı-
sından kara yollarında da hiçbir
sıkıntı yaşamadık. Çünkü o yüz-
de 2'lik kısmında alternatif yol-
ları vardı. Nurdağı mesela...
Depremden en çok etkilenen
bölge. Orada 150 metre yük-
sekliğinde viyadüklerimiz var.
Orada sismik izolatörler var ve
hiçbir şey olmadı. O günden
bugüne çalışmalara devam edi-
yorlar. Aynı şekilde Kahraman-
maraş-Göksun arası yine dep-
remin merkezinde bir yer. 11
tane tünelimiz var orada. Hiçbir
şey olmadı. Hiç kesintisiz hizmet
vermeye başladı."

Adil Karaismailoğlu, şöyle
konuştu: "İstanbul Havalimanı,
Kuzey Marmara, Marmaray, Os-
mangazi Köprüsü ve Yavuz Sul-
tan Selim Köprüsü gibi projeler
deprem olduğu anda aynen ça-
lışmaya devam edecek. Bir olası
bir afet durumunda Kuzey Mar-
mara, Avrasya Tüneli olsun,

Marmaray olsun, bunlar hepsi
birer acil ulaşım yolu olacak.
Avrasya Tüneli'nde mesela tü-
nelin iki kısmında zeminin boş
ve yumuşak olduğu kısımlarda
sismik izolatörler kullanıyoruz.
Yani burada depremden dolayı
gelmiş olan yükü karşılayacak
izolatörler var, tünele olan et-
kisini azaltan izolatörler bunlar.
Marmaray'da da sismik izola-
törler kullandık. Yine kara yolu
projelerimizde de sismik izola-
törler kullanıyoruz. İstanbul'da
olası bir durumda Kuzey Mar-
mara yolu özellikle acil ulaşım
yolu olacak."

İstanbul Havalimanı'nın ne
kadar gerekli olduğunun anla-
şıldığını söyleyen Karaismai-
loğlu, olası bir durumda iki ha-
valimanından (İstanbul ve Ata-
türk havalimanları) birisinin
çalıştırılabileceğini kaydetti.
Kahramanmaraş ve Hatay mer-
kezli depremlerden etkilenen
şehirleri eskisinden çok daha
iyi hale getireceklerini belirten
Karaismailoğlu, bölgeleri yeni-
den ihya ederken, ulaştırma
altyapılarını da geliştireceklerini
söyledi. lADIYAMAN-AA

U

Deprem bölgesinde yer altı görün-
tülemesi çalışmaları yapan Ankara
Üniversitesi (AÜ) Mühendislik Fa-
kültesi Dekanı ve Yer Bilimleri Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadı-
oğlu, Gaziantep ile Kahramanma-
raş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçeleri,
Adıyaman'ın Gölbaşı, Hatay'ın An-
takya ve Altınözü ilçesindeki Te-
pehan mahallesinde depremin ar-
dından oluşan yer altı hareketlerini
jeoloji mühendisliği verilerine göre
incelediklerini ifade etti. Depremin
ardından fay hareketlerini, fay çiz-
gisi boyunca hareket eden kütlelerin
kayma oranını gösteren atım mik-
tarını, su kaynaklarının durumunu
araştırdıklarını aktaran Kadıoğlu,
ileri teknoloji ürünü derin radar
sistemi ile yaklaşık 80 metre de-
rinlikte yer içi görüntüleme yap-
tıklarını bildirdi. Kadıoğlu, bazı
bölgelerde fay hatlarına ilişkin 1,
bazı bölgelerde ise 3-3,5 metre
atım miktarı ölçtüklerini, özellikle

Pazarcık merkezli deprem hattının
içerisinde ve Ekinözü'nde 8 met-
renin üzerinde atım miktarı ölç-
tüklerini söyledi. Kadıoğlu, bu öl-
çümlerin bölge için literatüre giren
en yüksek rakamlar olduğunu kay-
detti. Kadıoğlu, Hatay'ın Antakya
ilçesinde eski göl ve akarsu yatak-
larının bulunduğu gevşek dokulu
zemine ilişkin şu değerlendirme-
lerde bulundu. "Gevşek dokulu
kumlu ve siltli birimler, yıkma gü-
cünü ve titreşim periyodunu bü-
yüttüğünden depremin enerjisinin
en az 10 kat artırmış. O yüzden
'gevşek dokulu birimlerin üzerine
bina yapılmasın' uyarısı veriyoruz.
Yapılacaksa da zeminin iyileştiril-
mesi gerekiyor. Böylece dikkatlice
baktığımız zaman Antakya, Kah-
ramanmaraş ve Elbistan'ın hep ova
içerisinde olduğunu görüyoruz ve
bu nedenle yıkılmışlar. Oysa Kah-
ramanmaraş'ı daha yüksek kaya
temelli alanlara taşımış olsaydık,
bu yıkım olmazdı." lANKARA-AA
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İskenderun ilçesine gelen Özbekistan
Kültür, Araştırma ve Dayanışma Derneği
gönüllüleri, günde 16 bin kişilik yemek
çıkarıyor. Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun
ilçesine gelen gönüllü Özbekistanlı şeflerin
pişirdiği Özbek pilavı ile yemekler afet-
zedelere dağıtılıyor. Yurt içi ve yurt dı-
şından sivil toplum kuruluşları, deprem-
lerden etkilenen bölgelerde yaraları sar-
mak için insani yardım çalışmalarına
devam ediyor. Depremlerin ardından
ikinci gün 50 gönüllüsüyle Hatay'a gelen
Özbekistan Kültür, Araştırma ve Daya-
nışma Derneği, bölgedeki arama kur-
tarma ekiplerine yardım etti. Çok sayıda
insani yardım malzemesini ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtan gönüllüler, İHH İnsani
Yardım Vakfının koordinesinde, İsken-
derun'da oluşturdukları mutfakta dep-
remzedeler için yemek hazırlıyor. Dev
kazanlarda, başta Özbek pilavı olmak
üzere günlük 16 bin kişilik yemek pişir-
mek için sabahın erken saatlerinde kolları
sıvayan Özbek aşçılar, bunları gönüllüler
aracılığıyla İskenderun, Kırıkhan ve An-
takya'da depremzedelere ulaştırıyor.
"Çadırlara gidiyoruz"

Ekibin koordinatörü Azizbey Muk-
hammediev, AA muhabirine, 6 Şubat'taki
depremleri öğrendikleri andan itibaren
hazırlıklarını yaparak yola koyulup böl-
geye ulaştıklarını söyledi. Gönüllülerden
20 kişinin arama kurtarma faaliyetlerinde
yer aldığını aktaran Mukhammediev,
kendilerinin de gıda ve insani yardım
çalışmaları gerçekleştirdiklerini dile ge-
tirdi. Mukhammediev, arama kurtarma
ekiplerinin, çalışmaların tamamlanma-
sının ardından bölgeden ayrıldığını, aş-
çıların ise yaraları sarmak adına çalışmaya
devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Biz normalde 1500 kişiye yemek dağı-
tacağız, diye geldik ama burada ihtiyacın
fazla olduğunu görünce kapasiteyi ar-
tırdık. Antakya ve çevresine 10 bin kişilik
yemek götürüyoruz, burada da 6 bin ki-
şilik yemek ulaştırıyoruz. Çadırlara gi-
diyoruz. Genelde Özbek pilavı yapıyoruz,
bunun için bir tencereye 50 kilo et atı-
yoruz. Bunun üstüne havuç atıyoruz.
Özbekistan'dan gelen havuç var, onu ve
basmati pirincini kullanıyoruz. Şu anda
5 aşçımız, 15 yardımcımız var. 10 kişi
de dağıtımları yapıyor." lHATAY-AA

Hatay’da depremzedeler
için dev kazanlarda 

Okyanusların tamamında 171 trilyon
plastik parçası olduğu tahmin ediliyor
Bilim insanları, dünyanın yak-
laşık yüzde 70'ini kaplayan
okyanuslarda tahmini 171 tril-
yondan fazla plastik parçası
bulunduğunu ortaya koydu.
BBC'nin haberine göre, okya-
nuslardaki plastik kirliliğine
ilişkin araştırma yapan bir grup
bilim insanı, 1979'dan bu yana
toplanan atıkların kayıtlarını
analiz etti. Bu analizde okya-
nuslardaki plastik atıkların sa-
yısına ilişkin tahmini sonuç
elde etmek için kayıtlar mate-
matiksel bir modele eklendi.
Buna göre, dünyanın yaklaşık
yüzde 70'ini kaplayan okya-
nuslarda tahmini 171 trilyon-
dan fazla plastik parça bulu-
nuyor. Bilim insanları, okya-
nuslardaki plastik yoğunluğuna
ilişkin önlem alınmadığı tak-
dirde 2040'a kadar atıkların
neredeyse 3 kat artabileceği
uyarısı yaptı. 5 Gyres Enstitü-

sünden araştırmanın yazarı Dr.
Marcus Eriksen, 2005'te ok-
yanusları kirleten plastik parça
sayısı 16 trilyonken, 18 yılda
bu sayının tahmini 171 trilyona
yükseldiğini ifade etti. Eriksen,
2005'ten sonra gerçekleşen
ciddi artışın arkasında kesin
bir neden bulamadıklarını an-
cak bunun güçlü anlaşmaların
gevşetilmesi, plastiklerin par-
çalanması ya da önceden yeterli
veri olmaması gibi sebeplerle
açıklanabileceğini belirtti. Her
yıl doğaya bırakılan ve çözül-
mesi yıllar alan plastiklerin
oluşturduğu kirlilik nedeniyle
okyanuslardaki pek çok hayvan,
plastiği avları sanıyor ve mi-
delerine plastik dolduğundan
açlıktan ölebiliyor. Kuzey At-
lantik Okyanusu'nun, en fazla
plastik atık bulunan okya-
nuslardan biri olduğu tahmin
ediliyor. lANKARA-AA

