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Türk Uyku Tıbbı Der-
neği Yönetim Kurulu
Üyesi Prof. Dr. Hikmet
Fırat, sadece depreme
maruz kalanların değil,
yaşananlardan etkile-

nenlerin de uyku prob-
lemlerinin arttığını be-
lirterek, sosyal medya-
daki görsellerin bu du-
rumu tetiklediğini söy-
ledi. » Sayfa 2’de

İstanbulspor, 14 hafta sonra
2 basamak birden yükseldi

Depremler uykuları kaçırdı
Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Derya
Yanık, Kahramanma-
raş merkezli deprem-
lerin etkilediği 11 il
ve tahliyelerin yapıl-

dığı 70 ildeki psiko-
sosyal destek çalışma-
larının takibi için Psi-
kososyal Destek Ey-
lem Planı hazırlandığını
bildirdi. » Sayfa 3’te

Bakanlık ‘Psikososyal Destek
Eylem Planı’ hazırladı
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında
Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek
puanını 24 yapan İstanbulspor, 14
hafta aradan sonra 2 basamak birden
yükselme başarısı gösterdi. » Sayfa 7’de

Evvelemirde icâzet, sanat-
kârının omuzlarına ağır
bir mesuliyet yüklü-
yor. Bu kadim ec-
dat sanatında kla-
sik icâzetlerin çok
önemli bir yerinin
olduğunu düşü-
nüyorum. Eski üs-
tadlar, talebelerinin
sadece yazıdaki ka-

biliyetini değil, onların ahlâk,
edeb, tevazu, yaşam

tarzları ile hak ve
hakikatlere bağ-
lılık ve saygılarını
da dikkate ala-
rak, uzun bir sü-
reçte bu belgeyi
yetiştirdikleri ta-

lebelerine takdim
ediyorlardı. 

İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN RÖPORTAJI 8’DE

Hattat Mustafa Pekşen: İcâzet, sanatkârların
omuzlarına ağır bir mesuliyet yüklüyor (2)

Togg, 16-27 Mart'ta Trumore di-
jital platformu ve Togg web sitesi
üzerinden ön siparişleri alınacak
olan Togg T10X'in 953 bin TL'den
başlayan fiyat etiketine sahip ola-
cağını açıkladı. Togg, "T10X" adını
verdiği, kullanıcıyı merkeze ko-
yan, akıllı yaşam çözümleriyle
sürekli internetin içinde olan,
uzaktan güncellenebilen akıllı
cihazını, iki farklı donanım sevi-
yesi ve iki batarya seçeneğiyle
953 bin TL'den başlayan fiyatla
satışa sunuyor. Togg T10X için
ön siparişler Trumore dijital plat-
formu ve "www.togg.com.tr" Togg
web sitesi üzerinden 16-27 Mart

tarihlerinde alınacak. Togg
T10X, 953 bin TL’den baş-
layan fiyat etiketine
sahip olacak.
» Sayfa 6’da

Fransa'da Ulaştırmadan
Sorumlu Bakan Cle-
ment Beaune, temizlik
işçilerinin hükümetin
emeklilik reformunu
protesto için gittiği grev
nedeniyle başkent Pa-
ris'te oluşan "çöpten te-
pecikler"den Belediye
Başkanı Anne Hidal-
go'nun sorumlu oldu-
ğunu söyledi. Bu du-
rumdan, Belediye Baş-

kanı Hidalgo'nun so-
rumlu olduğunu savu-
nan Beaune, "Grevde
olan Anne Hidolgo'dur.
Hiçbir şey yapmıyor."
dedi. Beaune, temizlik
çalışanlarının grevine
saygı duyduğunu belir-
terek, Paris gibi bir ken-
tin Belediye Başkanı'nın
çöp yığınlarını görmez-
den gelemeyeceğini dile
getirdi. » Sayfa 4’te

Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan,
"Girişimcilerimizden
hem iş yerlerine, fab-
rikalarına, ekmek tek-
nelerine sahip çıkma-
larını hem de ellerin-
deki tüm imkanları
depremzedelerimiz
için seferber etmele-
rini bekliyoruz." ifa-
desini kullandı. Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, Marma-
ra Grubu Vakfınca
26'ncısı düzenlenen
Avrasya Ekonomi Zir-
vesi'ne mesaj gönder-
di. Erdoğan'ın mesajı
AK Parti İstanbul Mil-
letvekili ve Marmara
Grubu Vakfı Avrasya
Ekonomi Zirveleri Ge-
nel Koordinatörü Şa-
mil Ayrım tarafından
okundu. » Sayfa 5’te

Yüksek Seçim Kurulu
Başkanı Ahmet Yener,
Cumhurbaşkanı Seçi-
mi ve 28. Dönem Mil-
letvekili Genel Seçi-
mi'nde seçmenler ta-
rafından aday göste-
rilmek isteyen cum-
hurbaşkanı adaylarının
ise 555 bin 980 lira
ödeme yapması gerek-
tiğini bildirdi. YSK Baş-
kanlığında basın men-

suplarına açıklamada
bulunan Yener, kuru-
lun bugünkü toplan-
tısında siyasi partiler
ve seçmenlerce aday
gösterilecek cumhur-
başkanı adayları ile se-
çimlere katılma yeter-
liliğine sahip siyasi par-
tilerin ittifak yapma-
larına ilişkin ilke ve
esasların belirlendiğini
ifade etti. » Sayfa 5’te

ekabet Kurumu, Kahra-
manmaraş merkezli dep-
remlerin ardından Anka-

ra'da faaliyet gösteren emlakçıların
ve komisyoncuların, gayrimenkul
satış ve kiralama ücretlerinde birlikte
fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip
etmediklerinin tespiti amacıyla ön
araştırma açılmasına karar verdi.
Edindilen bilgiye göre, Rekabet Ku-
rumu, 6 Şubat tarihli depremler son-
rası emlak piyasasında yaşanan fiyat
dalgalanmalarını yakın takibe aldı.

Kurum, olası bir kartelleşmeye karşı
gereken denetim ve yaptırım meka-
nizmalarının işletilmesi için harekete
geçti. Bu kapsamda Kurum tarafından,
Ankara'da faaliyet gösteren emlakçı-
ların, gayrimenkul danışmanlarının
ve komisyoncuların, gayrimenkul satış
ve kiralama ücretlerinde birlikte fiyat
belirleyerek rekabeti ihlal edip etme-
diklerinin tespiti amacıyla ön araştırma
başlatıldı. Sektörde faaliyet gösteren
çok sayıda teşebbüste kurum uzmanları
tarafından yerinde inceleme gerçek-

leştiriliyor. Elde edilen bulgular doğ-
rultusunda incelemelerin kapsamının
genişletilerek diğer illerin de kapsama
dahil edilebileceği belirtiliyor.
"En ağır yaptırımlar
uygulanacak"

Rekabet Kurumu yetkilileri  Kahra-
manmaraş merkezli depremlerden

sonra gayrimenkul satış ve kiralama
bedellerinde görülen yüksek oranlı
artışların, gerek bulunduğu şehirde
ev arayan gerekse deprem nedeniyle
farklı yerlere taşınmak durumunda
kalan tüm vatandaşlar bakımından
mağduriyet oluşturduğunu belirterek
şunları kaydetti: "Rekabet Kurumu,
tüm teknik altyapısı ve personel kay-

nağıyla kartelleşmeyi engellemeye
yönelik olarak yaptığı incelemeleri
gayrimenkul piyasası üzerinde de-
rinleştirmeye önümüzdeki dönemde
de devam edecek, piyasa koşulları
dışında gerçekleşen fiyat oluşumlarına
yol açanların tespiti halinde sorum-
lular hakkında en ağır yaptırımları
uygulayacaktır." » Sayfa 3’te

R

Kurum, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücret-
lerinde birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlattı.

Paris’te oluşan çöp tepeciklerinden 
Belediye Başkanı sorumlu tutuldu

» 
Sa

yf
a 

6’
da

Rekabet Kurulu, artan ev fiyat
ve kiraları için harekete geçti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

“İmkanlarınızı depremzedelerimiz
için seferber etmenizi bekliyoruz”

Cumhurbaşkanı adayı
olmanın ücreti belli oldu

Deprem bölgesinde
yaklaşık 20 bin
gıda denetimi 
gerçekleştirdi

Togg’UN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor

» Sayfa 6’da

Anadolu nun bazı yörele-
rinde lohusa şerbeti, kır-
mızı şerbet, şifa çayı ya
da kış çayı olarak bilinen
bu şifalı içeceğe biz Ada-
nalılar " kaynar" deriz.

RECEP İNCECİK » 3’te

Şerbet veya şifa
çayı: Kaynar
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2023 YILI VİNİL AFİŞ VE TANITIM MATERYALLERİ HİZMET ALIM İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece
elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/252844 
1-İdarenin
a) Adı                                            : KAĞITHANE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                       : SADABAD KÜLTÜR MERKEZI MARKEZ MAHALLESI EYÜP 
                                                     SULTAN CAD. 1 KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2123214040 - 2122955654
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                            : 2023 YILI VİNİL AFİŞ VE TANITIM MATERYALLERİ HİZMET ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 2023 Yılı Vinil Afiş Ve Tanıtım Materyalleri Hizmet Alım İşi
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Kağıthane Belediyesi Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi                    : İşe başlama tarihinden itibaren 8(Sekiz) aydır
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 1 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 06.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 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 % 50 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.
Vinil afiş ve tanıtım materyalleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
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.

2023 YILI VİNİL AFİŞ VE TANITIM MATERYALLERİ HİZMETİ ALIM İŞİ 
KAĞITHANE BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1795086)

DEMİR MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/224504 
1-İdarenin
a) Adı                                            : FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                       : AKŞEMSETTİN MAH. ADNAN MENDERES BULVARI NO:54 
                                                     34000 FATİH/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2124531453 - 2124531470
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : DEMİR MALZEME ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 35 Kalem Demir Malzeme Alımıdır.
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Fatih Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü 
                                                     Suser Ek Hizmet Binası deposuna ve İşletme Müdürlüğü için ise Vatan 
                                                     Caddesinde Bulunan Başkanlık Binası deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Sözleşmenin imzalanması ve İşe Başlama Tarihinden itibaren 45 
                                                     Takvim Günü içerisinde Yenikapı Suser Binası Fen İşleri Müdürlüğü 
                                                     Deposuna teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi                     : 27.04.2023
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 07.04.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Fatih Belediye Başkanlığı / Destek Hizmetleri Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına

(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye

cevapları ve açıklamaları:
Tedarik edilecek mallara ilişkin birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen ilk 10 kalemde belirtilen malzemelerin

1 metre/adet numune İdarenin isteklilere göndereceği tebligat ile Fatih Belediye Başkanlığı Yenikapı Suser
Hizmet Binasında bulunan Fen İşleri Müdürlüğüne ambalajlı ve firma bilgileri üzerlerinde olacak şekilde
teslim edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir. 

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1795066)

DEMİR MALZEME SATIN ALINACAKTIR
FATİH BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İflas içi konkordato talep eden İflas Nedeniyle Tasfiye Halinde Group Trans Enerji Ticaret
Anonim Şirketi tarafından açılan Konkordato (İflastan Sonra Konkordatodan Kaynaklanan (İİK
309)) davası nedeniyle;

Müflis GROUP TRANS ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ hakkında Mahkememizin
09/03/2023 tarihli duruşmasında verilen ara karar ile,

Tasdik koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda konkordato teklif edenler tarafından
sunulacak taahhütname aslının temin edilmesi, harcın ikmal edilmesi ve taahhütname aslının
mahkememizce incelenmesi işlemlerinin 11/03/2022 tarihine kadar tamamlanamayacağı nazara
alınarak İİK 304/2 maddesi uyarınca müflisin mallarının paraya çevrilmesinin durdurulmasına
ilişkin sürenin 11/03/2023 tarihinden itibaren başlamak üzere 2 ay süre ile uzatılmasına,
ayrıca duruşmanın 08/05/2023 günü saat 11:30'da icra edilmesine,

Karar verildiği hususu ilan olunur. 10/03/2023

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1795355)

T.C.İSTANBUL1. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ
ESAS NO : 2022/424

İLAN

        

ürk Uyku Tıbbı
Derneği Yönetim
Kurulu Üyesi Prof.

Dr. Hikmet Fırat, AA muha-
birine, Kahramanmaraş mer-
kezli 6 Şubat'ta meydana ge-
len depremlerin ardından kay-
gıya bağlı uyku bozukluğu şi-
kayetlerinin arttığını kaydetti.
Gece deprem olacağı kaygı-
sıyla yatağa girilmesinin uy-
kuya dalmada güçlük, gece
boyunca sık sık uyanmak,
uyku süresinin azalması, bek-
lenenden erken uyanma ve
kabusa neden olduğunu an-
latan Fırat, son dönemde sık
karşılaştıkları bu durumun
sağlık problemlerine yol açtı-
ğını vurguladı. Fırat, deprem-
lerin devam etmesinin de
uyku sorunlarını artırdığına
dikkati çekerek, "Sadece dep-
remi yaşayanlar veya göçük
altında kalanlar değil, ülkenin
dört bir yanında deprem kay-
gısı olanlar da uyku problemi
yaşıyor. Sosyal medyadaki gör-

sellere maruz kalınması bu
durumu tetikliyor. Sağlıklı
uyku insanın fiziksel, zihinsel
ve duygusal olarak tam bir
iyilik hali yaşaması için şart.
Uyumak vücut düzenimizin
orkestra şefi gibi." diye ko-
nuştu. Afetzedelerin öncelikle
normal hayatlarına dönmeleri
için şartların hazırlanması ge-
rektiğini anlatan Fırat, dep-
remi doğrudan yaşayan, göçük
altında kalan ve yakınının
ölümüne şahit olanlara da
psikolojik destek verilmesinin
zaruri olduğunu dile getirdi.

