
6 Şubat'ta meydana gelen Kah-
ramanmaraş merkezli deprem-
lerin büyük bir felakete neden
olduğunu anımsatan Akar, fela-
ketin ardından devlet kurumla-
rının ciddi şekilde vaziyet aldığını
ve devlet-millete el ele tek yürek
mücadele yürütmeye devam et-
tiğini bildirdi. Deprem bölgesinde
ilk müdahale konusuyla ilgili
Milli Savunma Bakanı Akar,

"Mehmetçiğin geç çıkması asla
söz konusu olmadığı gibi geri
çağrılması kesinlikle söz konusu
değil. Böyle bir şey düşünülemez."
dedi. Bakan Akar, "Bir ayda 6 bin
320 sortimiz var. Hava Kuvvetle-
rimizin normal şartlarda ulaştırma
sortisi olarak 6 bin 500 sortiyi bir
yılda yaptığını düşünürsek, bizim
ne kadar yoğun çalıştığımız ortaya
çıkacaktır." dedi. » Sayfa 5’te

rta Doğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ) İn-
şaat Mühendisliği Fa-

kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Uğurhan Akyüz, Türkiye'nin,
dünyadaki en aktif deprem ku-
şaklarından birinde yer aldığını
söyledi. Ülkedeki yerleşim alan-
larının yüzde 95'ine yakın kıs-
mının deprem riskiyle karşı kar-
şıya olduğunu ifade eden Akyüz,
yıllardır meydana gelen dep-
remler ve sonrasında yapılan
incelemeler neticesinde, yapı-
ların deprem davranışları hak-
kında oldukça fazla bilgi birikimi
oluştuğunu dile getirdi.

Akyüz, Türkiye gibi deprem
kuşağında yer alan Japonya'nın,
çok büyük bölümünün dağlık
olduğuna ve yerleşim yeri sı-
kıntısı nedeniyle mecburen fay
hattı geçen noktalara da yapı
inşa edildiğine dikkati çekerek,
şu değerlendirmede bulundu:
"Böyle bir durumda yapılması
gereken, depreme önceden ha-
zırlıklı olmak. Bunu yapabilmek
için de deprem riskini tayin ede-

bilmeniz lazım. Yeter ki riskleri
doğru tayin edin, risklere karşı
yeterli derecede önlem alın ve
can güvenliğini sağlayın. Ja-
ponya bunu nasıl yapıyor? Dep-
rem izolatörleri, deprem sö-
nümleyicileri, perde duvarlardan
oluşan sistemler ve bunların ha-
ricinde konvansiyonel klasik in-
şaat yöntemleriyle binayı depre-
me karşı dayanıklı tasarlıyorlar."

Deprem izolatörlerinin çalış-
ma ilkelerini örneklendiren Ak-
yüz, şunları kaydetti: "ABD'de

1994 yılında meydana gelen
Northridge depreminden önce,
bölgede deprem izolatörü kul-
lanılarak inşa edilen bir hasta-
nede yapı sağlığı izleme sistemi
de vardı. Northridge depremin-
den sonra yapı sağlığı izleme
sisteminden alınan kayıtlar in-
celendiğinde, hastanede izola-
törün hemen üstünde depremin
ivme değerinin üçte birine düş-
tüğü görüldü. Yani deprem ya-
pıya 100 tonla değil de 30 tonla
yük aktardı. Depremin kuvvetini

üçte bire indirebilen deprem
izolatörleri zemin, iklim ve çev-
renin uygun olduğu her yapı
için değerlendirilebilir."

Akyüz, deprem izolatörlerinin
risklerine de değinerek şehirlerin
tepelik bölgelerine inşa edilecek
yüksek binalara yönelik rüzgar
yükünün, neredeyse deprem yü-
küyle eşit hale gelebileceğinin
altını çizdi. Akyüz, şu ifadeleri
kullandı: "Yapıyı inşa ederken,
deprem izolatörleri koydunuz
ve binayı güçlendirdiniz. Deprem
meydana geldiğinde yapınızda
herhangi bir hasar olmamasını
bekliyorsunuz ancak rüzgarlı
havalarda da deprem izolatörleri
devreye girebilir ve o sırada yapı
sağa sola 20-30 santim gidip
gelebilir. Bu, yapıya bir zarar
vermez fakat rüzgar, depremden
daha fazla görülen bir doğa
olayı ve her rüzgarda yapının
sallanması pek de konforlu ol-
maz. O nedenle izolatörler dep-
remin kuvvetini azaltır ancak,
her zemin ve iklim için uygun
çözüm olmayabilir." » Sayfa 3’te

O

Türkiye’den Fransa’ya
ihracat rekoru gerçekleşti
Türkiye'nin ihracat rekoru kırdığı
ülkelerden bir tanesi de Avrupa'nın
önde gelen ekonomilerinden Fran-
sa oldu. Dünyanın en büyük 7'nci
ekonomisi ve Almanya'dan sonra
Avrupa Birliği'nde nüfusu en fazla
ikinci ülke olan Fransa, Türkiye
için önemli ihracat potansiyeli ba-
rındıran ekonomiler arasında yer
alıyor. Türkiye, 1 milyar 532 mil-
yon dolarla Fransa'ya tüm zaman-
ların en yüksek ocak-şubat ihra-
catını gerçekleştirdi. » Sayfa 6’da
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Zemin, iklim ve çevrenin uygun olduğu her yapıya uygulanabilen izolatörler, binaların yapım
maliyetini düşük düzeyli artırmasına karşın depremin kuvvetini üçte bire kadar düşürebiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Hatay Kırıkhan Stad-
yumu yanındaki çadır kenti zi-
yaretinin ardından açıklamalarda
bulundu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasında, "Kamu gö-
revlileri, sivil toplum kuruluşları,
gönüllüler, ferdi olarak yardıma
gelenlerle neredeyse yarım mil-
yon insan deprem bölgesinde
vazife üstlendi." dedi. Deprem-

lerden etkilenen Hatay'a ilişkin,
"Önümüzdeki dönemde her fır-
satta şehrimize gelerek, yapılan
çalışmaları bizzat denetleyeceğiz."
ifadesini kullanan Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, "Hasar tespit ça-
lışmaları bitince netleşecek ol-
makla birlikte mevcut duruma
göre Hatay'da 183 bin konut ve
15 bin köy evi yapmayı planlıyo-
ruz." şeklinde konuştu. » Sayfa 5’te

İran'da çoğunlukla kız okullarında
yaşanan ve ülkede protestolara
yol açan toplu zehirlenme vaka-
larıyla ilgili 100'den fazla kişinin
tespit edilerek gözaltına alındığı
bildirildi. İran İçişleri Bakanlığı
tarafından yapılan yazılı açıkla-
mada, Tahran, Kum, Zincan, Hu-
zistan, Hemedan, Fars, Gilan, Batı

Azerbaycan, Doğu Azerbaycan,
Kürdistan ve Rezevi Horasan eya-
letlerindeki okullarda toplu ze-
hirlenme vakalarının failleri olduğu
şüphesiyle 100'den fazla kişinin
gözaltına alındığı belirtildi. Göz-
altına alınanlardan bir kısmının
düşmanca saiklere sahip kişiler
olduğu ifade edildi. » Sayfa 4’te

Bakan Akar: Deprem bölgesine ilk müdahalede,
Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil
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Kasımpaşa Teknik Direktörü Selçuk
İnan, ilk kez eski takımı Galatasaray'a
karşı rakip olmasıyla ilgili yaptığı
açıklamada, "Çıktığımda çok heye-
canlandım. İnsan evine uzun bir ara-
dan sonra rakip olarak geldiğin biraz
karmaşık duygu." dedi. » Sayfa 7’de

Çevre, Şehircilik ve İk-
lim Değişikliği Bakanlığı
ve Toplu Konut İdaresi
Başkanlığınca (TOKİ)

hayata geçirilen "İlk İş
Yerim" projesinde ilk
kuralar 15 Mart'ta çe-
kilecek. » Sayfa 3’te

Selçuk İnan: Çıktığımda
çok heyecanlandım 

Sinsice ilerleyip körlüğe
yol açabilen glokom erken
teşhisle önlenebiliyor

Ittıfak İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN RÖPORTAJI 8’DE

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, halk arasında
"göz tansiyonu" olarak bilinen, glokom
rahatsızlığının, göz sinirinde geri dönüşü
olmayan hasara yol açabildiğini, bu
nedenle erken tanı ve tedavisinin önemli
olduğunu bildirdi. » Sayfa 2’de

Mustafa Pekşen ilk gençlik
yıllarında gönlünü kaptır-
dığı hüsn-i hat sanatına
50 yaşından sonra kâmi-
len başlama imkânı bulan,
bununla birlikte eskilerin,
“kâbili irşâd olan üstad
olur üstad”dan fehvasınca
kısa sürede mühim me-
safeler kat eden bir sa-
natkâr. Depremde İsken-

derun’daki evleri büyük
hasar alan, bununla bir-
likte Hat Sanatı Atölye-
si’nin geçtiğimiz Pazar
günü düzenlediği 2023 Dep-
remi Bağış Müzayedesi’ne
destek olmaktan imtina et-
meyen Hattat Mustafa Pek-
şen ile içinden deprem ve
dahi yazı sanatı geçen bir
e-sohbet gerçekleştirdik.
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“İlk İş Yerim” projesinde ilk
kuralar 15 Mart’ta çekilecek

Hattat Mustafa Pekşen ile içinden
deprem ve sanat geçen bir sohbet...

İZOLATÖRLER, DEPREMİNkuvvetini üçte bire indiriyor

İran’da okullardaki zehirlenme vakalarıyla
ilgili 100’den fazla kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay’da 183 bin
konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz

İstiklal Marşı şairi Mehmet
Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın
kabulünün 102. yıl dönü-
münde kabri başında anıldı.
"12 Mart İstiklal Marşı'nın
kabulü ve Mehmet Akif Er-
soy'u Anma Günü" dolayı-
sıyla Edirnekapı Şehitli-
ği'nde tören düzenlendi.
Mehmet Akif Ersoy'un me-
zarı başında gerçekleştirilen
tören, saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşı'nın okunmasıyla
başladı. Recep Tayyip Er-
doğan Anadolu İmam Ha-
tip Lisesi öğrencisi Hasan
Hüseyin Teker, Kur'an-ı Ke-
rim okudu. Törende, İs-
tanbul Müftüsü Prof. Dr.

Safi Arpaguş da dua etti.
Tören, protokol ve öğren-
cilerin Mehmet Akif Er-
soy'un kabrine karanfil bı-
rakmasıyla sona erdi. Tö-
rene, İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, Büyükşehir Belediye
Başkanvekili Akın Gürhan,
İl Jandarma Komutanı Tüm-

general Yusuf Kenan Topçu,
Emniyet Müdürü Zafer Ak-
taş, İl Milli Eğitim Müdürü
Levent Yazıcı, Eyüpsultan
Kaymakamı İhsan Kara'nın
yanı sıra emniyet mensup-
ları, askeri personel, gaziler,
öğrenciler ve vatandaşlar
katıldı. lİSTANBUL-AA

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı
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Gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırıyor
Bütün modern cihazlarda yer
alan çipler günümüz teknolojik
ürünlerinin en önemi bileşenleri
arasında yer alırken, gelişmiş ül-
kelerin çip üretimini artırmak
için hızla yeni yatırımlara yönel-
mesi dikkati çekiyor.  "Elektronik
cihazların beyni" olarak tanım-
lanan yarı iletken çipler, tekno-
lojik ürünlerin kritik unsurları
arasında başı çekiyor. » Sayfa 6’da

İstanbul Sabahattin Zaim Üni-
versitesi Dr. Öğretim Üyesi
Mehmet Gedik’in editörlü-
ğünde “Disiplinlerarası Sosyal
Hizmet- Holistik Perspektif”
isimli kitap Nobel Akademik
Yayınları tarafından neşredildi. 

SÜLEYMAN DOĞAN » 2’de 

DİSİPLİNLERARASI
SOSYAL HİZMET
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DİSİPLİNLERARASI
SOSYAL HİZMET
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Gedik’in
editörlüğünde “Disiplinlerarası Sosyal
Hizmet- Holistik Perspektif” isimli
kitap Nobel Akademik Yayınları ta-
rafından neşredildi. 

Günümüzde “SOSYAL HİZMET Dİ-
SİPLİNİ”nin bilimsel perspektifte neleri
kapsadığı ve hangi disipliner hiz-
metlerle ilişkili olup olmadığı
konusunun anlaşılmasında ol-
dukça sorun yaşanmaktadır. Do-
layısıyla bu kitap çalışmasında
anlatılmak istenen asıl ana me-
selenin, sosyal hizmetlerin sadece
birey, aile, kurum ve makro düzey
politik sorunların ortaya çıktıktan sonra
ele alınmasının ötesinde koruyucu-önleyici
yöntemler üzerinden sorunların multi-
disipliner ele alınmasının gerekliliğidir. 

Sosyal hizmet, bir bilim, bir disiplin
ve bir meslek olarak eko-sistemin vazge-
çilmez değeri, bir insan hakları ve aynı
zamanda bir sosyal politikadır. Beş ana
tema ve yirmibir bölümden oluşturulan
bu kitap çalışmasında sosyal hizmet pers-
pektifinde disiplinlerarası holistik (bü-
tüncül) dinamik ilişkilerin ne denli gerekli
olduğunun altı çizilmektedir. “Disiplin-
lenarası Sosya Hizmet” kitabında,  mik-
ro-düzey birey, mezzo-düzey aile, grup
ve makro-düzey toplumların eko-sistem
içerisinde sürdürülebilir bir refahının sağ-
lanmasında sorunların sosyal hizmet
perspektifinde anlamlaştırılması ve çö-
zümlere ilişkin stratejilerinin geliştiril-
mesinde katkı sağlaması amaçlanmıştır.
İnsan Hakları

Sosyal disiplinlerin insan hakları,
sosyal adalet ve ortak sorumluluk bi-
linciyle bütün eklektik
“Bilgi (Teori)” ve “Eylem
(Pratik-Operasyonel)”
uygulamaların sosyal hiz-
met uzmanları tarafın-
dan ortaya konulması
eko-sistemin yaşanılabilir
ve güvenilir kılınması
açısından önem arz et-
mektedir. Bütün disip-
linler biyopsikososyal var-
lık olarak insanı eko-sis-
temin en değerli kutsan-
mış varlığı olarak gör-
mektedir. Bu gerekçelerle insan ve top-
lum refahının sağlanmasında sosyal
hizmetlerin multidisipliner perspektifte
geliştirilmesi, insanın “Din-Maneviyat
(Allah)”, “Toplum (Çevre)” ve Doğa
(Tabiat) gibi üç değerli “Hal Yasası” ile
ilişkilendirilerek sorunların holistik an-
lamda çözümlenmesi oldukça önemli
bir husustur.
Asrın Felaketi

Ülkemizde 6 Şubat 2023 tarihinde
Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi et-
kisi altına alan iki depremle (Asrın Fe-
laketi) karşı karşıya kalmış, birinci de-
recede 13 milyon insanımızı doğrudan,
ikinci derecede ülkenin tüm insanlarını
ve aynı zamanda tüm insanlığı madden
ve manen bütün olumsuzluklarıyla et-
kilemiştir. Her şeyden önce bu felakette
yaşamlarını kaybedenlere Allah’tan rah-
met, yakınlarına başı sağ sağlığı ve ya-
ralılarımıza acil şifalar diliyorum. 

İnsanlığın karşılaştığı bütün felaketler,
özellikle de depremler
insan ve topluma yö-
nelik bütün disiplin-
leri doğrudan ve/veya
dolaylı ilgilendirmek-
tedir. Doğal afetler,
birey, aile ve toplum-
sal yitiklerinin yanısıra
toplumsal uyum ve
sosyal çevrelerin de
yitirilebilmesine ne-
den olmaktadır. Dep-
rem meselesine bu
perspektiften ele alın-
dığında; toplumların
her kesimine yönelik hizmetlerin di-
sipliner anlamda sosyal sağaltım ve
sosyal rehabilitasyon boyutlarıyla ele
alınmasını zorunlu kılmaktadır. Eko-
sistem içinde bütün doğal afetler eklektik
mesleki perspektifleri, birbirleri ile iliş-
kilendirerek tüm boyutlarda ve disi-
siplinlerarası alanda ele alınmalıdır.
Birey ve toplumla ilişkilendirilen her
türlü hizmetlerin disiplinlerarası sosyal
hizmet boyutlarıyla holistik anlamda
ele alınmasının nedenli önemli olduğunu

bir kez daha ortaya koymak-
tadır. Bu anlamda; mikro dü-
zey gönüllülere, mezzo düzey

aile ve sivil toplum kurumlarına,
makro düzey devlet ve kamu ku-

ruluşlarına oldukça ihtiyaç duyulmak-
tadır. Bireysel girişimlerin, STK’ların
sundukları bütün hizmetlerin sürdü-
rülebilir bir potansiyele dönüştürülmesi
açısından, disipliner ilişkilerin bilimsel
doğrultuda yönetilebilmesi insan ve
toplumların faydasına sunulması tüm
insanlığın başlıca görevlerindendir.   

Bölümler ve Yazarlar:
• DİSİPLİNLERARASI SOSYAL HİZ-

MET “HOLİSTİK YAKLAŞIM”, Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet GEDİK.

• DİSİPLİNLERARASI EKLEKTİK SOS-
YAL HİZMET UYGULAMALARI, Araş-
tırma Görevlisi Zeynep Uyanık NEGİZ.

• DİSİPLİNLERARASI PERSPEKTİF-
TEN SAĞLIK ve SOSYAL HİZMET, Dr.
Öğr. Üyesi Beyza ERKOÇ.

• TIBBİ SOSYAL HİZMET, Doç. Dr.
Halil ŞENGÜL, Dr. Öğr. Üyesi Arzu
BULUT. 

• KLİNİK PSİKOLOJİ ve KLİNİK SOS-
YAL HİZMET İLİŞKİSİ, Dr. Öğr. Üyesi
Feyza BEKİ.

