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İngiltere Başbakanı
Rishi Sunak, Fran-
sa'yla düzensiz göçü
önlemek için yapılan
anlaşma kapsamında
Fransa kuzeyinde
yeni bir gözaltı mer-
kezi kurulacağını İn-
giliz ve Fransız güven-
lik güçlerinin Fransa

sahillerinde birlikte
devriye yapacağını
söyledi. Zirveyi "iliş-
kilerde yeni bir baş-
langıç" olarak nite-
lendiren Sunak, dü-
zensiz göç, enerji ve
güvenlik konularının
masaya yatırıldığını
dile getirdi. » Sayfa 4’te

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket
Partisi ve Cumhur İttifakı
14 Mayıs Cumhurbaşkan-
lığı ve Milletvekilliği Genel
Seçimlerine tam olarak
hazırdır, başarmaya da ka-
rarlıdır." dedi. Anayasa
Mahkemesinin (AYM),
HDP ile ilgili aldığı kararın
iflah olmaz bir garabet ol-
duğunu ifade eden Devlet
Bahçeli, "Maalesef Anayasa

Mahkemesi, HDP'nin Ha-
zine yardımı alması yö-
nünde oy çokluğuyla karar
almış ve yine safını belli
etmiştir." değerlendirmesini
yaptı. HDP'nin Hazine yar-
dımına 5 Ocak 2023 tari-
hinde bloke konulduğunu
hatırlatan Bahçeli, AYM'nin
söz konusu blokeyi kal-
dırdığını ve HDP'ye Hazi-
nenin kasasını açtığını söy-
ledi. » Sayfa 5’te

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, 6 Şubat'ta
meydana gelen dep-
remlerden etkilenen
illerde vatandaşların
ikamet kayıtlarını 17
Mart saat 23.59'a ka-
dar e-Devlet, nüfus
müdürlükleri ve nü-
fusmatikler üzerinden
gerçekleştirebileceğini
söyledi. İl dışına git-
meyen, çadır ve kon-

teyner kentlerde ya da
bir yakınlarının evinde
kalanların da kayıtla-
rını yine e-Devlet, nü-
fus müdürlükleri ve
nüfusmatikler üzerin-
den değiştirebileceğini
aktaran Soylu, vatan-
daşların da 17 Mart
saat 23.59'dan sonra
YSK'nin askı sürecinde
kayıtlarını yapabilecekle-
rini bildirdi. » Sayfa 3’te

azine ve Maliye Bakanlığı
verilerinden yaptığı derle-
meye göre, Bakanlık, RA-

DAR Sistemi'yle başta gayrimenkul,
motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt
sektörü olmak üzere sağlık, turizm,
kozmetik ve gıda sektörlerinde sahte
belge ve riskli iade analizi, finansal
analiz, beyanname ve mali tablo
analizi ve vergi harcaması analizi
konuları üzerinde risk analizi ve de-
ğerlendirme çalışmaları yaptı. Bu
kapsamda, 2022 yılında 917 bin 475
mükellefi analize tabi tutan Bakanlık,
motorlu araç alım-satımı risk analiz
çalışması kapsamında, mükellefiyet
kaydı bulunmadan devamlı motorlu
araç alım-satımı gerçekleştirerek hak-
sız fiyat artışlarına sebep olan ve
aynı zamanda kayıt dışı ekonomi
oluşturan şahıslar, piyasada spekü-
lasyona sebebiyet veren bayi ve ga-
lericilerin verileri değerlendirildi. 
Gayrimenkul fırsatçıları da
mercek altına

Bu kapsamda 122 bin 364 mükellef
analize tabi tutulurken, vergisel yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyen, pi-
yasada spekülasyona sebebiyet veren
99 bin 296 mükellef, haklarında gerekli

işlemlerin yapılması için ilgili birimlere
yönlendirildi. Risk Analizi Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde, gayrimenkul sek-
töründeki vergi kayıp kaçağını önlemek
ve sektördeki kayıt dışı faaliyetlerle
mücadele kapsamında da mali, fi-
nansal, tapu ve emlak ilan sitelerinin
verileri incelendi. Bunun neticesinde
haksız fiyat artışı yaparak piyasayı
olumsuz etkileyen ve enflasyona se-
bebiyet veren gerçek ve tüzel kişiler
tespit edildi. Gayrimenkul satışlarını
gerçek değer üzerinden beyan etme-
yerek düşük tutarda tapu harcı ödeyen,
gayrimenkulün gerçek değerinin çok

altında bir tutarda satış faturası dü-
zenleyerek gelir/kurumlar ve katma
değer vergisini aşındıran, ayrıca
değer artış kazancını beyan etmeyen
veya düşük beyan eden mükellef-
lerin işlemleri takip edildi, RADAR
Sistemi'ne takılan mükellefler vergi
yükümlülüklerini yerine getirmeleri
için denetim birimlerine bildirildi.
Gayrimenkul sektöründe haksız fiyat
artışına sebebiyet vererek sektördeki
arz talep dengesini olumsuz etkile-
yen ve vergi yükümlülüklerini yerine
getirmeyen emlakçılar açısından da
analiz çalışmaları yürütüldü.

E-Ticaret sektöründe ticari faaliyet-
lerin yapılmasına sanal ortam sağla-
yanlar, kargo firmaları, bankalar, ödeme
aracı kuruluşları ve diğer ilgili kurum
ve kuruluşlar değerlendirmeye alındı,
elde edilen mali ve finansal veriler
üzerinden e-ticaret ürün satışı gerçek-
leştirenlere yönelik risk tespitleri yapıldı.
Reklam kaynaklı, küresel canlı yayın
ve video oluşturma platform gelirleri,
içerik üretme kaynaklı gelirler, çevrim
içi oyun tanıtım gelirleri gibi sosyal
medya gelirleri elde eden ve vergi yü-
kümlülüklerini yerine getirmeyenler
özelinde de çalışmalar yapıldı.
Gıda sektöründe 372
bin mükellef RADAR'da
analize alındı

Gıda sektöründe faaliyet gösteren
mükellefler imalat, toptan ve perakende
alt faaliyet gruplarında potansiyel vergi
kayıp ve kaçağı açısından ele alındı.
Vergi yükümlülüklerini kısmen veya
tamamen yerine getirmeyen mükellef
gruplarının tespitine yönelik gerçek-
leştirilen risk analizi ve değerlendirme
çalışmaları sonucu 372 bin 636 mü-
kellef analize tabi tutuldu, 7 bin 497
mükellefe ilişkin değerlendirmeler ilgili
birimlerle paylaşıldı. » Sayfa 6’da

H

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli sektör ve mükellefleri daha etkin tespit edebilmek için geliştirdiği RADAR sistemiyle geçen
yıl başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere 917 bin 475 mükellefi analize tabi tuttu.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında
Bitexen Giresunspor deplasmanın-
dan 2-2'lik beraberlikle dönen Va-
vaCars Fatih Karagümrük, üst üste
9. maçında kaybetmeyerek kulüp
tarihinin en uzun süreli yenilmezlik
serisini yakaladı. » Sayfa 7’de

Kahramanmaraş merkezli
6 Şubat'taki depremlerin
ardından yıkılan binaların
enkazları kaldırılırken bu-
lunan çok sayıda çelik

kasa, para, altın, değerli
eşyayla tapu, çek ve se-
net gibi önemli evraklar,
ekiplerce tutanakla kayıt-
lara geçiriliyor. » Sayfa 3’te

Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin
YENİLMEZLİK REKORUNU KIRDI

10 kişiden 1’i kronik böbrek
hastalığından muzdarip

Ittıfak

Uşak Üniversitesi Tıp Fakültesi Nef-
roloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Zelal Adıbelli, dünyada her 10
kişiden birinin muzdarip olduğu
kronik böbrek hastalığı hakkında
merak edilenleri anlattı. » Sayfa 2’de
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Depremin ‘yediemini’ çelik kasaları 
ve değerli eşyaları muhafaza ediyor

Beşiktaş’taki Shangri-La Bosp-
horus İstanbul otelinde basın
toplantısı düzenleyen Pem-
pati, Anne ve çocuklar için
ilk kez spesifik bir pazaryerini
hayata geçiriyor. Anne ve ço-
cukları için aranan çok sayıda
ürüne bu siteden sahip ola-
bilmek mümkün. Sektörde
yer alan 15 bin işletmenin
üç yıl içinde belki tamamına

yakınının yer almasının plan-
landığı Pempati ’de satışa su-
nulan ürünler piyasaya göre
%20 daha uygun olacak. Re-
cep İncecik, Aykut Altındağ,
Hayrettin Turan, Talip Yılmaz,
Çağlar Çağatay, Ayşegül Kü-
çükkurt, Mehmet Ali Doğan
gibi değerli gazeteci dostlarla
birlikte katıldığım toplantıda
Pempati’yi çok iddialı buldum. 

Anne ve çocukların
yeni adresi ‘Pempati’

ABDULMUTTALİB BAYRAM’IN HABERİ 8’DE

Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı
seçimlere tam olarak hazırdır

İngiltere ve Fransa düzensiz göçle
mücadele konusunda anlaştı

Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan,
"14 Mayıs destanını, bir süredir beraber
yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan
ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur
İttifakı olarak inşallah beraberce yaza-
cağız." dedi. AK Parti'nin kurulduğu
Ağustos 2001'den beri girdiği tüm se-
çimlerden birinci olarak çıktığını, 20
yılı aşkın kesintisiz iktidarda kalarak
demokrasi tarihine ismini altın harflerle
yazdırmış bir siyasi teşekkül olduğunu
ifade eden Erdoğan, "Geçtiğimiz 20

yılda ülkemize kazandırdığımız eser
ve hizmetler saymakla bitmez. Allah'ın
izni, milletimizin desteği ve sizlerin
gayretiyle 14 Mayıs seçimlerinde de
hem cumhurbaşkanlığında hem mil-
letvekilliğinde bir kez daha zafere ula-
şacağımızdan şüphe duymuyoruz." ifa-
desini kullandı. Erdoğan, demokrasi
için "Hemen şimdi" diyerek temel hak
ve özgürlüklerde ülkeyi getirdikleri se-
viyeyi daha ileriye taşıma iradelerini
anlatacaklarını aktardı. » Sayfa 5’te

Bakanlıktan kayıt dışı ekonomiye sıkı
takip: 917 bin mükellef mercek altında

Soylu’dan depremzedelerin seçim öncesi
adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs destanını
Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacağız

Geçtiğimiz ay yaşadığımız
deprem sadece Türkiye’yi
değil vicdan sahibi olan
tüm insanlığı derinden
üzdü. Öncelikle tüm ül-
kemize geçmiş olsun, ba-
şımız sağ olsun diyoruz. 

FAHRİ SARRAFOĞLU » 5’te 

Tevekkül ve
teslimiyet örneği Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu,

bugüne kadar, temel gıda maddeleri
başta olmak üzere, birçok ürün ka-
tegorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı
değerlendirilen 1561 firmaya 59 mil-
yon 432 bin 375 lira idari para cezası
uygulanmasına karar verdi. Kurulca,
geçen yıl fahiş fiyat artışı yaptığı
tespit edilen firmalara 14 bin 860 li-
radan 148 bin 607 liraya, stokçuluk

faaliyetinde bulunanlara da 100 bin
liradan 2 milyon liraya kadar değişen
tutarlarda idari para cezası uygulandı.
Öte yandan, sıfır kilometre araç fi-
yatlarının düşürülmesi için ÖTV mat-
rahında değişiklik yapan 12 Ağustos
2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı
sonrasında, Bakanlığa ulaşan şikayet
başvurularına istinaden müfettişlerce
denetimler yapıldı. » Sayfa 6’da

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu 59,4 milyon lira ceza verdi
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Tekerlekli sandalyede geldiği
hastaneden 7 yıllık tedavi
sonucunda yürüyerek çıktı

ahramanmaraş
ve 11 ili etkileyen
yüzyılın afetinde

yaralar sarılıyor. Deprem fela-
keti yaşayan vatandaşlardan
bazıları Zonguldak'a gelerek
yaşamlarını sürdürüyor. Zon-
guldak Bülent Ecevit Üniver-
sitesi Hastanesi de afetzedelerin
yaşadıkları travmaları kolayca
atlatabilmeleri için 7/24 hizmet
veren afet ve travma poliklini-
ğini hizmete aldı.

Öncelik tanınan ve rande-
vusuz kabul edilen depremze-
delere psikolojik destek verili-
yor. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Anabilim Dalı'nda görev yapan
öğretim üyeleri ve asistanlar
ile birlikte psikolojik travma
etki yaşayan müracaatçılara
hizmet veriliyor. Prof. Dr. Nuray
Atasoy, afetin olağandışı bir
durum olduğunu ve insanların
psikolojik olarak hazırlanama-
yacağı bir durum olduğuna
dikkat çekti. Atasoy, "Dört öğ-
retim üyesi var ve pek çok
asistanımız var. Psikiyatri bö-
lümünde hizmet veriyoruz.
Hem hastalarımıza hem de bu
tür felaketler sonrası bilgilen-
dirmeler yapıyoruz. Çok büyük
bir felaket yaşadık. O yüzden
tekrar kaybı olanlara başsağlığı
ve sabır diliyorum. Hepimize
geçmiş olsun. Hepimizi derin-
den etkiledi. Zor günler geçi-
riyoruz. Tabi bu tür felaketler
psikolojik anlamda travma de-
diğimiz etki yapıyor. Olağandışı
durum. İnsanların psikolojik
olarak hazırlanamayacağı ve
başına geldiğinde de hem fi-
ziksel hem de psikolojik olarak
insanların iyilik halini bozan
bir yaşantı. Başhekimlikle hız-
lıca organize olup o konuda
Özcan hocanın desteğini tak-
dirle karşılıyorum. Rektörlük
aynı şekilde bu konuda çok
hassas davranıyorlar. Hemen
bir afet ve travma polikliniği
açtık. Burada depremzedeler

hiç beklemeden günün her
saati başvurabiliyorlar ve ola-
bildiğince onlara hızlı bir şe-
kilde nasıl yardımcı olabilece-
ğimizi bulmaya çalışıyoruz. Bu
tür travmalarda erken dönem
var. Erken dönem tabi daha
yaraların sıcak olduğu, insan-
ların kayıplarını henüz bazen
hatta bilemediğini duyuyoruz.
Aynı aileden evlat kaybı, anne-
baba kaybı gibi gerçekten duy-
duğumuzda bile çok acı verici
olan durumları hastalarımızdan
dinliyoruz. Bu bir erken dö-
nemde şok etkisi oluyor. Gü-
vende olmakla ilgili çok kaygı,
aşırı kaygı durumu oluyor. Bu
ilk dönemdeki kişinin korkması,
endişelenmesi, bildiği hayatla
ilgili çözüm becerilerini yete-
rince kullanamadığında ne ya-
pacağını bilemediği bir dönem
doğal olarak oluyor. Bu dö-
nemde erken dönemdeyiz. He-
nüz bir ayı yeni geçti. Bu dö-
nemde insanlar bize başvuru-
yor" diye konuştu.

