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İstanbul Üniversitesi-Cer-
rahpaşa Rektörü Prof. Dr.
Nuri Aydın, tüm ameliyat
ve yatan hasta hizmetle-
rinin ise İstanbul Eğitim

ve Araştırma Hastanesi
ile yenilenen Taksim Eği-
tim ve Araştırma Hasta-
nesi'nde devam edeceğini
belirtti. » Sayfa 2’de

Lider Galatasaray,  Lig’de
Kasımpaşa’yı konuk edecek

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin
taşınacak bölümleri belirlendi

Adıyaman'da yıkılan
binaların enkazından
çıkarılan ve hemen
hepsi hasarlı olan oto-

mobiller kentte belir-
lenen üç yediemin oto-
parkında sahiplerini
bekliyor. » Sayfa 3’te

Enkazdan çıkarılan hurda araçlar
tutanakla sahiplerine teslim ediliyor
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25.
haftada bugün sahasında Kasımpaşa ile
karşılaşacak. Nef Stadı'nda yapılacak maç
saat 19.00'da başlayacak. » Sayfa 7’de

Asrın felâketi Kahraman-
maraş depremleri
dünyanın dört
bir tarafın-
dan yardım
gönüllüle-
rini bir ara-
ya getirdi.
Âfet bölgesi-
ne uzaktan ve

yakından gelen gönüllü-
ler, STK çalışan ve

yöneticileri gece
gündüz çalışa-
rak deprem-
zede kardeş-
lerine borçla-
rını ödeme-

nin gayreti içe-
risinde bulundu. 

İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN HABERİ 8’DE

Başkan Orhan Kaya ile
Hilal-i Ummah üzerine…

"Asrın felaketi" olarak nitelenen dep-
remlerin yıkıma neden olduğu Adı-
yaman'ın Gölbaşı ilçesinde tren ray-
ları da kullanılamaz hale geldi.
Adana ve Malatya arasında yer alan
Narlı-Pazarcık-Gölbaşı hattında bazı
noktalarda rayların bükülmesi ve
zeminin çökmesi nedeniyle tren se-
ferleri yapılamıyor. Adıyaman ve
Malatya'ya konteyner ve yardımların
sevkiyatı açısından kritik öneme
sahip hat üzerinde TCDD ekipleri,
onarım çalışması yürütüyor. Çalışma
kapsamında demir yolu zeminindeki
çökme ve kaymalara müdahale eden

ekipler, kombine buraj makineleriyle
de raylardaki kıvrım ve bükülmeleri
düzeltiyor. Çalışmalar sonucu Nar-
lı-Pazarcık arasındaki onarımı ta-
mamlayan ekiplerin Pazarcık-Göl-
başı arasındaki mesaisi ise devam
ediyor. Sadece yavaş seyreden
yük trenlerinin hizmet vermesine
imkan tanıyacak şekilde acil ona-
rımdan geçirilen raylardan bölgeye
konteyner sevkiyatının başladığı
öğrenildi. Çalışmaları Gölbaşı il-
çesine koordinatör olarak atanan
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu da
yakından takip ediyor. » Sayfa 3’te

Almanya'nın Wupper-
tal şehrinde inşa edil-
mesi planlanan Diya-
net İşleri Türk İslam
Birliği'ne (DİTİB) bağlı
cami projesi, Wupper-
tal Belediye Meclisi ta-
rafından onaylandı.
Wuppertal'in Elberfeld
semtinde 7 bin metre-
kare alan üzerine inşa
edilmesi planlanan ve
modern mimari özel-

liklere sahip caminin
inşaat izni, belediye
meclisinde oy çoklu-
ğuyla kabul edildi.
Wuppertal DİTİB Mer-
kez Camisi Derneği Baş-
kanı Ersin Özcan, yeni
bir cami yapmayı plan-
ladıklarını, uzun uğraş-
lar sonucu da bu cami-
nin yapımının belediye
tarafından onaylandı-
ğını söyledi. » Sayfa 4’te

Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) Başkanı Ahmet
Yener, milletvekili aday
adayı olmak isteyen
kamu görevlilerinin is-
tifasına ilişkin sürecin
bugün başladığını bil-
dirdi. YSK Başkanı Ah-
met Yener, "Yüksek Se-
çim Kurulu, 14 Mayıs
2023 tarihini cumhur-
başkanı ve 28'inci dö-
nem milletvekili se-

çimlerinin yapılma ta-
rihi olarak belirlemiş-
tir." dedi. Yener, "14
Mayıs 2023 tarihinde
yapılacak olan millet-
vekilliği seçiminde
kamu görevlilerinin is-
tifasına ilişkin süreç bu-
gün başlamış olup 16
Mart Perşembe günü
saat 17.00'de sona ere-
cektir." ifadelerini kul-
landı. » Sayfa 5’te

TBMM Genel Kurulunda,
kamuya olan borçların
yapılandırılmasını da içe-
ren Bazı Alacakların Ye-
niden Yapılandırılması
ile Bazı Kanunlarda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Teklifi kabul edi-
lerek yasalaştı. Hazine
ve Maliye Bakanlığı, Ti-
caret Bakanlığı, SGK, il
özel idareleri, belediyeler,
YİKOB ile ilgili alacaklara

yapılandırma imkanı
sunuluyor. Bu kuruluş-
lara bağlı tahsil daire-
lerine ödenecek yapı-
landırma tutarlarının
ilk taksitini 31 Mayıs
2023'e kadar ve azami
48 eşit taksitte ödeye-
bilme şartı aranacak.
Düzenleme kapsamın-
daki alacaklar için 31
Aralık 2022 tarihi esas
alınacak. » Sayfa 6’da

eçimlerin tarihinin 14 Ma-
yıs olarak güncellenmesi
kararını, yılbaşından he-

men sonra kamuoyuyla paylaştıklarını
anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri kul-
landı: "Bizi, seçim tarihini yaklaşık
bir ay öne çekme kararını almaya
yönelten sebeplerden bazıları şunlardı,
her şeyden evvel 18 Haziran, mil-
yonlarca gencimizin geleceğini ilgi-
lendiren üniversite sınav takvimiyle
çakışan bir tarihti. Yine bu tarih, yurt
içinden ve yurt dışından yüzbinlerce
vatandaşımızın hac farizasını ifa et-
mek üzere mübarek topraklara gittiği
bir döneme denk geliyordu. İlk ve
orta dereceli okulların seçim tarihin-
den hemen önce tatile girmesi sebe-
biyle her yıl olduğu gibi bu sene de
milyonlarca vatandaşımız, memle-
ketine veya tatil beldelerine gitmek
üzere yola çıkacaktı. Bunların başını
çektiği sebeplerle, 18 Haziran'ın mil-
letimizin iradesini sandığa yansıtma-
sını teminde sağlıklı bir tarih olma-
dığını değerlendirdik. Alternatif olarak
da 14 Mayıs tarihini teklif ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Depre-
min ilk günlerindeki ağır kış şartları,
hasar gören altyapı ve 500 kilometreyi
bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi
hayli güçleştirmiş olsa da, ya bir yol
bularak ya bir yol açarak insanları-
mızın yardımına koştuk. Bu 11 ili-

mizde yaşayan 14 milyon vatanda-
şımızı doğrudan etkileyen, geniş
bir çevrede hissedilen depremde
47 binin üzerinde insanımız vefat
ederken, 115 binden fazla insanımız
da yaralı olarak kurtarıldı." dedi.

Tüm dikkatlerini depremin yarala-
rını sarmaya ve şehirleri yeniden inşa
ve ihya edip, insanları bir an önce yu-
valarına kavuşturmaya vermişken, se-
çim takviminin de işlemeyi sürdürdü-
ğünü dile getiren Erdoğan, "Üstelik
bizim bu süreçte, dünyada eşi benzeri

görülmemiş bir yıkımın yaralarını,
yine dünyada eşine rastlanmamış sü-
ratle saracak bir program uygulama-
mız gerekiyor. Depremin doğrudan
ve dolaylı etkilerinin üstesinden bir
an önce gelerek, bölgeyi ve ülkemizi
en kısa sürede normalleştirmenin
yolu, güçlü bir siyasi irade tarafından
alınacak kararların dirayetle uygu-
lanmasından geçiyor." diye konuştu.

Enkaz kaldırma çalışmalarının de-
vam ettiğini aktaran Erdoğan, şöyle
devam etti: "Şu anda konut yapımla-

rına başladık ve bu konut yapımlarını
da hızla devam ettireceğiz. Bir diğer
taraftan Türkiye'nin risk yapılanması
üzerinde de çalışmalarımızın birinci
turunu İstanbul'da yaptık, ikinci turu
yapılıyor ve bunu da devam ettireceğiz.
Tüm bu çerçevede bir ilk adım olarak
genel başkanı olduğum AK Parti'den
milletvekili adayı olmak için başvura-
caklarla ilgili bir karar aldık. O da şu,
partimize adaylık başvurusu yapacak
herkes önce ilgili birimimizce belirle-
necek asgari rakam tutarını AFAD'ın
deprem yardım hesaplarına bağış ola-
rak yatıracaktır. Yapacakları cömert
bağışlarla deprem yaralarının sarıl-
masına katkıda bulunacak tüm arka-
daşlarımıza şimdiden teşekkür ediyo-
rum. Bu kararın diğer partilere de ör-
nek olacağına inanıyorum."
"Müziksiz bir
kampanya olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerin
14 Mayıs'ta yenilenmesi kararının ha-
yırlı olmasını dileyerek, "Bu seçimde
Cumhur İttifakı olarak kendimize ha-
zırladığımız bütün müzikleri yasaklı-
yoruz. Müziksiz bir kampanya olacak,
ruberu, ikili görüşmeler suretiyle biz
bu kampanyamızı sürdüreceğiz. Ne
yaptık, ne yapacağız bütün bunları
vatandaşlarımıza anlatmanın gayreti
içerisinde olacağız." dedi. » Sayfa 5’te

S

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran'da ya-
pılması gereken cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

Almanya’da yapılması planlanan
cami projesi Belediyeden onay aldı

» 
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Türkiye14Mayıs’tasandığagidiyor
YSK Başkanı Yener: Kamu görevlilerinin
milletvekili adaylık süreci başladı

Borçların yapılandırılmasına
ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Mersin'de "asrın fela-
keti" olarak nitelenen
depremlerin ardından
hayata geçirilen "Yeni
Umutlar" projesi ile
yaklaşık 5 bin afetze-
denin istihdam edil-
mesi amaçlanıyor. Ça-
lışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl
Müdürlüğü, 6 Şubat'taki Kah-
ramanmaraş merkezli 11 ili et-

kileyen depremlerin
ardından afetzedele-
rin iş gücüne kazan-
dırılmasına yönelik
çalışma başlattı. İŞ-
KUR tarafından kent-
teki iş dünyası tem-
silcileriyle yapılan gö-

rüşmeler sonrası kamu özel sek-
tör işbirliğiyle Yeni Umutlar pro-
jesi hayata geçirildi. » Sayfa 6’da

Modern üniversiteler,
antik Yunan’dan beri
usta-çırak ilişkisi içinde
ilerleyen bilimi, orta
çağdan itibaren bir çatı
altında topladı

BEDİA KÜÇÜKÇALIK » 2’de

Tespit: Aklı başında herkes Sn.
Meral Akşener’in "Kendisine
Meclis'te grup kurma şansı ve-
ren  Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'na
ve 5 lidere, bu denli sert çık-
masına bir anlam veremedi. 

GÖKTAN AY » 5’te 

Akademinin
Çıkmazları-2: Liyakat

Siyaset de, Meral Akşener
fırtınası esiyor!..

Depremzedeler ‘Yeni Umutlar’ projesi ile iş sahibi oluyor

Togg 2023’te
20 bin adet
akıllı cihaz
üretecek

Depremin etkisiyle hasar gören tren rayları onarılıyor
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Birleşmiş Milletler (BM), Gü-
ney Afrika ülkesi Malavi'nin
son 20 yılın en ölümcül kolera
salgınıyla karşı karşıya oldu-
ğunu açıkladı. BM'den yapılan
açıklamaya göre, Freddy Ka-
sırgası'nın, Malavi'nin güney
kesiminde şiddetli yağışa ne-
den olması durumunda ölüm-
cül kolera salgınını tetikleye-
bileceği belirtildi. BM Çocuk-
lara Yardım Fonu (UNICEF)
Malavi  temsilcisi  Rudolf
Schwenk, Malavi'nin tarihinin
en büyük ölümcül kolera sal-
gını ile karşı karşıya olduğunu
söyledi. Ülkenin, ölümcül ko-
lera  salgını ve Kovid-19 va-
kaları konusunda büyük bir
mücadele  içinde  olduğuna
dikkat çeken Schwenk,  "Ve-
rilere göre kolera vakaların-
daki küresel artış, 43 ülkede
bir milyar  insanı  risk  altına
sokabilir." ifadesini kullandı.
Malavi Sağlık Bakanı Khum-

bize Chiponda, kolera salgını
ile  mücadelenin  önemli  ol-
duğunu belirterek "Kolera sal-
gını tüm kıtayı etkileyen kü-
resel bir sorun. Kolera salgını
ile mücadele etmek için tüm
Afrika ülkeleri ile işbirliği ve
koordinasyonu  geliştirmek
gerekiyor. Kolera ve yeni or-
taya çıkan salgın hastalıklara
karşı bu savaşı birlikte kaza-
nacağız." değerlendirmesinde
bulundu. Dünya Sağlık Örgütü
verilerine göre, Malavi'de Mart
2022'den bu yana 1616 ölüm
ve 51 bin 855 kolera vakası
kaydedildi. Burundi, Kamerun,
Demokratik  Kongo  Cumhu-
riyeti, Etiyopya, Mozambik,
Nijerya,  Kenya  ve  Somali
gibi  ülkelerde  kolera  vaka-
larının arttığına dikkat çeken
örgüt, Malavi'de son 20 yılın
en ölümcül kolera salgınıyla
karşı karşıya olduğu uyarısı
yapıldı. lİSTANBUL-AA

‘STAT6 Fonksiyon Kazanımı Hastalığı’
tıp literatürüne kazandırıldı

alk  Sağlığı  Genel
Müdürlüğünün
rehberine göre, de-

ride şiddetli kaşıntıyla seyreden
hastalık  yakın  temasla  veya
ortak kullanılan eşyalarla bu-
laşıyor. Deprem ve afet bölge-
lerinde su azlığı ya da yokluğu,
hijyen eksikliği, uygun olma-
yan barınma şartları ve toplu
yaşam ortamlarında kalınması
hastalığın bulaşma riskini ar-
tırıyor. Toplu yaşam ortamla-
rında  oluşabilecek  salgınlar,
hastalığın erken tespiti, uygun
tedavisi, söz konusu bireylerin
izolasyonuyla  önlenebiliyor.
Vakaların  tespit  edilebilmesi
için, deprem bölgesinde toplu
yaşam ortamlarında kalan dep-
remzedelerle  ilgilenen  sağlık
ekiplerinin, kaşıntı yakınması
bulunan kişileri uyuz açısından
taraması gerekiyor. Uyuz, gece
ve sıcakla artan kaşıntı ile ken-
dini gösteriyor. Bu kaşıntıların
normal kaşıntı ilaçları ve kor-
tizonlu kremlerle düzelmeye-
ceği belirtiliyor.

Bebeklerde  ve  küçük  ço-
cuklarda saçlı deri, yüz, avuç-
lar ve ayak tabanları sıklıkla
tutuluyor, yaşlılarda saçlı deri
ve yüz tutulumu görülebiliyor.
Hastalığın kesin tanısı, mik-
roskobik olarak etken para-
zitlerin  görülmesi  ile  konu-
luyor.  Tanı  alan  hastaların,
bulaşmayı önlemek için hızla
tedavi edilmesi gerekiyor. Te-
davi  sadece  hastaya  değil,
yakın  temaslı  iş  arkadaşları
veya ev halkına da uygulanı-

yor. Uyuz tedavisinde kulla-
nılan bazı  ilaçların mutlaka
durulanması  gerektiğinden
depremzede  hastaların  dü-
zenli banyo yapma imkanının
olup olmadığının öğrenilmesi,
buna göre planlama yapılması
gerekiyor. Tedavi sonrasında
ölen  parazitlerin  artıklarına
karşı gelişen alerjik reaksiyon
nedeniyle  kaşıntı  2-4  hafta
devam edebiliyor.