• DİSİPLİNLERARASI RUH SAĞLIĞI
VE SOSYAL HİZMET Dr.
Öğr. Üyesi Adem KALE-
BAŞI. 

• MANEVİ SOSYAL
HİZMET VE UYGULAMA
ALANI, Doç. Dr. Harun
CEYLAN. 

• DİSİPLİNLERARASI
GERİATRİ VE GERONTO-
LOJİK SOSYAL HİZMET,
Dr. Dr. Öğr. Üyesi Sami
KALAYCI.

• DEĞER, BİLGİ VE
BECERİ BOYUTLARIYLA

ÇOKKÜLTÜRCÜ SOSYAL HİZMET, Dr.
Öğr. Üyesi Fikri KELEŞOĞLU. 

• SOSYAL HİZMET VE SOSYAL İÇER-
ME, Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur OKTAR.

• AİLE DESTEK ÇALIŞMALARI VE
SOSYAL HİZMET, Dr. Esin TÜCCAR. 

• AİLELERLE SOSYAL HİZMET UY-
GULAMALARI MERCEGİNDE HELİKOP-
TER EBEVEYNLİK OLGUSU, Araştırma
Görevlisi Yelda YILMAZ. 

• ÇOCUK REFAHI VE PATERNALİZM:
KURUMSAL BAKIM UYGULAMALARI,
Dr. Öğr. Üyesi Melike BOZTİLKİ. 

• ANTROPOLOJİ VE SOSYAL HİZ-
MET, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARATAŞ. 

• SOSYAL HİZMET VE SOSYAL PO-
LİTİKA İLİŞKİSİ, Dr. Öğr. Üyesi Engin
GÜNEŞ. 

• SOSYAL HİZMET VE SOSYAL SER-
MAYE İLİŞKİSİ, Dr. Öğr. Görevlisi Sela-
hattin AYDIN.

• DİSİPLİNLERARASI ADLİ SOSYAL
HİZMET, Araştırma Görevlisi Ülcay Ece-

nur AVCI. 
• TARİHSEL GELİŞİMİ VE

İŞLEVSEL BOYUTLARIYLA
ORDUDA SOSYAL HİZMET
UYGULAMALARI, Doktora
Öğrencisi Hesna KESEN,
Doç. Dr. Harun CEYLAN. 

• SOSYAL GÜVENLİK
BAĞLAMINDA ALMANYA
SOSYAL HİZMET DİSİPLİNİ
VE SOSYAL YARDIM SİSTE-
Mİ, Dr. Mustafa UYANIK. 

• ALMANYA’DA SİVİL
TOPLUM KURULUŞLARININ
SOSYAL HİZMET PERSPEK-

TİFİNDE GÖÇMEN VE MÜLTECİ ÇA-
LIŞMALARI, Dr. Hakan AYDIN, Dr. Öğr.
Üyesi Abdulhalim İNAM.

• AVRUPA (BELÇİKA) CEZAEVLE-
RİNDE MANEVİ DESTEK HİZMETLERİ

Dr. Öğr. Üyesi Abdulhalim İNAM,
Doktora Öğrencisi Nagihan SEYİS.

Böylesine önemli ve anlamlı kitaptan
dolay başta editör Dr. Öğretim Üyesi Meh-
met Gedik olmak üzere, tüm bölüm ya-
zarlarını tebrik ediyor ve kitabın bilim ala-
nında faydalı olmasını temenni ediyorum.

Dünyaca ünlü astroloğumuz
Michaela Astro, yaptığı ön-
görülerle adından yurt içi
ve yurt dışında bahsettir-
meye devam ediyor. Ünlü
astrolog Türkiye’nin astro-
lojisinde Dünya üzerinde 5
süper güçten biri olacağımızı
ve 2023 yılının ikinci yarı-
sıyla bu çıkış başlayacağını

ifade etti. 'Yaşanan felaket
keşke hiç olmasaydı ama
yaşandı ve ne büyük bir ulus
olduğumuzu dünyaya gös-
terdik, aynı zamanda kısa
sürede toparlanıyor olma-
mızda bir gözdağı oldu' vur-
gusunu yaparken "Her fela-
ketin ardından selamet ge-
lecektir" ifadesini kullandı.

Yurt içi ve yurt dışı birçok
siyasetçi, iş adamı ve ma-
gazin dünyasının ünlü isim-
lerine astrolojik danışmanlık
veren Michaela Astro, ge-
leceğe astroloji ilmiyle ya-
tırım yapmaya başlandığını
ve bunu keşfedenlerin bir
adım önde olduğunu da
sözlerine ekledi.

MİCHAELA ASTRO: TÜRKİYE 5 SÜPER GÜÇTEN BİRİ OLACAK

Diyetisyen Cemre Kamalı, di-
yette doğru bilinen yanlışlar
hakkında bilgi verdi. Diyette
ekmeğin çıkarılması ile sağlıklı
bir çözüm alınamadığını anlatan
Diyetisyen Kamalı, "Ekmek B
grubu vitaminlerinin en önemli
kaynaklarından birisidir. Diyette
en son beslenme akşam 18.00
olmadı. Nedeni; kişinin diyeti
yaşam şekline, standartlarına,
metabolizmasına, günlük uyku
düzenine göre yazılır. En son
beslenme saati bu kriterlere
göre belirlenir. Belirli bir saati
yoktur" dedi. Diyetisyen Cemre
Kamalı, glütensiz her ürün sağ-
lıklı olmadığı söyleyerek, "Maa-
lesef hazır aldığınız glütensiz
ürünlerin çoğu yüksek miktarda
koruyucu ve katkı maddesi içe-
riyor. Glütensiz beslenme biçi-
minin bir tedavi yöntemi olduğu
unutulmamalıdır. Çölyak ve glü-
ten hassasiyeti veya otoimmün
hastalıklar gibi özel beslenme
gereken durumlarda evet glü-

tensiz besinler tüketilebilir fakat
dengeli beslenen ve problemi
olmayan bireyler glütensiz bes-
lenmek zorunda değildir. Bu
sebeple glütensiz ürün tercih
edecekseniz lütfen çok iyi etiket
okuyun. Lif miktarına, şeker ve
kullanılan yağa mutlaka bakın
sağlığınızdan olmayın" ifade-
lerine yer verdi. Kamalı, uzun
süre aç kalınarak kilo verilece-
ğini ancak bunun zayıflamak
olmadığı söyleyerek, "Tartıda
kilo kaybını görmek için 24
saat aç kalmanız yeterli. Ancak
bu gerçek kilo kaybı değildir.
Çünkü bu yöntemle vücut su
kaybına uğruyor ve kaslar
küçülüyor ama yağlar erimi-
yor. Bu aşamada organizma
kendisi için gerekli olan ener-
jiyi yakalamak için kasları
enerjiye dönüştürüyor. İşte bu
nedenle gün boyunca yemek
yemeyen kişi kendini güçsüz
hissetmeye başlıyor." şeklinde
konuştu. lBİLECİK-İHA

Vücudun susuz kalması
kramplara neden olabilir

lokom hastalığına
ilişkin AA muhabi-
rinin sorularını ya-

nıtlayan Türk Oftalmoloji Der-
neği Glokom Birimi Başkanı
Prof. Dr. Kıvanç Güngör, rahat-
sızlığı, "göz sinirinin hasar gör-
mesi sonucu meydana gelen,
başlangıçta görme alanını da-
raltan, ilerleyen dönemlerde
ise körlüğe yol açan ve sinsice
ilerleyen bir hastalık" olarak
tanımladı. Göz sinirinin beyin
ile göz arasında görme işlevini
sağlayan bir organ olduğunu
aktaran Güngör, görme hücre-
lerinin bulunduğu retina taba-
kasından iletimi sağlayan sinir
liflerinin, görme sinirini oluş-
turmak üzere gözün arka tara-
fına doğru ilerleyip orada bir-
leştiğini ve görmenin bu nok-
tadan sonra görüntünün be-
yindeki görme merkezine ile-
tilmesiyle oluştuğunu anlattı.

Prof. Dr. Güngör, glokom
hastalığının, görme yolundaki
sinir hücrelerini bozduğuna dik-
kati çekerek, "Hastalığın önemli
nedenlerinden biri, hastaların
çoğunda yükselen göz tansi-
yonunun, göz sinirindeki kan
dolaşımı ile beslenmesini boz-
ması ve bu basıncın sinir hüc-
relerinde harabiyet oluşturma-
sıdır. Göz sinirinde oluşan ha-
sarın geri dönüşü yoktur. Bu
nedenle erken tanı ve tedavi
çok önemlidir." ifadesini kul-
landı. Glokomun kalıtsal ola-
bileceğini belirten Güngör, ge-
netik ve kalıtsal faktörlerin,
hastalığın alt tiplerinde anahtar
rol oynadığının düşünüldüğünü
dile getirdi. Prof. Dr. Güngör,

genel olarak herkes glokom ge-
liştirebilme riski taşısa da aile-
sinde hastalık öyküsü olan ve
bazı risk faktörlerini taşıyan bi-
reylerin etkilenme olasılığının
kat kat daha yüksek olduğunu
vurguladı.

Hastalığın doğuştan itibaren
her yaşta görülebildiğini, ancak
genellikle 40 yaşlarından sonra
ortaya çıktığını ifade eden Gün-
gör, yaş ilerledikçe bunun gö-
rülme sıklığının arttığını kay-
detti. Prof. Dr. Güngör, gloko-
mun birçok tipinin kadınlarda
daha sık görüldüğünü belirte-
rek, doğumsal olanlara ise er-
keklerde daha sık rastlandığını
belirtti. Türkiye ve dünyada
göz tansiyonunun görülme sık-
lığını aktaran Güngör, şöyle de-
vam etti: "Dünyada glokomlu
kişilerin sayısı, özellikle 40'lı ve
80'li yaşlar arasında geçtiğimiz
yıllarda 70 milyonlardayken
2050'li yıllarda bu sayının en
az iki katına çıkacağı düşünül-
mektedir. Kırk yaş üstünde glo-
kom görülme olasılığı yüzde 2
civarındadır. Bu hastalık nede-
niyle 6,5 milyon insan görmesini
kaybetmiştir. Ülkemizde görül-

me sıklığı yüzde 2-2,5'tur. Tür-
kiye'de tanı konmuş glokomlu
hasta sayısı 500 bin civarındadır.
Ancak glokomlu sayısının bu-
nun 4 katı olduğu tahmin edil-
mektedir. Diğer bir deyişle yak-
laşık 2 milyon hastanın 1,5
milyonu henüz tedaviye kavu-
şamamıştır."

Prof. Dr. Kıvanç Güngör, glo-
kom belirtilerinin, tipine ve or-
taya çıkış yaşına göre farklılık
gösterdiğine işaret ederek, "Has-
talık oldukça sinsi seyirlidir. Be-
lirtileri hastalar tarafından kolay
anlaşılamamaktadır. Örneğin
en sık görülen açık açılı glokom
olgularında şikayetler belli be-
lirsizdir. Baş ağrısı, bulanık gör-
me, yakın görmede sorunlar
olabilir. Fakat hastalığın son
dönemlerine kadar görme nor-
mal kalabilmektedir. Bu klinik
durum erken tanıda güçlük ya-
ratmaktadır. Glokom yaş ve
kronik hastalıklarla artan oran-
da bir ilişki göstermektedir."
diye konuştu. Kronik bir hastalık
olduğu için glokom tedavisinde
hayat boyu takibin ön planda
olduğunun altını çizen Güngör,
tedavideki esas amacın görme

fonksiyonlarının daha da kö-
tüleşmemesi olarak açıkladı.

Prof. Dr. Güngör, tedavide
ilk tercih olan ilaç uygulama-
sında günümüzde kullanılan
çok sayıda göz damlasından
hasta için uygun olanlarla sü-
recin yönetilebildiğini aktardı.
Belli aralıklarla göz siniri üze-
rinde cihazlarla yapılan değer-
lendirmelerde hasar saptanırsa
damlalarla göz tansiyonunu
düşürmek ve görme alanındaki
kaybı durdurmak gerektiğini
belirten Güngör, "Eğer ilaç te-
davisinden olumlu sonuç ala-
mazsak lazer uygulamaları ve
ameliyatlara gereksinim olmak-
tadır. Lazer ve cerrahi işlemler
hastanın klinik durumuna göre
farklı tekniklerle uygulanabil-
mektedir. Tedavi için geç kalı-
nırsa ya da yetersiz olursa glo-
kom körlükle sonuçlanabilmek-
tedir." uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Güngör, Dünya Glo-
kom Derneğince farkındalık
oluşturmak için her yıl mart
ayının ikinci haftasının "Dünya
Glokom Haftası" ilan edildiğini
anımsattı. Türk Oftalmoloji Der-
neği olarak Türkiye'de hastalığın
erken dönemlerde teşhis edi-
lebilmesi ve görmenin koruna-
bilmesi için temel göz muaye-
nelerine olan gereksinimi halka
duyurmayı amaçladıklarını dile
getiren Güngör, hafta kapsa-
mında insanları göz tansiyonu
ölçümü konusunda bilinçlen-
dirmek için çalışmalar yürüt-
tüklerini, glokom hakkında
farkındalığı oluşanların göz
doktorlarına başvurduklarını
ifade etti. lİSTANBUL-AA

G

Sinsice ilerleyip körlüğe yol açabilen
glokom erken teşhisle önlenebiliyor
Prof. Dr. Kıvanç Güngör, halk arasında "göz tansiyonu" olarak bilinen, glo-
kom rahatsızlığının, göz sinirinde geri dönüşü olmayan hasara yol açabil-
diğini, bu nedenle erken tanı ve tedavisinin önemli olduğunu bildirdi.

“Bitki çayı, sağlıklı beslenme
olmadan zayıflatamaz”

Halk arasında ‘kramp’ adıyla
bilinen kasların istemsizce
kasılması sorununun son gün-
lerde pek çok insanın yaşadığı
bir durum olduğunu belirten
Liv Hospital Samsun İç Has-
talıkları Kliniği’nden Uzm. Dr.
Berna Güzel, uyarılarda bu-
lundu. Krampların sık görül-
mesinin çok önemli sağlık
problemlerinin işareti olabi-
leceğine dikkat çeken Uzm.
Dr. Güzel, “Kramplar kasla-
rımızı hareket ettirdiğimizde
oluşan kasılmaların benzeridir
ancak bu kasılma istem
dışı, son derece şid-
detli, ağrılı ve
uzun süreli ola-
bi lmektedir.
Krampın nede-
ninin belirlen-
mesi ve gerek-
liyse buna yö-
nelik bir tedavi
yapılması önem-
lidir. Kramplar sa-
dece bilinç açıkken de-
ğil, uyku sırasında da uy-
kudan uyandıracak kadar şid-
detli olabilmektedir. Yüzme,
araba kullanma gibi durum-
larda hayati tehlikelere neden
olabilmekte ve hayat kalitesini
olumsuz etkilemektedir” dedi.
Kasların yoğun şekilde kul-
lanılması ve kas yorgunluğu

kramplara yol açabileceğini
vurgulayan Uzm. Dr. Berna
Güzel, ağrı ve yorgunluk his-
sinin kasların yorulduğuna
işaret olduğunu ve bu yorul-
manın da gerekli olan ener-
jinin tükenmesine ve kasların
gevşeyememesi sonucunda
kramplara neden olduğunu
belirterek, krampa yol açan
nedenler hakkında “Vücudun
susuz kalması; spor ya da di-
ğer yoğun hareketler sonrası
terleme nedeniyle vücudun
susuz kalması kramplara ne-

den olabilir. Elektrolit
dengesizliği; sod-

yum, kalsiyum ya
da magnezyum
seviyelerinin dü-
şüklüğü hem si-
nir uçlarının
hem de bu si-
nirlerin etkiledi-

ği kasların uya-
rılmasını arttırır ve

kramp gelişimine
neden olur. Kasların

gevşemeden kasılmasının
sebeplerinden biri vücudun
yeteri kadar vitamin almaması
ve kasları besleyememesinden
kaynaklanmaktadır. D, A, B
(B1, B5, B6, B9, B12), C, E
vitamini eksikliği; kas kramp-
larına neden olabilir.” diye
konuştu. lSAMSUN-İHA
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı ve Toplu Konut
İdaresi Başkanlığınca (TOKİ)
hayata geçirilen "İlk İş Yerim"
projesinde ilk kuralar 15 Mart'ta
çekilecek. Bakanlıktan yapılan
açıklamada,"İlk Evim, İlk İş Ye-
rim" projesinin konut ve arsalar
için 7 Kasım 2022'de Ardahan
ve Şırnak'la başlayan kura çe-
kimlerinin Kahramanmaraş mer-
kezli depremler nedeniyle erte-
lendiği, kuralara 6 Mart itibarıyla
Ankara ile tekrar başlandığı ha-
tırlatıldı. Sosyal medya hesa-
bından açıklama yapan Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, projenin,
250 alt sektörü harekete geçi-

rerek, istihdamı desteklediğini
belirtti. Kurum, "Vatandaşımızı
iş sahibi de yapıyoruz. Konut
ve arsa kuralarımız devam eder-
ken sıra iş yerlerine geldi. 12
ilde, 3 bin 106 iş yeri için 15
Mart'ta kuraları çekmeye başlı-
yoruz." bilgisini verdi.

"İlk İş Yerim" projesi kapsa-
mında, 10 bin iş yeri için 15
Mart'ta başlanacak kuralarla 12
ilde, 3 bin 106 iş yerinin hak
sahipleri belirlenecek. İlk etabı
Aksaray'da başlayacak çekiliş-
lerin il ve ilçelere göre dağılımı
şöyle: 15 Mart: Aksaray merkez
220, Konya Meram 308, Çumra
25; Isparta merkez 271, Afyon-
karahisar Dinar 55, Şuhut 44,

Ankara Gölbaşı 1100, Denizli
Bozkurt 88, İzmir Torbalı 77,
Kastamonu Tosya 81, Tekirdağ
Süleymanpaşa 276, Trabzon Of
286, Van Edremit 275.