Polikliniğe annesi ile birlikte
gelen 6 yaşındaki çocuğun hi-
kayesini paylaşan Nuray Ata-
soy; uyku ve endişe şikayetleri

aldıklarını anla-
tarak şöyle
dedi:

"Geçen çok
duyarlı bir
anne geldi.
Çocuk 6 ya-
şında. Daha
çok çocuğu için
geldi. Ailede bir
kayıpları yok. İki
çocuk, anne ve baba
hayatta. Evleri çok hasar-
lanmış. Zonguldak'a tanıdık-
larının yanına sığınmışlar. An-
nenin kaygısı, çocuğu gece ço-
rapla uyumak istiyormuş. Ben
de nedenini sordum. Deprem
gecesi çok üşümüş. Birden dı-
şarıya çıkmışlar, üstte başta
yok. Ayakları çok üşümüş. O
nedenle çorapla uyumak istiyor.
Ben de bu çok aslında yerinde
bir tepki. Kim düşünmez ki
bunu? Tasarlarken çözüm bu-
labiliriz. İnsan dehşete kapılıyor.
Korktuğumuzda da önlem al-
mak istiyoruz. Anneye tepki-
lerin normal olduğunu söyle-
dim. Çocuk da hemen okula
başlatılmış. Yapılması gereken
şey bir an önce güvende oluş-

larını sağla-
yıp, temel
ihtiyaçları-
nı sağla-
mak. Dev-
letin, ku-
rumların
ve hepimi-

zin üzerine
düşen şeyler

var. Böyle trav-
malarda sağlığı bo-

zucu daha çok uzun va-
deli oluyor. Geçen hafta bir
depremzedeyi ziyaret ettik. İki
çocuğunu kaybetmiş. Kendisi-
nin de fiziksel yaralanmaları
var. Çok iyi gördük. Bazen de
dayanıklılık da devreye giriyor.
İki çocuğunu toprağa vermiş.
Evi her şeyi gitmiş. Burada da
bir iyiliksever evini vermiş. İyi
olduğunu söylüyor. Bu tür şey-
lerde illa hasta olacak kötü
olacak öyle bir kural yok. Daha
çok bizim karşımıza gelen şey
akut stres dediğimiz problem.
Bu olayla ilgili aşırı korku, en-
dişe, uykusuzluk, yemek yiye-
meme, sürekli dehşet halinde
olma yatamama gibi... İnsan
o kadar dehşete kapılıyor ki

yaşadığı şeyleri anlatınca bazen
bir doktor arkadaşımızın ya-
kınları hemen getirdi. 17 saat
hayal edemiyorum. Tabi hiç-
birimizin başına bir daha gel-
mez. Daracık bir yerde ölümle
yüz yüze kurtulup kurtulama-
yacak mıyım diye yaşamak tabi
dehşet verici. Ama çok iyi tepki
vermişlerdi. Aklına gelince çok
kötü olduğunu ama sonra dik-
katini dağıtabildiğini söylüyor-
du. Depremden yaklaşık bir
hafta 10 gün sonra hemen ge-
lenleri öne çekiyoruz. Daha
çok bu tür şikayetlerle geli-
yorlar. Uyku problemi çok fazla.
Gece uyumaktan korkuyorlar.
Kaygı, endişe, mide, bağırsak
problemleri, kusma gibi ya da
iştahsızlık gibi problemler ola-
biliyor. Her an yeniden bir şey
olacak korkusu ile gelebiliyorlar.
Daha çok korku, kaygı içerikli
problemlerle gelebiliyorlar."

Atasoy, telefon ile danışma
hattı kurma çalışmalarının da
devam ettiğini aktardı. Atasoy,
gerekli izinler alınarak kuru-
lacak danışma hattı ile de des-
tek vereceklerini sözlerine ek-
ledi. lZONGULDAK-İHA

Trabzon'da, beyin kanaması so-
nucu konuşma ve yürüme yetilerini
kaybeden 47 yaşındaki Yasin Şahin
7 yıllık tedavi sürecinin ardından
yeniden yürümeye başladı. Şehir
merkezindeki bir dershanenin sa-
hibi de olan fizik öğretmeni Şahin,
7 yıl önce beyin kanamasına bağlı
felç geçirdi. Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Farabi Hastanesinde te-
daviye alınan Şahin'in, kanamanın
yol açtığı hasar nedeniyle konuşma
ve yürüme yetilerini kaybettiği
tespit edildi. Hastanedeki 79 gün-
lük tedavinin ardından genel sağlık
durumu stabil hale gelen Şahin
fizik tedavi ve rehabilitasyona yön-
lendirildi. Yakınları tarafından
önce Kocaeli'ndeki özel fizik tedavi
ve rehabilitasyon merkezine gö-
türülen ve 6 ay tedavi gören Şahin,
konuşma ve ergoterapi seansları
ile yürüme egzersizlerine yaklaşık

6 yıldır Trabzon'daki Maçka Ömer
Burhanoğlu Fizik Tedavi ve Re-
habilitasyon Hastanesinde devam
ediyor. Tekerlekli sandalyede gel-
diği hastaneden yürüyerek çık-
manın mutluluğunu yaşayan Şahin
artık sorulara kısa yanıtlar vere-
biliyor. Uzman Fizyoterapist Os-
man Topçu, AA muhabirine, Yasin
Şahin'in hastaneye ilk başvurdu-
ğunda tek başına sadece ayakta
durabildiğini, yürüyemediğini söy-
ledi. Şahin'in üst bedeninin sağ
kısmını kullanamadığını ve konu-
şamadığını da belirten Topçu,
"Hastamıza, konuşma terapisi, er-
goterapi ve aynı zamanda hasta-
nemiz bünyesindeki teknolojik ci-
hazların da yardımıyla rehabili-
tasyon programı verdik. Tedavinin
üçüncü ve dördüncü yıllarında
gözetim eşliğinde yürümeye baş-
ladı." dedi. lTRABZON-AA

Deprem travması ve stres,
uykusuzluğu tetikleyebiliyor
Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fa-
kültesi Fizyoloji Anabilim Dalı
Başkanı Prof. Dr. Levent Öztürk,
depremi yaşayan afetzedelerde
travma ve strese bağlı uyku bo-
zuklukları yaşanabildiğini söyledi.
Uyku Uzmanı Öztürk, AA mu-
habirine, Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerin geniş bir böl-
gede yaşandığını ve milyonlarca
insanı etkilediğini ifade etti. Dep-
remin travmatik bir olay oldu-
ğunu belirten Öztürk, "Travma
sonrası stres bozukluğunun uy-
kuya dalma, uykuyu sürdürme
ve uyuyamama gibi sonuçlar ya-
şanıyor. Depremi atlatanlarda bu
tür uyku bozuklukları yaşanıyor.
1999'daki Gölcük depreminin ar-
dından da uykusuzluk şikayetiyle
başvuranlarda büyük artış ol-
muştu." dedi. Öztürk, afetzede-
lerde uykusuzluk şikayetinin gö-
rülebildiğini, bu durumu yaşa-
yanların hekime başvurmaları
tavsiyesinde bulundu. Deprem
sonrası yaşanan uykusuzluğun

çeşitli sebepleri olduğunu anlatan
Öztürk, şunları kaydetti: "En bü-
yük sebep, 'uykuda tekrar dep-
reme yakalanırım' korkusu. İn-
sanlar deprem bölgesinden ay-
rılmış olsalar dahi bu korkuyla
uyuyamıyorlar. Bu rahatsızlığı
yaşayan depremzedeler uzman
hekimlerden tıbbi destek almalı.
Çünkü uykusuzluğun orta ve
uzun vadeli etkilerini biliyoruz.
Şeker hastalığından hipertansi-
yona, obeziteden onkolojik ra-
hatsızlıklara kadar pek çok has-
talığa neden olabiliyor. Bu ne-
denle özellikle deprem sonra-
sında uykusuzluk yakınması olan
bireylerin, bunun nedenine yö-
nelik hekime başvurmaları ve
çözüme kavuşturmaları gereki-
yor. Bunun altında basitçe tekrar
depreme yakalanma korkusu da
çıkabilir, travma sonrası stres
bozukluğu da çıkabilir. Hızlı bir
şekilde müdahale edilerek uy-
kusuzluk şikayetinin ilerlemesi
engellenmeli." lEDİRNE-AA

Bolu İzzet Baysal Ruh Sağlığı ve
Hastalıkları Hastanesi Başhekimi
Doç. Dr. Hülya Ensari, afetlerde er-
ken dönem psikososyal müdahale
yaklaşımı olan "psikolojik ilk
yardım"ın, yaşanabilecek psikolojik
sorunların önlenmesinde önemli ol-
duğunu bildirdi. Ensari, AA muha-
birine, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş
merkezli depremler ile birlikte Tür-
kiye'de yaşayan hemen hemen her-
kesi etkileyecek olan ve çok uzun
sürecek bir sürecin başladığını söy-
ledi. Depremlerin farklı illerde ya-
şayanları da psikolojik olarak etki-
lediğine işaret eden Ensari, bizzat
depremle karşılayanların üzerinde
ise ciddi travma etkisi oluştuğunu
kaydetti. Ensari, psikolojik travma-
nın, savaşlar, işkence, cinsel saldırılar
şeklinde olabileceği gibi deprem,
yangın, su baskını gibi doğal olaylarla
da ortaya çıkabileceğini anlattı.

Doç. Dr. Ensari, afetlerde kişilerin
kendilerini yalnız hissetmemeleri
ve güvende olduklarını bilmeleri,
sağlık ve güvenlik gibi temel ihti-
yaçlarının hızlıca giderilmesinin ar-
dından verilecek "psikolojik ilk yar-
dım"ın ilerleyen süreçte yaşanabi-
lecek ruhsal ve psikolojik sorunların
önlenmesinde önemli olduğunu vur-
guladı. Arama kurtarma ekiplerinin
daha enkaz alanında depremzede-
lere destek olarak bunu yaptığını
dile getiren Ensari, "Psikososyal des-
tek noktasında, sadece profesyo-
nellerin ilk etapta hemen devreye
girmesi gerekmiyor. İlk aşamada
arama kurtarma ekibinin, hepimizin
televizyonlardan izlediğimiz gibi
sıcak yaklaşımı, kişi ile hemen
temas kurması, bağ kurması, kişinin
yalnız olmadığını hissettirmesi, yan-
larında olduğunu hissettirmesi gibi
yaklaşımlar önemli. İlk anda doğru
bir psikolojik yardımda bulunabil-
meleri için herkesin bir psikolog
ya da psikiyatr olması gerekmiyor."
diye konuştu. Ensari, evlerini, ya-
kınlarını ve gelecek hayallerini kay-
beden depremzedelerin yanı sıra
bölgeye yardıma giden görevlilerin
de psikolojik olarak yıprandığına
dikkati çekti. lBOLU-AA

K

Türkiye’de 20 kişiden biri
ileri evre böbrek hastası

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Hastanesi bünyesinde kurulan ve 7/24 hizmet veren afet ve travma polikliniği depremzede-
ler için hizmet veriyor. Polikliniğe randevusuz gelen depremzedelerin afet yaşama korkusu ile uyku problemiyle karşılaştıkları öğrenildi.
Prof. Dr. Nuray Atasoy, "Bu dönemde erken dönemdeyiz. Henüz bir ayı yeni geçti. Bu dönemde insanlar bize başvuruyor" diye konuştu.

Enkazdaki depremzedelere
“ilk psikolojik yardım”
kurtarma ekiplerinden geldi
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Depremzedeler, afet yaşama korkusuyla
UYKU PROBLEMİ YAŞIYOR

Denizli Özel Egekent Hastanesi
İç Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr.
Ahmet Bilge, Türkiye'de 20 ki-
şiden birinin ileri evre böbrek
hastası olduğunu belirterek,
önemli uyarılarda bulundu. Dün-
ya Böbrek Günü dolayısıyla bir
açıklama yapan Özel Egekent
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı
Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek
hastalığının hem ülkemizde hem
de dünyada yaygın bir hastalık
olduğuna dikkat çekti. Ülke-
mizde 6 kişiden 1’inin böbrek
hastası ve neredeyse 20 kişiden
1 kişinin de ileri evre böbrek
hastası olduğunu kaydeden
Uzm. Dr. Ahmet Bilge, oranın
büyüklüğüne dikkat çekerek,
toplumu böbrek sağlığına dikkat
etmeleri konusunda uyardı.
Uzm. Dr. Ahmet Bilge, böbrek
hastalığının belirtilerinin göz
ardı edilmemesi gerektiğini söy-
leyerek; kendinizi normalden
fazla yorgun hissediyorsanız,
bulantı ve kusma varsa, sık
idrara çıkma, idrarda kan görme,
uykusuzluk, tat almada deği-
şiklik, el, ayak ve yüzde şişlik,
ciltte kuruluk ve döküntü varsa

doktora başvurulması gerektiğini
sözlerine ekledi. Belirtiler doğ-
rultusunda hastaya hızlı bir şe-
kilde müdahale edilmesinin öne-
mine vurgu yapan Uzm. Dr. Bil-
ge, aksi takdirde hastalığın iler-
leyerek böbrek yetmezliği ile
sonuçlanabileceğini söyledi. Vü-
cudun filtresi diyebileceğimiz
böbreğin kandaki atık maddeleri
süzdüğünü ve hayati bir öneme
sahip olduğunu söyleyen Uzm.
Dr. Ahmet Bilge, böbrek sağlığı
için bazı tavsiyelerde bulundu.
Böbrek hastalığının birçok has-
talığın, özellikle hipertansiyon
ve diyabet gibi kronik hastalık-
ların kontrolsüz seyretmesinin
bir sonucu olduğunu hatırlatan
Uzm. Dr. Bilge, “Önemli olan
mevcut hastalığın kontrolünü
sağlayarak böbrek hastalığının
oluşmasını ve ilerlemesini en-
gellemektir. Bu amaçla gereği
kadar sıvı tüketilmeli, gerekme-
dikçe ağrı kesici ve ilaç kullanımı
kısıtlanmalı ve hastalığın düzenli
kontrolü sağlanmalıdır. Her şeyde
olduğu gibi böbrek sağlığı için
de hareket çok önemli.” ifade-
lerini kullandı. lDENİZLİ-İHA
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'taki depremlerde en fazla
yıkımın yaşandığı Hatay'ın mer-
kez Antakya ilçesinde, dağ ete-
ğindeki Bağrıyanık Mahallesi
depremi kayıpsız atlattı. Antakya
merkezindeki Habib-i Neccar
Dağı eteklerinde kurulu 8 bin
nüfuslu, genellikle müstakil, yak-
laşık 1200 evin bulunduğu ma-
hallede depremde can kaybı ve
yaralanma yaşanmadı. Mahal-
lenin birkaç yüz metre uzağında,
alt kısımdaki şehir merkezi adeta
yerle bir olurken, Bağrıyanık'taki
bazı binalarda ufak çaplı çat-
laklar oluştu. Depremin ardından
farklı illerdeki yakınlarının ya-
nına giden mahalle sakinlerin-

den birçoğu yeniden evlerine
döndü. Mahalle sakinlerinden
Mehmet Sağlam, 1970 yılından
beri Bağrıyanık'ta oturduğunu
söyledi. Depremde büyük korku
yaşadıklarını belirten Sağlam,
dağ eteğinde, kayaların üzerine
kurulu mahallede evlerin yıkıl-
madığını anlattı. Sağlam, bazı
evlerde küçük çaplı çatlakların
olduğunu dile getirerek, "Zemin
sert olduğu için deprem burayı
fazla etkilemedi. Şehrin alt kı-
sımları çok kötü. Zemin yumuşak
toprak. Binalar fazla yüksekti.
Biz şimdi evlerimizde yaşamaya
devam ediyoruz. Evlerine gir-
meye korkanlar için ise devleti-
miz çadır ulaştırdı.Onlar da sa-

dece geceleri yatmak için çadırı
kullanıyor. Günü evlerine geçi-
riyorlar." ifadelerini kullandı.
"Mahallemiz kaya
üzerine oturmuş,
zemini sağlam"

İbrahim Yanık (67) da ço-
cukluktan beri oturduğu ma-
hallede depremi yaşadığını söy-
ledi. Depremin ardından mer-
kezde yıkılan binalardan insan-
ları kurtardığını aktaran Yanık,
"Mahallemizde ev yıkılmadı. Bu-
rasının yıkılmamasının nedeni
zeminin kaya olması. Zemin
toprak değil." dedi. Celal Aksoy
ise yaklaşık 40 yıl yaşadığı Bağ-
rıyanık'tan 3 sene önce farklı

bir mahalleye taşındığını belirtti.
Depremde evinin ağır hasar gör-
mesi üzerine Bağrıyanık'taki ba-
baevine döndüğünü ifade eden
Aksoy, "Mahallemiz kaya üzerine
oturmuş, zemini sağlam. Dep-

remin ardından mahalleli evle-
rine dönmeye başladı. Sarsıntı
devam ettiği için çadırlarda ka-
lanlar da var. Bundan sonra ben
de bu mahallede yaşayacağım."
diye konuştu. lHATAY-AA

ahramanmaraş'ta-
ki AFAD Lojistik
Merkezi'nde açık-

lama yapan Soylu, 14 Mayıs'taki
Cumhurbaşkanı ve 28. dönem
milletvekili seçimleriyle ilgili
YSK'nin seçim takvimini açık-
ladığını anımsatarak, deprem
illerinde kalan vatandaşlarla
deprem illerinin dışına giden
vatandaşlara adres değişikliği
konusunda kolaylıklar sağlan-
dığını belirtti. Kayıt sürecine
ilişkin bir tarih oluştuğunu ak-
taran Soylu, şunları kaydetti:
"Bugün ayın 11'i, bugün sabah-
tan itibaren depremzede va-
tandaşlarımız eğer bir başka vi-
layete taşınmış iseler ve eğer
bugüne kadar kayıtlarını alma-
mış iseler, e-Devlet üzerinden,
ilgili nüfus idareleri üzerinden
yani Nüfus ve Vatandaşlık Genel
Müdürlüğünün il ve ilçe nüfus
müdürlükleri üzerinden, aynı
zamanda buralarda bulunan
nüfusmatikler üzerinden kendi
kayıtlarını şu anda taşınmış bu-
lundukları yerlere alabilirler.