Kaliteli uyku için aynı saat-
lerde yatıp, kalkmanın önemli
olduğuna işaret eden Hikmet
Fırat, yatak odasında mavi ışık
kaynağı olan cep telefonu, tel-
evizyon, görsel haberlerle kişiyi
kaygılandıracak medya araç-
larının olmaması gerektiğini
belirtti. Fırat, akşam saatlerinde
ağır egzersizden kaçınmak,
akşam yemeğini uyumadan 3-
4 saat önce yemek gerektiğini

ifade ederek, "Sağlıklı uyku
saatine yakın sıvı tüketimini
azaltın, uykuya geçişi sağlayan
melatonin hormonunun sal-
gılanmasına yardımcı olan süt,
yoğurt, muz gibi gıdaları ak-
şam saatlerinde tüketin." öne-
risinde bulundu.
"Düzensiz uyku,
depresyona neden
olabiliyor"

Uyku problemlerinin has-
talıkları tetiklediğini aktaran
Fırat, şöyle konuştu: "Düzensiz
uyku problemi yaşayanlarda
tansiyon yüksekliği, damar sert-
liği gibi kardiyovasküler has-
talıklar, diyabet, guatr gibi en-
dokrin ve metabolik bozuk-
luklara sık rastlanır. Bunlar da
kalp krizi, inme, kalp yetmez-
liği, hafıza zayıflaması ve dep-
resyona neden olabiliyor. Dü-
zensiz uykunun, vücut direncini
düşürerek kanser oluşumunu
kolaylaştırdığına dair çalışmalar
da var." lANTALYA-AA
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Türk Uyku Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hikmet Fırat, sadece depre-
me maruz kalanların değil, yaşananlardan etkilenenlerin de uyku problemlerinin
arttığını belirterek, sosyal medyadaki görsellerin bu durumu tetiklediğini söyledi.

Depremler uykuları kaçırdı
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YENİ TÜRKİYE

Anadolu'nun bazı yörelerinde lo-
husa şerbeti, kırmızı şerbet, şifa
çayı ya da kış çayı olarak bilinen
bu şifalı içeceğe biz Adanalılar
"kaynar" deriz.

Çeşitli baharatlar kullanılarak
yaptığımız kaynar, doğum yapan
anneyi ve bebeği ziyarete gelenlere
ikram etmek bir gelenektir.

Kızların çeyiz sandığında mut-
laka kaynar takımı bulunurdu.

Bu gelenek Osmanlı Sarayına
dayanır.

Çünkü Osmanlı padişahları ço-
cukları olunca, ziyarete gelenlere
şerbet dağıtma geleneği vardı. Özel-
likle doğumun üçüncü günü sadra-
zama şerbet gönderme usüldendir.
Günümüzde de sarayda olduğu gibi
doğum gerçekleştikten sonra doğu-
mu haber vermek adına komşulara,
akrabalara ve ziyaretçilere ikram
edilmek için hazırlanır.

Kaynar, anne sütünün bol ve
bereketli olması, bebeğin bebeklik
dönemini sıkıntısız ağız tatlılığı
ile geçirmesi için simgesel olarak
dağıtılırdı.

Bebek erkek ise, sürahinin boynuna
kırmızı kurdele, kız ise ağzına gaz
boyaması denilen kırmızı tülbent
bağlanırdı. Daha sonra göz aydına
gelen konuklara, gümüş zarflı bar-
daklarla şerbet ikram edilirdi.

Adana, Mersin ve Antakya da
“kaynar” denilen lohusa şerbeti; yedi
türlü baharatın şekerle kaynatıldıktan
sonra, çay fincanlarında üzerinde
çekilmiş ceviz ve tarçınla sıcak servis
edilerek tüketilmektedir.

Kaynar, halen Mersin Tarsus’ta
bazı kafelerde şifa çayı olarak me-
nülerde de yer almaktadır.

Kaynarın şekersiz olarak yapı-
lanına "derviş çayı" olarak bilinir.

Eskilerde dervişler, ceviz, kuru
kayısı, incir, fındık ve dut kutusu
gibi kuru yemişlerle içmeyi çok

severlerdi.
Bu şifalı şerbetin faydalarına

gelince:
Yeni doğum yapan ve emzirme

döneminde olan annelerin sütünün
artmasını sağlar.

Faydalı maddeler içerdiğinden
anne sütünün kalitesini artırır.

Anne sütünün tadını ve koku-
sunu bebeğin daha çok seveceği
bir hale gelmesini sağlar.

İçindeki baharatlardan aldığı
güçle sadece annelerin değil içen
herkesin genel sağlığını destekle-
yerek hastalıklardan koruyor.

Ilık olarak tüketildiği zaman bo-
ğaz ağrısını ve kısık ses tellerini
iyileştirir.

Mideyi rahatlatıp sindirim sis-
teminin sağlıkla çalışmasına yar-
dımcı olur.

Kızamık ve zatürre gibi hasta-
lıkların iyileştirilmesinde de baş-
vurulan doğal içeceklerden biri
olarak bilinir.
Malzemeleri:
Tarçın (2-3 adet çubuk)
Karanfil (bir tutam)
Yeni bahar (2-3 adet kök)
Havlıcan (2-3 adet kök)
Zencefil (2-3 adet kök)
Hibiskus (4 adet)
Kısaca Tarifine gelince:
Tüm baharatlar ve 5 litre su ilk

önce 10 dakika kaynatıldıktan son-
ra 2 kilo  şeker ilave edilerek ha-
zırlanmaktadır.

Kaynadıktan sonra ateşten alınıp
dinlendirmeye bırakılır.

Servis edileceği zaman sıcak içi-
len kaynar tekrar kaynatılır ve fin-
canlara dudak payı olacak şekilde
fazla doldurmadan koyulur.

Bu şifalı şerbeti ister sıcak, ister
soğuk olarak her mevsim kendiniz
için yapabilirsiniz.

Hepinize afiyet olsun.
Şerbet 01

Şerbet veya şifa
çayı: Kaynar

ekabet Kurumu,
Kahramanmaraş
merkezli dep-

remlerin ardından Ankara'da
faaliyet gösteren emlakçıların
ve komisyoncuların, gayri-
menkul satış ve kiralama üc-
retlerinde birlikte fiyat belir-
leyerek rekabeti ihlal edip
etmediklerinin tespiti ama-
cıyla ön araştırma açılmasına
karar verdi. AA muhabirinin
edindiği bilgiye göre, Rekabet
Kurumu, 6 Şubat tarihli dep-
remler sonrası emlak piya-
sasında yaşanan fiyat dalga-
lanmalarını yakın takibe aldı.
Kurum, olası bir kartelleş-
meye karşı gereken denetim
ve yaptırım mekanizmalarının
işletilmesi için harekete geçti.
Bu kapsamda Kurum tara-
fından, Ankara'da faaliyet
gösteren emlakçıların, gay-
rimenkul danışmanlarının ve
komisyoncuların, gayrimen-
kul satış ve kiralama ücret-
lerinde birlikte fiyat belirle-
yerek rekabeti ihlal edip et-
mediklerinin tespiti amacıyla
ön araştırma başlatıldı. Sek-
törde faaliyet gösteren çok

sayıda teşebbüste kurum uz-
manları tarafından yerinde
inceleme gerçekleştiriliyor.
Elde edilen bulgular doğrul-
tusunda incelemelerin kap-
samının genişletilerek diğer
illerin de kapsama dahil edi-
lebileceği belirtiliyor.
"En ağır yaptırımlar
uygulanacak"

Rekabet Kurumu yetki-
lileri Kahramanmaraş mer-

kezli depremlerden sonra
gayrimenkul satış ve kira-
lama bedellerinde görülen
yüksek oranlı artışların,
gerek bulunduğu şehirde
ev arayan gerekse deprem
nedeniyle farklı yerlere ta-
şınmak durumunda kalan
tüm vatandaşlar bakımın-
dan mağduriyet oluşturdu-
ğunu belirterek şunları kay-
detti: "Rekabet Kurumu,
tüm teknik altyapısı ve per-

sonel kaynağıyla kartelleş-
meyi engellemeye yönelik
olarak yaptığı incelemeleri
gayrimenkul piyasası üze-
rinde derinleştirmeye önü-
müzdeki dönemde de de-
vam edecek, piyasa koşul-
ları dışında gerçekleşen fi-
yat oluşumlarına yol açan-
ların tespiti halinde sorum-
lular hakkında en ağır yap-
tırımları uygulayacaktır." 

lANKARA-AA

R

Genel merkezi İstan-
bul’da bulunan Adana
Çukurovalılar Kültür
ve Yardımlaşma Der-
neği’nin 1. Olağan Ge-
nel Kurulu gerçekleş-
tirildi. Mevcut Yöne-
tim Kurulu Başkanı
Ferhat İnce yeniden
seçilerek güven taze-
ledi. Başkan İnce se-
çim sonrası yaptığı de-
ğerlendirmede yeni
oluşturulan Yönetim
Kurulu’nu tebrik ederken
desteklerinden dolayı üye-
lerine teşekkür etti. Adana
Çukurovalılar Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Ferhat İnce
konuşmasının devamında,
dernek olarak asıl hedefle-
rinin Adana’yı ve Çukurova’yı
İstanbul’da tanıtmak, burada
birlik beraberlik içerisinde

bir arada olmak olduğunu
söyledi. Derneğin Danışma
Kurulu Heyeti ise şu isim-
lerden oluştu; Prof. Dr. Ah-
met Emre Bilgili, Prof. Dr.
Talip Küçükcan, Prof. Dr. Ta-
lat Canbolat, Koza Yardımcı,
Ahmet Reha Yereşen, Başar
Ünal, Ali Kağan Özarslan,
Ahmet Kabaca ve Ahmet Fer-
hat Uyumaz.

Kahramanmaraş merkezli dep-
remler nedeniyle çadır ve kon-
teynerlerde kalan kadın ve
gençlerin istihdama katılmaları
için Sosyal Girişimcilik, Güç-
lendirme ve Uyum Projesi
(SEECO) kapsamında çağrıya
çıkıldı. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, depremden zarar gören
11 ilde sosyal girişimcilik se-
ferberliği başlatıldığı, çadır ve
konteynerlerde kalan kadın
ve gençlerin istihdama katıl-
maları için SEECO kapsamında
çağrıya çıkıldığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın, son kabine top-
lantısının ardından yaptığı Mil-
lete Sesleniş konuşmasında,
"Kalkınma Ajanslarımızın tüm

kaynaklarını afet bölgesi şe-
hirlerine aktararak projelerin
finansmanındaki devlet kat-
kısını en üst seviyeye çıkartı-
yoruz." ifadelerine yer verilen
açıklamada, "Bu açıklamanın
ardından Avrupa Birliği tara-
fından finanse edilen, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Kalkın-
ma Ajansları Genel Müdürlüğü
ve Dünya Bankası koordinas-
yonuyla yürütülen SEECO Pro-

jesinde 'Sosyal Satın Almayı
Desteleme Çağrısı'na çıkıldı.
Çağrı, Çukurova Kalkınma
Ajansı, Doğu Akdeniz Kalkın-
ma Ajansı, İpekyolu Kalkınma
Ajansı, Dicle Kalkınma Ajansı
ve Karacadağ Kalkınma Ajan-
sının görev bölgesinde bulunan
11 ili kapsıyor." denildi. Açık-
lamada, bu çağrıyla Hatay,
Kahramanmaraş, Osmaniye,
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana,

Mersin, Gaziantep, Adıyaman,
Kilis ve Mardin'de 57 geçim
kaynağı tesisi kurulacağı bil-
dirildi. Kalkınma ajansları ve
yerel yönetimlerin işbirliği ile
konteynerlerden dönüştürü-
lecek tesislerde öncelikli ola-
rak kadınlar ve gençlerin gi-
rişimcilik ekosistemine adım
atmaları sağlanacağı vurgu-
lanan açıklamada, şunlar kay-
dedildi: "Yaklaşık 500 giri-
şimciye makine ve ekipman
alımı için 5, 10 ve 15 milyon
avro hibe verilecek. Çağrı
kapsamında Türkiye'de teks-
til, imalat, gıda, sanayi ve
hizmet sektörlerinde faaliyet
gösteren büyük firmalar ile
'sosyal satın alma' protokolleri
imzalanacak." lANKARA-AA

Rekabet Kurulu, artan ev fiyat
ve kiraları için harekete geçti
Kurum, Ankara'da faaliyet gösteren emlakçıların ve komisyoncuların, gayrimenkul satış ve kiralama ücretlerinde
birlikte fiyat belirleyerek rekabeti ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla ön araştırma başlattı.

