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Çoğu insanın tesadüfen
öğrendiği hipertansiyon
hastalığının ‘Sessiz katil’
olarak bilindiğini ifade
eden Fizyomer Terapia
Fizik Tedavi ve Rehabili-

tasyon Tıp Merkezi İç
Hastalıkları Uzmanı Dr.
Hasan Levent, hastalığın
en iyi tedavisinin sağlıklı
yaşam tarzı olduğunu
söyledi. » Sayfa 2’de

Dursun Özbek: Tünelin
ucundaki ışığı görüyoruz

Hipertansiyon sessiz bir katil
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının sorum-
luluğunda bulunan
ürünlerden 39 bin
412'si geçen yıl de-

netlenirken, bunlar-
dan uygunsuz bulu-
nanlara 47 milyon 433
bin 538 liralık ceza
uygulandı. » Sayfa 6’da

Uygunsuz sanayi ürünlerine
47,4 milyon lira ceza kesildi
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek,
gerçekleştirecekleri projelerle sarı-kırmızılı
kulübü mali bağımsızlığa kavuşturarak
gelecek 25-30 yılı dizayn edecek gelir
sağlayacaklarını söyledi. » Sayfa 7’de

Hattat Mustafa Pekşen ile
gerçekleştirdiğimiz e-
mülâkatın üçüncü
ve son bölümüy-
le yeniden hu-
zurlarınızdayız.
50 yaşından
sonra hüsn-i hat
tedrisatına baş-
layan ve geride ka-

lan 11 yılda yazı âlemine
kendi mihverinde

iz, ses ve râyiha
bırakan mu-
hatabımıza
İttifak gaze-
tesi camiası
n e z d i n d e

sağlık ve âfiyet
niyaz ediyoruz. 

İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN RÖPORTAJI 8’DE

MUSTAFA PEKŞEN: Her şeye 
rağmen “Ensar ruhu” yaşıyor!

Kulede kubbe ahşap imalatları
tamamlandı, kubbe görüntüsü
aslına uygun olarak yeniden or-
taya çıkarıldı. Kaplama ve son-
landırma aşamasına geçildi. Ya-
pımı milattan önce 410'lu yıllara
dayanan Kız Kulesi'nde Kültür
ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl
uluslararası restorasyon ilkeleri
ve oluşturulan bilim kurulu reh-
berliğinde başlatılan çalışmalar
devam ediyor. Tarihi yapıdaki

restorasyon, II. Mahmud döne-
minde ahşap kubbesinin yeniden
yapılarak yerine konulmasının ar-
dından tamamlanmış olacak. Kız
Kulesi restorasyonu danışma ku-
rulunda Prof. Dr. Feridun Çılı, Prof.
Dr. Zeynep Ahunbay ve Mimar
Han Tümertekin yer alıyor. Ayrıca
çalışmalarda İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesinin uzmanlıkla-
rından da yararlanılıyor. » Sayfa 3’te

İNAN ARVAS’IN HABERİ 3’TE

Uluslararası Atom Ener-
jisi Ajansı (UAEA), Lib-
ya'da 2,5 ton doğal uran-
yumu içeren 10 varilin
daha önce yetkililerce
bildirilen konumda bu-
lunamadığını bildirdi.
UAEA, yönetim kurulu
üyelerine yönelik yaptığı
yazılı açıklamada, Libya
ile yapılan Güvence De-
netimi Anlaşması kap-
samında bu ülkedeki

nükleer malzemelere iliş-
kin gözlem faaliyetinde
bulunulduğu hatırlatıldı.
14 Mart'ta UAEA mü-
fettişlerinin, Ek Protokol
kapsamında yetkililerin
önce belirli bir yerde
depolandığını bildirdiği
2,5 ton doğal uranyu-
mu içeren 10 varilin
belirtilen yerde bulun-
madığını tespit ettiği
aktarıldı. » Sayfa 4’te

AK Parti TBMM Grubu,
Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın Cumhurbaşkanı
adayı olarak gösteril-
mesine ilişkin grup ka-
rarı aldı. Basına kapalı
toplanan AK Parti
TBMM Grubu'nda, AK
Parti Grup Başkanı İs-
met Yılmaz ve grup baş-
kanvekillerinin imza-
sıyla AK Parti Grubu
Genel Kurul Divan Baş-

kanlığına sunulan,
"Anayasa'nın 101'inci,
Cumhurbaşkanı Seçimi
Kanunu'nun 8'inci mad-
deleri gereğince 14 Ma-
yıs 2023'te yapılacak
Cumhurbaşkanlığı se-
çiminde Adalet ve Kal-
kınma Partisi Genel Baş-
kanı Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ı aday göste-
riyoruz." yazılı başvuru
ele alındı. » Sayfa 5’te

İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu, selden et-
kilenen Şanlıurfa'da ve
Adıyaman'da 15 kişinin
hayatını kaybettiğini,
5 kişiyi arama kurtar-
ma çalışmalarının de-
vam ettiğini bildirdi.
Soylu, Şanlıurfa'da 13
kişinin hayatını kay-
bettiğini dile getirerek
"Selde 15 vatandaşı-
mızı kaybettik. Şanlı-

urfa'da 3, Adıyaman'da
2 vatandaşı arama kur-
tarma çalışmaları de-
vam ediyor. Yani 5 va-
tandaşımıza ulaşmaya
çalışıyoruz. Şanlıurfa'da
şu anda yoğun bakımda
4, serviste 6, acil serviste
de 4 vatandaşımız var.
Toplam 60 vatandaşı-
mız gelmişti, diğerleri
taburcu edildi." diye
konuştu. » Sayfa 3’te

umhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Cumhurbaş-
kanlığı Külliyesi'nde dü-

zenlenen Türk Devletleri Teşkilatı
(TDT) Olağanüstü Zirvesi'nde ko-
nuştu. Konuşmasına katılımcıları se-
lamlayarak başlayan Erdoğan, Aksa-
kallar Konseyi Başkanı Binali Yıldı-
rım'ın dün hayatını kaybeden annesi
Fahriye Yıldırım'a Allah'tan rahmet,
Yıldırım'a ve kederli ailesine sabır ve
baş sağlığı diledi.  Bu toplantının ba-
şarılı şekilde icra edilmesi için gay-
retlerini esirgemeyen Dönem Başkanı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket
Mirziyoyev ve katılımcılara teşekkür
eden Erdoğan, teşkilatın gözlemci
üyesi KKTC'nin Cumhurbaşkanı Ersin
Tatar'ın da aralarında bulunmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugünkü zirveyle, Türk dünyası-
nın tek yürek, tek vücut olduğunu
en üst düzeyde bir kez daha göster-
miş olacaklarını vurgulayan Erdoğan,
şunları kaydetti: "Ülkemizin güne-
yindeki 11 şehir, 6 Şubat günü
şiddeti ve yıkıcılığı itibarıyla dünyada
eşine az rastlanır bir tabii afetle sar-
sıldı. Bu depremlerden yaklaşık 14
milyon vatandaşımız doğrudan et-
kilenirken, 49 binden fazla insanımız
hayatını kaybetti, 115 binden fazlası
yaralandı. Kendi insanlarımızla bir-
likte, depremde vefat eden Türk
Devletleri Teşkilatı üye ve gözlemci

ülke vatandaşı kardeşlerimiz için de
burada baş sağlığı diliyorum."

Bu büyük felaketin yaralarını sar-
mak için tüm imkanları seferber et-
tiklerini belirten Erdoğan, arama kur-
tarma çalışmalarını bitirdiklerini, en-
kaz kaldırma faaliyetlerini yürütürken
ve geçici barınma bölgeleri kurarken
süratle kalıcı konutların inşasına da
başladıklarını aktardı. Erdoğan, "Önü-
müzdeki bir yıl içinde 319 bin, top-
lamda ise 650 bin konut yaparak
hak sahiplerine teslim etmeyi plan-
lıyoruz. Dost ve kardeş ülkelerin
de desteğiyle inşallah deprem böl-
gemizi çok kısa sürede yeniden

ayağa kaldıracağız." diye konuştu.
"Milletimiz, desteğinizi
unutmayacaktır"

Türkiye, deprem felaketinin ya-
ralarını sarmakla meşgulken, aynı
bölgede bir de sel afetinin yaşandığını
anımsatan Erdoğan, eşine rastlan-
mamış bir yağışın yol açtığı sellerde,
Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok sayıda
vatandaşın hayatını kaybettiğini, yer-
leşim yerlerinde ciddi hasar oluştu-
ğunu belirtti. Afetler ve etkileriyle
mücadelede çok taraflı işbirliğinin
artırılması gerektiğine işaret eden
Erdoğan, bu kapsamda, teşkilatın

bünyesinde bu yönde bazı adımlar
attıklarını, aralık ayında İçişleri Ba-
kanlığının ev sahipliğinde Ankara'da
Afet ve Acil Durum Yönetimi Ba-
kanlar Toplantısı gerçekleştirildiğini
hatırlattı. Teşkilatın, sivil koruma
mekanizması kurulmasıyla afet sü-
reçlerini daha etkin planlama ve uy-
gulama kabiliyetine kavuşacağını
belirten Erdoğan, "Bildiri taslağımıza
da yansıtıldığı üzere, Türkistan'da
düzenleyeceğimiz müteakip zirve-
mize kadar mekanizmanın tesisine
ilişkin anlaşmanın imzalanması yö-
nünde gereken talimatları vereceği-
nize inanıyorum." dedi. » Sayfa 5’te

C

UAEA, “Libya’da 2,5 ton uranyumun
kaybolduğu” bilgisini paylaştı

» 
Sa

yf
a 

6’
da

Türk dünyası tek vücut
AK Parti Grubu’nun Cumhurbaşkanı
adayı Recep Tayyip Erdoğan

İçişleri Bakanı Soylu: Selde
15 vatandaşımızı kaybettik

Kahramanmaraş merkezli
depremlerden zarar gören va-
tandaşların ihtiyaçlarının kar-
şılanması için Organize Sanayi
Bölgeleri de seferber oldu.
Yalova Makine İhtisas Orga-
nize Sanayi Bölgesi çatısı al-
tında faaliyet yürüten meslek
lisesi ve sanayiciler, depremze-
delerin ihtiyaçlarının karşılan-
ması için üretim kapasitelerin

üstünde çalıştı. Kimi üreticiler
1 artı 1 konteyner üretti, kimi
su arıtma sistemi ihtiyacını kar-
şıladı. 

İnsan  zaman zaman ka-
buğuna çekilmek ister. Bi-
raz dinlenmek, biraz dü-
şünmek gibi planları vardır.
Tabi bu düşünceler bazen
gerçekleşememektedir. 

TOLGA TÜRKMEN » 2’de

2018’de hayata geçen “Başkan-
lık Sistemi” hakkında çok ya-
zıldı/çizildi…6’lı masa liderleri,
seçime “Parlamenter Sisteme
Dönüş” sloganıyla giriyorlar.
Acaba bu doğru olacak mı?

GÖKTAN AY » 5’te 

Hayallerimizin
Kırıntıları;

CB Sistemi’nin (Başkanlık)
sıkıntısı neydi?

FABRİKALARDA DEPREM SEFERBERLİĞİ

Togg ve Bosch 
Car Service, 
kesintisiz kullanıcı
deneyimi için 
iş birliği yaptı

Kız Kulesi’nde kubbe ahşap imalatları tamamlandı

Devlet başkanları, TDT Olağanüstü 
Zirvesi Bildirisinde, depremlerin ardından toparlanma ve 
yeniden inşa çabalarında Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını bildirdi.