Rehbere göre, uyuzun ya-
yılmasını engellemek amacıyla
toplu yaşam alanlarında sap-
tanan  vakaların  hızla  tedavi
edilmesi ve iyileşinceye kadar
da  hastaların  izole  edilmesi
önem taşıyor. Hastaların, baş-
kalarıyla  cilt  temasından  ve
ortak giysi kullanımından ka-
çınması gerekiyor. Deprem böl-
gesinde uyuz vakalarının izo-
lasyonu  için  özel  barınaklar,
çadırlar,  konteyner  oluşturu-
labiliyor. Uyuz tedavisi gören

kişilerin izolasyon süresi, has-
talık şiddetine ve tedaviye ya-
nıtına  göre  değişiyor.  İzolas-
yonun, tedavinin başlangıcın-
dan itibaren en az 24 saat de-
vam etmesi gerekiyor. İzolas-
yon süresinin sona ermesinden
sonra, uyuz tedavisi gören ki-
şiler,  semptomları  tamamen
kaybolmamış olsa bile normal
aktivitelerine geri dönebiliyor,
ancak  tedavi  sonrası  semp-
tomların devam etmesi  veya
kötüleşmesi durumunda, has-
tanın  tekrar  hekime  başvur-
ması gerekiyor.

Hastaların tedavisi sırasında
tüm kişisel eşyalarının yıkan-
ması veya dezenfekte edilmesi,
bu süreçte, uyuzlu kişinin ki-
şisel eşyalarının, diğer insan-
larla paylaşılmaması gerekiyor.
Hastaların yakınlarının da ki-
şisel eşyalarını ve çamaşırlarını
sıcak su ve deterjanla yıkaması,
hastanın değiştirilen giysileri-

nin de ayrı bir poşette saklan-
ması gerekiyor. Hastaların çar-
şafları ve diğer giysilerinin en
az 60-65 derecede yıkanması
gerekiyor. Uyuz  etkeni  giysi-
lerde  ve  yatak  takımlarında
2-5 gün yaşayabildiğinden bu
ısıda  yıkanamayan  eşyaların
kapalı bir poşette en az 7 gün
tutulması  isteniyor.  Güvenli
olmayan  suyun  dezenfekte
edilmesi veya imkan varsa 10
dakika  kaynatıldıktan  sonra
kullanılması  öneriliyor.  Öte
yandan uyuz hastası muayene
eden sağlık çalışanlarının da
koruyucu tedbirleri alması ge-
rekiyor. Bu kapsamda, söz ko-
nusu sağlık çalışanlarının, uy-
gun  koruyucu  giysi  giymesi,
elleri sık sık sabunlayarak yı-
kaması, önlük, eldiven, maske,
gözlük  gibi  kişisel  koruyucu
ekipman kullanması ve kendini
düzenli olarak muayene etmesi
gerekiyor. lANKARA-AA

H

Sağlık Bakanlığı deprem bölgesi
için ‘UYUZ REHBERİ’ hazırladı

Modern üniversiteler, antik Yunan’dan
beri  usta-çırak  ilişkisi  içinde  ilerleyen
bilimi,  orta  çağdan  itibaren  bir  çatı
altında  topladı. O zamandan bu yana
akademi büyüyüp gelişerek modern top-
lumun önemli bir parçası haline geldi.
Farklı disiplinlerin oluşmasını sağlayan
bu kurumsallaşma beraberinde bazı so-
runları da getirdi. Bunlardan biri aka-
demik liyakat meselesidir. Günümüzde
bilim insanları ve araştırmacılar yetkin-
liklerini ispatlamak için hala akademinin
diploma veya unvan şeklinde sunduğu
onayını  gözetmektedir.  Ancak  gelişen
teknolojiyle  kolaylaşan  bilgi  dolaşımı
artık akademinin bilim ve sanat üzerin-
deki hegemonyasını ve entelektüel ikti-
darını kabul etmemektedir. 

Günümüzde bilim herkes için daha
erişilebilir.  Artık  ilim  öğrenmek  için
ne bir hocanın peşinden koşmaya ne
de  kilometrelerce  yol  gitmeye  gerek
var. Neredeyse bilgi bombardımanı al-
tındayız.  İnternetteki bu kirliliğe da-
yanamayan üniversiteler uzun bir sü-
redir akademik birikimlerini çevrimiçi
olarak  paylaşıma  açtı.  FutureLearn,
Coursera ve EdX gibi platformlar dün-
yanın saygın üniversitelerinde verilen
derslere erişim imkânı sunuyor. Ayrıca
MIT,  Yale,  Berkeley,  ODTÜ  gibi  üni-
versiteler  OpenCourseWare  projesi
kapsamında  ders  videolarını  ve  içe-
riklerini ücretsiz olarak paylaşmaktadır.
Bu proje ilk kez 1999 yılında Alman-
ya’nın Tübingen Üniversitesinde baş-
latıldığından  beri  giderek  yaygınlaş-
maktadır. Çevrimiçi dersler öğrenme
sürecini kampüslerin ötesine götürm-
üştür.  Bunlardan  başka  salgın  döne-
minde deneyimlemek zorunda kaldı-
ğımız bazı uygulamalar uzaktan eğitimi,
seminerleri, konferansları ve akademik
toplantıları evlerin rahatlığına taşımıştır.
Dolayısıyla  artık  entelektüel  meraka
sahip herkes için araştırma imkanları
sonsuzdur. Ancak kolaylaştırıcı faktör-
lere  rağmen  akademik  bilgiye  talep
beklenenin çok altındadır. Bu durumun
en önemli gerekçesi, çevrimiçi sunulan
üniversite dersleri için katılımcıya her-
hangi bir diploma veya sertifika veril-
miyor  oluşudur.  Öğrenciler  derslere
katıldıklarına dair bir belge sunulmadığı
için emeklerinin boşa gittiğini (!) dü-
şünmektedir. Zira herhangi bir disip-
linde yetkinliğin ispatı hala akademinin
sağlayacağı kurumsal onaya muhtaçtır. 

Akademinin liyakat konusunda kar-
şılaştığı  bir  diğer  sorun,  entelektüel
yetkinliğin yayınlanmış bilimsel makale
sayısıyla ölçülüyor olmasıdır. Genelde
okunmayan ancak özgeçmişlerde göz
dolduran bu metinler akademinin içine
düştüğü  paradoksu  göstermektedir.

Harvard Üniversitesi Yayınları’nın beşerî
bilimler yayın editörü Lindsay Waters
“Akademinin  Düşmanları”  kitabında
akademik unvanlar veya kalıcı kadro
için  araştırmacıların makale  yayınla-
maya zorlanmasının bilimsel çalışmaları
olumsuz etkilediğini yazmaktadır. Tarihe
“Sokal Vakası” olarak geçen aldatmaca
ise akademik yayıncılığın bilim ahla-
kından ne derece uzaklaştığını göster-
mektedir.  New  York  Üniversitesinde
fizik profesörü olan Alan Sokal, “Aşılan
Sınırlar: Kuantum Kütleçekiminin Dö-
nüşümsel  Bir  Betimlemesine  Doğru”
adlı uydurma makalesinin 1996 yılında
saygın kültürel çalışmalar dergisi Social
Text'te yayınlanmasıyla akademik ya-
yıncılığın güvenilirliğini yerle bir etmişti.
Makalede “yer çekimi kültürel bir ol-
gudur” gibi saçma ifadeler bulunmasına
rağmen,  ne  yazdığına  bakılmaksızın
dergiye kabul edilmişti. Bu deneyden
sonra pek çok araştırmacı akademinin
içinde bulunduğu durumu göstermek
için yine uluslararası hakemli dergilerde
onlarca  uydurma  makale  yayınladı.
Bunlardan en tuhafı 2020 yılında Ame-
rikan Biyomedikal Araştırmalar Dergi-
sinde yayınlanan "Cyllage City COVID-
19 salgını Zubat tüketimiyle bağlantılı"
adlı  makaleydi.  Bu  makale  kurgusal
bir  şehirdeki  salgından çizgi  film ka-
rakteri Pokemon’un sorumlu olduğunu
iddia etmekte ve uydurma referanslarla
tezini desteklemekteydi. Bu aldatma-
calar akademik liyakat için gerekli gö-
rülen makalelerin aslında okunmayan
sadece  “sayılan”  ve  “sınıflandırılan”
metinler olduğunun ispatıdır. Akademik
yayınların  bu  türden  aldatmacalarla
dolu olduğu bir ortamda üniversiteler
yine de yayın sayılarıyla saygınlık ka-
zanmaya çalışmaktadır.

Sonuç  olarak  hem  bilgiye  erişimin
akademiyle sınırlı olmaması hem de al-
datmaca makaleler marifetiyle bilimsel
dergilerin yerle bir olan itibarı akademinin
entelektüel  iktidarını  sarsmıştır.  Artık
bilim ve düşünce üniversite kampüsleriyle
sınırlı  değil.  Ancak  akademinin  bilim
üzerindeki hegemonyası bilginin üretil-
mesi ve yayılmasında gerekli olan farklı
bakış açılarını sınırlamaktadır. Aynı za-
manda  sadece  doğru  bağlantılara  ve
kaynaklara sahip kişilerin başarılı olabi-
leceği bir ortam yaratmaktadır. Bu durum
bilimin  ilerlemesini  sekteye  uğrattığı
gibi yapılan çalışmaların genel kalitesini
de düşürmektedir. Bilim akademinin te-
kelinden kurtulmalı, araştırmacının yet-
kinliği diplomalarla veya hakemli der-
gilerde yayımlanan makale sayısıyla öl-
çülmemelidir. Zira insanın ilmi kapasi-
tesini  gösteren  asıl  ölçüt  bunlar  değil
eleştirel aklı ve entelektüel merakıdır. 

BM: Malavi son 20 yılın en ölümcül
kolera salgınıyla karşı karşıya

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin
taşınacak bölümleri belirlendi

Hatay'da  enkazdan  çıkarılarak
getirildiği hastanede  son anda
kalp  masajıyla  hayata  döndü-
rülen 15 yaşındaki Mertcan Dük-
kel, sevk edildiği Ankara Bilkent
Şehir  Hastanesinde  aynı  dok-
torların uyguladığı tedaviyle ba-
cağını  kaybetme  riskinden  de
kurtuldu. Annesi ve ablası dep-
remde yaşamını kaybeden Mert-
can,  getirildiği  Hatay  Dörtyol
Devlet Hastanesinde depremin
ilk  gününden  itibaren  gönüllü

görev yapan Bilkent Şehir Has-
tanesi ortopedi uzmanı Prof. Dr.
Ali Öçgüder ve ekibince ameli-
yata alındı. Ciddi yaşamsal riski
bulunan, hipotermi geçiren Dük-
kel, "kaybettik" diye düşünüldüğü
esnada ameliyat kalp masajıyla
hayata döndürüldü. Ambulans
uçakla sevk edildiği Ankara Bil-
kent Şehir Hastanesinde kendi-
sini  yaşama döndüren doktor-
larıyla karşılaşmanın şaşkınlığını
yaşadı. lANKARA-AA

Doktorlar, Mertcan’ın Hatay’da hayatını, Ankara’da bacağını kurtardılar

Kalıtsal  bağışıklık  hastalığı
olan  ve  ciddi  alerjik  prob-
lemlere  sebebiyet  veren
"STAT6 Fonksiyon Kazanımı
Hastalığı"na yol açan "STAT6
GOF" mutasyonu,  tanımla-
narak dünya tıp literatürüne
kazandırıldı;  hastalığın  te-
davisi de geliştirildi. Türkiye
Ulusal  Alerji  ve  Klinik  İm-
münoloji Derneğinden (AİD)
yapılan açıklamaya göre, ba-
ğışıklık sisteminin sadece az
çalışması değil abartılı çalış-
ması da hastalık yapıyor ve
alerjik  rahatsızlıklar  bu  şe-
kilde ortaya çıkabiliyor. Do-
ğuştan gelen bağışıklık ha-
taları, şiddetli alerjik hasta-
lıklar  da  dahil  çok  sayıda
bağışıklık düzensizliğine ne-
den oluyor. Alerji gibi bağı-
şıklık problemlerine yol açtığı
tahmin edilen STAT6 Fonk-
siyon Kazanımı Hastalığının
tanımlanmasının  ardından,
bu bulguların alerji gibi bir-

çok  bağışıklık  hastalığının
kaynağına  da  ışık  tutacağı
düşünülüyor.  AİD  üyesi  ve
Marmara  Üniversitesi  Tıp
Fakültesi  Çocuk  Alerji-İm-
münoloji Bilim Dalı Öğretim
Üyesi  Prof.  Dr.  Safa  Barış,
TÜBİTAK'tan Uzman Dr. Al-
tan Kara ve Harvard Medical
School'dan  Prof.  Dr.  Talal
Chatila başkanlığındaki ekip-
lerin ortak yürüttüğü çalışma
ile yeni bir hastalığın oluşum
mekanizması ve tedavisi li-
teratüre kazandırılmış oldu.
Açıklamada,  "Yeni  tanımla-
nan  bu  hastalıkta,  şiddetli
atopik dermatit, eozinofil de-
ğeri yüksekliği ve yüksek IgE
değerleri görülebiliyor. Kanda
bu değerlerin yüksekliği gö-
rülen  ve  STAT6  teşhisi  ko-
nulan bir  çocukta, ekip  ta-
rafından geliştirilen tedavinin
uygulanmasıyla  hastalığın
gerilediği gözlendi." bilgisine
yer verildi. lİSTANBUL-AA

Sağlık Bakanlığı, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gö-
rülebilecek bulaşıcı hastalıklarla mücadele kapsamında "Uyuz Rehberi" hazırlandı.

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

FO
T
O

Ğ
R

A
F:

 A
A

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü
Prof. Dr. Nuri Aydın, tüm ameliyat ve
yatan hasta hizmetlerinin ise İstanbul
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
ile yenilenen Taksim Eğitim
ve  Araştırma  Hastane-
si'nde devam edeceğini
belirtti. Aydın, üniver-
site  bünyesinde  hiz-
met veren ve yapılan
teknik değerlendirme-
ler sonrasında ayaktan
ve  yatan  sağlık  hiz-
metleri  durdurulan
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
ve Haseki Kardiyoloji Ens-
titüsü  Hastanesine  ilişkin
açıklamalarda  bulundu.  Aydın,
Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi'nde
düzenlediği basın toplantısında, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca'nın Cerrahpaşa
yerleşkesini ziyareti sonrası Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi Hastanesi için yerleşkenin
bitişiğinde bulunan, İstanbul Eğitim ve
Araştırma Hastanesi ile yenilenen Tak-
sim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin
kullanıma açılmasıyla ilgili açıklamasını
hatırlattı. Sağlık Bakanı Koca'ya üretilen
hızlı çözüm için teşekkür eden Aydın,
sağlık  ve  eğitim  hizmetlerine  ilişkin
şunları  kaydetti:  "Bundan  böyle  Cer-

rahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi polik-
linik hizmetlerine ağırlıklı olarak eskiden
olduğu gibi mevcut yerinde yani Cer-

rahpaşa'da devam edecek olup,
poliklinik hizmetlerinin yanı
sıra robotik cerrahi, kara-
ciğer-böbrek  ve  kemik
iliği nakilleri, yoğun ba-
kım gibi özellikli işlem-
ler de dahil olmak üze-
re tüm ameliyat ve ya-
tan hasta hizmetleri Sa-
matya ve Taksim Has-
tanelerimizde  sürdürü-
lecektir. Eğitim faaliyetle-

rimiz ise tüm birimlerimizde
eşzamanlı olarak gerçekleşti-

rilecektir. En kısa zamanda devir
işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte,
bu hastanelerin bugüne kadarki hizmet
kapasitelerinin İstanbul ili için önemli
bir yükü kaldırdığı bilinci ile eğitim ve
sağlık hizmetlerimiz kaldığı yerden de-
vam edecektir." Aydın, yeni Cerrahpaşa
ve Haseki Kardiyoloji Enstitüsü Hasta-
nesi projeleri tamamlandığında, geçici
süre  ile hizmet  imkanı verilen Sağlık
Bakanlığına ait hastanelerden ayrılarak
kendi yerleşkelerindeki yeni binalarda
eğitim ve sağlık hizmetlerini sürdüre-
ceklerini kaydetti. lİSTANBUL-AA
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Togg, 2023 yılında 20 bin adet
akıllı cihaz üretecek ve akıllı
cihazlar yıl boyunca kullanı-
cılarına teslim edilecek. Togg
açıklamasına göre, Togg, 5
Şubat’ta yoğun ilgiyle başlayan
NFT açık artırmasını, ülkemizi
derinden sarsan deprem fe-
laketleri nedeniyle 6 Şubat’ta
durdurarak ileri bir tarihe er-
telediğini duyurdu. Başladığı
günden 10 gün sonra tamam-
lanacağı akıllı kontrat ile blok
zincirine işlenen NFT açık ar-
tırması, depremin maddi
manevi yıkıcı etkilerinin de-
rinden yaşandığı bu zaman
diliminde, şartnamesinde de
açıkça belirtildiği gibi, ken-

diliğinden sona ermiş oldu.
Açık artırmanın ileri bir tarihe
ertelendiğinin duyurulmasın-
dan sonra bazı kullanıcılar
Trumore dijital varlık cüz-
danlarındaki AVAX’larını çek-
tiler, bazıları ise cüzdanlarında
tutmaya devam etti.