Bakanlık, ‘Psikososyal Destek
Eylem Planı’ hazırladı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık, Kahraman-
maraş merkezli depremlerin
etkilediği 11 il ve tahliyelerin
yapıldığı 70 ildeki psikososyal
destek çalışmalarının takibi
için Psikososyal Destek Eylem
Planı hazırlandığını bildirdi.
Bakan Yanık, yaptığı yazılı
açıklamada, 2013'te, Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkan-
lığı (AFAD) tarafından çıkarılan
Türkiye Afet Müdahale Planı
(TAMP) ve Müdahale Hizmet-
leri Yönetmeliği ile afet ve acil
durumlarda psikososyal destek
hizmetinin resmi olarak Aile
ve Sosyal Hizmetler Bakanlı-
ğına verildiğini hatırlattı. Bu
kapsamda olası bir afet ve acil
durumda, psikososyal destek
hizmetlerinin koordinasyonu-
nun Bakanlığın sorumluluğun-
da olduğuna işaret eden Yanık,
"Bu görevi, Sağlık, Milli Eğitim,
Gençlik ve Spor, Kültür ve Tu-
rizm, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik bakanlıkları ile Diyanet
İşleri Başkanlığı, belediyeler,
üniversiteler ve STK'ların yer
aldığı destek çözüm ortakla-

rımız ile birlikte yürütüyoruz."
ifadesini kullandı. Türkiye Afet
Müdahale Planının (TAMP)
genel çatı planı olduğunu vur-
gulayan Yanık, şunları kaydetti:
"TAMP çatısı altında, her afetin
büyüklüğüne ve etkisine göre
ayrıca sahadaki müdahaleleri
takip edebileceğimiz eylem
planları oluşturuyoruz. Bu kap-
samda, Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerin ardından
hem 11 ilimizde hem de tah-
liyelerin gerçekleştiği 70 ili-
mizde yürütülen psikososyal
destek çalışmalarının takibi
için Psikososyal Destek Eylem
Planı hazırladık. Birlikte iyi-
leşmek, bu milletin kendi özün-
deki o iyileşme gücünü ortaya
çıkarmak, depremzede vatan-
daşlarımıza millet olarak des-
teğimizi ortaya koyabilmek,
profesyonel bilgiyi gerektiren
kısımlarında, profesyonel bil-
gi ile tahkim edebilmek için
Psikososyal Destek Eylem
Planımızı oluşturduk. Eylem
planında, çözüm ortakları-
mızın görüş ve önerilerini
de aldık." lANKARA-AA

Deprem bölgesinde sosyal girişimcilik seferberliği
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Dijital Yayıncılık ve Teknoloji
uzmanı Sümeyra Teymur
Türkiye internet adaptas-
yonunda gelişmiş ülkeler
seviyesindeyken, mobil ve
ev internet hızları konusun-
da Afrika ülkeleri ile aynı
durumda olduğunu belirtti
Türkiye’de internet kulla-
nımının ne kadar yaygın ol-
duğunu hepimiz gözlemlemekteyiz.
Bu durum dijital ölçüm raporlarında
da kendini gösteriyor. We Are Soci-
al’ın yayınladığı son rapora göre;
internet adaptasyonunda Dünya or-
talaması %64 iken, Türkiye’de bu
rakam %83. Türkiye, internet adap-
tasyonu ve internet kullanımında
dünya ortalamasının çok üzerinde.
İnternet bu kadar sık ve yaygın
kullanılıyorken, mobil ve ev internet
hızlarının Dünya ortalamasının çok
altında olan Afrika ülkeleri ile aynı
seviyede olması dikkat çekti. Ev in-
ternet hızında Dünya ortalaması
74 mps iken, Türkiye ortalaması
31 mps. Yine mobil internette Dünya
ortalaması 33.97 mps iken, Türkiye

ortalaması 31.93 mps olarak
ölçüldü. Konuyla ilgili değer-
lendirmede bulunan Haber-
ler.com CEO’su Sümeyra Tey-
mur şunları söyledi; “İnterneti
en çok kullanan ülkelerden
bir tanesiyiz. Yine günlük in-
ternet kullanma süremiz 7
saatin üzerinde. Bu kadar çok
kullandığımız bir hizmetin,

bu kadar yavaş olması kabul edile-
bilir bir durum değil. İstanbul gibi
büyük şehirlerde nisbeten daha yük-
sek bağlantı hızlarına sahibiz. Fakat
Anadoluya gittiğimizde, özellikle
köylerde durum daha da kötüleşiyor.
Hatta merkeze ait bazı küçük yer-
lerde internet neredeyse hiç çek-
miyor. Telefon ve internet erişiminin
ne kadar hayati olduğunu 6 şubat’ta
yaşadığımız son depremde gördük.
Dolayısıyla internet servis sağlaya-
cılarının internet hizmetleri kalitesini
artırmak için daha fazla yatırım
yapmaları gerektiği aşikar. Bu yatı-
rımlar, hem günlük kullanım hem
de acil durumlarda insanların ileti-
şim kurmasını kolaylaştıracaktır.” 

Teymur “Türkiye’de mobil ve
ev internet hızları Afrika
ülkeleri ile aynı seviyede”

CEVDET 
GÖKÇAY

Adana Çukurovalılar da
Ferhat İnce güven tazeledi

15İTTİFAK03_Layout 1  14.03.2023  16:42  Page 1



4 ÇARŞAMBA
15 MART 2023 Dünya İttifakİttifak

KESTEL İLÇESİ YENİ MAHALLESİ, 390 ADA 6 PARSEL ve 391 ADA 21 PARSEL NOLU
TAŞINMAZLARDA KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI

1- İHALE KONUSU: Kestel Belediyesi Yeni Mahalle, Kestel Belediyesi Yeni Mahalle, H22D05D3C
pafta, 390 Ada 6 Parsel ve 391 Ada 21 Parselde bulunan gayrimenkule 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nun 36. Maddesine göre kat karşılığı 21 adet Daire yapım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun
36. maddesine göre kapalı teklif usulü Belediyeye 8 daire bırakılacak  ve  100.000,00.-TL Nakit Bedeli
üzerinden en fazla artıma yapan istekli üzerine ihale edilecektir.

2- İHALE KONUSU İŞİN YAPILACAĞI TAŞINMAZLAR:

3- İHALENİN NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI: İhale, 29/03/2023 tarih Çarşamba
günü, saat 10:30’de Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1 KESTEL/ BURSA ” adresindeki  Belediye Binası
EncümenToplantı Odasında, Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır. 

4- ŞARTNAMENİN ALINACAĞI YER: İhale şartnamesi Kale Mahallesi Cuma Cad No: 1
KESTEL/BURSA ”adresindeki Belediye Binası DESTEK HİZMETLERİ Müdürlüğü’nden 1.000,00-
.TL+KDV(BİNTÜRKLİRASI) bedel ödenerek alınabilecektir. (İhale dosyası istekli veya isteklinin vekillerine
verilir.) Dosya alındıMakbuzu; Kestel Belediyesi adına  işbu ilanda belirtilen tutarda bedeli Mali Hiz.Md.
veznesine veya Halk  Bankası /Kestel Şubesi bulunan (TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03) numaralı
İdare hesabına (İşin adı ile birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi
numarası ve Dosya Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair makbuzu.

5- İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ ve MİKTARI : Kestel Belediyesi Yeni Mahalle, H22D05D3C pafta, 390 Ada
6 Parsel ve 391 Ada 21 Parselde bulunan gayrimenkule 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.
Maddesine göre kat karşılığı 21 adet Daire  yapım İşi

6- TAHMİNİ BEDEL ve GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ : Toplam inşaat alanına göre, İnşaat Bedeli
Tahmini bedeli olarak alınmış olup buna göre, 17.453.545,00 TL
(OnyedimilyondörtyüzelliüçbinbeşyüzkırkbeşTürkLirası)’dır.

Geçici Teminat muhammen bedel toplamının % 3’ü olan 523.606,35.-TL
(BeşyüzyirmiüçbinaltıyüzaltıTürkLirasıotuzbeşkuruş)’dır. Geçici Teminat Mektubu veya Makbuzu;
Kestel Belediyesi adına işbu ilanda belirtilen tutarda geçici teminat mektubu veya Halk  Bankası /Kestel
Şubesi bulunan (TR12 0001 2009 2890 0007 0000 03) numaralı İdare hesabına (İşin adı ile birlikte
ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli
olduğu belirtilmek suretiyle yatırılan) nakit olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.

7- İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI: İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin aşağıdaki
belgeleri vermesi ve geçici teminatı yatırması gerekir.

A. İkametgah belgesi, (Tüzel kişiler için D/a bendindeki belgenin verilmesi yeterlidir.)
B. Tebligat için Türkiye'de adres gösterilmesi,
C. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
D. a. Özel hukuk tüzelkişileri için, tüzelkişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden 

veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi,

b. Gerçek kişiler için ticaret veya sanayi odası veya esnaf ve sanatkârlar odası siciline kayıtlı 
olduğunu gösterir belge.

c. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birine ait D/a 
ve D/b bentlerinde belirtilen esaslara göre temin edilecek belgeler.

d-Tahmini (Muhammen)bedelin(17.453.545,00 TL)20’inden az olmamak üzere (3.490.709,00.-
TL) kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini yada serbest 

mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak banka referans mektubu) 
(Banka Teyit yazılı)   Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla          
banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. 
İsteklinin ortak girişim olması halinde, istenilen asgari miktar ortaklık oranına bakılmaksızın 
ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.

E. İhalenin ilan edildiği yıla ait noter tasdikli imza sirküleri,
a. Gerçek kişi olması halinde, imza sirküleri,
b. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam 
yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküleri veya vekâletname ile imza sirküleri,

c. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzelkişilerin her birinin E/a 
ve E/b bentlerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

F. İsteklinin şirket olması halinde şirket tüzüğü ile şirket ortaklarını ve bunların hisse   oranlarını ve
görevlerini belirten belge,

G. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılma söz konusu ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
ihalenin yapıldığı yıla ait noter tasdikli vekaletnameleri ve noter tasdikli imza sirküleri,

H. İhale şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
İ. İşe ait şartnamenin 10. maddesinde yazılı geçici teminat yatırıldığını gösteren makbuz,
J. İsteklilerin ortak girişim olması halinde, bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak hazırlanmış

noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi,
K. İsteklinin vergi borcu olmadığına dair vergi dairesinden ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
L. İsteklinin prim borcu olmadığına dair SGK’dan ihalenin yapılacağı yılda alınmış belge,
M. İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğünü belirtir idareden temin edilecek “Yer Görme 

Belgesi”,
N. İşe ait şartnamenin eki örneğe ve ilgili maddede belirtilen şartlara uygun olarak hazırlanmış 

teklif mektubu,
O. İlan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında 
taahhüt edilen ihale konusu işlerdeki deneyimini gösteren tek sözleşmeye ilişkin iş deneyim 
belgesi; en az  1.000 m2 inşaat yaptığına dair iş deneyimini gösteren belge (İsteklinin ortak 
girişim olması halinde ortaklardan birinin istenen şartları sağlaması halinde diğer ortaktan 
ayrıca iş deneyimi aranmaz.),
P. İhalelere katılmaktan yasaklı olmadığına dair beyanname,
R.İhale konusu iş kapsamında işin devamı süresince aşağıda belirtilen personeli istihdam 
edeceğine dair taahhütname (Yüklenici idarenin izni ile inşaat yapım işini alt yüklenicilere 
yaptırabilir. Bu durumda teknik personel bildirimini alt yüklenici verecektir.)

• 1 adet en az 5 yıl deneyimli İnşaat Müh. veya Mimar (şantiye şefi)
• 1 adet en az 5 yıl deneyimli İinşaat Mühendisi (kontrol mühendisi)
S.İşbu ihalenin ilan tarihinden sonra temin edilmiş tarih, sayı ve banka kaşesini ihtiva eden çift imzalı 

ve Genel Müdürlükten teyitli kullanılmamış nakit kredisi veya kullanılmamış teminat mektubu 
kredisini veya serbest mevduatını gösterir, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler (banka 
referans mektubu). İsteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da 
üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatının  bahse konu işin (yapılacak olan konut inşaatının)  
yaklaşık maliyetinin (Tahmini Bedelin)  %20’undan az olmaması gerekir.

Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu 
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu 
yeterlik kriteri sağlanabilir. 

Ş.İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; bilançosu veya gerekli bölümleri veya bunlara 
eşdeğer belgeler; ibraz edilen belgelere göre,(bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest 
muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından onaylı)

a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0.75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0.50`den küçük olması, yeterlik kriterleridir 

ve bu üç kriter birlikte aranır.
8- UYGULANACAK İHALE USULÜ: İhale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesine

göre kapalı teklif usulü 
9-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI: Teklifler yazılı olarak şartnamede belirtilen usul ile yapılır.
10-TEKLİFLERİN VERİLMESİ: Teklifler 29/03/2023 Çarşamba saat 10:00’a kadar Kestel Belediyesi

Destek Hizmetleri Müdürlüğü Kale Mah., Cuma  Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri
gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine İdarenin
adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek
tekliflerin ilânda belirtilen saate kadar İdareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme
konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. İdareye verilen teklifler herhangi bir
sebeple geri alınamaz. Saat ayarında, Türkiye Radyo ve Televizyon (TRT) İdaresi’nin saat ayarı esastır.

11-ARTIRIM TEKLİFLERİ: Teklifler, ihale dosyasındaki teklif mektubu örneği ile sunulacak olup, bunun
dışındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

12-- İHALE İLANI HAKKINDA: İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Kat karşılığı Daire
yapım ihale şartnamesi ve ekleri, sözleşme  ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Katılımcıların verdikleri teklifler 90 gün geçerlidir.