Altyapısı tamamlanan ve
imar planı hazırlanan 1 milyon
"İlk Evim Arsa" kuralarına da
13-17 Mart arasında devam
edilecek. 23 ilde, 21 bin 120
müstakil ve müşterek arsa hak
sahiplerinin belirleneceği çekil-
işlerin illere göre dağılımı ve
kura tarihleri şöyle: 13 Mart:
Erzincan merkez 550 müstakil,
Kırşehir merkez 1100 müstakil,
Bingöl merkez 440 müstakil,
Aydın merkez 165 müstakil, Is-
parta merkez 440 müstakil, Af-

yonkarahisar merkez 1320 müs-
takil. 14 Mart: Balıkesir merkez
2 bin 200 müstakil, Aksaray mer-
kez 660 müstakil, Kayseri merkez
1650 müstakil. 15 Mart: Konya
merkez 4 bin 400 müstakil. 16
Mart: Tunceli merkez 110 müs-

takil, Kars Merkez 330 müstakil,
Iğdır Merkez 330 müstakil, Ka-
rabük merkez 220 müstakil, Trab-
zon 495 müşterek, Ağrı merkez
275 müstakil, Nevşehir merkez
770 müstakil, Uşak merkez 330
müstakil. lANKARA-AA

rta Doğu Teknik
Ü n i v e r s i t e s i
(ODTÜ) İnşaat

Mühendisliği Fakültesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Uğurhan Akyüz,
AA muhabirine, Türkiye'nin,
dünyadaki en aktif deprem ku-
şaklarından birinde yer aldığını
söyledi. Ülkedeki yerleşim alan-
larının yüzde 95'ine yakın kıs-
mının deprem riskiyle karşı
karşıya olduğunu ifade eden
Akyüz, yıllardır meydana gelen
depremler ve sonrasında yapı-
lan incelemeler neticesinde,
yapıların deprem davranışları
hakkında oldukça fazla bilgi
birikimi oluştuğunu dile getirdi.
Akyüz, Türkiye gibi deprem
kuşağında yer alan Japonya'nın,
çok büyük bölümünün dağlık
olduğuna ve yerleşim yeri sı-
kıntısı nedeniyle mecburen fay
hattı geçen noktalara da yapı
inşa edildiğine dikkati çekerek,
şu değerlendirmede bulundu:
"Böyle bir durumda yapılması
gereken, depreme önceden ha-
zırlıklı olmak. Bunu yapabilmek
için de deprem riskini tayin
edebilmeniz lazım. Yeter ki
riskleri doğru tayin edin, risk-
lere karşı yeterli derecede ön-
lem alın ve can güvenliğini

sağlayın. Japonya bunu nasıl
yapıyor? Deprem izolatörleri,
deprem sönümleyicileri, perde
duvarlardan oluşan sistemler
ve bunların haricinde konvan-
siyonel klasik inşaat yöntem-
leriyle binayı depreme karşı
dayanıklı tasarlıyorlar."

Deprem izolatörleri hakkın-
da bilgi veren Akyüz, deprem
kuvvetinin, yapı sağlığı izleme
sistemleri ile tespit edilebilerek,
ivme cinsinden ölçülebildiğini
anlattı. Deprem izolatörlerinin
çalışma ilkelerini örneklendiren
Akyüz, şunları kaydetti:
"ABD'de 1994 yılında meydana
gelen Northridge depreminden
önce, bölgede deprem izolatörü
kullanılarak inşa edilen bir has-

tanede yapı sağlığı izleme sis-
temi de vardı. Northridge dep-
reminden sonra yapı sağlığı iz-
leme sisteminden alınan ka-
yıtlar incelendiğinde, hastanede
izolatörün hemen üstünde dep-
remin ivme değerinin üçte bi-
rine düştüğü görüldü. Yani dep-
rem yapıya 100 tonla değil de
30 tonla yük aktardı. Depremin
kuvvetini üçte bire indirebilen
deprem izolatörleri zemin, iklim
ve çevrenin uygun olduğu her
yapı için değerlendirilebilir."

Akyüz, deprem izolatörleri-
nin risklerine de değinerek şe-
hirlerin tepelik bölgelerine inşa
edilecek yüksek binalara yönelik
rüzgar yükünün, neredeyse dep-
rem yüküyle eşit hale gelebile-

ceğinin altını çizdi. Akyüz, şu
ifadeleri kullandı: "Yapıyı inşa
ederken, deprem izolatörleri
koydunuz ve binayı güçlendir-
diniz. Deprem meydana geldi-
ğinde yapınızda herhangi bir
hasar olmamasını bekliyorsunuz
ancak rüzgarlı havalarda da
deprem izolatörleri devreye gi-
rebilir ve o sırada yapı sağa
sola 20-30 santim gidip gelebilir.
Bu, yapıya bir zarar vermez
fakat rüzgar, depremden daha
fazla görülen bir doğa olayı
ve her rüzgarda yapının sal-
lanması pek de konforlu ol-
maz. O nedenle izolatörler
depremin kuvvetini azaltır an-
cak, her zemin ve iklim için
uygun çözüm olmayabilir."

Bina inşa edilirken veya son-
radan da yapıya entegre edilen
deprem izolatörlerinin maliye-
tine de değinen Akyüz, söz ko-
nusu sistemin toplam maliyette
hastane projelerinde yüzde 2-
3, yapılarda ise yaklaşık yüzde
5-10 civarında artışa neden ola-
bileceğini dile getirdi. Yapıları
depremin etkilerine karşı ko-
ruyan bir başka sistem olan sö-
nümleyiciler hakkında da ko-
nuşan Akyüz, deprem sönüm-
leyicilerin, izolatörlere göre son-

radan yapıya entegre edilmesi-
nin daha kolay olduğuna dikkati
çekti. Akyüz, "Deprem sönüm-
leyici sistemler, zemin ile yapının
tabanı arasına esnek enerji sö-
nümleyici elemanlar yerleştire-
rek, zeminden yapıya aktarılan
deprem kuvvetlerinin azaltıl-
masına, sismik enerji ve hare-
ketlerini absorbe etmesine yar-
dımcı olur. İzolatörlere göre
daha uygun fiyatlı olan sönüm-
leyiciler, yerli imkanlarla da üre-
tilebiliyor." dedi. Raylı temel
sisteminin de dünyada yaygın
olarak kullanıldığını bildiren
Akyüz, bu teknolojide yapıların
rayların üzerine inşa edildiğini
ve binaların deprem esnasında
yer kabuğundan bağımsız olarak
ray üzerinde hareket ettiğini
söyledi. Yapıların temeline kau-
çuk tamponlar koyularak, dep-
rem esnasında titremesi ve eğil-
mesi yerine yatay sallanmasını
sağlayan raylı temel sisteminde,
bina iskeletinde hidrolik teller
kullanılarak yıkıma engel olun-
duğunu belirten Akyüz, duvar-
ların iç kısımlarında yer alan
boşluklara metal plakalar yer-
leştirildiğini ve böylece yapının
aynı esnada hareket ettiğini dile
getirdi. lANKARA-AA

O

Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen deprem-
lerden etkilenen bölgelerde ça-
lışma yapan Ağrı İbrahim Çeçen
Üniversitesinden (AİÇÜ) bir grup
akademisyen, "Enkaz Yönetim
Rehberi" hazırlıyor. AİÇÜ Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. İbrahim Han koordinesinde,
Doç. Dr. Pınar Baykan ve Doç.
Dr. Ebru Senemtaşı Ünal'ın ha-
zırladığı "Deprem Bölgesinde Et-
kin Enkaz Yönetimi Projesi", Tür-
kiye Bilimsel ve Teknolojik Araş-
tırma Kurumunun (TÜBİTAK)
Doğal Afetler Odaklı Saha Ça-
lışması Acil Destek Programı
kapsamında desteklendi. Bunun
üzerine akademisyenler, dep-
remden etkilenen Malatya, Kah-
ramanmaraş, Adıyaman ve ilçe-
lerinde incelemelerde bulundu.
Deprem bölgesinde çalışmalarını
tamamlayarak Ağrı'ya dönen
akademisyenler, "Enkaz Yönetim
Rehberi"ni tamamlayıp sahadaki

raporlarıyla TÜBİTAK'a sunacak.
Prof. Dr. İbrahim Han, AA mu-
habirine, afetin boyutu, dağıldığı
bölge ve etkilediği insan sayısı
göz önüne alındığında ürkütücü
ve üzücü bir manzarayla karşı-
laştıklarını söyledi. Han, "Devasa
bir enkazla karşı karşıyayız. Üs-
tüne üstlük bu enkaz böyle göz-
den çıkarabileceğiniz ve götürüp
bir yere atabileceğiniz bir enkaz
da değil. Bunun bir maddi bo-
yutu da var. Onu da değerlen-
dirmemiz lazım." dedi. Enkaz
yönetiminin önemine dikkati çe-
ken Han, çalışmaları kapsamında
önerdikleri enkaz yönetim fikrini
"planlama", "müdahale", "enkazı
kaldırma ve ayrıştırma", "iyileş-
tirme" başlıkları altında topla-
dıklarını dile getirdi. Han, enkaz
döküm sahaları belirlenirken yer-
leşim noktalarına uzak, çevre ve
insan sağlığı için risk oluşturma-
yacak yerlerin seçilmesinin öne-
mine dikkati çekti. lAĞRI-AA
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Türk savunma sanayisi bünyesinde
geliştirilen ve büyük ölçüde yenilenen
çok amaçlı zırhlı araç Amazon 4x4'e
ilişkin testlerde sona gelindi. BMC Sa-
vunma, askeri zırhlı araç ailesinin en
küçük üyesi Amazon 4x4 yenilenen
versiyonuyla Birleşik Arap Emirlikle-
ri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen
IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve
Konferansı'nda tanıtıldı. BMC Savunma
Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Meh-
met Altınhan, AA muhabirine, bölgenin
ve dünyanın en önemli savunma sa-
nayisi fuarlarından birisi olan IDEX'i
çok önemsediklerini ve en yeni ürün-
leriyle fuara katıldıklarını söyledi. Ama-
zon'un, yurt içinde ve dışında şu ana
kadar görevini başarıyla icra ettiğini
belirten Altınhan, şu ifadeleri kullandı:
"Sahadan gelen geri bildirimler doğ-
rultusunda bazı iyileştirmeler yaptık.
Özellikle aracın taşıma kapasitesini
artırdık, üzerindeki elektronik yazı-
lımları artırdık. Gösterge paneli tümüyle
elektronik hale geldi. Ergonomiyi ge-
liştirdik, bakım ve idamesini geliştirdik.
Yeni bir yüz yaptık. Daha keskin, güçlü
bir görünüşe kavuştu. Dosta güven,
düşmana korku verecek hale geldi.
Bir de iç ergonomisini değiştirdik. Şu
anda çok daha ergonomik hale geldi."

Yeni tasarımın test sürecine ilişkin
bilgi de veren Altınhan, "İç testlerimizi
tamamladık. Savunma Sanayii Baş-
kanlığımızla yürüttüğümüz bazı pro-
jelerimiz var. Bu projeler kapsamında
test ve kalifikasyonları devam et-
mekte. Kritik testleri atlattı. Çok kısa
süre içerisinde test ve kalifikasyonları
tamamlamış olacağız." dedi. Amazon
4x4'ün, BMC'nin zırhlı araç ailesinin
en küçük aracı olduğunu dile getiren
Altınhan, "Dolayısıyla manevra ka-
biliyeti daha yüksek, meskun mahal-
lerde kullanımı diğer araçlara göre
çok daha avantajlı. Özellikle polisi-
mizin, Özel Harekatımızın, Jandarma
Genel Komutanlığımızın meskun ma-
hal operasyonları için çok önemli bir
araç." diye konuştu. Gücünü 360
beygir motordan alan Amazon 4x4,
800 kilometre menzile ulaşıp, saatte
110 kilometre hıza çıkabiliyor. Azami
yüklü ağırlığı 16 ton olan araç, 7 per-
sonelle görev yapıyor. lANKARA-AA

Yenilenen Türk
zırhlısı Amazon 4x4
göreve hazırlanıyor

Marmara Bölgesi'nde yağışlar
şubatta yüzde 46 azaldı
Trakya'nın tamamında, şu-
battaki yağışların, uzun yıllar
ortalamasına göre yüzde
80'den fazla azaldığı ölçüldü,
Edirne'de şubatta son 63 yılın
en düşük seviyesinde yağış
görüldü. Marmara Bölgesi'nde
yağışlar, şubat ayında geçen
yılın aynı dönemine göre yüz-
de 67, uzun yıllar ortalama-
sına göre yüzde 46 azaldı.
AA muhabirinin Meteoroloji
Genel Müdürlüğü verilerin-
den derlediği bilgilere göre,
Marmara Bölgesi'nde şubatta
uzun yıllar yağış ortalaması
70,7 milimetre olarak ölçül-
dü. Bölgeye geçen yıl şubatta
113,6 milimetre, bu yılın aynı
ayında ise 38 milimetre yağış
düştü. Bölgede şubat yağış-
ları, uzun yıllar ortalamasına
göre yüzde 46, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde
67 azalış gösterdi. Şubattaki
yağışların, İstanbul çevresi
hariç Trakya'nın tamamında,

uzun yıllar ortalamasına göre
yüzde 80'den fazla azaldığı
hesaplandı. Edirne'de nor-
maline göre yüzde 93 azalan
yağışlar, şubatta son 63 yılın
en düşük seviyesinde ölçüldü.
Yağışlı gün sayıları İstanbul,
Kocaeli ile Sakarya'da 15-20
gün aralığında gerçekleşti.
İstanbul Aydın Üniversitesi
Dr. Öğretim Üyesi ve Meteo-
roloji Mühendisi Güven Öz-
demir, AA muhabirine, Türki-
ye'de 6 aydır yağışların ortala-
manın altında seyretmesi ne-
deniyle su açığının oluştuğunu
söyledi. Yağışların azalması ne-
deniyle ülke genelinde şiddetli
kuraklığın yaşandığına dikkati
çeken Özdemir, "Kuraklık dün-
yada olduğu gibi Türkiye'de
de sıklıkla artmaya başladı. Bu
durum Türkiye genelinde şu-
battaki yağışların normaline
ve geçen yılın aynı dönemine
göre azalmasına neden oldu."
dedi. lİSTANBUL-AA

MASAK’a 2022’de şüpheli
işlem bildirimi 425 bini aştı
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Bildirimlerin büyük çoğunluğu
bankalar, ödeme ve elektronik
para kuruluşları ile kripto varlık
hizmet sağlayıcıları tarafından
gönderildi. Mali Suçları Araş-
tırma Kuruluna (MASAK) geçen
yıl intikal eden şüpheli işlem
bildirimi sayısı 425 bin 322
olurken, bildirimlerde çoğun-
lukla vergi kaçakçılığı ve vergi
kaçırma, yasa dışı bahis ve ku-
mar oynatma gibi suçlardan
şüphelenildiği tespit edildi. AA
muhabirinin Hazine ve Maliye
Bakanlığı verilerinden yaptığı
derlemeye göre MASAK, suç
gelirlerinin aklanması ve terö-
rizmin finansmanının önlen-
mesi kapsamında veri toplama,
toplanan verileri analiz etme,
değerlendirme, araştırma ve
inceleme yapma, elde edilen
bilgi ve sonuçları ilgili makam-
lara iletme görevlerini titizlikle
yürütüyor. MASAK'a 2022 yı-
lında toplam 482 bin 120 kişi
hakkında 439 bin 815 bildirim
gelirken, söz konusu bildirim-
lerin 425 bin 322'sini şüpheli
işlem bildirimleri, 13 bin

817'sini adli/kolluk araştırma
talepleri, 676'sını ise diğer ih-
barlar oluşturdu. Geçen yıl şüp-
heli işlem bildirimlerinin büyük
çoğunluğu elektronik ortamda
alınırken, bankalar, ödeme ve
elektronik para kuruluşları ile
kripto varlık hizmet sağlayıcıları
en fazla şüpheli işlem bildirimi
gönderen yükümlüler oldu. Fi-
nansal kuruluşlar ve diğer yü-
kümlülerce 2022 yılında gön-
derilen şüpheli işlem bildirim-
lerinde çoğunlukla vergi ka-
çakçılığı ve vergi kaçırma, yasa
dışı bahis ve kumar oynatma
ile başkası hesabına işlem ya-
pıldığının beyan edilmemesi
suçlarından şüphelenildiği gö-
rüldü. Münferit ve programlı
yükümlülüklere uyum dene-
timleri kapsamında 441 yü-
kümlü denetlendi ve 2022
yılında son 5 yıl içerisindeki
en yüksek sayıya ulaşıldı. Ge-
çen yıl içerisinde gerçekleşti-
rilen yükümlülük denetimleri
sonucunda, 105 milyon liranın
üzerinde idari para cezası ke-
sildi. lANKARA-AA

‘İlk İş Yerim’ projesinde ilk kuralar 15 Mart’ta çekilecek

Deprem bölgesinde akademisyenler
“Enkaz Yönetim Rehberi” hazırlıyor

Zemin, iklim ve çevrenin uygun olduğu her yapıya uygulanabilen izolatörler, binaların yapım
maliyetini düşük düzeyli artırmasına karşın depremin kuvvetini üçte bire kadar düşürebiliyor.