Bunu hangi tarihe kadar ala-
bilirler? Ayın 17'si saat 23.59'a
kadar bunu gerçekleştirebilirler.
Peki 18'i 00.00'dan itibaren ne
olur, eğer bir uzatılma söz ko-

nusu olmazsa seçimlerde oy
kullanabilmek için geçmiş se-
çimlerde olduğu gibi YSK inisi-
yatifine geçtiği cihetiyle o ta-
rihten itibaren yapacakları şey,
ilçe seçim kurullarına müracaat
etmektir. Yani bu tarihle 17'si
23.59'a kadar e-Devlet, nüfus
müdürlükleri ve nüfusmatikler
üzerinden gerçekleştirebilirler.
Ama 18'i itibarıyla artık inisiyatif
YSK'ye geçmektedir. YSK'ye geç-
tiği andan itibaren kayıtlarını
YSK'de askı süreci çerçevesinde
ki onu YSK belirleyecektir, o
çerçevede yapabilirler."

İl dışına gitmeyen, çadır ve
konteyner kentlerde ya da bir
yakınlarının evinde kalanların
da kayıtlarını yine e-Devlet, nü-
fus müdürlükleri ve nüfusma-
tikler üzerinden değiştirebile-
ceğini aktaran Soylu, bu vatan-
daşların da 17 Mart saat
23.59'dan sonra YSK'nin askı
sürecinde kayıtlarını yapabile-
ceklerini bildirdi.

Soylu, depremzedelerin bu
kayıt sürecinde herhangi bir
hak kaybına uğramayacaklarına
da işaret ederek, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Burada depremzede

vatandaşlarımızın bilmesi ge-
reken bir süreç daha var. O da
şu; burada yerleşim yerini de-
ğiştirip oy kullanma hakkını
elde ettiği zaman depremle ilgili
süreçte elde ettiği haklardan
herhangi bir kaybı olmaz. Bu
şu anda sadece depremzede
vatandaşlarımıza e-Devlet üze-
rinden açılan bir haktır. 10 ilde
tanımlanmıştır. Depremden ön-
ceki oturdukları yerler tanım-
lanmıştır. Bu vatandaşlarımıza
böyle bir hak verildi. Eğer bir
taşınma söz konusuyla bu ta-
şınmayı 17'si akşamı 23.59'a
kadar sağlayabilecekler. Sonra
her vatandaş gibi askı sürecinde
gidip oradaki hakkını ilçe seçim
kurullarında kullanabilirler. Dep-
remzede vatandaşlarımız için
adres değiştirmenin, depremle
alakalı bir hak kaybı oluştur-
mayacağının tekrar altını çizmek
istiyorum."
"Çadır ve konteyner
kentlerin standartlarını
yükseltmeye çalışıyoruz"

Soylu, temasları kapsamında
AFAD Kahramanmaraş Lojistik
Merkezi'ni de ziyaret ederek in-
celemede bulundu. Gazetecilere
yaptığı açıklamada, afet sonrası

bölgeden ayrılanların geri dö-
nüşlerinin başladığını aktaran
Soylu, çadır talepleri ve yemek
ihtiyacının arttığını ifade etti.
Afet bölgesine yardımlar konu-
sunda ilk gün başlatılan sefer-
berlik halinin devam etmesini
arzuladıklarının altını çizen Soy-
lu, ramazan ayı öncesi bölgede
ihtiyaç duyulan malzemelere
ilişkin bilgi verdi.

İçişleri Bakanı Soylu, ko-
nuşmasını şöyle sürdürdü: "Koli
kuru gıda en çok ihtiyaç olan-
lardan bir tanesidir, ikincisi
kişisel hijyen ve temizlik ürün-
leri, şampuanından ıslak men-
diline kadar ihtiyaç var. Üçün-
cüsü çay, şeker, kahvaltılık.
Mümkün olduğunca geçici ba-
rınma merkezlerinin, gerek
çadır olsun gerek konteynerler
olsun standartlarını yükselme-
ye çalışıyoruz. Önümüz rama-
zan, iftarı var, sahuru var. Bun-
ların da planlamalarını, ha-
zırlıklarını yapmaya çalışıyoruz.
Buradaki dördüncü ihtiyaç,
burada yaşayan insanlarımızın
eşofmana ihtiyacı var, terliğe,
spor ayakkabı gibi ayakkabılara
ihtiyacı var, kadın, erkek ve
çocuk giysisine ihtiyaç var."  

lKAHRAMANMARAŞ-AA
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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Fikret Koçbulut başkanlığında,
Dr. Öğretim Üyesi Sinan Koşaroğlu,
TOKİ Gedaş Gayrimenkul Değerleme
AŞ yetkilisi İsmail Aksu ile Tokat İl
Özel İdaresi kepçe operatörü Ali Cay-
maz'dan oluşan ekip, Doğu Anadolu
Fay Hattı'ndaki Gölbaşı segmentinde
yer alan yüzey kırıklarını 1/1000 öl-
çekli haritalara işliyor. Gölbaşı ilçesine
bağlı Balkar beldesinde haritalama
çalışması yapan ekipten Doç. Dr. Koç-
bulut, depremden hemen sonra ön-
celikle yüzey kırığını haritaladıklarını
söyledi. Yüzey kırığını detaylı bir şe-
kilde 1/1000 ölçekli haritaya geçir-
diklerini anlatan Koçbulut, şöyle ko-
nuştu: "Fay hattının üzerinde artık
imara izin vermemek adına Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
için burayı haritalandırıyoruz. Sonuçta
artık yeni yerleşim yerleri açılacak.
Bu yerleşim yerlerinde de iki hususa
dikkat ediliyor, fay açısından. Bun-
lardan bir tanesi gördüğümüz yüzey

kırığı üzerinde artık yapılaşmaya izin
verilmeyecek. İkincisi ise zemin etütleri
yapılarak jeolojik, jeoteknik zemin
etütleri sonucunda zeminin taşıma
gücü ortaya çıkacak." Koçbulut, jeo-
lojik, jeoteknik zemin etütleri sonu-
cunda temel ya da zemin iyileştir-
mesinin belirleneceğine işaret ederek,
şöyle konuştu: "Buna göre inşaat
izni verilecek ve imara açılacak.
Yapmak istediğimiz işlem bu. Şimdi
bu aşamada bunları yapmak için
jeoteknik etütler yapılmakta. Bizim
yaptığımız işlem ise tamamen yüzey
kırılmasına bağlı olarak meydana
gelen yüzey kırığını haritalıyoruz.
Bu yüzey kırığı üzerinde fayın ge-
nişliğini, yüzey kırığının genişliğini
belirliyoruz. Daha sonra da bu ge-
nişliğin her iki tarafına belli miktar-
larda yerin özelliğine göre sakınım
bantları yapıştırıyoruz. En geniş
bulduğumuz yer diyelim ki 12 met-
re. Biz buna fay tehlike kuşağı di-
yoruz ki bu kuşağa ev yapılmaması
gerekiyor."  lADIYAMAN-AA
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"Asrın fela-
keti" olarak
nitelenen
depremler-
den etkile-
nen Ha-
tay'da, en-
kazdan çı-
karılan çe-
lik kasa ile
değerli eş-
yalar, Eşya Teslim Merkezi'nde
muhafaza ediliyor. Kahramanma-
raş merkezli 6 Şubat'taki dep-
remlerin ardından yıkılan bina-
ların enkazları kaldırılırken bu-
lunan çok sayıda çelik kasa, para,
altın, değerli eşyayla tapu, çek
ve senet gibi önemli evraklar,
ekiplerce tutanakla kayıtlara ge-
çiriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü
ekiplerince oluşturulan Eşya Tes-
lim Merkezi'nde değerli eşyalar
ile silah, tüfek tutanakla kabul
ediliyor. 24 saat güvenlik kame-
ralarıyla izlenen merkezde polisler
de nöbet tutuyor.
300 çelik kasa 3 bin
parça kayıt edildi

Depremlerin yaşandığı günden
itibaren merkeze getirilen çelik
kasa sayısı 300'ü bulurken, diğer
özel eşyaların hepsi ise numara-
lanarak koruma altına alınıyor. 3
bin parçaya ulaşan özel eşyaların
içinde çok miktarda altın, para,
değerli kağıt bulunurken, ekipler
bunların korunması için tüm iş-
lemleri titizlikle yürütüyor. Mer-
keze başvurarak sahibi olduğunu
belirttikleri çelik kasa ve değerli
eşyayı almak isteyenlere, gerekli
işlemlerin ardından tutanakla eş-
yaları teslim ediliyor. lHATAY-AA

Depremin ‘yediemini’
çelik kasaları ve
değerli eşyaları
muhafaza ediyor

Kahramanmaraş’ta acil yıkım kararı
alınan 4 bin 400 binadan 1206’sı yıkıldı
"Asrın felaketi" olarak nitelenen
6 Şubat tarihli depremlerin mer-
kez üssü Kahramanmaraş'ta,
acil yıkım kararı alınan binaların
yüzde 27'sinin yıkımı tamam-
landı. AA muhabirinin Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı verilerinden derlediği
bilgiye göre, Pazarcık ve Elbistan
ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki dep-
remlerde kentte 7 bin 298 bina
yıkıldı. Uzmanlarca 242 bin 700
yerleşim yerinde inceleme ya-
pılarak hasar tespit çalışmaları-
nın tamamlandığı kentte 37 bin
300 ağır hasarlı bina tespit edi-
lirken 4 bin 400 bina için de
acil yıkım kararı alındı. Hasarlı
yapılarla ilgili hak sahiplerine
yıkım tebligatları ulaştırılırken
yıkımı tamamlanan binaların
bulunduğu alanlarda da enkaz
kaldırma işlemleri sürüyor. Çev-
re, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Hiz-
metleri Genel Müdürlüğü Dö-

nüşüm Alanları Daire Başkanı
Murat Erayman, Bakanlık olarak
depremin ilk gününden itibaren
yaraların sarılması amacıyla ça-
lışmalarını sürdürdüklerini söy-
ledi. Erayman, hasar tespit ça-
lışmaları doğrultusunda acil yı-
kılması gereken binalarda ça-
lışmaların sürdüğünü, yapıların
uygun ekipmanla yıkımı ve en-
kazının kaldırılması çalışmalarını
yürüttüklerini belirtti. Ekiplerin
büyük özveriyle çalıştığını işaret
eden Erayman şunları kaydetti:
"Şu an itibarıyla 1206 bina yık-
mış bulunmaktayız. Çalışmala-
rımız hızla sürüyor. Acil yıkım
kararı alınan yapılar konusunda
yüzde 26-27'lerdeyiz. Daha hızlı
şekilde çalışmalarımızı sürdür-
meyi hedefliyoruz. Acil yıkılacak
yapılarımız bittikten sonra, ağır
hasarlı yapılarımıza geçeceğiz.
Yıkımlarımız bu şekilde devam
edecek. Çalışmalarımızı en kısa
sürede bitireceğiz."

lKAHRAMANMARAŞ-AA

Depremlerden etkilenen 
üç ilde daha eğitim-öğretim 
13 Mart’ta yeniden başlıyor FO
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Milli Eğitim Bakanlığı, Kah-
ramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen illerden
Adana, Gaziantep, Osmaniye
ile bu illere bağlı tüm ilçelerde
yaklaşık 1 milyon 300 bin öğ-
rencinin eğitim-öğretime 13
Mart'ta yeniden başlaması için
hazırlıkları tamamladı. Milli
Eğitim Bakanlığının depremin
etkilediği 10 ilde bulunan top-
lam 20 bin 868 binasından
24'ü depremde yıkıldı, 83'ü
ise ağır hasar aldı. Bugüne
kadar 10 ildeki tüm okulların
hasar tespit raporu çıkarıldı.
Deprem bölgesindeki 10 ilin
eğitim öğretime başlama ta-
rihleri üç kategoriye ayrılırken,
birinci kategoride yer alan Di-
yarbakır, Kilis ve Şanlıurfa'da
eğitim-öğretim 1 Mart'ta baş-
ladı. Depremlerden etkilenen
illerden Adana, Gaziantep ve
Osmaniye ile bu illere bağlı
tüm ilçelerde eğitim öğretimin
13 Mart'ta yeniden başlaması

için hazırlıklar tamamlandı.
üç ildeki öğrenciler, Çevre Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı tarafından sağlam
raporu verilen okullarda eği-
time başlayacak. Adana'dan
ve Osmaniye'den 4'er binin
üzerinde, Gaziantep'ten ise
15 bine yakın öğrenci olmak
üzere 23 bine yakın öğrencinin
başka illerdeki okullara na-
killeri yapıldı. Üç ildeki 1 mil-
yon 300 bine yakın öğrenci
ise kendi illerindeki okullara
devam edecek. Bu kapsamda,
Adana'da 497 bin 852, Gazi-
antep'te 662 bin 502, Osma-
niye'de 137 bin 765 öğrenci
olmak üzere toplam 1 milyon
298 bin 119 öğrenci 13
Mart'ta dersbaşı yapacak. Ba-
kanlık, 13 Mart Pazartesi oku-
la başlayacak üç ildeki öğ-
renciler için 9 milyon 513
bin 430 ders ve kaynak kitap
ile defter ve kırtasiye seti
gönderdi. lANKARA-AA

Dağ eteğindeki Bağrıyanık Mahallesi depremi kayıpsız atlattı

Doğu Anadolu Fay Hattı’ndaki Gölbaşı
segmentinde yüzey kırıkları haritalandırılıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde vatandaşların ikamet kayıtla-
rını 17 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet, nüfus müdürlükleri ve nüfusmatikler üzerinden gerçekleştirebileceğini söyledi.