Kağıthane’deki kentsel dönüşüm
projesinde anahtar teslimi başladı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı tarafından ya-
pılan Kağıthane Yahya Kemal
Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm
projesinde, hak sahiplerine anah-
tar teslimleri başlatıldı. Altyapı
ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri
Genel Müdür Yardımcısı Sezayi
Köse, basın mensuplarına yaptığı
açıklamada, Kahramanmaraş
merkezli depremlerin, kentsel
dönüşümün ne kadar önemli
olduğunu bir kez daha göster-
diğini söyledi. Köse, "İstanbul'da
şu ana kadar 695 bin bağımsız
birimi vatandaşlar, belediyeler
ve bakanlığın eliyle dönüşüm
için tamamladık. Yaklaşık 3 mil-
yon vatandaşımızın bu noktada
can güvenliğini ve mal güvenli-
ğini sağlamış olduk." dedi. Köse,
kentsel dönüşüm kapsamında
çalışmaların hızlı bir şekilde de-
vam ettiğini dile getirerek, "Ça-
lışmaları, yaşadığımız deprem
vesilesiyle de daha da hızlan-
dırmamız gerektiğini görmüş

olduk. Şu anda fiili olarak devam
eden İstanbul geneli projeleri-
mizde 93 bin bağımsız birimli
kentsel dönüşüm sürecimiz de-
vam ediyor." diye konuştu. Ka-
ğıthane Yahya Kemal Mahalle-
si'nde 2019'da istinat duvarının
kaymasıyla 2 binanın çöktüğünü,
bölgede bulunan 134 binanın
yıkılıp kentsel dönüşüme gir-
diğini aktaran Köse, şöyle de-
vam etti: "Burada zeminden,
yapı stokundan kaynaklı bütün
binalarımızın riskli olduğunu
tespit ettik ve kısa bir sürede
vatandaşlarımızla el birliğinde
bulunarak, belediyemizin des-
teğiyle kentsel dönüşüm sü-
recini başlattık. TOKİ ile be-
raber hızlıca projelendirme sü-
recini Altyapı ve Kentsel Dö-
nüşüm Hizmetleri Genel Mü-
dürlüğümüzle yürüttük. Burası
688 konut, 57 ticari ünite ol-
mak üzere toplamda 745 ba-
ğımsız birimlik bir projeden
oluşuyor." lİSTANBUL-AA

Bakan Derya Yanık: Kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz var

Karaismailoğlu: Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara
yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz

Depremde ikiye bölünen zeytinliğin
bulunduğu bölge için kritik uyarı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil
durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz." dedi.
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Endonezya'nın Natuna bölgesinde
meydana gelen heyelanda hayatını
kaybedenlerin sayısı 21'e yükseldi.
Yetkililer, arama kurtarma çalışma-
larının devam ettiği bölgede 10 kişinin
daha cesedinin bulunduğunu, ölü
sayısının 21'e çıktığını bildirdi. Ulusal
Afet Yönetimi Ajansı yetkilisi, yara-
lanan 8 kişiden 3'ünün durumunun
kritik olduğunu söyledi. Heyelan al-
tında kalan evlerde mahsur kaldığı
düşünülen kayıp 33 kişi için aramanın
sürdüğünü belirten yetkili, toprak
kayması nedeniyle yaklaşık 1300 ki-
şinin geçici sığınaklara götürüldüğünü
kaydetti. lENDENOZYA-AA

Endonezya’da heyelanda
ölenlerin sayısı 21’e yükseldi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı
Şeria'nın kuzeyindeki Cenin ken-
tine düzenlediği baskında 3 Fi-
listinliyi öldürdü. Filistin resmi
ajansı WAFA'nın görgü tanıkla-
rına dayandırdığı haberine göre,
İsrail askerleri, Cenin kentine
bağlı Caba beldesine baskın dü-
zenledi. Çatılara keskin nişan-
cıların yerleştirildiği baskında
İsrail güçleri, Caba beldesi ya-
kınlarındaki El-Favvara bölge-
sinde içinde üç gencin bulun-
duğu araca ateş açtı. Filistin
Sağlık Bakanlığından yapılan
açıklamada İsrail askerlerinin
Caba beldesi yakınlarında açtığı
ateş sonucu 20'li yaşlardaki 3
Filistinlinin hayatını kaybettiği
belirtildi. Baskında ayrıca evi
kuşatılan bir Filistinli gözaltına
alındı. İsrail güçleri ile Filistinliler
arasında arbede yaşandı. Öte

yandan Cenin'in yakınlarındaki
El-Yamun beldesinde de İsrail
askerlerinin açtığı ateş sonucu
bir Filistinli başından yaralandı.
Yaralanan Filistinlinin durumu-
nun stabil olduğu kaydedildi.
Filistin Dışişleri
Bakanlığından tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığı, sa-
bah saatlerinde Cenin'e düzen-
lenen baskını ve 3 Filistinlinin
öldürülmesini kınadı. Bakanlığın
açıklamasında, "Uluslararası dü-
şük düzeydeki tepkiler ile uygu-
lanan çifte standardın gölgesinde,
işgal güçlerinin terörizmi ve ar-
tarak işlediği suçlar, Tel Aviv'in
sükunet çağrılarına verdiği resmi
bir yanıt." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, olayın yansımala-
rından ve bölgede gerginliğin
tırmandırılmasından doğacak so-

nuçlardan İsrail hükümetinin so-
rumlu olduğu vurgulandı.
İsrail ordusunun olay
ilişkin açıklaması

İsrail ordusundan yapılan
açıklamada ise "Caba beldesinde,
saldırı eylemlerinde bulundu-
ğundan şüphelenilen çok sayıda

kişinin gözaltına alınması için
operasyon düzenlendiği" kay-
dedildi. Operasyon sırasında Fi-
listinliler ile İsrail güçleri arasında
çıkan olayda 2'si İslami Cihad
aktivisti 3 kişinin etkisiz hale
getirildiği, 1 kişinin de yaralan-
dığı ifade edildi. Ayrıca operas-
yonda, aranan 3 kişinin gözaltına

alındığı aktarıldı. Açıklamada
İsrail güçlerine ait bir insansız
hava aracının da düşürüldüğü
bildirildi. İsrail ordusu, yılba-
şından bu yana Filistinli nüfusun
yoğunlukta yaşadığı işgal altın-
daki Batı Şeria'nın farklı nokta-
larında baskın ve gözaltı ope-
rasyonlarını artırdı. İsrail asker-
leri, baskınları protesto eden Fi-
listinlilere plastik merminin yanı
sıra sık sık gerçek mermi ile
müdahale ediyor. Batı Şeria'nın
kuzeyindeki özellikle Cenin ve
Nablus gibi bölgelerde de Filis-
tinli silahlı gruplar ve İsrail as-
kerleri arasında çatışmalar çıkı-
yor. İsrail güçlerinin 22 Şubat'ta
işgal altındaki Batı Şeria'nın ku-
zeyinde yer alan Nablus'a birkaç
noktadan düzenlediği baskın,
bölgede gerilimi yeniden tır-
mandırmıştı. lCENİN-AA

İsrail güçleri, Cenin’e düzenlediği baskında 3 Filistinliyi öldürdü

İstanbul İli, Fatih İlçesi Genelindeki Yollarda Asfalt Nakli, Serilmesi, Sıkıştırılması, Robot İle
Yenileme, Freze, Baca Ve Izgara Yükseltme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/239124 
1-İdarenin
a) Adı                                            : FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                       : Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak no:34/4 
                                                     AKSARAY FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 0212453145 - 2124531453
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                            : İstanbul İli, Fatih İlçesi Genelindeki Yollarda Asfalt Nakli, Serilmesi, 
                                                     Sıkıştırılması, Robot İle Yenileme, Freze, Baca Ve Izgara Yükseltme İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 8400 Ton Asfalt Yol Kaplaması Yapım İşidir.
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İSTANBUL/FATİH
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Yer tesliminden itibaren 255 (İkiYüzElliBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
                                                     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 03.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Cerrahpaşa Mah. Samatya Sahili Sokak no:34/4 
                                                     AKSARAY FATİH/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından
ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak
bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %

80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve

mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) ALTYAPI İŞLERİ BAŞLIĞI ALTINDA YER ALAN V. GRUP: KARAYOLU İŞLERİ (ALTYAPI+ÜSTYAPI),

BENZER İŞ OLARAK KABUL EDİLECEKTİR.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 255 (İkiYüzElliBeş) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.  

İSTANBUL İLİ, FATİH İLÇESİ GENELİNDEKİ YOLLARDA ASFALT NAKLİ, SERİLMESİ, SIKIŞTIRILMASI, ROBOT İLE
YENİLEME, FREZE, BACA VE IZGARA YÜKSELTME İŞİ

FATİH BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1792881)

2023 PERSONEL HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/237747
1-İdarenin
a) Adı                                            : ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU-ABİDİN PAK- 
                                                     BAHÇELİEVLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 
                                                     BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                       : BAHÇELIEVLER MAHALLESI TALAT PASA CADDESI 38 
                                                     BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2125022411 - 2125552411
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                            : 2023 PERSONEL HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı             : TEKNİK ŞARTNAMEDE DETAY BİLGİ VERİLMİŞTİR.
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 
                                                     Müdürlüğü Talatpaşa Cad. No:38 
                                                     Bahçelievler- İSTANBUL adresindeki hizmet binası
ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe başlama tarihi 10.04.2023, işin bitiş tarihi 09.02.2024
d) İşe başlama tarihi                     : 10.04.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 03.04.2023 - 13:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Bahçelievler Abidin Pak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu 
                                                     Müdürlüğü Talatpaşa Cad. No:38 
                                                     Bahçelievler- İSTANBUL adresindeki hizmet binası

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından

fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali
müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

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

bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Otel ve Restaurant personel çalıştırma işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38

inci maddesine göre açıklama istenecektir. 

2023 PERSONEL HİZMET ALIMI
ÖĞRETMENEVİ VE AKŞAM SANAT OKULU - ABİDİN PAK- BAHÇELİEVLER 
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Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1792833)
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AK  Parti milletvekillerinin  im-
zasını  taşıyan Orman  Kanunu
ve Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi,
TBMM Tarım, Orman ve Köyiş-
leri Komisyonunda kabul edildi.
Teklife göre,  lif,  tohum ve sap
üretimi  ile  ilaç  etkin maddesi
elde  etmeye  yönelik  çiçek  ve
yaprak üretimi amaçlı kenevir
yetiştiriciliği,  Tarım  ve Orman
Bakanlığının iznine tabi olacak.
İlaç etkin maddesi üretimi amaçlı
kenevir yetiştiriciliği veya işlen-
mesi,  Toprak  Mahsulleri  Ofisi
(TMO)  Genel  Müdürlüğünce
yapılacak  ya  da  yaptırılacak.
Gerektiğinde ülke arz ve talep
durumuna göre cumhurbaşka-
nınca belirlenen kota doğrultu-
sunda TMO kontrolünde gerçek
veya tüzel kişilere yaptırılabile-
cek. İlaç etkin maddesi üretimi
amaçlı kenevir yetiştiriciliğinde,
münhasıran esrar elde edilmesini
engelleyecek her türlü tedbirin
alınması,  kenevirin  hasadı,  iş-
lenmesi, ihzarı, ihracı veya sa-
tışına ilişkin usul ve esaslar, İç-
işleri ve Sağlık bakanlıklarının
görüşü alınarak Tarım ve Orman
Bakanlığınca belirlenecek.