İZOLATÖRLER DÜŞÜK MALİYETLE
depremin kuvvetini üçte bire indiriyor

13İTTİFAK03_Layout 1  12.03.2023  15:55  Page 1



4 PAZARTESİ
13 MART 2023 Dünya İttifakİttifak

TEKNİK MUAYENE HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesine göre pazarlık usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/238061
1-İdarenin
a) Adı                                            : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.
b) Adresi                                       : Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . Şişli/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2123682600 - 2122317614
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                            : TEKNİK MUAYENE HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 54 Kalemden Oluşan Teknik Muayene, Ölçüm ve Raporlama Yapılması
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul il Sınırları İçerisinde İSTAÇ A.Ş.'ne Bağlı Lokasyonlarda Teknik 
                                                     Muayeneler Yapılacak. Tutanaklar İSTAÇ A.Ş. Genel Müdürlük İş 
                                                     Sağlığı ve Güvenliği Şefliğine Teslim Edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe başlama tarihinden itibaren 365(ÜçyüzAltmışBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 23.03.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
                                                     Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL

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

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

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

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

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

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

bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
1) Mekanik Ekipmanları Periyodik Muayeneleri
2) Elektrik Ekipmanları Periyodik Muayeneleri
3) İş Ekipmanları Periyodik Muayeneleri
4) İş Yeri Ortam Ölçümleri
birlikte ya da ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38

inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1793253)

TEKNİK MUAYENE HİZMET ALIM İŞİ
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

        

ran İçişleri Bakan-
lığı tarafından ya-
pılan yazılı açıkla-

mada, Tahran, Kum, Zincan,
Huzistan, Hemedan, Fars, Gilan,
Batı Azerbaycan, Doğu Azer-
baycan, Kürdistan ve Rezevi
Horasan eyaletlerindeki okul-
larda toplu zehirlenme vaka-
larının failleri olduğu şüphesiyle
100'den fazla kişinin gözaltına
alındığı belirtildi. Gözaltına alı-
nanlardan bir kısmının düş-
manca saiklere sahip kişiler ol-
duğu ifade edilen açıklamada,
bunların insanlar ve öğrenciler
arasında korku ve endişe ya-
ratmaya çalıştıkları ve terör ör-
gütleriyle bağlantılı olup olma-
dıklarının belirlenmesi için so-
ruşturmanın devam ettiği kay-
dedildi. Gözaltına alınanlar ara-
sında macera arayışı amacıyla

ve okulları tatil etme niyetiyle
kokulu ve zararsız maddeler
kullanarak zehirlenmelere yol
açan kişilerin de yer aldığı ak-
tarıldı. Açıklamada, geçen haf-
tadan bu yana zehirlenme va-
kalarının sayısının önemli öl-
çüde azaldığı ifade edildi.
İran'da 30 Kasım 2022'den bu
yana genellikle kız öğrencilerin

eğitim gördüğü okullarda toplu
zehirlenme vakaları yaşanıyor.
Öğrencilerde solunum sıkıntısı,
mide bulantısı, baş ağrısı ve
uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler
görülüyor. Şu ana kadar 238
okulda 5 binden fazla öğrenci
zehirlendi.Eğitim ve Öğretim
Bakan Yardımcısı Yunus Penahi,
26 Şubat'ta düzenlediği basın

toplantısında, öğrencilerin ze-
hirlenmesinin kasıtlı olduğunu
değerlendirdiklerini ifade ede-
rek, "Bazı kişilerin başta kız
okulları olmak üzere tüm okul-
ların kapatılmasını istediği tespit
edildi." demişti.

Cumhurbaşkanı İbrahim
Reisi, şüpheli vakaların kay-
nağını araştırmak üzere 1
Mart'ta İçişleri Bakanı Ahmed
Vahidi ve İstihbarat Bakanı İs-
mail Hatib ile Sağlık Bakanı
Behram Aynullahi'yi görevlen-
dirmişti. Reisi, 3 Mart'ta yaptığı
açıklamada ise kız öğrencilerin
zehirlenmesinden İran düş-
manlarını sorumlu tutarak,
"Bugün, ülkenin ilerlemesiyle
birlikte düşmanlıklar da arttı,
bunun en son örneği okullarda
güvensizlik ve ailelerde endişe
ortamı oluşturma girişimidir."

demişti.İran lideri Ayetullah
Ali Hamaney, toplumda endi-
şenin giderek artması üzerine
6 Mart'ta yaptığı açıklamada,
yetkililere olayın üzerine cid-
diyetle gidilmesi ve faillerin
en şiddetli cezaya çarptırılması
talimatı verdiğini belirtmişti.

Yargı Erki Başkanı Gulam
Hüseyin Muhsini Ejei de ze-
hirlenme vakalarının faillerinin
idamla yargılanacağını söyle-
mişti. Açıklamaların ardından
olaylarla ilgili olduğu şüphe-
siyle 7 Mart'ta 5 eyalette dü-
zenlenen operasyonlarla çok
sayıda kişinin gözaltına alındığı
duyurulmuştu.Vakaların önüne
geçilememesine tepki gösteren
öğrenci ve öğretmenler, ülkenin
bazı kentlerinde düzenledikleri
gösterilerle yetkilileri protesto
etmişti. lANKARA-AA

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Ulusal Güvenlik Danışmanı
Jake Sullivan, Gürcistan Cumhurbaş-
kanı Salome Zurabişvili ile bir araya
geldi.Görüşmede Gürcistan'ın Avro-
Atlantik entegrasyonunun iki ülke ta-
rafından da desteklendiği belirtilirken
Gürcistan'ın Avrupa Birliğine (AB)
üyelik süreci için yürüttüğü reformların
ele alındığı aktarıldı.ABD'nin Gürcis-
tan'daki tartışmalı "yabancı ajan" yasa
tasarısının geri çekilmesinden duyduğu
memnuniyetin ifade edildiği görüş-
mede, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları
da konu oldu.Görüşmede, tarafların
Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırım-
ların sürmesi gerektiği ve ülkenin bu
yaptırımların baskısını hissetmeye de-
vam etmesi gerektiği konusunda mu-
tabık kaldığı belirtilirken "(Rusya Devlet
Başkanı Vladimir) Putin Ukrayna'daki
savaştan sorumlu tutulmalı." ifadelerine
yer verildi. lNEW-YORK-AA

ABD ve Gürcistan, Rusya
üzerinde baskıyı sürdürme
konusunda mutabık kaldı

Filistinli gruplar, İsrail hükü-
metiyle mücadelede yol haritası
olacak "Cenin Ulusal Bildirisini
kamuoyuna duyurdu.İşgal al-
tındaki Batı Şeria'da bulunan
Cenin Mülteci Kampı'nda, ulusal
kurumlar ve Filistin Kurtuluş
Örgütü (FKÖ) bünyesindeki
grupların temsilcilerinin katıldığı
bir konferans düzenlendi.Kon-
feransın koordinatörü Remzi
Feyyad, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Filistinli karar
alıcıların, sağcı İsrail hükü-
metiyle mücadelede birlikte
adım atmalarını sağlayacak
resmi bir bildiriyi açıklamak
için bu konferansı düzenle-
diklerini belirtti.Filistinli grup-
ların temsilcilerinden konfe-
ransa katılanların bildiri üze-

rinde anlaştığını kaydeden
Feyyad, Hamas ve İslami Ci-
had'ın konferansa katılmadı-
ğını ancak bildirinin birer
nüshasının bu hareketlere de
gönderileceğini dile getirdi.Fi-
listin halkının tek ve meşru
temsilcisi olması hasebiyle
FKÖ'ye iade-i itibar edilme-
sinin önemine işaret edilen
bildiride, Filistinli grupların
genel sekreterlerinin bir araya
gelmesi ve siyasi liderliğin
harekete geçirilerek ortak bir
mücadele programı hazırla-
ması çağrısı yapıldı.Bildiride,
Siyonist ırkçı projeye karşı
uluslararası forumlarda ve
hukuki platformlarda siyasi
ve yasal bir mücadele hali
ilan edilmesi, direniş ve mü-

cadeleyi destekleme programı
çerçevesinde Filistinlilerin yö-
netimini üstlenecek ulusal
birlik hükümeti kurulması,
Gazze'deki ablukanın yükünü
de hafifletecek şekilde tüm
sektörlerde ekonomik, ulusal
ve sosyal dayanışma girişi-
minin başlatılması gerektiği
belirtildi. Bildiride ayrıca, İs-
rail'in politikalarının deşifre
edilmesi, işlediği suçların he-
sabının sorulması, işgalle mü-
cadelede uluslararası bir güç
oluşturulması, insan hakları
örgütlerinin, İsrail'in ihlalle-
rini ortaya çıkarmadaki ro-
lünün desteklenmesi ve ulus-
lararası toplumdan İsrail'i apart-
heid rejimi olarak tanıması is-
tendi. lRAMALLAH-AA

İ

İran’da okullardaki zehirlenme vakalarıyla
ilgili 100’den fazla kişi gözaltına alındı
İran'da çoğunlukla kız okullarında yaşanan ve ülkede protestolara yol açan toplu zehir-
lenme vakalarıyla ilgili 100'den fazla kişinin tespit edilerek gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli gruplar, İsrail’le mücadelede yol
haritası olacak “Cenin Bildirisini” açıkladı

ABD Merkez Kuvvetler Komu-
tanlığı (CENTCOM) Komutanı
General Michael Erik Kuril-
la'nın Suriye'nin kuzeydoğu-
suna bir ziyaret düzenlediği
bildirildi. CENTCOM'dan ya-
pılan yazılı açıklamada Kuril-
la'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD
birlikleri ve terör örgütü DE-
AŞ'la mücadele bağlamında
kilit rol oynayan yerleri ziyaret
ettiği aktarıldı.Açıklamada,
"Kurilla, ABD'nin ortağı olan

ve DEAŞ'a karşı operasyonlar
düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi
de ziyaret etti." ifadesine yer
verilirken, Suriye'de SDG adını
kullanan terör örgütü
PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı
her gün operasyon düzenlediği"
iddia edildi.Kurilla'nın Suri-
ye'nin kuzeydoğusunda SDG
adını kullanan terör örgütü
PKK/YPG işgalinde bulunan
Haseke ilinde DEAŞ'lıların tu-
tulduğu yerleri de ziyaret ettiği

belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı
ailelerin bulunduğu Roj ve Hol
Kamplarınıda gittiği kaydedil-
di.Açıklamada, Kurilla'nın "İlk
elden, çocukların ne kadar
kötü koşullarda yaşadığını gör-
düm. Hol Kampı insanların
çektiği acıyı açık bir şekilde
ortaya koyuyor. Tek kalıcı çö-
züm, buradaki kişilerin za-
manlı ve başarılı bir şekilde
kendi ülkelerine iade edilmesi."
ifadelerine yer verildi.ABD Ge-
nelkurmay Başkanı da ziyaret
etmişti ABD Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Mark Milley de
4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde
terör örgütü PKK/YPG'nin iş-
galindeki bölgeleri ziyaret et-
mişti. Milley'in Suriye’de sadece
ABD askerleri ile görüştüğü id-
dia edilmişti. Ziyaretin ardından
ABD'nin Ankara Büyükelçisi
Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına
çağrılmış ve Milley'nin Suri-
ye'nin kuzeydoğusuna gerçek-
leştirdiği ziyarete ilişkin izahat
istenmişti. lNEW-YORK-AA

CENTCOM Komutanı Erik Kurilla,
Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret etti
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umhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdo-
ğan, Hatay Kırık-

han Stadyumu yanındaki çadır
kenti ziyaretinin ardından açık-
lamalarda bulundu. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerin ardından yeni konut-
ların inşası için gereken hazır-
lıkları süratle yürüttüklerini be-
lirterek, "Hasar tespit çalışmaları
bitince netleşecek olmakla bir-
likte, mevcut duruma göre Ha-
tay'da 183 bin konut ve 15 bin
köy evi yapmayı planlıyoruz."
dedi. Erdoğan, MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli ile incele-
melerde bulunmak üzere, Kah-
ramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen Hatay'a geldi.
Kırıkhan Stadyumu yanındaki
çadır kenti ziyaretinin ardından
konuşan Erdoğan, Türkiye'de 6
Şubat'ta meydana gelen dep-
remlerin, son asırda maruz kalı-
nan en büyük felaket olarak ta-

rihe geçtiğini vurguladı Erdoğan,
depremlerde hayatını kaybeden
vatandaşlara Allah'tan rahmet,
yakınlarına sabır ve başsağlığı
diledi. Aynı gün art arda yaşanan
iki büyük deprem ve onları izle-
yen binlerce artçı sarsıntının 21
ile ulaşan geniş bir alanda his-
sedildiğini belirten Erdoğan, bu
deprem sonucu, 11 ilin 62 ilçe-
sinde, herkesi yasa boğan can

kayıplarının ve yıkımların ya-
şandığını anlattı. Deprem günü
ve takip eden birkaç gün Türki-
ye'de ağır kış şartlarının hakim
olduğunu hatırlatan Erdoğan,
şöyle konuştu: "Deprem, ulaşım
ve haberleşme altyapısına ciddi
zarar vermişti. Buna rağmen
devlet olarak tüm gücümüz ve
personelimizle bir an önce dep-
remzede vatandaşlarımızın yar-

dımına koştuk. Yıkıntıların altında
kalanlara ulaşmak için arama
kurtarma ekiplerini seferber ettik.
Acil gıda ve barınma ihtiyaçlarını
karşılamak için, ülkemizin dört
bir yanından binlerce tır malze-
meyi bölgeye gönderdik. Gelen
yardımları ve tahliye olan in-
sanlarımızı organize etmek için
bakanlarımızla, valilerimizle, mil-
letvekillerimizle gece gündüz
depremzede vatandaşlarımızla
bütünleşerek, bunun altından
kalktık, kalkıyoruz. Devlet ve
millet hep beraber, tek yürek,
tek bilek olarak deprem bölgesine
doğru adeta sel olup aktık. Kamu
görevlileriyle, sivil toplum ku-
ruluşlarıyla, gönüllüleriyle, ferdi
olarak yardıma gelenlerle birlikte,
neredeyse yarım milyon insan
deprem bölgesinde vazife üst-
lendi. Askeriyle, polisiyle, jan-
darmasıyla, sağlıkçısıyla, diğer
kurumlarımızın ekipleriyle dev-
letimiz sahadaydı. Belediyeleri-
miz, başkanları, personelleri,

araç gereçleriyle ilk günden iti-
baren buradaydı."

Erdoğan, depremden sonra
8 Şubat'ta, müteakiben 20 Şu-
bat'ta Hatay'a geldiklerini ha-
tırlatarak, burada hem deprem-
zede vatandaşlara geçmiş olsun
ve taziye dileklerini sunduklarını
hem de çalışmaları yerinde in-
celeyerek gereken talimatları
verdiklerini söyledi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, bugün üçüncü
kez Hatay'a geldiğini belirterek,
"Cumhur ittifakı olarak da bu-
radayız. Geçen sefer olduğu gibi
MHP Genel Başkanı Sayın Devlet
Bahçeli ile birlikte bu ziyaretleri
yaptık. İnşallah Hatay'ı asla yal-
nız bırakmayacağız." dedi. Dep-
rem gününden itibaren koordi-
natör bakanlar Hulusi Akar ve
Fahrettin Koca'nın hep bölgede
olduğunu anımsatan Erdoğan,
diğer bakanların da kendi alan-
ları ile ilgili konuları takip etmek
üzere defalarca Hatay'a geldiğini
kaydetti. lHATAY-AA

C
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel
Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, milletvekili
aday adaylığı başvurularının 14 Mart'ta
başlayacağını bildirdi. Yıldız, yaptığı
yazılı açıklamada, başvuruların 14 Mart
Salı günü saat 09.00 itibarıyla kabul
edilmeye başlanacağı ve 21 Mart Salı
günü saat 17.00'de sona ereceği bilgisini
verdi. Aday adaylarının belirlenen ta-
rihler arasında MHP Genel Merkezi se-
çim işleri kayıt kabul birimine şahsen
ve belgelerin aslıyla müracaat etmeleri
gerektiğini belirten Yıldız, işlemlerini
hızlandırmak isteyen aday adaylarının,
ön kayıt işlemlerini "https:// basvuru.
mhp.org.tr" internet adresinden yapa-
bileceklerini ifade etti. MHP milletvekili
aday adaylığı için yüzde 40 veya üstü
engelli olanlardan başvuru aidatı alın-
mayacağını aktaran Yıldız, başvuru
aidatı olarak 3 bin liranın Ziraat Bankası
ve Yapı Kredi Bankası Cevizlidere Şu-
besi'nde bulunan hesaplara yatırılabi-
leceğini kaydetti.  lANKARA-AA

TBMM, Afet Yeniden İmar Fonu kurulmasını
öngören kanun teklifi için mesai yapacak
Meclis, çevreye ilişkin düzen-
lemeler içeren kanun teklifi ile
Afet Yeniden İmar Fonu kurul-
masını öngören kanun teklifini
yasalaştırmak için mesai ya-
pacak. TBMM Genel Kurulu,
çevreye ilişkin düzenlemeler
içeren kanun teklifi ile Afet Ye-
niden İmar Fonu kurulmasını
öngören kanun teklifini yasa-
laştırmak için mesai yapacak.
Meclis, önemli konuları ele
alacağı yoğun bir haftaya daha
giriyor.  Haftalık çalışmasına 14
Mart Salı günü başlayacak Ge-
nel Kurulda, Çevre Kanunu ve
Bazı Kanunlar ile 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararna-
mede Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
Teklife göre, kıyıda otopark ih-
tiyacının karşılanması için yer-
altı otoparkı yapılabilecek. İleri
teknoloji sera işletmelerinin
yer alacağı Adana Karataş Ta-
rıma Dayalı İhtisas Organize
Sanayi Bölgesi kurulacak. 100
bin gross tondan büyük tanker,
gemi ve diğer deniz araçları

için idari para cezası miktarı,
100 bin gross ton esas alınarak
hesaplanacak. Genel Kurulda
daha sonra Afet Yeniden İmar
Fonunun Kurulması Hakkında
Kanun Teklifi ele alınacak. Tek-
lifle, afet bölgesi ilan edilen
alanlarda; imar, altyapı ve üst-
yapı çalışmaları için gerekli
kaynağın sağlanması, yönetil-
mesi ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarına aktarılması ama-
cıyla Afet Yeniden İmar Fonu
kurulacak. Fonun kaynakları;
yurt içi ve yurt dışı kaynaklı
nakdi bağış, yardım, hibe ve
krediler, bütçeye bu amaçla
konulacak ödenek, yurt içi ve
yurt dışı sermaye ve para pi-
yasalardan sağlanan finansman
ve kaynaklardan oluşacak. Dış-
işleri Komisyonunun salı günkü
toplantısında, uluslararası an-
laşmaların onaylanmasını uy-
gun bulan 8 kanun teklifi ele
alınacak. Sanayi, Ticaret, Enerji,
Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Tek-
noloji Komisyonu, salı günü
toplanacak. lTBMM-AA

10 soruda Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi
YSK, yaklaşık 9 milyon seçmenin
bulunduğu ve 96 milletvekilini
kapsayan Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerden etkilenen il-
lerde seçimin sağlıklı yürütülmesi
için gereken önlemleri alıyor. 14
Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak
Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi süreci,
Kahramanmaraş merkezli 11 ili
etkileyen depremler nedeniyle yeni
önlemler altında yürütülecek. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Anayasa'nın 116'ncı maddesinin
verdiği yetkiyle 18 Haziran'da ya-
pılması gereken Cumhurbaşkanı
ve 28. Dönem Milletvekili Seçi-
mi'nin 14 Mayıs'ta yenilenmesi
kararını imzaladı. Alınan seçim
kararı sonrası merak edilenleri 10
soruda derlendi.