Soylu’dan depremzedelerin seçim öncesi
adres değişiklik sürecine ilişkin açıklama
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BBC'den yapılan açıklamaya göre,
hükümetin bu hafta açıkladığı dü-
zensiz göçü durdurmaya yönelik
yasa taslağını, 1930'ların Alman-
ya'sına benzeterek eleştiren Line-
ker'in "Günün Maçı" programı su-
nuculuğuna son verildi. Açıklama-
da, Lineker'in sosyal medya kulla-
nımının kurum kurallarını çiğnediği
belirtilerek, Lineker'in sosyal medya
kullanımı konusunda anlaşmaya
varana kadar Günün Maçı'nı su-
namayacağı ifade edildi. Programın
yorumcularından Ian Wright da
kararın ardından Lineker'le daya-
nışma için yarınki programa çık-
mayacağını açıkladı. Aynı zamanda
eski bir futbolcu olan Lineker, İçişleri
Bakanı Suella Braverman'ın ülkeye
gelen düzensiz göçmenleri engel-
lemeye yönelik yasa taslağıyla ilgili,
"Bu, Almanya'nın 1930'lu yıllarda
kullandığından farklı bir dil değil
ve en savunmasız insanlara yönelik
ölçülemeyecek kadar acımasız bir
politika fakat ben mi sınırları aşı-
yorum?" ifadesini kullanmıştı.

Lineker, İngiltere'nin büyük Av-
rupa ülkelerinden daha az mülteci
kabul ettiğini de belirterek, "Sesi
çıkmayanlar için konuşmaya de-
vam edeceğim." paylaşımını da
yapmıştı. Braverman da Lineker'i
açıklamalarından dolayı eleştirmiş
ancak Lieneker'in işten atılmasıyla
ilgili kararın BBC'ye ait olduğunu
söylemişti  Lineker, Muhafazakar
Parti milletvekillerinden gelen tep-
kiler üzerine açıklamalarından
dolayı pişman olmadığını ve dü-
şüncesinin arkasında olduğunu
da ifade etmişti. Tartışmalı Yasa
Dışı Göç Yasa Tasarısı İngiltere'ye
Manş denizi üzerinden giren dü-
zensiz göçmenleri engellemeye
yönelik yasa tasarısı hazırlayan
İngiltere hükümeti, düzensiz göç-
menleri yakalandığı anda gözal-
tına almayı öngörüyor. Tasarıya
göre, gözaltına alınan düzensiz
göçmenler adli soruşturma olmak-
sızın 28 gün içinde kendi ülkelerine
ya da güvenli üçüncü ülkelere sınır
dışı edilecek. Sınır dışı edilen dü-
zensiz göçmenler yasal hak ara-
yışlarını ve sığınma taleplerini ise
sınır dışı edildikten sonra yapacak.
Ülkeye yasa dışı yollarla giren kim-
seye sığınma talebi hakkı verilme-
yecek. lLONDRA-AA

İngiltere’de hükümetin göç
politikasını eleştiren BBC
sunucusu  görevden alındı

Biden, ABD Çalışma Bakan-
lığının açıkladığı şubat ayı is-
tihdam raporuna ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulundu.
ABD'de geçen ay istihdamın
300 binden fazla arttığına
işaret eden Biden, bunun eko-
nomik planın çalıştığının bir
göstergesi olduğunu söyledi.

Biden, işsizlik oranının
ocakta son 50 yılın en düşük
seviyesine indiğini anımsata-
rak, işsizlik oranının üst üste
14 aydır yüzde 4'ün altında
olduğuna dikkati çekti.

Bir süredir iş piyasasının
dışında kalanların tekrardan
geri döndüğünü belirten Bi-
den, enflasyonu daha da dü-

şürmek için yapılacak işler
olduğundan bahsetti. Biden,
karşılaşılan aksiliklere rağmen
enflasyonun yaza göre yüzde
30 gerilediğine işaret ederek,
ABD ekonomisinin "doğru
yönde" ilerlediğini dile getirdi.
Gelecek 10 yıl içinde bütçe
açığını 3 trilyon dolar azaltma
hedefine de değinen Biden,
bütçe teklifinin Amerikalıların
üzerindeki yükü kaldırmak
için neler yapabileceklerini
yansıttığını vurguladı. Biden,
borç limiti konusunun da hala
ülke ekonomisi üzerinde ciddi
bir tehdit olduğuna işaret
ederek, Cumhuriyetçi kongre
üyelerini inşa edilen ilerle-

meyi sürdürebilmek için uz-
laşmaya davet etti.Gelecek
hafta açıklanacak enflasyon
verilerine ilişkin de konuşan
Biden, Tüketici Fiyat Endek-

sinin iyi durumda olacağına
inandığını aktardı.Biden öte
yandan, İran ve Suudi Ara-
bistan'ın diplomatik ilişki kur-
ma konusunda anlaşmasına

ilişkin bir soru üzerine, "İsrail
ve Arap komşuları arasındaki
ilişkiler ne kadar iyi olursa,
herkes için o kadar iyi olur."
dedi.l ANKARA-AA

İran, Rusya’dan Su-35 savaş uçaklarının alımının kesinleştiğini açıkladı

YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ, KORUGAN YEDEK PARÇALARI VE KONTEYNER ETRAFINA
DEMİR BARİYER ALIMI 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                                               : 2023/241335 
1-İdarenin
a) Adı                                            : FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                       : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 
                                                     34000 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2124531453 - 2124531470
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ, KORUGAN YEDEK PARÇALARI VE 
                                                     KONTEYNER ETRAFINA DEMİR BARİYER ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 47 Kalem Yeraltı Çöp Konteyneri, Korugan Yedek Parçaları ve 
                                                     Konteyner Etrafına Demir Bariyer Alımıdır
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Fatih Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
                                                     deposuna deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Sözleşmenin imzalanması ve işe başlama tarihinden itibaren 60 
                                                     (altmış) takvim günüdür. Söz konusu malzemeler Teknik Şartnamede 
                                                     belirtilen kriterler çerçevesinde Mal Alımları Denetim Muayene ve 
                                                     Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde Muayene Kabul 
                                                     Komisyonu tarafından teslim alınacaktır.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 06.04.2023 - 14:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) 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

YERALTI ÇÖP KONTEYNERİ, KORUGAN YEDEK PARÇALARI VE 
KONTEYNER ETRAFINA DEMİR BARİYER SATIN ALINACAKTIR

FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1794577)

        

unak, Paris'te ger-
çekleştirilen Fran-
sız-İngiliz Zirve-

si'nde Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'la ortak ba-
sın toplantısı düzenledi. Zirveyi
"ilişkilerde yeni bir başlangıç"
olarak nitelendiren Sunak, dü-
zensiz göç, enerji ve güvenlik
konularının masaya yatırıldığını
dile getirdi. "Ülkelerimize gi-
renlere suç örgütleri karar ve-
remez" diyen Sunak, Başbakan
olduktan sonra Fransa'yla Manş
Denizi'ni geçen düzensiz göç-
menlerle mücadele için önemli
bir anlaşma yaptıklarını belir-
terek, şunları söyledi:"Bugün
de bu anlaşmayı ortak soru-
numuzla mücadele için örne-
ğine rastlanmamış bir seviyeye
çıkardık. Fransa'nın kuzeyinde
yeni bir gözaltı merkezi oluş-
turacağımızı duyuruyoruz. Yeni
bir komuta merkeziyle güvenlik
güçlerimizi ilk kez aynı çatı
altında bir araya getiriyoruz.
Fransız sahillerinde devriye ya-
pacak tamamı daha fazla in-
sansız hava aracı ve gözlem
teknolojisiyle desteklen 500
yeni güvenlik görevlisi (düzen-
siz göçmenleri) yakalama oran-
larını daha da artıracak." Sunak,
İngiltere'de hükümetin bu hafta
duyurduğu düzensiz göçle mü-
cadele yasa taslağının insan

kaçakçılarının işlerini ve dü-
zensiz göçmenleri Manş Denizi
kıyısına getiren sistemi yıka-
cağını da söyledi.
"Ukrayna'ya savaşı
kazanması için
yardım ediyoruz"

Sunak, Fransa ve İngilte-
re'nin Avrupa'yı Rusya gazına
bağımlı olmaktan kurtarabi-
leceğini ifade ederek Fransa'yla
imzalanan nükleer işbirliği an-

laşmasına işaret etti. İki ülke-
nin işbirliğiyle daha güvenli,
sürdürülebilir ve güvenli kay-
naklardan gelen enerjinin sağ-
lanacağını kaydeden Sunak,
Rusya-Ukrayna savaşı nede-
niyle Avrupa güvenliğinin de
tehdit altında olduğunu belirtti.
İki ülkenin Ukraynalı deniz
askerlerini eğitme kararı aldı-
ğını da söyleyen Sunak, "Uk-
rayna'ya savaş sahasında
önemli bir avantaj sağlamak

ve savaşı kazanması için yar-
dım ediyoruz." dedi. Sunak,
daha kompleks savunma sis-
temleri geliştirme konusunda
da Fransa'yla işbirliği içinde
olacaklarını belirtti. "Biz Uk-
rayna'nın bu savaşı kazanma-
sını istiyoruz" Toplantı sonun-
da gazetecilerin sorusunu ya-
nıtlayan Sunak, şöyle devam
etti: "Biz Ukrayna'nın bu savaşı
kazanmasını istiyoruz. Bu ko-
nuda aynı düşünüyoruz. Karşı

taarruza yönelik verdiğimiz
tüm destekler, kapasite artı-
rımına yönelik eğitimler savaş
sahasında önemli bir avantaj
sağlamaları içindir. İngilte-
re'den, Fransa'dan ve tüm
müttefiklerden gördüğümüz
tank yardımları, uzun menzilli
silah yardımları, bugün açık-
ladığımız eğitimler tamamen
Ukrayna'ya bu savaşı kazan-
ması, sahada avantaj sağla-
ması, başarılı bir karşı taarruz
gerçekleştirmesi için yardım
edecektir. Tüm enerjimizi bu-
raya kanalize ediyoruz." Su-
nak, düzensiz göçün önlen-
mesi için Fransa'yla işbirliği
içinde çalıştıklarını da anla-
tarak bu kapsamda 50 suç
örgütünü çökerttiklerini 500'e
yakın gözaltı yapıldığını ve
sadece bu yıl binlerce göçmen
botunun durdurulduğunu ifa-
de etti. Göçün küresel bir
problem olduğuna dikkati çe-
ken Sunak, gelecek aylarda
atılacak adımlarla anlaşmanın
sonuçlarının görüleceğini kay-
detti. Sunak, enflasyonun art-
masındaki en büyük sebebin
enerji fiyatları olduğunu ha-
tırlatarak enerji alanında iş-
birlikleriyle iki ülke sanayici
ve vatandaşının daha ucuz
enerjiye ulaşabileceğini ifade
etti. lLONDRA-AA

S

İngiltere ve Fransa düzensiz göçle
mücadele konusunda anlaştı
İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Fransa'yla düzensiz göçü önlemek için yapılan an-
laşma kapsamında Fransa kuzeyinde yeni bir gözaltı merkezi kurulacağını İngiliz ve
Fransız güvenlik güçlerinin Fransa sahillerinde birlikte devriye yapacağını söyledi.
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MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Par-
tisi ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs
Cumhurbaşkanlığı ve Millet-
vekilliği Genel Seçimlerine tam
olarak hazırdır, başarmaya da
kararlıdır." dedi. "Milliyetçi Ha-
reket Partisi ve Cumhur İttifakı
14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı
ve Milletvekilliği Genel Seçim-
lerine tam olarak hazırdır, ba-
şarmaya da kararlıdır." diyen
Bahçeli, şöyle devam etti: "Bi-
zim başarımız demek mazlum-
ların umudu demektir. Bizim
başarmamız demek ülkemizin
yükselişi demektir. MHP ve
Cumhur İttifakı milli bağım-
sızlığımızın gücü, varoluşumu-
zun güvencesi, milli birlik ve
kardeşliğimizin güvenliğidir.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi Türkiye'nin gücüne güç
eklemiş hükümranlık beratı,
cumhuriyetin yeni yüzyılının
ilerleyiş ve yükseliş ilhamı ve
iddiasıdır. Türkiye'miz siyasi ve
stratejik mahiyeti tarihi nitelikte
olan, aynı zamanda sürekli akış
halinde bulunan bir sürecin,
bir güzergahın, bir kulvarın

tam ortasındadır. Zorlu bir dö-
nemden geçtiklerini belirten
Devlet Bahçeli, 6 Şubat 2023'te
meydana gelen Kahramanma-
raş Merkezli ikiz depremin Tür-
kiye'ye son bir asrın en büyük
felaketini yaşattığını söyledi.
HDP'nin Hazine yardımına 5
Ocak 2023 tarihinde bloke ko-
nulduğunu hatırlatan Bahçeli,
AYM'nin söz konusu blokeyi
kaldırdığını ve HDP'ye Hazi-
nenin kasasını açtığını söyledi.
"Bu yürek burkan, hukuk skan-
dalı olarak anılacak bir karardır.
Bu karara oy veren mahkeme
üyeleri vicdanlarının sesini değil
ihanetin sözünü dinlemiş ve
buna kulak vermişlerdir." diyen
Bahçeli, şunları kaydetti: "Üs-

telik yılan hikayesine dönen
kapatma davasında HDP'nin
yapacağı sözlü savunmanın 11
Nisan'a ertelenmesi de karar-
laştırılmıştır. Hukukun siyasi-
leştiğini iddia eden, bu konuda
devamlı gürültü kirliliği yapan
müfterilerin ne hikmetse hiçbir
tepkisi, hiçbir eleştirisi duyul-
mamıştır. Çünkü işlerine geldi
mi 'Adalet var' derler, gelmedi
mi adalet ve hukukun rafa kal-
dırıldığını iddia edecek kadar
ikiyüzlülüğün içine gömülürler.
Anayasa Mahkemesi HDP'nin
seçimlere girmesini kolaylaş-
tırmış, açıktan tarafını belli et-
miş, güvenirliğine bir kez daha
kendi eliyle darbe vurmuştur.
Önümüzdeki seçimden sonra

Cumhur İttifakı'nın yegane he-
deflerinden birisi yeni anaya-
sadır. Bu kapsamda Anayasa
Mahkemesinin statüsü, kuruluş
ve yargılama esasları kökten
değiştirilmeli, bu mahkemenin
milletle ters düşen, hainlere
zeytin dalı uzatan, Türkiye düş-
manlarının sırtını sıvazlayan
kahredici mevcut yapısı bütü-
nüyle tasfiye edilmelidir.

Şu anki Anayasa Mahkemesi
Türk milletinin mahkemesi de-
ğildir, olması da mümkün de-
ğildir. Teröristlere Hazine yar-
dımının kapaklarını açan bir
kararı rezalet ve melanet olarak
tanımlıyoruz. Şayet HDP, zillet
ittifakında yer almayıp kendi
Cumhurbaşkanı adayını çıkar-
mayı planlıyorsa tavsiyem odur
ki Anayasa Mahkemesi Başkanı
arayıp da bulamayacakları özel-
liklere sahiptir. HDP'nin Cum-
hurbaşkanı adayı Anayasa Mah-
kemesi Başkanı olursa biz bunu
son derece doğal ve tutarlı bir
tercih olarak kabul eder, ten-
cerenin yuvarlanıp kapağını
bulduğunu açık yüreklilikle
söyleriz." lANKARA-AA

umhurbaşkanı
ve AK Parti Ge-
nel Başkanı Re-

cep Tayyip Erdoğan, parti genel
merkezinde, AK Parti Genişle-
tilmiş İl Başkanları Video Kon-
ferans Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada, 18 Haziran'da ya-
pılması gereken cumhurbaşkanı
ve milletvekili seçimlerinin 14
Mayıs'ta yenilenmesi kararını
dün imzaladığını anımsatarak
seçimlerinin ülkeye, millete ve
teşkilatlara hayırlı olmasını di-
ledi. AK Parti'nin kurulduğu
Ağustos 2001'den beri girdiği
tüm seçimlerden birinci olarak
çıktığını, 20 yılı aşkın kesintisiz
iktidarda kalarak demokrasi
tarihine ismini altın harflerle
yazdırmış bir siyasi teşekkül
olduğunu ifade eden Erdoğan,
"Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize
kazandırdığımız eser ve hiz-
metler saymakla bitmez. Al-
lah'ın izni, milletimizin desteği
ve sizlerin gayretiyle 14 Mayıs
seçimlerinde de hem cumhur-
başkanlığında hem milletve-
killiğinde bir kez daha zafere
ulaşacağımızdan şüphe duy-
muyoruz." ifadesini kullandı.