Tarım sektörüyle ilgili politi-
kaların tespit edilmesi, planlan-
ması ve koordinasyonuyla ilgili
kurum ve kuruluşlarla işbirliği
yapılarak uygulanmasında Tarım
ve Orman Bakanlığı yetkili ola-
cak. Tarımsal üretimin planlan-
ması, gıda güvencesi ve güven-
liğinin sağlanması, verimliliğin
artırılması, çevrenin korunması
ve sürdürülebilirliğin tesis edil-
mesi için Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca belirlenen ürün veya
ürün gruplarının üretimine baş-
lanmadan önce bakanlıktan izin
alınacak. Bakanlık, arz ve talep
miktarı ile yeterlilik derecesini
dikkate alarak hangi ürün veya
ürün gruplarının üretileceği ile
tarım havzası veya işletme ba-
zında  asgari  ve  azami  üretim
miktarlarını  belirleyecek.  Bu

kapsamda ilk kez aykırı faaliyette
bulunduğu tespit edilenler, hü-
kümlere uygun şekilde faaliyet
göstermeleri için yazılı uyarıla-
cak. Yazılı uyarılan ancak uyarı
tarihinden itibaren 12 ay içinde
uygun faaliyette bulunmayanlar,
uyarı  tarihinden  itibaren 5  yıl
süreyle hiçbir destekleme prog-
ramından yararlandırılmayacak.
Sözleşmeli üretim
modeli geliştirilecek

Tarım ve Orman Bakanlığın-
ca, tarım sektöründe sözleşmeli
üretimin  geliştirilmesi  ve  yay-
gınlaştırılması  için  gerekli  dü-
zenlemeler yapılacak. Sözleşmeli
üretimi özendirmek için üreti-
cilere, desteklerin verilmesinde
öncelik  tanınacak.  Sözleşmeli
üretimde  irade  serbestisi  esas
olacak ancak salgın hastalıklar,
tarım ürünleri ticaretinde yaşa-
nan  gelişmeler  karşısında  arz
güvenliğinin sağlanması, tarım-
sal üretimin iç veya dış talebe
uygun  ayarlanması  veya  bitki
ve hayvan sağlığının korunması
amacıyla ihtiyaç halinde bakan-
lıkça belirlenen ürün, ürün grup-
ları, sözleşmeli olarak üretilecek.
Bakanlık,  sözleşmeli  üretimin
geliştirilmesi, izlenmesi ve kont-
rol  edilmesi  için  sözleşmenin
taraflarını ve kapsamını içeren
kayıt sistemleri oluşturacak, söz-
leşmeler bu kayıt sistemleri kul-
lanılarak da düzenlenebilecek.

Tarımsal üretim sözleşmesine
tabi ürünlere veya üretim var-
lıklarına sigorta yaptırılması zo-
runlu  olacak.  Tarımsal  üretim
sözleşmelerinde belirtilen mücbir
sebepler haricinde sözleşme kap-
samında  üretilen  ürünün  alı-
mından  veya  satımından  vaz-
geçen üretici ya da alıcılar için
ceza koşulu belirlenecek. Ceza
koşulu,  alımından  ya  da  satı-
mından kaçınılan ürün mikta-
rının  sözleşmedeki  bedelinin
yüzde  20'sinden  az  ve  yüzde
50'sinden fazla olamayacak. Et
ve Süt Kurumunun taraf olduğu
sözleşmelerde üretici için ceza
koşulu alt sınırdan daha az be-
lirlenebilecek veya ceza koşuluna
yer verilmeyebilecek.

Tarımsal  üretim  sözleşme-
sinden  doğan  davalarda  ara-
bulucuya başvurulmuş olması,
dava  şartı  kabul  edilecek.  Bu
hüküm, 1 Eylül 2023'ten sonra
açılacak davalarda uygulanacak.
Entegre idare ve kontrol sistemi
oluşturuluncaya kadar üretici-
lere yapılacak destekleme öde-
melerinde Tarım ve Orman Ba-
kanlığınca belirlenen kayıt sis-
temleri esas alınacak. Takvim
yılında  yapılacak  mahalli  ol-
mayan  yarışlarda  koşacak  at-
ların nitelik ve şartlarını, Tarım
ve Orman Bakanlığı belirleye-
cek.  Mülkiyetindeki  veya  or-
taklığındaki  atları  yarışlarda
koşturan at sahipleri ile bunların

vekilleri, antrenör, antrenör yar-
dımcısı, at  sahibi antrenör ve
atın jokey, jokey yamağı, cen-
tilmen  binici,  seyisbaşı,  seyis
ile sair hizmetliler gibi ilgilileri;
koşularda ve yarışlarda görev-
lendirilenlerden  yarış  usul  ve
nizamlarına, yarış dürüstlüğüne
aykırı hareket eden, yarışların,
yarış  yerlerinin  ve  yarışlarla
ilgili yer ve tesislerin düzen ve
disiplinini  bozanlar  hakkında
disiplin  cezaları  uygulanacak.
Yarış  atlarına,  doping  kapsa-
mında yasaklı maddeler liste-
sinde yer alan ve performans
artırmak  amacı  ile  kullanılan
maddelerin  uygulanması  du-
rumunda verilecek cezalar ar-
tırılarak  fiilin  niteliğine  göre
ağırlık derecesi ağırlaştırılacak.
At Yarışları Hakkında Kanun'un
yürürlüğe girdiği tarihten önce
işlenen fiiller nedeniyle verilen
disiplin cezası ve hak mahru-
miyeti cezaları bir defaya mah-
sus olmak üzere bütün sonuç-
larıyla  ortadan  kaldırılacak.
Devlet ormanlarına nakil vası-
taları ile yıkıntı veya inşaat atığı
atmak ya da hafriyat veya çöp
dökmek  suretiyle  ormanlara,
doğal hayata ve çevreye verilen
zarar  "orman  suçu"  sayılacak.
Devlet ormanları içinde maden
aranması ve işletilmesi ile ma-
dencilik  faaliyeti  için  zorunlu;
tesis, yol, enerji, su, haberleşme
ve altyapı tesislerine, fon bedelleri
dışında bedeli alınarak Tarım ve
Orman  Bakanlığınca  izin  veri-
lebilecek. Ancak temditler dahil
ruhsat süresince müktesep haklar
korunmak  kaydıyla  devlet  or-
manları sınırları içindeki tohum
meşcereleri, gen koruma alanları,
muhafaza ormanları, verimli or-
man  alanları,  orman  parkları,
endemik ve korunması gereken
nadir ekosistemlerin bulunduğu
alanlarda maden aranması ve
işletilmesi,  Tarım  ve  Orman
Bakanlığının  muvafakatine
bağlı olacak. lTBMM-AA

ürkiye, Meksika,
Endonezya, Gü-
ney  Kore  ve

Avustralya'dan oluşan uluslar-
arası platform MIKTA 8. Par-
lamento Başkanları Konferansı,
"Uluslararası Göç: Fırsatlar ve
Zorluklar"  başlıklı  2.  oturu-
munda konuşan TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, uluslar-
arası  göç  konusunun  Türki-
ye'nin  hassasiyetle  üzerinde
durduğu  ve  uluslararası  top-
lumun her detayıyla tartışma-
sını arzu ettiği en önemli ko-
nulardan birisi olduğunu söy-
ledi. Türkiye'nin dünyada en
çok  sığınmacıya  ev  sahipliği
yapan  ülke  konumunda  bu-
lunduğunu hatırlatan Şentop,
"Tarih boyunca milletimiz elin-
deki,  avucundakini;  dil,  din,
ırk, cinsiyet ayırmadan kendine
sığınan  masumlarla  paylaş-
masını bir görev bilmiştir. Bu
sebeple,  bugün  Suriye,  Irak,
Afganistan,  Somali  ve  diğer
savaş bölgelerinden kaçan bir-
çok masumun Türkiye'ye  sı-
ğınması,  burada  hayata  tu-
tunması kimseyi şaşırtmamak-
tadır." diye konuştu.

Şentop, Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği
tahminlerine göre 2022 yılında
100 milyon  insanın  savaşlar-
dan, çatışmalardan, şiddetten,
insan hakları ihlallerinden ve
zulümden  kaçarak  yerinden

edildiğini, uluslararası göç ol-
gusunun çok boyutlu bir olgu
olduğunu dile getirdi. Kitlesel
uluslararası göç olgusunun en
büyük  sebeplerinin  savaşlar,
karışıklıklar ve siyasi  istikrar-
sızlıklar  olduğunu  kaydeden
Şentop, "Şüphesiz tüm bu say-
dığım savaşlar ve karışıklıkların
sadece ve sadece ülkelerin  iç
dinamiklerine  ve  sorunlarına
dayanan  sebeplerle  çıktığını
iddia etmek naif bir yaklaşım
olacaktır. Günümüzde maalesef
özellikle  bazı  Batılı  ülkeler,
göçe kaynaklık eden ülkelerde
iç karışıklıkları kışkırtarak, siyasi
istikrarsızlıkları kaşıyarak, sat-
tıkları silahlarla savaşlara ben-
zin dökerek uluslararası göçün
en  büyük  müsebbibi  haline
gelmişlerdir. Suriye'nin, Irak'ın,
Afganistan'ın, Myanmar'ın, Bur-
kina Faso'nun neden bu halde
olduğunu anlamak için olayları
biraz geriye sararak hatırlamak

bu  tezimizi  desteklemek  için
yeterli  olacaktır."  ifadelerini
kullandı.  Batılı  ülkelerin  göç
konusunda hiç payları yokmuş
gibi davranmalarının, şiddetle
tenkit  edilmesi  gereken  bir
konu olduğunu belirten Şentop,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Üs-
telik  insanları  göçe  zorlayan
neo-sömürgecilik düzeninden
en çok fayda sağlayan bu ül-
keler, göç dalgası kendilerine
ulaştığında  şikayet  etmekten
de çekinmiyorlar. Ülkelerinde
artan yabancı düşmanlığının,
ırkçılığın sebebinin yeni bir ha-
yata yelken açmış göçmenler
değil  de  kendi  yaptıklarının
sonucu  olduğunu  kabul  et-
mekten  ise  imtina  ediyorlar.
Hiçbir mülteciyi kabul etmeden
tüm  kaynaklarını  sınırlarına
duvar örmek için kullananlar,
içinde kadınların ve çocukların
olduğu şişme botları batıranlar,
uluslararası  göçün  yönetimi

konusunda da söz sahibi ola-
mazlar, olmamalıdırlar."