100. Yıl Özel Seri araçlara
sipariş verme hakkı tanıyacak
NFT açık artırmasının ertelen-
mesinin Togg planlarında de-
ğişikliğe neden olmadığı ifade
edilen açıklamada, markanın
mart ayı içinde web sitesi ve
Trumore uygulaması üzerinden
ön sipariş almaya başlayacağı,
siparişleri ve siparişlerin tesli-
mat sıralamasının çekilişle be-

lirleneceği ve mart ayı sonun-
dan itibaren ilk akıllı cihazlarını
kullanıcılarına teslim etmeye
başlayacağı aktarıldı. Ülke ola-
rak içinde bulunulan böylesi
zor bir dönemde ve felaketin
hemen ertesinde yeni bir açık
artırma yapmayı doğru bul-
madığını duyuran Togg, Cum-
huriyetimizin 100. yılına özel
olarak üretilen “100. Yıl Özel
Seri” Togg akıllı cihazları için
ön siparişe katılma ve teslim
alma sıralamasını belirleme
hakkını sağlayan NFT açık ar-
tırmasını 2023 yılı içinde ger-
çekleştirecek ve ilgili serinin
teslimatlarına 29 Ekim tari-
hinden itibaren başlayacak.

Ertelenen NFT açık artırmasına
katılmak için hesabında AVAX
olan kullanıcılar, 2023 yılı
içinde koşulları değiştirilme-
den yapılacak NFT açık artır-
masına mevcut AVAX’larıyla
katılıp, 100. Yıl Özel Seri Ko-
leksiyonu’na sahip olma hak-

kını sürdürebileceklerdir. Di-
jital cüzdanlarında AVAXolan
kullanıcılar söz konusu
AVAX’larını cüzdanlarından çe-
kebilecekleri gibi, dilerlerse
cüzdanlarında tutmaya devam
edip NFT açık artırmasına ka-
tılabilecekler. lİSTANBUL-AA

ahramanmaraş
merkezli 7,7 ve
7,6 büyüklüğün-

deki depremlerden en çok et-
kilenen iller arasında yer alan
Adıyaman'da yıkılan ev ve iş
yerlerinin enkazı altında kalan
araçlar çekicilerle çıkarılıyor. İl
Emniyet Müdürlüğünce kentin
üç noktasındaki yediemin oto-
parklarına getirilen araçların
sahiplerine teslim edilmesi için
Bölge Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri çalışma yü-
rütüyor. Otoparklarda hurdaya
dönmüş ve plakası belirlene-
meyen araçlar, şasi numaraları
ve ruhsatlarına göre tespit edilip
tutanak karşılığında sahiplerine
veriliyor. Şoförler ve Otomobil-
ciler Odası Başkanı Turabi Bayır,
AA muhabirine, depremin yıkıcı
etkisinin hayatın birçok alanında
görülebildiğini söyledi. Enkazda
hasar gören araçların tek tek
kaldırıldığını anlatan Bayır, "Ade-
ta küçük bir kıyameti yaşadık.
Çok can ve mal kaybımız oldu.
Depremden bu yana binin üze-
rinde araç enkaz altından çıka-
rıldı. Yaklaşık bin araç da enkaz
arasından henüz çıkarılmadı,
çalışmalar sürüyor." dedi.

Toplu taşımada kullanılan
araçların da depremde hasar
gördüğünü belirten Bayır söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Enkazda

hasar gören araçlar kentimiz-
deki 10 çekiciyle otoparka çe-
kiliyordu. Çekiciler yetersiz kal-
dığı için il dışından çekiciler
getirildi. Araçlar üç yediemin
otoparkına çekiliyor. Otoparka
getirilen bin araçtan 378'inin
sahibine henüz ulaşılamadı. Di-

ğerlerinin sahipleriyle irtibat
kuruldu. Bu araçlarla ilgili dev-
letin atacağı adım bekleniyor."
"Evrak olmadan araçları
teslim etmiyoruz"

Yediemin otoparkı görevlisi
Burak Akat da otoparklarda

başta yangın riskine karşı olmak
üzere güvenlik tedbirlerini al-
dıklarını dile getirdi. Araçlarının
durumunu gören depremzede-
lerin üzüntü yaşadığını aktaran
Akat, "Bazılarının kaskoları ol-
duğu için şanslı. Bazılarının da
kaskoları yok. Bazısı gelip araç-

lardaki özel eşyalarını alıyor.
Bazı araçlar hasarlı ve tamiratı
mümkün değil. Aracını almak
isteyenler emniyetten evrak ve
tutanak aldıktan sonra gelip
alabiliyor. Evrak olmadan araç-
ları teslim etmiyoruz." diye ko-
nuştu. lADIYAMAN-AA

K

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapı
stoklarını yenileyerek ve dayanıklı
hale getirerek 17 Ağustos 1999
Marmara Depremi'ni yaşayan kent-
leri olası afetlere karşı korumayı
hedefliyor. Sakarya'da 2020'de ku-
rulan Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkan-
lığı bünyesinde, Afet ve Risk Yö-
netimi, Deprem ve Zemin Araştırma
ile Kentsel Dönüşüm şube müdür-
lükleri 28 personelle faaliyet yü-
rütüyor. Afete hazırlık kapsamında
4 kat ve üstü olası riskli yapıların
dönüşümü, eski yapı stokunun da-
yanıklı hale getirilmesi ve yenilen-
mesi için çalışan birim, riskli yapı-
ların yeniden inşasını teşvik ama-
cıyla "yönlendirici imar plan notu
hükümleri"ni de hazırladı. Kocaeli
de Kentsel Dönüşüm Daire Baş-
kanlığı bünyesinde yapı stokunun
yenilenmesi açısından önem taşıyan
kentsel dönüşüm çalışmaları 7 ayrı
noktada devam ediyor, mahkeme

sürecindeki ağır hasarlı binaların
yıkımı için de ciddi mücadele veri-
liyor. Hukuki süreci devam eden 7
bina dışındaki tüm ağır hasarlı bi-
naların yıkımının tamamlandığı
Kocaeli'de, 250 orta hasarlı bina
yıkıldı, diğer yapıların sahipleriyle
görüşmeler sürüyor. Sakarya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem
Yüce, kentin deprem hafızasının
bulunduğunu, bu nedenle tüm plan-
lamaları olası depremin yıkımlarını
önlemeye yönelik hazırladıklarını
anlattı. Büyükşehir Belediyesi bün-
yesinde Deprem Risk Yönetimi ve
Kentsel İyileştirme Dairesi Başkan-
lığını kurduklarını, kentteki 251 bin
binanın envanterini çıkardıklarını
aktaran Yüce, 4 ve 5 katlı 10 bin, 1
ve 3 katlı 241 bin bina bulunduğunu
bildirdi. Yüce, Sakarya'da 8 katlı 1,
7 katlı 15, 6 katlı 260 bina olduğu
bilgisini vererek, "Dolayısıyla riskli
gördüğümüz 10 bin küsur binamız
var, binaların tespitleri yapıldı."
diye konuştu. lSAKARYA-AA 
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen depremlerin
büyük yıkıma yol açtığı Gaziantep'in
İslahiye ilçesinde esnaf, iş yerlerinin
kepenklerini yeniden açmaya baş-
ladı. Bazı esnafın iş yerini açtığı
İslahiye'de vatandaşlar, kamu ve
bankacılık işlemlerini ise ilçeye ge-
tirilen mobil tırlarda ve oluşturulan
çadırlarda yapıyor. Tüpçü dükkanı
sahibi Cafer Demir, AA muhabirine,
depremin ardından çok sıkıntı çek-
tiklerini söyledi. İlçenin yavaş yavaş
hareketlendiğini anlatan Demir,
"Hayat normalleşiyor. Tabii insan
seviniyor iş yerlerini açık görünce
dostlarınızı, arkadaşlarınızı ve müş-
terileri görünce. Bazen de üzülü-
yoruz. Bizim yakınlardan 19 kişi
hayatını kaybetti. Bunun için çok
üzülüyoruz ama her şey yavaş
yavaş normalleşiyor." dedi.

Çiğ köfte ustası İsmail Alaca ise
ilçeyi ayakta tutmak için esnafın iş
yerlerini açmak zorunda olduğunu
dile getirdi. Herkesin paraya ihtiyacı
olduğunu belirten Alaca, "Çalışmak
zorundayız. Bir yerden tutmamız
lazım. Allah herkesin yardımcısı ol-
sun. İslahiye çaresiz kalmasın, açalım
ki canlansın biraz, hareketlilik olsun.
İnşallah iyi olur." diye konuştu.

Eczacı Yılmaz Altundal da dep-
remde çırağını kaybettiğini belirtti.
Acılarının tarifinin olmadığını dile
getiren Altundal, "İlçeye elektrik
gelmesiyle hizmet vermeye başladık.
Amacımız ilçede ilaca ihtiyacı olan-
ların ihtiyaçlarını karşılamak. Yoksa
deprem şokunu hala atlatamadık.
Bu kadar kayıp varken insan rahat
olamıyor tabii." ifadesini kullandı.

Dönerci Ahmet Kesen de çarşının
gittikçe hareketlendiğini ve bunun
kendilerini sevindirdiğini söyledi.
Müşterileriyle kavuşmanın sevincini
yaşadıklarını ifade eden Kesen, "Ölen
arkadaşlarımız oldu. Tabii ki zor
bizim için ama mecbur hayat devam
ediyor. İş yerimizi açtık buradaki ar-
kadaşlar mağdur olmasın diye. Dö-
nerde indirim yaptık. Normalde 35
liradan 25 liraya düşürdük." sözlerine
yer verdi. lGAZİANTEP-AA

İslahiye’de esnaf
depremin ardından
tek tek iş yerini açıyor

Avustralyalı bilim insanları hidrojenden
elektrik üretebilen enzim buldu
Avustralyalı bilim insanları,
havada bulunan hidrojenden
elektrik üretebilen enzim bul-
du. ABC'nin haberine göre,
Melbourne'deki Monash Üni-
versitesinden bilim insanla-
rının yaptığı araştırma, "Huc"
olarak adlandırılan enzimin,
havadaki hidrojen molekül-
lerini elektrik enerjisine dön-
üştürebildiğini ortaya koydu.
Araştırmacılardan Rhys Grin-
ter, yaptığı açıklamada, "Huc"
enziminin laboratuvar orta-
mında izole edilerek elektrik
devresine yerleştirildiğinde
elektrik üretilebileceğini keş-
fettiklerini söyledi. Havadaki
hidrojen oranının düşük ol-
masından dolayı üretilen ener-
jinin yalnızca küçük elektrikli
aletleri çalıştırabildiğini ak-
taran Grinter, "Daha büyük
elektrikli aletlere yönelik enerji
üretebilmek için harici hid-

rojen kaynağına ihtiyacımız
var." ifadesini kullandı. Grinter,
henüz araştırmanın ilk aşa-
malarında olduklarını, ancak
enzime daha yüksek miktarda
hidrojen temin ederek daha
çok elektrik enerjisi üretmenin
mümkün olduğunu kaydetti.
Potansiyel olarak, yakıt hücre
gibi bir teknolojiyle, akıllı saat
ve telefonlar için yeterli güç
kaynağı oluşturulabileceğini
aktaran Grinter, "Hayalimiz,
havadan aldığı hidrojen ile
kendi kendine yetebilen bir
güç kaynağı üretebilmektir."
yorumunu yaptı.        Grinter, son-
raki aşamada hedeflerinin
elektrik üretim kapasitesini
artırmak ve enzimle çalışabi-
len bir cihaz dizayn etmek
için mühendislerle çalışmak
olduğunu vurguladı. Araştır-
ma, Nature dergisinde ya-
yımlandı. lANKARA-AA

Depremin etkisiyle hasar 
gören tren rayları onarılıyor
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Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerde zarar gören Adana-
Malatya arasındaki tren ray-
larında TCDD ekiplerinin ona-
rım çalışması sürüyor. "Asrın
felaketi" olarak nitelenen dep-
remlerin yıkıma neden olduğu
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde
tren rayları da kullanılamaz
hale geldi. Adana ve Malatya
arasında yer alan Narlı-Pazar-
cık-Gölbaşı hattında bazı nok-
talarda rayların bükülmesi ve
zeminin çökmesi nedeniyle
tren seferleri yapılamıyor. Adı-
yaman ve Malatya'ya kontey-
ner ve yardımların sevkiyatı
açısından kritik öneme sahip
hat üzerinde TCDD ekipleri,
onarım çalışması yürütüyor.
AA ekibinin dronla görüntü-
lediği çalışma kapsamında de-
mir yolu zeminindeki çökme
ve kaymalara müdahale eden
ekipler, kombine buraj maki-
neleriyle de raylardaki kıvrım
ve bükülmeleri düzeltiyor. Ça-
lışmalar sonucu Narlı-Pazarcık
arasındaki onarımı tamamla-

yan ekiplerin Pazarcık-Gölbaşı
arasındaki mesaisi ise devam
ediyor. Sadece yavaş seyreden
yük trenlerinin hizmet ver-
mesine imkan tanıyacak şe-
kilde acil onarımdan geçirilen
raylardan bölgeye konteyner
sevkiyatının başladığı öğre-
nildi. Çalışmaları Gölbaşı il-
çesine koordinatör olarak ata-
nan Tokat Valisi Numan Hati-
poğlu da yakından takip edi-
yor. Vali Hatipoğlu, ilçedeki
enkaz kaldırma ve geçici ba-
rınma çalışmalarının yanı
sıra lojistik açıdan önemli
olan tren seferlerinin yeniden
başlaması için de gayret gös-
terildiğini kaydetti. Kontey-
ner kurulumunun hızlanması
için tren seferlerinin önemine
işaret eden Hatipoğlu, "Dep-
remin ilk anından itibaren
demiryolu ulaşımı büyük bir
önem taşıyordu. Adana ta-
rafından gelen hat iyileşti-
rildi. Çalışmalar devam edi-
yor." değerlendirmesinde bu-
lundu. lADIYAMAN-AA

Togg 2023’te 20 bin adet akıllı cihaz üretecek

‘Deprem hafızalı kentler’ Sakarya ve Kocaeli,
riskli yapıları dönüştürmekte kararlı

Adıyaman'da yıkılan binaların enkazından çıkarılan ve hemen hepsi hasarlı olan
otomobiller kentte belirlenen üç yediemin otoparkında sahiplerini bekliyor.

Yaşanan depremler sonrası enkazdan çıkarılan
araçlar, tutanakla sahiplerine teslim ediliyor

11İTTİFAK03_Layout 1  10.03.2023  16:00  Page 1



4 CUMARTESİ
11 MART 2023 Dünya İttifakİttifak

Pakistan Dışişleri Bakanı Bilaval Butto
Zerdari, ekonomik kriz, geçen sene
yaşanan sel felaketinin sonuçları ve
terör sorununa atıfta bulunarak ül-
kesinin "kriz fırtınası" içerisinde ol-
duğunu belirtti. Bakan Zerdari, As-
sociated Press'e verdiği röportajda,
Uluslararası Para Fonunun (IMF) Pa-
kistan’a karşı adaletli olmadığını be-
lirterek İslamabad’ın Batı’nın Afga-
nistan’dan çekilmesinin ardından
100 bin yeni mülteci ve artan terör
faaliyetleriyle uğraştığını ifade etti.
Zerdari, Pakistan’ın son 23 IMF prog-
ramının bir parçası olduğunu ve ya-
pısal vergi reformunu gerçekleştire-
mediğini dile getirerek “(2022’de
yaşanan seller) Bu ölçüde bir iklim
felaketinden muzdaripken vergi po-
litikamızda ve vergilerin tahsilatında
ufak tefek kusurlar aramanın ger-
çekten zamanı mı?” dedi. Sellerde
evleri ve arazileri suya teslim olan
dar gelirlilere yardım etmek için
hükümetin paraya ihtiyacı olduğunu
vurgulayan Zerdari, IMF’nin ise gö-
rüşmeleri uzattığına işaret etti. Ba-
kan Zerdari, ekonomik kriz, geçen
sene yaşanan sel felaketinin so-
nuçları ve terör sorununa atıfta
bulunarak ülkesinin "kriz fırtınası"
içerisinde olduğunu söyledi.