Amaçlarının, ülkenin de-
mokrasi ve kalkınma yolunda
elde ettiği kazanımları Türkiye
Yüzyılı'nın girizgahı yaparak
milleti hayallerine kavuştura-
cakları yeni bir dönemin kapı-
larını açmak olduğunu belirten
Erdoğan, şöyle devam etti: "İşte
bu kutlu mücadelenin son dö-
nemeci olan 14 Mayıs desta-
nını, bir süredir beraber yol
yürüdüğümüz, aramıza yeni
katılan ve katılacak olan dost-
larımızla Cumhur İttifakı olarak
inşallah beraberce yazacağız.
Bu destanı yazmaya deprem
yaralarını sararak, yıkılan şe-
hirlerimizi yeniden ve ihya
ederek başlayacağız. Tabii bu
arada uzunca bir süredir ha-
zırlıklarını yaptığımız yatırımları
istihdamı, üretimi, ihracatı kat-
layarak arttıracak, insanımızın
refahını yükseltecek progra-
mımızı da kararlılıkla uygula-
mayı sürdüreceğiz. Deprem fe-
laketini hedeflerimizi öteleyen
değil, tam tersine daha da güç-
lendiren bir vesileye dönüş-
türmek için daha çok çalışacak,
daha çok gayret göstereceğiz.
Elbette her seçim zordur, her
seçim hayatidir, her seçim
önemlidir. Ama ülkemizin için-

den geçtiği süreç, son deprem
afetinin yol açtığı ağır kayıplar,
bölgemizde ve dünyada yaşa-
nan kritik gelişmeler 14 Mayıs
seçimini farklı bir yere taşımıştır.
Bu durumu karşımızda kurulan
derme çatma ittifakın yapısına
ve motivasyonuna bakarak da
rahatlıkla anlayabiliriz. Gerçi
artık karşımızda bir ittifak değil
tıpkı eski Türkiye'de olduğu
gibi tamamen kavga, ayak oyu-
nu ve pazarlık üzerine kurulu
bir koalisyon yapısı vardır. İşe
altılı olarak başlayan artık 8'li
mi, 10'lu mu olduğu meçhul
hale gelen bu koalisyonun ya-
yınladığı 12 maddelik bildiri
bile tek başına ülkemizin nereye
sürüklenmek istediğinin yazılı
ispatıdır. Masanın altını üstüne
getirme pahasına bay bay Ke-
mal'i cumhurbaşkanı adayı ola-
rak gösteren bu koalisyonun
gündeminde ülkenin ve milletin
hiçbir meselesi yoktur."
"Yapılanları yıkmayı
vadediyorlar"

Muhalefetin gündeminde
ne depremin yol açtığı acılar,
ne depremzedelerin yürek sı-
zıları ne de deprem yaralarının
bir an önce sarılması ihtiyacının
yer aldığını bildiren Erdoğan,
"Küresel ve bölgesel krizlerin
Türk ekonomisi üzerindeki
olumsuz etkilerinin giderilme-
sine dair herhangi bir niyet,
teklif, proje bunların günde-
minde yer almıyor. Türkiye'nin
20 yılda kat ettiği gelişmeyi,
büyümeyi, kalkınmayı sürdür-
meye yönelik tek bir adım bun-
ların gündeminde yer almadığı
gibi tam tersine yapılanları yık-
mayı vadediyorlar. Milletin sı-
kıntılarını çözecek, refahını ar-
tıracak, güvenliğini ve huzu-
runu güçlendirecek, hayallerini

gerçekleştirecek hiçbir irade
beyanı, hazırlık, program bun-
ların gündeminde yer almıyor."
dedi. Ülke sınırlarını tehdit
edecek, birlik ve beraberliğe
gözünü dikecek kadar azan
terör örgütlerinin başını ezmek
için yürüttükleri mücadeleyi
sürdürme kararlılığının muha-
lefetin gündeminde yer alma-
dığını bildiren Erdoğan, şunları
söyledi: "Peki bu koalisyonun
gündeminde ne var? Bunların
gündeminde sadece siyasi ih-
tiras var. Makam ve mevki pay-
laşımı var. Ülkenin kaynakla-
rının nasıl yağmalanacağı he-
sabı var. Milli birlik ve bera-
berliğimizi bozma niyeti var.
Ülkemize ve insanımıza ağır
maliyetleri olan eski Türkiye'yi
geri getirme çabası var. Altılı
koalisyonun, 'güçlendirilmiş
parlamenter sistem' diye baş-
ladığı yolculuğun sonu, önce
kumar masasına sonra at pa-
zarlığından beter bir cumhur-
başkanı yardımcılığı ve millet-
vekili paylaşımı kavgasına çıktı.
Üstelik öyle bir kavga ki içinde
tehditten rüşvete, hakaretten
şantaja, aba altından değil ale-
nen sopa göstermekten sürü-
den ayrılmaya kalkanları bin-
dirilmiş kıtalarla linç ettirmeye
kadar her türlü rezillik var.

Duaları aldıkları mazlum-
ların ve mağdurların uzunca
bir aradan sonra yeniden birlik
ve beraberlik ikliminde kucak-
laştıkları dostları ve kardeşle-
rinin yüreklerine sızı salama-
yacaklarına işaret eden Erdo-
ğan, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bunun için her seçimde çalış-
tığımızdan daha çok çalışacağız.
Bunun için her seçimde ulaş-
tığımızdan daha çok insana
ulaşacağız. Bunun için her se-
çimde kazandığımızdan daha

fazla gönül kazanacağız. Aksi
takdirde ülkenin ve milletin
yaşayacağı büyük facianın ve-
bali altında kalırız. Biz bugüne
kadar Allah'ın takdirinin üze-
rinde bir kader, milletin fera-
setinin üzerinde bir güç, insa-
nımızın basiretinin üzerinde
bir terazi görmedik, tanımadık.
Gayreti kendimizden tevfiki
Allah'tan bilerek 14 Mayıs se-
çimlerine de aynı samimiyetle
hazırlanıyoruz."

Dün imzaladığı, Resmi Ga-
zete'de yayımlanan seçimlerin
yenilenmesi kararı sonrasında
Yüksek Seçim Kurulunun seçim
takvimini oluşturmaya başla-
dığına dikkati çeken Erdoğan,
şunları kaydetti: "Seçim kam-
panyamızı, ülkemizin 11 ilinde
büyük yıkıma yol açan dep-
remde hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza hürmetimizin
ve mağdur insanlarımıza olan
saygımızın gerektirdiği bir has-
sasiyetle yürüteceğiz. Daha dep-
remin 40'ı çıkmadan genel mer-
kezleri önünde vur patlasın,
çal oynasın aday kutlaması ya-
panlar gibi kesinlikle olmaya-
cağız. Müzikli mitingi ve benzeri
klasik kampanya yöntemlerini
kullanmayacağız. Aslında hep
yaptığımız gibi insanlarımızla
yüz yüze, kalp kalbe hasbihal
edecek, yaptıklarımızı ve ya-
pacaklarımızı anlatacak, ortak
hayallerimizi paylaşacak, umut-
larımızı canlandıracağız. 'Tür-
kiye için hemen şimdi' diyerek
20 yıllık eser ve hizmet altya-
pımızın üzerine bina edeceğimiz
programlarımızı, projelerimizi
anlatacağız. Her bir şehrimiz
için 'Hemen şimdi' diyerek do-
ğusu ve batısıyla, kuzeyi ve gü-
neyiyle ülkemizin tamamını
kalkındırma hedeflerimizi an-
latacağız." lANKARA-AA
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Bahçeli: MHP ve Cumhur İttifakı seçimlere hazırdır

Erdoğan: 14 Mayıs destanını Cumhur
İttifakı olarak beraberce yazacağız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "14 Mayıs des-
tanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak
olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız." dedi.

Geçtiğimiz ay yaşadığımız deprem
sadece Türkiye’yi değil vicdan sa-
hibi olan tüm insanlığı derinden
üzdü. Öncelikle tüm ülkemize geç-
miş olsun, başımız sağ olsun diyo-
ruz. Halen tedavi gören kardeşle-
rimiz var onlara da Rabbimiz acil
hayırlı şifalar ihsan eylesin. 

Değerli kardeşlerimiz, bu satır-
ların yazarı kardeşiniz 17 Ağustos
1999 depremini yaşadı. Sarsıntıdan
bir yarım saat önce kalktık teheccüd
için hazırlık yaparken depremin ilk
sarsıntısını hissettik. Sanırım so-
kaktan çöp kamyonu geçiyor diye
düşünürken birden sarsıntı şiddet-
lendi ve kendimi salona attım he-
men secdeye kapandım ve o an
aklıma gelen Araf suresi 155.ayeti
okumaya başladım. İki gün önce
değerli kardeşim İnşaat Mühendisi
Ferhat Pakdamar ve İlahiyatçı Yazar
Cafer Durmuş abimizle yaptığımız
bir sohbette bu ayeti konuşmuştuk.
Oradan hafızamda kalmış ve onu
okumaya devam ettim. Eşim ve ço-
cuklarım sonra uyandılar ve sakin
bir şekilde bekleyip sonra herkes
dışarı toplanınca bizde çıktık. Tabi
artçı sarsıntılar devam etti günlerce.
Tüm Fatihli komşularımızla Bali
Paşa Camii avlusunda, Fatih Cami
avlusunda, Dülgerzade Cami köşe-
sindeki parkta ve en sonda Vatan
Caddesinde de günlerce yattık ev-
lere girilmedi.  

O dönemlerde biliyorsunuz 28
Şubat döneminin sıkıntılı dönemi
hala devam ediyordu. Aziz Mahmut
Hüdayi Vakfımız da diğer STK’lar
gibi kolları sıvayarak derhal hemen
aşevi, yiyecek dağıtım ve ihtiyaçları
karşılama gibi hizmetlere koştu.
Bizde Merhum Oğuz Aydınol abi-
mizin riyasetinde hemen organize
olduk ve İstanbul Avrupa yakası
olarak destek depremzede kardeş-
lere destek olmaya başladık.  

Avrupa yakasından bir erzak gö-
türme gününde Merhum Oğuz Ay-
dınol abimiz, Diş Hekimi İsmail
Bulut Abimiz ve Erol Çakır abimizle
birlikte bu kardeşiniz de bizde ka-
tıldık. Önce Adapazarı’na uğradık
ve oradaki görevli abimize taziye-
mizi ilettik. Gördüğümüz manzara
üzücüydü, büyük bir Kuran Kursu-
muz yıkılmıştı. Vefat eden kardeş-
lerimiz vardı. Yıkılan Kuran kursu-
nun hemen karşısında sağlam kalan
bir binada oturduk ve Adapazarı
görevlisi abimizi dinlemeye başladık
Oğuz Aydınol abimiz başta olmak
üzere hepimiz sustuk sadece din-
ledik. Oğuz abimiz hiç konuşmadı
o abimiz anlattı ve dinledi. Taziye-
lerimizi ilettik, yardım malzemele-
rini bıraktık ve İzmit’e hareket ettik.
Böyle durumlarda öncelikle *din-
lemenin ne kadar önemli olduğunu
öğrenmiş olduk. Önce muhatabınızı
dinleyin onunla hemhal olmaya
gayret etmeliydik.

İzmit’e gelince yine tahmin etti-
ğiniz gibi manzara vahimdi. Yıkılan
evler, üzgün kardeşlerimizin hali
ortadaydı.  Biz doğruca Vakfımızın
aşevinin olduğu yere gittik. Ama
gittiğimizde çok şaşırdık!  Nasıl şa-
şırmayalım ki? Biz sitem, şikâyet,
acı, üzüntü, kederli sözler beklerken
İzmit vazifelisi olan değerli büyü-
ğümüz şuan halen hayatta Allah
hayırlı uzun ömürler versin İlyas
Ergül abimiz bizi güler yüzle kar-
şıladı.  Yüzünden böyle tebessüm
adeta şelale gibi akıyordu. Nasıl
olur ya? Böyle bir durumda, böyle
bir yerde bu tevekkül bu tebessüm
beni şaşırttı. Bendeki bu şaşkınlığı
gören İlyas Ağabeyimiz: “Buyurun
efendim İstanbul’dan Oğuz abimiz
gelmiş hoş gelmişler. Tam da çorba
ikramımız hazır olmuştu. Kardeş-
lerimizle birlikte sizlerde bu ikram-
dan alırsanız seviniriz. Bu Aziz
Mahmut Hüdai Vakfımızın yıllardır
kaynayan çorbası şifa olsun inşallah.
“ dedi.  İkramda sadece çorba değil
tabi ki içinde bol etli olan sulu ye-
mek(patates yemeği ) pilav, yoğurt

ve salata da vardı. Aynen bugünkü
gibi hatırlıyorum. Yemek ikramı
sonrası değerli büyüğümüz benim
böyle şaşkın bakışlarımı anlamış
olacak ki bu kardeşinize dönerek
yine aynı sıcak tebessüm ve güler
yüzü ile eli ile yanağımı okşadı ve
: “ Sarraf abim şaşırma. Depremden
önce vazifemiz başkaydı onu en
iyi şekilde yapmamız lazımdı yap-
maya gayret ettik inşallah. Şimdi
de bize bu vazife düştü. Yemek da-
ğıtmak, acılı kardeşlerimizin gö-
nüllerine dokunmak bunu da en
iyi şekilde yapmaya inşallah gayret
ediyoruz.  Allah cc işinizi güzel ya-
pın, Allah işini güzel yapanları
sever diyor ya işte bizim de şimdi
işimiz bu. Ne kadar gelen kardeşleri
kalbimize alıp, yüzümüzü ekşitme-
den sıcak sarıp ikram edersek işimizi
inşallah güzel yapmış oluruz. He-
pimizin iman ediyoruz ki bu deprem
Allah’tan gelen bir durum. Onu
durdurmaya bizim gücümüz yetmez
ama şimdi depremzede kardeşlere
yardım elimizden gelir. Neyimiz
varsa seferber ettik bunu da en gü-
zel şekilde yapmaya çabalayalım
ve güler yüzü ihmal etmeden.”

Değerli okurlarımız, en güzel te-
vekkül ve teslimiyet örneği değil
mi? İşimizi ne ise güzel yapmak
ama güler yüzle.  Sahada halen
hizmet eden değerli kardeşlerimize
de Allah’tan kolaylık diliyoruz. İn-
şallah İlyas abimiz gibi güler yüzle
hizmetlerine devam ederler .
Kısaca:   

Tebessüm etmek aynı zamanda
masumiyetin bir göstergesidir. Ma-
sumane yapılmayan bir tebessüm-
de beklenti vardır. Tebessüm hür-
met ve rahmetten doğmuştur. Te-
bessüm edenin kalbinde rahmetin
yansıması vardır.

Tebessüm eden kişi, Allah’ın izni
ile insanın içinde bulunduğu duru-
mu değiştirme gücü vardır. Tebes-
süm aynı zamanda bir teselli kay-
nağıdır insana. Zor zamanların
manevi müjdesidir. İnsan bakış açı-
sıyla kışı bahara, sıkıntıları rahmete
çevirebilir. Yani kışı gülümsetip ba-
hara bir pencere açtırabilir. Belki
bizim o anda bahara çevrilecek kı-
şımız olmayabilir ama karşımızdaki
insanın bir tebessümle kışını bahara
çevirebiliriz. 