1 - Deprem bölgesinde kaç
seçmen bulunuyor, bölge kaç
milletvekilini kapsıyor?

Depremlerden etkilenen böl-
gede 11 il seçim, 140'ın üzerinde
ilçe seçim kurulu bulunuyor. Yak-
laşık 9 milyon seçmenin bulun-
duğu bölgenin 96 milletvekilini
kapsadığı belirtiliyor.

2 - Kahramanmaraş merkezli

depremlerden etkilenen 11 ildeki
seçmenlerin adres değişiklikle-
rini ne zamana kadar yapması
gerekecek? Depremzedeler yeni
adres beyanını nasıl yapacak?

YSK ve İçişleri Bakanlığının gö-
rüşmeleri sonrasında depremze-
delerin adres değişikliklerini yap-
ması için kolaylık sağlandı. Dep-
remzedeler, seçim işlemleri için
17 Mart gecesine kadar yeni adres
beyanında bulunabilecek. Adres
beyanı işlemleri, nüfus müdürlük-
lerinin yanı sıra e-Devlet ve nü-
fusmatikler aracılığıyla yapılabi-
lecek. Depremzedeler taşındığı
yerdeki adrese yurt, otel, pansiyon
gibi geçici yerler dahil, aynı il veya
ilçe içindeki ikamet adresi dışında
başka bir konut, prefabrik ev, yurt,
konteyner, çadır kent, huzurevi
ve benzeri yerde barınıyorsa bu
tür geçici yerlere yönelik yeni
adres beyanını, 17 Mart saat
23.59'a kadar yapabilecek. 18 Mart
tarihinden itibaren ise adres be-
yanına dair işlemler, ilçe seçim
kurullarının kararıyla yapılacak.

3 - Örneğin, yıkımın büyük
olduğu Hatay'daki sandıklar Ada-
na'ya taşınabilir mi?

Hayır, taşınamaz. Sadece, aynı
seçim çevresi içinde mahalleler
başka bir mahalleye taşınabilir.
Örneğin, Hatay'ın Defne ilçesindeki
sandıklar, Erzin'e kurulabilir ama
başka bir ile kurulamaz.

4 - İl değiştiren depremzede
seçmenlerin kullandığı oy hangi
seçim çevresi için sayılacak?

Seçmenler, adres kaydını nereye
aldırırsa orada oy kullanacak, oylar
o seçim çevresi için sayılacak.

5 - Depremden etkilenen illerde
sandık nereye, nasıl kurulacak?

Deprem bölgesinde eskiden
hangi okullara sandık kuruluyorsa
aynı okullara yine sandık kurula-
cak. Okullar yıkılmış ya da hasar
görmüş olsa bile bahçesine kon-
teyner konarak oyların kullanıl-
ması sağlanacak.

6 - Evi yıkıldığı için adresi
kalmayanlar ve kütüğünü başka
adrese taşımayanların seçmenlik
hakkı kaybolur mu?

Hayır. Seçimlerin Temel Hü-
kümlerine İlişkin Kanun'un 36.
maddesinde yapılan değişiklik, 6
Nisan 2023'te yürürlüğe girecek.
Madde, "Kütük düzenlemesi ne-
deniyle seçmen hiçbir şekilde oy

kullanma hakkından yoksun bı-
rakılamaz. Adresi kapanmış olması
sebebiyle adres kayıt sisteminde
görünmeyenler, Nüfus ve Vatan-
daşlık İşleri Genel Müdürlüğünün
adres kayıt sisteminde bulunan
en son geçerli adres kayıt bilgileri
kapsamında seçmen kütüğüne
kaydedilirler." hükmünü içeriyor.

Yani evi yıkıldığı için adreslerini
kaybetmiş seçmenler, eski adres-
lerindeki gibi oy kullanma hakkına
sahipler. Bu seçmenler, başka ad-
rese naklini yapmasa bile en son
kayıtlı oldukları geçerli adreste
seçmen olmaya devam edecek.

7 - Depremden etkilenen iller-
den göç eden seçmenler bulunuyor.
Bu durumda göç veren illerdeki
milletvekili sayısı değişti mi?

Milletvekili sayıları, 2839 sayılı
Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 5.
maddesine göre belirleniyor. "Seçim
çevreleri ve her seçim çevresinin
çıkaracağı milletvekili sayısı Yüksek
Seçim Kurulu tarafından, genel
nüfus sayımı sonuçlarının açık-
lanmasından itibaren en geç altı
ay içinde, 4'üncü madde uyarınca
tespit edilerek Resmi Gazete, radyo
ve televizyonla ilan edilir." hük-

münü içeriyor. Buna göre YSK,
31 Aralık 2022 tarihli nüfus ve
TÜİK verilerine göre milletvekili
sayılarını belirledi. Deprem böl-
gesindeki illerin çıkaracağı millet-
vekili sayısı değişmedi.

8 - Milletvekili aday adayı
olmak isteyen kamu görevli-
lerinin ne zaman kadar istifa
etmesi gerekecek?

Milletvekilliği seçiminde aday
adayı olmak isteyen kamu gö-
revlilerinin 16 Mart Perşembe
saat 17.00'ye kadar istifa etmesi
gerekecek.

9 - Bir sandıkta kaç seçmen
oy kullanacak?

Bir sandıkta oy kullanacak seç-
men sayısı il ve ilçelerde 360 ila
380 kişi olacak. Köylerde seçmen
sayısının 400'ü aşmaması halinde
bir sandıkta oy kullanılabilecek.

10 - Türkiye genelinde hangi
saatler arasında oy verilecek?

Türkiye genelinde oy verme
işlemi 08.00 ile 17.00 saatleri
arasında yapılacak. Saat 17.00
itibarıyla sırada bekleyenler varsa
bu kişilerin sandık kurulu baş-
kanınca sayılıp oy vermeleri sağ-
lanacak. lANKARA-AA

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
Hatay Serinyol'daki Türk Silahlı Kuv-
vetleri (TSK) Lojistik Destek Üssü'nde
yapılan Anadolu Ajansı (AA) Editör
Masası'nda gündeme ilişkin soruları
yanıtladı, değerlendirmelerde bu-
lundu. 6 Şubat'ta meydana gelen
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin büyük bir felakete neden oldu-
ğunu anımsatan Akar, felaketin ar-
dından devlet kurumlarının ciddi
şekilde vaziyet aldığını ve devlet-
millete el ele tek yürek mücadele
yürütmeye devam ettiğini bildirdi.
Yaşananlardan ötürü acılarının büyük,
üzüntülerinin derin olduğunu ifade
eden Akar, şöyle konuştu: "O gece
saat 04.30 ila 05.00 arasında çok
yoğun bir faaliyetimiz oldu. Hem
durumu öğrenmek için astlarımızla
özellikle Malatya'daki 2. Ordu Ko-
mutanımız ile yaptığımız görüşmeler
oldu. Bunların hepsini süratli bir şe-
kilde derledik, toparladık. O anda
bize gelen bilgiler çerçevesinde Hatay
Antakya'da bir binanın çöktüğü, 3
askerimizin şehit olduğu haberini
aldık. Bu konularla alakalı bilgi al-
maya devam ederken, ilk bilgi
olarak da süratle Sayın Cumhur-
başkanı'mızı aradık. Saat takriben
05.10 civarındaydı. Sayın Cumhur-
başkanı'mız telefona hemen cevap
verdiler. Kendilerine toplayabildi-
ğimiz bilgileri arz ettik. Genelkurmay
Başkanımız ve Kuvvet Komutanla-

rımız ile bölgeye gitmek için hazırlık
yaptığımızı kendilerine arz ettik.
Bütün birliklerimizin de bu konuda
sefer edilmesini uygun buldular.
Ondan sonra da bu süreç başladı."

Depremin ardından kriz mer-
kezlerinin aktif hale geldiğini, bir-
liklerin, uçakların, gemilerin ve
Türk Silahlı Kuvvetler İnsani Yardım
Tugayı'nda arama-kurtarma konu-
sunda uzman personeli saat
04.30'da seferber ettiklerini vur-
gulayan Akar, şu bilgileri verdi:
"Saat 11.00 civarında İncirlik'e vasıl
olduk. Burada çeşitli zorluklar vardı.
Birincisi son derece olumsuz hava
şartları vardı. Bazı bölgelerde kar
bazı bölgelerde yağmur söz konu-
suydu. Ayrıca, Hatay özelinde ha-
vaalanı pistinin depremden zarar
gördüğü ve uçuşlara kapandığı bil-
gisi de işlerimizi zorlaştırdı. Hatay'a
gelemedik, İncirlik'e inmek zorunda

kaldık. İncirlik'e indikten sonra da
helikopter kullanamadık. Burada
Amanoslar'ın geçilmesinin mümkün
olmadığını pilotlarımız bize rapor
ettiler. Dolayısıyla biz kara yolunu
kullanmak zorunda kaldık. Kara
yolunda ise Belen bölgesinde fela-
kete uğrayan vatandaşlarımızla be-
lirli bir süre kalmak zorunda kaldık.
Bizim bu çerçevedeki faaliyetlerimiz
özet olarak saat 04.30'dan itibaren
başladı. Bütün birliklerimiz o andan
itibaren vatandaşlarımızın yanına
koştu. Deprem bölgesinin askeri
anlamda sorumluluğuna sahip olan
2. Ordu Komutanımız saat 04.45-
04.50 civarında makamındaydı.
Süratle birliklerden, personelin du-
rumuyla ilgili tekmil aldı. Ulaşabil-
diği bilgileri derleyip, toparladı. Ka-
rargahtan bir grup teşkil etmek su-
retiyle saat 05.45'te enkazdaki va-
tandaşlara yardımcı olmak için ça-

lışmalara başladılar. 2. Ordu Ko-
mutanımız ile konuşmamızda valiler
ve kaymakamlarla temasa geçme-
lerini ve koordineli bir şekilde tüm
imkanlarını seferber etmeleri emrini
vermiştik. Arkadaşımız zaten bek-
lemeden bu emri birliklerine ver-
mişti. Dolayısıyla arkadaşlarımız
ilk andan itibaren felaketle ilgili
konulara vaziyet ettiler. Saat
06.17'de 2. Ordu İstikam Alayımızın
personeli Malatya Yeşilyurt'ta 8'i
sağ, 3'ü vefat etmiş 11 vatandaşımızı
enkazdan çıkardılar."

Bakan Akar, Milli Savunma Ba-
kanlığı ve Genelkurmay Başkanlı-
ğının afetin hemen ardından aldığı
tedbirler ve yaptığı çalışmaların
resmi kayıtlarda yer aldığına dikkati
çekerek, "Mehmetçiğin geç çıkması
asla söz konusu olmadığı gibi, geri
çağırılması da kesinlikle söz konusu
değil. Böyle bir şey düşünülemez.
Arkadaşlarımız duruma süratle va-
ziyet ediyorlar ve ellerindeki im-
kanları seferber ediyorlar. Valilikler
ve AFAD ile koordineli yapılması
gerekli ne varsa ilk andan itibaren
yaptılar, bugün de yapmaya devam
ediyorlar. Bundan hiç şüphe yok.
Bunun dışında söylenenlerin hepsi
ya bilgi noksanlığından ya da art
niyetten kaynaklı. Bu söyledikleri-
mizin hepsi resmi olarak ceridele-
rimizde söz konusu olan konular."
şeklinde konuştu. lHATAY-AA
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MHP’de milletvekili aday
adaylığı için başvurular
14 Mart'ta başlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank'ın babası Ali Haydar Varank
vefat etti. Bakanlıktan yapılan açık-
lamaya göre, depremden etkilenen
bölgelerin sanayi tesislerini incelemek
üzere bölgede bulunan Bakan Varank,
acı haberi Malatya'da aldı. Adıya-
man'da bugün gerçekleştireceği zi-
yareti iptal eden Bakan Varank, uçakla
Gaziantep'ten İstanbul'a geçti. Ali
Haydar Varank, yarın Fatih Camisi'nde
öğle namazını müteakip kılınacak
cenaze namazının ardından Edirne-
kapı Mezarlığı'nda defnedilecek. 1939
yılında Trabzon'un Of ilçesinin Gür-
pınar köyünde doğan Ali Haydar Va-
rank, bir süredir hastanede tedavi
görüyordu. Varank, 15 Temmuz 2016
tarihindeki hain darbe girişiminde
oğlu Prof. Dr. İlhan Varank'ı şehit
vermişti. lANKARA-AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank’ın babası Ali Haydar
Varank vefat etti

Bakan Akar: Deprem bölgesine ilk müdahalede,
Mehmetçiğin geç çıkması asla söz konusu değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hasar tespit çalışmaları bitince netleşecek olmakla birlikte
mevcut duruma göre Hatay'da 183 bin konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hatay’da 183 bin
konut ve 15 bin köy evi yapmayı planlıyoruz
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Kahramanmaraş merkezli depremler-
den etkilenen ve OHAL ilan edilen il-
lerdeki yatırımlar için genel teşvik uy-
gulamaları kapsamında düzenlenen ve
6 Şubat itibarıyla yatırım süresi biten
yatırım teşvik belgeleri, talep alınmak-
sızın tamamlanmış sayılacak. Kahra-
manmaraş merkezli depremlerden et-
kilenen ve olağanüstü hal (OHAL) ilan
edilen illerdeki yatırımlar için genel
teşvik uygulamaları kapsamında dü-
zenlenen ve 6 Şubat itibarıyla yatırım
süresi biten, tamamlama vizesi yapıl-
mamış yatırım teşvik belgeleri, talep
alınmaksızın tamamlanmış sayılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Ka-
rarnamesi Resmi Gazete'de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Buna göre, OHAL
ilan edilen illerdeki kalkınma ajansla-
rının yönetim kurulu toplantıları 3 ay
süreyle yapılmayabilecek. Yönetim ku-
rullarının toplanamadığı sürede, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından be-
lirlenen yönetim kurulu yetkileri genel
sekreterce kullanılabilecek.

Bakanlık, bölge kalkınma idareleri
ve OHAL ilan edilen iller dışında bulu-
nan kalkınma ajansları, OHAL ilan edi-
len illerde ekonomik ve sosyal kalkınma
alanında ihya faaliyetlerine destek ol-
mak amacıyla programlar uygulayabi-
lecek. Kalkınma ajansları, OHAL ilan
edilen iller yararına ve OHAL süresince,
taşınmazlar hariç, kiralama ve satın
alma yapabilecek. Depremler dolayısıyla
genel hayata etkili afet bölgesi olarak
kabul edilen yerlerde yapılmakta olan
yatırımlar için genel teşvik uygulamaları
kapsamında düzenlenen ve 6 Şubat
itibarıyla yatırım süresi biten ve ta-
mamlama vizesi yapılmamış yatırım
teşvik belgeleri, talep alınmaksızın, ya-
tırım süresi devam eden yatırım teşvik
belgeleri ise 3 ay içinde talep edilmesi
halinde, yatırım teşvik belgesindeki
kayıt ve şartlar aranmaksızın mevcut
haliyle tamamlanmış sayılacak.

Bu yerlerde yapılmakta olan yatı-
rımlar için bölgesel, büyük ölçekli ve
stratejik teşvik uygulamalarına istina-
den düzenlenen ve 6 Şubat itibarıyla
tamamlama vizesi yapılmamış yatırım
teşvik belgeleri de 3 ay içinde talep
edilmesi halinde, yatırım teşvik bel-
gesinde kayıtlı desteklerin durdurul-
ması ve yararlanılan desteklerin geri
alınmaması suretiyle yatırım teşvik
belgesindeki kayıt ve koşullar aran-
maksızın, mevcut haliyle tamamlanmış
olarak kabul edilecek. l       ANKARA-AA

OHAL kapsamında
yatırım teşviklerine ilişkin
yeni tedbirler alındı

iplerin tedarikinde
özellikle Kovid-19 sal-
gını ile birlikte ciddi

bir sıkıntı yaşanmaya başladı.
Salgın, çip piyasasında talebi ve
üretim seviyelerini etkileyen, pi-
yasayı istikrarsız hale getiren
sert dalgalanmalara neden oldu.
Salgın esnasında sıkı kapanma
tedbirlerinin uygulandığı dö-
nemde özellikle kişisel bilgisayar,
tablet ve oyun konsolları gibi
elektronik cihazlara talep hızla
yükseldi. Bu durum nedeniyle
söz konusu cihazlara yönelik çip
talebinde sert bir artış meydana
geldi. Ancak ülkelerin kısıtlayıcı
tedbirleri yumuşatarak açılma-
sıyla bu talep hızla geriledi. Sal-
gında otomotiv sektörüne olan
talep de düşmüştü. Araç üreti-
mindeki azalma sektörün çip ta-
lebini durgunluğa sürüklerken,
çip üreticileri otomobillere yö-
nelik üretimi azalttı. Otomobil
sektörünün toparlanması ve daha
fazla çip yer alan elektrikli oto-
mobillerin yaygınlaşması ile bir-
likte çip talebi tekrar hız kazandı.
Kovid-19, çip kıtlığına neden
olan bazı üretim sorunlarını da
ortaya çıkardı. Bazı çip üretim
tesisleri kapanmak zorunda ka-
lırken, bazıları da işçi sayısını
ve üretim miktarını azalttı. Bu

süreçte çiplerin teslimatlarında
da gecikmeler yaşandı. Son dö-
nemde özellikle hızlı teknolojik
ilerleme ve her gün yeni cihaz-
ların ortaya çıkması, çiplere yö-
nelik talebin hızla artmasını be-
raberinde getirdi. Özellikle akıllı
telefon ve çeşitli akıllı cihazların
yaygınlaşmasının ortaya çıkardığı
artan çip talebi üreticileri zorladı.
ABD ile Çin arasında devam
eden ticari gerilimler de çip sek-
törünü olumsuz etkiledi. Pek
çok ABD firması, Çinli çip üreti-
cilerinden alımları sonlandırdı.
Bu da zaten sıkışık olan çip sek-
törünü daha da sıkıntıya soktu.