13-İDARENİN YETKİSİ: İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. (Belediye Encümeni 2886 Sayılı
D.İ.K.nun 29. maddesi gereğince, ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte
serbesttir.)Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,

İlan olunur.
www.kestel.bel.tr

KESTEL 
BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1792846)
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ransa'da Ulaştır-
madan Sorumlu
Bakan Clement

Beaune, temizlik işçilerinin hü-
kümetin emeklilik reformunu
protesto için gittiği grev nede-
niyle başkent Paris'te oluşan
"çöpten tepecikler"den Belediye
Başkanı Anne Hidalgo'nun so-
rumlu olduğunu söyledi. Beau-
ne, France 2 televizyonuna yap-
tığı açıklamada, "Paris dev bir
açık hava çöplüğüne dönüştü."
ifadesini kullandı. Bu durumdan,
Belediye Başkanı Hidalgo'nun
sorumlu olduğunu savunan Be-

aune, "Grevde olan Anne Hi-
dolgo'dur. Hiçbir şey yapmıyor."
dedi. Clement Beaune, temizlik
çalışanlarının grevine saygı duy-
duğunu belirterek, Paris gibi
bir kentin Belediye Başkanı'nın
çöp yığınlarını görmezden ge-
lemeyeceğini dile getirdi. Oluşan
çöp yığınları nedeniyle yayılan
koku ve artan farelerin, kamu
sağlığını tehdit ettiğine dikkati
çeken Beaune, çağrılara rağmen
Belediye Başkanı Hidalgo'nun
tepki vermemesinden yakındı.
Bakan Beaune, çalışanları grev-
de olmayan belediyelerin, Paris

Belediyesi ile yasal çerçevede
anlaşarak, işe el atmaları ve
Başkan Hidalgo'nun buna ön
ayak olması çağrısında bulundu.
Fransız basını, Paris'te 5 bin
tondan fazla çöpün yığıldığını
aktardı. Basında yer alan gö-
rüntülerde, Paris'in birçok ye-
rinde çöplerden oluşan "tepe-
cikler" dikkati çekmişti. Fransa
Başbakanı Elisabeth Borne, 10
Ocak'ta, Cumhurbaşkanı Em-
manuel Macron'un seçim vaat-
leri arasında yer alan emeklilik
reformunun hayata geçirilece-
ğini açıklamıştı. lANKARA-AA

F

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog,
hükümetin yargı reformu planının
ardından, ülkesindeki durumun "çok
tehlikeli, siyasi, ekonomik ve güven-
likle ilgili sonuçları olabileceği" uya-
rısında bulundu. İbranice yayın yapan
Israel Today gazetesine göre Herzog,
Tel Aviv Belediyesi'nin kendisine
“fahri hemşehrilik” vermek üzere
düzenlediği törende açıklamalarda
bulundu. Konuşmasında şu an ken-
dilerini parçalayan iç çekişmeye dair
birkaç söz söylemek istediğini dile
getiren Herzog "Biz, oldukça tehlikeli
bir durumdayız. Bunun siyasi, eko-
nomik toplumsal ve güvenlik açısın-
dan sonuçları olabilir" dedi. Herzog,
içinde bulundukları sosyal ve anayasal
krizden çıkış için bir yol bulmak ko-
nusunda büyük bir çaba gösterdiğinin
gizli olmadığını kaydetti. Koalisyon
hükümeti ve muhalefetten krizin
tüm taraflarıyla bir araya geldiğini
hatırlatan Herzog, durumun oldukça
endişe verici ve zor olduğunu ve
meselenin siyasi çözüm ile ilişkili ol-
mayıp bir ümit ve denge kuracak
şeklin bulunması için müthiş bir çaba
sarfedilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Herzog, daha önce
birkaç kez, ülkesinin derin bir çatış-
manın içinde olduğunu ve "toplumun
daha fazla parçalanmaması ve ana-
yasal bir kriz yaşanmaması" için ça-
lıştığını belirtmişti. lKUDÜS-AA

Cumhurbaşkanı Herzog:
İsrail’de durum tehlikeli

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price,
Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişi-
mi'nin uzatılmasına yönelik mü-
zakerelerinin kritik noktada bu-
lunduğunu belirterek, dünyanın
bu girişime ihtiyacı olduğunu
söyledi. Günlük basın toplantı-
sında Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler
(BM) Genel Sekreteri Antonio
Guterres’in girişimleri ile Rusya,
Ukrayna, Türkiye ve BM arasında
imzalanan, Ukrayna’nın tahıl ve
tahıl ürünlerinin dünya pazarına

güvenli bir şekilde Türkiye üze-
rinden sevk edilmesine yönelik
Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişi-
mi'nin süresinin uzatılmasına iliş-
kin müzakereler de gündeme
geldi. Anlaşmanın imzacılarının
müzakerelere ilişkin değerlendir-
melerine girmeyeceğini belirten
Sözcü Price, “Müzakerelerde kritik
bir noktadayız. Girişimin uzatıl-
ması tüm tarafların rızasını ge-
rektiriyor ve Genel Sekreter bunun
üzerine çalışıyor.” dedi. Karadeniz
Tahıl Sevkiyatı Girişimi konusun-

daki pozisyonlarının açık oldu-
ğunu kaydeden Price, “Dünyanın
buna (Tahıl Sevkiyatı Girişimi)
ihtiyacı var. Süresinin uzatılması
ve kapsamının genişletilmesi ge-
rektiğine inanıyoruz” dedi. Rus-
ya-Ukrayna savaşının başlaması
ile tahıl ve tahıl ürünleri sevkiya-
tının bölgede durduğunu ve bu-
nun dünyadaki gıda fiyatlarını
yüzde 30 artırdığını dile getiren
Price, BM, Türkiye, Ukrayna ve
Rusya’nın işbirliği ile milyonlarca
tonluk tahılın dünya piyasasına

sürüldüğünü hatırlattı. Price, bir
süredir Rusya’nın tahıl ihracatının
savaş öncesi seviyesine ulaştığını
ifade ederek, Moskova’nın tahıl
ve gübre ihracatının engellendiği

iddialarının doğru olmadığını söy-
ledi. Sözcü, ABD’nin ayrıca Rus
tahıl ve gübre ihracatını yaptı-
rımlardan muaf tuttuğunu hatır-
lattı. lWASHINGTON-AA

ABD: Dünyanın Karadeniz Tahıl Sevkiyatı Girişimi’ne ihtiyacı var

Paris’te oluşan ‘çöpten tepecikler’den
Belediye Başkanı sorumlu tutuldu
Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, temizlik işçilerinin hükümetin emeklilik reformunu protesto için gittiği
grev nedeniyle başkent Paris'te oluşan "çöpten tepecikler"den Belediye Başkanı Anne Hidalgo'nun sorumlu olduğunu söyledi.
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5ÇARŞAMBA
15 MART 2023Gündemİttifak

Yüksek Seçim Kurulu Kararları ve
Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dö-
nem Milletvekili Genel Seçiminde
uygulanacak seçim takvimi Resmi
Gazete’de yayımlandı. Resmi Ga-
zete'de yayımlanan Yüksek Seçimi
Kurulu Kararına göre, Seçim Baş-
langıç Takvimi 18 Mart 2023 olarak
kabul edildi. 14 Mayıs 2023 Pazar
günü birlikte yapılacak olan Cum-
hurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem
Milletvekili Genel Seçimi ile ilk
oylamada salt çoğunluk sağlana-
madığı takdirde ikinci oylama 28
Mayıs 2023 tarihinde yapılacak.
18 Mart günü seçim tarihinin baş-
laması ile beraber 19 Mart günü
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için si-
yasi partiler ve seçmenler tarafın-
dan aday gösterilmek isteyenler
Yüksek Seçim Kuruluna adaylık
başvurularına başlayacak. Seçmen-
ler tarafından aday gösterilmek
isteyenler 20 Mart gününe kadar
Yüksek Seçim Kuruluna başvura-
bilecek ve başvuruları kabul edilen
adaylar 2 Mart günü açıklanacak.
Siyasi partilerce Cumhurbaşkanlığı
adayları için ise son başvuru günü
23 Mart olarak belirlenirken 28
Mart günü Cumhurbaşkanı geçici
aday listesi Resmi Gazete'de ya-
yımlanacak ve itiraz başvuruları
başlayacak. 31 Mart günü ise Cum-
hurbaşkanı kesin aday listesi Resmi

Gazete'de yayımlanacak ve Cum-
hurbaşkanı Seçimi için propaganda
dönemi başlayacak. 1 Nisan gü-
nünde Cumhurbaşkanı adaylarının
birleşik oy pusulasındaki yerlerinin
belirlenmesi için Yüksek Seçim
Kurulunda kura çekilecek.

Seçmen listeleri 20 Mart günü
askıya alınacak ve 2 Nisan günü
askıdan indirilecek. 24 Mart günü
ittifak yaparak seçime katılma ka-
rarı alan siyasi partilerin genel
başkanlarının imzalarını ihtiva ede-
rek ittifak protokolünü Yüksek Se-
çim Kuruluna teslim etmelerinin
son günü olarak belirlendi. 6 Nisan
günü ise ittifak yapan siyasi parti-

lerin ittifaktan vazgeçmeleri için
Yüksek Seçim Kuruluna ve itti-
faktaki diğer siyasi partilere bildi-
rerek ayrılmalarının son gün olarak
açıklandı. 12 Nisan günü ise yurt
içi ve yurt dışı seçmen kütükleri
kesinleştirilecek, yurt içi seçmen-
lerin oy vereceği yer ve sandıklar
belirlenecek, yurt dışı seçmenlerin
oy kullanacağı tarih aralığı ve yer
bilgileri www.ysk.gov.tr adresinden
ilan edilecek ve gümrük sandık
kurullarının oluşturulması tamam-
lanacak. 27 Nisan günü yurt dı-
şında oy verme işlemlerine başla-
nacak ve 9 Mayıs günü son bula-
cak. 4 Mayıs günü ise propaganda

serbestliği ve bir kısım seçim ya-
saklarının başlangıç tarihi olarak
belirlendi. 7 Mayıs günü radyo ve
televizyon propaganda konuşma-
ları başlayacak ve 13 Mayıs günü
seçim propagandaları son bulacak.
14 Mayıs Pazar günü oy verme iş-
lemleri başlayacak, saat 00.00'da
seçim yasakları sona erecek ve
saat 23:59'da Cumhurbaşkanı Se-
çimi geçici sonuçları ilan edilecek.
İlk oylamada salt çoğunluk sağla-
namadığı takdirde 28 Mayıs Pazar
günü Cumhurbaşkanı Seçiminin
ikinci oylaması yapılacak. 15 Mayıs
günü propaganda dönemi başla-
yacak. 19 Mayıs günü ise Yüksek
Seçim Kurulunca kesin seçim so-
nuçları Resmi Gazete, radyo ve
televizyonda ilan edilecek. 20 Ma-
yıs günü ikinci oylama için gümrük
kapılarında ve yurt dışında oy ver-
me işlemlerine başlanacak ve 24
Mayıs günü yurt dışında oy verme
işlemleri sona erecek. 28 Mayıs
Pazar günü ikinci oylama için oy
verme günü olarak belirlenirken
seçim yasakları aynı gün 00.00'da
son bulacak. 29 Mayıs günü
Cumhurbaşkanı Seçimi geçici so-
nuçları ilan edilecek ve 1 Haziran
günü Yüksek Seçim Kurulunca
kesin seçim sonuçları Resmi Ga-
zete, radyo ve televizyonda ilan
edilecek. lANKARA-İHA

Seçim Takvimi Resmi Gazete’de yayımlandı
MHP’de milletvekilliği aday
adaylığı süreci başladı
MHP'de 28. Dönem Milletve-
killiği aday adaylığı süreci baş-
ladı. Başvurular, parti genel
merkezinde yapılıyor. MHP'de,
14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek
genel seçimi için 28. Dönem
Milletvekilliği aday adaylığı
başvurularının yapılabilmesi
amacıyla parti genel merke-
zinde kayıt kabul masaları ku-
ruldu. Parti genel merkezine
sabah erken saatlerde gelen
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, aday adaylığı başvu-
rusu için kayıt kabulün ya-
pıldığı alanda görevlilerle
sohbet etti, kolaylıklar diledi.
MHP'de parti geleneği gereği
aday adaylığı başvurusunda
bulunan ilk isim Genel Baş-
kan Bahçeli oldu. Devlet Bah-
çeli'nin başvurusunun ardın-
dan Genel Başkan Yardımcı-
ları İzzet Ulvi Yönter, Filiz

Kılıç, Feti Yıldız ile TBMM
Başkanvekili Celal Adan'ın da
aralarında bulunduğu parti
yetkililerinin kayıt kabul ma-
salarına ilgili evrakları teslim
etmesiyle aday adaylığı süreci
başlatıldı. Bahçeli, başvurunun
ardından partililerle bir süre
sohbet etti, çay içti. MHP'de
bugün saat 09.00'da başlayan
28. Dönem Milletvekilliği aday
adaylığı başvuru süresi, 21
Mart 2023 Salı günü saat
17.00'ye kadar devam edecek.
Aday adayları belirlenen ta-
rihler arasında MHP Genel
Merkezi seçim işleri kayıt kabul
birimine şahsen ve belgelerin
aslıyla müracaat edecek. İş-
lemlerini hızlandırmak isteyen
aday adayları, ön kayıt işlem-
lerini "https:// basvuru. mhp.
org. tr" internet adresinden ya-
pabilecek. lANKARA-AA
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çişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, "Sa-
yın Kılıçdaroğlu

mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza
ve benim de bu işin talimatını
verdiğime yönelik bir değerlen-
dirmede bulundu. Yani bir ülke-
nin yönetimine talip ve cumhur-
başkanı adayı. Bütün bunlar de-
ğerlendirilirken ve söylenirken,
deprem bölgesinde yalan üze-
rinden siyaset yapılırsa Allah,
adama hesabını sorar." dedi. Soy-
lu, Hatay'ın Antakya ilçesinde
basın mensuplarına yaptığı açık-
lamada, Antakya'yı 10 ayrı alana
ayırdıklarını ve 20 bini aşkın acil
yıkılacak ve enkaz halinde bina
olduğu bilgisini verdi. Antak-
ya'dan toplam 3 milyon tonu aş-
kın enkaz kaldırıldığını belirten
Soylu, "Günlük ortalama 3 bin
500 Antakya merkezden, diğer
ilçelerle beraber de 6 bin kamyon
seferi yapılıyor. Şu ana kadar
300'ün üzerinde ekskavatör ve
ayrıca diğer iş makineleri burada
çalışıyor. Yaklaşık da 800'ün üze-
rinde 900 civarında da kamyon
sürekli sefer halinde." dedi.

Valiliklerin koordinatörlüğün-
de sürecin ayrı ayrı bölgelendi-
rilerek yönetildiğini ifade eden
Soylu, "Her birinin çalışması ak-
samadan yürüyor. Aynı zaman-
da kamu kurumlarının yetişe-
mediği yerlerde de özel sektör

yapılan hak edişler karşılığında
çalışmalarına devam ediyor.
Onlar da yeni başladılar. Onların
da hızlanmasıyla birlikte ina-
nıyoruz ki yakın bir zaman içe-
risinde bu enkazlar kaldırıla-
cak." şeklinde konuştu.