Zerdari, Kovid-19 salgınının etkileri,
Taliban’ın Afganistan’da kontrol sağ-
laması, enflasyon ve tedarik zincirle-
rindeki bozukluğa rağmen ekonomik
olarak Pakistan’ın başını suyun üze-
rinde tuttuğunu fakat geçen yıl ya-
şanan; 1739 kişinin hayatını kay-
bettiği sellerde 30 milyar doların
üzerinde zarar oluştuğunu kaydetti.
Diplomatik cephede ise Pakistan’ın
komşularıyla bir dizi sorun yaşadığına
dikkati çeken Zerdari, Hindistan ile
yaşanan ikili sorunlara, Afganistan’da
onlarca yıllık çatışma ve trajediye,
İran’a karşı uygulanan yaptırımlar se-
bebiyle bu ülkeyle ticaretin aksamasına
işaret etti.  lİSLAMABAD-AA

Pakistan Dışişleri
Bakanı ülkesinin ‘kriz
fırtınası’ içerisinde
olduğunu söyledi

Almanya'nın Wuppertal şeh-
rinde inşa edilmesi planlanan
Diyanet İşleri Türk İslam Bir-
liği'ne (DİTİB) bağlı cami pro-
jesi, Wuppertal Belediye Meclisi
tarafından onaylandı.  Wup-
pertal'in Elberfeld semtinde 7
bin metrekare alan üzerine
inşa edilmesi planlanan ve
modern mimari özelliklere sa-
hip caminin inşaat izni, bele-
diye meclisinde oy çokluğuyla
kabul edildi. Wuppertal DİTİB
Merkez Camisi Derneği Baş-
kanı Ersin Özcan, 41 yıldır
hizmet veren mevcut caminin
ihtiyaçlara karşılık vermediği
için yeni bir cami yapmayı
planladıklarını, uzun uğraşlar
sonucu da bu caminin yapı-

mının belediye tarafından
onaylandığını söyledi.Resmi
işlemlerin tamamlanmasının
ardından projenin yapımına
başlanacağını belirten Özcan,
800 kişinin aynı anda ibadet
edebileceği yeni camide, kadın,
yetişkin ve gençler için ayrı
ayrı bölümlerin yapılacağını
aktardı. 7 bin metrekare alan
üzerine inşa edilecek camide
700 metrekare ibadet alanı
bulunacağını ifade eden Özcan,
cami kompleksinde yönetim
odası, eğitim, sosyal ve kültürel
amaçlı birimler, eğitim merkezi,
konferans salonu, kütüphane
ve ticari alanların yanı sıra ka-
palı otoparkın yer alacağı bil-
gisini paylaştı. lKÖLN-AA

Almanya’da yapılması planlanan cami projesi Wuppertal Belediyesinden onay aldı

17 Kalem Cerrahi Alet Alımı mal 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                                               : 2023/204396 
1-İdarenin
a) Adı                                            : EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY 
                                                     SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                       : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. 
                                                     Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2124147171 - 2125430709
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : 17 Kalem Cerrahi Alet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 17 Kalem Cerrahi Alet Alımı
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi İlgili Depo Birimi
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından verilecek olan 
                                                     siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 30 (otuz) gün içerisinde 
                                                     malzemeler teslim edilmelidir.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 28.03.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok 3. 
                                                     Kat Satınalma Birimi Toplantı Salonu

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.
4.2. 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.

4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgelere ait bilgiler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan

(in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam
ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini sunmalıdırlar.

4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı

veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı
veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının bayisi
olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.

b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.

c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak
eşleştirilmiş olmalıdır.

d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetmelikler
kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında sunacaktır.

Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belirterek
SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli, yerli malı
belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik
şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bir) adet numuneyi ihaleye müteakip 3 (üç) iş günü
içinde Satınalma Birimine teslim edecektir. Numuneler iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza
karşılığı teslim edilecektir. 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin

tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
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, kısmı teklif verilebilir.
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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir. 
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KTC'den Adıya-
man'a giden kolej
voleybol takımı

kafilesindeki 35 kişinin kaybı
ile Türkiye'nin depremde yitir-
diği insanların yürekleri dağla-
dığını ifade eden Tatar, "Ayrıca
1974 yılından sonra KKTC'ye
yerleşen ve mücadelemize ortak
olan insanlarımızın büyük bir
bölümü, Hatay, Kahramanmaraş
ve Adana'dan. Onlar da bu dep-
remlerde yakınlarını kaybettiler.
Deprem bizleri etkiledi. Deprem
sürecinin acısını derinden his-
settik. Bir hafta milli yas ilan
ettik. Süre bittiği halde yasımız
ve üzüntümüz devam ediyor."
diye konuştu. Depremin hemen
sonrası KKTC'den arama kur-
tarma ve destek ekipleri ile in-
sani yardımların ivedilikle Tür-
kiye'ye gönderildiğinin altını çi-
zen Tatar, yaşanan acının ve
felaketin boyutlarının büyük ol-
duğunu dile getirerek şunları
kaydetti:"Türkiye'nin gücü ve

devletinin varlığı ile bu fela-
ketten en erken sürede kurtu-
lacağına ve yaralarını saracağına
inanıyorum. Depremin yaşan-
dığı bölgelerde yeni gelişme ve
teknolojiler ışığında yapılaşmaya
gidilecek ve bir daha böyle fe-
laketin yaşanmasına müsaade
edilmeyecektir. "KKTC'de bulu-

nan depremzedeler için eli-
mizden geleni yapacağız" Kah-
ramanmaraş merkezli dep-
remlerin ardından çok sayıda
depremzedenin KKTC'deki ya-
kınlarının yanına geldiğini be-
lirten Tatar, "KKTC'de bulunan
depremzedeler için elimizden
geleni yapacağız. Misafirleri-

mizin süreci rahat atlatabil-
meleri için gerekli önlemleri
aldık ve ilgili kuruluşlara tali-
matlar verildi." dedi. Tatar,
depremzedelerin tüm ihtiyaç-
larının karşılandığını ve onlar
ile ilgili süreçlerin devlet ta-
rafından yakından izlendiğini
söyleyerek ülkedeki deprem-
zede sayısının İçişleri Bakanlığı
tarafından belli zaman aralık-
larıyla açıklandığını ifade etti.

"Depremde yaşamını yitiren
vatandaşlarımız için resmi baş-
vuruları yaptık" Türkiye'deki
depremlerde yaşamını yitiren
49 KKTC vatandaşının bir bö-
lümünün kaldığı Adıyaman,
Hatay ve Osmaniye'deki yıkılan
oteller ile ilgili dosyaların ha-
zırlanarak adli sürecin devam
ettiğini belirten Tatar, "Dep-
remde yaşamını yitiren vatan-
daşlarımız için resmi başvuru-
ları yaptık. Adalete ve yargıya
sorumluların gerekli cezaları
alması anlamında güveniyo-

ruz." dedi. Adıyaman'daki İsias
Otel'de çoğunluğu kolej voley-
bol takımlarındaki öğrenciler
olmak üzere 35 KKTC yurttaşını
kaybettiklerini hatırlatan Tatar,
şunları kaydetti: "Öğrencileri-
mizin yaşamını yitirdiği Adı-
yaman'daki otel ile ilgili yargı
sürecinin sonuna kadar takipçisi
olacağız. İlk incelemelerde, otel
inşaatında ihmal ve sorum-
suzluk olduğu görüldü. Ko-
nuyla ilgili aldığımız kararları
Türkiye'nin Lefkoşa Büyükel-
çiliği aracılığıyla resmen ilettik.
Ayrıca ben Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ ile görüştüm. Adıya-
man Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Valiliğine gerekli müraca-
atlar yapıldı. Otel enkazından
gerekli numuneler alındı. Otel
sahipleri ve sorumlularından
tutuklananlar oldu. Giden can-
larımıza sebep olan hata ve
ihmalin sorumlularının yar-
gılanma sürecini takip ediyo-
ruz." lLEVKOŞA-AA

K

Tatar: KKTC’de bulunan depremzedeler
için elimizden gelen herşeyi yapacağız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar "Türkiye'nin gücü ve devleti-
nin varlığı ile bu felaketten en erken sürede kurtulacağına ve yaralarını saracağına ina-
nıyorum. KKTC'de bulunan depremzedeler için elimizden geleni yapacağız." dedi.
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
Başkanı Ahmet Yener, mil-
letvekili aday adayı olmak
isteyen kamu görevlilerinin
istifasına ilişkin sürecin bu-
gün başladığını bildirdi. Yük-
sek Seçim Kurulu (YSK) Baş-
kanı Ahmet Yener, "Yüksek
Seçim Kurulu, 14 Mayıs
2023 tarihini cumhurbaşkanı
ve 28'inci dönem milletvekili
seçimlerinin yapılma tarihi
olarak belirlemiştir. Anayasa
uyarınca cumhurbaşkanı se-
çiminin ikinci tura kalması
halinde de seçim tarihi ola-
rak 28 Mayıs 2023 belirlen-
miştir." dedi. Yener, YSK Baş-
kanlığı önünde yaptığı açık-
lamada, "Bugün Cumhur-
başkanımızın seçimlerin ye-
nilenmesi kararı üzerine Yük-

sek Seçim Kurulu yapmış ol-
duğu toplantıda, 14 Mayıs
2023'ü cumhurbaşkanı ve
28'inci dönem milletvekili
seçimlerinin yapılma tarihi
olarak belirlemiştir." bilgisini
verdi. Yener, Anayasa uya-

rınca cumhurbaşkanı seçi-
minin ikinci tura kalması
halinde ikinci tur seçimin
28 Mayıs 2023'te yapılaca-
ğını belirterek, "Türk mille-
tine, Türk demokrasisine, si-
yasi partilerimize hayırlı ol-

sun. Çalışmalara devam edi-
yoruz." şeklinde konuştu.
Kamu görevlilerinin
milletvekili adaylık
süreci

Yener, "14 Mayıs 2023 ta-
rihinde yapılacak olan mil-
letvekilliği seçiminde kamu
görevlilerinin istifasına ilişkin
süreç bugün başlamış olup
16 Mart Perşembe günü saat
17.00'de sona erecektir. Mil-
letvekili adayı olmak için is-
tifa etmek isteyen kamu gö-
revlilerine ve milletimize ha-
yırlı olsun." ifadelerini kul-
landı. Bir gazetecinin "Seçim
takvimi ne zaman açıklana-
cak?" sorusuna Yener, "Çalı-
şıyoruz arkadaşlar." cevabını
verdi. lANKARA-AA

umhurbaşkanı
Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhur-

başkanlığı Külliyesi'nde seçim-
lerin yenilenmesine ilişkin ka-
rarı imzalamasının ardından
açıklama yaptı. Anayasanın
116'ncı maddesinin verdiği yet-
kiyle, 18 Haziran'da yapılması
gereken Cumhurbaşkanı ve
Milletvekili seçimlerinin 14
Mayıs'ta yenilenmesi kararını
imzaladığını bildiren Cumhur-
başkanı Erdoğan, şöyle konuş-
tu: "Resmi Gazete'de yayımla-
nacak bu kararın ardından,
Yüksek Seçim Kurulu (YSK)
iki aylık seçim takvimini baş-
latacaktır. Buna göre, inşallah
iki ay sonraki ilk pazar günü
olan 14 Mayıs'ta milletimiz,
cumhurbaşkanını ve millet-
vekillerini seçmek üzere san-
dık başına gidecektir. Seçim-
lerin yenilenmesi kararımızın
ülkemize, milletimize, Türkiye
Büyük Millet Meclisimize ve
siyasi partilerimize hayırlı ol-
masını diliyorum."

Seçimlerin tarihinin 14 Ma-
yıs olarak güncellenmesi kara-
rını, yılbaşından hemen sonra
kamuoyuyla paylaştıklarını
anımsatan Erdoğan, şu ifadeleri
kullandı: "Bizi, seçim tarihini
yaklaşık bir ay öne çekme ka-
rarını almaya yönelten sebep-
lerden bazıları şunlardı, her
şeyden evvel 18 Haziran, mil-
yonlarca gencimizin geleceğini
ilgilendiren üniversite sınav
takvimiyle çakışan bir tarihti.
Yine bu tarih, yurt içinden ve
yurt dışından yüzbinlerce va-
tandaşımızın hac farizasını ifa
etmek üzere mübarek toprak-
lara gittiği bir döneme denk
geliyordu. İlk ve orta dereceli
okulların seçim tarihinden he-
men önce tatile girmesi sebe-
biyle her yıl olduğu gibi bu
sene de milyonlarca vatanda-
şımız, memleketine veya tatil
beldelerine gitmek üzere yola
çıkacaktı. Bunların başını çektiği
sebeplerle, 18 Haziran'ın mil-
letimizin iradesini sandığa yan-
sıtmasını teminde sağlıklı bir
tarih olmadığını değerlendirdik.
Alternatif olarak da 14 Mayıs
tarihini teklif ettik. Demokrasi
geçmişimiz bakımından anlamlı
bir yıl dönümüne de tekabül
eden bu tarihin milletimiz nez-
dinde hüsnü kabul gördüğünü
biliyoruz. Ancak ülkemizin 6
Şubat'ta ardı ardına yaşadığı
iki büyük deprem, seçimle ve
seçim tarihiyle ilgili tartışmaları
gündemimizden çıkardı. Asrın
felaketi olarak nitelenen bu

deprem, Kahramanmaraş, Ha-
tay, Adıyaman, Gaziantep, Ma-
latya, Osmaniye, Şanlıurfa, Di-
yarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ
illerimizde, yüreklerimizi yakan
can ve mal kayıplarına yol açtı."
"Depremde 47 binin
üzerinde insanımız
vefat etti"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Depremin ilk günlerindeki ağır
kış şartları, hasar gören altyapı
ve 500 kilometreyi bulan yıkım
alanının büyüklüğü işimizi hayli
güçleştirmiş olsa da, ya bir yol
bularak ya bir yol açarak in-
sanlarımızın yardımına koştuk.
Bu 11 ilimizde yaşayan 14 mil-
yon vatandaşımızı doğrudan
etkileyen, geniş bir çevrede
hissedilen depremde 47 binin
üzerinde insanımız vefat eder-
ken, 115 binden fazla insanımız
da yaralı olarak kurtarıldı."
dedi. Depremde hayatını kay-
bedenlere bir kez daha Al-
lah'tan rahmet, yakınlarına sa-
bır ve millete başsağlığı dileyen
Erdoğan, konuşmasını şöyle
sürdürdü: "Şehirlerimizi yerle
yeksan eden bu afette, mil-
yonlarca vatandaşımız evini
kaybederken, milyonlarca va-
tandaşımız da ardı arkası ke-
silmeyen sarsıntılar sebebiyle
evine giremez hale geldi. Fe-
laketin ilk anından itibaren,
devlet ve millet olarak, tüm
gücümüz ve imkanlarımızla
depremzede vatandaşlarımızın
yanındayız. Cumhurbaşkanıyla,
bakanlıklarıyla, belediyeleriyle,
sivil toplum kuruluşlarıyla, gö-
nüllüleriyle, dost ülkelerden
gelen kardeşlerimizle, felaket
gününden beri sadece dep-
remle uğraştık."