Türk Devletleri Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, "Afet-Acil Durum
Yönetimi ve İnsani Yardım" teması ile Ankara'da düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugünkü zirvey-
le, Türk dünyasının tek yürek, tek vücut olduğunu en üst düzeyde bir kez daha göstermiş olduk.” dedi.
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Tansiyonun; kalp tarafından
vücuda pompalanan ka-
nın damar duvarına
yaptığı basınç oldu-
ğunu aktaran Dr. Le-
vent, “Sonuçta kalp
hızınız ve damar di-
renciniz tansiyonun
derecesini belirler.
Kalp hızı arttıkça
ve damar direnci
arttıkça tansiyon o
kadar yüksek olur”
diye konuştu. Tansi-
yonun iki değeri ol-
duğunu ifade eden Dr.
Levent, “Büyük tansiyon,
kalbiniz attığında damardaki
basıncı gösterir. Küçük tansiyon
ise kalbiniz dinlendiğinde damar-
daki basıncı gösterir” dedi. Yüksek
tansiyonun yıllarca hiç belirti ver-
meden ilerleyebildiğini anlatan

Dr. Levent, “Birçok insan,
tesadüfen hipertansi-

yon hastası olduğu-
nu öğrenir. Bu ne-
denle insanlar
arasında hiper-
tansiyon hasta-
lığı ‘sessiz katil’
olarak bilinir”
şeklinde konuş-
tu. Dr. Hasan
Levent, yüksek
tansiyon belirti-

lerini, baş ağrısı,
baş dönmesi, bu-

run kanaması, uyu-
şukluk, halsizlik, yüz-

de kızarma, bulantı, kus-
ma, çarpıntı, göğüs ağrısı, ha-

fıza sorunları, unutkanlık, kulak
çınlaması, görmede bulanıklık,
göz önünde parlak uçuşmalar,
uyku bozukluğu şeklinde sıraladı.

Hipertansiyonlu hastaları bekleyen
tehlikeleri anlatan Dr. Levent,
“Yüksek tansiyon tedavi edilmediği
zaman damar duvarlarında oluşan
aşırı basınç, damarlarınıza ve or-
ganlarınıza hayatı tehdit edici
ciddi zararlar verebilir. Tedavi
edilmemiş yüksek tansiyon kalp
krizi veya felçle sonuçlanabilir.
Yüksek tansiyon, damarların sert-
leşmesine ve kalınlaşmasına neden
olarak kalp krizi, felç gibi tehlikeli
ve ağır komplikasyonlara yol aça-
bilir. Anevrizma, kalp yetmezliği,
böbrek yetmezliği, görme kaybı,
hafıza ve öğrenme bozukluğu,
demans, periferik arter hastalığı,
metabolik sendrom gibi etkileri
olabilir” dedi. Dr. Levent, hiper-
tansiyon hastalarının yaşamları
boyunca dikkat etmeleri gereken
durumların olduğunu da ifade
etti. lESKİŞELİR-İHA

Hipertansiyon sessiz bir katil
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BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK VE ULAŞIM BÜROSU
TARAFINDAN 2023 YILI BÖLGE FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF
MALZEME; MAKİNA VE EKİPMAN ALIM İŞİ 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                                               : 2023/250033 
1-İdarenin
a) Adı                                            : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
b) Adresi                                       : BÜYÜKSEHIR MAH. ENVER ADAKAN CAD. NO:1 
                                                     BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2128667000 - 2128737379
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK VE 
                                                     ULAŞIM BÜROSU TARAFINDAN 2023 YILI BÖLGE 
                                                     FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF MALZEME; 
                                                     MAKİNA VE EKİPMAN ALIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 11 KALEM MUHTELİF TRAFİK MALZEME, MAKİNA VE EKİPMANI
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
                                                     şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
ç) Süresi/teslim tarihi                    : MALLARIN TAMAMI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TALEPLERİ 
                                                     DOĞRULTUSUNDA İŞİN SÜRESİ OLAN 30 (OTUZ) TAKVİM GÜNÜ 
                                                     İÇERİSİNDE TEMİN EDİLECEKTİR.İŞİN EN GEÇ 31/12/2023 
                                                     TARİHİNDE BİTİRLMESİ ESASTIR.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmeye imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

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

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER 
                                                     MÜDÜRLÜĞÜ İHALE VE SATINALMA ŞEFLİĞİ

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:
İstekliler, teklif ettikleri ürünlerin tüm teknik özelliklerini içeren orijinal dokümanları ve/veya

broşürleri(katalog) teklif ekinde sunacaktır. Verilen doküman ve/veya broşürlerde teklif edilen ürünlerden
başka ürünlerde varsa, teklif ettiği ürünü açık olarak belirtecektir

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

tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

10. Bu ihalede, 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir.

TRAFİK MALZEME, MAKİNA VE EKİPMANI SATIN ALINACAKTIR
BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1796334)

SULTANBEYLİ GENELİNDE BORDÜR TRETUVAR YAPILMASI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN                                               : 2023/264535
1-İdarenin
a) Adı                                            : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi                                       : ABDURRAHMAN GAZI MAHALLESI BELEDIYE CADDESI 2 
                                                     34920 SULTANBEYLİ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2165641300 - 2163984884
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve 

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

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                            : SULTANBEYLİ GENELİNDE BORDÜR TRETUVAR YAPILMASI
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 1200 metreküp taş duvar imalatı, 9600 metre beton ve andezit bordür 
                                                     ve oluk imalatı, 15430 metrekare kilit parke taşı ve andezit plak imalatı, 
                                                     3000 metreküp kazı yapılması, 4800 ton hafriyat nakli
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: SULTANBEYLİ
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Yer tesliminden itibaren 220 (İkiYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
                                                     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 11.04.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Mimar Sinan Mah. Karadeniz Caddesi Zanaat Sokak No:3 
                                                     Sultanbeyli Belediyesi Ek Hizmet Binası- Fen İşleri Müdürlüğü 
                                                     SULTANBEYLİ / İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

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

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

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

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

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

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

ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI LİSTESİNDE YER ALAN (A) ALT YAPI İŞLERİ V. GRUP:

KARAYOLU İŞLERİ (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

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

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

SULTANBEYLİ GENELİNDE BORDÜR TRETUVAR YAPILMASI
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1796176)

         

Hayallerimizin
Kırıntıları;
İnsan  zaman zaman kabu-
ğuna çekilmek ister. Biraz
dinlenmek, biraz düşünmek
gibi planları vardır. 

Tabi bu düşünceler bazen
gerçekleşememektedir. Çün-
kü çok istediğimiz planla-
rımız ve kurduğumuz ha-
yallerimiz yersiz zamanlar-
da sekteye uğramaktadır.
Bunun diğer bir adı "Hayal
kırıklığı" olarak da söylenir.
Bizler hayallerimizi ve ha-
tıralarımızı çevremize, yakın
arkadaşlarımıza anlatmayı
seviyoruz. Paylaşmak bizim
kültürümüzde var. Çocuk-
luktan aşılanan bir kavram-
dır. Nereden bilebiliriz ki
herkesin senin hayallerine
taş koyacağını... istisnalar

hariç elbette. Etrafımızda
bizleri kazıklayan insanları
görünce, " Kendi kendime
yeterim" diyerek kabuğu-
muza çekilmeye başlıyoruz.
Sorunlarımızı kendi başı-
mıza çözmeye, kimseyle bir
şey paylaşmamaya başlıyo-
ruz. İyi oluyor bazen. Hatta
bu durumla ilintili olarak
kimsenin birbiriyle sözlü
çatışmasına şahitlik etme-
mek kadar güzel bir şey
yoktur belki de. 

Ruh halimizin ve yalnız-
lığımızın bedenimize ağır
geldiği bazı zamanlar ol-
muyor değil tabi ki. Bazen
bir şeyler izlerken bile ken-
dimizi o sahneye ait hisset-
mek için hayaller kurarız.

"Hayal" işte adı üstünde,
birkaç saatlik kurulan belki
de etkisi hemen geçen kı-
rıklıklarımız, kırgınlıklarımız
hepsi bu. İnsan öyle bir boş-
luktan aşağı yuvarlanır ki
ansızın, milyonlarca kala-
balığın içinde bile yalnız-
sındır. Bu yalnızlığın arka-
sında yatan sebeplerin var-
dır kimseye açıklayamadı-
ğın, açıklasan bile bir sonuç
alamayacağın...

Dedik ya; insan kabuğu-
na çekilmek ister bazen.

İşte o bazenlerin eşiğinde,
yalnızlığın kamburunda otu-
ruyorum.

Bir kulaklığın iki ucu gi-
biydik. Ayrı dünyalar ama
aynı sesi dinleyen...

Çoğu insanın tesadüfen öğrendiği hipertansiyon hastalığının ‘Sessiz katil’ olarak bilindiğini
ifade eden Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi İç Hastalıkları Uz-
manı Dr. Hasan Levent, hastalığın en iyi tedavisinin sağlıklı yaşam tarzı olduğunu söyledi.
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ahraman-
m a r a ş
merkezli

depremlerden zarar gö-
ren vatandaşların ihti-
yaçlarının karşılanması
için Organize Sanayi Böl-
geleri de seferber oldu.
Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nda kurulan kriz
merkezi, depremin ilk günlerinde
acil barınma ihtiyacını karşılamak
üzere konteyner üreticisi sana-
yicilerle deprem bölgesi arasında
köprü oluşturdu. AFAD ile koor-
dinasyon halinde çalışan kriz
merkezi, bölgenin acil ihtiyaçları
doğrultusunda OSB’leri harekete
geçirdi. Mevcut ürünlerin tedariği
başta olmak üzere olmayan ürün-
ler için de üretime yönlendirildi.
Depremlerden sonra en çok ihti-
yaç duyulan şeylerden biri dep-
remzedelerin barınması için kul-
lanılacak konteynerlardı. OSB
bünyesinde faaliyet yürüten Kar-
mod Prefabrik, deprem bölgesi
için 21 metrekare büyüklüğünde
1 artı 1 konteynerler üreterek
depremzedelerin hizmetine sun-
du. İçinde 6 kişinin yaşayabileceği
konteynerlerden her gün 50’si
deprem bölgesine sevk edildi.
Çatı ve duvarlarında sandviç
panel kullanılan konteynerlerde
priz ve aydınlatma sistemleri, wc
ünitesi, lavabo, ayna, sabunluk,

duş teknesi ve batarya ve mus-
luklar yer alıyor. Şirketin Yönetim
Kurulu Üyesi Ensar Çankaya,
“Üretimimizin 2 buçuk kat arttı-
ğını söyleyebilirim. Önceden Cu-
martesi Pazar günleri üretimimiz
yoktu. Yoğun tempomuz hala
devam ediyor.” dedi. Karmod
Prefabrik Üretim Müdürü Uğur
Kadir ise ürettikleri konteyner-
lerde yüzde 100 galvaniz çelik
kullandıklarını anlatarak “Bizim
çatımız 12 buçuk santim çapında
ve soğuk ve sıcağı kırma özelliğine
sahip. Deprem bölgesinde ne ya-
zın ne de kışın hiçbir sıkıntı ya-
şamadan rahatlıkla yaşayabile-
cekler.” dedi.