Dünya nüfusunun giderek
arttığı,  kaynakların  ise  tam
tersi  şekilde  azaldığı  da  göz
önünde  bulundurulduğunda
kaynak ülkelerin istikrara ka-
vuşması için bir yeni bir para-
digma ihtiyacının çok açık ol-
duğunu  söyleyen Şentop, bir
önceki  oturumda  bahsettiği
uluslararası sistemin reformu-
nun kaynak ülkelerin istikrara
kavuşması,  refahın daha adil
bölüşümü  için  de  en  önemli
ve  birincil  gündem  maddesi
olduğunu  vurguladı.  Şentop,
göçün  önlenmesinde  kaynak
ülkelerdeki istikrarı bozan, bu
ülkelere  açıkça  müdahalede
bulunan ülkelerin daha  fazla
sorumluluk ve maliyet üstlen-
mesi gerektiğini belirtti. Kon-
feransın  "Gıda Güvenliği, Te-
darik  Zincirleri,  Yoksulluk  ve
İklim  Değişikliği:  İyi  Yöneti-
şimde Parlamentoların Rolü"
başlıklı 3. oturumunda da söz
alan  Şentop,  6.  Parlamento
Başkanları Toplantısı'nda vi-
deo  konferansla  yaptığı  ko-
nuşmasında  Kovid-19  salgı-
nının,  sosyal,  ekonomik  ve
siyasi yansımaları dikkate alın-
dığında, bir "sağlık krizi" ol-
manın çok ötesine geçeceğini
belirttiğini  ve  endişelerinin
kısmen gerçeğe dönüştüğünü
ifade etti. lİSTANBUL-AA
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Tarım ve orman alanlarında düzenlemeleri içeren
kanun teklifi TBMM Tarım Komisyonunda kabul edildi

Şentop: Hiçbir mülteciyi kabul etmeyenler
göçün yönetiminde söz sahibi olamazlar
TBMM Başkanı Şentop, "Hiçbir mülteciyi kabul etmeden tüm kaynaklarını sınırlarına
duvar örmek için kullananlar, içinde kadınların ve çocukların olduğu şişme botları
batıranlar, uluslararası göçün yönetimi konusunda da söz sahibi olamazlar." dedi.

İçişleri  Bakanı  Süleyman  Soylu,  bina
hasar  tespit  durumu  e-Devlet'te  görün-
meyen depremzedelerin, valilik ve kay-
makamlıklar önündeki Afet Koordinasyon
Merkezlerine müracaat etmeleri gerektiğini
bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin
merkez  üssü  olan  Kahramanmaraş'taki
incelemelerinin ardından yaptığı açıkla-
mada, il merkezinde yaklaşık 1350 geçici
esnaf çarşısı oluşturulmaya başlandığını
belirtti.  Hatay'da  ve  Kahramanmaraş'ın
Elbistan ilçesinde de örnek çarşıların ya-
pıldığını söyleyen Soylu, "Toplam 10 bin
çarşı yapılıyor. Bunun 2 bin civarındakini
Emlak Konut kendisi yapıyor, yaklaşık 8
binini  de  AFAD  ile  illerimizle  koordine
ederek bağışçılarla beraber gerçekleştiri-
yoruz." bilgisini verdi. Soylu, planlanan
10 bin çarşının yarısının ilk 10 gün içinde,
kalanının da sonraki 10 günlük süreçte
tamamlanacağını  söyledi.  Deprem  böl-
gesindeki 203 sosyal market tarafından
depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının kar-
şılandığını aktaran Soylu, "Şu ana kadar
az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı, evi
yıkılan ve acil yıkılacak vatandaşlarımızın
her  ev  başına,  kiracı,  ev  sahibi  fark
etmeden 1 milyon 70 bin kişiye 10'ar bin
lira ödendi." dedi. Soylu, evi orta ve ağır

hasarlılar  ile  acil  yıkılacak  ve  yıkılmış
olanlara verilecek 15 bin liralık taşınma
yardımı ödemelerine başlandığını belir-
terek,  şu  ana  kadar  129  bin  haneye
ödeme yapıldığını  ve bunun  süreceğini
bildirdi. Hasar tespit çalışmalarının önemli
bölümünün  tamamlandığını  kaydeden
Soylu, ilk depremlerin ardından meydana
gelen sarsıntılar nedeniyle bazı bölgelerde
az ve orta hasarlı binalarda tekrar hasar
tespiti  yapıldığını  söyledi.  Soylu,  hasar
tespiti bilgilerinin hepsinin e-Devlet üze-
rinden  yayımlanacağının  altını  çizerek,
şöyle devam etti: "e-Devlet'ten hepsi ya-
yınlandığı zaman bazı adreslerde, 'Benim
evim hasarlı ama ben evimi hasarlı göre-
medim'  diyen  vatandaşlarımız  olacak.
Bunun sebebi de şudur; MERNİS'te adrese
dayalı kayıt sisteminde Türkiye'deki bütün
evler  kayıtlıdır.  Yalnız  kayıtlı  olmayan
evler  şunlardır;  2018  sonrası  yapılan
kaçak binalar kayıtlı değildir. Eğer vatan-
daşımız,  burada  hasar  durumunu  gör-
müyorsa muhakkak ki her ilçede ve ilde
kaymakamlıklarımız  ve  valiliklerimizin
önünde bulunan Afet Koordinasyon Mer-
kezlerine müracaat etsinler. Hasar tespit-
lerinde itirazı olanlar da 'Hasar tespitlerinde
görünmüyorum' diyenler de buraya mü-
racaat edecekler." lANKARA-AA

“Vatandaş, e-Devlet’ten hasar durumunu görmüyorsa 
Afet Koordinasyon Merkezlerine müracaat etsin”

Bir cana kıymet vermek…
Bir cana kıymet vermeyi en iyi Rabbi-

miz biliyor ve en iyi kıymeti O veriyor.
Bir can,  siz kıymet verdiğiniz  için

mi kıymetli olur, yoksa kıymetli olduğu
için mi kıymet verirsiniz?

Kıymet  veren  kıymetlidir,  kıymet
bilmeyen neylesin canı.

Kıymetli  olana,  kıymet  verilmese
de kıymetinden bir şey eksilmez.

Nitekim  kıymeti  kıymetli  olan
bilir, eskici tenekeden anlar, altının
değerini sarraf bilir.

Rabbimiz yarattığı her canlıyı de-
ğerli kılmıştır. İnsana nurundan üf-
leyip, iman ile taçlandırmış; yeryü-
zünün eşrefi mahlukatı ve Zat’ının
halifesi eylemiştir.

Yaratanın yaratması nedeniyle el-
bette  kıymetliyiz.  Yaratanın  ekse-
ninden  ve  değerimizi  artıran  hu-
suslardan  uzaklaştıkça  bu  değer
azalmaya  başlar,  değer  azaldıkça;
kıymetli olanların kıymeti, kendini
değersizleştiren için problem olmaya
başlar. Kendisinde azalmış olan kıy-
met;  insanlara  ve  başka  canlılara
verebilecek miktarda değildir.

Işığa  yaklaştıkça  aynadaki  yansı-
manın farklılık göstermesi gibi, Yaradan
ile değerin kaynağı ile irtibatınız, ya-
kınlığınız hangi ölçüde artarsa, aldığınız
ve yansıttığınız ışık bir o kadar yeterli
ve  yerinde  olacaktır.  “İnsan  insanın
aynasıdır”  der  büyüklerimiz.  Herkes
kendi ışığı kadar aydınlıktadır bu dün-
yada. Rabbimizin verdiği ışığı, kıymeti;
hangi oranda, ne şekilde kullandığımız
ile de doğru orantılı. 

Dolayısı ile;  heybesinde yok fakirin,
olsa da verse! denir. Olanları kaybet-
miştir, yerine de yenisini koyamayınca
nesiller boyu akar gider bu talihsizlik.
Varı, yoğa çevirmek elbet bir talihsiz-
liktir, insanoğlu için. Sonrasında adı;
kıymet bilmezlik, aymazlık, hoyratlık,
bencillik, nankörlük gibi devam eder
ve maazallah zulme kadar gider. Kıy-
metin görmezden gelinmesi, bir canın
yok sayılması da bir nevi zulümdür.

Bir cana kıymet vermek, vereni kıy-
metli eyler… Bir gönül yapmak, Ka-
be’nin  yollarını  açar,  emanet  edilen
Can ise, yok saymak can yakar. Emanet
edilenin yok sayılıp değersizleştirilmesi,

emanet edene ihanettir evvela. Verilene
değil, verene bakmak lazım gelir.

Hepimiz birbirimize emanetiz bu
dünyada, asıl sahibimiz bellidir el-
bet, lakin verilen kıymeti; muhafaza
edebilmek, yaratılan her cana kıy-
metli olduğu bilinciyle bakabilmek-
tir, her daim.

Yaratılanı Yaratandan ötürü sev-
mek, sevebilmek, kıymettir. Kıymet
kazandırır.

İnsanları  para,  şöhret, makam  ve
menfaat ekseninde sevmek, sevene ve
sevilene  bir  değer  katmaz,  ilahi  bir
kıymeti de yoktur.

İhtiyaçlarımızı  bilen,  veren  Yüce
Allah’a  şükür,  kıymetliden gördüğün
kıymete teşekkürdür.

İnsanları  vesile  kıldığında  insana
teşekkür, şükür  de vesile kılana edilir.
Fayda sağlamak ve fayda görmek insani
ihtiyaçlar dahilinde elbette olması ge-
reken durumlardır. Teşekküre tabidir.
Hal böyle iken; sevgi duymak, kıymet
vermek bu eksende döner dolaşır ise,
hakikate ulaşmak zordur, kısır döngüye
sebep olur, yıpratıcı ve yorucudur. 

Tek bir eksen etrafında sevginin
yerini alması, kıymetin anlam bul-
masına vesiledir. Seven ve Kıymet
verenin; sevgisini ve verdiği kıymeti;
en  güzel  şekilde  taşıyabilmek  ve
yansıtabilmektir asıl olan.

Bunu  ne  ölçüde  başarabildiğimiz
ise yaşam kalitemizi  belirlemektedir.
Kıymetli  olan  kıymet  verir,  kıymet
veren her zaman kıymet bulmayabilir
fakat kıymeti eksilmez, verdiği kıymetle
beraber  kıymeti  artar,  asıl  kıymetli
olan tarafından kıymet görür. Çünkü
ondan aldığını, onun verdiğine, (Onun
kıymeti hatırına) esirgememiştir. Bize
verilen ömürdeki yaşam kalitemizi bü-
yük ölçüde bu belirler. Kıymet bilmek,
kıymet  vermek,  kıymetli  olanın  kıy-
metlisi olarak görmek; kıymeti, sevgiyi
zayi etmeden hayatı anlamlandırarak
yaşamak, var edene, sonra da var edi-
lene hakkını teslim etmek. Dünyasını,
gönülleri ve ahiretini aydınlatma ne-
ticesine ulaştıran; esasında bu netice-
lerden ziyade, kıymetlinin kıymetliye
değer kaybetmeden yeni değerler ka-
zanmış bir  şekilde  varabilmesidir  ki,
asıl kıymet o zaman vuku bulur.