Tüm dikkatlerini depremin
yaralarını sarmaya ve şehirleri
yeniden inşa ve ihya edip, in-
sanları bir an önce yuvalarına

kavuşturmaya vermişken, se-
çim takviminin de işlemeyi sür-
dürdüğünü dile getiren Erdo-
ğan, "Üstelik bizim bu süreçte,
dünyada eşi benzeri görülme-
miş bir yıkımın yaralarını, yine
dünyada eşine rastlanmamış
süratle saracak bir program
uygulamamız gerekiyor. Dep-
remin doğrudan ve dolaylı et-
kilerinin üstesinden bir an önce
gelerek, bölgeyi ve ülkemizi
en kısa sürede normalleştir-
menin yolu, güçlü bir siyasi
irade tarafından alınacak ka-
rarların dirayetle uygulanma-
sından geçiyor." diye konuştu.
Seçim sürecinin uzamasının
beraberinde getireceği siyasi
gerilimler ve belirsizliklerin
ister istemez, deprem yarala-
rının sarılmasına ve ülkenin
kayıplarının telafisine yönelik
çalışmaların aksamasına yol
açma riski taşıdığına işaret
eden Erdoğan, şöyle devam
etti: "Sadece son bir haftanın
siyasi gündemi dahi tek başına
bu tehdidin ne kadar reel, bü-
yük ve endişe verici olduğunu
göstermeye yeterlidir. Ülkenin
bir bölümü yaşadığı can ka-
yıplarının ve yıkımın altında
adeta feryat ederken, öteki ta-
raftaki bir kesimin kendi siyasi
hesapları uğruna sergilediği
aymazlığın faturasını, milleti-
mizin tamamının sırtına yük-
leyemeyiz. Kabine toplantımı-
zın ardından yaptığımız açık-
lamada da belirttiğim gibi Tür-
kiye'nin ne vakit kaybına ne
dikkat dağınıklığına ne de ener-
jisini gereksiz yere harcamaya
tahammülü vardır. Depremze-
delerimizin yaralarını sarmak,
felaketin tüm izlerini silmek,
şehirlerimizi yeniden inşa et-
mek, üretimi ve istihdamı tekrar
yükseltmek için ülkemizin se-
çim gündemini bir an önce
geride bırakması şarttır. Bu an-

layışla ve Anayasanın bize ver-
diği yetkiyle, daha önce açık-
ladığımız seçimleri, 14 Mayıs
tarihinde yenileme kararımızı
uygulamaya geçiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
imzaladıkları kararın Resmi
Gazete'de yayımlanmasıyla bir-
likte Yüksek Seçim Kurulu'nun
seçim takvimini hazırlayıp ilan
edeceğine dikkati çekerek, "Bu-
gün mükerrer sayıda yayın-
lanması da muhakkak olacak-
tır. Bu vesileyle olayın ne kadar
hızla devam ettiğini özellikle
hatırlatmak istiyorum. Seçim
sürecinde bizim gündemimiz
yine depremzede vatandaşla-
rımızın yaralarının sarılması
ile bu felaketin ülkemize ver-
diği ekonomik ve sosyal za-
rarların telafisi çalışmalarından
oluşacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
bu sabah Hatay'ın Kırıkhan il-
çesinden depremzede bir kadını
arayarak görüştüğünü belirte-
rek, şunları söyledi: "O ne an-
layıştır, o ne kadar güzel bir
yaklaşımdır, 'Cumhurbaşkanım
bizim şu anda hiçbir sıkıntımız
yok, her şey geliyor. Ben çadırda
kalıyorum. Çadırda kalmama
rağmen halimden memnunum.
Konteynerler gelirse daha iyi
olur ama şikayetçi değilim.'
İşte o da bu milletin bir evladı.
'Doğma, büyüme Hataylıyım.'
dedi, Kırıkhan'lı. Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, depremlerde ya-
şamını kaybedenlere Allah'tan
rahmet, yaralılara acil şifalar
diledi. Enkaz kaldırma çalış-
malarının devam ettiğini ak-
taran Erdoğan, şöyle devam
etti: "Şu anda konut yapımla-
rına başladık ve bu konut ya-
pımlarını da hızla devam etti-
receğiz. Bir diğer taraftan Tür-
kiye'nin risk yapılanması üze-
rinde de çalışmalarımızın birinci
turunu İstanbul'da yaptık, ikinci
turu yapılıyor ve bunu da de-
vam ettireceğiz. Bu çerçevede
bir ilk adım olarak genel baş-
kanı olduğum AK Parti'den mil-
letvekili adayı olmak için baş-
vuracaklarla ilgili bir karar
aldık. O da şu, partimize adaylık
başvurusu yapacak herkes önce
ilgili birimimizce belirlenecek
asgari rakam tutarını AFAD'ın
deprem yardım hesaplarına ba-
ğış olarak yatıracaktır. Yapa-
cakları cömert bağışlarla dep-
rem yaralarının sarılmasına kat-
kıda bulunacak tüm arkadaş-
larımıza şimdiden teşekkür edi-
yorum. Bu kararın diğer parti-
lere de örnek olacağına inanı-
yorum." lANKARA-AA
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YSK Başkanı Yener: Kamu görevlilerinin
milletvekili adaylık süreci başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçimlerin
14 Mayıs’ta yenilenmesi kararını imzaladım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasanın 116'ncı maddesinin
verdiği yetkiyle 18 Haziran'da yapılması gereken cumhurbaşkanı ve
milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzaladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
parti yetkililerine, seçim kampan-
yasının deprem felaketinde yaşa-
mını yitiren vatandaşlara saygı çer-
çevesinde oluşturulması talimatını
verdi. MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, parti yetkililerine, seçim
kampanyasının "deprem felaketinde
yaşamını yitirenlere saygı" çerçe-
vesinde oluşturulması, afetten et-
kilenen 11 ilde seçim kampanyası
yerine depremzedelere destek ça-
lışması yürütülmesi talimatı verdi.
Bahçeli, yarın parti genel merke-
zinde "seçim" ve "afet" gündemiyle
MHP Merkez Yönetim Kurulu
(MYK), Merkez Disiplin Kurulu
(MDK) üyeleri ve milletvekilleriyle
bir araya gelecek. AA muhabirinin
aldığı bilgiye göre seçim çalışma-
larının masaya yatırılacağı toplan-
tıda, yine bu kapsamda daha önce
gerçekleştirilen "Adım Adım 2023,
İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma"
ve "Adım Adım 2023, İl İl Anadolu"
ile "Adım Adım 2023, Ahilerle Gü-
nünüz Bereketli Olsun" temalı prog-
ram ve etkinliklerdeki izlenimler
ele alınacak. Toplantıda, MHP'nin
deprem bölgesinde yaptığı çalışmalar
ve depremzede vatandaşların talep
ve sorunlarının çözümüne yönelik

öneriler de değerlendirilecek.
Genelge gönderecek

Genel Başkan Bahçeli, Yüksek Se-
çim Kurulunun seçim takvimini açık-
lamasının ardından hem genel merkez
hem teşkilat bazında seçim çalışma-
larını başlatacak. Bahçeli, bu kapsamda
öncelikle il, ilçe ve belde teşkilatlarına
partisinin seçim çalışmaları ile çalış-
malarda dikkat edilecek ilkelerin yer
aldığı bir genelge gönderecek.
Seçim kampanyasında
"saygı" hassasiyeti

Seçim çalışmalarında "Aday belli karar
net" ve "Aziz milletim sıra sende" slo-
ganlarını kullanacak MHP, kampanya
hazırlıklarında sona geldi. Parti yetkili-
lerinden deprem bölgesiyle ilgili sürekli
bilgi alan Bahçeli, seçim kampanyasının
deprem felaketinde yaşamını yitiren va-
tandaşlara "saygı" çerçevesinde oluştu-
rulmasını istedi. Depremzede vatandaş-
ların hassasiyetlerinin gözetilmesi tali-
matını veren Bahçeli'nin, parti yetkilile-
rinden afetin yaşandığı 11 ilde herhangi
bir seçim faaliyeti yapılmamasını, bunun
yerine resmi kurumlara katkı sağlanarak
depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılan-
masına yönelik çalışmalar yürütülmesini
istediği öğrenildi. lANKARA-AA

GÖKTAN
AY
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MHP, 11 ilde seçim kampanyası yerine
‘depremzedelere destek’ çalışması yürütecek

Tespit: Aklı başında herkes Sn. Meral
Akşener’in "Kendisine Meclis'te grup
kurma şansı veren ve aylardır masayı
paylaşan Sn.Kemal Kılıçdaroğlu'na
ve 5 lidere, bu denli sert çıkmasına
bir anlam veremedi. İyi Parti, elbette
Altılı Masa'dan ayrılabilirdi,  ama
kendisine daha önceleri yakıştırılan
“Asena” tavrını bir kenara koyup,
barışçı üslubuyla açıklama yapsaydı
daha etik olurdu. (05.03.2023)

Eskiler demiş ki: Yükümüz hem
yumurta küfesi hem süt; yavaş git-
sek süt bozulur, hızlı gitsek yumur-
talar kırılacak! Siyaset de zor za-
manlardayız…

KILIÇDAROĞLU ve AKŞENER’den 
SUSUN talimatı!
Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurmay-

larından İYİ Parti  ile ilgili tartışma-
lardan kaçınmasını istediği belirtildi.
CHP ne olursa olsun saldırgan bir
dil kullanmayacak.   İYİ Parti’ye karşı
dışlayıcı olmamaya devam edeceğiz.
Millet İttifakı olarak da yolumuza
devam edeceğiz. Açıkladığımız me-
tinleri uygulamakta kararlı-
yız.”(04.03.2023)

“CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu'nun ardından İYİ Parti Genel
Başkanı da partisine "CHP konusunda
susun" talimatı verdi. Arka kapı dip-
lomasisi devam ediyor yorumları art-
tı...” (05.03.2023)

İYİ PARTİ’DE ERSAN ŞEN 
TENAKUZU!
Prof.Dr.Ersan Sen TV programın-

daydı ve “Eğer İyi Parti beni aday
gösterirse, aday olurum. Hazırlığım
da var” dedi. Ve devamında;  “reklam
arasında  Sn. M eral Akşener'in ken-
disini aradığını söyledi. Akşener, ‘Bun-
da ciddi misiniz’ dedi, ‘Ciddiyim’ de-
dim, 'gelin görüşelim' dedi, muhte-
melen bu hafta içinde bir görüşme
gerçekleştireceğiz” Demek ki İyi Parti
seçime 2 ay kala, 3. bir isim düşün-
memiş! (04.03.2023)

Sn. Cihan Paçacı ise, Ersan Şen’in
Cumhurbaşkanı adayı gösterilmesine
ilişkin olarak; “Henüz bir şey bilmi-
yoruz. Sadece televizyonda izledik.
Bir görüşmemiz olmadı” dedi.

Tenakuz değil mi?
AKŞENER HERKESE DERT 
ANLATMAK ZORUNDA.
İYİ Parti Genel Bşk Sn. Meral Ak-

şener, kamuoyunca çok yanlış bir
tutum alınca, herkese derdini anlat-
mak zorunda kalıyor. Keşke, uygu-
ladığı stratejiyi yapmasa, ya da uya-
rılsaydı.

Sn. Akşener sürekli diyor ki;  “Son
6'lı Masa toplantısına kadar hiçbir
şekilde Kemal Bey ya da başkası CB
adayı ismi konuşulmamıştı. O gün
masaya oturduk. CHP, İYİ Parti, De-
mokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA
Partisi ve Gelecek Partisinin yer aldığı
6'lı masanın kararına göre, CB Adayı
konusunda oy çokluğu ile değil “oy
birliği ile tespit edilecekti”
(05.03.2023)

Elbette, kimse inanamıyor, çünkü
Sn. Kılıçdaroğlu o kadar çok mesaj/vi-
deo/tweet attı ki? 

Nasıl öngörülemez?
Ayrıca, Meral Hanım’ın Sn. Erem

İmamoğlu ya da Sn. Mansur Yavaş’ı
istediği aylardır konuşuluyor ve Sn.
Kılıçdaroğlu ise; “onlar Belediye Baş-
kanlarımız. Görevlerinin başındalar”
diyordu. 

Yine, aylar önce yetkili ağızdan
“Belediye Başkanları olmayacak” den-
diği halde, sert açıklamada İyi Par-
ti’den olmayan CHP’li Başkanlara
“aday olun çağrısı yapılması” da doğ-
ru bulunamadı. 

Tamam “oy birliği kararı” alınmıştı
ama, Sn. Kılıçdaroğlu 5 lider dayat-
ması ise, İmamoğlu- Yavaş’da  “bir
lider dayatması” olmadı mı?. 

Etiklik, ilke, demokrasi, güven,
itibar, heyecan, umut v.b. nerede
kaldı?

Siyaset de, Meral Akşener
fırtınası esiyor!..
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Türkiye'de işsizlik oranı, ocakta bir
önceki aya göre 0,5 puan azalarak
yüzde 9,7 olurken Ağustos 2022'den
bu yana ilk kez tek haneye indi. Bu
dönemde işsiz sayısı da 3 milyon
424 bin kişi olarak belirlendi. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına
ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve
daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı,
ocakta bir önceki aya kıyasla 166
bin kişi azalarak 3 milyon 424 bin
kişi oldu. İşsizlik oranı ise bir önceki
aya göre 0,5 puan azalarak yüzde
9,7 seviyesinde gerçekleşti. Böylece
işsizlik Ağustos 2022'den bu yana
ilk kez tek haneye indi. Geçen yılın
ağustos ayında işsizlik yine 9,7 olarak
hesaplanmıştı. İşsizlik oranı, bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre ise 1,5
puan azaldı. Söz konusu ayda 15-
24 yaş grubunu kapsayan genç nü-
fusta işsizlik oranı, bir önceki aya
göre 0,5 puanlık artışla yüzde 20,2
oldu. Öte yandan 2021 ve 2022
yılına ilişkin işsizlik verilerinde re-
vizyona gidildi. Mevsim etkisinden
arındırılmış istihdam edilenlerin sa-
yısı, ocakta bir önceki aya kıyasla
354 bin kişi artarak 31 milyon 837
bine yükseldi. İstihdam oranı da 0,5
puan artarak yüzde 48,9 oldu. Bu
oran erkeklerde yüzde 66,9, kadın-
larda yüzde 31,2 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış
iş gücü, söz konusu ayda bir önceki
aya kıyasla 188 bin kişi artarak 35
milyon 260 bine yükseldi. İş gücüne
katılma oranı da 0,2 puanlık artışla
yüzde 54,1 olarak hesaplandı. İş
gücüne katılma oranı erkeklerde
yüzde 72,5, kadınlarda ise yüzde
36,1 oldu. İstihdam edilenlerden
referans döneminde iş başında
olanların, mevsim ve takvim etki-
lerinden arındırılmış haftalık orta-
lama fiili çalışma süresi ocakta
aylık bazda 0,7 saat artarak 44,9
saat olarak belirlendi. Zamana bağlı
eksik istihdam, potansiyel işgücü
ve işsizlerden oluşan atıl işgücü
oranı ocakta aylık bazda 0,6 puan
artarak yüzde 21,9 oldu. Zamana
bağlı eksik istihdam ve işsizlerin
bütünleşik oranı yüzde 15,3 iken
potansiyel işgücü ve işsizlerin bü-
tünleşik oranı yüzde 16,7 olarak
tahmin edildi. lANKARA-AA

İşsizlik oranı tek
haneye düştü

alışma ve İş Kuru-
mu (İŞKUR) İl Mü-
dürlüğü, 6 Şubat'ta-

ki Kahramanmaraş merkezli
11 ili etkileyen depremlerin
ardından afetzedelerin iş gü-
cüne kazandırılmasına yönelik
çalışma başlattı. İŞKUR tara-
fından kentteki iş dünyası
temsilcileriyle yapılan görüş-
meler sonrası kamu özel sek-
tör işbirliğiyle Yeni Umutlar
projesi hayata geçirildi. Proje
kapsamında, Mersin Tekstil
ve Konfeksiyon Sanayicileri
Derneği (METKOSAD), Ana-
dolu Aslanları İş Adamları
Derneği (ASKON), Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD) ve Mersin Yetkili
Otomotiv Satıcıları Derneği
(MODER) ile protokol imza-
landı. Yaklaşık 5 bin deprem-
zedeye iş imkanı sunulması
hedeflenen projedeye başvu-
rular için sanal "CV havuzu"
oluşturuldu. Şu ana kadar
130 afetzedenin istihdam edil-
diği projenin ilk etabı, ola-
ğanüstü hal (OHAL) sürecinde
devam edecek.

Depremzedeler, kentin çe-
şitli bölgeleri ile İŞKUR bina-

sında asılan afişlerdeki QR
kod ve "https:// docs. google.
c o m / f o r m s / d / e / 1 FA -
IpQLSdPzsTBYJZ2v0su-
TenJHx7XFwlrSCPWcHgDkU
V-NdyumMdMMA/viewform"
linki üzerinden projeye baş-
vuru yapabiliyor.