Deprem bölgesinde en çok ih-
tiyaç duyulan malzemelerden
biri de jeneratörlerdi. Türkiye’nin

en büyük jeneratör üreticileri,
enerji ihtiyacını karşılamak için
7/24 esasına göre çalışıyor. Bu
üreticilerden biri de Yalova Ma-
kine İhtisas OSB bünyesinde bu-
lunan Katana Güç Ürünleri fir-
masıydı. Firma deprem bölgesi
için özel ürettiği jeneratörlerle
deprem bölgesine kesintisiz güç
sağlıyor. Fabrika Müdürü Fikret
Albayrak, “Bizim ürettiğimiz je-
neratörler normalde bina, iş yeri
için kullanılan ana tesisata bağ-
lanılır, elektrik kesildiğinde direkt
olarak otomatik jeneratörler dev-
reye girer. Bunlar orada bir işe
yaramayacağı için biz jeneratör-
lerin üzerine monafaze ve trifaze
prizler yaptık. Prizlerden 12 hat
çekilebildi ve orada sahra hasta-
nelerinde, tıbbi cihazlarda, arama

kurtarma çalışmalarında kulla-
nıldı.” dedi. Deprem etkisiyle
özellikle içme suyu şebekelerinde
tahribat, altyapı sorunlarını da
beraberinde getirdi. Şebeke su-
yunun kanalizasyona karışma ih-
timali ortaya çıkınca deprem böl-
gesindeki diyaliz merkezleri saf
suya ulaşımda sorun yaşamaya
başladı. Bunun üzerine Yalova
Makine İhtisas OSB bünyesinde
bulunan Enta Mühendislik ve
Arıtma Sistemleri konuyla ilgili
harekete geçti. İşletme Sahibi
Mehmet Yücetürk “Hatay’da di-
yaliz merkezlerinde kullanılan
‘Reverse Osmosis’ su arıtma sis-
temleriyle ilgili bir talep oldu ve
firmamız hemen alarm duru-
muna geçerek imalathanede tüm
hazırlıkları yaptı ve kendi aracı-

mızla 2 gün içerisinde gönderdik.
Uzun soluklu kullanılabilecek
bir sistem” ifadelerini kullandı.

24 yıl önce yaşanan Gölcük
depreminde yaşanan acının bir
benzerini en derinden hisseden
Yalova’dan meslek lisesi öğren-
cileri, örnek bir seferberliğe imza
attı. Şehit Sercan Yazar Mesleki
Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri
depremzedelerin ısınma ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla afet
bölgesi için soba üretti. Şehit
Sercan Yazar Mesleki Teknik Ana-
dolu Lisesi’nin Müdür Yardımcısı
Adnan Aydınoğlu, 13-17 yaşla-
rındaki öğrenciler ile öğretmen-
lerinin depremzedelere soba yar-
dımıyla ilgili “Toplamda şu anda
850 sobamız üretildi, 350’si gön-
derildi.” ifadelerini kullandı.

Bahçelievler Belediyesi olası İstanbul 
depremine ilişkin panel düzenledi
Bahçelievler Belediyesince dü-
zenlenen panelde, İstanbul dep-
reminde yaşanabilecekler, tsu-
nami riski, depreme karşı alına-
bilecek en önemli tedbirlerden
biri olan kentsel dönüşüm ve
deprem sonrası hayati önem ta-
şıyan afet yönetimi konuları ele
alındı. Bahçelievler Belediyesi
Kongre Merkezi ve Nikah Sara-
yı'nda gerçekleştirilen Deprem
Paneli'nin açılışında konuşan Be-
lediye Başkanı Hakan Bahadır,
2013'te kentsel dönüşüm yasa-
sının çıktığını söyledi. Türkiye'de
her fikrin iktidar olduğunu, ül-
kedeki çarpık kentleşmenin son
20 yılın değil 60-70 yılın sorunu
olduğunu dile getiren Bahadır,
bu yüzden her fikrin kendini
sorgulaması gerektiğini kaydetti.
Kentsel dönüşümde kira yardı-
mının 1500 liradan 3 bin 500 li-
raya çıkarıldığını, 7 bin lira ta-
şınma yardımı verildiğini aktaran
Bahadır, İstanbul'da evini dön-

üştürmek isteyenlere minimum
1 milyon lira, 2 yıl geri ödemesiz
0,69 faizle kredi verileceğini, bu-
nun kentsel dönüşümü artıra-
cağını anlattı. İstanbul'daki be-
lediyelerin en iyi plan notlarından
birisini Bahçelievler'de uygula-
dıklarına dikkati çeken Bahadır,
şu bilgileri paylaştı: "Bahçelievler
mahallemiz hariç, yüzde 15 met-
rekare artışı verdik. Oraya yüzde
10 verdik. Çünkü oranın ve İs-
tanbul'un belli yerlerinin planları
bir. Onlara Mevzi İmar Planları
(MİP) deniyor, değişmesi çok
zor. On kata çıkma hakkı verdik.
Yüzde 15 tabana sığmayınca bir
üst kata, bir üst kata, öyle çıkma
hakkı verdik. Birleşme olduğunda
600 metrekare; ve şimdi onu
değiştiriyoruz, minimumda tut-
maya çalışıyoruz; direkt bir kat
hakkı daha veriyoruz. Bunu va-
tandaşımın cebinden çıkacak
para az olsun, evi dönüşsün diye
yapıyoruz." lİSTANBUL-AA

K

Kız Kulesi’nde kubbe ahşap
imalatları tamamlandı

Atatürk Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi İnşaat Mühendisliği Yapı
Anabilim Dalı Bölümü öğretim üyesi
Doç. Dr. Oğuz Akın Düzgün, deprem
kuşağında yer alan Türkiye'de "sağ-
lam yapı" için tasarımdan yapım
aşamasına kadar uygulanması ge-
rekenleri AA muhabirine anlattı.
Sarsıntıların engellenememesi ne-
deniyle depreme dayanıklı yapıların
inşa edilmesinin zorunlu olduğunu
vurgulayan Düzgün, şöyle konuştu:
"Yaşadığımız son depremde hasar
gören yapılardan edindiğimiz izle-
nimler, deprem yönetmeliklerimize
ya da yönetmeliklere uygun yapı
tasarımının ne kadar önemli olduğu
ortaya çıktı. Hasarların birçoğunda
gördüğümüz izlenim, yapılar ağırlıklı
olarak mühendislik hizmeti almamış,
uygun olmayan malzeme kullanıl-
mış, işçilik zayıf olan ya da zemin
problemi olan bölgelerde yapılar
ağır hasar görmüş. Dolayısıyla yö-
netmeliklere uygun bir şekilde ta-
sarım yaptığımız zaman en azından

binalarımız hasar görse bile can
kaybını asgariye indirmiş olacağız."
Düzgün, depreme dayanıklı yapı-
larda dikkat edilmesi gereken 3
aşamanın olduğunu belirterek, ilk
etapta yapılacak tasarım aşamala-
rında, uygun taşıyıcı sistem seçimi-
nin, uygun yüklerin tanımlanması-
nın, analiz edilmesinin ve uygun
projelendirme yapılmasının önemli
olduğunu dile getirdi. Ardından ze-
min etüdünün düzgün yapılarak
ortaya yönetmeliklere uygun pro-
jelerin çıkarılması gerektiğini ifade
eden Düzgün, "İkinci aşamada dört
dörtlük bir proje yapsanız bile bunun
uygulama aşaması var. Üretim aşa-
masında da çok sıkı bir yapı denetim
hizmetinin alınması gerekiyor. Dört
dörtlük hazırladığınız projeyi uy-
gulamada da dört dörtlük uygulat-
mak zorundasınız. Öncelikle yapının
mevcut geometrisini korumak ge-
rekiyor ve yapının kullanım amacının
dışına çıkılmaması gerekiyor. " diye
konuştu. lERZURUM-AA
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Kulede kubbe ahşap imalatları
tamamlandı, kubbe görüntüsü
aslına uygun olarak yeniden
ortaya çıkarıldı. Kaplama ve
sonlandırma aşamasına geçildi.
Yapımı milattan önce 410'lu
yıllara dayanan Kız Kulesi'nde
Kültür ve Turizm Bakanlığınca
geçen yıl uluslararası resto-
rasyon ilkeleri ve oluşturulan
bilim kurulu rehberliğinde baş-
latılan çalışmalar devam edi-
yor. Tarihi yapıdaki restoras-
yon, II. Mahmud döneminde
ahşap kubbesinin yeniden ya-
pılarak yerine konulmasının
ardından tamamlanmış olacak.
Kız Kulesi restorasyonu da-
nışma kurulunda Prof. Dr. Fe-
ridun Çılı, Prof. Dr. Zeynep
Ahunbay ve Mimar Han Tü-
mertekin yer alıyor. Ayrıca ça-
lışmalarda İstanbul Teknik Üni-
versitesi ve Fatih Sultan Meh-
met Vakıf Üniversitesinin uz-
manlıklarından da yararlanı-
lıyor. Tarihte Kız Kulesi ilk ola-
rak 1453 yılında İstanbul'un

fethinin ardından Fatih Sultan
Mehmet tarafından tahkim
edildi. Kulede son olarak kubbe
ahşap imalatları tamamlandı,
kubbe görüntüsü aslına uygun
olarak yeniden ortaya çıkarıldı.
Kaplama ve sonlandırma aşa-
masına geçildi. Tarihi yığma
duvarlardaki güçlendirme ça-
lışmaları tamamlandı. İmalatları
tamamlanan kale duvarlarında
iskele sökümleri gerçekleştiri-
liyor. Kız kulesinin bekası açı-
sından kule ve kale restorasyon
çalışmalarına ilave olarak ada
çevresinde ortaya çıkan zemin
zafiyetlerine yönelik tahkim
çalışmaları da başladı ve zemin
güçlendirme çalışmaları devam
ediyor. Ada sınırları hizasında
ortalama 24 metre derinlikteki
ana kayaca ankre çelik-beto-
narme bütünleşik kazık imalatı
yapılmakta. Böylece yapının
etrafı olası sarsıntılara, zemin
kaymalarına ve diğer oluşabi-
lecek tehlikelere karşı güçlen-
diriliyor. lİSTANBUL-AA

Harran Üniversitesi Bozova MYO Su
Ürünleri Programı Başkanı Öğretim
Görevlisi Ömer Sait Kılıç, "Balıklarda
stres ortamı oluştuğu için şu anda
balıklar göl içindeki çeşitli mağara-
cıklara geçmiş durumdalar." dedi.
Harran Üniversitesi Bozova Meslek
Yüksekokulu (MYO) Su Ürünleri
Programı Başkanı Öğretim Görevlisi
Ömer Sait Kılıç, "Bulanıklığın sebebi
çevreden gelen selin meydana getir-
diği çamur yükü. Bu, kaynak suyunun
açılmasıyla düzelecek. Balıklar da
su açılınca ortaya çıkacak." dedi.
Kılıç, AA muhabirine, Balıklıgöl'ü
anlık olarak herhangi bir olaya karşı
sürekli takip ettiklerini söyledi. Ba-
lıkların sağlığı, Balıklıgöl'ün duru-
muyla ilgili çalışmalar yaptıklarını
belirten Kılıç, "Maalesef dünkü sel
felaketiyle birlikte Topdağı'ndan, ma-
ğaralar bölgesinden, üstüne üstlük
de diğer kanalın taşmasıyla birlikte
Balıklıgöl'ü 1-1,5 metre yüksekliğinde
su kapladı. Gelen çamur yükü Ba-
lıklıgöl'ü kirletti. Balıklarda stres or-
tamı oluştuğu için şu anda balıklar
göl içindeki çeşitli mağaracıklara
geçmiş durumdalar. Bizim stok havuz
dediğimiz havuzlarda şu anda balıklar
bulunuyor ama onların yüzeye çık-
ması zaman alır." dedi.