Depremden etkilenen illerdeki
çalışmaları yerinde görmeye ve
vatandaşların taleplerini karşı-
lamaya yönelik ziyaretleri sür-
dürdüklerini vurgulayan Soylu,
şunları kaydetti: "Buradaki sü-
reçler bitmeden buradan çıkma-
mız mümkün değil. Elbette kay-
bedilen canları geri getirmemiz
mümkün değil. Ama buraların
her birindeki enkazlar kaldırıla-
cak. İnşallah buralar geçmişte
olduğu gibi geçmişten daha iyi
daha dirençli bir hale getirilecek.
Buradaki vatandaşlarımız da aynı
şekilde hem dirençli şehirlerde
hem dirençli bir toplum olarak
yaşamaya devam edecek." Dep-
rem bölgesindeki çalışmaların
birlik içerisinde sürdüğünü dile
getiren Soylu, "Sayın Kılıçdaroğlu
şehri ziyaret etti. Başımızın üze-
rinde. Yani herkesin bu acıya or-
tak olması ancak gücümüzü ar-
tırır. Ama her gelindiğinde bir
yalan söylemek, yalan demekten,
yalan olduğunu söylemekten de
imtina etmeye çalışıyorum. Ama
bizi birbirimize düşüren anlayış
ortaya koymasını son derece sakil

ve son derece yanlış buluyorum.
Bu doğru bir yaklaşım değil."
diye konuştu. Bakan Soylu, Hatay
Valisi'nin yanı sıra diğer valilerin
de sürecin başından beri dep-
remden etkilenen illerde oldu-
ğuna işaret ederek şu değerlen-
dirmeyi yaptı: "Sayın Kılıçdaroğlu,
mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza
yönelik ve benim de bu işin tali-
matını verdiğime yönelik bir de-
ğerlendirmede bulundu. Yani bir
ülkenin yönetimine talip ve cum-
hurbaşkanı adayı. Bütün bunlar
değerlendirilirken ve söylenirken
deprem bölgesinde yalan üze-
rinden siyaset yapılırsa Allah,
adama hesabını sorar."

Herkesin doğruyu söyleme so-

rumluluğu olduğunu anlatan
Soylu, "O mezarlık orada başın-
dan beri var. Eğer o mezarlıkta
benim geldiğim günden sonra,
ikinci veya üçüncü gününde o
mezarlığa gitmemişsem ve o me-
zarlıkta ay yıldızlı bayrağımızı
orada bizim arkadaşlarımız as-
mamışsa her türlü şeyi söyleye-
bilir." dedi. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ziyareti
dolayısıyla söz konusu mezarlığın
Hatay Büyükşehir Belediyesine
ait flamalar ile süslendiğini ifade
eden Soylu, söyledi: "Bugün flama
günü değil. Bugün bizim ortak
değerimiz bizim bayrağımız. Ora-
da mescit yapıldı, mescidi de biz
yaptırdık. Niçin yaptırdık? Hem

insanlar gelsinler namaz kılsınlar
hem de orada sabahtan akşama
kadar cenazelerinin üzerine
Kur'an okunduğunu görsünler
diye. Orada Kur'an okuyor. Di-
yanet İşleri Başkanımız gittiğinde
ay yıldızlı bayrak orada. Biz ora-
da olduğumuzda ay yıldızlı bay-
rak orada. Ay yıldızlı bayrağı
kaldıran da flamalarını kaldıra-
cağım diye oradaki belediyenin
görevlileri. Taktıran da bizim
emniyet müdür yardımcımız ve
bizim arkadaşlarımız. Ne gerek
var bunlara? Niye böyle açıkla-
malar yapılması hususunda bizi
zorunlu bırakıyorlar?"

Bakan Soylu, söz konusu me-
zarlık yerinin görevli vali tara-
fından bulunduğunu ve mezarlık
yerinin Denizli Belediyesince açıl-
dığına işaret ederek "Biz bunu
söylüyor muyuz? Söylemiyoruz.
Neden? Ya Hatay Büyükşehir Be-
lediyesi de depremzede. Açama-
yabilir, yapamayabilir, adamlarını
bulamayabilir. Bunların hepsi
makul şeyler. Yani olabilir. Dep-
remin içerisinde bunlar düşünü-
lebilir. Ama gelip sorumluluk sa-
hibi bir insan. Yani 'bu talimatı o
verdi bu talimatı bu verdi' diye
buradaki insanları birbirine dü-
şürmeye, burada herkes kardeşane
bir şekilde bu depremin enkazın-
dan kalkmaya çalışıyor." şeklinde
konuştu. lANKARA-AA
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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ah-
met Yener, Cumhurbaşkanı Seçimi
ve 28. Dönem Milletvekili Genel
Seçimi'nde seçmenler tarafından
aday gösterilmek isteyen cum-
hurbaşkanı adaylarının ise 555
bin 980 lira ödeme yapması ge-
rektiğini bildirdi. YSK Başkanlı-
ğında basın mensuplarına açık-
lamada bulunan Yener, kurulun
bugünkü toplantısında siyasi par-
tiler ve seçmenlerce aday göste-
rilecek cumhurbaşkanı adayları
ile seçimlere katılma yeterliliğine
sahip siyasi partilerin ittifak yap-
malarına ilişkin ilke ve esasların
belirlendiğini ifade etti. Cumhur-
başkanı adaylarının ve siyasi par-
tilerin propaganda usul ve esas-
larına ilişkin çalışmaların da ta-
mamlandığını söyleyen Yener, şun-
ları kaydetti: "Yapılan çalışmalar
neticesinde bağımsız milletvekili
adayı olmak isteyenlerin yasanın
öngördüğü miktarın 55 bin 598
lira olduğu tespit edilmiş, seç-
menler tarafından aday gösteril-
mek isteyen cumhurbaşkanı aday-
larının ise yatırması gereken mik-
tarın 555 bin 980 lira olduğu be-
lirlenmiştir. Bu belirlemeler Siyasi
Partiler Kanunu'nun, Milletvekili
Seçimine Dair Kanun'un ve Cum-
hurbaşkanı Seçimine İlişkin Ka-
nun'un belirlediği esaslar çerçe-
vesinde belirlenmiştir. Ayrıca ku-
rulumuz bugün yapmış olduğu
toplantıda 2022 yılında getirilen
yasal düzenleme 298 sayılı ka-
nunun 14/3 ve 93'üncü maddede
öngörülen görme engelli vatan-
daşlarımızın oy kullanmasını ko-
laylaştıran yasal düzenleme uya-
rınca bu düzenlemenin nasıl ya-
pılması gerektiğine ilişkin ilke ve
esasların tespit çalışmalarına baş-
lamış olup, bu çalışmalar da de-
vam etmektedir." lANKARA-AA

Seçmenler
tarafından aday
gösterilmek isteyen
cumhurbaşkanı
adayları 555 bin
980 lira ödeyecek Soylu: Buradaki süreçler bitmeden 

buradan çıkmamız mümkün değil
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen illere ilişkin, "Buradaki süreçler bitmeden buradan çıkmamız mümkün
değil. Elbette kaybedilen canları geri getirmemiz mümkün değil. Ama buraların her birindeki enkazlar kaldırılacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, "Girişimcilerimizden
hem iş yerlerine, fabrikalarına,
ekmek teknelerine sahip çık-
malarını hem de ellerindeki
tüm imkanları depremzedele-
rimiz için seferber etmelerini
bekliyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, Marmara Grubu Vak-
fınca 26'ncısı düzenlenen Av-
rasya Ekonomi Zirvesi'ne mesaj
gönderdi. Erdoğan'ın mesajı
AK Parti İstanbul Milletvekili
ve Marmara Grubu Vakfı Av-
rasya Ekonomi Zirveleri Genel
Koordinatörü Şamil Ayrım ta-
rafından okundu. Mesajında,
zirvenin hayırlara vesile olma-
sını dileyen Cumhurbaşkanı

Erdoğan, "Ülkemizin ve gönül
coğrafyamızın dört bir yanın-
dan zirveye teşrif eden tüm
kardeşlerimize hoş geldiniz di-
yorum." değerlendirmesini yap-

tı. Erdoğan, zirvenin, millet
olarak insanlık tarihinin en bü-
yük afetlerinden biriyle sarsıl-
dığımız bir dönemde gerçek-
leştiğini dile getirerek şöyle

devam etti: "6 Şubat'ta Kahra-
manmaraş merkezli yaşanan
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki
depremler 11 ilimizi, 14 milyon
insanımızı doğrudan etkiledi.
48 bini aşkın vatandaşımızın
hayatını kaybettiği bu deprem-
lerde ülkemiz ekonomisi çok
ciddi yara aldı. Depremin ilk
anından itibaren başlattığımız
seferberliği iş dünyamızın des-
tekleriyle de farklı alanlarda
devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir
yıl içerisinde altyapısı ve üst-
yapısıyla yıkılan tüm şehirleri
yeniden ayağa kaldırmayı he-
deflediklerini vurguladı. Bu sü-
reçte devletin ilgili kurumlarının
yanı sıra iş dünyasına da çok

önemli görevler ve sorumlu-
luklar düştüğüne işaret eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şun-
ları kaydetti: "Girişimcilerimiz-
den hem iş yerlerine, fabrika-
larına, ekmek teknelerine sahip
çıkmalarını hem de ellerindeki
tüm imkanları depremzedele-
rimiz için seferber etmelerini
bekliyoruz. Devlet ve millet
olarak el ele vererek bu ağır
imtihanın üstesinden alnımızın
akıyla geleceğimize inanıyorum.
Türkiye'nin istihdamına, ih-
racatına, kalkınmasına ve üre-
timine sağladığınız katkılar
için her birinize ayrı ayrı te-
şekkür ediyorum. Zirvenizin
başarılı geçmesini temenni
ediyorum." lİSTANBUL-AA

“Girişimcilerimizden imkanlarını depremzedelerimiz için seferber etmelerini bekliyoruz”
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Tarım ve Orman Bakanlığı,
Kahramanmaraş merkezli
depremlerden etkilenen böl-
gede görevlendirilen 1084
uzman personelle 19 bin 910
gıda denetimi gerçekleştirdi.
AA muhabirinin Bakanlıktan
edindiği bilgiye göre, "asrın
felaketi" olarak nitelendirilen
6 Şubat tarihli depremler
sonrasında afetten etkilenen
illere yurt içinden ve dışından
yardımlar gelmeye devam
ediyor. Tarım ve Orman Ba-
kanlığı da başta gıdalar ol-
mak üzere görev alanına gi-
ren konularda gerekli dene-
timlerin yapılabilmesi ama-
cıyla Adana, Adıyaman, Di-
yarbakır, Gaziantep, Hatay,
Kilis, Kahramanmaraş, Ma-
latya, Osmaniye, Şanlıurfa
ve Elazığ'da 1084 kişilik özel
ekip görevlendirdi. Ekipler,
AFAD ve Kızılay'ın yanı sıra
gönüllüler tarafından yapılan
yardımları da denetleyerek,

herhangi bir sağlık sorunu
yaşanmaması için çaba har-
cıyor. Yurdun dört bir ya-
nından yollanan gıda mal-
zemelerinin bulunduğu gıda
depolarının yanı sıra ekmek
üretim yerleri, yemek dağıtım
noktaları ve yardım tırları
denetlenen yerler arasında
bulunuyor. Öte yandan va-
tandaşlardan gelen ihbar ve
şikayetler de anında değer-
lendirmeye alınıyor. Bu kap-
samda Bakanlık tarafından
bölgede görevlendirilen 1084
görevli uzman personelle 19
bin 910 gıda denetimi yapıldı.
Gıda depolarında 4 bin 404,
ekmek üretim yerlerinde 6
bin 330, yemek dağıtım nok-
taları ve çadır kentlerde 3
bin 439, yemek üretim yer-
lerinde (mobil mutfaklar da-
hil) 5 bin 5, yardım tırlarında
608, ihbar ve şikayetler çer-
çevesinde 124 denetim ger-
çekleştirildi. lANKARA-AA

6 ÇARŞAMBA
15 MART 2023 Ekonomi İttifak

 
 

Yurt içi ve dışındaki bazı varlıkların
ekonomiye kazandırılması amacıyla
hayata geçirilen "Varlık Barışı" uy-
gulamasından yararlanmak için 31
Mart'a kadar başvuruda bulunulması
önem taşıyor. Gelir İdaresi Başkan-
lığının internet sitesinde yer alan
açıklamaya göre, gerçek ve tüzel
kişilerin, Varlık Barışı'ndan yarar-
lanmak için yurt dışında ve yurt
içinde bulunan bazı varlıklarına iliş-
kin söz konusu tarihe kadar bildirim
ya da beyanda bulunması gerekiyor.
Yapılan düzenlemeyle gerçek ve tü-
zel kişilerin yurt dışında bulunan
para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarının
yurda getirilerek milli ekonomiye
kazandırılması ve bu varlıkların
gelir ve kurumlar vergisi mükellef-
lerince kanuni defter kayıtlarına
alınmasına imkan tanındı. Bu kap-
samda, yurt içinde bulunan ancak
gelir ve kurumlar vergisi mükel-
leflerinin kanuni defter kayıtlarında
yer almayan para, altın, döviz,
menkul kıymetler, diğer sermaye
piyasası araçları ve taşınmazların
vergi dairesine beyan edilerek ka-
nuni defter kayıtlarına alınması,
yurt içinde bulunan bu varlıkların
gelir ve kurumlar vergisi mükelle-
fiyeti bulunmayanlarca beyan edil-
mesi imkanı da getirildi.