Rabbim bizleri hep tebessüm
ehlinden eylesin (amin) 

Sen onlara sırf Allah’ın lütfettiği
merhamet sayesinde yumuşak dav-
randın. Eğer kaba, katı kalpli ol-
saydın, hiç şüphesiz etrafından
dağılır giderlerdi. Onları affet,
onların bağışlanmasını dile, iş
hakkında onlara danış, karar ve-
rince de Allah’a güven, doğrusu
Allah kendisine güvenenleri sever.
(Ali İmran 159) 

Süleyman, onun bu sözüne te-
bessüm ile gülerek dedi ki: “Ey
Rabbim! Beni; bana ve ana-babama
verdiğin nimetlere şükretmeye ve
razı olacağın salih ameller işlemeye
sevk et ve beni rahmetinle salih
kullarının arasına kat!” (Neml 19) 

Hadislerde de tebessüm sadaka
olarak kabul edilmiştir.  “Güler
yüzle insanlara selâm vermen sa-
dakadır.” Câmiü’s-Sağîr, 4/1513,
hadisinde olduğu gibi;  

“Allah yumuşak ve güler yüzlü
kimseyi sever.”  Câmiü’s-Sağîr,
2/503, 

“Siz mallarınızla bütün insanları
memnun edemezsiniz. Öyle ise, gü-
ler yüzlülüğünüz ve güzel huyu-
nuzla onları memnun ediniz.” Câ-
miü’s-Sağîr, 2/661,

“Allah Müslüman kardeşine surat
asan kimseye buğz eder.” 

Câmiü’s-Sağîr, 2/500  “Allah’tan
kork ve hiçbir iyiliği küçümseme.
Bu, su isteyen birisine kovandan
su vermek veya Müslüman kardeşini
güler yüzle karşılamak dahî olsa.”

Müslim, Birr, 144; Tirmizî,
Et’ime, 30. 

Tevekkül ve teslimiyet 
örneği böyle olur 
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Bankanın iflası, 2008 küresel finansal
krizinden bu yana ABD'de kayıtlara
geçen en büyük banka iflaslarından
biri oldu. ABD Federal Mevduat Sigorta
Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe
neden olan Silikon Vadisi Bankasına
(SVB) kayyum atandığını bildirdi.
FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye
Kaliforniya Finansal Koruma ve Ino-
vasyon Departmanı tarafından sigortalı
mevduatları korumak için kayyum
atandığı aktarıldı. Açıklamada, FDIC'nin
sigortalı mevduat sahiplerini korumak
için Santa Clara Mevduat Sigortası
Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve
SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının
buraya aktarıldığı kaydedildi. Açıkla-
mada, tüm sigortalı mevduat sahiple-
rinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına
tam erişime sahip olacağı belirtilerek
bankanın varlıkları satılırken sigortasız
mevduat sahiplerine gelecekte temettü
ödemeleri yapılabileceği aktarıldı.

SVB'nin Kaliforniya ve Massachu-
setts'te 17 şubesi olduğu belirtilen
açıklamada, bankanın ana ofisi ve
tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenle-
yicinin kontrolü altında yeniden açı-
lacağı kaydedildi. Açıklamada,
DINB'nin SVB'nin normal çalışma sa-
atlerini sürdüreceği, bankacılık faali-
yetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.
FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık
2022 itibarıyla SVB'nin toplam var-
lıklarının yaklaşık 209 milyar dolar
ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4
milyar dolar olduğu aktarıldı. Açıkla-
mada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan
ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kay-
dedildi. SVB Financial Group'a bağlı
bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil
pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar
zararla kapatması ve 2 milyar doların
üzerinde sermaye artırımına gidece-
ğini duyurması sonrası hisse fiyatı
dün yüzde 60'ın üzerinde değer kay-
betmişti. Bazı girişim sermayesi yatı-
rımcılarının şirketlere paralarını ban-
kadan çekmelerini tavsiye etmesi son-
rası bankanın vadeli piyasada da ka-
yıplarının sürmesiyle işlemleri askıya
alınmıştı. SVB'nin iflası, 2008 küresel
finansal krizinden bu yana ABD'de
kayıtlara geçen en büyük banka if-
laslarından biri oldu. Bu türden en
büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında
Washington Mutual tarafından ya-
şanmıştı.  lWASHINGTON-AA

ABD’de Silikon Vadisi
Bankası iflas etti

azine ve Maliye Ba-
kanlığı verilerinden
yapılan derlemeye

göre, Bakanlık, RADAR Siste-
mi'yle başta gayrimenkul, mo-
torlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt
sektörü olmak üzere sağlık, tu-
rizm, kozmetik ve gıda sektör-
lerinde sahte belge ve riskli iade
analizi, finansal analiz, beyan-
name ve mali tablo analizi ve
vergi harcaması analizi konuları
üzerinde risk analizi ve değer-
lendirme çalışmaları yaptı. Bu
kapsamda, 2022 yılında 917 bin
475 mükellefi analize tabi tutan
Bakanlık, motorlu araç alım-sa-
tımı risk analiz çalışması kapsa-
mında, mükellefiyet kaydı bu-
lunmadan devamlı motorlu araç
alım-satımı gerçekleştirerek hak-
sız fiyat artışlarına sebep olan
ve aynı zamanda kayıt dışı eko-
nomi oluşturan şahıslar, piyasada
spekülasyona sebebiyet veren
bayi ve galericilerin verileri de-
ğerlendirildi. Bu kapsamda 122
bin 364 mükellef analize tabi
tutulurken, vergisel yükümlü-
lüklerini yerine getirmeyen, pi-
yasada spekülasyona sebebiyet
veren 99 bin 296 mükellef (bayi,

galerici ve şahıs), haklarında ge-
rekli işlemlerin yapılması için
ilgili birimlere yönlendirildi.
Gayrimenkul fırsatçıları
da mercek altına

Risk Analizi Genel Müdürlüğü
bünyesinde, gayrimenkul sek-
töründeki vergi kayıp kaçağını
önlemek ve sektördeki kayıt dışı
faaliyetlerle mücadele kapsa-
mında da mali, finansal, tapu
ve emlak ilan sitelerinin verileri
incelendi. Bunun neticesinde
haksız fiyat artışı yaparak piya-
sayı olumsuz etkileyen ve en-
flasyona sebebiyet veren gerçek
ve tüzel kişiler tespit edildi. Gay-
rimenkul satışlarını gerçek değer
üzerinden beyan etmeyerek dü-

şük tutarda tapu harcı ödeyen,
gayrimenkulün gerçek değerinin
çok altında bir tutarda satış fa-
turası düzenleyerek gelir/ku-
rumlar ve katma değer vergisini
aşındıran, ayrıca değer artış ka-
zancını beyan etmeyen veya dü-
şük beyan eden mükelleflerin
işlemleri takip edildi, RADAR
Sistemi'ne takılan mükellefler
vergi yükümlülüklerini yerine
getirmeleri için denetim birim-
lerine bildirildi. Gayrimenkul
sektöründe haksız fiyat artışına
sebebiyet vererek sektördeki arz
talep dengesini olumsuz etkile-
yen ve vergi yükümlülüklerini
yerine getirmeyen emlakçılar
açısından da analiz çalışmaları
yürütüldü. Gayrimenkul kira ge-

liri elde eden ve gelirini beyan
etmeyen veya eksik beyan eden
kişilere ilişkin analiz çalışması
da yapıldı. Vergi yükümlülükle-
rini kısmen veya tamamen yerine
getirmemiş olabileceği değer-
lendirilen mükellefler gereğinin
yapılması için denetim birimle-
riyle paylaşıldı. Risk analiz ve
değerlendirme çalışmaları so-
nucu 134 bin 699 mükellef ana-
lize tabi tutulurken, 26 bin 430
mükellef ilgili birimlere bildirildi.
E-Ticaret sektöründe ticari faa-
liyetlerin yapılmasına sanal ortam
sağlayanlar, kargo firmaları, ban-
kalar, ödeme aracı kuruluşları
ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar
değerlendirmeye alındı, elde edi-
len mali ve finansal veriler üze-
rinden e-ticaret ürün satışı ger-
çekleştirenlere yönelik risk tes-
pitleri yapıldı. Reklam kaynaklı,
küresel canlı yayın ve video oluş-
turma platform gelirleri, içerik
üretme kaynaklı gelirler, çevrim
içi oyun tanıtım gelirleri gibi
sosyal medya gelirleri elde eden
ve vergi yükümlülüklerini yerine
getirmeyenler özelinde de ça-
lışmalar yapıldı. Dijital dönüşü-
mün etkisiyle hızlı bir şekilde

büyüyen "gig ekonomisi" içeri-
sinde freelancer, dijital göçebe
gibi isimlerle faaliyet yürüttükleri
tespit edilen serbest çalışanların
gelirleri incelendi. E-spor faali-
yetleri aracılığıyla elde edilen
organizasyon ve turnuva gelirleri,
sosyal medya ve reklam gelirle-
riyle forma satışından elde edilen
gelirler açısından kapsamlı analiz
çalışmaları yürütüldü, riskli ol-
duğu değerlendirilen mükellefler
belirlendi. Risk analiz ve değer-
lendirme çalışmaları sonucu 9
bin 169 mükellef analize tabi
tutulurken 2 bin 167 mükellef
ilgili birimlerle paylaşıldı. Gıda
sektöründe faaliyet gösteren
mükellefler imalat, toptan ve
perakende alt faaliyet grupla-
rında potansiyel vergi kayıp ve
kaçağı açısından ele alındı. Ver-
gi yükümlülüklerini kısmen
veya tamamen yerine getirme-
yen mükellef gruplarının tes-
pitine yönelik gerçekleştirilen
risk analizi ve değerlendirme
çalışmaları sonucu 372 bin 636
mükellef analize tabi tutuldu,
7 bin 497 mükellefe ilişkin de-
ğerlendirmeler ilgili birimlerle
paylaşıldı. lANKARA-AA

Kahramanmaraş Ticaret Borsası
Başkanı Mustafa Narlı, "Özbe-
kistan, Kırgızistan, Pakistan ve
Hindistan, depremin olduğu gün
ve bir gün sonrasında pamuk
ipliğine 60-70 sent zam yaptı."
dedi. Kahramanmaraş Ticaret
Borsası Başkanı Mustafa Narlı,
Kahramanmaraş'ın pamuk ipliği
sektöründe dünyanın sayılı şe-
hirlerinden biri olduğunu belir-
terek, depremin ardından diğer
üretici ülkeler olan Özbekistan,
Kırgızistan, Pakistan ve Hindis-
tan'ın pamuk ipliğine 60-70 sent
zam yaptığını bildirdi. Türkiye'nin
iplik ihtiyacının büyük bir kısmını
karşılayan Kahramanmaraş'ta
depremin ardından iplik üretim
tesisleri de büyük darbe aldı.
Geçen yıl 65 iplik fabrikasından
48 ülkeye 335 milyon dolarlık
pamuk ipliği ihracatı yapan kent-
te üretim durma aşamasına geldi.
Türkiye pamuk ipliği ihracatında

yüzde 30, dünya iplik ihracatında
ise yüzde 1,3'lük paya sahip olan
kentteki tesislerin hızla ayağa
kaldırılması için çalışma yürü-
tülüyor. Kahramanmaraş Ticaret
Borsası Başkanı Mustafa Narlı,
yaptığı açıklamada büyük bir fe-
laket yaşadıklarını, en fazla ha-
sarın ise Kahramanmaraş, Hatay
ve Adıyaman'da olduğunu söy-
ledi. Depremin ilk saatlerinde
borsa binasını halka açtıklarını
ifade eden Narlı, yaklaşık 2 bin
vatandaşa burada konaklama
imkanı tanıdıklarını kaydetti.
Narlı, Kahramanmaraş'ın büyük
bir sanayi şehri olduğunu belir-
terek, kentin sanayisini düzelt-
mek için çalıştıklarını bildirdi.
Bu sürecin uzun olacağını ifade
eden Narlı, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan'ın da verdiği
desteklerle şehri tekrardan ayağa
kaldıracaklarını söyledi.  

lKAHRAMANMARAŞ-AA

H

Hububat ve bakliyattan 2 ayda
1,8 milyar dolarlık ihracat

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu,
bugüne kadar, temel gıda maddeleri
başta olmak üzere, birçok ürün ka-
tegorisinde fahiş fiyat artışı yaptığı
değerlendirilen 1561 firmaya 59
milyon 432 bin 375 lira idari para
cezası uygulanmasına karar verdi.
AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı
verilerinden yaptığı derlemeye göre,
Kovid-19 salgını sürecinde piyasa
aksaklıklarına sebep olan haksız ve
rekabeti bozucu faaliyetlerin ön-
lenmesine yönelik çalışmalar kap-
samında 16 Nisan 2020'de Pera-
kende Ticaretin Düzenlenmesi Hak-
kında Kanun'da yapılan değişiklikle
üretici, tedarikçi ve perakende iş-
letmelerin fahiş fiyat artışı ve stok-
çuluk uygulamalarını engellemek
ve gerekli hallerde idari para cezası
kararı almak amacıyla Haksız Fiyat
Değerlendirme Kurulu oluşturul-
muştu. Kurul, Ticaret Bakanlığının
koordinasyonunda, Adalet, Hazine
ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji ile
Tarım ve Orman bakanlıkları ve
TOBB ile TESK'in yanı sıra üretici
ve tüketici örgütleri ile perakende

sektörünü temsil eden 13 üyeden
oluşuyor. Cezaların etkinliğinin ar-
tırılması ve caydırıcılığın sağlanması
için yapılan Perakende Ticaretin
Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da
geçen yıl yapılan değişiklikle, üretici,
tedarikçi ve perakende işletmeler
tarafından piyasada darlık yaratıcı,
piyasa dengesini ve rekabeti bozucu
faaliyetlerle tüketicinin mallara ulaş-
masını engelleyici faaliyetlerde bu-
lunanlara uygulanan idari para ce-
zasının alt ve üst sınırı artırıldı. Ku-
rulca, geçen yıl fahiş fiyat artışı
yaptığı tespit edilen firmalara 14
bin 860 liradan 148 bin 607 liraya,
stokçuluk faaliyetinde bulunanlara
da 100 bin liradan 2 milyon liraya
kadar değişen tutarlarda idari para
cezası uygulandı. Fahiş fiyat artışları
ile ilgili Bakanlığa yapılan şikayetler
nedeniyle 81 il valiliğine (ticaret il
müdürlüklerine) haksız fiyat dene-
timlerinin gerçekleştirilmesi talimatı
verildi. Bu kapsamda, marketler ve
toptancılarda temel gıda ve tüke-
tim ürünlerine yönelik denetimler
yürütüldü. lANKARA-AA
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Hububat bakliyat yağlı to-
humlar ve mamulleri sektö-
rünün, Türkiye genelinde şu-
bat ayı ihracatı 833,4 milyon
dolar, ocak-şubat dönemi ih-
racatı 1,82 milyar dolar ola-
rak gerçekleşti. Hububat bak-
liyat yağlı tohumlar ve ma-
mulleri sektörünün, Türkiye
genelinde şubat ayı ihracatı
833,4 milyon dolar, ocak-şu-
bat dönemi ihracatı 1,82 mil-
yar dolar, İstanbul Hububat
Bakliyat Yağlı Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları Bir-
liği'nin (İHBİR) şubat ihracatı
ise 253,3 milyon dolar olarak
gerçekleşti. Birlikten yapılan
açıklamaya göre, İHBİR, hu-
bubat sektörü şubat ayı ih-
racat rakamlarını paylaştı.
Satın alma heyetleri, PRO-
DEXPO 2023 Uluslararası
Gıda, İçecek ve Gıda Ham
Maddeleri Fuarı ve Gulfood
2023 Gıda Fuarı ile 2023 yı-
lına giriş yapan İHBİR’in şubat
ayı ihracatı, geçen yılın aynı

ayına oranla yüzde 11,4 artış
ile 253,3 milyon dolara yük-
seldi. Hububat sektörünün
Türkiye geneli şubat ayı ih-
racatı ise geçen yılın aynı
ayına oranla yüzde 11,1 dü-
şüşle 833,4 milyon dolar ola-
rak gerçekleşirken, ocak-şubat
dönemi Türkiye geneli ihra-
catı geçen yılın aynı döne-
mine oranla yüzde 3 artışla
1,82 milyar dolar olarak ger-
çekleşti. Şubat ayında hubu-
bat sektörünün en çok ihracat
gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sı-
rasıyla Irak, ABD ve Rusya
olurken, İHBİR’in şubat ayın-
da en çok ihracat gerçekleş-
tirdiği ilk 3 ülke ise ABD,
Irak ve Rusya olarak kayıtlara
geçti. Mal grupları olarak ba-
kıldığında en fazla ihracat
gerçekleştirilen ilk 3 ürün sı-
rasıyla sakızlı şekerler, tari-
fenin başka yerinde olmayan
gıda müsth.-süt yağı ve ek-
meklik ve kaplıca (kızıl) buğday
unu oldu. lİSTANBUL-AA