Balıklıgöl'de şu anda oksijen mik-
tarının 8mg/L seviyelerinde olduğunu
ve gölün 24 saat havalandırıldığını
aktaran Kılıç, şöyle konuştu: "Bu bu-
lanıklığın sebebi çevreden gelen selin
meydana getirdiği çamur yükü. Bu,
kaynak suyunun açılmasıyla düzele-
cek. Balıklar da su açılınca ortaya çı-
kacak. Canlılar doğası gereği stres
altında güvenli ortamlara çekilirler.
Şu anda balıklar güvenli ortamlarına
çekilmiş vaziyetteler, zamanla ortaya
çıkacaklar. Tabi selle kanallara geçmiş
olan balık türleri olacak, onlar da ka-
nallarına geri dönerler." Balıklıgöl'ün
içindeki balıkların sazan familyasına
mensup balıklar olduğunu, kirlilik
dayanımlarının yüksek olduğunu dile
getiren Kılıç, bu tür bulanıklıkların
balıklar için hayati tehlike teşkil et-
mediğini kaydetti. lŞANLIURFA-AA

Selden etkilenen
Balıklıgöl'deki
balıklar “güvenli
bölgede”

FABRİKALARDA DEPREM SEFERBERLİĞİ

Uzmanından ‘sağlam yapı’ için tasarımdan
yapım aşamasına mühendislik önerileri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden zarar gören vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Organize Sanayi Bölgeleri de se-
ferber oldu. Kimi üreticiler 1 artı 1 konteyner üretti, kimi su arıtma sistemi ihtiyacını karşıladı. Deprem bölgesindeki jeneratör ihti-
yacının önemli bir kısmını da yine Yalova Makine İhtisas OSB karşıladı. Dayanışmaya meslek lisesi öğrencileri de “soba” ile katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
selden etkilenen Şanlıurfa'da ve
Adıyaman'da 15 kişinin hayatını
kaybettiğini, 5 kişiyi arama kur-
tarma çalışmalarının devam et-
tiğini bildirdi. Şanlıurfa GA-
MER'de açıklamalarda bulunan
Soylu, selden etkilenen bölgelerle
ilgili bilgi verdi. Adıyaman'da 2
kişinin yaşamını yitirdiğini anım-
satan Soylu, 2 kişiyi de arama
kurtarma çalışmalarının 500 ki-
şilik ekip ve 125 araçla sürdü-
ğünü belirtti. Soylu, Şanlıurfa'da
13 kişinin hayatını kaybettiğini
dile getirerek "Selde 15 vatan-
daşımızı kaybettik. Şanlıurfa'da
3, Adıyaman'da 2 vatandaşı ara-
ma kurtarma çalışmaları devam
ediyor. Yani 5 vatandaşımıza

ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıur-
fa'da şu anda yoğun bakımda 4,
serviste 6, acil serviste de 4 va-
tandaşımız var. Toplam 60 va-
tandaşımız gelmişti, diğerleri ta-
burcu edildi. Şu ana kadar ar-
kadaşlarımızın tespit ettiği; 2
bine yakın ev ve iş yeri; bunlar
zemin ve bodrum kat olmak su-
retiyle eşyaları, iş yerindeki mal-
ları hasara uğramış durumdadır.
Bunlarla ilgili hasar tespitleri,
gerek Defterdarlığımız gerek Aile
ve Sosyal Hizmetler kanalıyla
kaymakamlıklarımız ve valilik-
lerimizin koordinasyonunda sür-
dürülmektedir." diye konuştu.
Dünden beri sahada olduklarını
hem çalışmaları değerlendirdik-
lerini hem koordine ettiklerini

hem de eksikleri gördüklerini
aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Yaklaşık 7 bin 585 personel,
1485 araçla selin vermiş olduğu
tahribatı ortadan kaldırabilmek,
vatandaşlarımızı olağan yaşan-
tısıyla tekrar buluşturabilmek

için çaba sarf ediyoruz. Gerek
Jandarma komandodan gerekse
Türk Silahlı Kuvvetlerinden ge-
tirdiğimiz arkadaşlarımız, burada
belediyelerimizin çalışanları, hep
birlikte bir gayreti ortaya koyu-
yoruz. İnşallah yakın zamanda

selin oluşturduğu tahribatı nor-
mal hayata döndürmek üzere
çalışmalarımızı sonlandıracağız.
Vatandaşımızın hasarları tespit
ediliyor. Evlerle ilgili ödemeleri
arkadaşlarımız hazırlıyorlar. İn-
şallah onlarla ilgili ilk bir adım
atılacak." Soylu, şehrin suyuyla
ilgili bir sorun oluştuğunu ifade
ederek "Değerlendirmeler sonu-
cu, özellikle Fırat'tan gelen suyun
yoğun çamurlu bir şekilde akması
üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre
gelebilecek bu suyun da normal
akışını sağlayabilmek, aynı za-
manda ilgili istasyonlara gelip
orada şehre verilebilecek hale
gelmesini temin edebilmek için
de çalışmaları sürdürüyorlar."
dedi. lŞANLIURFA-AA

İçişleri Bakanı Soylu: Selde 15 vatandaşımızı kaybettik
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Yunanistan'ın başkenti Atina’da
terör örgütü DHKP-C'ye karşı
düzenlenen operasyonla
2020'de gözaltına alınıp terör
örgütüne üyelik ve silah bu-
lundurmak gibi gerekçelerle
tutuklanan 11 kişinin serbest
bırakıldığı bildirildi. EFSYN
gazetesinin haberinde, serbest
bırakılan 11 kişiden sadece
birine silah bulundurmak suç-
lamasıyla 18 ay ceza verildiği,
diğer 10 kişinin ise beraat
ettiği belirtildi. Söz konusu

kişilerin 2020'de tutuklandığı
hatırlatılan haberde, serbest
bırakılan 11 kişinin 3 yıldır
cezaevinde olduğu ifade edildi.
Haberde, 18 ay ceza verilen
kişinin de 3 yıldır cezaevinde
tutuklu bulunması nedeniyle
salıverildiği kaydedildi. Mart
2020'de Yunanistan terörle mü-
cadele ekipleri "Türkiye'de çeşitli
olaylarla ilgisi bulunan DHKP-
C örgütüne yönelik", Eksarhia
ve Sepolya semtlerinde operas-
yon düzenlemişti. lATİNA-AA

Yunanistan’da 2020’de
DHKP-C operasyonunda
tutuklanan 11 kişi 
serbest bırakıldı

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı
(UAEA), Libya'da 2,5 ton doğal
uranyumu içeren 10 varilin daha
önce yetkililerce bildirilen konumda
bulunamadığını bildirdi. UAEA, yö-
netim kurulu üyelerine yönelik
yaptığı yazılı açıklamada, Libya ile
yapılan Güvence Denetimi Anlaş-
ması ve Ek Protokol kapsamında
bu ülkedeki nükleer malzemelere
ilişkin doğrulama ve gözlem faali-
yetinde bulunulduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, 14 Mart'ta UAEA mü-
fettişlerinin, Ek Protokol kapsa-
mında yetkililerin daha önce belirli
bir yerde depolandığını bildirdiği
2,5 ton doğal uranyumu içeren 10
varilin belirtilen yerde bulunma-
dığını tespit ettiği aktarıldı. Açıkla-

mada, UAEA'nın söz konusu uran-
yumun belirtilen yerden çıkartılması
ve şu anki durumunun açıklığa ka-
vuşturulması için harekete geçtiği
kaydedildi. Söz konusu durumun
ivedilikle ele alınarak inceleme baş-
latılması gerektiğine işaret edilen

açıklamada, "Nükleer malzemenin
mevcut konumu hakkındaki bilgi
kaybı, nükleer güvenlik endişele-
rinin yanı sıra radyolojik bir risk
oluşturabilir." denildi. UAEA'nın
uluslararası nükleer güvenlik stan-
dartlarının ve nükleer güvenlik reh-

berliğinin uygulanması için bu ko-
nuda gerekli yardımı sağlamaya
hazır olduğu kaydedilen açıklama-
da, UAEA Başkanı Rafael Mariano
Grossi'nin bu hususa ilişkin Yönetim
Kurulu'nu bilgilendirmeyi sürdü-
receği ifade edildi. lVİYANA-AA

UAEA, “Libya’da 2,5 ton uranyumun kaybolduğu” bilgisini paylaştı

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU YAPIM İŞİ  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                                               : 2023/257581 
1-İdarenin
a) Adı                                            : YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 
                                                     KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b) Adresi                                       : YTÜ Davutpaşa Kampüsü, 2010 Avrupa Kültür Başkenti Kongre ve 
                                                     Kültür Merkezi Binası, 2. Kat, 34220 Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2123834093 - 2123834093
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı                                            : YTÜ Davutpaşa Kampüsü Tarihi Bölük Binası Restorasyonu Yapım İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 1 adet - YTÜ Davutpaşa Kampüsünde 11 ada 1432 parselde bulunan 
                                                     4300 m2 Tarihi Bölük Binası Restorasyon yapım işidir.
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İstanbul -Esenler- YTÜ D.Paşa kampüsü
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde
                                                     yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 13.04.2023 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü - Esenler
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

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

oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere

yaptırılamaz.

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

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

100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
benzer işler olarak B I.GRUP BİNA (ÜSTYAPI ) işleri benzer işler olarak kabül edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Fakültelerin Restoratör Mimarlık Bölümü Mezunları.
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. YTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına veya Ziraat bankası Levent Girişimci
Şube TR37 000 100 225 044 784 684 5353 nolu hesaba kik kayıt no ve işin ismi ve İstekli VKN - TC
belirtecek şekilde yatırılması zorunludur.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.  

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

YTÜ DAVUTPAŞA KAMPÜSÜ TARİHİ BÖLÜK BİNASI RESTORASYONU YAPIM İŞİ

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1796608)

15 kalem kırtasiye malzemeleri 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                                               : 2023/248119 
1-İdarenin
a) Adı                                            : DEVLET HASTANESİ -ÜSKÜDAR SAĞLIK BAKANLIĞI 
                                                     BAKAN YARDIMCILIKLARI
b) Adresi                                       : BARBOROS MAHALLESI VEYSIPASA SOKAK 14 
                                                     ALTUNİZADE ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2164747900 - 2164747917
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : 15 kalem kırtasiye malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı             : 15 kalem kırtasiye malzemeleri
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: 15 kalem kırtasiye malzemesi Üsküdar Devlet Hastanesi Ayniyat 
                                                     Deposuna peyder pey teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi                    : Üsküdar Devlet Hastanesi ayniyat deposuna teslim edilecek olup, 
                                                     Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 5(beş) takvim günü içerisinde 
                                                     ilk parti mal teslim edilecektir. Geriye kalan ihale konusu malzemeler 
                                                     hastanemizin ihtiyacına göre 31.12.2023 tarihine kadar peyder pey 
                                                     alınacaktır. Peyder pey teslim alınacak malzemeler sipariş edildikten 
                                                     sonra 5 (beş) takvim günü içerisinde ilgili birime teslim edilecektir. 
                                                     Sözleşme imzalandıktan sonra yüklenici yetkilisi, ihale konusu 
                                                     malzemelerin teslimatını, mesai günleri içerisinde 09:00-12:00 ila 
                                                     13:30-15:30 saatleri arasında, sevk irsaliyesi ile birlikte İdarenin görevli 
                                                     personeli nezaretinde ayniyat deposuna yapılacaktır.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 29.03.2023 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 

(e-tekliflerin açılacağı adres)    : Üsküdar Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak

kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı

unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik

şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1-İhale konusu malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek amacıyla

en az 1 adet numune ve teknik şartnameye cevaplarını ihaleden önce veya ihale günü ihale komisyonuna
sunacaklardır.