Yurt dışındaki söz konusu varlık-
ların Türkiye'ye getirilebilmesi için
vergi mükellefi veya Türk vatandaşı
olma zorunluluğu aranmazken dü-
zenlemeden herkes yararlanabiliyor.
Banka ve aracı kurumlara bildirilen
yurt dışındaki varlıkların değeri üze-
rinden, 31 Mart'a kadar yapılan bil-
dirimler için yüzde 3 oranında he-
saplanacak vergi, bildirim esnasında
banka ve aracı kurumlara peşin öde-
necek. Bildirilen varlıkların, Türki-
ye'deki banka ya da aracı kurumlarda
açılan hesaplarda en az bir yıl tu-
tulması halinde vergi yüzde sıfır
olarak uygulanacak ve peşin ödenmiş
vergi, bildirim sahibinin ilgili vergi
dairesine başvurusu üzerine kendi-
sine iade edilecek. Vergi dairelerine
beyan edilen yurt içi varlıkların
değeri üzerinden yüzde 3 vergi tarh
edilecek ve bu vergi, tarhiyatın ya-
pıldığı ayı izleyen ayın sonuna kadar
ödenecek. lANKARA-AA

“Varlık Barışı” uygulamasından
yararlanmak için son gün 31 Mart

ogg, "T10X" adını ver-
diği, kullanıcıyı mer-
keze koyan, akıllı ya-

şam çözümleriyle sürekli internetin
içinde olan, uzaktan güncellene-
bilen akıllı cihazını, iki farklı do-
nanım seviyesi ve iki batarya se-
çeneğiyle 953 bin TL'den başlayan
fiyatla satışa sunuyor. Togg'dan
yapılan açıklamaya göre, fikri ve
sınai mülkiyeti yüzde 100 Türki-
ye’ye ait küresel bir marka ortaya
çıkarmak ve mobilite ekosistemi-
nin çekirdeğini oluşturmak ama-
cıyla kurulan Togg, 2022 yılı 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda
seri üretim bandından indirdiği
T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya
hazırlanıyor. Planları doğrultu-
sunda emin adımlarla ilerleyen
Togg, mart sonundan itibaren kul-
lanıcılarla buluşacak ilk akıllı ci-
hazının fiyatını, model ismini, tek-
nik ve donanım özelliklerini açık-
ladı. Buna göre, Togg T10X için
ön siparişler Trumore dijital plat-
formu ve "www.togg.com.tr" Togg
web sitesi üzerinden 16-27 Mart
tarihlerinde alınacak. Togg T10X,
953 bin TL’den başlayan fiyat eti-
ketine sahip olacak. Togg, "do-
ğuştan elektrikli", "doğuştan sür-

dürülebilir", "doğuştan dijital" ve
"doğuştan yeşil" kavramlarının al-
tını çizdiği ilk akıllı cihazı C-
SUV’u, ‘T10X’ adıyla kullanıcılarla
buluşturacak. Model adındaki
T’nin Türkiye’yi ve Togg’u, 10’un
cihazın üzerine inşa edildiği C
segmenti platformunu, X’in ise
SUV gövde tipini ifade ettiği T10X,
iki farklı donanım ve iki batarya
seçeneğiyle kullanıcılara sunula-
cak. 160 kW / 218 Beygir güç ve
350 Nm tork üreten T10X RWD
(arkadan itiş), iki farklı batarya
seçeneğiyle 314 ve 523 kilomet-
relik menzillere sahip olacak.
T10X’in 52,4 kWh kapasiteye
sahip batarya seçeneği 16,7

kWh/100 km (WLTP) enerji tü-
ketimi değeri sunarken, 88,5
kWh kapasiteye sahip batarya
seçeneğinin tüketim değeri ise
16,9 kWh/100 km (WLTP) olarak
açıklandı. T10X’in fiyatları V1
RWD Standart Menzil 953 bin
TL, V2 RWD Standart Menzil 1
milyon 55 bin TL ve V2 RWD
Uzun Menzil 1 milyon 215 bin
TL olarak belirlendi.

T10X’in 0-100 km/s hızlanması
4,8 saniye olan, 700 Nm tork
üreten çift motorlu 435 beygir
gücündeki AWD (all-wheel drive)
versiyonu ise 29 Ekim 2023 tari-
hinden itibaren teslim edilmeye
başlanacak olan 100. Yıl Özel Se-

risi'yle birlikte yollara çıkacak.
Togg T10X, hızlı şarj ile 28 da-

kikadan daha kısa sürede yüzde
20’den yüzde 80 batarya doluluk
seviyesine ulaşabiliyor. Böylece
kullanıcılar uzun yolculuklarda
kısa bir kahve molası süresince
dinlenirken, akıllı cihazları da yol-
culuğun kalan bölümü için hazır
hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar,
sıfır emisyon salımıyla çevre dostu
bir yolculuğun keyfini de çıkara-
cak. Mobilite deneyimini yeniden
tanımlayarak, kullanıcıların günlük
yaşamlarını kolaylaştırıp keyifli
hale getirecek akıllı yaşam çö-
zümleri geliştiren Togg, bu çö-
zümlerini Trumore dijital platfor-
mu üzerinden kullanıcılarla bu-
luşturuyor. Trumore platformunu
oluşturan Earn.more (Kazan),
Go.more (Gez), Play.more (Eğlen)
ve Scale.more (Geliştir) başlıkla-
rında mobilite ekosisteminin tüm
fırsatlarını sunuyor. Veriyi işleyip
yapay zekâ ile geliştirebilen T10X,
daha çok kazandıran, gezdiren,
eğlendiren ve sürekli gelişen bir
akıllı cihaz olarak yollara çıkıyor.
12,3 inç gösterge ekranı ve 29
inç bilgi-eğlence ekranından oluşan
41,3 inç uçtan uca ekran deneyimi,

8 inç dokunmatik kontrol ekranı,
araç içi sosyal kamera, yüksek
hızlı mobil internet ve wifi hot
spot özelliğiyle Snapdragon iş-
lemcili dijital kokpit, 
"Türkiye’nin Renkleri"
arasından seçim

Togg T10X’in dış renkleri,
Türkiye’nin büyüleyici güzellik-
lerinden ilham alıyor. Togg, Tek-
noloji Kampüsü’nün de yer aldığı
Gemlik’in zeytin ağaçlarının göl-
gesindeki mavi sularını, Anadolu
topraklarındaki cana yakınlık ve
tutkuyu yansıtan kırmızıyı, Oltu
taşının göz alıcı siyahlığını, parlak
dokusunu, sağlam yapısını,
Kula’nın doğal yapısı, kayaçları
ve vadileriyle yerkürenin mil-
yonlarca yıllık geçmişini günü-
müze taşıyan gri ihtişamını, Ka-
padokya’nın olağanüstü güzel-
likteki doğa harikası peri baca-
larının toprak ve kum bejini, Pa-
mukkale travertenlerinin göz ka-
maştıran beyazlığını, T10X’in dış
renklerinde buluşturdu. Kulla-
nıcılar, “Gemlik”, “Anadolu”,
“Oltu”, “Kula”, “Kapadokya” ve
“Pamukkale” arasından bir seçim
yapabilecek. lİSTANBUL-AA

İlk tarifeli uçuşunu 16 Nisan
2023 tarihinde İstanbul Ha-
valimanı’ndan Ercan Hava-
limanı’na yapacak Fly Kıbrıs
Havayolları’nın tanıtımı, bu
akşam yeni Ercan Havalima-
nı’nda gerçekleştirildi. FLY
Kıbrıs Hava Yolları yönetim
kurulu kurucu ortaklarından
Rauf Denktaş, Mehmet Dal-
man Yücel, Nusret Polat ile
sırasıyla Bayındırlık ve Ulaş-
tırma Bakanı Erhan Arıklı;
Başbakan Yardımcısı, Turizm,
Kültür, Gençlik ve Çevre Ba-
kanı Fikri Ataoğlu; Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Hasan Taçoy ve Cumhurbaş-
kanı Vekili ve Meclis Başkanı

Zorlu Töre birer konuşma
yaptı. Yurt dışı ziyareti ne-
deniyle tanıtıma katılamayan
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın
ise video mesajı yayımlandı.

T

Deprem bölgesinde yaklaşık 20 bin
gıda denetimi gerçekleştirildi

Bu yıl talepte OECD bölgesinde
geçen yıla göre günlük 230 bin
varil, OECD dışı ülkelerde ise
günlük 2 milyon 90 bin varil
artış bekleniyor. Petrol İhraç Eden
Ülkeler Örgütü (OPEC), bu yıl
için küresel petrol talebine yö-
nelik artış öngörüsünü sabit tuttu.
OPEC'in aylık petrol piyasası ra-
poruna göre, küresel petrol ta-
lebinin bu yıl geçen yıla kıyasla
günlük 2 milyon 320 varil artarak
101 milyon 900 bin varile ulaş-
ması bekleniyor. Talebin OECD
bölgesinde geçen yıla göre günlük
230 bin varil artarak 46 milyon
230 bin varil, OECD dışı ülkelerde
ise günlük 2 milyon 90 bin varil
artarak 55 milyon 670 bin varil
olacağı hesaplanıyor. OECD böl-
gesi petrol talebi artış öngörüsü,
OECD Amerika ve OECD Avru-
pa'da ekonomik aktivitede bek-
lenen yavaşlama nedeniyle yılın
birinci ve ikinci çeyreği için aşağı
yönlü revize edildi. Öte yandan

OECD dışı ülkelerde petrol talebi
artış öngörüsü, Çin'de Kovid-19
kısıtlamaların kaldırılmasının ar-
dından ekonomik aktivitenin can-
lanması ve Rusya'nın petrol ta-
lebinde beklenen iyileşme nede-
niyle yukarı yönlü revize edildi.
Ancak OPEC, talepteki artış ön-
görüsünün küresel ekonomik ak-
tivite ve devam eden jeopolitik
gelişmeler dahil olmak üzere bir-
çok belirsizliğe bağlı olduğunu
belirtiyor. Rapora göre, küresel
petrol arzı şubatta bir önceki aya
göre günlük 600 bin varil artışla
yaklaşık 101 milyon 900 bin
varile yükseldi ve geçen yılki se-
viyenin 2 milyon 800 bin varil
üzerinde gerçekleşti. Grubun gün-
lük ham petrol üretimi ise şubatta
bir önceki aya kıyasla 117 bin
varil artarak yaklaşık 28 milyon
920 bin varil oldu. Böylece,
OPEC'in küresel petrol üretimin-
deki payı yüzde 28,4 olarak ka-
yıtlara geçti. lİSTANBUL-AA
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OPEC, küresel petrol talebindeki
artış öngörüsünü sabit tuttu

Hazine ve Maliye ile Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
bakanlıkları, İstanbul başta
olmak üzere birçok ilde acil
dönüştürülmesi gereken konut
stoku için yeni bir finansman
modelini uygulamaya alıyor.
Hazine ve Maliye ile Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği
bakanlıkları, İstanbul başta
olmak üzere birçok ilde kentsel
dönüşümün hızla gerçekleş-
tirilebilmesi amacıyla "Kentsel
Dönüşüm Finansman Mode-
li"ni hayata geçiriyor. Hazine
ve Maliye Bakanı Nureddin
Nebati, hafta sonu Şanlıur-
fa'da, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Murat Ku-
rum ile kentsel dönüşümü
desteklemek amacıyla sağla-
nacak yeni finansman model-
lerine ilişkin açıklamalarda
bulunmuştu. AA muhabirinin
yaptığı derlemeye göre, Kent-

sel Dönüşüm Finansman Mo-
deli ile acil dönüştürülmesi
gereken konutlar için 3 ayrı
yaklaşım geliştirildi. Birinci
modelde, konut üreticisiyle
anlaşan bağımsız bölüm sa-
hiplerine piyasaya göre uygun
koşullarda kredi kullandırıla-
cak. Bu modelle, konut sa-
hipleri hak kaybına uğrama-
dan ve emsaller korunarak
kentsel dönüşüm gerçekleşti-
rilecek. İkinci model kapsa-
mında, ada bazlı kentsel dö-
nüşüm için konut üreticileri
teşvik edilecek. Konut üreti-
cilerine düşük maliyetli fi-
nansman desteği sağlanarak
depreme dayanıklı konut arzı
artırılacak. Bu iki durumda
da Kredi Garanti Fonu (KGF)
destekleri devreye alınarak
hem konut üreticisinin hem
de bağımsız bölüm malikleri-
nin krediye erişimleri kolay-

laştırılacak. Çalışmalarına 6
Şubat'tan önce başlanan, dün-
yada farklı örnekleri olan
üçüncü modelle de özellikle
kiralık konut arzı artırılarak,
kirada spekülasyonların ve fi-
yat artışlarının önüne geçile-
cek. Bu modelle Türkiye'ye
"kiralık konut üreticisi" kav-
ramı kazandırılarak, üretilen
konutlar, öncelikle kentsel dö-
nüşümde riskli yapı malik ve
kiracılarına hizmet sağlayacak.

Kiralama tutarları ve kira ar-
tışları kamu otoritesi tarafın-
dan belirlenecek ve kira tavanı
uygulaması yapılacak. Böylece,
özellikle Kovid-19 salgınından
bu yana makul seviyelerin çok
ötesinde artış gösteren kira
enflasyonu dizginlenebilecek,
enflasyonla mücadele daha
etkin bir şekilde yürütülebi-
lecek. Ayrıca, deprem sonrası
TOKİ projelerinde görev alan
yüklenicilerin ilk etapta söz-

leşmelerini bağlamaları için
ihtiyaç duydukları finansmana
erişimini kolaylaştırabilmek
adına yürürlükte olan KGF
paketi de revize edilecek. İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Meclisi AK Parti Grup Baş-
kanvekili ve Esenler Belediye
Başkanı Tevfik Göksu, belediye
meclisinin mart ayı toplantı-
sında, depremlerden çok önem-
li dersler çıkarılacağını belir-
terek, bugüne kadar kentsel
dönüşüme 'hayır' diyenlerin
milletten özür dileyeceğini ifa-
de etti. İstanbullulara müjde
olarak bakanlıkların kentsel
dönüşüm için yeni finansman
modeli hazırlığında olduğunu
belirten Göksu, konutunu dön-
üştürmek isteyen her İstan-
bullunun, en az 1 milyon lira
olmak üzere 2 yıl geri ödemesiz
0,69 faizle kredi kullanabile-
ceğini bildirdi. lANKARA-AA

Kentsel dönüşüm için düşük faizli kredi desteği geliyor

Togg, 16-27 Mart'ta Trumore dijital platformu ve Togg web sitesi üzerinden ön siparişleri
alınacak olan Togg T10X'in 953 bin TL'den başlayan fiyat etiketine sahip olacağını açıkladı.