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
bugüne kadar 59,4 milyon lira ceza verdi

Türkiye, 1 milyar 494 milyon
dolarla İspanya'ya tüm zaman-
ların en yüksek ocak-şubat ihra-
catını gerçekleştirdi. Türkiye ana
pazarı Avrupa'da ihracat rekorları
kırmaya devam ediyor. Tarımdan,
sanayiye bütün sektörler alternatif
pazarlara yoğunlaşmalarına kar-
şın ana pazarlardaki ticari faali-
yetlerin daha iyi olması için ça-
lışmalarına devam ediyor. Türkiye
ihracattaki potansiyelini etkili
bir şekilde kullanırken, Avru-
pa'dan Türk ürünlerine talep art-
maya devam ediyor. İki ülke ara-
sındaki ekonomik ilişkileri farklı
alanlarda daha ileriye taşımak
amacıyla atılan adımlar iki ülke
arasındaki ticari ilişkilere büyük
katkı sağlıyor. Avrupalı üreticilerin
tedarikçilerini çeşitlendirmesinde
Türkiye ön plana çıkarken, Tür-

kiye İspanya içinde önemli te-
darikçiler arasında yer alıyor. AA
muhabirinin Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM) verilerinden der-
lediği bilgilere göre, Türkiye, 1
milyar 494 milyon dolarla İs-
panya'ya tüm zamanların en
yüksek ocak-şubat ihracatını ger-
çekleştirdi. Türkiye'nin İspanya'ya
ihracatı ocak-şubat döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 5,5 artarken, İspanya'nın
toplam ihracat içerisindeki payı
yüzde 3,9 oldu. İspanya aynı za-
manda Türkiye'nin en fazla ih-
racat yaptığı 7. ülke olarak ka-
yıtlara geçerken 78 milyon 464
bin dolarla Türkiye'nin değer ba-
zında ihracatını en fazla artırdığı
8. ülke oldu. İspanya'ya ihracatta,
sanayi bünyesindeki sektörler
öne çıktı. İspanya'ya ocak-şubat

döneminde en fazla dış satımı
362 milyon 146 bin dolarla oto-
motiv endüstrisi, 359 milyon
115 bin dolarla hazır giyim ve
konfeksiyon, 264 milyon 431
bin dolarla kimyevi maddeler
ve mamulleri, 86 milyon 717
bin dolarla elektrik ve elektronik,
67 milyon 417 bin dolarla zeytin
ve zeytinyağı sektörü oldu. Ül-

keye en az dış satımı ise 80 bin
dolarla gemi yat ve hizmetleri,
101 bin dolarla süs bitkileri ve
mamulleri, 197 bin dolarla tütün,
220 bin dolarla diğer sanayi
ürünleri, 400 bin dolarla yaş
meyve ve sebze sektörleri ger-
çekleştirdi. İspanya'ya dış satımda
en fazla ihracat artışını 93 milyon
744 bin dolarla kimyevi maddeler

ve mamulleri gerçekleştirdi.
Kimyevi maddeler ve mamulle-
rini, 60 milyon 956 bin dolar
artışla zeytin ve zeytinyağı, 47
milyon 87 bin dolar yükselişle
otomotiv endüstrisi, 5 milyon
302 bin dolar artışla iklimlen-
dirme sanayii, 3 milyon 752 bin
dolar yükselişle elektrik ve elek-
tronik sektörü izledi. İklimlen-
dirme sanayii sektörü, bu dö-
nemde ülkeye 44 milyon 112
bin dolar tutarında dış satım
yaptı. İller bazında bakıldığında
İspanya'ya, İstanbul'dan 691 mil-
yon 727 bin dolarlık, Bursa'dan
164 milyon 190 bin dolarlık, İz-
mir'den 133 milyon 779 bin do-
larlık, Kocaeli'den 112 milyon
298 bin dolarlık, Sakarya'dan
111 milyon 451 bin dolarlık ih-
racat yapıldı. lİSTANBUL-AA

Türkiye’den İspanya’ya tüm zamanların en yüksek ocak-şubat ihracatı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, riskli sektör ve mükellefleri daha etkin tespit edebilmek için geliştirdiği RADAR sistemiyle geçen
yıl başta gayrimenkul, motorlu taşıt, e-ticaret ve akaryakıt sektörü olmak üzere 917 bin 475 mükellefi analize tabi tuttu.

Kahramanmaraş’taki tesislerin durması
dünya pamuk ipliği fiyatlarını etkiledi

Bakanlık kayıt dışı ekonomiyle mücadelede
917 BİN MÜKELLEVİ RADAR’NA ALDI

12İTTİFAK06.qxp_Layout 1  11.03.2023  14:42  Page 1



Spor 7PAZAR
12 MART 2023İttifak

İmtiyaz Sahibi
İTTİFAK GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş

Adına 
Recep İncecik

Genel Yayın Yönetmeni 
İbrahim Ethem Gören

Genel Yayın Koordinatörü 
Hayreddin Turan

Yazıişleri Müdürü (Sorumlu)
Mustafa Şahin

Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın
Yayımlayan: İTTİFAK GAZETECİLİK 

VE MATBAACILIK A.Ş
İmzalı yazılardaki görüşler, yazarlarını bağlar.
Reklam ve Abone Müdürlüğü: 0212 514 06 62

Yönetim Yeri:
Küçük Ayasofya Mahallesi Çayıroğlu Sk. No:8 

Sultanahmet - Fatih / İstanbul
Telefon: 0212 514 06 62
www.ittifakgazetesi.com

Matbaa:
AKOSMAN TURİZM BASIM YAY. REK. 

DAĞ. TİC. LTD. ŞTİ. Sanayi Mah. Sancaklı Cad. 
Çarşı Sok. No: 24 Güngören / İSTANBUL

Tel: 0212 502 23 15

Avrupa Temsilcisi
Yusuf Oğuz Evler

www.unitenmarka.com
Tel: +49 (0) 241/ 894 386 400

+49 (0) 179/249 62 72 

Haber Müdürü
Özlem Gören

İnternet Editörü
Aysu Mola

Sayfa Sekreteri
Ali Aydın

12 MART 2023 PAZAR YIL: 27 SAYI: 9241

İttifak

FO
TO

Ğ
R

A
F:

 A
A

arı-kırmızılı ku-
lüp, depremler-
den etkilenen

vatandaşların yararına Gala-
tasaray Lisesi'nde müzayede
düzenledi. Yaklaşık 17 milyon
lira bağış toplanan organi-
zasyonun ardından başkan
Dursun Özbek, ikinci başkan
Metin Öztürk, Sportif AŞ Baş-
kan Vekili Erden Timur ile
teknik direktör Okan Buruk,
basın mensuplarına açıkla-
malarda bulundu. Depremin
ilk anından itibaren bölgeye
yardım gönderen sarı-kırmızılı
kulübün başkanı Özbek, "Çok
güzel bir gece oldu. Galata-
saray'ın böyle durumlardaki
davranış biçiminin herkese
örnek olması gerektiğini dü-
şünüyorum. Buradan topla-
nan gelir, tamamen deprem-
zedelere destek amaçlı kalıcı
konutlar için harcayacağımız
paranın başlangıç noktasıydı.
Böyle bir müzayede ile kam-
panyayı açmak çok iyi oldu.
Devam edeceğiz. Kısa sürede
250 konut ve 10 okul hede-
fine ulaşacağımızı düşünü-
yorum. Bu konuda destek ve-
ren herkese teşekkür ediyo-
rum." diye konuştu. Kulüp
olarak konteyner kent kur-
maya başladıklarını aktaran
Dursun Özbek, "500 kontey-
ner yapıyoruz. Sevkiyata baş-
layacağız. Bölgeden insan gö-
çünü engellemek lazım. Çün-
kü iş gücü kaybı oluyor. Eko-
nomi büyük darbe alıyor. Ora-
da bize tavsiye edilen kalıcı
konut yapılması. Kalıcı ko-
nutta insanların ailecek ba-
rınması mümkün. İş gücünün
oradan kaymaması lazım."
ifadelerini kullandı.Öztürk:

"Topluma karşı görevimizi ye-
rine getiriyoruz" İkinci başkan
Metin Öztürk, depremzede-
lere yönelim yardım faaliyet-
lerinin topluma karşı görevleri
olduğunu dile getirdi. 

Deprem bölgesine 100 yar-
dım tırı gönderdiklerini ak-
taran Öztürk, şu ifadeleri kul-
landı: "Topluma karşı görevi-
mizi yerine getiriyoruz. Ga-
latasaray, her alanda olduğu
gibi bu konuda da öncü. Dur-
sun Başkan'ımızın önderli-
ğinde, 'Birlikte 1905' diyerek
bir sonraki merhaleye geçtik.
Önce gıda yardımları yaptık.
100. tırımızı bölgeye ulaştır-
dık. Arkasından konteyner
konusunda taraftarlarımız-
dan, üyelerimizden inanılmaz
bir destek aldık. 500 kontey-
ner Galatasaray, 500 kontey-
ner de Nef Vakfı verdi. Bun-

ların yerleri tahsis edildi. Bir
kısmı kuruldu, diğerleri de
en kısa zamanda monte edi-
lecek. Bir sonraki merhalede
artık kalıcı konutlar ve okul
yapacağız. Bugün 17 milyon
lira bağış yapıldı. Daha devam
edecek. Hedefimiz bunu 250-
300 milyon liraya taşıyarak
250 kalıcı konutu ve 8-10
derslikli 10 okul yapmak. Bü-
yük bir üzüntü yaşadık."Sarı-
kırmızılı kulübün sosyal kas-
larının da çalıştığına değinen
Öztürk, "Ancak bundan sonra
da maalesef farklı doğal afet-
ler olacak. Artık Galatasaray'ın
sadece sportif kasları değil
zaten var olan sosyal kasları
daha da gelişti. Artık daha
organize olacağız. Belki en
öndeydik, çok hızlıydık ama
yeterli değil. Bir can bir candır.
İnşallah bundan sonra daha

organize vaziyette Türkiye'nin
her coğrafyasında sporcu kas-
larımız dışında görevimiz olan
sosyal kaslarımızla da tüm
Türkiye'nin yanında olacağız."
şeklinde görüş belirtti. 
Timur: "Herkes
seferber oldu" 

Hem kulüp hem de kuru-
cusu olduğu Nef Vakfı ile dep-
rem bölgesinde yardım ça-
lışması yürüten Erden Timur,
herkesin yardım seferberliği
içinde olduğunu kaydetti.
Deprem sonrası yeniden aya-
ğa kalkma çalışmalarına de-
ğinen Timur, şöyle konuştu:
"İlk günden itibaren başka-
nımızın talimatı ile herkes
seferber oldu. Tüm emek ve-
renlere teşekkür ediyoruz.
Şimdi toplam 1000 adetlik
konteyner kent yapıyoruz.

Bunun dışında 250 kalıcı ko-
nut yapacağız. Yaklaşık 400
milyon lira gibi bir bedeli ola-
cak. Bunun planlaması da
yapılıyor. Zarar gören kent-
lerin projelendirilmesi yapı-
lıyor. Biz de Nef Vakfı olarak
içindeyiz. Yapılacak yeri ken-
dimiz projelendirmiş olacağız.
Her yok oluş yeniden var oluş.
Keşke böyle olmasaydı. O in-
sanların anısına çok daha ni-
telikli kentler üreteceğiz. Tür-
kiye'den ünlü mimarlarımız
çalışıyor. Uluslararası mimarlar
olacak. Topyekun çalışmalar
yapılıyor. Galatasaray olarak
biz de bu çalışmaların içinde
varız. Herhalde 5-6 ay sonra
da Galatasaray olarak konut
projesini başlatacağız. 10
tane de okulu birkaç ay içe-
risinde yapmaya başlaya-
cağız." lİSTANBUL-AA

Arkas Spor, bilet geliri
depremzedelere aktarılacak
müsabakada Fenerbahçe’yi
konuk edecek
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. haftasında yarınki
Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçının
bilet geliri depremzedelere aktarılacak. Arkas
Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı
açıklamada, ligin iki güçlü ekibinin karşılaşacağı
müsabakada voleybol kalitesinin üst düzeyde
olacağını belirtti. Müsabakaya iyi hazırlan-
dıklarını aktaran Özden, "Tüm gücümüzü sa-
haya yansıtarak kazanmak istiyoruz, tüm
İzmirli voleybolseverleri yanımızda görmek
istiyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamada,
karşılaşmanın bilet geliri depremzedelere ba-
ğışlanacağı, taraftarların maça getirecekleri
çocuk kitaplarının da deprem bölgesinde ku-
rulacak kütüphaneye ulaştırılacağı kaydedildi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak Arkas
Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta müsabakası,
bugün saat 14.00'te başlayacak. lİZMİR-AA

NBA’de Cavaliers,
Heat’e mağlup oldu
NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu
Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın
7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük
çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip kar-
şılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.Maçtan
mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da
Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken
milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kay-
detti.Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33
sayılık performans ile takımına galibiyeti
getirdi. Nikola Jokic'ten "triple-double"
Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola
Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta San
Antonio Spurs'a 128-120 mağlup olmaktan
kurtulamadı. Batı Konferansı lideri Nug-
gets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 11 ribaunt, 11
asistle "triple-double"lık performans sergi-
lemesine rağmen takımına galibiyet geti-
remedi. Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını
yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-
double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.Maç-
tan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta
Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott
ise 20 sayı ile oynadı. lİSTANBUL-AA
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sporla hayata tutunuyor