2-İhale konusu mallara ait numunelerin her biri için malzeme adı, ihale sıra numarası ve firma adı
etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir. Numuneler ihale komisyonu uzman
üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek görüldüğü takdirde denenerek
değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu tutanaklar
ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan
isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci
bittikten sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde
geri alınmayan numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin
numuneleri sözleşme süresi sonuna kadar şahit numune olarak idarede kalacaktır.

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

tamamında % 10 (yüzde on) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların,

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

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

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

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici

teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci

maddesine göre açıklama istenecektir.  
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AK Parti TBMM Grubu, Recep
Tayyip Erdoğan'ın Cumhur-
başkanı adayı olarak göste-
rilmesine ilişkin grup kararı
aldı. Basına kapalı toplanan
AK Parti TBMM Grubu'nda,
AK Parti Grup Başkanı İsmet
Yılmaz ve grup başkanvekil-
lerinin imzasıyla AK Parti Gru-
bu Genel Kurul Divan Baş-
kanlığına sunulan, "Anaya-
sa'nın 101'inci, Cumhurbaş-
kanı Seçimi Kanunu'nun 8'inci
maddeleri gereğince 14 Mayıs
2023'te yapılacak Cumhur-
başkanlığı seçiminde Adalet
ve Kalkınma Partisi Genel Baş-
kanı Sayın Recep Tayyip Er-
doğan'ı aday gösteriyoruz."
yazılı başvuru ele alındı. Top-
lantıya katılan milletvekilleri,
Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı

adayı olarak gösterilmesine
ilişkin pusulayı imzaladı. Top-
lantının ardından AK Parti
Grup Başkanı İsmet Yılmaz,
gazetecilere açıklamalarda bu-
lundu. Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan tarafından seçimlerin ye-
nilenmesine karar verildiğini
hatırlatan Yılmaz, bu kararın

aynı gün Resmi Gazete'nin
mükerrer sayısında yayımlan-
dığını söyledi. Yüksek Seçimi
Kurulu toplantısında cumhur-
başkanı seçimi ile 28. Dönem
milletvekili seçiminin 14 Mayıs
Pazar günü, cumhurbaşkanı
seçiminin ikinci oylamaya kal-
ması durumunda 28 Mayıs Pa-

zar günü yapılmasına karar ve-
rildiğini anlatan Yılmaz, "Ana-
yasa'nın 101'inci maddesi, Cum-
hurbaşkanı Seçimi Kanunu'nun
7'inci ve 8'inci maddeleri, Siyasi
Partiler Kanunu'nun 27'nci mad-
desi ve AK Parti Grup İç Yö-
netmeliğine göre, Cumhurbaş-
kanımız AK Parti Genel Başka-
nımız Recep Tayyip Erdoğan'ın,
bugün AK Parti Grubu tarafın-
dan cumhurbaşkanı adayımız
olarak bildirilmesine Grup Top-
lantısına katılan milletvekille-
rimizin oy birliğiyle karar verildi.
Milletimiz için hayırlı uğurlu
olsun. Allah milletimizin de
Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da
yolunu bahtını açık eylesin.
Daha güzel günler inşallah Tür-
kiye için olacak." ifadelerini
kullandı. lTBMM-AA

umhurbaşkanı
Recep Tayyip
Erdoğan, Cum-

hurbaşkanlığı Külliyesi'nde
düzenlenen Türk Devletleri
Teşkilatı (TDT) Olağanüstü
Zirvesi'nde konuştu. Konuş-
masına katılımcıları selamla-
yarak başlayan Erdoğan, Ak-
sakallar Konseyi Başkanı Binali
Yıldırım'ın dün hayatını kay-
beden annesi Fahriye Yıldı-
rım'a Allah'tan rahmet, Yıldı-
rım'a ve kederli ailesine sabır
ve baş sağlığı diledi. Türkiye'de
6 Şubat'ta yaşanan deprem
felaketinin ardından bugün,
"Afet Acil Durum Yönetimi ve
İnsani Yardım" temalı olağan-
üstü zirve vesilesiyle bir araya
geldiklerini belirten Erdoğan,
"Zirvenin düzenlenmesi için
çağrıda bulunan can Azer-
baycan'ın Cumhurbaşkanı Sa-
yın İlham Aliyev'e şahsım,
milletim adına şükranlarımı
sunuyorum." dedi. Bu toplan-
tının başarılı şekilde icra edil-
mesi için gayretlerini esirge-
meyen Dönem Başkanı Öz-
bekistan Cumhurbaşkanı Şev-
ket Mirziyoyev ve katılımcılara
teşekkür eden Erdoğan, teş-
kilatın gözlemci üyesi
KKTC'nin Cumhurbaşkanı Er-
sin Tatar'ın da aralarında bu-
lunmasından duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi. Erdoğan,
bugün liderleri misafir eden
Ankara'nın, 31 yıl önce Türk
Dili Konuşan Ülkeler Birinci
Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığını,
teşkilatın ilk tohumlarının bu
vesileyle atıldığını hatırlattı.
"Türk dünyasının tek
yürek olduğunu bir
kez daha göstermiş
olacağız"

Bugünkü zirveyle, Türk
dünyasının tek yürek, tek vü-
cut olduğunu en üst düzeyde
bir kez daha göstermiş ola-
caklarını vurgulayan Erdoğan,
şunları kaydetti: "Ülkemizin
güneyindeki 11 şehir, 6 Şubat
günü şiddeti ve yıkıcılığı iti-
barıyla dünyada eşine az rast-

lanır bir tabii afetle sarsıldı.
Bu depremlerden yaklaşık 14
milyon vatandaşımız doğru-
dan etkilenirken, 49 binden
fazla insanımız hayatını kay-
betti, 115 binden fazlası ya-
ralandı. Kendi insanlarımızla
birlikte, depremde vefat eden
Türk Devletleri Teşkilatı üye
ve gözlemci ülke vatandaşı
kardeşlerimiz için de burada
baş sağlığı diliyorum." 

Bu büyük felaketin yarala-
rını sarmak için tüm imkanları
seferber ettiklerini belirten Er-
doğan, arama kurtarma ça-
lışmalarını bitirdiklerini, enkaz
kaldırma faaliyetlerini yürü-
türken ve geçici barınma böl-
geleri kurarken süratle kalıcı
konutların inşasına da başla-
dıklarını aktardı. Erdoğan,
"Önümüzdeki bir yıl içinde
319 bin, toplamda ise 650
bin konut yaparak hak sahip-
lerine teslim etmeyi planlıyo-
ruz. Dost ve kardeş ülkelerin
de desteğiyle inşallah deprem
bölgemizi çok kısa sürede ye-
niden ayağa kaldıracağız."
diye konuştu.
"Milletimiz,
desteğinizi
unutmayacaktır"

Türkiye, deprem felaketinin
yaralarını sarmakla meşgul-
ken, aynı bölgede bir de sel
afetinin yaşandığını anımsatan
Erdoğan, eşine rastlanmamış
bir yağışın yol açtığı sellerde,
Şanlıurfa ve Adıyaman'da çok
sayıda vatandaşın hayatını
kaybettiğini, yerleşim yerle-
rinde ciddi hasar oluştuğunu
belirtti. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bu ölçekteki afetler
karşısında, eldeki imkanların
yetersiz kaldığını kaydederek,
şunları söyledi: "Biz de 6 Şu-
bat'ta yaşadığımız depremlerin
şiddeti ve yol açtığı yıkımın
büyüklüğü üzerine, uluslar-
arası yardım çağrısında bu-
lunduk. Türk dünyası, yardı-
ma ilk koşanlar arasında yer
aldı. 'Acılar paylaşıldıkça azalır'
anlayışıyla en zor anımızda

bizi yalnız bırakmadınız. Ara-
ma kurtarma ekipleriniz, bir-
çok vatandaşımızı yeniden
hayata bağladı. Kurduğunuz
sahra hastaneleriyle, yaralı-
larımızın tedavisine yardım
ettiniz. Gönderdiğiniz ata ya-
digarımız çadırlar, vatandaş-
larımıza yuva oldu. Aziz mil-
letimiz bu desteğinizi hiçbir
zaman unutmayacaktır. Bir-
leşmiş Milletler 16 Şubat'ta
Türkiye için acil yardım çağrısı
yayınladı. Avrupa Birliği Ko-
misyonu ve Dönem Başkanı
İsveç tarafından 20 Mart'ta
Uluslararası Bağışçılar Kon-
feransı düzenlenecek. Bu ulus-
lararası yardım faaliyetlerine
de destek vereceğinizden şüp-
he duymuyorum."

Afetler ve etkileriyle mü-
cadelede çok taraflı işbirliğinin
artırılması gerektiğine işaret
eden Erdoğan, bu kapsamda,
teşkilatın bünyesinde bu yön-
de bazı adımlar attıklarını,
aralık ayında İçişleri Bakanlı-
ğının ev sahipliğinde Anka-
ra'da Afet ve Acil Durum Yö-
netimi Bakanlar Toplantısı
gerçekleştirildiğini hatırlattı.
"Bölge içi ticaret
teşvik edilecek"

Teşkilatın, sivil koruma me-
kanizması kurulmasıyla afet
süreçlerini daha etkin planlama
ve uygulama kabiliyetine ka-
vuşacağını belirten Erdoğan,
"Bildiri taslağımıza da yansı-
tıldığı üzere, Türkistan'da dü-
zenleyeceğimiz müteakip zir-
vemize kadar mekanizmanın
tesisine ilişkin anlaşmanın im-
zalanması yönünde gereken
talimatları vereceğinize inanı-
yorum." dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, 2021 yılındaki İs-
tanbul Zirvesi'nde mutabık ka-
lınan "akıllı şehirler ve yeşil
teknolojiler" kapsamında, da-
yanıklı ve sürdürülebilir kal-
kınma hedefleri doğrultusunda
çalışmaları sürdürdüklerini dile
getirerek, şunları kaydetti: "Se-
merkant Zirvesi'nde ticaretimizi
ve ekonomik bütünleşmemizi

artıracak önemli adımlar attık.
Kuruluş anlaşması bugün im-
zalanacak Türk Yatırım Fo-
nu'nun oluşturulması, bu adım-
ların başında geliyor. Fon sa-
yesinde, KOBİ'lere, kalkınma
projelerine, ulaştırma ve lojistik
zincirlerine, altyapı projelerine,
tarım ve turizm alanlarındaki
yatırımlara ve yenilenebilir
enerji çalışmalarına destek sağ-
lanacak. Tüm bu alanlarda fir-
malarımızın finansmana eri-
şimi kolaylaşacak, bölge içi ti-
caret de teşvik edilecektir. Bu
süreçteki kıymetli destekleriniz
ve katkılarınızdan dolayı te-
şekkür ediyorum. Semerkant
Zirvesi'nde ticaret ve ulaştır-
manın geliştirilmesi için im-
zalanan belgelerin de hızla
hayata geçirilmesini arzu edi-
yoruz. Enerjinin sürdürülebilir
bir şekilde tedariki ve enerji
fiyatlarının makul seviyelere
çekilmesi, ekonomilerimiz için
büyük önem arz ediyor."