İlk tarifeli uçuşunu 16 Nisan 2023
tarihinde gerçekleştirecek Fly Kıbrıs
Havayolları’nın tanıtımı yapıldı

Togg’un satış fiyatı belli oldu
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senyurt Necmi
Kadıoğlu Sta-
dı'nda ağırladığı

Sivasspor karşısında 3 puanı
alan taraf olan sarı-siyahlılar,
son 3 maçını da kazanarak
yükselişe geçti. 24. hafta so-
nunda 21 puanla 18. sırada
bulunan İstanbulspor, 25. haf-
ta sonunda ise 16. sırada
kendisine yer buldu. Sezonun
ilk yarısında çıktığı 18 maçta
4 galibiyet ve 3 beraberlik
alarak 15 puan toplayan İs-
tanbulspor, ikinci yarıda oy-
nadığı 5 maçta 3 galibiyet
ve 2 mağlubiyet alarak pua-
nını 24'e yükseltti.
14 hafta sonra 2
rakibini geride bıraktı

Bu sezon Süper Lig'in ilk
3 haftasını 18. sırada tamam-
layan ve 9. haftada 13. sıraya
kadar yükselen İstanbulspor,
daha sonra düşüş yaşayarak
10. haftada 15. sıraya, 11.
haftada da 18. sıraya geriledi.
Ligde 11 ile 16. haftalar ara-
sında 18. sırada yer alan sarı-
siyahlı takım, ligin 17 ve 18.
haftalarını ise son sırada ta-
mamladı. İlk yarının son ma-
çında bir sıra üzerinde bulu-
nan HangiKredi Ümraniyes-
por'u deplasmanda yenen Fa-
tih Tekke'nin öğrencileri, bir
basamak yükseldi. 19. haf-
tadan 24. hafta karşılaşma-
larına dek 18. sırada yer alan
İstanbulspor, Demir Grup Si-
vasspor galibiyetiyle 2 basa-
mak birden çıkarak ligde 14
hafta sonra 2 rakibini geçmeyi
başardı. Gaziantep FK ve Ha-
tayspor'un bu sezon ligden

düşmeyecek olması sebebiyle
İstanbulspor, mevcut puan
durumunda 1 maçı da eksik
olmasına karşın Bitexen Gi-
resunspor ve HangiKredi Üm-
raniyespor'u geride bırakmış
durumda. Kahramanmaraş
merkezli depremlerin ardın-
dan Gaziantep FK ve Hatays-
por'un sezonun kalanında
lige devam etmeyecek olması
sebebiyle İstanbulspor, bu 2
rakibiyle oynaması planlanan
karşılaşmalardan 6 puan ala-
cak. Sarı-siyahlı ekibin 1 puan
üzerinden bulunan rakiple-
rinden Kasımpaşa ve MKE
Ankaragücü, sezonun kala-
nında 1'er maçtan hükmen
3 puanla ayrılacak. Kasım-
paşa, yaşanan depremden 1
gün önce Hatayspor'a dep-

lasmanda 1-0 mağlup olur-
ken, MKE Ankaragücü de
21. hafta mücadelesinde
sahasında Gaziantep FK'ye
2-0 kaybetmişti. Takımların
hükmen kazanacağı müca-
deleler puan durumuna ek-
lendiğinde, İstanbulspor bu
2 rakibine göre 3 puan
avantaj sağlayacak.
Gollerin yüzde
38'ini Ethemi attı

İstanbulspor'un Kuzey Ma-
kedonyalı futbolcusu Valon
Ethemi, takımının bu sezon
gol yükünü çeken isim oldu.
Sarı-siyahlı takım bu sezon
ligde 26 kez gol sevinci ya-
şarken, bu gollerin 10'u Et-
hemi'den geldi. 25 yaşındaki
futbolcu 3 kez de takım ar-

kadaşlarını golle buluşturdu.
Ethemi geride kalan 25 haf-
talık periyotta, takımının kay-
dettiği gollerin yüzde 38'ine
imzasını attı. Ethemi'nin ar-
dından İstanbulspor'da en
çok gol kaydeden isim Jetmir
Topalli oldu. Ligde 4 gol
bulan Kosovalı oyuncu, Ziraat
Türkiye Kupası'nda da 2 kez
gol sevinci yaşarken, bu sezon
rakip filelere 6 gol gönderdi.
25 yaşındaki futbolcu, ayrıca
Bitexen Giresunspor ve Han-
giKredi Ümraniyespor maç-
larında Ethemi'nin attığı gol-
lerin hazırlayıcısı oldu. 
Yeni transferler
ısınıyor

İstanbulspor devre arasında
kadrosuna önemli takviyeler

yaptı ve teknik direktör Fatih
Tekke, bu futbolcuları takıma
monte etmeye başladı. Ara
transfer döneminde alınan
isimlerden Jason Lokilo, Eme-
ka Eze ve Mahamadou Ba,
teknik direktör Fatih Tekke'nin
en çok şans verdiği isimlerden.
Ayrıca Florian Loshaj, Valmir
Veliu, Onur Ergün ve Simon
Deli de İstanbulspor'un önü-
müzdeki haftalarda beklenti-
sinin yüksek olduğu isimler.
Lokilo, İstanbulspor formasıyla
4 lig maçında forma giyerken,
bu mücadelelerde 1 gol attı
ve 1 kez de takım arkadaşla-
rını golle buluşturdu. Belçikalı
oyuncu, sarı-siyahlı takımda
ilk golünü dün oynanan Demir
Grup Sivasspor mücadelesinde
kaydetti. lİSTANBUL-AA

Samsunspor, yenilmezlik
serisini 16 maça çıkardı
Spor Toto 1. Lig'de yaptığı son 16 maçta
yenilgi görmeyen Yılport Samsunspor, bu
karşılaşmaların 11'inde sahadan galibiyetle
ayrıldı. Son olarak sahasında Beyçimento
Bandırmaspor'u 5-0 mağlup ederek yenil-
mezlik serisini 16 maça çıkaran kırmızı-
beyazlı ekip, bu karşılaşmalarda 11 galibiyet
ve 5 beraberlik alarak 38 puan topladı. Bu
sezonki son yenilgisini 15 Ekim 2022'de
deplasmanda Altınordu'ya karşı 2-1'lik
skorla alan Karadeniz ekibi, 2 mağlubiyetle
ligin en az kaybeden takımı konumunda
bulunuyor. Rakip filelere gönderdiği 45
golle ligin en fazla gol atan takımı olan
Samsunspor, kalesinde ise 19 gol gördü.
Samsunspor'da forvetler Gaetan Laura, Do-
uglas Tangue ve Ahmet Sağat, takımlarının
attığı gollerin 24'üne imza attı.

Ligde 25 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik
ve 2 yenilgi ile 51 puan toplayan kırmızı-
beyazlı ekip, bu hafta Eyüpspor'un yenil-
mesiyle liderliğe yükseldi. Süper Lig'den
2011-2012 sezonu sonunda düşen Sam-
sunspor, bu sezon 11 yıllık Süper Lig has-
retine son vermek istiyor. Yılport Sam-
sunspor, ligin 27. haftasında 18 Mart Cu-
martesi günü deplasmanda Gençlerbirliği
ile karşılaşacak. lSAMSUN-AA

Para Okçuluk Federasyon
Kupası yarışması sona erdi
2023 Para Okçuluk Federasyon Kupası ya-
rışması, Antalya'da tamamlandı. Antalya
100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde düzenlenen
organizasyona, 10 ildeki 13 kulüpten 11'i
kadın 44 sporcu katıldı. Yarışmanın ikinci
gününde, bireysel atışların ardından final
yarışmaları yapıldı. Yarışmada, klasik yay
Erkeklerde Yavuz Papağan, klasik yay ka-
dınlarda Yağmur Şengül birinci oldu. Ma-
karalı yay erkekler kategorisinde Bülent
Korkmaz'ın, makaralı yay kadın kategori-
sinde Öznur Cüre'nin ilk sırayı aldığı ya-
rışmada, erkek W1 kategorisinde Bahattin
Hekimoğlu, kadın W1 kategorisinde ise
Nil Mısır birincilik kürsüsüne çıktı. Yarış-
mada dereceye giren sporcuları ödülleri,
düzenlenen törenle verildi. lANTALYA-AA
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tartışmalar büyüyor

Fatih Karagümrük’ün golcüleri Diagne ile
Borini, performanslarıyla dikkati çekiyor
VavaCars Fatih Karagüm-
rük'ün hücum oyuncuları
Mbaye Diagne ile Fabio Borini,
bu sezon Spor Toto Süper
Lig'de attıkları gollerin yanı
sıra paslarıyla da ön plana
çıkarak 38 gole direkt katkı
sağladı. Süper Lig'de 23 maçta
7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7
mağlubiyet yaşayan VavaCars
Fatih Karagümrük, son 9 haf-
tada yakaladığı yenilmezlik
serisiyle kulüp tarihinin en
uzun süreli serisine imza attı.
Ligde 23 maçta 49 gol atan
kırmızı-siyahlı ekipte, bu gol-
lerin 28'i Diagne ve Borini
ikilisinden geldi. İtalyan oyun-
cu Borini, 14 golünün yanı
sıra takım arkadaşlarının kay-
dettiği 9 golde de son paslara
imzasını attı. Diagne, Ozdoev,
Biraschi ve Kouassi'yi 2'şer
kez golle buluşturan Borini,
1 kez de Ricci'ye gol pası
verdi. Borini'yle aynı gol sa-
yısına (14) sahip Mbaye Di-
agne de Borini ve Ozdoev'i
2'şer kez golle buluştururken,
Colley'ye de 1 kez gol pası

verdi. İki oyuncu, bu sezon
attıkları 28 golün yanı sıra,
diğer takım arkadaşlarını da
10 kez golle buluşturarak 38
gole direkt katkı sağladı.

Bu sezon Süper Lig'de 23
gol atarak krallık yarışında
zirvede olan Fenerbahçe'nin
golcü oyuncusu Enner Valen-
cia, aynı zamanda 4 de gol
pası verdi. İrfan Can Kahve-
ci'ye 2 gol pası veren Ekva-
dorlu oyuncu, Emre Mor ve
Michy Batshuayi'yi de 1'er
kez golle buluşturdu. Sarı-la-
civertli ekibin bir diğer golcüsü
Michy Batshuayi ise sezonun
geri kalan bölümünde 10 kez
gol sevinci yaşadı. Belçikalı
futbolcu, bu sezon Valencia'ya
1 kez gol attırırken, 11 gole
katkı sağladı. İki oyuncu, ge-
ride kalan 25 haftalık peri-
yotta 33 gol atarak ligin en
golcü ikilisi oldu. Valencia,
atılan 33 gol dışında diğer
takım arkadaşlarını da 3 kez
golle buluştururken, iki isim
toplamda 36 gole katkı sağ-
ladı. Galatasaray'ın Arjantinli

yıldızı Mauro Icardi, bu sezon
sarı-kırmızılı formayla 9 gol
kaydederken, tecrübeli oyun-
cu Bafetimbi Gomis de 8 kez
ağları havalandırdı. İki oyun-
cu geride kalan periyotta
17 gole imza atarken, Icardi
6 kez takım arkadaşlarını
golle buluşturdu. Arjantinli
forvet; Kerem Aktürkoğlu'na
3 gol attırırken, Mertens'e
de 2 kez gol pası verdi. Bi-
texen Giresunspor deplas-
manında Dubois'nın attığı
golde de pozisyonu hazır-
layan Icardi, bu sezon 15
gole direkt katkı sağladı.
Beşiktaş, devre arasında for-
vet değişikliğine gitti. Suudi
Arabistan ekiplerinden Al
Nassr'ın Cristiano Ronaldo'yu
kadrosuna katmasının ar-
dından Manchester United,
Beşiktaş'tan Wout Weghorst'u
transfer etti. Beşiktaş da Ro-
naldo'nun transferi sonra-
sında kadroda düşünülme-
yen eski golcüsü Vincent
Aboubakar'ı tekrar kadroya
dahil etti. lİSTANBUL-AA

İspanya'da Barcelona Ku-
lübü hakkında, "sportif et-
kinliklerinde çıkar sağla-
mak için hakemler hak-
kında bilgi topladığı" id-
diasıyla başlatılan yasal
girişimlerin neden olduğu
tartışmalar büyüyor. Bar-
selona İl Savcılığının, eski
Hakem Teknik Kurulu
(CTA) Başkan Yardımcısı
Jose Maria Enriquez Neg-
reira'ya ait bir şirkete
2001-2018 yılları arasında
7 milyon avrodan fazla
ödeme yaptığı tespit edilen
Barcelona Kulübü, eski iki
başkanı ile iki yöneticiyi
"sporda yolsuzluk, usul-
süzlük ve sahte evrak" suç-
lamalarının ardından baş-
layan tartışmalar devam
ediyor. Eski Barcelonalı
futbolcu Gerard Pique ka-
tıldığı bir radyo progra-
mında, iddialara ilişkin
yöneltilen bir soruya, "Bar-
celona hakem satın alma-
dı. Bu konuyla elimi taşın
altına koyarım." cevabını
verdi. Katalan kulübünün
Negreira'ya ödeme yaptı-
ğını futbolcular olarak bil-
mediklerini kaydeden Pi-
que, "Bizim gibi uzun yıllar
oynayan futbolcular el-

bette hakemleri tanır. Ama
teknik direktörler özellikle
de dışarıdan gelenler için
hakemlerle ilgili bilgiler
yararlı olabilir. Ben fut-
bolcu olarak, bu kişinin
(Negreira) işi bu muydu
bilmiyorum. Ama bizim
elde ettiğimiz sportif ba-
şarıların hiçbirinin üze-
rinde gölge yoktur." dedi.