Dünya genelinde bir süredir
yaşanan çip krizinin aşılması
için bu alana önemli miktarda
yeni yatırımlar yapılması dikkati
çekiyor. AA muhabirinin çip üre-
ticileri derneği SEMI'den derle-

diği verilere göre, 2021'den 2023
sonuna kadarki dönemde dünya
çapında 84 büyük çip üretim
tesisi inşasına başlanacak. Bu
tesislere yapılacak toplam yatırım
miktarı da 500 milyar doları
aşacak. Yeni çip üretim tesisi in-
şasına başlangıç sayısı, 2021'de
23, 2022'de 33 olurken, bu ra-
kam 2023'te 28'i bulacak. Bu
çerçevede 2021-2023 dönemin-
de Çin'de 20, ABD'de 18, Avrupa
ve yakın çevresinde 17, Tay-
van'da 14, Japonya'da 6, Gü-
neydoğu Asya ülkelerinde 6 ve
Güney Kore'de 3 yeni çip fabri-
kası inşaatına başlandı.

Günümüzde çip üretiminin
büyük kısmı Asya ülkelerinde
gerçekleştiriliyor. Küresel çip üre-
timinin yarıya yakını ve gelişmiş
çiplerin neredeyse tamamı Tay-
van'da üretiliyor. Çip üretimi için

zor bir süreç ve ciddi boyutta
yatırımlar gerekiyor. Çip fabri-
kaları çok yüksek maliyete sahip
yatırımlar arasında yer alıyor.
Bu tesisler kurulduktan sonra
kesintisiz üretim yapılıyor. Baş-
langıç düzeyinde bir çip üretim
tesisinin maliyetinin 15 milyar
doları bulduğu belirtiliyor. Çip
fabrikaları, teknolojik ilerleme
nedeniyle yaklaşık 5 yılda eskimiş
kabul edilebiliyor.

Halihazırda çip üretiminin
yüzde 75'i Doğu Asya'da ger-
çekleştiriliyor. Tayvan, Güney
Kore, Japonya, Çin ve ABD,
çip üretiminde öncü ülkeler
konumunda yer alıyor. Gelişmiş
çiplerin ise yüzde 90'ı Tay-
van'da üretiliyor. Tayvan mer-
kezli TSMC, dünyanın en bü-
yük çip üreticisi durumunda
bulunuyor. Şirketin piyasa de-
ğeri 400 milyar doları, yıllık
geliri de 70 milyar doları bu-
luyor. Çip üretiminde ikinci sı-
rayı ABD merkezli Intel firması
alıyor. Piyasa değeri 100 milyar
dolar olan şirketin geliri 69
milyar dolar seviyesinde sey-
rediyor. Bu alanda bir başka
ABD'li çip üreticisi Qualcomm
üçüncü sırada bulunuyor. Pi-
yasa değeri 128,5 milyar dolar
olan Qualcomm'un hasılatı

42,1 milyar dolar seviyesinde
gerçekleşti. Dördüncü sırada
da yine ABD merkezli Broad-
com firması yer alıyor. Bu şir-
ketin piyasa değeri 234,5 mil-
yar avro, geliri de 33,2 milyar
dolar seviyesinde seyrediyor.
ABD merkezli Micron firması
da 5'inci sırada yer alıyor. Bu
firmanın piyasa değeri 55,7
milyar doları, geliri de 30,7
milyar doları buluyor. Nvidia,
bir başka ABD merkezli çip
üreticisi durumunda. 6'ncı sı-
radaki firmanın piyasa değeri
405,9 milyar dolar, yıllık geliri
de 28,5 milyar dolar seviye-
sinde seyrediyor. ABD merkezli
Applied Materials da 89,4 mil-
yar dolarlık piyasa değeri ve
25,8 milyar dolarlık gelirle
7'nci sırayı alıyor. Çip üretiminde
8'inci sırada olan Tayvanlı şirket
ASE Technology'nin yıllık geliri
23 milyar doları buluyor. ABD
firması AMD de 109 milyar do-
larlık piyasa değerine sahip du-
rumda. Şirket, 22,8 milyar do-
larlık gelirle 9'uncu sırada yer
alıyor. Hollanda merkezli ASML
firması, çip sektöründe 10'uncu
sırada bulunuyor. Şirketin piyasa
değeri 234 milyar dolar olurken,
geliri 21,3 milyar dolar seviye-
sinde seyrediyor. lBRÜKSEL-AA

Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'ta meydana gelen deprem-
lerin yıkıma neden olduğu Ga-
ziantep'in Nurdağı ilçesinde çok
sayıda kişinin ekmek kapısı olan
oto galeriler de büyük hasar
aldı. Türkiye'nin önemli oto
alım satım yerlerinden Nurdağı
ilçesindeki galerilerde özellikle
ticari ve panelvan tipi araçların
satışı ön planda bulunuyor. Çok
sayıda kişiye doğrudan ve dolaylı
ekmek kapısı olan oto galerilerin
önünde satış için bekleyen yüz-
lerce araç, depremde enkaz al-
tında kaldı. Yürütülen çalışma
sonucu çoğunluğu enkaz altın-
dan çıkarılan ve boş bir araziye
götürülen araçlar, polis ekiple-
rince korunuyor. İlçede oto ga-
lericilik yapan Harun Çolak, il-
çede yaşayanların önemli kıs-
mının geçimini bu işten sağla-
dığını söyledi. Depremin ken-
dilerini maddi ve manevi olarak
çok etkilediğini belirten Çolak,
"İlçede en az 500 galeri vardı.
Her galeri 10 kişiye ortalama

ekmek kapısı olsa, 5 bin kişi
yapıyor. Yaklaşık 5 bin kişi bu
işten geçimini sağlıyor. Bu ga-
lerilerde satışı bekleyen aşağı
yukarı 5 bin araç vardı. Bunun
en az 1000'i gitti." dedi. Galeri-
sindeki 17 araçtan 7'sinin enkaz
altında kaldığını kaydeden Ço-
lak, "İlçedeki vatandaşın dörtte
biri bu işle uğraşıyor. Türkiye'de
bu anlamda ilk sıradaydık. Tür-
kiye'nin hemen hemen hiçbir
yerinde böyle bir ticaret yok.
Panelvanları açıp tadilat yaparak
projeyle minibüse çeviriyorduk.
Onun da bir avantajı vardı. Bir
de konum olarak avantajımız
vardı. Güzel bir ticaretimiz vardı
burada." ifadelerini kullandı.
Hasar gören araçlarının çoğunun
kullanılamaz halde olduğuna
dikkati çeken Çolak, "Hepsi pert
durumda. Bunlar artık yapılmaz.
Bakıyorsunuz araç sıfır kilometre
ama tavanı komple gitmiş. Yani
depremde en çok zarar gören
sektör galericiler oldu." diye ko-
nuştu. lGAZİANTEP-AA

Ç

Depremde kovanları zarar gören
arıcılar üretimi sürdürmek istiyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şu-
bat'taki depremlerin etkilediği Adı-
yaman'da iş yerleri yıkılan ya da
hasar gören esnaf için "prefabrik
çarşı"nın kurulum çalışmaları baş-
ladı. Merkez üssü Kahramanma-
raş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri
olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki
depremlerden en çok etkilenen il-
lerden Adıyaman'da yıkılan 5 bin
826 binadaki çok sayıdaki iş yeri
kullanılamaz hale geldi. Kazanç
kapıları kapalı kalan esnafın yeniden
ekonomik gelir elde etmesi için ilk
etapta 300'ün üzerinde iş yerini
barındıran prefabrik çarşı kurulacak.
Kentte iş yerleri yıkılan ya da hasar
gören esnaf, kardeş belediyelerin
desteğiyle şehir merkezinde 5 nok-
tada oluşturulacak geçici iş yerleriyle
faaliyetlerini sürdürecek. Adıyaman
Belediye Başkanı Süleyman Kılınç,
depremzedeler için çadır kent, kon-
teyner kent ve konut yapımının eş
zamanlı devam ettiğini söyledi. Kı-
lınç, insanların hayatlarını devam
ettirebilmeleri için ticari hayatın
şart olduğuna işaret ederek, "İş yer-

leri enkaz haline gelen esnafımızın
ticaretlerine devam etmeleri lazım.
Bu anlamda 21 metrekare büyük-
lüğünde dükkanlar yapıyoruz. İnşaat
çalışmaları başladı. Hayatın devam
etmesi için esnafın mağduriyetini
gidermemiz gerekiyor. Bir nebze
de bu iş yerleri biraz ferahlık sağ-
layacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde
sürüyor." diye konuştu. Depremden
etkilenen esnafın mağduriyet ya-
şadığına değinen Kılınç, şunları
kaydetti: "5 nokta belirledik. İlk
etapta 300'ün üzerinde iş yerinin
yapımını planlıyoruz. İhtiyaca göre
bu sayıyı artıracağız. İş yerleri az
hasarlı ya da hasarsız esnafımızın
da bir taraftan ticari hayata başla-
ması gerekiyor. Rekabet koşulunun
oluşması noktasında dengeyi sağ-
lamaya çalışıyoruz. Sandviç panel
dedikleri yerinde imalatları yapılan
konteyner benzeri ama daha estetik
yapılar olacak. Kurulacak alanların
konumları da güzel. Amacımız
şehri ekonomik olarak canlandır-
mak. Böyle olmazsa şehir, şehir ol-
maktan çıkar." lADIYAMAN-AA
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Kahramanmaraş Bal Üretici-
leri Birliği Başkanı Fevzi Öz-
gül, depremde kovanları za-
rar gören ve arıları telef olan
arıcıların üretimlerini sür-
dürmek için çalıştığını belirtti.
Özgül, merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve "Asrın fe-
laketi" olarak nitelendirilen
6 Şubat'taki depremler ne-
deniyle arıcıların da büyük
zarar gördüğüne dikkati çekti.
Kahramanmaraş'ın bal üre-
timinde söz sahibi bir bölge
olduğunu, geçen yıl 500 ton
bal üretildiğini hatırlatan Öz-
gül, bu yıl ise deprem nede-
niyle bunun yüzde 50 azal-
masını beklediklerini söyledi.
Yeni ihracat bağlantıları kur-
mak için görüşmeler sürdür-
dükleri sırada yaşanan dep-
remin tüm projelerini rafa
kaldırdığını bildiren Özgül,
sarsıntıyla devrilen kovan-
larda çok sayıda arının telef
olduğunu, soğuk havanın da
zayiatı artırdığını dile getirdi.

Özgül, şöyle konuştu: "Çok
büyük zarar var. Bu zarar
karşılanmazsa arıcılarımız
yok olacak. Devletin bize des-
tek vermesi lazım. Dökülen
arılarımızın karşılanması la-
zım. Yem ve kek desteği ve-
rilmesi lazım. İlkbahar bes-
lenme şekerinin hibe olarak
verilmesi lazım. Canlı arı ve
kovan verilmesi lazım. Bu
tür şeyler elimize geçerse biz
tekrar ayağa kalkarız, ülke
ekonomisine katkıda bulu-
nuruz, evimizi geçindiririz.
Devlet bizim elimizden tutar.
O ümitteyiz. Bir çalışma ol-
duğunu duyduk, sevinçle kar-
şıladık." Afşin Belediyesi ve
Hacettepe Üniversitesi işbir-
liğinde yürütülen proje kap-
samında Afşin'e dünyanın en
büyük tek parça lavanta tar-
lasının kurulduğunu da be-
lirten Özgül, burada üretilen
balı Türkiye'ye ve dünyaya
tanıttıklarını kaydetti.
lKAHRAMANMARAŞ-AA

Adıyaman’da depremzede esnaf 
için “prefabrik çarşı” kuruluyor

Türkiye, 1 milyar 532 milyon
dolarla Fransa'ya tüm zamanların
en yüksek ocak-şubat ihracatını
gerçekleştirdi. Türkiye, küresel
ekonomideki belirsizliklere karşın
ihracatta rekorlar kırmaya devam
ediyor. Avrupa'ya ticarette et-
kinliğini koruyan Türk şirketleri,
bölgeye ihracatını hız kaybet-
meden sürdürüyor. Türkiye'nin
ihracat rekoru kırdığı ülkelerden
bir tanesi de Avrupa'nın önde
gelen ekonomilerinden Fransa
oldu. Dünyanın en büyük 7'nci
ekonomisi ve Almanya'dan sonra
Avrupa Birliği'nde (AB) nüfusu
en fazla ikinci ülke olan Fransa,
Türkiye için önemli ihracat po-
tansiyeli barındıran ekonomiler
arasında yer alıyor. AA muhabi-
rinin Türkiye İhracatçılar Meclisi
(TİM) verilerinden derlediği bil-
gilere göre, Türkiye, 1 milyar
532 milyon dolarla Fransa'ya

tüm zamanların en yüksek ocak-
şubat ihracatını gerçekleştirdi.
Türkiye'nin Fransa'ya ihracatı,
yılın ilk 2 ayında 2022'nin aynı
dönemine kıyasla yüzde 15,7
artarken, Fransa'nın toplam ih-
racat içerisindeki payı yüzde 4
oldu. Fransa, aynı zamanda
Türkiye'nin en fazla ihracat
yaptığı 6. ülke olarak kayıtlara
geçti. Fransa, 208 milyon 441
bin dolarla Türkiye'nin ihraca-
tını değer bazında en fazla ar-
tırdığı 3'üncü ülke oldu.

Sektörel olarak bakıldığında
Fransa'ya ihracatta sanayi sek-
törü ön plana çıktı. Ülkeye en
fazla dış satım gerçekleştiren
ilk 8 sektör, sanayi bünyesinde
yer alıyor. Fransa'ya en fazla ih-
racatı 628 milyon 680 bin do-
larla otomotiv endüstrisi yaptı.
Otomotivi, 195 milyon 869 bin
dolarla hazır giyim ve konfek-

siyon, 136 milyon 515 bin do-
larla elektrik ve elektronik, 96
milyon 934 bin dolarla kimyevi
maddeler ve mamulleri, 93 mil-
yon 459 bin dolarla demir ve
demir dışı metaller, 55 milyon
196 bin dolarla makine ve ak-
samları, 50 milyon 809 bin do-
larla çelik, 50 milyon 706 bin
dolarla iklimlendirme sanayi
sektörleri izledi. Ülkenin en az
talep gösterdiği sektörler ise

160 bin dolarla süs bitkileri ve
mamulleri, 302 bin dolarla tü-
tün, 411 bin dolarla gemi yat
ve hizmetleri, 669 bin dolarla
zeytin ve zeytinyağı, 1 milyon
266 bin dolarla diğer sanayi
ürünleri oldu. Fransa'ya Ocak-
Şubat 2023'te geçen yılın aynı
dönemine göre değer bazında
ihracatını en fazla arttığı sektör
de otomotiv endüstrisi oldu.
Otomotiv endüstrisi bu dönemde

Fransa'ya ihracatını 242 milyon
221 bin dolar artırdı. Otomotivi,
10 milyon 85 bin dolar artışla
çelik, 5 milyon 387 bin dolar
yükselişle fındık ve mamulleri,
3 milyon 948 bin dolar artışla
iklimlendirme sanayi, 3 milyon
258 bin dolar yükselişle hububat,
bakliyat, yağlı tohumlar ve ma-
mulleri izledi. Fransa'ya fındık
ve mamulleri 29 milyon 499
bin dolar, hububat, bakliyat,
yağlı tohumlar ve mamulleri 12
milyon 779 bin dolar tutarında
dış satım gerçekleştirdi. İller ba-
zında bakıldığında Fransa'ya
İstanbul'dan 515 milyon 608
bin dolar, Bursa'dan 278 mil-
yon 976 bin dolar, Kocaeli'den
245 milyon 77 bin dolar, İz-
mir'den 100 milyon 738 bin
dolar ve Sakarya'dan 84 milyon
966 bin dolar tutarında ihracat
yapıldı. lİSTANBUL-AA

Türkiye’den Fransa’ya ocak-şubat döneminde ihracat rekoru kırıldı

Bütün modern cihazlarda yer alan çipler günümüz teknolojik ürünlerinin en önemi bileşenleri arasında
yer alırken, gelişmiş ülkelerin çip üretimini artırmak için hızla yeni yatırımlara yönelmesi dikkati çekiyor.