Bugüne kadar Hazar Hav-
zası'nda, Türk dünyası ülkeleri
ile petrol, doğal gaz ve elektrik
alanlarında kapsamlı projeleri
başarıyla hayata geçirdiklerini
anımsatan Erdoğan, Bakü-Tif-
lis-Ceyhan Boru Hattının, 16
senedir Azerbaycan, Türkme-
nistan ve Kazakistan petrolünü
dünya piyasalarına kesintisiz
biçimde taşıdığını söyledi. Bel
kemiğini TANAP'ın oluştur-
duğu Güney Gaz Koridoru sa-
yesinde Türk devletlerinin,
Avrupa'nın enerji güvenliğinde
anahtar konuma geldiğini vur-
gulayan Erdoğan, "Türk Dev-
letleri Teşkilatı olarak, bölgesel
ulaştırma ve tedarik zincirle-
rinin geliştirilmesi yanında,
enerji güvenliğinin sağlanma-
sında da stratejik rol üstlene-
ceğimize inanıyoruz. Doğu-
Batı arasındaki ticarette ortak
çabalarımızla hayata geçirdi-
ğimiz Orta Koridor, artık gü-
venilir bir alternatif sunuyor.
Önümüzdeki dönemde bu tür
stratejik projelerin sayısı daha
da artacaktır." ifadelerini kul-
landı. lANKARA-AA

C

 

AK Parti Grubu’nun Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
TDT stratejik rol üstlenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TDT olarak bölgesel ulaştırma ve teda-
rik zincirlerinin geliştirilmesi yanında enerji güvenliğinin sağlan-
masında da stratejik rol üstleneceğimize inanıyorum." dedi.

MHP TBMM Gru-
bu, Recep Tayyip
Erdoğan'ın cumhur-
başkanı adayı ola-
rak gösterilmesine
ilişkin grup kararı
aldı. Basına kapalı
toplanan MHP Gru-
bu'na, Grup Başkan-
vekilleri Erkan Ak-
çay ve Muhammed
Levent Bülbül ile MHP milletvekilleri
katıldı. Toplantıya katılan milletvekil-
leri, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı
olarak gösterilmesine ilişkin pusulayı
imzaladı. Toplantının ardından gaze-
tecilere açıklamalarda bulunan MHP
Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Top-
lantıda aldığımız karara göre 14 Ma-
yıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı ve mil-

letvekili se-
çimlerinde
cumhurbaş-
kanı adayı
olarak Cum-
hurbaşka-
nı'mız Sayın
Recep Tayyip
Erdoğan ' ı
gösterdik.
Ald ığ ımız

kararın ülkemize milletimize hayırlı
olmasını diliyorum." dedi. MHP Genel
Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Adayımız
belli, kararımız net" ifadesini anımsatan
Akçay, "Belli olan kararımızı da imza
altına almış olduk. Önümüzdeki gün-
lerde de Yüksek Seçim Kuruluna MHP
olarak müracaatımızı yapacağız." ifa-
delerini kullandı. lTBMM-AA

GÖKTAN
AY
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2018’de hayata geçen “Başkanlık Sis-
temi” hakkında çok yazıldı/çizildi…
6’lı masa liderleri, seçime “Parlamenter
Sisteme Dönüş” sloganıyla giriyorlar.
Acaba bu doğru olacak mı? CB Sistemi
düzenlenebilir, eksik/yanlış uygula-
maları düzeltilebilir miydi? Bu soru-
muzu cevaplamadan önce önce 4
yıldır uygulanan sistem hakkında ya-
zılanları toparlayalım…

Muhalefete ve siyaset dışı uzman-
lara, alan akademisyenlerine  göre
“Başkanlık Sistemi”;

1/ “Tek Adam Rejimi” ne yol açtı.
2/ Sn. Erdoğan her şeyi bilir ve söz

dinlemez oldu…Çok sert olduğu, Da-
nışmanların söz söylemek yerine sadece
“talimat aldıkları” çok dillendirildi.

3/ Tüm kararlar bir kişinin “iki du-
dağının” arasından çıkacak kararlara
kaldı. Son depremlerde yardımların
gecikmesinin sebebi olarak, talimatların
geç gittiği söylendi. Sn. Erdoğan, ge-
cikmeler için “helallik” istedi.

4/ Sn. Erdoğan, yetki paylaşımı
yapmadı, CB Yard. Sn. Fuat Oktay’a
bile imza attırmadı. (Fuat Bey, sadece
depremde ön plana çıkarıldı)

4/ İdari açıdan “bir kişi” devletin
tüm işlerine yetişemezdi ve öyle oldu.
Sn. Erdoğan’a kim, nasıl, ne şekilde
ulaşabilir? bilinemedi. 

5/İmza bekleyen yüzlerce
dosya/karar oldu. Rektörler dahil
atamalar sürekli gecikti. 21 yılda çok
Bakan/Merkez Bankası Başkanı de-
ğiştirdi. “Yeri en sağlam kişi Sn. Er-
doğan” denildi.. “Her canlı bir gün
görevden alınmayı tadacaktır” cümlesi
yaygınlaştı. Bir çok kişi R.Gazeteyi
takip eder oldu. 

6/ Sn. Bakanlar dahil, tüm bü-
rokrasi  yetki kullanmak ve inisiyatif
alabilmek “yukarıdan talimat” bekledi.
Bu işlerin aksamasına yol açtı. 

7/ Her açıklamada, bir emir almış-
çasına; “Cumhurbaşkanımızın talimatı
ile/olurları ile/ yol göstericiliğinde,
sayesinde v.b.” ile başlayan cümleler
kuruldu. Balıklı Rum Hastanesinde
çıkan yangın için İbrahim Kalın'ın yap-
tığı “Hastane Sn. Cumhurbaşkanımızın
talimatıyla söndürüldü”  açıklaması
günlerce konuşuldu. 

8/ Sn. Bakanlar, tek başına karar
alamaz oldu. Mutlaka Sn. Erdoğan’a
sorma gereği hissettiler.  

9/ Kendi alanlarındaki açıklamaları
bile Sn. Erdoğan yaptı. Fahrettin Koca,
açıklama yaparken,  Sn. Erdoğan ga-
zetecilerin yanına geldi ve  "Ne söyledi?
Para pul söylemedi mi?" diye sordu.
Koca gülümseyerek; "Hiç söylemedim.
Söyler miyim efendim, siz izin ver-
meden söyler miyim?" dedi.

10/ Sn. Bakanların üstünde “Da-
nışmanlar/CB Kurulları Üyeleri” bir
gölge gibi oldu. Sn. Mevlüt Çavu-
şoğlu’nun yanında hep İbrahim Ka-
lın’da oldu. 11/ YÖK’e, CB kadro-
sundan kişiler atayarak (Metin Kıratlı
gibi) orayı da kontrol altında tuttu.

12/ Atamalarda liyakat ve ehliyete
önem vermedi, kendisine bağlılığı
yeterli gördü. Bunu, gören makam
meraklıları mesajlarla kendilerini
göstermeye gayret etti.

13/ Atadıklarının yanlışları/usulsüz-
lükleri medyada yer aldığı ve ispatlandığı
halde, kendisi atadığı için onları almakta
hep geç kaldı. Özellikle muhalefetin
istediği istifalarda kendini siper etti.
“Kimsenin sözü ile hareket etmem, za-
manı gelince ben alırım” dedi.

14/ TBMM Ak Parti ve MHP Gu-
rubuna talimat vererek, 21 yıl, hiçbir
muhalefet önergesin kabul ettirmedi.
Özellikle üniversite-akademisyen-
EYT v.b. konularda bile görüşlere
değer verdirmedi.

15/ “Y.Doç.Dr. unvanını kaldırın”
talimatını vermesine rağmen, 7100
Sy. Yasanın TBMM görüşmelerinde,
AK Parti ve MHP Grupları aksi görüşü
savundu ve YÖK’ün görüşünü des-
tekledi. 35 Bin Y.Doç. mağdur edildi.
O günden bugüne konu hakkında
tek kelime etmedi.

16/ 21 yıl boyunca Muhalefet Liderleri
ile bir kez görüşmedi, bir araya gelmedi,
TV tartışma programları yapmadı.

17/  “Biz insanı severiz, Yaradan’dan
ötürü” demesine rağmen Muhalefet Li-
derleri’ne sürekli lakap taktı, isimleri
ile hitap etmedi. (Adamın birisi, o
adam, kadın çıkmış, Bay Kemal!.v.b.)

18/ Dış Politika dahil, hep günlük
çözümler bulmaya çalıştı. Ekonomi
başta olmak üzere muhalefet den,
kendisinden olmayan ekonomistlerde
hiç görüş almadı. İşleri hızlandırmak
için tüm ara mekanizmaları, ve Devlet
Geleneklerini devreden çıkarttı.. Özet-
le eleştiriler ağırlıkla bu yöndeydi.

19/ Kurumlarda Devletin devam-
lılığını sağlayan, beyin olan Müste-
şarlıkları kaldırarak, Devlet Hafızasını
kaldırdı. Siyasi atamalardan oluşan
Bakan Yard. İşlevsiz, sadece gezen-
dolaşan v.b. kişiler oldu.

20/ Ancak, son depremler üzerine
“Bana güvenin,sizden bir yıl istiyo-
rum. Evlerinizi teslim edeceğiz” söy-
lemi, bir umut ve “seçim de oyunuzu
yine bize verin” olarak algılandı.

Sorular; 
1/ CB Sistemi, Sn. Erdoğan’ın ki-

şiliğinden/karakterinden dolayı mı
bu kadar eleştirildi?

2/ Başka bir kişi olsaydı, bu kadar
görevi üstüne alıp, kendisini yorar
mıydı?

3/ Sn. Erdoğan, atadıklarının yap-
tığı yanlışlara göğüs gererken, ma-
sanın hesabını seçim 2023’de kendi-
sinin vereceğini bilmiyor mu?

4/ Muhalefetin söz verdiği “Par-
lamenter Sistem” yerine CB Sistemi’ni
daha geçerli kılacak, her koşulda ge-
çerli, CB’na çok görev ve özgürlük
vermeden, “yeni bir model” düşü-
nülemez mi?

Not: CB Sistemi ile, yasalar/yö-
netmelikler çok değişti. Bunları ye-
niden düzenlemek yerine, üzerinde
doğru, kabul edilebilir değişiklikler
ve  görev dağıtımı yapılabilir kanaa-
tindeyiz. Bu teklifimiz, Sn. Erdoğan’ın
seçilmesi halinde de geçerlidir. İnsan
bir kere dünyaya geliyor. Sn. Cum-
hurbaşkanımız 67 yaşına girdi. Artık
daha sakin bir dünya, torun sevgisi
ile dolu günler tüm siyasetçilerimizi
beklemelidir.

CB Sistemi’nin 
(Başkanlık) sıkıntısı neydi?

MHP Grubu’nun cumhurbaşkanı
adayı Recep Tayyip Erdoğan
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Kira dahil yıllık gelir vergisi beyan-
name verme süresi ile Varlık Barışı
uygulamasından yararlanma dö-
nemi 31 Mart'ta sona erecek. AA
muhabirinin Hazine ve Maliye Ba-
kanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından
edindiği bilgiye göre, gerçek kişiler
tarafından 2022 yılında elde edilen
ticari kazanç, zirai kazanç, serbest
meslek kazancı, ücret geliri, gayri-
menkul sermaye iradı (kira geliri),
menkul sermaye iradı ile diğer ka-
zanç ve iratlar (değer artışı kazancı
ve arızi kazançlar) için yıllık gelir
vergisi beyannameleri 31 Mart'a
kadar verilecek. 6 Şubat'ta meydana
gelen Kahramanmaraş merkezli
depremler nedeniyle mücbir sebep
hali ilan edilen yerlerde mükellefler
tarafından verilmesi gereken be-
yannameler, 15 Ağustos'a kadar su-
nulabilecek ve bu beyannamelere
istinaden tahakkuk edecek vergiler
31 Ağustos'a kadar ödenebilecek.
Mücbir sebep hali kapsamında olan
mükellefler, bu tarihlerden önce
vergi beyannamelerini vererek öde-
mede bulunabilecek.