İş verenler de meslek grup-

ları için hazırlanan afişteki
QR kod ve "https://docs.go-
ogle.com/forms/d/e/1FA-
IpQLSfs U6OZzxgy 63IBxs
H7fb7 qoqCf-Nnemrd TyGyq
3yc2huW4NQ/viewform" ad-
resi aracılığıyla istihdam alanı
oluşturabiliyor. Mersin İŞKUR
İl Müdürü Mustafa Kutlu, AA

muhabirine, depremin ikinci
gününde kentteki iş dünyası
temsilcileriyle görüşmelere
başladıklarını söyledi. Afet
bölgelerindeki bazı vatandaş-
ların evleri gibi işlerini de
kaybettiğini anlatan Kutlu,
"Bu insanlar zaten çalışıyorken
bir anda evlerini ve iş yerlerini
kaybetmeleri nedeniyle işsiz
de kaldıkları ve bu anlamda
ihtiyaçlarının oluşacağını ön-
gördük. Depremzedelerin te-
mel ihtiyaçlarını devletimiz
her şeyi ortaya koyarak zaten
giderdi. Arkasından işe ihti-
yaçları olacağını değerlendir-
diğimiz için adını 'Yeni Umut-
lar' koyduğumuz projeyi ha-
yata geçirme kararı verdik."
diye konuştu. Kutlu, kentteki
meslek gruplarının deprem-
zedelerin yeni bir hayat ku-
rabilmesi için projeye büyük
destek verdiğini belirtti.
Projede "aile
sınırlaması"
bulunmuyor

Başvuru sürecine ilişkin

bilgi veren Kutlu, şöyle de-
vam etti: "Hem işveren hem
de iş arayanlara bu durumu
pratikleştirmek için bir QR
kod oluşturduk. Bu kodu
akıllı telefonla taradıktan
sonra kişi iş arayansa, be-
cerilerini ve iletişim bilgi-
lerini kaydedip formu gön-
derdiği zaman bizim iş ara-
yan havuzuna düşüyor. İş
veren de aynı şekilde QR
kodu tarayarak firmasında
hangi alanda neye ihtiyacı
olduğunu belirtiyor. Yeni
Umutlar projesi özel sektör
kapsamlı olduğu için sınır-
lama yok. Anne, baba ve
çocuk da yaş müsaitse ve
mesleki kalifikasyon uygun-
sa faydalanabiliyor."

Kutlu, yaraların hızlıca sa-
rılması için tüm imkanları se-
ferber ettiklerini belirtti. Büyük
felaket karşısında milletin he-
men kenetlendiğini aktaran
Kutlu, Yeni Umutlar projesinin
de bu dayanışma örneğinin
güzel bir yansıması olduğunu
kaydetti. lMERSİN-AA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit
Kirişci, depremlerden etkilenen
çiftçilere bugüne kadar yaklaşık
5 milyar liralık destek sağladık-
larını belirterek, "Çiftçilerimizin
faaliyetlerini sürdürebilmeleri için
her türlü desteği vermeye devam
edeceğiz." dedi. Kirişci, AA mu-
habirine, 6 Şubat tarihli deprem-
lerden şehir merkezlerinin yanı
sıra kırsalın da önemli ölçüde et-
kilendiğini söyledi. Tarımsal üre-
timin kalesi olan kırsalın bu sü-
reçte hızla ayağa kalkmasının
büyük önem taşıdığını vurgulayan
Kirişci, bu kapsamda bölgedeki
yaraların sarılabilmesi için Ba-
kanlık olarak imkanları seferber
ettiklerini bildirdi. Kirişci, bölge-
deki tarımsal faaliyetleri dikkatle
takip ettiklerini ve gerekli tedbirleri
aldıklarını, köy köy hasar tespit
çalışması yaptıklarını ifade etti.
Geçen yıldan itibaren ayni olarak
ödenmesi kararlaştırılan mazot
ve gübre desteklerinin depremden
etkilenen illerde nakit verildiğini

hatırlatan Kirişci, şöyle konuştu:
"Depremden etkilenen çiftçileri-
mizin faaliyetlerini sürdürebil-
meleri için her türlü desteği veri-
yoruz, vermeye devam edeceğiz.
Geçen ay Türkiye genelinde 15
milyar 274 milyon liralık tarımsal
desteği üreticilerimize aktardık.
Bu desteklerin yaklaşık 3,4 milyar
lirası depremden etkilenen 11
ilimizdeki üreticilere dağıtıldı.
Ayrıca deprem bölgesindeki üre-
ticilerimize 1,4 milyar lira civa-
rında da yem desteği sağladık.
Diğer desteklerimiz de dikkate
alındığında bu zamana kadar dep-
rem bölgesinden etkilenen illerdeki
çiftçilerimize yaklaşık 5 milyar li-
ralık tarımsal destek aktardık."
Kirişci, depremin olumsuz etkile-
rini dikkate alarak bazı destekle-
melerde başvuru sürelerini uzat-
tıklarını, Toprak Mahsulleri Ofi-
sinin de afet bölgesinde hububat
ve baklagilde kota ve cins ayrımı
gözetmeksizin alım yapacağını
dile getirdi. lANKARA-AA

Ç

Sanayi üretim endeksi ocakta aylık
yüzde 1,9, yıllık yüzde 4,5 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın imzaladığı genelgeyle ha-
yata geçen Ulusal Teknoloji Giri-
şimciliği Stratejisi doğrultusunda
Teknogirişim Konseyi, ilk toplantısını
yaptı. Türkiye’nin girişimcilik ala-
nında gelişimini hızlandıracak po-
litikalara ve projelere öncülük ede-
cek konsey, kamu ve özel sektörden
üst düzeyde temsilcilerden oluşuyor.
Konseyin öncelikli hedefi, girişimcilik
ekosisteminde nitelikli insan kaynağı
istihdamını güçlendirmeye yönelik
düzenleme adımlarını belirlemek
olacak. Milli Teknoloji Hamlesi he-
defleri doğrultusunda Türkiye’nin
gelişimine hız kazandıracak kon-
seyin ilk adımını Cumhurbaşkanı
Erdoğan attı. Ulusal Teknoloji Giri-
şimciliği Stratejisi’ne ilişkin Cum-
hurbaşkanlığı Genelgesi, 27 Ekim’de
Resmi Gazete’de yayımlandı. Ge-
nelgede, Ulusal Teknoloji Girişim-
ciliği Stratejisi kapsamında yürü-
tülecek çalışmalarda ihtiyaç duyu-
lacak her türlü destek ve yardımın
ilgili kurum ve kuruluşlarca hassa-
siyetle yerine getirilmesini istendi.

21 Aralık’ta da Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, Ulusal Tek-
noloji Girişimciliği Stratejisi’nin lans-
manını yaptı ve bu bağlamda Tür-
kiye’nin teknoloji girişimciliğindeki
2030 hedeflerini açıkladı. Aynı et-
kinlikte, TURCORN 100 Programı-
nın da startını veren Bakan Varank,
terzi usulü destek modelini uygu-
layarak ulusal yol göstericilerin des-
tekleriyle milyar dolar değerlemeye
ulaşan yeni unicornlar çıkaracak-
larını söyledi. Ulusal Teknoloji Gi-
rişimciliği Stratejisi’nde yer alan 30
hedeften biri de Teknogirişim Kon-
seyi’nin kurulmasıydı. Bu hedef
doğrultusunda oluşturulan Tekno-
girişim Konseyi, ilk toplantısını ger-
çekleştirdi. Bakanlık binasındaki
toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Kacır başkanlık etti. Ha-
zine ve Maliye Bakan Yardımcısı
Yunus Elitaş ile Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak
Alpkan’ın da katılımıyla gerçekleşen
ilk toplantıda teknoloji girişimciliği
ekosisteminin gelişimine ivme ka-
zandıracak konular ele alındı. 
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Sanayi üretim endeksi, ocak-
ta aylık bazda yüzde 1,9,
yıllık bazda yüzde 4,5 artış
gösterdi. Buna göre, sanayi
üretim endeksinin hesaplan-
masında aylık sanayi üretim
anketi ve katma değer vergisi
(KDV) beyannamelerinden
elde edilen veriler kullanılı-
yor. Ancak Kahramanmaraş
ve Hatay merkezli deprem-
lerden etkilenen illerde müc-
bir sebep ilan edildiği ve be-
yannameler ertelendiği için,
bu illerden derlenen anket-
lerden yüzde 38 oranında
cevap alınabildi. Bu nedenle
ocak ayına ilişkin hesapla-
malarda eksik gözlemler için
e-fatura, e-arşiv fatura verileri
gibi alternatif veri kaynakları
ve istatistiksel yöntemler kul-
lanılarak tahmin yapıldı. Bu
yöntemlerle tahmin edilen
büyüklüğün toplam içindeki
payı yüzde 5,01 olarak be-
lirlendi. Ocak ayında takvim
etkisinden arındırılmış sanayi

üretimi yıllık bazda yüzde
4,5 artış gösterdi. Sanayinin
alt sektörleri incelendiğinde,
ocak ayında madencilik ve
taş ocakçılığı sektörü endeksi
geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 7,6 ve elektrik, gaz,
buhar ve iklimlendirme üre-
timi ve dağıtımı sektörü en-
deksi yüzde 5,7 azaldı. İmalat
sanayi sektörü endeksi yüzde
5,8 arttı. Mevsim ve takvim
etkisinden arındırılmış sanayi
üretimi, ocakta bir önceki
aya göre yüzde 1,9 artış kay-
detti. Sanayinin alt sektörleri
incelendiğinde, ocak ayında
madencilik ve taş ocakçılığı
sektörü endeksi bir önceki
aya göre yüzde 4,4 ve imalat
sanayi sektörü endeksi yüzde
2,1 ve elektrik, gaz, buhar ve
iklimlendirme üretimi ve da-
ğıtımı sektörü endeksi yüzde
1,4 arttı. Arındırılmamış sa-
nayi üretim endeksi de ocakta
yıllık bazda yüzde 7 artış gös-
terdi. lANKARA-AA

Ekosistemdeki nitelikli insan 
kaynağı güçlendirilecek

TBMM Genel Kurulunda, ka-
muya olan borçların yapılandı-
rılmasını da içeren Bazı Ala-
cakların Yeniden Yapılandırıl-
ması ile Bazı Kanunlarda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi kabul edilerek yasalaştı.
Genel Kurulda kabul edilen ka-
nunla ilgili öne çıkan başlıklar
şöyle: Borçların yapılandırılma-
sına ilişkin teklif yasalaştı

n Hazine ve Maliye Bakan-
lığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, il
özel idareleri, belediyeler, YİKOB
ile ilgili alacaklara yapılandırma
imkanı sunuluyor. Bu kuruluş-
lara bağlı tahsil dairelerine öde-
necek yapılandırma tutarlarının
ilk taksitini 31 Mayıs 2023'e
kadar ve azami 48 eşit taksitte
ödeyebilme şartı aranacak.

n Düzenleme kapsamındaki
alacaklar için 31 Aralık 2022
tarihi esas alınacak.

n Mükelleflerce çeşitli se-
beplerle noksan beyan edilmiş
veya beyan dışı bırakılmış geç-
miş yıl gelirlerinin belli oran
ve tutarlar dahilinde beyan
edilmesi sağlanacak.

n Gelir ve kurumlar vergisi
mükellefleri, işletmelerinde
mevcut olduğu halde kayıtla-
rında yer almayan emtia, ma-
kine, teçhizat ve demirbaşların
kendilerince veya bağlı olduk-
ları meslek kuruluşlarınca tes-
pit edilecek rayiç bedeliyle
defterlerine kaydedebilecek.

n 31 Aralık 2022'den önce
işlenen fiillere ilişkin olup ya-
pılandırma son başvuru tarihine

kadar tebliğ edilen idari para
cezaları da yapılandırılacak.

n 2022 yılı için matrah ve
vergi artırımı imkanı sağlanacak.

n Kurumlar vergisi mükel-
leflerinden tek seferlik ek vergi
alınacak, depremden etkilenen
illerdeki mükellefler kapsam
dışında olacak.

n İşverenlerin, depremden
etkilenen çalışanlarına yardım
için sağladıkları menfaatler
üzerinden vergi ve prim ke-
sintisi yapılmayacak.

n Depremden etkilenen va-
tandaşlara, sahibi oldukları
konutları ikamet amacıyla be-
delsiz olarak tahsis eden konut

sahipleri için emsal kira bedeli
uygulanmayacak.

n Depremde yıkılan veya
ağır hasar gören binalar ile
kullanılamaz duruma gelen
taşıtlara ilişkin vergi ve katkı
payları ile varsa bu alacaklara
ilişkin feri alacakları terkin
edilecek, taşıtlar üzerindeki
vergi dairelerince konulan ha-
cizler kaldırılacak.

n Yurt dışına gönderilen
öğrencilerin kamuya olan borç-
ları yeniden yapılandırılacak.

n Alkollü ve uyuşturucuyla
araç kullanmak, drift yapmak
ve ölümlü kazaya sebebiyet ver-
mek dışında sürücülere uygu-
lanan trafik idari para cezalarına
istinaden verilen ceza puanları
silinecek. lTBMM-AA

Borçların yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi yasalaştı

Depremzedeler ‘Yeni Umutlar’
projesi ile iş sahibi oluyor

Mersin'de "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından hayata geçirilen
"Yeni Umutlar" projesi ile yaklaşık 5 bin afetzedenin istihdam edilmesi amaçlanıyor.

DURSUN
EKER

Depremzede çiftçiye yaklaşık 
5 milyar liralık destek sağlandı
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ef Stadı'nda ya-
pılacak maç saat
19.00'da başla-

yacak. Müsabakayı hakem
Atilla Karaoğlan yönetecek.
Ligde geride kalan 23 müsa-
bakada 1'i hükmen olmak
üzere 18 galibiyet alan sarı-
kırmızılı ekip, ayrıca 3 bera-
berlik ve 2 yenilgi yaşadı. Ga-
latasaray, topladığı 57 puanla
en yakın rakibi Fenerbahçe'nin
6 puan önünde bulunuyor.
Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay
geçeceği haftada kazanması
durumunda maç fazlasıyla
puan farkını da 9'a taşıyacak.
Eski Galatasaraylı futbolcu
Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Ka-
sımpaşa'nın ise 23 müsaba-
kada 7 galibiyet, 4 beraberlik
ve 12 mağlubiyeti bulunuyor.
Lacivert-beyazlılar, haftaya 25
puanla 13. sırada girdi. İki
takım arasında sezonun ilk
yarısında yapılan maçı 3-2
Galatasaray kazanmıştı. 

"Beyoğlu derbisi"nde 38.
randevu İki ekip arasında ge-
ride kalan 37 lig maçından
23'ünü Galatasaray kazandı,
7 müsabaka berabere sonuç-
landı, Kasımpaşa 7 kez galip
geldi. Galatasaray'ın 74 go-
lüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt
verdi. Nef Stadı'ndaki maçlar
Galatasaray ile Kasımpaşa, 15
Ocak 2011'de hizmete giren
Nef Stadı'nda Süper Lig'de 11
kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar,
yeni stadında Kasımpaşa'yı 8
kez yenerken, lacivert-beyaz-
lılar deplasmanda 3 kez 3
puana ulaştı. Taraflar arasında
Nef Stadı'ndaki müsabakalar-
da meşin yuvarlak toplam 38
kez filelerle buluştu, Galata-
saray 22, Kasımpaşa 16 kez
gol sevinci yaşadı. 

Galatasaray, galibiyet sayısı
bakımından üstünlük kurduğu
rakibini ligde bir kez 5-0, bir
kez de 4-0 yendi. Kasımpaşa
ise 2013-2014 sezonunda Nef
Stadı'ndaki maçı 4-0 kazandı.