Depremin vurduğu Nurdağı ilçesinde
oto galericiler de büyük yara aldı

Gelişmiş ülkeler çip yatırımlarını hızlandırıyor
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ürkiye  Maarif
V a k f ı n d a n
(TMV)  yapılan

açıklamaya göre, 10 ülkeden
1500  sporcunun katıldığı  1.
Afrika Maarif Spor Oyunları,
Batı Afrika ülkelerinden Ma-
li’de gerçekleştiriliyor.Mali Milli
Eğitim Bakanı Dedeou Ous-
mane, Mali Gençlik ve Spor
Bakanı Mossa Ag Attaher, Tür-
kiye'nin Bamako Büyükelçisi
Murat Mustafa  Onart,  TMV
Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün
ve çok sayıda davetlinin ka-
tıldığı açılış töreninde, Türki-
ye’de  yaşanan  deprem  fela-
ketinde hayatını kaybedenler
için  saygı  duruşunda  bulu-
nuldu ve stadyuma deprem-
zedeler için destek pankartları
asıldı. Mali Milli Eğitim Bakanı
Ousmane törende yaptığı ko-
nuşmada,  "Kardeş ülke Tür-
kiye’de depremde vefat eden
herkese Allah'tan rahmet, ya-
ralılara acil şifalar diliyorum.
Mali tüm devlet gücü ile bu
zor zamanda Türkiye'nin ya-
nındadır.  Ülkemize  misafir
olarak gelen tüm sporculara
ve buna vesile olan Türkiye
Maarif Vakfına teşekkür ede-
rim." dedi. 
Mali Gençlik ve Spor Ba-

kanı Attaher de “Türkiye Maa-
rif Vakfını bu organizasyonda
sporun değerini gösterdiği ve
çocuklarımıza sporu sevdirdiği
için tebrik ediyorum. Üç gün
boyunca  Bamako’nun  genç
sporcuları ve Afrika’nın kardeş
ülkelerinden gelen sporcula-
rımız sporun farklı dallarında
yarışacaklar.  Ülkemize  hoş
geldiniz. Bu kıymetli organi-
zasyonda emeği geçen herkesi
tebrik ediyorum."  ifadelerini

kullandı.    Büyükelçi  Onart,
"Türkiye’de  yaşanan  bu  zor
dönemde yanımızda olan Ma-
li’ye ve tüm kardeş Afrika ül-
kelerine teşekkür ederim. Bu-
gün çok gururluyum. Çünkü
Maarif Vakfı ve Mali’nin des-
teği ile 10 ülkenin gençlerini
bir araya topladık." sözleriyle
etkinliğin birlik ve beraberliğe
katkı sunacağına işaret etti. 
TMV  Başkanı  Akgün  ise

Kahramanmaraş  merkezli
depremlere  değinerek,  "Bu
süreçte en büyük destekçile-
rimiz,  sizler gibi dostlarımız
ve  kardeşlerimizdir.  Ulaştır-
dığınız destekleriniz  ve  etti-
ğiniz dualar için sizlere mü-
teşekkiriz. Türk milleti bu zor
gününde derdiyle dertlenen-
leri ve kendisine uzatılan yar-
dım elini hiçbir zaman unut-
mayacaktır."  değerlendirme-
sinde bulundu.  Oyunlara ka-

tılan ülkelerle bu vesileyle ku-
rulan münasebetlerin ve ka-
tılımcılar arasında gelişen po-
zitif  enerjinin  herkese  yeni
bir kültürel diplomasi kapısı
açacağını düşündüğünü ifade
eden Akgün, şunları kaydet-
ti:"Oyunlara 10 ayrı ülkeden
1500 sporcunun katılması, bu
umudumuzu  güçlendiriyor.
Futboldan voleybola, yüzme-
den uzun atlamaya kadar bir-
çok dalda yapılacak müsaba-
kalarda  yarışacak  binlerce
sporcumuzun heyecanını şim-
diden  görebiliyorum. Oyun-
ların  halklarımızı  birbirine
yaklaştıran yeni ve kalıcı iliş-
kiler kurulabilmesine  imkan
sağlayan diplomasi yönü de
bizleri en az sizler kadar he-
yecanlandırıyor." Mali, Nijer,
Togo, Gine, Gambiya, Gabon,
Senegal, Kamerun, Moritanya
ve  Fildişi  Sahili’nden  1500

sporcunun katıldığı 1. Afrika
Maarif Spor Oyunları, üç gün
boyunca devam edecek. Ya-
rışmaların sonunda dereceye
giren kişi ve takımlara ödülleri
takdim  edilecek.  Mali  geçiş
sürecinin Cumhurbaşkanı ve
Başbakanı’ndan Türkiye’ye ta-
ziye mesajları Açılış  progra-
mının ardından Akgün, Mali
Başbakanı  Choguel  Kokalla
Maiga ile bir araya geldi. Bü-
yükelçi  Onart  ve  TMV  ülke
temsilcisi Coşkun Yılmaz  ile
Mali  Eğitim  Müşaviri  Faruk
Bozkoyun’un da katıldığı gö-
rüşme başbakanlık binasında
gerçekleşti. Başbakan Maiga,
Türkiye’de  meydana  gelen
depremden dolayı taziyelerini
iletirken,  Mali  halkının  her
zaman olduğu gibi bugün de
Türk halkı ile dayanışma için-
de bulunduğunu dile getirdi.
Eğitim ve ekonomi konuları-

nın da ele alındığı görüşmede
1.  Afrika  Spor  Oyunları’nın
organizasyonunda verdikleri
destek için Başbakan Maiga’ya
teşekkürlerini  sunan Akgün,
Türkiye’nin  dost  ve  kardeş
Mali halkıyla tarihi bağlarına
dikkat çekti.Görüşmede ayrıca
Türkiye Maarif Vakfının Ma-
li’deki faaliyetleri ve gerçek-
leştirmeyi düşündüğü proje-
lerle ilgili görüş alışverişinde
bulunuldu.Görüşmenin ardın-
dan, Akgün  ve  beraberin-
deki heyet, Mali  geçiş  sü-
recinin Cumhurbaşkanı As-
simi Goita tarafından Mali
Cumhurbaşkanlığı  Sara-
yı'nda kabul edildi. Goita,
Türkiye’de meydana gelen
depremler nedeniyle yaşa-
dığı üzüntüyü dile getirerek,
Mali’nin her zaman Türki-
ye’nin yanında yer aldığını
kaydetti.lANKARA-AA

Oğuzhan Tüzün, Plak
Atışları Dünya Kupas’nda
altın madalya kazandı
Atıcılıkta Katar'da düzenlenen Plak Atışları
Dünya Kupası'nda milli atıcı Oğuzhan Tüzün,
altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Atıcılık
ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıkla-
maya göre, Doha'da devam eden Plak Atışları
Dünya Kupası'nın trap erkekler kategorisinde,
milli sporcu Oğuzhan Tüzün, sıralama mü-
sabakasında 121 puanla 8. sırada yer alarak
yarı finale çıktı.Ay-yıldızlı sporcu, yarı finalde
ise 19 puanı toplayarak altın madalya maçına
çıkmaya hak kazandı.  lANKARA-AA
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A Rıza Çalımbay’dan
Fiorentina rövanş maçı
öncesi taraftara çağrı

Selçuk İnan: Çıktığımda
çok heyecanlandım
Kasımpaşa Teknik Direktörü
Selçuk İnan, ilk kez eski ta-
kımı Galatasaray'a karşı rakip
olmasıyla ilgili yaptığı açık-
lamada, "Çıktığımda çok he-
yecanlandım.  İnsan  evine
uzun bir aradan sonra rakip
olarak  geldiğin  biraz  kar-
maşık  duygular  içerisinde
olabiliyor. Takımımın kazan-
ması için de her şeyi dene-
dim" dedi. Spor Toto Süper
Lig'in 25. haftasında Kasım-
paşa deplasmanda mücadele
ettiği Galatasaray'a 1-0 mağ-
lup oldu. Müsabakanın ar-
dından  düzenlenen  basın
toplantısında  konuşan  Ka-
sımpaşa  Teknik  Direktörü
Selçuk İnan, "Sözlerime ya-
şanan depremle ilgili başla-
mak istiyorum. Unutmaya-
lım oradaki insanların hala
desteği  maddi  ve  manevi
desteğe  ihtiyacı  var.  Bunu
hatırlatmak istedim. Yarala-

rımızı hep beraber saracağız.
Belki  yıllar  alacak.  Lütfen
desteğimizi sürdürmeye de-
vam edelim. Açıkçası iyi mü-
cadele ettiğimizi düşünüyo-
rum. Defansif olarak takım
çok önemli bir yol kat etti,
ben geldikten sonra. Müca-
delelerinden  dolayı  oyun-
cularımı  tebrik  ediyorum.
İyi taraflarımız gibi, kötü ta-
raflarımızı  da  söylememiz
gerekiyor. Topu kazandıktan
sonra ofansif pozisyonlarda
başarısız olduk. Bu da beni
üzdü.  Önemli  ve  kaliteli
oyuncularımız var. Çok basit
hatalar  yaptık.  Bu  konuda
başarılı  olsaydık  buradan
bence  galip  ayrılabilirdik.
Galatasaray'ı  tebrik  ediyo-
rum.  İyi  mücadele  ettiler"
ifadelerini kullandı.
Galatasaray'a ilk rakip ol-

duğunun hatırlatılması üze-
rine İnan, "Yıllarım burada

geçti. Kaptanlık yaptım. Yar-
dımcı antrenörlük yaptım.
Başarılar  kazandım.  Çıktı-
ğımda çok heyecanlandım.
İnsan evine uzun bir aradan
sonra hele rakip olarak gel-
diğin  biraz  karmaşık  duy-
gular  içerisinde  olabiliyor.
Takımımın kazanması  için
de her şeyi denedim. Burada
300'den fazla maça çıkmış
biri olarak, buradaki atmos-
ferin nasıl olacağını en  iyi
bilen biri olarak takımı da
bu yönde hazırladım ama
neticeyi alamadık" şeklinde
konuştu.  Maçın  son  daki-
kasında kullandıkları serbest
vuruşta o an topun başında
olmayı düşünüp düşünme-
diğiyle ilgili bir soruya Selçuk
İnan, "Demedim desem ya-
lan olur. İyi pozisyondu. Ay-
taç da aslında topa vuruyor
ama olmadı" diye cevap ver-
di. lİSTANBUL-İHA

Çalımbay, Fiorentina ile oy-
nanacak  rövanş maçı  ön-
cesinde kırmızı-beyazlı ku-
lübün resmi internet sitesine
açıklamada  bulundu.Fio-
rentina  ile  deplasmanda
oynanan  ilk  maçı  değer-
lendiren Çalımbay, özellikle
ilk yarı da iyi bir futbol oy-
nadıklarını  ancak  şanssız
bir gol yediklerini belirtti.
Çalımbay, maç boyunca mü-
cadeleden  kopmadıklarını
dile  getirerek,  "Atak  yap-
mamız gerekiyorsa atak da
yaptık. İyi bir takıma karşı
oynadık. Baktığımız zaman
bizden  10 misli,  20 misli
daha fazla bütçeye sahipler
ama biz de yıllardır Avru-
pa'ya gidiyoruz. Çok güzel
maçlar da oynadık. Bu da
bunlardan  bir  tanesiydi."
dedi. Fiorentina karşısında
rövanş maçını kazanmamak
için  hiçbir  nedenin  olma-
dığını kaydeden Çalımbay,
"Yapılacak bir sürü şey var.
Sahanın  içi  bizlere  kalan
bir  şey.  Onda  da  herkes
elinden geleni yapacak. Fio-

rentina  maçı  hem  Demir
Grup Sivasspor hem de ül-
kemiz için büyük bir şans.
Medyanın olsun, taraftarın
olsun takıma destek vermesi
gerekiyor. Özellikle taraftara
çok ihtiyacımız var. Onlarla
birlikte  çok  güzel  maçlar
kazandık,  bu maç  da  on-
lardan  bir  tanesi  olabilir.
Biz elimizden geleni yapa-
cağız. Onların desteği bize
çok güzel şeyler yaşattı. Yö-
netim, futbolcular, taraftar
hep birlikte kenetlendiği-
miz zaman güzel bir sonuç
çıkartabiliriz." diye konuş-
tu.  Çalımbay,  Spor  Toto
Süper Lig'in 25. haftasında
İstanbulspor  ile  deplas-
manda  oynayacakları
maça da değinerek, şunları
ifade etti: "Önümüzde İs-
tanbulspor  maçı  var.  Bu
maçı da çok güzel bir şe-
kilde geçmemiz gerekiyor.
Yaşadığımız seyahat süreci
yorucu geçti. Böyle güzel
şeyler yaşamak istiyorsanız
biraz da sıkıntı yaşayacak-
sınız."lSİVAS-AA

Afrika Maarif Spor Oyunları’nın ilki Mali’de
DEPREMZEDELERE DESTEKLE BAŞLADI
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Afrika Maarif Spor Oyunları'nın ilki, Türkiye'deki depremze-
delere destek mesajlarıyla Batı Afrika ülkesi Mali'de başladı.

www.ittifakgazetesi.com

Kahramanmaraş  depreminden  sonra  lige
verilen  aranın  ardından  geçen  hafta  maç
oynamadan geçirdi. Çünkü Galatasaray, bu
süreçteki hükmen galibiyetini ligin 24. haf-
tasında, depremler nedeniyle ligden çekilen
Gaziantep FK'ye karşı aldı.
Dün Kasımpaşa karşılaşmasında Galata-

saraylı  oyuncularda  uzun  süre  resmi maç
oynamamasının  ortaya  çıkardığı  eksikliği
gördük.   Her ne kadar hazırlık maçlarıyla
bu eksikliği gidermeye çalışsa da, bu maçlarla
ritim yakalamak kolay olmaz. Kendi saha-
sında  seyircisi  desteğiyle  daha  etkili  bir
oyun, coşku ve pozisyon beklentisinin kar-
şılığını maalesef göremedik.
Mertens'in  yokluğunda  Mata  ilk  11’de

başladı  ama  beklentilerin  uzağında  kaldı
yerini Rashica'ya bıraktı.
Muslera'nın sürpriz dönüşü.
Muhammed Emin Özkan anonsuyla Za-

niolo'dan ilk gol ile galibiyetin gelmesi Ga-
latasaray adına mutluluk verici hadiselerdi.
Galatasaray'ın Roma'dan transferi Zaniolo,

maçın ikinci yarısında oyuna Yunus’un yerine
oyuna girdi. Sahada Zaniolo’yu görmek is-
teyen taraftarı heyecanlandırdı. Hele beklenen
gol  57.  dakikada  yeni  transferlerinin  aya-
ğından gelince çoştular. Sarı-kırmızılı forma
altındaki  ilk  resmi  maçında  golünü  atma
sevincini yaşayan Zaniolo için iyi bir başlangıç
oldu. Bu golün sesi Roma’dan duyuldu.
Nicolo Zaniolo'nun golü sonrası depremde

hayatını  kaybeden Muhammed  Emin  Öz-
kan'ın  ismi anılarak "Muhammed Zaniolo"
anonsu yapıldı.
Muhammed Emin Özkan, Kahramanmaraş

merkezli  depremde  gençliğinin  baharında
hayatını kaybeden Muhammed Galatasaray
taraftarı için depremde hayatını kaybeden-
lerin simgesi olmuş bir isimdi. Muhammed’in
şahsında tüm depremde hayatını kaybeden-
lerin mekanı  cennet olsun! Bu golün Mu-
hammed'e armağan edilmesi maçın en an-
lamlı anıydı. Tabii ki o an gözyaşımıza hakim
olamadık.
Ama herşeye rağmen zor da olsa 3 puanı

hanesine yazdırmayı bildi.

SEYFETTİN
GÖKÇE

Muhammed Zaniolo
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ustafa Pekşen ilk
gençlik yıllarında gön-
lünü kaptırdığı hüsn-

i hat sanatına 50 yaşından sonra
kâmilen başlama imkânı bulan,
bununla birlikte eskilerin, “kâbili
irşâd olan üstad olur üstad”dan
fehvasınca kısa sürede mühim
mesafeler kat eden bir sanatkâr.

Depremde İskenderun’daki ev-
leri büyük hasar alan, bununla
birlikte Hat Sanatı Atölyesi’nin
geçtiğimiz Pazar günü düzenle-
diği 2023 Depremi Bağış Müza-
yedesi’ne destek olmaktan imtina
etmeyen Hattat Mustafa Pekşen
ile içinden deprem ve dahi yazı
sanatı geçen bir e-sohbet ger-
çekleştirdik.
Mustafa Pekşen uzun
yıllar ‘Peygamber
Ocağı’na hizmet etti…

Evvelemirde muhatabımızın
kısa özgeçmişine nazar edelim.
Mustafa Pekşen 1961 yılında İs-
kenderun’da dünyaya gel-
miş. İlk, orta ve lise
tahsilinden sonra
memleketinin he-
men yakınında;
Adana’da üniver-
site tahsiline baş-
layarak 1981 se-
nesinde Çukurova
Üniversitesi İkti-
sadi ve İdari Bilim-
ler Fakültesi İşletme
Bölümü’nden mezun
olmuş. Yedeksubay ola-
rak başladığı askerlik hiz-
metinde teskere bırakmış ve böy-
lelikle ‘Peygamber Ocağı’na uzun
yıllar hizmeti sebkat etmiş. 2012
yılına gelindiğinde TSK’dan (Ge-
nelkurmay Denetim Başkanlığın-
daki son görevinden) Kıdemli
Albay Rütbesi ile emekli olmuş.

Mustafa Pekşen, 1979 yılında
üniversite tahsili gördüğü esnada
Hattat Mustafa Halim Özyazı-
cı’nın ve Hattat Hamid Aytaç’ın
talebelerinden Sami Kanalıcı ile
tanıştığında gönül iklimine yazı
sanatı düşmüş. Bununla birlikte
1981’de TSK’ya intisabı nedeniyle
bu sanata ara vermek zorunda
kalmış. Emekli olur olmaz, ikamet
ettiği Ankara’da Hattat Kadir Sa-
koğlu ile tanışıp 16 Aralık 2012–
8 Haziran 2014 tarihleri arasında
iki dönem halinde Türkiye Di-
yanet Vakfı Ankara KAGEM’de
sülüs ve nesih müfredat ve mü-
rekkebât meşklerini ikmal etmiş. 