Ticari, zirai ve mesleki faaliye-
tinden dolayı gerçek usulde vergi-
lendirilen gelir vergisi mükellefleri,
yıllık gelir vergisi beyannamelerini
elektronik ortamda gönderecek.
2022 yılında elde edilen gelirlere
ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi
beyannameleri üzerinden tahakkuk
eden gelir vergisi, bu yılın mart ve
temmuz aylarında iki eşit taksitte
ödenecek. Birinci taksitin damga
vergisi ile birlikte 31 Mart, ikinci
taksitin 31 Temmuz'a kadar öden-
mesi gerekiyor. Mükellefler, vergi-
lerini İnteraktif Vergi Dairesi ve
GİB mobil uygulaması üzerinden,
anlaşmalı bankaların kredi kartla-
rıyla anlaşmalı bankaların banka
kartları veya banka hesabından,
yabancı ülkede faaliyet gösteren
bankaların kredi kartları, banka
kartları ve diğer ödeme yöntemleri
ile anlaşmalı bankaların şubelerin-
den, alternatif ödeme kanallarından
(internet bankacılığı, telefon ban-
kacılığı, mobil bankacılık), PTT iş
yerlerinden, tüm vergi dairelerinden
ödeyebilecek. lANKARA-AA

Yıllık gelir beyanı
ve Varlık Barışı
başvuruları için
son 15 gün

lusal Hububat Kon-
seyi Yönetim Kurulu
Başkanı Özkan Taş-

pınar, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan önderliğinde
İstanbul merkezli müzakereler
sonucu, 22 Temmuz 2022'de
"tahıl koridoru" mutabakatının
imzalandığını, anlaşmanın dün-
ya için büyük önem taşıdığını
dile getirdi. Şubat 2022'de Rus-
ya-Ukrayna savaşının başlama-
sının, iki ülkenin birçok temel
gıda maddesinin küresel teda-
rikçisi olmaları nedeniyle dün-
yada gıda krizi yarattığını vur-
gulayan Taşpınar, "Cumhurbaş-
kanımız aracılığıyla Rusya, Uk-
rayna ve Birleşmiş Milletler
(BM) arasında yapılan toplan-
tılar neticesinde 'tahıl koridoru'
4 ay devam etti. Daha sonraki

uzatma süresinde yine Türkiye
devreye girdi, 4 ay daha uza-
tıldı. 8 aylık süreç kazasız be-
lasız tamamlanmış oldu."diye
konuştu. Taşpınar, uzatma sü-
resi sona eren Tahıl Koridoru
Anlaşması'nın ilk haline uygun
olarak 120 gün daha uzatılması
düşüncesiyle yürütülen görüş-

melerin olumlu sonuçlanması
temennisinde bulundu. Anlaş-
manın süresiz uzatılmasının
en doğru karar olacağına dik-
kati çeken Taşpınar, şöyle de-
vam etti: "Rusya dünya gene-
linde önemli bir azotlu gübre
üreticisi. Rusya'nın gübresinin
de yine bu koridor vasıtasıyla

dünyaya arzının sağlanması
halinde gübre fiyatlarında da
önemli ölçüde bir düşüş ya-
şanacak. Böylelikle sadece
tahıl fiyatının belirli seviyede
kalmasından ziyade genel ma-
nada gıda güvenliği sağlanmış
olacak. Tahıl temini uzun yıllar
belirli fiyatlarda belirli artış-

larla devam etmiş olacak."
Buğday fiyatları düştü

Taşpınar, "tahıl koridoru"nun
fiyat seviyesini de gerilettiğini
belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemiz sayesinde gerçekleş-
tirilen 'tahıl koridoru' ile buğ-
day fiyatları 450 dolar sevi-
yesinden 300 dolar seviyesine
kadar geriledi. Bu düşüş dünya
bazında genel manada gıda
güvenliği açısından çok önem-
li. Koridorun tamamen kapa-
tılması durumunda ister iste-
mez buğday fiyatlarında diğer
tahıl gruplarında mutlaka
önemli artışlar gerçekleşecek-
tir. Çünkü dünya ticaretinin
yüzde 30'luk kısmı Rusya ve
Ukrayna tarafından sağlanı-
yordu." lKONYA-AA

Avrupa İmar ve Kalkınma Ban-
kası (EBRD) Başkan Yardımcısı
Jürgen Rigterink, deprem böl-
gesindeki küçük ve orta ölçekli
işletmeleri (KOBİ) destekleye-
ceklerini belirterek, "Finans ku-
ruluşları için 600 milyon av-
roluk bir paketi onayladık."
dedi. Rigterink, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, bir ay için-
de ikinci kez Türkiye'de oldu-
ğunu, Türkiye'de ve ötesinde
yaşanan kayıplardan duyduğu
üzüntüyü ifade etti. Son birkaç
gündür hem Ankara'da hem
de İstanbul'da çok sayıda şir-
ketle görüştüğünü aktaran Rig-
terink, Türk toplumunun, iş
dünyasının nasıl bir araya gel-
diğinden son derece etkilen-
diğini aktardı. Rigterink, "An-
kara'daki programım dahilinde
yapımında rol oynadığımız Etlik
Hastanesi'ni de ziyaret etme
şansı buldum. Burada tedavi

gören depremzedelerle tanıştık.
Projelerimizin deprem sonrası
dönemde Türk halkına nasıl
hizmet verdiğini görebilme fır-
satına eriştik." diye konuştu.
EBRD'nin bu yıl ve gelecek
yılki faaliyetlerinin yaşanan
depremden etkileneceğine işa-
ret eden Rigterink, "Bildiğiniz
gibi geçen yıl Türkiye'deki en
büyük uluslararası finans ku-
ruluşuyduk. Türkiye, en fazla
faaliyet gösterdiğimiz ülkeydi
ve bu da bizi, bu süre zarfında
faaliyetlerimizi artırmak için
ahlaki bir yükümlülükten daha
fazlasına sahip kılıyor." diye
konuştu. Rigterink, Pazartesi
günü Brüksel'de önemli bir do-
nörler konferansının olacağını
aktararak, bu toplantıda 1,5
milyar avroluk depreme mü-
dahale paketlerini resmi olarak
dünyaya duyuracaklarını dile
getirdi. lİSTANBUL-AA

U

Uygunsuz sanayi ürünlerine
47,4 milyon lira ceza kesildi

Türkiye'nin en büyük üretici ve ih-
racatçı firmalarının fuarda dünya
pazarına ürünlerini tanıtma imkanı
bulduğuna değinen Ersözlü, "Trak-
törden biçerdövere, tarımsal me-
kanizasyondan hasat makinelerine,
bitki beslemeden sulama sistemle-
rine ve hayvancılık ekipmanlarından
akıllı tarım uygulamalarına kadar
birçok farklı ürün fuarda sergileni-
yor." dedi. Fuara her yıl yoğun ilgi
gösterildiğine dikkati çeken Ersözlü,
şöyle konuştu: "Konya Tarım Fuarı
artık dünyada aranılan bir marka
oldu. Avrupa'nın ve kendi coğraf-
yamızın içinde her yıl yapılan en
büyük fuar. Sürdürülebilirliğini sağ-
lama açısından 19'uncu kez açmak
önemli, bu bizim önem verdiğimiz
bir konu. İnşallah bu fuar daha da
önemli yerlere gelecek. Fuar, 6 hol,
fuaye alanı ve dış alan olmak üzere
100 bin metrekare sergi alanı olarak
hazırlandı. 100 ülkeden yaklaşık 5
bin ziyaretçi bekliyoruz, 5 kıtadan
ziyaretçilerimiz olacak. Yurt içinde

de hemen hemen tüm illerden 230
bin yerli ziyaretçimiz olacak. Yaklaşık
235 bin ziyaretçi bekliyoruz." Er-
sözlü, fuarın ülke ekonomisine ciddi
katkılar sağladığını vurgulayarak,
şöyle devam etti: "Geçtiğimiz sene
yaklaşık 1 milyar lira sıcak satış ya-
pılmıştı. Bu yıl da 1,5 milyar lira
seviyesinde sıcak bir satışın yapıl-
masını bekliyoruz. Aynı zamanda
fuarın tarım makinelerinin yıllık ih-
racatına da yüzde 15 katkısının
olacağını öngörüyoruz. Konya tarım
makineleri imalatında Türkiye'nin
üssü, aynı zamanda yakın coğrafya
için önemli bir bölge. Konya'daki
makine ihracatının yüzde 60'ı tarım
makinelerinden oluşuyor. Türki-
ye'deki tarım makineleri ihracatının
yüzde 10'u da Konya'dan sağlanı-
yor. Bu fuar Türkiye'de yapılan ta-
rım fuarları içinde bir numarada
yer alıyor. Dünyada yakın coğraf-
yamız içinde ilk 3 fuardan biri.
Avrupa'nın da her yıl yapılan en
büyük fuarı." lKONYA-AA
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Konya Tarım Fuarı’nda bu yıl 
1,5 milyar liralık satış bekleniyor

Togg, dijital ve fizikseli hibrit bir
yapıda birleştirerek kullanıcılarla
doğrudan temas yöntemini se-
çerek, kendi servis noktalarının
yanı sıra Bosch Car Service ile iş
birliği yaptı. Togg'dan yapılan
açıklamaya göre, "doğuştan elek-
trikli" ilk akıllı cihazı T10X’i mart
sonunda kullanıcılarla buluştur-
maya hazırlanan Togg, daha
hızlı, etkin ve verimli bir deneyim
sunmak için Türkiye'nin 7 böl-
gesinde deneyim merkezleri, ser-
vis ve teslimat noktaları açmayı
sürdürüyor. Dijital ve fizikseli
hibrit bir yapıda birleştirerek kul-
lanıcılarla doğrudan temas yön-
temini seçen Togg, kendi servis
noktalarının yanı sıra Bosch Car
Service ile de iş birliği yaptı.
Böylece Togg, tamamen kendi
bünyesinde yer alacak servis te-
mas noktalarıyla birlikte anlaş-
malı Bosch Car Service'ler ile de
yayılımını genişleterek tüm Tür-
kiye'de 20'den fazla noktada kul-
lanıcılarına hizmet sunacak. Tür-
kiye'nin mobilite alanında hizmet

veren küresel teknoloji markası
Togg, ilk akıllı cihazı T10X'i kul-
lanıcılarla buluşturmasına sayılı
günler kala satış ve satış sonrası
yapılanmasında planları doğrul-
tusunda ilerliyor. İlk etapta İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Adana ve
Bursa-Gemlik'te deneyim mer-
kezleri açan Togg, İstanbul, An-
kara, Bursa-Gemlik, İzmir, Adana,
Samsun, Diyarbakır, Erzurum,
Antalya ve Kayseri'de servis ve
teslimat noktaları açmayı sür-
dürüyor. Kullanıcılara uçtan uca
kesintisiz bir deneyim yaşatmayı
hedefleyen Togg, kendi servis
noktalarının yanı sıra güçlü iş
birlikleriyle de servis ağını ge-
nişletiyor. 150 ülkedeki 16 binden
fazla servisiyle dünyanın en bü-
yük bağımsız servis zincirlerinden
biri olan Bosch Car Service ile iş
birliğine imza atan Togg, kulla-
nıcıları için kendi servis merkez-
lerinin yanı sıra anlaşmalı Bosch
Car Service'lerden de nitelikli
hizmet sağlayacak.