Fatih Karagümrük, kulüp tarihinin
YENİLMEZLİK REKORUNU KIRDI
Spor Toto Süper Lig'in 25.
haftasında Bitexen Giresuns-
por deplasmanından 2-2'lik
beraberlikle dönen VavaCars
Fatih Karagümrük, üst üste
9. maçında kaybetmeyerek
kulüp tarihinin en uzun süreli
yenilmezlik serisini yakaladı.
Levent Mercan ve Fabio Bo-
rini'nin golleriyle Çotanak
Spor Kompleksi'nden 2-2'lik
skorla ayrılan kırmızı-siyah-
lılar, puanını 30'a yükseltti.
Geride kalan 23 maçta 7 ga-
libiyet, 9 beraberlik ve 7 mağ-
lubiyet elde eden Andrea Pir-
lo'nun ekibi, ligdeki son ye-
nilgisini 25 Aralık 2022'de
oynanan 15. haftada Adana
Demirspor deplasmanında
aldı. 2023 yılında yenilgi
yüzü görmeyen Fatih Kara-
gümrük, ligdeki son 9 ma-
çında 4 galibiyet ve 5 bera-
berlikle, kulüp tarihinin de
en uzun yenilmezlik serisine
imza attı. Geride kalan 9 mü-
cadelede Trabzonspor, Yukatel
Kayserispor, MKE Ankaragücü
ve Demir Grup Sivasspor'u

mağlup eden İstanbul ekibi,
Arabam.com Konyaspor, Ka-
sımpaşa, Corendon Alanyas-
por, Beşiktaş ve Bitexen Gi-
resunspor maçlarında ise sa-
hadan 1 puanla ayrıldı. 
Süper Lig tarihindeki en uzun
yenilmezlik serisini 8 maçla
1959-1960 sezonunda yaka-
layan VavaCars Fatih Kara-
gümrük, bu maçlarda Altın-
ordu, Göztepe, Galatasaray,
Beykoz, Ankaragücü ve Tu-
ranspor’u yenmeyi başarırken,
İstanbulspor ve Fenerbahçe
ile de berabere kalmıştı. Kır-
mızı-siyahlı ekibin İtalyan
teknik direktörü Andrea Pirlo,
Bülent Eken'e ait rekorun da
sahibi oldu. Fatih Karagüm-
rük, 9 maçlık yenilmezlik se-
risine imza atarken, bu sezon
ligde en uzun süre bileği bü-
külmeyen 3. takım olmayı
başardı. Lider Galatasaray,
geride kalan 14 haftada 1
beraberlik ve 13 galibiyet
elde ederken, Adana Demirs-
por da sezonun ilk yarısında
11 maçlık yenilmezlik serisi

elde etmişti. Bu 2 takımın
ardından bu sezon üst üste
en fazla maç kaybetmeyen
takım, 9 müsabakayla Fatih
Karagümrük oldu. Bu sezon
Süper Lig'de maçlarında en
fazla gol atılan takım olan
Fatih Karagümrük, 23 maçta
rakip fileleri 49 kez havalan-
dırırken, kalesinde ise 45 gol
gördü. Kırmızı-siyahlı ekibin
bu sezon çıktığı maçlarda top-
lamda 94 gol atıldı. Fatih Ka-
ragümrük maçlarındaki gol
ortalaması 4,08 oldu. Pirlo'nun
ekibinin ardından ligde maç-
larında en fazla gol olan ekip
Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertli
takımın bu sezon oynadığı 23
maçta 83 gol atıldı. Jesus'un
öğrencileri attığı 58 golle bu
anlamda zirvede yer alırken,
kalesinde ise 25 gol gördü.
Ligin ilk yarısında oynanan
Fenerbahçe-VavaCars Fatih
Karagümrük mücadelesini
sarı-lacivertli takım 5-4 ka-
zanırken, bu mücadele se-
zonun en gollü 90 dakikası
oldu. İSTANBUL-AA

Depremden sonra Kah-
ramanmaraşspor'un lig-
den çekilmesinin ardın-
dan 56 yaşındaki Baran,
Afyonkarahisar'ın Bölgesel
Amatör Ligi (BAL) ekip-
lerinden Sandıklıspor ile
anlaştı. Baran, AA mu-
habirine, depreme Kah-
ramanmaraş'ta kulüp bi-
nasının en üst katında
yakalandığını söyledi. Ku-
lüp binasının depremde
zarar görmediğini, Kah-
ramanmaraşspor'un fut-
bolcularıyla kurtarma ça-
lışmalarına katıldığını ak-
taran Baran, şöyle konuş-
tu: "Fikstürde 4.haftada
Karaman'da maçımızı oy-
nayıp, şehre dönmüştük.
Sabahında depremlere ya-
kalandık. Çok zor bir sü-
reç geçirdik. Oradan ay-
rıldıktan sonra memleke-
tim Kırıkkale'ye gittim.
Memleketimdeki evim
yüksekte olduğu için ken-
di evime dahi sığamaz
oldum. Hatta şimdi yük-
sek binaların yanından
geçemiyorum. Hala bir
travma halindeyim. San-
dıklıspor'u önceden tanı-
dığım ve burada görev

aldığım için yönetici ar-
kadaşların ricasıyla gel-
dik." Baran, depremin şid-
detini anlatmaya kelime-
lerin yetersiz kalacağını
belirterek, şöyle devam
etti: "Kendi binamız sağ-
lam çıktı. İstiklalspor'dan
5 kişiyi kaybettik. Birçok
güreşçi ve voleybolcu ar-
kadaşlarımızı kaybettik.
Aralarında talebelerimiz
vardı. 4-5 oyuncunun da
durumları iyi değil, sa-
katlıkları oluştu. Kahra-
manmaraş yerle bir oldu.
Çok korkunç bir şeydi,
anlatılacak gibi bir şey
değil. Allah kimseye böy-
le bir acı yaşatmasın.
Depremin son 15 sani-
yesini hiç unutamıyo-
rum, böyle bir şiddet ola-
maz. Yüksek binaların
tamamı yerle bir olmuş-
tu. Neredeyse sağlam
bina yoktu, insanların
tamamı enkaz altındaydı.
Kimsenin yapacağı bir
şey yoktu çünkü sürekli
sarsıntı vardı. Allah o
bölgede yaşayan insan-
lara sabırlar versin, ger-
çekten çok zor."
lAFYONKARAHİSAR-AA

Galatasaray’dan depremzedeler
yararına müzayede
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun
Özbek, "Asrın felaketi" olarak nitele-
nen Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen vatandaşların

yaralarını sarmak için çalışmaya de-
vam edeceklerini söyledi.
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eşiktaş’taki
Shangr i -La
Bosphorus İs-

tanbul otelinde basın top-
lantısı düzenleyen Pem-
pati, Anne ve çocuklar
için ilk kez spesifik bir
pazaryerini hayata geçi-
riyor. Anne ve çocukları
için aranan çok sayıda
ürüne bu siteden sahip olabil-
mek mümkün. Sektörde yer
alan 15 bin işletmenin üç yıl
içinde belki tamamına yakınının
yer almasının planlandığı Pem-
pati ’de satışa sunulan ürünler
piyasaya göre %20 daha uygun
olacak. Recep İncecik, Aykut
Altındağ, Hayrettin Turan, Talip
Yılmaz, Çağlar Çağatay, Ayşegül
Küçükkurt, Mehmet Ali Doğan
gibi değerli gazeteci dostlarla
birlikte katıldığım toplantıda
Pempati’yi çok iddialı buldum.
Umarım başarılı olurlar. Çünkü
bu alanda büyük bir ihtiyacın
olduğu kanaatindeyim. Sektö-
rün büyük oyuncularına karşı
başarılı olması pazarın genişle-
mesine katkı sağlayacaktır.  

Pempati ismini taşıyan pa-
zaryeri, Anadolu’dan beş yatı-
rımcının bir araya gelmesi ile
kuruldu. Bu oluşum için 100
milyon lira sermaye ile kurulan
Metastore şirketinin Yönetim
Kurulu Başkanı Özkan Salman,
düzenlenen basın toplantısında,
“ilk kez bir pazaryeri, kendisini
anne, anne adayları ve çocuk-
ların yerine koyarak bir site
planladı ”dedi.
Kaliteli hizmet, çok
daha uygun fiyat

Önce Türkiye ardından da
dünyaya yaymak için bu pa-
zaryerini kurduklarının belirten
Salman, “Kaliteli hizmet ve çok
daha uygun fiyat seçenekleri
ile yola çıktık. Odak dağıtmadan
tüm anne, çocuk ve bebek ürün-
lerine tek bir pazaryerinden
ulaşılabilmesi için Pempati’yi
kurduk. İddia ediyoruz ki; bir

anne veya bir ebeveyn
bu siteye girdiğinde
kendisine lazım olan
ürünü mutlaka bula-
cak. Bebek mamasın-
dan emziğe; bebek
arabasından hamile
kıyafetine, çocuk be-
zinden şampuana ka-
dar yaklaşık 250 bin

çeşit ürün Pempati’den temin
edilebilecek. Sadece anne, çocuk
ve bebek kategorisine
bu denli odaklan-
mış bir başka
p a z a r y e r i
yok. Aynı
zamanda
projeksi-
yonu da-
raltarak
bir alan-
da uz-
manlaşıp
verdiği-
miz kali-
teli hizmeti
daha da ar-
tırmak istiyo-
ruz. Ayrıca şunu
da iddia ediyoruz
ki; Pempati aynı ürünü
diğer pazaryerlerine göre en az
yüzde 20 daha uygun fiyata
satacak. Yani Pempati’den daha
ucuza ürün bulmak mümkün
olmayacak” dedi. 
12 milyon günlük
ciro hedefi

Pempati içinde yer alacak
firmalarla görüşmelere başla-
dıklarını belirten Salman, “Şu
an 100 firma ile anlaştık. Birinci
yılın sonunda üç bin firmanın
Pempati’de yer almasını hedef-
liyoruz. Üçüncü yıl sonunda
Pempati’deki şirket sayısı 15
bine ulaşacak. Beşinci yıl so-
nunda ise 35 bin olarak tahmin
ettiğimiz bu sektördeki tüm şir-
ketlerin Pempati’de bir mağa-
zasının olmasını hedefliyoruz”
dedi. Pempati’de sadece anne,
çocuk ve bebek ürünlerinin sa-

tılacağını belirten Salman, “Pem-
pati’de başka bir ürün satılma-
yacak. Çünkü zaten çok büyük
bir pazardan bahsediyoruz. Şöy-
le ki; her yıl ortalama 1.1 milyon
bebek doğuyor. 0-14 yaş arası
nüfus da 19 milyon kişi. Pazar-
yerlerinden alışveriş yapan ka-
dın müşteri sayısı ise 20 mil-
yondan fazla. Aslında niş bir
alana giriyoruz ve burada çok
büyük bir potansiyel olduğunu

düşünüyoruz. Anne, bebek
ve çocuk kategorisinin

pazar büyüklüğü
yaklaşık 100 mil-

yar lira. Pempati
olarak hedefi-
miz ilk yılın so-
nunda mağa-
zalarımızın
toplam ciro-
sunun günlük
12 milyon li-
raya ulaşması.
Üçüncü yıl so-

nunda üç haneli
milyon liralara,

beşinci yıl sonunda
ise milyar liralık hatta

milyar dolarlık cirolara
ulaşmasını hedefliyoruz” dedi. 

Ahilik kültürüne göre
kazanç paylaşılacak

Deyim yerindeyse Anado-
lu’nun bağrından kopup geldik.
Geleneklerimizden aldığımız
ahilik kültürünü de dijital or-
tama taşımayı planlıyoruz. Ahi-
lik kültürüne göre kazandığımızı
paylaşmak ve beraber yol aldı-
ğımız mağazaları daha iyi bir
konuma taşımamız gerekir. Biz
de bunun için çalışacağız. Bu
amaçla mağazalarımıza ürün
tedarik zinciri oluşturmayı plan-
lıyoruz. Bu sayede güç birliği
oluşturup üretici firmalardan
mağazalarımız için ürünleri
daha uygun fiyata tedarik ede-
bileceğiz” dedi. Diğer pazar-
yerlerinden daha ucuza mal sa-
tımını ise Pempati’de mağaza
açan işyerlerinden daha düşük
komisyon alarak başaracaklarını
dile getiren Salman, “Bir yandan
müşteriler için daha kolay, daha
güvenli ve hızlı alışveriş imkanı
sağlarken, bir yandan da ma-
ğazalardan düşük komisyon ala-
cağız. Aynı zamanda büyük bir
tedarik zinciri oluşturacağız.
Mağazalar için ikinci yılın so-
nunda ihracat yapabilme ola-
nağı sunmayı planlıyoruz. Bu
suretle bir yandan yüksek müş-
teri memnuniyetini yakalayacak
bir yandan da mağazalarımızı
yurtdışına açacağız.” dedi. 
Son hızla yatırımlar
devam edecek

Pempati projesi için ilk etap-

ta 10 milyon liralık yatırım
yaparak faaliyete başladığını,
ilerleyen dönemde bu yatırım
tutarının peyderpey artacağını
dile getiren Salman, “Gerek
teknoloji ve gerekse tanıtım
bakımından yatırımlarımız sü-
recek. Hedefimiz her annenin
Pempati’yi bir kez de olsa zi-
yaret etmesini sağlamak. Emi-
niz ki, Pempati’yi ziyaret et-
tikten sonra başka bir pazaryeri

platformuna gitme ihtiyacı
duymayacak. Bu nedenle tüm
annelere ulaşana kadar yatı-
rımlarımız hız kesmeden de-
vam edecek” dedi. Ayrıca kar-
go konusunda çözüm ürete-
ceklerini belirten Salman, “Sek-
törü dışardan ve içerden izledik
kargo ve mağaza müşteri ta-
rafında çeşitli kronik problemler
olduğunu gördük. Örneğin
2022 yılında e-ticaret sektö-

ründe 470 bin şikayet yaşan-
mış. Bunların birçoğu benzer
problemler. Bu kronik prob-
lemlere yönelik bazı çözüm
planlarımız var. Bu planları uy-
gulayabileceğimiz birkaç kargo
şirketi ile görüşmelerimiz sü-
rüyor. Bulacağımız çözümle
hem mağazalarımızın hem de
müşterilerimizin memnuniye-
tini artırmayı planlıyoruz” di-
yerek sözlerini tamamladı.
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Kısa adı İSGİD olan İstanbul Sam-
sunlu Genç İş İnsanları Derneği
2023’te de en çok konuşulan sivil
toplum kuruluşlarından biri
olma yolunda ilerliyor. İS-
GİD-İstanbul Samsunlu
Genç İş İnsanları Derneği
aylık olarak düzenlediği Yö-
netim Kurulu Toplantısı’nı
Başakşehir İstanbul’da bu-
lunan Nokul Bafra Pide Res-
toranı’nda gerçekleştirdi.
Kurulduğu günden bu yana gerek
ekibi, gerek projeleri, gerek orga-
nizasyonları ile dikkatleri üzerinde
toplayan İsgid, 2023’te de dikkat-
leri üzerine çekeceğini gösterdi.
Vizyoner yapısı ile her daim fark
yaratan İsgid, gurbetteki Samsun-
lular tarihinde bir ilki gerçekleşti-
rerek İstanbul Samsunlular Orman
projesi ile öncelikle ülkemiz, ar-

dından Samsun ve İstanbul adına
başarılı ve geleceğe yönelik bir
yatırım gerçekleştirdi. Gelecek ne-

sillere de hediye edilecek
İstanbul Samsunlular Or-
manı birçok dernek ve ku-
ruluşa da örnek oldu. Ül-
kemizde yaşanan acı fela-
ketle birlikte deprem böl-

gesinde de desteklerini sürdüren
İsgid, bölgede çorba dağıtımı ger-
çekleştirdi. Samkon organizasyonu
ile Adıyaman’da kurulan Samsun
Depremzede Konterner Kentinde
de birçok üyesi ile maddi manevi
desteklerde bulundu. Depremden
etkilenen aileler için İstanbul’da
kalıcı bir kampanya başlatmaya

hazırlanan İsgid, depremzede ai-
lelerin yaralarını sarmak için canla
başla çalışmaya devam ediyor. 14-
15 Mart günlerinde Ankara’da
meclis ve bürokrat ziyaretleri ger-
çekleştirecek olan İsgid, seçim ön-
cesi İstanbul ve Samsun’un da si-
yasi nabzını tutmaya yönelik ça-
lışmalar gerçekleştirmeyi planlıyor. 

ABDULMUTTALİB
BAYRAM

Anne ve çocukların yeni adresi ‘Pempati’

Samsunlu Genç İşadamları İSGİD’le atakta

‘Anne ve çocuklar için ilk kez spesifik bir pazaryeri
hayata geçiyor. Pempati, anne ve çocukları için
aranan her ürüne uygun fiyata ulaşabilmeyi

vadediyor. Sektördeki 15 bin işletmenin tamamını
bir araya getirmeyi planlayan Pempati’de satışa

sunulan ürünler piyasaya göre yüzde 
20 daha uygun olacak.

Özkan
Selman

ABDULMUTTALİB
BAYRAM
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