Pique, şu anda herkesin
Barcelona karşıtlığı yaptı-
ğını ancak kendisinin hem
kulübüne hem de kulüp
yöneticilerine güveninin
tam olduğunu vurguladı.
Bu arada Barcelona Kulüp
Başkanı Joan Laporta da
dün katıldığı bir söyleşi de
konuyla ilgili gelen soruya
sinirlenerek, şu yanıtı verdi:
"Armamızı kirleten alçak-
larla yüzleşmek için sabır-
sızlanıyorum. Armamızı,
kulübümüzü kirletmek için
gerçekle hiç ilgisi olmayan
saldırılar var. Bazıları kıs-
kançlıkla motive oluyor.
Kötü niyetle yürütülen
kampanyalarla itibarımızı
aşındırmaya çalışıyor. Barça
değerleri olan bir kulüp.
İşte bu yüzden Barça tüm
dünyada beğeniliyor ve ta-
nınıyor." lMADRID-AA

İstanbulspor, 14 hafta sonra
2 basamak birden yükseldi
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Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yenerek puanını 24 ya-
pan İstanbulspor, 14 hafta aradan sonra 2 basamak birden yükselme başarısı gösterdi.
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mekli Kıdemli Albay
Hattat Mustafa Pek-
şen Hocamızla ger-

çekleştirdiğimiz e-sohbetin ikinci
bölümünün öznesini muhata-
bımızın sülüs-nesih icâzet süreci
ve deprem teşkil ediyor.

Nihayet bu tarihi gün geldi
ve İstanbul’da, IRCICA’da dü-
zenlenen ve dünyanın birçok
İslam ülkesinden gelen hüsn-i
hat hocalarının ve üstadların
huzurunda 14 Eylül 2014 günü
dünyanın birçok ülkesinden ge-
len 42 hattata klasik icâzetnâ-
meleriyle birlikte, ilk defa o yıl
uygulamaya konulan IRCICA’nın
Uluslararası İcâzet Sertifikası
da takdim edildi. 

n İbrahim Ethem Gören:
Bu satırların yazarı da ora-
daydı!

Ne güzel… Böylelikle yazı
icâzetnâmemizi ve sertifikamızı
aldık. Nihayet, kutlu yazı zin-
cirinin bir halkası olma hayalim
gerçekleşmiş oldu. İcâzetnâ-
memde Kadir Sakoğlu Hocamla
birlikte, Fuat Başar Üstadın da
imza ve onayı yer aldı. Hamd
ü senalar olsun… Burada bir
anektodu da aktarmama izin
verin lütfen.

n İbrahim Ethem Gören:
Lütfen, buyurunuz…

n Mustafa Pekşen: Fakir,
2013 yılı başından Nisan 2013
ayı sonuna kadar,
her akşam (Akşam
namazı ile Yatsı ara-
sında) Ankara Yeni-
mahalle Müftülüğü
nezdinde açılan Ak-
şam Kur’an Kursunu
takip ederek kursu
birincilikle bitirdi ve
Yenimahalle Müftü-
lüğü’nde 30’a yakın
kurs birincileri ara-
sında yapılan Kur’ân-
ı Kerîm’i güzel okuma
yarışmasında da de-
rece elde etti.

n İbrahim Ethem
Gören: Tebrikler…
İcâzet hattata ne türden görev
ve sorumluluklar yüklüyor?

n Mustafa Pekşen: Evve-
lemirde icâzet, sanatkârının

omuzlarına ağır bir mesuliyet
yüklüyor. Bu kadim ecdat sa-
natında klasik icâzetlerin çok
önemli bir yerinin olduğunu
düşünüyorum. Eski üstadlar, ta-
lebelerinin sadece yazıdaki ka-
biliyetini değil, onların ahlâk,
edeb, tevazu, yaşam tarzları ile
hak ve hakikatlere bağlılık ve
saygılarını da dikkate alarak,
uzun bir süreçte bu belgeyi
(diploma ve ehliyeti) yetiştir-
dikleri talebelerine takdim edi-
yorlardı. O talebe de, icazet
aldığı hocasına ölünceye kadar
saygı ve sevgide kusur etme-
den bağlılığını gösteriyor ve
ona layık olabilmek için ilminin
zekâtını vermeye gayret edi-
yordu. Hüsn-i hat dünyamızın
pek çok üstadının hayat hikâ-
yelerinde buna dair birçok ör-
nek bulabiliriz. Ancak günü-
müzde, bu hassasiyete ne ka-
dar dikkat ediliyor bu konuda
çok emin değilim.

n İbrahim Ethem Gören:
Hangi yazı nevilerinde eser ve-
riyorsunuz?

n Mustafa Pekşen: Ma-
lumunuz olduğu üzere hüsn-i
hat sanatında Aklâm-ı Sitte ola-
rak adlandırılan 6 yazı çeşidi
öne çıkmış, daha sonra İran’dan
alarak Türk üstadlarının zirveye
çıkardığı ta’lik yazı nev’i ile
bunlar 7’ye çıkmıştır. Bu

fakir de, mezkûr yazı çeşitle-
rinden (bu sanata 31 yıl gecik-
meli olarak ancak 52 yaşında
başlamış olması sebebiyle) 4’ünü

esas almıştır. Bunlar sülüs ve
celî sülüs; nesih, ta’lik ve celi
ta’lik ve rik’a (Osmanlı El yazı-
sı)dır. Ancak bunların dışında
celî dîvânî yazı çeşidinden de
denemeler yapmaktayım.

İcazetten sonraki ilk
istifimde, öğrenmeyi
arzu ettiğim 4 yazı çe-
şidini bir arada kul-
lanmayı denedim.

n İbrahim Et-
hem Gören:
Aharlı kâğıt, kamış
kalem, mürekkep
size lisan-ı hali ile
neler anlatıyor?

n Mustafa Pek-
şen: Sualinize çok
uzun ve farklı ce-
vaplar vermek
mümkün. Ancak
hüsn-i hat sanatı
ile iştigal eden biz-

ler için aharlı kâğıt, kamış ve
tahta kalemler ile mürekkep;
ecdadımızdan aldığımız ulvî ve
bana göre kudsî hat sanatına
ilişkin anlamlı ve kalıcı eserler
yazarak, bu mirası gelecek ku-
şaklara aktarmamızı sağlayacak
yazının temel malzemeleridir.
Ecdadımız bu malzemeleri kul-
lanırken ve hüsn-i hat ile meşgul
olurlarken, abdest gibi, dinimi-
zin çok önem verdiği hususlara
riayet ederek, açtıkları kamış
kalemlerin bir tek yonga ve kı-
rıntısını dahi atmadan, bunları
özel kutularda özenle muhafaza
etmiş ve gasil sularında kulla-
nılmasını vasiyet etmişlerdir.
Kâğıdın önemi zaten tartışıl-
maz...

n İbrahim Ethem Gören:
Eskiler, ilmin ve sanatın zekâtı
için "yüzde yüz"dür buyurmuş-
lar. Bu bağlamda talebe yetişti-
riyor musunuz?

n Mustafa Pekşen: Son
10 yıl boyunca yazları 7-8 ay
Hatay’da, kış aylarında da 4-5
ay müddetince Ankara’da ika-
met etmem nedeniyle çok arzu
etmeme rağmen maalesef planlı,
sürekli ve yüz yüze talebe ye-
tiştirme imkânım olmadı bu-
güne kadar. Bununla birlikte
online mecralar üzerinden ça-
lışmalarına destek verdiğim bir-
kaç hüsn-i hat talebesi var. Bu-
nun yanında çalışmaları sıra-
sında bu fakirden fikir soran
kardeşlerime de en ayrıntı ve
detaylarına inecek şekilde destek
olmaya gayret ediyorum.

Rabbimden 3 büyük dile-
ğimden biri budur. İstikbal vaad
eden ve kabiliyetli bir-iki genç
kardeşime, bu ilmin zekâtı veya
sadakası olarak, bilaücret bu
ecdad sanatını en ince detayla-
rına kadar öğretip, yarın, göz-
lerimiz yumulup dâr-ı ukbâya
göç ettiğimizde arkamızdan dua
edenlerin olması. 2. arzum; bir
camiinin komple kubbe, kuşak
ve cihar-ı güzin levhalarını yaz-
mak. 3. arzum da, her hattatın
gönlünde yatan, torunlarımıza
ve gelecek kuşaklara güzel bir
el yazması Mushaf-ı Şerif bıra-
kabilmek.

n İbrahim Ethem Gören:
Depremzede bir hattatımızsınız.
Neler yaşadınız?

n Mustafa Pekşen: Ben
az önce de değindiğim gibi yaz
aylarında Hatay’ın İskenderun
ilçesi ile Belen yaylasındaki yaz-
lığımda ikamet ediyorum. Kışın
da 4-5 ay Ankara’da çocukları-
mın yanında kalıyorum. Dep-
remden bir buçuk ay önce İs-
kenderun’dan Ankara'ya gel-
miştik. Bununla birlikte ilk bü-
yük depremden 3-4 gün önce
eşimin resmî bir işi için İsken-
derun’a gitmemiz gerekti. Yola
çıkmak için hazırlık yaptı-
ğımız günlerde ben bi-
raz rahatsızlandım
ve eşim tek başına
gitmek duru-
munda kaldı.

n İbra-
him Ethem
G ö r e n :
Eşiniz depre-
mi ne şekilde
atlattı?

n Mustafa
Pekşen: 6 Şu-
bat tarihli Kahra-
manmaraş merkezli
ilk depremde eşim İsken-
derun’a birkaç km. uzaklıkta
bulunan, 5 yıl önce, 30-40 yıllık
birikimimizle satın aldığımız 4
katlı yeni binanın 3. Katında
sabaha karşı 04.17'de tek başına
yakalanıyor. Evdeki cam eşya-
ların hepsi sağa sola savruluyor,
kitaplıklar devriliyor, elektrikler
kesiliyor. O panikle bir battani-
yeye sarılıp kendisini dışarıya
atıyor. Ancak dışarıda da sağa-
nak yağış ve soğuk had safhada.
Sığınacak bir yer de yok.  Allah
razı olsun, komşunun arabasına
sığınarak birbiri ardına devam
eden artçı sarsıntıları hava ay-

dınlanıncaya dek araç içinde
karşılıyor.

Güneş doğduğunda binamı-
zın ayakta olduğunu ve sadece
duvarlarında çatlakların ve ha-
sarlar olduğunu görünce, hızlıca
eve giriyor, kıyafet değiştirip
telefonunu ve evin anahtarını
alarak, İskenderun’a 5-6 km.
uzaklıktaki sert zeminine sahip
Akçay köyünde kayınvalidemin
evine sığınıyor ve iki gün bo-
yunca dışarıda akrabaların ara-
cında kalıyor. 

Köyümüzün zemini çok sert
ve kayalık olduğu için orada
yaşayan babam ve kardeşlerim
ile diğer yakınlarıma çok şükür
bir şey olmadı.

Fakat İskenderun merkezde
yaşayan bir akrabam (6 yaşında
bir çocukları ve 3 aylık bebekleri
ile anne ve baba) komple yıkılan
binanın enkazı altında kalarak
maalesef hayatlarını kaybetti.

n İbrahim Ethem Gören:
Başınız sağ olsun, rahmet ol-
sun.

Hatay genelinde maalesef
birçok tanıdığım da bu dep-
remde zarar gördü. Depremin
üçüncü günü Ankara’daki oğlum

İ s -
kenderun’a giderek annesini
alıp Ankara’ya getirdi. Eşim
depremin şokunu hâlâ yaşıyor.

Oğlum, annesini almaya gi-
dince bizim yazları ikamet et-
tiğimiz ve esas yaşadığımız ev
olan Belen ilçesindeki bahçeli
evimize gidip bakıyor. Evimizin
taşıyıcı kolonlardan birçoğunun
ağır hasarlı olduğunu, duvar-
ların bir kısmının da ağır hasar
aldığını görüyor.

Binamız yıkılmadı, şükür…
Ancak içerideki eşyalarda çok

hasar oluşmuş. Duvarlarda asılı
çerçevelerin tamamı düşmüş
ve bir kısmının camları kırılır-
ken, klasik icâzetnâme levha-
mız sapasağlam kalmış. Çalış-
ma odamda bulunan kitaplı-
ğımdaki bazı kitap, evrak ve
dosyalarım ile bazı eşyalarım
yerlere serpilmişken, en üst
raftaki birçok farklı üstadın
yazmaya muvaffak kılındığı
Mushaf-ı Şerif’lerden hiçbiri
yere düşmemiş. Rabbimin hik-
metinden sual olunmaz...

n İbrahim Ethem Gören:
Geride kalan bir aylık süreçte
Hatay ve İskenderun'da hayat
ne kadar normalleşti?

n Mustafa Pekşen: Dev-
letimiz ile asil ve necip milleti-
miz depremzedelerimiz için el-
lerinden gelen yardımları ya-
pıyorlar. Ancak hasar çok büyük
ve kayıplar çok fazla.

Rabbim tüm depremzede-
lerimizin yâr ve yardımcısı
olsun ve daha büyük âfetler
göstermesin.

n İbrahim Ethem Gören:
Âmin…

n Mustafa Pekşen: Resmî
rakamlara göre hayatını kaybe-
den 46 bin küsur vatandaşımıza

ganî rahmet; yaralı kardeşle-
rimize acil şifalar diliyo-

rum.
Depremlerde bir

ayı geride bıraktık,
Hâlâ enkaz al-
tından çıkarıla-
mayan vatan-
daşlarımızın ol-
duğu söyleni-
yor. Yaralıları-
mızın sayısı ar-

tık verilmiyor.
Memleketim Ha-

tay, Belen ve İsken-
derun’da sıkıntılar de-

vam ediyor. Hataylı dep-
remzedelerimizin büyük çoğun-
luğunun diğer illere göç ettiği
biliniyor. Kalanlar ise ya sağlam
kalan köy ve mücavir alanlar-
daki yakınlarının yanına sığın-
dılar, ya da çadır ve konteyner
kentlerin misafiri oldular. Dev-
letimizin ve necip milletimizin
yardım ve destekleri ile hayat-
larını sürdürmeye gayret edi-
yorlar. İnşallah tüm yaraları el
gönül birliğiyle saracağız.

n İbrahim Ethem Gören:
İnşallah.

-DEVAM EDECEK-
İbrahim Ethem Gören-Yazı No: 479
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