TÜRKAN
SEZER
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Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen Hatay'daki çiftçilerin
ürünlerinin tarlada kalmaması için
yürütülen çabalar büyük bir daya-
nışmaya dönüştü. Bereketli toprak-
larıyla birçok meyve ve sebzenin
üretiminde ilk sırada yer alan Ha-
tay'da çiftçiler, 6 Şubat'ta meydana
gelen depremler sonrasında bazı so-
runlarla karşı karşıya kaldı. Sulama
ve gübrelemede sorun yaşayan çift-
çiler, dükkanlar zarar gördüğü için
ihtiyaç duyulan malzemeleri şehirden
temin edemedi. İşçi bulamadıkları
için ürünlerini toplamakta zorlanan
çiftçiler, topladıkları ürünleri de An-
takya Sebze Hali'nin faaliyetlerinin
durması nedeniyle satamadı. Bunun
üzerine Antakya Ticaret Borsasının
koordinasyonuyla çiftçilerin ürünle-
rinin ekonomiye kazandırılması için
çeşitli girişimlerde bulunuldu. Bu
çabalar kapsamında Hataylı çiftçilerin
tarlada kalma tehlikesiyle karşı kar-
şıya olan çeşitli mahsulleri, hayırse-
verler, sivil toplum kuruluşları, pe-
rakende zincirleri ve belediyeler ta-
rafından satın alınmaya başlandı.
Kimi ürünler "Deprem bölgesi ürünü"
etiketiyle raflarda yerini alırken ki-
mileri de depremzedelere dağıtıldı.
Bu kapsamda bugüne kadar bölgede
yetişen limon, beyaz balkabağı, ha-
vuç, marul, lahana, maydanoz, kır-
mızı lahana gibi ürünler satın alınarak
depremzede çiftçilere gelir sağlandı.
Bölgede mahsullerin yetişmeye baş-
lamasıyla başta lahana, kabak, kar-
nabahar olmak üzere bir dizi ürün
için çiftçiler halen destek bekliyor.
Çiftçi Yusuf Aksoy, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, geçimlerini top-
raktan sağladıklarını ve her yıl ıspa-
nak yetiştirdiklerini söyledi. Dep-
remde şehirdeki sebze halinin yıkıl-
dığını ifade eden Aksoy, şöyle ko-
nuştu: "Sebzelerimizi pazarlayacak
yerimiz yok. Ispanaklar sürülecek
ya da tarlada bırakılacaktı. Hayırsever
arkadaşımız çıktı, bir faydası oldu
bize. Hem işçiler para kazandı hem
de elimize 3-5 kuruş para geçecek,
teşekkür ederiz. Köyümüzde başka
mahsuller var, onlarla da böyle ilgi-
lenirlerse ürünler depremzedelere
gidiyor. Alan kişi hem bizi sevindirdi
hem de ürünlerden depremzedeler
faydalanacak, gıda maddesi olarak
onlara dağıtılacak."  lHATAY-AA

Depremzede çiftçilerle
dayanışma büyüyor

u hafta ABD Kongre-
si'nde sunum yapan
FED Başkanı Powell,

“Son ekonomik veriler bekle-
nenden daha güçlü. Bu da faiz
oranlarının nihai seviyesinin
tahmin edilenden daha yüksek
olabileceğini gösteriyor. Gelen
verileri dikkate alarak, kararla-
rımızı toplantıdan toplantıya
almaya devam edeceğiz" ifade-
lerini kullandı. Bu açıklamalar
üzerine ABD iki yıllık tahvil fa-
izleri 2007'den sonra ilk defa
yüzde 5'in üzerine çıktı. FED'in
politika faizinde zirve nokta
beklentisi yüzde 5,50'ye yük-
seldi. Dolar endeksi 105 sevi-
yesini aştı. Ons altın fiyatları
ise 1860 dolar sınırından, 1810
dolara kadar geriledi.
Önce ABD tarım
dışı istihdam

FED senaryoları ve bunun
altın fiyatlarına yansımalarıyla
ilgili açıklamalarda bulanan ALB
Yatırım Araştırma Analisti Ahmet

Deniz Yağbasan, “Bundan son-
raki süreçte FED, ilk faiz top-
lantısını 22 Mart'ta gerçekleşti-
recek. Nasıl bir aksiyon alacak-
ları, iki önemli veriye bağlı.
Bunlardan ilki, 10 Mart'ta açık-
lanacak ABD Tarım Dışı İstih-
dam rakamları. Şubatta 215

bin artış bekleniyor. Bu seviye
üzerinde bir istihdamla karşı-
laşırsak, ons altında baskı arta-
bilir. 100 günlük ortalamaya da
işaret eden yaklaşık 1800 dolar
seviyesi önemli destek olarak
takip edilmeli. İstihdam kadar
saatlik ücretler de önemli. Sa-

atlik ücretlerde artış hızı yüksek
gerçekleşirse, bu da enflasyonist
baskı ve sıkı FED denklemini
destekleyeceği için, ons altın fi-
yatlarını frenleyici bir unsur
olacaktır” dedi.
Sonra ABD 
TÜFE verisi

14 Mart'ta açıklanacak ABD
TÜFE verilerinin de dikkatle ta-
kip edilmesi gerektiğini vurgu-
layan Yağbasan, “Şubatta TÜFE,
yüzde 5,9 bekleniyor. Ancak
son gelen veriler gösteriyor ki,
TÜFE, beklentiyi bir miktar aşa-
bilir. Böyle bir senaryo da altın
fiyatları için kısa vadede iyi ol-
maz. FED'den de 22 Mart top-
lantısında 0,50 baz puanlık artış
ihtimali ağırlık kazanıyor. Böy-
lece ABD'de politika faizi yüzde
5,25'e yükselecek. Daha orta-
uzun vadeli bakacak olursak;
yılın ikinci yarısından itibaren
zirve noktaya ulaşmış ve orada
bekleyişe geçen bir FED faizi
ve düşüş eğilimini gösteren

TÜFE denkleminde, altın fiyat-
larının 2 bin dolara doğru yö-
nelebileceğini görebiliriz. Mer-
kez Bankalarının alımlarının
devam ettiğini ve Asya ekono-
milerinde toparlanma ile birlikte,
bu senaryo destek bulabilir” ifa-
delerini kullandı.
Gram altın için
beklentiler

Yağbasan, gram altın ile ilgili
olarak da şunları söyledi: “Bu
yıl 1185 TL ile zirve, 1095 TL
ile dip seviye görüldü. Fiyatlar,
iki ABD verisi öncesi 2023 yı-
lında gördüğü dip seviyelere
yakın seyrediyor. Dolar/TL'nin
de stabil görünümü dikkate
alındığında, gram altında 1095-
1100 TL seviyelerinin önemli
bir taban noktası olduğu söyle-
nebilir. Ons altında 2 bin dolar
senaryosu destek bulursa, gram
altında da 1250-1300 TL ban-
dına doğru bir hareketlilik, yılın
ikinci yarısı itibarıyla bizi bek-
liyor olabilir.” lİSTANBUL-İHA

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin
Desteklenmesi Programı kapsa-
mında geçen yıl, çoğunluğu ka-
dınlardan oluşan ve kadın emeğini
değerlendirme amacı güden 54
ilden 141 kooperatifin 144 pro-
jesine, 13 milyon 669 bin 98 lira
hibe desteği verdi. AA muhabiri-
nin derlediği bilgiye göre, Ticaret
Bakanlığınca kadın kooperatiflerin
desteklenmesine yönelik adımlar
atılırken kadın ihracatçılara yö-
nelik de bazı projeler yürütülüyor.
Kooperatif ve üst kuruluşlarının
üretim ve istihdama katkısı olacak
yatırım projelerinin desteklenmesi,
faaliyetlerinde etkinlik ve verim-
liliğin sağlanması, teknoloji ve
yeni üretim tekniklerinden ya-
rarlanmalarına katkıda bulunul-
ması ve bireysel tasarrufların uy-
gun kooperatif girişimcilik mo-
delleri ile ekonomiye kazandırıl-
ması amacıyla KOOP-DES yürü-
tülüyor. Yapılan değerlendirmeler
sonucu, 2022 yılında KOOP-DES
kapsamında, ortaklarının çoğun-
luğu kadınlardan oluşan ve kadın

emeğini değerlendirme amacı
güden 54 ilden 141 kooperatifin
144 projesine, 13 milyon 669
bin 98 lira hibe desteği verildi.
Bakanlıkça, kadın kooperatiflerine
yönelik eğitimler de düzenleniyor.
Bu programlar, kaymakamlıklar,
belediyeler, ticaret odaları, sivil
toplum kuruluşları, üniversiteler
ve kadın girişimcilerden gelen
talepler doğrultusunda organize
ediliyor. Söz konusu eğitim ve
bilgilendirme faaliyetlerinden
2022 yılında çevrim içi ve yüz
yüze olmak üzere Ankara, İs-
tanbul (Tuzla), Afyon, Uşak, Kü-
tahya, Karabük, Ankara (Polatlı),
Bolu, Düzce, Bilecik, Kastamonu,
Sinop, Çankırı, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş, Kilis, Osmaniye,
Şanlıurfa, Aksaray, Konya, Ka-
raman, Kırşehir, Siirt, Şırnak, Hak-
kari, Mardin, Batman, Zonguldak,
Manisa, Denizli, Burdur, Isparta,
Niğde, Hatay, Yalova, Mersin, Trab-
zon, Artvin, Rize, Bayburt ve Gü-
müşhane'den yaklaşık 1429 katı-
lımcı yararlandı. lANKARA-AA

B

Hazinenin dolar cinsinden tahvil
ihracına 3 katından fazla talep geldi

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci,
Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen 11 ilde hay-
vancılıkla uğraşanların, hayvan-
larını yemlemede sıkıntı yaşama-
ması için destek miktarının 5 mil-
yar liraya çıktığını bildirdi. Gazi-
antep'in Nurdağı ilçesinde muh-
tarlar ve sivil toplum kuruluşu
(STK) temsilcileriyle bir araya ge-
len Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci, Bakanlık olarak ilk anda
5 bin araç, 15 bin personelle va-
tandaşın yanı başında bulunmanın
gayreti içerisinde olduklarını söy-
ledi. Kirişci, yaraların sarılması
için yürütülen çalışmalara deği-
nerek, depremin üzerinden 32
gün geçtiğini, ilk gün yaşananların
geride bırakıldığını anlattı. Yara-
ların sarılmasına destek verenlere
teşekkür eden Kirişci, "Büyük millet
olmak böyle olur. Retorikle sözle
'Ben büyüğüm' demekle olmaz.
Arkasında büyük milletler duru-