Kasımpaşa'da Eysseric cezalı
Transfer döneminde takıma
yaptığı takviyelerin ardından
ilk maçında Fraport TAV An-
talyaspor'u konuk eden laci-
vert-beyazlılar, sahadan 3-1'lik
galibiyetle ayrıldı. Yeni trans-
ferler Mounir ve Malsa, at-
tıkları gollerle takıma 3 puan
getiren isimler oldu. Cezası
nedeniyle Antalyaspor karşı-
sında forma giyemeyen kaleci
Günay Güvenç, Galatasaray
deplasmanında forma giye-
bilecek. Antalyaspor müca-
delesinin ilk yarıda gördüğü
sarı kartla cezalı duruma dü-
şen Eysseric, bu maçta takı-
mını yalnız bırakacak. Kasım-
paşa'da Tırpan, Hajradinovic,
Bahoken ve Koita ceza sını-
rındaki isimler. Bu futbolcular,
Galatasaray karşısında kart
görmesi durumunda HangiK-
redi Ümraniyespor mücade-

lesinde forma giyemeyecek.
Zaniolo Süper Lig'de sahne
alacak Galatasaray'ın ara
transferde kadrosuna kattığı
İtalyan yıldız Nicolo Zaniolo,
Süper Lig'deki ilk maçına çı-
kacak.  İtalya'nın Roma takı-
mından 15 milyon avro bon-
servis bedeliyle kadroya katı-
lan Zaniolo, sarı-kırmızılı for-
mayla ilk resmi maçına çık-
manın heyecanını yaşayacak.
Galatasaray'da Corendon
Alanyaspor ve İstanbulspor
ile yapılan hazırlık maçlarında
forma giyen ve birer gol atan
23 yaşındaki hücum oyuncu-
su, teknik direktör Okan Bu-
ruk'un görev vermesi duru-
munda Kasımpaşa müsaba-
kasıyla ilk resmi sınavını ve-
recek. Sarı-kırmızılı ekibin lig-
den çekilen Atakaş Hatays-
por'dan kadrosuna kattığı Sam
Adekugbe de teknik ekibin

uygun görmesi durumunda
ilk kez resmi bir maçta forma
giyecek. Nijerya asıllı Kanadalı
futbolcu, yerli statüsünde oy-
natılabilecek. Kaptan Musle-
ra'dan iyi haber Sarı-kırmızılı
ekibin Uruguaylı kaptanı Fer-
nando Muslera, Kasımpaşa'ya
karşı kalesini koruyabilecek.
Ligde 23. haftadaki Trabzons-
por maçında sakatlanan Mus-
lera, yaklaşık 1 ay takımla
antrenman yapamadı. 

Kahramanmaraş merkezli
ve 11 ili etkileyen depremler
nedeniyle lige verilen arada
iyileşen Muslera, son 2 an-
trenmanda takımla çalıştı.Bu-
günkü son çalışmaya da ka-
tılması beklenen tecrübeli ka-
leci, teknik direktör Okan Bu-
ruk'un görev vermesi duru-
munda Kasımpaşa karşısında
kaleyi koruyacak.Kritik eksik
Mertens Galatasaray'da 2 fut-

bolcu sakatlığı nedeniyle Ka-
sımpaşa  maçında forma gi-
yemeyecek.Depremler nede-
niyle lige verilen aradaki an-
trenmanlarda sakatlanan Dries
Mertens, yarınki mücadelede
sahaya çıkamayacak. Sarı-kır-
mızılı formayla 20 lig maçına
çıkıp 5 gol atan Belçikalı fut-
bolcu, takımı adına en önemli
eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta
önce Corendon Alanyaspor
ile yapılan hazırlık maçında
sakatlanan Fredrik Midtsjö de
forma giyemeyecek. 

Sarı-kırmızılı ekipte 4 fut-
bolcu sarı kart ceza sınırında
yer alıyor. Savunmada takımın
en önemli isimlerinden olan
Victor Nelsson ile Kerem Ak-
türkoğlu, Barış Alper Yılmaz
ve Berkan Kutlu, yarın da kart
görmeleri halinde cezalı du-
ruma düşecek.Son 16 resmi
maçı kazandı Galatasaray, biri
hükmen olmak üzere son 16
resmi maçını kazandı. Teknik
direktör Okan Buruk yöneti-
minde bileği bükülemeyen sarı-
kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de
2-2 sona eren Corendon Alan-
yaspor maçından sonra çıktığı
tüm maçları kazandı.Ligde üst
üste 13 maçını kazanan Gala-
tasaray, Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda da çıktığı 3 mücadeleden
galibiyetle ayrıldı.Galatasaray,
ligdeki son galibiyetini dep-
remler nedeniyle ligden çekilen
Gaziantep FK'ye karşı hükmen
3-0'lık skorla almıştı. Galata-
saray, Süper Lig'de en çok gol
atan 2. takım olurken, kalesini
en iyi savunan ekip olarak dik-
kati çekiyor. Ligde 24 karşılaş-
mada 3'ü hükmenden olmak
üzere 50 kez gol sevinci yaşa-
yan sarı-kırmızılı ekip, bu alan-
da zirvede olan Fenerbahçe'nin
8 gol gerisinde 2. sırada yer
aldı.  Söz konusu müsabaka-
larda 17 gol yiyen Galatasaray,
ligdeki 19 takım arasında ka-
lesinde en az gol gören takım
oldu. lİSTANBUL-AA

PFDK’den Bursaspor’a 9 maç
seyircisiz oynama cezası
Federasyondan yapılan açıklamada,
PFDK'nin, TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25.
haftasında Amed Sportif Faaliyetler'i ağır-
ladığı müsabakada çıkan olaylar nedeniyle
Bursaspor'a 9 maç seyircisiz oynama cezası
verdiği belirtildi. Bursaspor'a, saha olayları
ile talimatlara aykırı eylemi nedeniyle 8,
çirkin ve kötü tezahüratın aynı sezonda
5. kez gerçekleştirildiği gerekçesiyle de 1
maç seyircisiz oynama cezası uygulandığı
aktarıldı. Yeşil-beyazlı kulüp ayrıca, çeşitli
gerekçelerle 326 bin lira para cezasına
çarptırıldı. PFDK, Corendon Alanyasporlu
oyuncu Leroy Fer'e 2 resmi müsabakadan
men cezası verirken, taraftarlarının neden
olduğu saha olaylarından dolayı Beşiktaş'a
56 bin, Yukatel Kayserispor'a 28 bin lira
para cezasına hükmetti. Ayrıca, iki kulübün
bazı taraftarlarının bir sonraki iç saha
müsabakası için elektronik bilet kapsa-
mındaki kartlarının da bloke edildiği açık-
landı. Kurul, Adana Demirspor'a ise çeşitli
gerekçelerle toplam 128 bin lira para
cezası uyguladı. lİSTANBUL-AA

eSüper Lig 15 Mart’ta başlıyor
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), eSüper
Lig'in 15 Mart Çarşamba günü başlayacağını
duyurdu.TFF'den yapılan açıklamaya göre,
çevrim içi ve çevrim dışı olmak üzere iki farklı
aşamada düzenlenecek eSüper Lig, çevrim içi
24 maç günü olarak Süper Lig fikstürüne
göre oynanacak. Ligde ilk 12'ye girme başarısı
gösteren takımlar, çevrim dışı müsabakalarda
mücadele etme şansı yakalayacağı belirtilen
açıklamada, "Her takımın en az 1 koç ve 2
eFutbolcu ile temsil edileceği eSüper Lig'de
normal sezon maçları çevrim içi, 1vs1 ve 95
Gen modu üzerinden oynanacak. Play-off
müsabakaları itibarıyla Ultimate Mode üze-
rinden oynanacak ligde oyuncu yaş sınırı ise
16 olacak. Türkiye'de ilk kez resmi olarak dü-
zenlenecek eSüper Lig'in şampiyonu, mayıs
ayında oynanacak büyük finalle belli olurken,
200 bin liralık ödül kazanacak." denildi. Ayrıca,
finale kalma başarısı gösteren takımların, FIFA
Global Series'de Türkiye'yi temsil etme hakkı
kazanacağı aktarıldı. lİSTANBUL-AA
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‘Bırakmam Seni Türkiyem’
kampanyası başlattı

Türkiye Güreş Federasyonu 
sporculara yardımda bulunuyor
Güreş Federasyonu Başkanı
Eroğlu, ziyaretlerin ardından
AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, 6 Şubat'taki Kah-
ramanmaraş merkezli dep-
remlerin bölgeyi önemli şe-
kilde etkilediğini söyledi.
Adeta deprem değil, küçük
kıyameti yaşadıklarını vur-
gulayan Eroğlu, "Kahraman-
maraş'taki evimde ben de
depremi yaşadım. Kahra-
manmaraş'ta Uluslararası 12
Şubat etkinlikleri vardı, kur-
tuluş günü etkinlikleri gü-
reşle başlıyordu. Biz de ora-
daydık." dedi. Depremde
bazı sporcularının da haya-
tını kaybettiğine işaret eden
Eroğlu, "Kahramanmaraş Be-
lediyemizin sosyal tesisi var-
dı. Futbolcu ve güreşçi kar-
deşlerimizin kaldığı binaydı.
9 güreşçi, 5 de futbolcu
kardeşimiz olmak üzere 14
sporcumuzu kaybettik. Ya-
ralılarımız var ama hayati

tehlikesi olan yok. Hayatta
kalanlara sahip çıktık. Kay-
bettiğimiz vatandaşlarımızın
mekanları cennet olsun. Ya-
ralı kardeşlerimize şifa, ya-
kınlarını kaybedenlere sabır
diliyoruz." diye konuştu. 

Depremin büyük bir afet
olduğunun altını çizen Eroğ-
lu, şöyle devam etti: "Dev-
letimiz, milletimiz el ele ya-
raları sarmaya devam ediyor.
Devletimiz bütün gücüyle
sahada. Güreş Federasyonu
olarak Kahramanmaraş'taki
TOHM merkezini Ankara
Kızılcahamam'a taşıdık. İki
gün önce oradaydık. Spor-
cularımızı ziyaret ederek
malzeme yardımında bu-
lunduk. Kahramanmaraş
Spor Eğitim Merkezinden
gelerek Ankara TEDAŞ Spor
Kulübünde çalışmalarına de-
vam eden güreşçi kardeşle-
rimizi ziyaret ederek hem
malzeme yardımında bu-

lunduk hem de moral vere-
lim istedik. Bize ulaşan her
güreşçi kardeşimize malze-
me yardımında bulunmaya,
onlara yardımcı olmaya gay-
ret ediyoruz. Yaralarımız sar-
maya devam edeceğiz."Eroğ-
lu, bölgeye desteğin devam
etmesi gerektiğine dikkati
çekerek, "Hafta sonu Kah-
ramanmaraş'taydım. Ailem,
dostlarımız orada, kaybetti-
ğimiz çok insan var. Bu şe-
hirleri ayağa kaldırmak, ora-
daki insanlara moral vermek
adına iki haftada bir gidip
geliyorum. Buralar bizim
yurdumuz, yaşamın normale
dönmesi lazım. Türkiye'nin
dört bir yanından deprem
bölgesindeki vatandaşları-
mıza kucak açıldı. Devletimiz
otellerini, sosyal tesislerini
milletin emrine sundu. İn-
şallah tez zamanda yarala-
rımız sarılır." ifadelerini kul-
landı. lKASTAMONU-AA

Vodafone Park'ta düzen-
lenen basın toplantısında
Beşiktaş Kulübü Başkanı
Ahmet Nur Çebi, Beşik-
taş Kulübü Asbaşkanı
Serhan Çetinsaya, Beşik-
taş Kulübü Genel Sekre-
teri Mehtap Ferah açık-
lamalarda bulundu.
Beşiktaş Yönetim Kurulu,
camianın, deprem böl-
gelerine ve depremze-
delere yönelik yaptığı
yardımları tek çatı altın-
da topladı. Camia olarak
depremin yaşandığı ilk
andan itibaren harekete
geçtiklerini belirten Ah-
met Nur Çebi, bölgede
yaşananları unutturma-
yacaklarını ve zarar gö-
ren ailelere katkı verme-
ye devam edeceklerini
söyledi. Vodafone Park'ın
merkezi bir yerde olması
sebebiyle ilk günden iti-
baren yardım için yoğun
bir katılım olduğunu ak-
taran Çebi, "Yardımlar
amacına ulaşmıştır ve
devam etmektedir. Bu

operasyon günlerce de-
vam etti ve ediyor. Der-
neklerimizin verdiği kat-
kılarla, yardımların çok
sağlıklı şekilde ihtiyaç
sahiplerine ulaşması sağ-
landı. Yurt içinde 170,
yurt dışında 40 olan der-
neklerimizin 60 bine ya-
kın üyesi var. Verdikleri
destek çok önemli. Ta-
raftarlarımızın özellikle
'Çocukların yüzleri gül-
sün' kampanyasıyla, dün-
yada 5 milyar izlenmeye
ulaşan organizasyonu-
muzun ne kadar faydalı
ve önemli olduğunu gör-
dük. 225 tırdan oluşan
yardım gönderdik. 2 ça-
dır kent kurduk, Üçün-
cüyü tamamlamak üze-
reyiz. Oyun alanları oluş-
turduk. 40 iş makinesi,
5 tanker yakıt, 5 bin kap-
asiteli aşevi oluşturduk.
Depremin ardından sü-
rekli kan bağışı organize
edildi. Yardımlarımız de-
vam edecek." ifadelerini
kullandı. lİSTANBUL-AA

Lider Galatasaray, Süper Lig’de
Kasımpaşa’yı konuk edecek
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Spor Toto Süper Lig lideri Galatasaray, 25. haftada
bugün sahasında Kasımpaşa ile  karşılaşacak.
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srın felâketi Kahra-
manmaraş depremleri
dünyanın dört bir ta-

rafından yardım gönüllülerini bir
araya getirdi. Âfet bölgesine uzak-
tan ve yakından gelen gönüllüler,
STK çalışan ve yöneticileri gece
gündüz çalışarak depremzede
kardeşlerine borçlarını ödemenin
gayreti içerisinde bulundu. 

Âfetin merkezi Kah-
ramanmaraş’ta dep-
remzedelere hiz-
mete yönelik lo-
jistik destek üs-
süne dönüştü-
rülen Kahra-
manmaraş Ko-
ton Mensucat
fabrika bina-
sında Hayırlı
İşler Derneği,
Verdiğin Senin-
dir Derneği, Hi-
lal-i Ummah Hu-
manitarian Relief Or-
ganization, Kur’an’a Hiz-
met Vakfı, Osmanlı Yörükleri
İnsani Yardım Derneği, Nebevi
Nesil Vakfı, Sadaka Gölgesi İnsani
Yardım Derneği, İyilik Sağlık Vakfı
vb. kurucu, yönetici ve gönüllüleri
yirmi dört saat boyunca dep-
remzede kardeşlerimizin yarala-
rının bir an önce sarılması için
gayret gösterdi/gösteriyor.

Hilal-i Ummah Humanitarian
Relief Organization’un başkanı
Orhan Kaya, deprem haberini
alır almaz ekibiyle birlikte ya-
şadıkları Almanya Bremen’den
âfet bölgesine, Kahramanma-
raş’a gelen hamiyetperver kar-
deşlerimizden biri.

Kahramanmaraş’ta insani yar-
dım hizmetleri için oluşturulan
lojistik destek merkezinde birlikte
hizmet etme imkânı bulduğumuz
Başkan Orhan Kaya ile Hilal-i
Ummah İnsani Yardım Kurulu-
şu’nun hizmetleri üzerine bir e-
sohbet gerçekleştirdik.

n İbrahim Ethem Gören:
Orhan Bey sizi tanıyabilir miyiz?

n Orhan Kaya: Aslen Ela-
zığlıyım. 1974 yılında Alman-
ya’da doğdum. Almanya’dan ke-
sin dönüş yapan ebeveynlerimle
birlikte 13 yıl boyunca Bingöl’de
yaşadım ve burada imam hatip
ortaokulu eğitimini tamamladım.
Daha sonra 15 yaşında tekrar
Almanya'ya döndüm. Evli ve
dört çocuk babasıyım.

n İbrahim Ethem Gören:
Neler yapıyorsunuz?

n Orhan Kaya: Birçok işle
uğraştım. Şu anda uluslararası
ticaretle ilgileniyorum. Ayrıca
yaklaşık 15 yıldır hayır işlerinde
aktif olarak çalışmaktayım ve
2016'dan bu yana Hilal-i Ummah
İnsani Yardım Kuruluşu’nun genel
başkanlığı deruhte etmekteyim.

n İbrahim Ethem Gören:
Hilal-i Ummah Humanitarian Re-
lief Organization ne zaman ve
hangi amaçlara binaen kuruldu? 

n Orhan Kaya: Hilali Um-

mah İnsani Yardım Kuruluşu’nun
tesis tarihi 2016’ya dayanıyor.
Aktüel olarak uluslararası insani
yardım kuruluşuyuz ama bizi bu
hayır kuruluşunun kurulmasına
mecbur eden etken, Suriye'deki
insanlık dışı muamelelere maruz
kalan sivil halkın yardımına koş-
ma amacıdır. Suriyeli kardeşle-

rimiz kendi diktatör re-
jimleri tarafından

uluslararası savaş
suçu sayılan

kimyasal silah-
larla ve diğer
insanlık dışı
işkencelerle
öldürülmüş
ve öz vatan-
larında ça-
dır kentler-
de açlık ve

yokluk içinde
yaşam müca-

delesi vermek
zorunda kaldı. Bu

baskılar ve katliamlar
sonucu ülkelerinden hicret

ederek Türkiye ve diğer ülkelere
muhacir olarak gittiler.