2014 yılında ayrıca Abdurrah-
man ve Seyit Ahmet Depeler Ho-
calardan rik’a ve celî sülüs dersleri
almış, sülüs ve nesih müfredat
meşklerini de tekrar ederek icazet
almaya hak kazanmış.
Bârekallâh…

9 Temmuz 2015 tarihinde Mus-
tafa Parıldar Hocadan ilk ta’lik
dersini aldıktan sonra bu yazı
nev’ine kendi çalışmalarıyla devam
etmiş. Bu arada (Ocak ve Nisan
2013 tarihlerinde) 4 ay süre ile
hafta içi 5’er gün devam ettiği
Yenimahalle Müftülüğü’nün Ba-
tıkent Merkez Camii Akşam Kur’an
Kursunu da birincilikle bitirip Kurs
Sertifikası almış.

10 Mayıs 2013 tarihinde An-
kara Keçiören Estergon Kalesi’nde
tertip edilen Kadir Sakoğlu ve
Talebeleri Hüsn-i Hat Sergisinde
iki eseri, 11 Haziran 2013 tari-
hinde de Türkiye Diyanet Vakfı
Ankara Kocatepe Konferans sa-
lonundaki yılsonu kurs mezuniyet
sergisinde eserleri sergilenirken,
Ekim 2013 tarihinde TC. Kültür
Bakanlığının 17. Türk Süsleme

Sanatları yarışmasında bir eseri
sergileme ödülü almış.

Bu arada usta hattatlarının
eserleri üzerinde araştırmalar ve
incelemeler yaparak oldukça geniş
hüsn-i hat arşivi oluşturmuş.

Mustafa Pekşen, 12-15 Eylül
2014 tarihinde İstanbul’da IRCICA
tarafından gerçekleştirilen millet-
lerarası ilk hattatlar buluşmasında;
Fuat Başar ve Kadir Sakoğlu ho-
calardan sülüs ve nesih yazı dal-
larında icazetnamesini almış. Yazı
icazetinin omuzlarına yüklediği
mesuliyetle kamış kalemi elinden
düşürmeyen hattatımızın kısa ha-
yat hikâyesi böyle…

Şimdi, içinden kamış kalemin
zikri, ilâhî aşk ve gerçek bir çalışma
azmi geçmekte olan hikâyenin bi-
dayetine gitme zamanı…

n İbrahim Ethem Gören:
1978 yılında Sami Kanalıcı hoca
üzerinden hüsn-i hat sanatına
gönlünüzü kaptırdığınızı biliyo-
ruz. Söz sizde… 

n Hattat Mustafa
Gökşen: Belirttiğiniz

üzere hüsn-i hat sa-
natıyla ilk defa
(Mustafa Halim
Özyazıcı ve Ha-
mid Aytaç'ın ta-
lebesi) Sami Ka-
nalıcı hocam
aracılığı ile 1978
yılında tanışmış-

tım. Sami Hoca-
mın, Kültür Bakan-

lığı’nın Hat ve Tezhib
Sanatı kitabında, Mus-

tafa Halim Efendi’nin hayatına
ait bölümündeki fotoğrafını tak-
dim ediyorum size.

n İbrahim Ethem Gören:
Teşekkür ediyorum. Var olunuz.
Biliyorum, mühim bir kitaptır, Ali
Rıza Özcan’ın mühim gayretleriyle
neşredilmiştir… Sonra…

n Hattat Mustafa Gökşen:
Sonra, bu kitabın bana hediye-
sinde de ilginç bir tevafuk ve
çok duygusal bir anı yaşadım.

n İbrahim Ethem Gören:
Lütfen, buyurunuz…

n Hattat Mustafa Gökşen:
Ben 18 Aralık 2012 tarihinde
Kadir Sakoğlu Hocama talebe
oldum ve müfredat meşklerim
çok hızlı bir şekilde devam edi-
yordu. O ara piyasada bulabildi-
ğim hüsn-i hatla ilgili bütün ki-
tapları toplamaya başlamıştım.
Ancak Kültür Bakanlığı’nın bu
kitabı piyasada yoktu. Onu çok
aramış ancak bulamamıştım. Ta-
lebeliğimin 40. gününde Kadir
Hocam bana bu kitabı hediye
etti ve beni duygulandıran şu
ifadeyi kullandı. “Bu kitabı uzun
zamandır saklıyor ve talebele-
rimden en başarılı birisine ver-
meyi düşünüyordum. Bu kitabı
bugün size vermeyi uygun gör-
düm…” diyerek bana verdiler.

n İbrahim Ethem Gören:

Âlâ keyfiyet…
n Hattat Mustafa Gökşen:

Hemen o anda kitabı karıştırırken
160’ıncı sayfada Mustafa Halim
Üstatla ilk Hocam Sami Kanalı-
cı’nın bu fotoğrafını görüce göz-
lerim yaşardı. Bu manevi tevafuk,
bu sanata olan aşk ve şevkim ile
sorumluluğumu daha da artırarak
bu günlere gelmeme vesile oldu.

n İbrahim Ethem Gören:
Elhamdülillah… Şimdi, Hamid
Hoca’ya yetişebilecek bir yaşta-
sınız, hüsn-i hatta âşıksınız, Ha-
mid Bey’i ziyaret etme imkânı
buldunuz mu?

n Hattat Mustafa Gökşen:
Maalesef İbrahim Ethem Bey, bu-
lamadım. Az önce arz ettiğim
üzere 1978 yılında Hattat Hamid
Aytaç’ın ve Hattat Mustafa Halim
Özyazıcı’nın talebelerinden Sami
Kanalıcı hocam aracılığı ile hüsn-
i hat ile tanışınca, o yıllarda ha-
yatta olan ve İstanbul’da yaşayan
Hamid Aytaç üstadı ziyaret edip
elini öpmeyi çok istemiştim. An-
cak o tarihlerde İskenderun’da
ve Adana'da üniversite talebesi
olmam nedeniyle buna fırsat bu-
lamadım. 18 Mayıs 1982 yılında
Şanlıurfa’da yedek subayken Üs-
tadın vefât haberini aldığımda
dünyam yıkıldı.

n İbrahim Ethem Gören:
Hamid Bey’e rahmet olsun…

n Hattat Mustafa Gökşen:
Âmin. Bu isteğimi yerine getire-
medim lakin mezkûr tarihten 31
yıl sonra TSK’dan emekli olur
olmaz, Ankara'da Kadir Sakoğlu
hocam aracılığı ile daha bir aylık
talebe iken tanıştığım (Hamid
Aytaç Üstadın vekili konumun-
daki) Reisülhattatin Hasan Çelebi
hocamın elini öperek kendimi
teselli etmeye çalıştım.

n İbrahim Ethem Gören:
Hüsn-i hatta nasıl bağlandınız?

n Hattat Mustafa Gökşen:
Hüsn-i hat sanatını bana sevdiren,
1980 yılında bu fakire hediye
edilen (son asrın en büyük yazı
üstadı) Hamid Aytaç Hoca’nın
Âl-i İmrân Suresi’nin 103’üncü
âyet-i celîlesinin yazılı bulunduğu
eserdir. Yine bu eser ile Üstad’ın
“en büyük ve en hayırlı eserim
ve mirasım” dediği tevâfuklu
Kur’ân-ı Kerîm’dir. Bu fakirin
hüsn-i hat sanatını sevmesinin
ilk meş’alelerini tabir caizse bu
iki eser yakmıştır.

n İbrahim Ethem Gören:
Mücerred mânâda aşk yeterli ol-
masa gerektir, nitekim yazı ka-
biliyet de istiyor… 

n Hattat Mustafa Gökşen:
Haklısınız… Kadim ecdad sanatı
olan hüsn-i hatta ilgi duymamın
bir sebebi de, gençlik yıllarımda
resim sanatına olan ilgi ve kabi-
liyetim olsa gerektir. Bu portre
denemesi fakirin gençlik yıllarına
ait çalışmalarındandır. 

Mütedeyyin bir zat olan Sami

Hocamla tanışınca, resim sana-
tının İslam’da hoş karşılanmadı-
ğını ve bunun yerine kabiliyetimi
hüsn-i hat sanatında değerlen-
dirmemin vakıa mutabık olacağını
söyledi. Hocamın resim yetene-
ğimi hüsn-i hat sanatında de-
ğerlendirmemi tavsiye etmesinin
de çok büyük etkisi olmuştur.

n İbrahim Ethem Gören:
Bu yazı aşkı hikâyesinin anahtar
kelimeleri nelerdir?

n Hattat Mustafa Gökşen:
Bu hikâyenin anahtar kelimeleri
kanaatimce “Hak ve hakikatlere
bağlılık,  ecdadın izinden gitmek,
hak ve hakikati tebliğ ve ‘saadet-i
dareyn’e ulaşmak…” olsa gerektir!

n İbrahim Ethem Gören:
Yazı tedrisat süreçleriniz için bü-
yükçe bir paragraf açalım...

n Hattat Mustafa Gökşen:
30 Ağustos 2012 günü TSK’dan
emekli olur olmaz, 31 yıl ara
verdiğim ve yıllardır hayalini kur-
duğum hüsn-i hat sanatı yolcu-
luğuma yeniden başlamak için
arayışa girdim. O tarihte Anka-
ra'da ikamet ediyordum. Ders
almak için arayışlara girdim. -
Bu arada, hüsn-i hat ilgili yaptığım
3 aylık araştırmada 2 ciltlik do-
küman elde ettim ve bunları
kitap haline getirdim. Ayrıca sülüs
müfredat meşklerini baştan sona
kendi kendime meşk ettim…

n İbrahim Ethem Gören:
Daha sonra… 

n Hattat Mustafa Gökşen:
Daha sonra Ankara’da Kadir Sa-
koğlu hocamı buldum. 

n İbrahim Ethem Gören:
Netice itibarıyla arayan bulur,
bulanlar arayanlardır!

n Hattat Mustafa Gökşen:
Bizim ki de öyle oldu. Kadir Sa-
koğlu’na kendisinden ders almak
istediğimi söyledim. Ancak Hoca
çok yoğun olduğunu söyleyerek
talebimi kabul etmedi.
Mustafa Kutlu
haklı, bu böyledir! 

Bunun üzerine yaptığım 2 ciltlik
araştırmalarım ile kendi kendime
yazdığım meşkleri gösterince,
hoca, bu sanata olan aşk ve işti-
yakımı anlayarak talebimi kabul
etti ve beni TDV'nin Ankara Kızı-
lay'daki KAGEM merkezinde hüsn-
i hat dersi vermekte olan kıdemli
talebesi Bekir Er Hoca'ya gönderdi
ve ondan ders almamı istedi.

n İbrahim Ethem Gören:
Bu da böyledir!

n Hattat Mustafa Gökşen:
Evet… 

n İbrahim Ethem Gören:
n Hattat Mustafa Gökşen:
n İbrahim Ethem Gören:
Sonra…

n Hattat Mustafa Gökşen:
Ben de bir hafta sonra 18 Aralık
2012 Pazar günü sabah erkenden
KAGEM’e giderek hat dersinin ve-

rildiği sınıfa girip oturdum. Sınıfta
o saatte henüz hiç kimse yoktu.
Daha sonra talebeler ve Bekir
Hoca geldi. Kadir Hocamın selâ-
mını söyleyince beni talebeliğine
kabul etti ve meşk kâğıdıma bir
celi sülüs kalemiyle nokta yazarak
öğleye kadar o noktaya benzer
noktalar yazmamı istedi. Ben ise
bir satır nokta yazdıktan sonra,
ikinci satıra "Rabbiyessir" yazdım.

n İbrahim Ethem Gören:
Maşallah! Sizi dinliyorum…

n Hattat Mustafa Gökşen:
KAGEM'in hat kursu sanırım resmi
okullar gibi eylül ayının ikinci haf-
tasından sonra başlamış ve aradan
3 ay kadar bir süre geçmişti. Sınıf
tahtasında daha “Rabbiyessir” dua
meşkinin “RB” harflerinin yazılışı
vardı ve acemi talebeler “RB” harf-
lerine çalışıyorlardı. Ben ise, 3
aylık dönemdeki kendi kendime
yaptığım meşk karalamaları ile
31 sene önceki ilk hocamdan al-
dığım derslerin de yardımıyla
“RB"” harfleriyle beraber "Rabbi-
yessir" duasının tamamını kâğıdı-
ma birkaç kez yazdım. Öğle olunca
ders bitti ve koridora çıktık. O
arada Kadir Hocamı gördüm. “Ho-
cam hayırdır, burada ne işiniz
var?” diye sorunca, Kadir Hocam;
“öğleden sonra benim de karşı sı-
nıfta usta öğrencilerimle dersim
var...” dedi ve Bekir Hocayla öğle
yemeğine gittiler.

n İbrahim Ethem Gören:
Bir heyecanla Ankara kalesinin
burçlarına çıkmış olmalısınız!

n Hattat Mustafa Gökşen:
Haklısınız. Beni bir heyecan aldı
ve yemeği filan unutup doğrudan
Kadir Hocamın ders verdiği usta
öğrencilerin sınıfına gidip bir
yere oturdum. 
“Hayırdır, burada
ne işiniz var!”

Öğleden sonra, hocamın en
az 5-6 yıllık usta öğrencileri (Bun-
lara, sabahleyin yeni başlayan
acemi öğrencilere ders veren Be-
kir Hoca da dâhil) sınıfa girmeye
başladılar. Usta öğrencilerden bi-
risi (ismi bende mahfuz) beni
görünce biraz da azarlar pozis-
yonda, “Hayırdır, burada ne işiniz
var!” diye sorunca, ben de mu-
hatabıma “Kadir Hocamdan hat
dersi almaya geldim” dedim. O
da “burası usta öğrencilerin sınıfı.
Yeni başlayan acemi öğrencilerin
sınıfı karşı odadaki sınıftır. Ora-
daki dersi de sabahleyin Bekir
Hoca veriyor.” diye beni sınıftan
çıkarmak istedi.

n İbrahim Ethem Gören:
Fesubhanallah!

n Hattat Mustafa Gökşen:
Ben de, şaka yollu, “Kadir Hoca-
mın haberi var. Ben burada otu-
racağım...” dedim ve yerimden
kalkmadım. Hâlbuki Kadir Ho-
camın bu durumdan haberi yok-

tu... Biraz sonra Bekir Hocayla
Kadir Hocam derse girdiler ve
Kadir Hoca beni görünce gülüm-
seyip ders verdiği masaya geçti
ve bana hiçbir şey söylemedi.
Ben de o günden sonra acemi
sınıfından, usta öğrencilerin sı-
nıfına atlamış oldum ve Haziran
2013 tarihine kadar hat derslerimi
usta öğrencilerle beraber Kadir
Hocamdan aldım.

Benim şaka yollu “Kadir Ho-
camın haberi var, onun izni ve
onayıyla bu sınıfa geçtim...” de-
memi Rabbim doğrulamış ve be-
nim gıyabımda, öğle yemeğinde
Bekir Hocam yazılarımı görünce,
Kadir Hocaya kendi sınıfına al-
masını teklif etmiş.

n İbrahim Ethem Gören:
Bu da böyledir biiznillah…

n Hattat Mustafa Gökşen:
Rabbime binlerce kez şükürler
olsun ki, bir şeyi fazla isteyince
Rabbim de onun önündeki bütün
engelleri kaldırıp, o dileğinizi
gerçekleştiriyor. Ben de böylece
çok istediğim Kadir Sakoğlu Ho-
camın talebesi olma şerefine nâil
olarak, bir günde acemiler sını-
fından usta öğrenciler sınıfına
geçmiş oldum.

Buna benzer bir durumu, ilk-
okula başladığım sene de yaşa-
mıştım ve daha 1 aylık talebe
iken, ilkokul 1’inci sınıftan 2’inci
sınıfa atlayarak, benden 2 yaş
büyük ağabeyimle aynı sınıfa
geçmiş ve ilkokulu kendisiyle be-
raber aynı sınıfta okumuştum.

n İbrahim Ethem Gören:
Tekrar ‘ustaların sınıfı’na gidelim…

n Hattat Mustafa Gökşen:
2013 yılında (3 ay geriden baş-
layarak) 6 aylık süre içerisinde
TDV Ankara KAGEM'de Kadir
Hocamdan hem sülüs, hem nesih
müfredat ve mürekkebât dersle-
rini ikmal ederek Haziran 2013'te
mezuniyet sertifikamı aldım.

Bu sertifikamı, 11 Haziran
2013 tarihinde Ankara Kocatepe
Camii Konferans Salonu’nda dü-
zenlenen Yılsonu Mezuniyet ve
Hat Sergisi Töreninde, Kadir Ho-
camla birlikte o tarihte Sayıştay
Başkan Vekili olan ve törene ka-
tılan değerli büyüğüm Fehmi Ba-
şaran beyin elinden almıştım.

Yılsonu mezuniyet töreninden
iki ay önce, Kadir Hocam, usta
talebelerine görev vererek “herkes
yılsonu mezuniyet töreni için
birer eser (istifli levha) hazırlasın”
dedi. Bu fakir, ilgili talimatı al-
dıktan sonra iki ay bolunca ne-
redeyse hiç uyumayarak aharlı
kâğıtlara 15 eser tasarlayıp yazdı
ve bunları murakkaa gerip çer-
çeveleterek sergiye yetiştirdim.
Yılsonu mezuniyet töreninde yak-
laşık 40 eser sergiledi ve bunların
yaklaşık 15 adedi fakire aitti. 

-DEVAMI YARIN-
İbrahim Ethem Gören-Yazı No: 478

M

Ittıfak
13 MART 2023 PAZARTESİ AKTÜELwww.ittifakgazetesi.com
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MERHABA

Hattat Mustafa Pekşen ile içinden 
deprem ve sanat geçen bir sohbet...

Mustafa Peksȩn dönemin Sayısţay Basķan Vekili Fehmi Basa̧ran
ve hat hocası Kadir Sakoğlu ile birlikte

Hattat Mustafa Pekşen,
Reisul̈hattatin Hasan Cȩlebi ile...

Kıdemli Albay
Mustafa
Pekşen
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