yorsa büyük devletler vardır. Böyle
bir milletin evladı olmaktan gurur
duyuyorum." diye konuştu. Bakan
Kirişci, "asrın felaketi"nin tarifinin
mümkün olmadığına işaret ederek,
"Gerek Ankara'da gerekse gittiği-
miz başka vilayetlerde herkese
şunu söylüyorum; 'Gidin, deprem
bölgelerinde bulunabildiğiniz ka-
dar bulunun. Birisini ziyaret edin,
bugün uğraştığınız şeylerin ne ka-
dar anlamlı, ne kadar anlamsız
olduğuna siz karar verin'. Yani
bir dayanışma duygusu, acıyı pay-
laşma çabası yoksa hayatınızda,
diğer yaptıklarımızın bir anlamı
yoktur." ifadesini kullandı. Bu tür
afetlerin bir daha yaşanmamasını
temenni ederek, depremin, Tür-
kiye'de afet gerçeğinin bulundu-
ğunu gösterdiğine dikkati çeken
Kirişci, Bakanlık birimlerinin se-
ferber olduğunu, çalışmaları yü-
rütmeye devam edeceklerini vur-
guladı. lGAZİANTEP-AA
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Tahvilin ihraç miktarı 2,25
milyar dolar olarak gerçek-
leşti. Bu tahvil ihracıyla 2023
yılında uluslararası sermaye
piyasalarından toplam 5 mil-
yar dolar tutarında finans-
man sağlandı. Hazine ve Ma-
liye Bakanlığınca gerçekleş-
tirilen dolar cinsinden 2029
vadeli tahvilin ihraç miktarı
2,25 milyar dolar oldu. Tahvil
ihracına 200'e yakın yatırım-
cı, ihraç tutarının 3 katından
fazla talep gösterdi. Bakan-
lığın internet sitesinde yer
alan duyuruda, 2023 yılı dış
finansman programı çerçe-
vesinde, dolar cinsinden
2029 vadeli tahvil ihracı ger-
çekleştirmek üzere dün De-
utsche Bank, HSBC ve J.P.
Morgan'a yetki verildiği ha-
tırlatıldı. Söz konusu ihracın
aynı gün sonuçlandığı ve ih-

raç miktarının 2,25 milyar
dolar olarak gerçekleştiği be-
lirtilen duyuruda, şunlar kay-
dedildi: "İhraç tutarı 14
Mart'ta hesaplarımıza gire-
cektir. 14 Mart 2029 vadeli
tahvilin kupon oranı yüzde
9,375, getiri oranı yüzde
9,50 olarak gerçekleşmiştir.
İhraca 200'e yakın yatırımcı,
ihraç tutarının 3 katından
fazla talep göstermiştir. Tah-
vilin yüzde 35'i Birleşik Kral-
lık, yüzde 21'i ABD, yüzde
19'u Türkiye, yüzde 14'ü di-
ğer Avrupa ülkeleri, yüzde
10'u Orta Doğu ve yüzde 1'i
diğer ülkelerdeki yatırımcı-
lara satılmıştır. Bu tahvil ih-
racıyla birlikte 2023 yılında
uluslararası sermaye piyasa-
larından toplam 5 milyar do-
lar tutarında finansman sağ-
lanmıştır." lANKARA-AA

Depremlerden etkilenen 11 ilde 
hayvancılıkta destek miktarı artırıldı

Kullanılamaz durumdaki onay-
lı bitki koruma ürünü satış
yeri ile depolarının, aynı ilde
geçici yerlerde faaliyette bu-
lunmak üzere taşınmaları ha-
linde, yeni yerleri için yürür-
lükteki çalışma ruhsatının 6
Şubat 2024'e kadar aranma-
ması kararlaştırıldı. Tarım ve
Orman Bakanlığınca hazırla-
nan "Bitki Koruma Ürünlerinin
Toptan ve Perakende Satılması
ile Depolanması Hakkında Yö-
netmelik'te Değişiklik Yapıl-
masına Dair Yönetmelik", Res-
mi Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe girdi. Yönetmelikle,
deprem bölgesinde bitki ko-
ruma ürünü satan iş yerlerine
yönelik düzenleme yapıldı. İl-
gili kanunlara göre bitki ko-
ruma ürünleri, Bakanlık tara-
fından izin verilen yerlerde
satılıp depolanabiliyor. Buna
karşın, Kahramanmaraş ve Ha-
tay merkezli depremlerden et-
kilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün
ilçesinde, bazı bitki koruma

ürünü satış yeri ile depolarının
depremden etkilendiği tespit
edildi. Bu çerçevede, tamamen
yıkılmış veya hasarlı olup yıkım
kararı alınan binalarda bulunan
bitki koruma ürünü toptan veya
perakende satış yeri ile depo-
larında herhangi bir mağduriyet
yaşanmaması amacıyla ilgili yö-
netmelikte değişikliğe gidildi.

Afet bölgesi ilan edilen yer-
lerde, kullanılamaz durumda
olduğu tespit edilen onaylı
bitki koruma ürünü toptan
veya perakende satış yeri ile
depolarının, aynı il içinde geçici
yerlerde faaliyette bulunmak
üzere taşınmaları halinde, yeni
faaliyet yerleri için yürürlükte
olan yönetmelikte zorunlu bu-
lunan fiziki şartlar ile iş yeri
açma ve çalışma ruhsatının 6
Şubat 2024'e kadar aranma-
ması imkanı getirildi. Bitki Ko-
ruma Ürünleri Takip Sistemi
bildirimlerinde de 6 Şubat
2024'e kadar zorunluluk aran-
mayacak. lANKARA-AA

Deprem bölgesinde bitki koruma ürünleri satan iş yerlerine ruhsat kolaylığı

‘Altın fiyatları kritik virajda’
Araştırma Analisti Ahmet Deniz Yağbasan, “ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell, güçlü ekonomik verilere işa-
ret ederek, faiz oranlarının daha yüksek olabileceğini söyledi. Altın fiyatları bu açıklama ile yeniden baskı altına girdi” dedi.

Kadın kooperatiflerine geçen yıl
13,7 milyon lira hibe sağlandı

Araştırma 
Analisti 
Ahmet 
Deniz 

Yağbasan
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ölgesel Amatör
Lig ekiplerin-
den Kahra-

manmaraş İstiklal Spor'un
5 futbolcusu, 6 Şubat'ta
Kahramanmaraş merkezli
depremlerde hayatını kay-
betti. Çöken kulüp tesisi
enkazından kendi imkan-
larıyla çıkan Trabzonlu tek-
nik kadro ile bir futbolcu,
takımın ligden çekilmesiyle
memleketlerine döndü. Bu-
rada birbirlerine destek
olan ekip hem depremin
yaralarını sarmaya hem de
kaybettikleri arkadaşlarının
acısını hafifletmeye çalışı-
yor."Beklenmedik şeyler ya-
şadık" Teknik direktör Er-
can Kul, AA muhabirine,
Kahramanmaraş İstiklal
Spor'un şampiyonluğa oy-
nayan bir takım olduğunu

söyledi. Ligde15 maçta 14
galibiyet, 1 beraberlikleri
olduğunu belirten Kul, "3
gol yedik, 45 gol attık. Re-
kor kırıyorduk ama afetle
karşılaştık. Ülkemizin başı
sağ olsun. Beklenmedik
şeyler yaşadık." dedi.Kul,
depremde kulüp tesisleri-
nin çöktüğünü, 4 oyuncu-
sunun orada, 1 oyuncusu-
nun da ailesinin yanında
enkaz altında kalarak ha-
yatını kaybettiğini ifade
ederek, "Ben depremi Ga-
ziantep'te yaşadım. Evi-
mizde hasar oldu ama bizi
fazla etkilemedi. Ertesi gün
oyuncularımın yanına git-
tim. Film sahnesi gibi olay-
lar yaşadık." diye konuştu.
Yaralı bir sporcunun has-
tanede tedavi altında ol-
duğunu kaydeden Kul, şun-

ları söyledi: "Enkazdan çı-
kan oyuncularımız var. Ha-
yat bir şekilde devam ede-
cek, şoku atlatmaya çalı-
şıyoruz. Birbirimize yar-
dımcı olmaya çalışıyoruz.
Sadece bizim için değil bü-
tün o depremi yaşayan in-
sanlar için çok büyük trav-
ma oldu. İnşallah kısa sü-
rede atlatırız ve bir daha
böyle afetle karşılaşma-
yız.""4 Trabzonlu olarak
acıları unutmak için bera-
beriz" Yardımcı antrenör
Cem Alemdağ da kendisi-
nin de çöken binanın içe-
risinde olduğunu ve en-
kazdan kendi imkanlarıyla
çıktığını anlattı. Hala olayın
etkisinde olduklarını dile
getiren Alemdağ, "O anın
şokunu anlatamıyoruz. Ne
olacak endişesi, zaten gü-

rültü ile beraber bina çök-
tü. Boşluğa düştük. Son-
rasında binanın altında ka-
lan arkadaşlarımızın çığ-
lıkları, toz dumandan bo-
ğulma korkusu unutula-
maz." ifadesini kullandı.

Alemdağ, bu tür fela-
ketleri bir daha yaşama-
mayı temenni ederek, "4
Trabzonlu olarak acıları
unutmak için beraberiz.
Bu saatten sonra burada-
yız, birbirimize destek olu-
yoruz." dedi. "Sürekli sal-
landığımızı hissediyoruz"

Takımın sağlık işleri so-
rumlusu Yalçın Topal da
depreme uykuda yakalan-
dığını ve sadece dua etti-
ğini söyledi.Depremin ken-
disine 10 dakika gibi gel-
diğini kaydeden Topal, ilk
defa depreme denk geldi-

ğini, yaşadıklarının çok
kötü olduğunu, kendilerini
pencereden dışarı atarak
kurtulduklarını anlattı.

Topal, hala olayın etki-
sinde olduklarını belirterek,
"Her akşam rüyalarımıza gi-
riyor, şoktayız hala. Kabuslar
görerek uyanıyoruz. Sürekli
sallandığımızı hissediyoruz.
İnşallah kısa zamanda at-
latırız." diye konuştu. Fut-
bolculardan Tolga Şahin
de o gece aşırı sarsıntıyla
uyandığını ve arkadaşının
ağlamasının kendisini çok
etkilediğini aktardı.Çöken
binanın 4'üncü katından
oda arkadaşıyla pencere-
den atlayarak kurtulduk-
larını ifade eden Şahin, ar-
kadaşlarını kaybettiği için
duyduğu üzüntüyü dile ge-
tirdi. lTRABZON-AA

FIFA Başkanı Infantino
hakkındaki ‘özel uçak’
soruşturma dosyası kapatıldı
İsviçre Başsavcılığının, FIFA Başkanı Gianni
Infantino'nun masrafları FIFA tarafından kar-
şılanan özel uçakla seyahat ettiği iddiasıyla
ilgili açılan soruşturma dosyası kapatıldı. FI-
FA'dan yapılan açıklamada, FIFA Bağımsız
Etik Kurulu Araştırma Komisyonu'nun 19
Ağustos 2020'de Infantino'nun suçsuz olduğu
sonucuna vardığı hatırlatılarak, İsviçre Baş-
savcılığının kovuşturmaya yer olmadığına
dair kararının memnuniyetle karşılandığı be-
lirtildi. Soruşturmayla ilgili masrafların İsviçre
devletince üstlenileceği, Infantino'nun da
herhangi bir tazminat talebinde bulunma-
yacağı bilgisi verildi.  İsviçreli yönetici Infan-
tino, 2017'de masrafları FIFA tarafından kar-
şılanan özel uçakla Surinam'dan Cenevre'ye
gitmekle suçlanıyordu. lANKARA-AA