Kuruluşumuz henüz yokken,
Türkiye'deki çadırlarda yaşayan
Suriyeli muhacir kardeşlerimizin
çocuklarının, çetin kış şartlarına
dayanamayarak soğuktan vefât
ettiklerine dair haberler aldığı-
mızda, buna kayıtsız kalmayarak,
bebekleri soğuktan donarak ölen
bir ailenin yıllık kirası ve yiyece-
ğini ödeyerek ilk yardım faaliye-
tini başlatmış olduk. 

n İbrahim Ethem Gören:
Âlâ… Sonra…

n Orhan Kaya: Daha sonra,
bu tür yardım çalışmalarının sağ-
lıklı bir şekilde devam etmesi ve
daha kapsamlı hizmet edilebil-
mesi için resmi bir insani yardım
derneği kurmaya karar verdik.

Biiznillah kısa süre
içinde derneğimizi kur-
duktan sonra, Cenab-ı Al-
lah'a dua ederek, "Ya Rab-
bi, bizler senin yolunda
fedakârlık etmeye ve me-
sai harcamaya hazırız, ister
bir kişi ister bin kişi olsun,
sen bize hizmet yolunda
neyi uygun görüyorsan, biz
ona talibiz" dedik ve böy-
lelikle besmele çekerek der-
nek çatısı altında hizmetlere
başladık.  

Allah'ın yardımıyla, üç yıllık
süreçte, Hilali Ummah İnsani Yar-
dım Kuruluşu olarak dünyanın en
mazlum kesimlerinden yüz bin-
lerce insana yardım ulaştırma im-
kânını elde ettik elhamdülillah.
“Komşusu açken, tok
yatan bizden değildir.”

Bizler, öncelikle Cenab-ı Al-
lah'ın rızasını kazanmak için çaba
sarf ediyoruz. Bu sebeple, "kom-
şusu açken, tok yatan bizden de-
ğildir"den aldığımız mesaj ve
inancımızdan neş’et eden enerji
ve destek ile dünyanın en zorlu

ve tehlikeli bölgelerinde dahi hiz-
met aşkıyla çalışmalarımıza de-
vam ediyoruz. Hamdolsun, bu
çabalarımızla insanlara yardım
eli uzatıyor, onların acılarına
ortak oluyoruz.

n İbrahim Ethem Gören:
Organizasyonunuzu; bahusus,
gözbebeğimiz ‘Ümmet’in hilâli’ni
tanıtır mısınız?

n Orhan Kaya: Hilali Um-
mah İnsani Yardım Kuruluşu'nun
merkezi Almanya’nın Bremen
şehrinde bulunmaktadır ve yö-
netimi ehli Sünnet inancına sahip
kişilerden oluşmaktadır. Kadın
ve gençlik kollarımızla aktif olarak
çalışmalara destek vermektetir.

Hilali Ummah ekibi olarak,
dünya çapında en mağdur in-
sanlara yardım ulaştırmak için
elimizden gelenin en iyisini ya-
pıyoruz. Kendi kaynaklarımızı
kullanarak, mümkün olan tüm
harcamaları karşılamaya çalışı-
yoruz. Ayrıca, Avrupa ve diğer
ülkelerdeki gönüllü şubelerimiz
aracılığıyla çalışmalarımız daha
kapsamlı yürüyor elhamdülillah.

n İbrahim Ethem Gören:
Geçen bu süre içinde bahsettiğiniz
amaçlara yönelik hangi hizmetleri
gerçekleştirdiniz?

n Orhan Kaya: Suriye başta
olmak üzere Afrika’nın birçok
ülkesi, Yemen, Filistin, Arakan,
Bangladeş, Afganistan ve Türki-
ye'de çeşitli yardımlar yapıyoruz.
Projelerimiz arasında eğitim mer-
kezleri kurmak, cami ve medre-
seler inşa etmek, yetimhaneler
açmak, sağlık hizmetleri sunmak,
barınaklar, su kuyuları, gıda ve
giysi gibi çeşitli ihtiyaçları karşı-
lamak yer alıyor. 

Ayrıca deprem, sel, yangın fe-
laketi gibi acil durumlarda ve
savaş bölgelerinde, ekiplerimizle

birlik-
te dünyanın en zorlu bölgelerinde
hızlı bir şekilde yardım sağlıyoruz,
elhamdülillah.

n İbrahim Ethem Gören:
Almanya’da neler yapıyorsunuz?

n Orhan Kaya: “Cemaatte
rahmet vardır” hadisine binaen,
Almanya’da öncelikle kendimizi
ve geleceğimiz olan çocuklarımızı
korumak ve Peygamberimize
(sav) layık ümmet olmayı hedef-
liyoruz. Her alanda -gurbetçile-
rimizin ihtiyaçları olan- Müslü-
manca ve özgürce yaşamaları
için elzem olan başlıca dini eğitim,
dünyevi eğitim, helâl ve haramı
ayırt edilmekle birlikte, cemaat
şuuru içerisinde muhtelif ihtiyaç-
ları karşılıyoruz.

n İbrahim Ethem Gören:
Kahramanmaraş depremlerini
haberini alır almaz âfet bölgesine
koşmazdan önce Almanya’da ne-
ler yaptınız?

n Orhan Kaya: Deprem ha-
berini alır almaz ilk olarak acil
istişare heyetimizi topladık. Tür-
kiye’de birlikte çalıştığımız kardeş
kuruluşlardan bilgi aldık. Deprem
bölgelerine gitmeden önce acil
gıda ve sıcak yemek pişirim ve
dağıtımına destek olmak amacıyla
gerekli yardım talimatlarını verdik. 

Ekibimiz acil olarak deprem
bölgelerine intikal etti. Bizatihi
yetkililere ulaşılarak hasar ve ih-
tiyaç tespiti yapıldı ve gereken

yardımlar temin edildi. Aynı za-
manda Suriye’deki, depremzede
kardeşlerimiz için de Alman-
ya’dan bir ekibimiz İdlip ve civa-
rındaki bölgelere; özellikle Cin-
deres deprem bölgesine gıda, sı-
cak yemek dağıtımı, battaniye,
sünger (yatak) olmak üzere muh-
telif yardımları ulaştırdı.

Almanya’da kalan ekibimizin
katkılarıyla, Almanya’daki gurbetçi
kardeşlerimizden sivil toplum ku-
ruluşları ve şahsi olarak tüm gay-
retleriyle her tür yardımlar orga-
nize edilerek deprem bölgesine
ulaştırıldı elhamdülillah.

n İbrahim Ethem Gören:
Almanya maalesef  ‘asrın felâke-
ti’ne yeteri kadar ilgi göstermedi.

Bu husustaki kana-
atleriniz…

n Orhan
Kaya: Alman dev-
letinin ve kurum-
larının Türkiye ve
Suriye’deki dep-
remlere yeterli il-
giyi göstermeme-
leri bizleri de de-
rinden üzdü. Bu
keyfiyet birçok
platformda eleş-
tiri sebebi oldu.

n İbrahim
Ethem Gören:

Bölgeye geldiğinizde neler gör-
dünüz? Yaşadıklarınızı anlatır
mısınız?

n Orhan Kaya:  Deprem
bölgesinde gözlemlediklerimiz bizi
üzdü ancak tecrübelerimize tec-
rübe kattı. Ayrıca manevi bir elin
izlerine de şahit olduk.

a-Birçok isimsiz kahramanla
tanışma fırsatı bulduk. Örneğin,
Ankara'dan Hatay'a depremze-
delere yardım etmek için gelen
bir anne ve kızı ile karşılaştık.
Üç gün boyunca sabahın ilk ışık-
larından akşamın karanlığına ka-
dar çalıştılar ve araçlarında uyu-
dular. Ayrıca, Hatay ve Kahra-
manmaraş’ta daha birçok kar-
deşimizle tanıştık. Ücretsiz sebze
ve meyve satan bir ağabeyimizle
de buluştuk ve bu gibi yardım-
sever insanların daha fazlasını
gördük elhamdülillah.

b-Bir çok kuruluşun ve şahsi
gönüllülerin kendiliğinden orga-
nize olarak yardım çalışanlarını
görünce, Cenab-ı Allah’ın, bu
ümmetin hamisi durumunda olan
Türkiye’yi, olabilecek bir savaşta
acil yardım yapabilme kabiliyetini
geliştirmesi için adeta bir prova
yaptırıyor gibi gördük.

n İbrahim Ethem Gören:
Âfetzedelerin durumuna da nazar
edelim… Ne durumdalar?

n Orhan Kaya: Afetzedeleri
muhtelif hallerde gördük. Bun-
lardan ibret alanları ve haline

her ne durumda olurlarsa olsun
şükredenlerle birlikte maalesef
isyan edenleri de gördük. Bunun
yanı sıra dünyanın fani olduğunu
ayne’l-yakîn anladık.
“Sizi Allah’a
şikâyet edeceğim!"

Suriyeli muhacirlere ev sahip-
liği yaparak insani bir yaşam sür-
meleri için yardım etmek yerine,
ülkemizden gitmelerini isteyerek,
tüm insanların serbestçe kullan-
dığı parkları ve restoranları onlara
yakıştıramayarak, (maalesef ken-
dilerine) hakaret ettiğimiz kar-
deşlerimizi daha iyi anlama ve
empati kurma fırsatı bulduk zan-
nediyorum. “Sizi Allah’a şikâyet
edeceğim!" diyerek can veren
Suriyeli çocukların ve mazlum-
ların âhı, “arş-ı âlâ ile birlikte
arzı da  titretti mi?” diye düşün-
meden edemiyoruz.

Tüm olumsuzluklara rağmen
yardım kuruluşlarımızın Türk hal-
kının katkılarıyla (nüfusa ve milli
gelire oranla) dünya çapında maz-
lumlarına destek olma konusunda
en fazla yardımı yapıyor olması
ve mazlumların dualarıyla ‘asrın
felâleti’ni hayra tebdil etmesini
Cenab-ı Allah’tan diliyoruz.

n İbrahim Ethem Gören:
Hâlihazırda depremzedelerin
neye/nelere ihtiyacı bulunuyor?

n Orhan Kaya: Görünen o
ki, deprem bölgelerinde yeterli
erzak yardımı yapılmış, hamdol-
sun. Ancak devlet kurumlarının
yapması gereken depreme da-
yanıklı konutları inşa etmesi. Bu
süreçte hocalarımız, psikologla-
rımız ve sağlık görevlilerimize
büyük sorumluluk düşüyor. İler-
leyen günlerde Ramazan ayının
yaklaşmasıyla birlikte tekrar sıcak
yemek destekleri ve Ramazan
ayı gıda kolileri gibi yardımlarımız
olacak inşallah.

n İbrahim Ethem Gören:
İnşallah... Bölgede hangi hizmet-
leri gerçekleştirdiniz?

n Orhan Kaya: Adana’da
sıcak yemek, battaniye ve gıda
yardımlarında bulunarak, Ha-
tay’daki kardeşlerimize sıcak ye-
mek, gıda kolisi ve battaniye yar-
dımı sağladık. Ayrıca, Kahraman-
maraş’ta gıda yardımı ve çadır
yardımı ile birlikte insanlara sıcak
yemek ulaştırdık. 

n İbrahim Ethem Gören:
Suriye’de…

n Orhan Kaya: Suriye’de
ise gıda kolisi, battaniye, sün-
ger (yatak) ve çadır yardımı
yaparak depremzedelerin yar-
dımına koştuk.

n İbrahim Ethem Gören:
Kahramanmaraş’taki lojistik
merkezinde el ve gönül birli-
ğiyle gerçekleştirilmekte olan

hizmetlere dair neler söylemek
istersiniz?

n Orhan Kaya: Kahraman-
maraş’taki onlarca yardım kuru-
luşunun ortaklaşa ve bir nevi emir
komuta zinciriyle yapılan ve halen
devam etmekte olan yardım ça-
lışmaları, gerçekten kayda değer
bir hizmet. Verdiğin Senindir Der-
neği’nin önderliğinde yapılan bu
hayır çalışmasına adeta bir vücut
gibi, Osmanlı Yörükleri İnsani
Yardım Derneği’nin günlük 15 ila
20 bin kişilik yemek pişirmesi,
Sadaka Gölgesi Derneği ekibinin
en ücra bölgelerde, karlı dağların
üzerindeki köylerde kendilerine
yardım ulaşmamış mağdur ailelere
yardım ulaştırması, Nebevi Nesil
Vakfı’nın depodan gıda malzemesi
dağıtımı ve muhtelif işlerde görev
alması, Van’dan gelen İslam-Der
ve daha nice insani yardım kuru-
luşlarıyla beraber bizler de Hilali
Ummah İnsani Yardım kuruluşu
olarak çalışmaların daha iyi ve
sağlıklı yürümesi için her biri
10x5 metre büyüklüğünde üç ça-
dır kurduk. Ayrıca Ramazan-ı
Şerif ayının sonuna kadar yetecek
şekilde kuru gıda temin ederek
çalışmaların bir ucundan tutabil-
dik, elhamdülillah.

n İbrahim Ethem Gören:
Yakan zaman önce Almanya’ya
döndünüz… Bu süreçte bölgeye
yönelik destekleriniz nasıl şekil-
lenecek?

n Orhan Kaya: Almanya'dan
Ramazan çalışmalarımızı başlatmış
bulunmaktayız. Hem Türkiye'deki
hem de Suriye'deki depremzede-
lerimize yardımlarımızı ulaştıra-
cağız inşallah. Ayrıca, Afganistan,
Yemen ve Afrika gibi ülkelerde de
Ramazan ayı boyunca hizmetle-
rimiz devam edecek inşallah. 

n İbrahim Ethem Gören:
Son olarak okuyucularımıza nasıl
bir mesaj iletmek istersiniz?

n Orhan Kaya: Bizler hayır
işlerinde, Cenab-ı Allah'ın nice
cömert ikramlarını gördük ve
şükrediyoruz. Nasreddin Hoca'nın
gölü mayalama hikâyesi gibi,
bizler de göllerimizi mayaladık
ve “ya tutarsa” derken, “bizde
tuttu” sonunda göller yoğurt oldu
elhamdülillah. 

Cenab-ı Allah'ın lütfuyla, az
bir çaba ile çok büyük hayırlara
vesile olduk. Bu yolda attığımız
her adım, yeşillendi ve bereket-
lendi elhamdülillah. Bu sebeple,
okuyucu kardeşlerimize tavsiye-
miz şudur: Kendiniz bizatihi el-
lerinizle mazlumlara yardımla-
rınızı ulaştırın veya güvenilir yar-
dım kuruluşları aracılığıyla yar-
dımlarını bölgeye iletin. Ancak
hiçbir zaman bu tür hayır işle-
rinden mahrum kalmayın. Mesela
bizim gibi dünyanın en ücra kö-
şesinde açlık sınırında olan hatta
açlıktan ölümlerin yaşandığı ve
aynı zamanda teröristler tara-
fından muhasara altında olan
Somali veya Suriye gibi tehlikeli
bölgelerde,  tüm tehlikelere rağ-
men götürdüğümüz yardımlara,
sizler de katıldığınızda, tabiri ca-
izse oturduğunuz yerden tüm
sevaba ortak olabilme imkânına
sahip olabilirsiniz elhamdülillah.

Son olarak Cenab-ı Allah’tan,
çalışmalarımızın kendi rızası dâ-
hilinde devamını diliyoruz.

n İbrahim Ethem Gören:
İlginiz için teşekkür ediyorum.

n Orhan Kaya: İbrahim Et-
hem hocam, bizlere bu imkânı
tanıdığınız için biz teşekkür edi-
yoruz. 
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Başkan Orhan Kaya ile Hilal-i Ummah üzerine...

‘Hilal-i Ummah Humanitarian Relief Organization’un başkanı Orhan
Kaya, deprem haberini alır almaz ekibiyle birlikte yaşadıkları Almanya

Bremen’den âfet bölgesine, Kahramanmaraş’a gelen hamiyetperver
kardeşlerimizden biri.  Kahramanmaraş’ta insani yardım hizmetleri için

oluşturulan lojistik destek merkezinde birlikte hizmet etme imkânı
bulduğumuz Başkan Orhan Kaya ile Hilal-i Ummah İnsani Yardım

Kuruluşu’nun hizmetleri üzerine bir e-sohbet gerçekleştirdik.
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