Başkanı Uz,  Gençlerbirliği
beraberliğini değerlendirdi
Uz, yaptığı yazılı açıklamada, Kahraman-
maraş merkezli depremlerin ardından Yeni
Malatyaspor ve Adanaspor'un ligden çekil-
mesiyle küme düşme hattındaki hesapların
değiştiğini kaydetti. Her puanın altın de-
ğerinde olduğunu belirten Uz, açıklamada
şu ifadelere yer verdi: "Bu iki takımla oy-
nayacak takımlar 3 puan alacak. Artık 4
değil 2 takım ligden düşecek. Herkes he-
sabını ona göre yeniden yapıyor. Son 6
sırada bulunan takımların puanları birbirine
çok yakın. Bir galibiyet veya mağlubiyetle
puan cetvelindaki yeriniz 3-4 sıra değişebi-
liyor. Her puan altın değerinde, özellikle
rakibinizden deplasmanda puan çıkarmak
çok önemli. Gençlerbirliği beraberliği bu
yüzden küçümsenmemeli.". Uz, camialarının
desteğini sürdürmesinin çok önemli oldu-
ğunu belirterek, "Bu zorlu dönemi birlikte
aşacağız. Ben bu sene de hedefe ulaşacağı-
mıza inanıyorum." değerlendirmesinde bu-
lundu.Pazar günü karşılaşacakları Erzu-
rumspor FK maçında hedeflerinin galibiyet
olduğunu aktaran Uz, "Bu maçı kazandığımız
taktirde belki ilk defa düşme hattından çıkacak
ve önümüzdeki haftalara daha moralli gire-
ceğiz. Tüm taraftarlarımızı maça davet edi-
yorum." ifadelerini  kullandı. lANKARA-AA

B
FO

TO
Ğ

R
A

F:
 A

A Voleybolda Paris 2024
Olimpiyat Elemeleri’ne
ev sahipliği yapacak
ülkeler  belli oldu

Katar’daki Dünya Kupası’nda kullanılan
konteynerler depremzedelerin yeni evi olacak
Katar'da düzenlenen 2022
Dünya Kupası için hazırla-
nan, her biri 18 metrekarelik
konteynerler, Hatay'da dep-
remzedelerin barınma ihti-
yacı için kullanılacak. Ka-
tar'da düzenlenen 2022 Dün-
ya Kupası için hazırlanan,
her biri 18 metrekarelik kon-
teynerler, Hatay'da deprem-
zedelerin barınma ihtiyacı
için kullanılacak. İstanbul
Gaziosmanpaşa Kaymakamı
ve konteyner kentin koordi-
natörü İskender Yönden, AA
muhabirine yaptığı açıkla-
mada, daha önce İskenderun
Kaymakamı olarak görev
yaptığını ve bu süreçte böl-
geye hizmet etmenin kendisi
için onur olduğunu söyledi.
Hatay'da toplam 50 bin kon-
teyner kurulmasının planla-
dığını, bunun 30 bin adedi-
nin düzenlendiğine değinen

Yönden, bu çalışmaların bi-
rinin de Katar-Türkiye Kar-
deşlik Konteyner Kenti ol-
duğunu dile getirdi. İlk ku-
rulan kentte 600 konteynerin
yer alacağını ve bunlardan
390 adedinin kurulumunun
tamamlandığını anlatan Yön-
dem, "Geriye yaklaşık 210
kaldı ve akşam buraya ulaş-
mış olacak inşallah. Tahmi-
nen 5-6 gün içerisinde ka-
nalizasyon ve elektrik bağ-
lantılarını bitirince, ortalama
4-5 kişilik ailenin kalacağını
da düşünürseniz 3 bin kişiye
burası hazır hale gelecek."
diye konuştu."5 bin kontey-
neri Hatay'da kullanacağız"

Kaymakam Yönden, kon-
teynerlerin tek odalı ve 18
metrekare olduğunu, içeri-
sinde banyosu, tuvaleti, buz-
dolabı, ısıtma ve soğutma gibi
sistemlerin kurulu olduğunu,

yatak, sandalye, çalışma ma-
sasının yer aldığını ifade etti.
Konteynerlerin 2022'de Dün-
ya Kupası sırasında personel
ve futbolseverlerin kullanması
için yapıldığını hatırlatan Yön-
den, şöyle konuştu: "10 bin
tane konteyner bunlar. 5 bin
konteyneri Hatay'da kullana-
cağız. İlçelere de gönderece-
ğiz. Bir ailenin ihtiyacını kar-
şılayabilecek, yemek aktivitesi
hariç tüm konfora sahip çok
güzel konteynerler. Gelecek
hafta bu saatlerde insanları-
mız burada olacak. Geçen
hafta lodostan dolayı gemi
yanaşamadı. Biz planlı çalı-
şıyoruz, gemi Katar'dan çı-
kınca burada iskanını alacak
şekilde planlıyoruz. Mesela
bugün 194 konteyneri kurmuş
olacağız inşallah. Haftaya bu-
rada size tekrar 'merhaba' di-
yebiliriz." lİSTANBUL-AA 

FIVB'den yapılan açıklama-
ya göre, olimpiyat elemeleri
turnuvasını kadınlarda 16-
24 Eylül'de Çin, Japonya
ve Polonya, erkeklerde ise
30 Eylül-8 Ekim'de Çin, Ja-
ponya ve Brezilya düzen-
leyecek. Paris 2024 Olim-
piyat Elemeleri'nde müca-
dele edecek A Milli Kadın
ve Erkek Voleybol takım-
larının grup aşamasındaki
rakipleri 17 Mart Cuma
günü TSİ 15.00'te İsviç-
re'nin Lozan kentinde ger-
çekleştirilecek kura çeki-
minde belli olacak. Eleme-
lerde mücadele edecek 24
takım, 8'erli 3 gruba ayrı-
lacak. Oynanan karşılaş-
maların ardından gruplarını
ilk iki sırada tamamlayacak
ülkeler, Paris 204 Olimpiyat

Oyunları'na katılım hakkı
elde edecek. Paris 2024
Olimpiyat Elemeleri'nde
mücadele edecek ülkeler
şu şekilde:Erkekler: Arjan-
tin, Belçika, Brezilya, Bul-
garistan, Kanada, Çin,
Küba, Çekya, Mısır, Finlan-
diya, Almanya, İran, İtalya,
Japonya, Meksika, Hollan-
da, Polonya, Katar, Sloven-
ya, Sırbistan, Tunus, Tür-
kiye, Ukrayna ve ABD. Ka-
dınlar: Arjantin, Belçika,
Brezilya, Bulgaristan, Ka-
nada, Çin, Kolombiya, Çek-
ya, Dominik Cumhuriyeti,
Almanya, İtalya, Japonya,
Güney Kore, Meksika, Hol-
landa, Peru, Polonya, Porto
Riko, Slovenya, Sırbistan,
Tayland, Türkiye, Ukrayna
ve ABD. lANKARA-AA 

Depremde 5 futbolcusunu kaybeden takımın
teknik heyeti zor günleri aşmaya çalışıyor
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Depremde 5 oyuncusunu kaybeden 
Kahramanmaraş İstiklal Spor'un Trabzonlu teknik
kadrosu, depremin yaralarını sarmaya çabalıyor.
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vvelemirde ‘birkaç
gün’ ve Kahraman-
maraş ekseninde

planladığımız İyilik Sağlık Vakfı
âfet bölgesi seferi Kahraman-
maraş, Adıyaman ve Kâhta’da
müşahede ettiklerimizle bir haf-
taya uzadı. Kahramanmaraş mer-
kez, Maraş’ın ilçeleri, Gaziantep
Nurdağı ve İslahiye’nin dağ köy-
leri, Adıyaman merkez, Kâhta
ve Sincik ziyaretlerinde gördük-
lerimiz bir müddet daha bölgede
kalmamızı salık verdi!

Sincik’te taziye; Kâhta’da ta-
ziye ve hasta ziyaretlerimizi ta-
mamlayınca rotamızı bu kez Ga-
ziantep Nizip’e çeviriyoruz. Kah-
ramanmaraş depremlerinde Ni-
zip merkezde bir büyük bina yı-
kılmış. 50 civarında vefât ve bir
o kadar da yaralı var. 

Nizip’e geçmemizin bir sebebi
de merhum Elçi Ahmey Cuma
amcamızın (1945-2021) kabrini,
hanımı Hatice anneyi ve torun-
larını ziyaret… Mesafe 196 km.
İki saatlik bir yolumuz var biiz-
nillah. Geceyi Nizip’te geçirip
sabah erken vakitlerde Hatay
Kırıkhan’a gitme niyetindeyiz. 

Elçi Ahmey Cuma merhumun
evinin yakınlarına vardığımızda
Nizip’te sıradışı bir hareketlilik
görüyoruz. Herkes; çoluk-çocuk
büyük bir telaş içerisinde evle-
rinden dışarıya, açık alanlara
doğru koşturuyor. -Yolda hisset-
medik- öğreniyoruz ki Hatay
Defne’de 6.4 büyüklüğünde bir
deprem olmuş ve sarsıntıdan
Nizip de bir hayli etkilenmiş. 

Hatice Kalkan validemiz biz-
leri tabir yerindeyse bağrına bas-
tı. Sohbetimiz depremler, Elçi
Ahmey Cuma amcamız ve aile-
nin medar-i iftiharı Mehmet Se-
ver Kalkan etrafında şekillendi. 

Kalkan Ailesi’yle irtibatımız
2006 yılında Mehmet Sever Kal-
kan’ın Boğaziçi Üniversitesi Si-
yaset Bilimi ve Uluslararası İliş-
kiler bölümüne Gaziantep il bi-
rincisi olarak adım atmasıyla
başladı. Boğaziçi Yöneticiler Vak-
fı’ndaki hizmet dönemimizde
BYV’de önemli gönüllü çalışma-
lara imza atan ve dahi elimizi
sürekli omuzunda gezdirdiğimiz
Mehmet Sever Kalkan’ın mezu-
niyetinde aileyle tanışıklığımız
vicâhî bir keyfiyet kazandı. 2021
yılındaki vefâtına kadar Elçi Ah-
mey Cuma amcamızla teşrik-i

mesaimiz telefon tarikiyle devam
etti. Cenazesine katılmak müm-
kün olmadı, lakin ülkemizi de-
rinden etkileyen “Asrın Felâketi’
kabrini ziyarete vesile oldu.
Nizip’te yıkılan 
tek bina!

Nizip’te yeni bir güne uyan-
dığımızda Sırlı Süleyman Efen-
di’yle birlikte şehri dolaşıyoruz.
“Meydan” şeklinde tarif ve tavsif
edebileceğimiz mevkie geldiği-
mizde şehrin yıkılan tek binasının
önünde duruyoruz. Zeminin üze-
rinde 8 katın yükseldiği üç bi-
nadan ortadaki, komşu iki bi-
nayla irtibatını keserek temel-
lerinin üzerine yıkıldığında elli
kişiye -burada elli diye yazmak
kolay lâkin, her biri ayrı bir
âlem olan elli insanın hayatından
bahsediyoruz!- mezar olmuş. 

Sırlı Süleyman Efendi yıkılan
binayı gördüğünde bu kez An-
kebût süresiden okudu (29/41):
"Allah'tan başka veli edinenlerin
hâli, örümceğin durumu gibidir.
Örümcek de bir yuva yapar;
fakat yuvaların en zayıfı, örüm-
ceğin yuvasıdır; keşke bilseler!" 
Nizip’te kahvaltıda
nohut dürüm yenir!

Mehmet Sever’e vakt-i mer-
hununda “Nizip’in nesi meşhur-
dur?” dediğimde sualimi, “kahv-
altıda nohut dürümü” şeklinde
cevaplamıştı. Nizip’e gidince Se-
ver’in ne demek istediğini ayn’el-
yakîn tecrübe ettik. Sabahın er-
ken saatlerinde Nizip Asrî me-
zarlığına gi-
derken te-
vafuken No-
hutçu Yusuf
Usta’nın ara-
cını görüp
nohut dürü-
mü deneyim-
ledik. Nev’i
şahsına mün-
hasır bir lezzet
nasıl tarif edi-
lebilir ki! Şunu
söylemeyim:
Yusuf Usta ka-
naatkâr bir esnaf. 4 liraya aldığı,
sıcacık servis ettiği lavaş ekme-
ğinin içerisine muhtelif çeşnilerle
birlikte sardığı enfes nohut dü-
rümü 10 liradan satıyor, yanında
da çay ikram ediyor. 

Şimdi, Vuma amcamızın ru-

huna bir Fatiha üç İhlas-ı Şerif
okuyarak Nizip’te hayata gözle-
rini açan, 76 yılın akabinde yine
bu şehirde fani ümrü nihayet
bulan Anadolu ereninin hayat
serencamına odaklanalım… 
“Ahmey’in oğlu,
Ahmey’in elinden
çıkan doğru iş…” 

Cuma Kalkan amcamız, 1945
yılı baharında, Gaziantep’in Ni-
zip ilçesinin Mercanlı köyünde
doğmuş. Babası Ahmet Kalkan,
“Ahmey” nâmıyla meşhur ol-
muş: “Ahmey’in oğlu, Ahmey’in
elinden çıkan doğru iş…” Bu
yüzden “Ahmey Cuma” olarak
anılmış. Babası ailesini sanat
ve zanaatle; el halısı dokuma-
cılığı ve sıvacılık gibi işlerde
çalışıp helâlinden geçindirmiş… 

Ahmey Cuma, Miladi takvi-
min yaprakları 1965 yılını gös-
terdiğinde ‘Trakya’nın kadim
kasabası’ Hayrabolu’da 24 ay
sürecek askerliğini yapmak için
evinden ayrılmış. Yeri geldiğinde
bu keyfiyeti “Cemal Gürsel’in
mecburi askeriydik.” şeklinde
dillendiren Ahmey Cuma as-
kerlik dönüşünde Gaziantep’in
Oğuzeli ilçesinin Dibecik kö-
yünden, Kerhut Ahmet’in kızı
Hadice Hanım ile evlendirmiş. 
Ahmey Cuma: Dal
yaprağıyla gürler!

Ahmey Cuma “Dal yapra-
ğıyla gürler” fehvasınca çocuk
sahibi olmak istermiş ama

6 sene boyunca Hadice
hanımdan çocukları olmayınca,
bu kez Yolağzı köyünden Dür-
dane Hanım ile imam nikâhlı
olarak evlenmiş. Sonrasında
9’u Hadice’den, 5’i de Dürda-
ne’den olmak üzere tamı tamına
14 çocuğu dünyaya gelmiş.
Elçi Ahmey Cuma

Ahmey Cuma amcamız, Ga-
ziantep yöresinde mevsimlik
tarım işçilerini Adana, Cizre
ve Hatay hattında, bölgedeki
tarım ağalarının hizmetinde
çadırda konaklayarak çalışacak
mevsimlik işçileri temin eden
adam olduğu için “Elçi Ahmey
Cuma” olarak nâm salmış. 

Elçi Ahmey Cuma, kalabalık
ailesi için de bu çadırların en
büyüğünü kurar ve tüm işçile-
rin günlük ihtiyacı olan erzakı
bu çadırdan verirmiş. Bu yazı-
nın öznesinde bulunan amca-
mız 45 yıl boyunca bu işle ai-
lesini geçindirmiş.

Elçi Ahmey Cuma yıllar yılı
mevsimlik işler için Adana’ya
gittiği dönemde, ayrı ayrı yıllarda
iki evladını kaybetmiş.  Şu anda
çocuklarının 12’si hayatta. 

Ahmey Cuma’nın, çocukları-
nın vefâtından sonra, özellikle
de 1982 doğumlu oğlu Sever’in
henüz 2,5 yaşında iken -mev-
simlik işçi olarak gittikleri Ada-
na’nın Acıdere köyünde- sulama
kanalına düşerek boğulmasının
ardından derin üzüntüler neti-
cesinde kalp rahatsızlığına ya-
kalandığını biliyoruz. Boğulan
minik Sever’in annesi olan Ha-
dice annemiz de bu vetirede
bağrına taş basarak evlat imti-

hanını sabırla atlatmış.  
“Sabredenleri
müjdele.”

Hikâyenin, daha doğrusu vâ-
kıanın bu yerinde Sırlı, “benim
de bir katkım olsun” mülahaza-
sıyla Bakara Sûresi’nin 155’inci
ayet-i celîlesine işaret ediyor:
“Andolsun ki sizi biraz korku ve
açlıkla, bir de mallar, canlar ve
ürünlerden eksilterek deneriz.
Sabredenleri müjdele.”

Müteakip yıllarda Hadice an-
nemizin bu kez “Mehmet Sever”
adını verdiği bir oğlu daha olun-
ca Kalkan Ailesi’nin evlat acısı
bir nebze daha hafiflemiş.
“Dur patlayacak!”

Elçi Ahmet Cuma’nın hayatı
öyle kolay ve tekdüze geçmemiş.
Bir keresinde, çadırlarını baskına
gelip kendisine iki eşinin önünde
hakaret eden ve hatta eşlerinden
Dürdane’nin de engellemeye ça-

lıştığı bölge sorum-
lusu bir teğmenin
kendisine doğrulttu-
ğu tüfeğin üzerine
atlamış. “Dur pat-
layacak!” diyen teğ-
mene cevaben “Pat-
larsa patlasın, yiğit
kimmiş görelim.”
Cevabını vermiş. 
“Hakkını
helâl et.”

Birkaç gün
sonra tarım ağa-

ları teğmen ile Elçi Ahmey
Cuma’yı barıştırmak üzere ta-
rafları bir araya getirdiğinde teğ-
men, -erenliğini Sırlı Süleyman
Efendi’nin keşfettiği- Cuma am-
camızın “alp”liği karşısında kısık
bir sesle sadece “hakkını helâl
et” diyebilmiş. 
“Artmadan yetmez!”

Elçi Ahmey Cuma, iki hanımı
ve 12 çocuğuyla birlikte Çuku-
rova’nın bereketli ovalarında pa-
muk toplayarak, çapa ve karpuz
serası yaparak kazandığı paraları,
sezon sonunda Nizip’e döndük-
lerinde bir sonraki çapa döne-
mine kadar geniş ve bir o kadar
da bereketli hânesinin iâşesine
yetirmiş, yetirmiş de artırmış.

Zaten Sırlı’nın ifadesiyle “art-
madan yetmez!”

Elçi Ahmey Cuma 12 çocu-
ğunu da evlendirmiş. Tam 37
toru sahibi olmuş. İki eşi ara-
sında hiç ayrım yapmamış, gö-
nüllerini şenlendirmiş. Çocuk-
larının hepsi en çok babaları
Ahmey Cuma’yı sevmiş. 

Elçi Ahmey Cuma bir tek
çocuğunu okutabilmiş. Onu da
az önce ifade ettiğimiz gibi –
biiznillah- Gaziantep il birincisi
yaparak Boğaziçi Üniversitesi’ni
kazandırmış. 
Elçi Ahmey Cuma:
Gereken yapılsın!

O cömertliği ve misafirper-
verliğiyle bilinmiş. Onun min-
derini serdiği yerde çayını iç-
meyen insan olmamış. Ekme-
ğini paylaşmayı sevdiği gibi,
kapısına geleni hiçbir zaman
boş çevirmemiş. Varlıkta da
darlıkta da infak etmesini bil-
miş. Diline doladığı şu cümle,
tüm evlatları için hep bir sevinç
ve umut kaynağı olmuş: “Ge-
reken yapılsın.”

2021 yılına ulaştığında 45
yıllık yoğun çalışma hayatının
zayıflattığı kalbi iyice yorulmuş.
Bu tarihte kalp hastalığına şeker,
tansiyon ve akciğer problemleri

de eklenince; hastane hastane,
doktor doktor gezdirildiğinde
çocuklarına hitaben “Neresine
dokunsak, başka bir yeri alarm
veriyor. En iyisi evine götürün,
öyle kalsın.” cümlesinin kurul-
muş. Bu tarihin üzerinden 4 ay
geçtikten sonra Elçi Ahmey
Cuma Kalkan’ın, eşi Hadice ha-
nımın yanında uzanırken geçir-
diği kalp krizi esnasında söylediği
“Hadice, ben gittim. Allahaıs-
marladık.” dünya kelâmına dair
son iki cümle olmuş. 

Yazının başında, Nizip’te yı-
kılan tek binada hayatını kay-
bedenler için “burada elli diye
yazmak kolay lâkin, her biri ayrı
bir âlem olan elli insanın haya-
tından bahsediyoruz” demiştik.

Kabrinin başında, dünya tak-
vimi hesabıyla Nizip Asrî Me-
zarlığı’nda iki yıldır ‘basübadel-
mevt’i bekleyen Elçi Ahmey Cu-
ma’ya, Kalkan ailesinin ebediyet
yurdundaki tüm efradına, Ni-
zip’te depremde hayatlarını yi-
tiren kardeşlerimize ve cümle
geçmişlerimizin ervâhına Fati-
halar okuduk…

Şimdiki zaman vakitlice Ha-
tay’a; Kırıkhan’a gitme zamanı…

İbrahim Ethem Gören-Yazı
No: 475
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Nizip ve Elçi Ahmey Cuma

Elci̧ Ahmey Cuma Kalkan
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