İş birliği kapsamında, kulla-

nıcılara tüm bakım ve onarım
hizmetleri en son standartlarda
sunulacak. Togg akıllı cihazı kul-
lanıcıları, anlaşmalı servislerin
sunduğu onarım, servis, bakım
ve garanti hizmetleri dahil tüm
hizmetlerden yararlanabilecek.
Anlaşmalı Bosch Car Service
noktalarındaki personel,
Togg'dan kapsamlı bir ön eğitim
alacak ve ardından gerektiğinde
Togg Teknik Saha Servisi'nin
yardımıyla yüksek gerilim, fo-
tovoltaik ve güvenlik sistemle-

rinde onarım yapma yetkisine
sahip olacak. Tüm onarım, ga-
ranti ve proaktif servisler, yalnızca
yetkili servis sağlayıcılar tara-
fından gerçekleştirilecek. Açık-
lamada görüşlerine yer verilen
Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gür-
can Karakaş, küresel rekabette
kullanıcıya daha yakın olan şir-
ketlerin daha başarılı olduklarını
belirterek, şunları kaydetti: "Biz
de akıllı cihazlarımızı kullanıcı-
larımızla doğrudan buluşturuyor,
satışları doğrudan kendimiz or-

ganize ediyoruz. İlk akıllı ciha-
zımız T10X’i kullanıcılarımızla
buluşturmanın heyecanını ya-
şarken, satış ve satış sonrası ça-
lışmalarımızı da hızla tamamlı-
yoruz. Türkiye’nin 7 bölgesinde
10'u sabit, 8'i gezici, 18 deneyim
merkezi ile sabit ve mobil servis
noktalarımızı açmaya devam
ediyoruz. Bir yandan kendi servis
yatırımlarımızı sürdürürken, di-
ğer yandan da yerel ve küresel
ölçekte bağımsız servis sağlayı-
cılarla iş birliği fırsatlarını de-
ğerlendiriyoruz. Bu kapsamda
elektrifikasyon dönüşümünü baş-
latmış, yüksek teknik donanıma
sahip, yerel ve küresel anlamda
yaygın bir hizmet ağı kuran araç
bakım ve onarım servis ağı Bosch
Car Service'leriyle iş birliğimizi
başlatmanın mutluluğunu yaşı-
yoruz. Ülkemizdeki yayılımımızı
destekleyecek bu iş birliğinin,
kullanıcılara daha hızlı, etkin ve
verimli bir servis deneyimi için
değerli bir katkı sunacağına ina-
nıyoruz." lİSTANBUL-AA

Togg ve Bosch Car Service, kesintisiz kullanıcı deneyimi için iş birliği yaptı

Ulusal Hububat Konseyi (UHK) Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Taşpınar, "tahıl ko-
ridoru" sayesinde dünyadaki gıda güvenliğinin koruma altında olduğunu söyledi.

EBRD deprem bölgesinde
KOBİ’leri destekleyecek

Tahıl koridoru gıda güvenliği
açısından önemli rol üstleniyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
sorumluluğunda bulunan ürün-
lerden 39 bin 412'si geçen yıl
denetlenirken, bunlardan uy-
gunsuz bulunanlara 47 milyon
433 bin 538 liralık ceza uygu-
landı. Bakanlık verilerinden
derlenilen bilgilere göre, Ba-
kanlığın Sanayi Ürünleri Gü-
venliği ve Denetimi Genel Mü-
dürlüğü sorumluluğunda bu-
lunan asansörler, basınçlı ekip-
manlar ve gaz yakan cihazlar
gibi ürünler denetime tabi tu-
tuldu. Geçen yıl farklı marka
ve modelde toplam 39 bin 412
sanayi ürününün denetimi ger-
çekleştirildi. Söz konusu ürün-
lerin 4 bin 123'ü ilgili mevzu-
atlara aykırı bulunurken, 453
farklı ürün teste gönderildi ve
111 farklı marka ve modeldeki
ürünle ilgili toplatma kararı ve-
rildi. 231 üründe uygunsuzlu-
ğun giderilmesi için süre tanındı,
piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetleri sonucunda, tespit
edilen uygunsuzluklara ilişkin
toplam 47 milyon 433 bin 538
liralık ceza uygulandı. Bu dö-

nemde en çok denetlenen ürün
grupları asansör, elektrikli ekip-
manlar, basınçlı ekipmanlar ve
makineler oldu. Uygunsuzluk
oranının en yüksek olduğu ürün
grupları ise yüzde 26,8 ile asan-
sör olarak tespit edildi. Asan-
sörü, yüzde 13,03 ile makineler,
yüzde 9,59 ile enerji verimliliği
izledi. Geçen yıl denetlenen
her 100 üründen 11'i uygunsuz
bulunurken, denetlenen ürün-
lerde ortalama uygunsuzluk
oranı yüzde 10,5 olarak belir-
lendi.        Günlük hayatın vazge-
çilmez parçası olan asansörler,
geçen yıl en çok para cezası
verilen ürün grubu oldu. Bu
dönemde asansör ürününe yö-
nelik ürün denetimi ile birlikte
asansörlere yönelik bakım faa-
liyeti yürüten firmalara, peri-
yodik kontrol faaliyeti yürüten
A tipi muayene kuruluşlarına
ve bina sorumlularına ilişkin
hizmet denetimi faaliyetlerine
yönelik olmak üzere toplam
10 bin 167 denetim gerçekleş-
tirildi, 2 bin 725'i uygunsuz
bulundu. lANKARA-AA
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ursun Özbek, Ali
Sami Yen Spor
Kompleksi Nef

Stadyumu Özhan Canaydın
Konferans Salonu'nda gerçek-
leştiren divan kurulu toplantı-
sında açıklamalarda bulundu.
Sözlerine 6 Şubat'ta Kahra-
manmaraş merkezli ve 11 ili
etkileyen depremlerle ilgili yü-
rüttükleri yardım çalışmalarıyla
ilgili bilgi vererek başlayan Öz-
bek, "Ülkemizin yaşadığı dep-
rem felaketinin üzerinden 40
gün geçti. Milletimizin başı sağ
olsun. Hayatını kaybedenlere
rahmet diliyorum. Ailelerine
ve yakınlarına Allah sabır ver-
sin. Yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Kulübümüz, depremin
ilk anından itibaren hızlı bir
şekilde aksiyon alıp çalışmalara
başladı." dedi. Kulübün mali
durumuna değinen Dursun
Özbek, "Kulübümüz, faaliyet-
lerinden dolayı zarar etmeyi
sürdürmektedir ama tünelin
ucundaki ışığı görüyoruz. Ya-
kında kulübümüz bu buhranlı
süreçten ve yükten kurtulmuş
bir şekilde karşınıza çıkaraca-
ğıma inanıyorum." diye ko-
nuştu. Sarı-kırmızılı kulübün
başkanı, geçen seneki seçim
döneminde Türkiye Bankalar
Birliği (TBB) anlaşmasından
çıkmayı vaat ettiğini hatırlata-
rak, şunları kaydetti: "Geride
kalan 9 aylık periyotta Gala-
tasaray'ı içinde bulunduğu borç
sarmalından kurtarmanın ne
kadar gerekli olduğunu bir kez
daha gördüm. Kulübümüzün
üretme kabiliyetini hızlı bir şe-
kilde geliştirmemiz gerekiyor.
Bunu da faaliyet dışı projeler
üretip, gelirleri artırmak sure-
tiyle sağlayabiliriz. TBB anlaş-
ması bu anlamda önümüzdeki

en büyük engel. Elimizde Me-
cidiyeköy olmasaydı ve burada
gayrimenkul geliştirme proje-
sini yapmasaydık, Florya'da
planladığımız adımları atma-
mız mümkün değildi. Hedefi-
miz, TBB anlaşmasından en
uygun zamanda ve kulübümüz
için en faydalı olacak şekilde
çıkmak. Şu an var olan koşul-
larda çıkma amacında değiliz.
Yani, 'Yarın çıkacağız.' demi-
yorum. Florya projesinden elde
edeceğimiz geliri, bankada en
uygun zaman ve koşullarda
sadece bu amaç için kullanmak
için bloke edeceğiz. Bu kulübün
geleceğini bu gelirlerle oluş-
turacağız."
Projelerle ilgili
bilgi verildi

Devam eden projeler hak-
kında bilgi veren Özbek, Ga-
latasaray Adası ile ilgili, "Seçim
öncesi verdiğimiz sözlerden en

önemlilerinden biri Galatasaray
Adası'ydı. Ada, 1957 yılında
Galatasaray'a kazandırılmış.
Bugüne kadar herhangi bir
plan ve imar çalışması yapıl-
mamış. Her şey akışına bıra-
kılmış ve sonuçta başımıza ne-
ler geldiğini herkes biliyor.
Önce adayı hizmetinize kısmen
açtık. Eş zamanlı olarak da
adanın imar planları üzerinde
çalışmaya başladık. Yaklaşık 1
hafta sonra ruhsatlı, Galatasa-
ray'a uzun yıllar hizmet edecek
bir konuma getireceğiz." de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Otel olarak başlanan ve son
dönemde rezidans olarak satışa
sunulan Mecidiyeköy projesinin
önemine değinen Dursun Öz-
bek, "Mecidiyeköy, Galatasa-
ray'ın motor projesi. Galatasa-
ray'ın yolunu açacak, uzun yıl-
lara taşıyacak projelerin anası.
Mecidiyeköy projesinde 186
tane rezidans var. Yaklaşık 3

veya 4 ticari alan var. Bu alanlar
çok kıymetli. Yaptığımız lans-
man ile projenin yüzde 70'e
yakın kısmını sattık. Mecidi-
yeköy, çıkış noktamızın başla-
dığı yer ve yaklaşık 1,5 milyar
lira getirisi olabilecek bir proje."
açıklamasını yaptı.

Florya Metin Oktay Tesis-
leri'nin bulunduğu araziyle
ilgili beklentilerini dile getiren
sarı-kırmızılı kulübün başkanı,
sözlerini şöyle sürdürdü: "Flor-
ya'da 20 dönümün üzerinde
Galatasaray'ın tapulu arsası
vardı. Yaklaşık 20 dönüm
uzun dönem kullanımı Gala-
tasaray'a verilmiş spor alanı
var. Emlak Konut'un 40 dö-
nüm arazisi vardı. Toplamda
80 dönümün üzerinde proje
yapma durumundayız. Bunun
60 dönümü imara açık. Diğer
20 dönümü spor alanı olarak
kalacak. Emlak Konut arsasını
1 milyar 85 milyon lira ve

artı KDV bedeliyle satın aldık.
Normalde TBB anlaşmasına
göre böyle bir projeyi yapma
şansınız yok ama giderek pro-
jelerimizi anlattık. Geçmişte
ben de olsam bu anlaşmayı
imzalardım ama bizim için
bir ayak bağı. Florya projesi
çok önemli. Galatasaray'ı
uzun yıllara taşıyacak, pers-
pektifini rahatça dizayn et-
mesi için çok yardımcı olacak.
En önemlisi TBB borçlarımızı
ödeyeceğiz. Florya projesinin
yapılmasıyla mali bağımsızlığı
sağlamış olacağız. Florya'da
97 bin metrekareye kadar sa-
tılabilecek alan çıkıyor. Ortaya
çıkacak fon, Galatasaray'ın
borcunu ödedikten sonra 25-
30 senesini dizayn etme im-
kanı sağlayacak."

Nef Stadı'nın yanında 62
dönümlük arazi kiraladıklarını
anlatan Özbek, "Stadımızın
yanında Vadistanbul'a doğru
inen 62 dönümlük bir arazi
var. Galatasaray Kulübü ola-
rak bu araziyi Gençlik ve Spor
Genel Müdürlüğünden 49 yıl-
lığına üst kullanım hakkını
almak suretiyle kiralamış bu-
lunuyoruz. İki sene zamanı-
mız var. Bu proje çalışmala-
rının 2 sene içinde kamuya
sunulması ve ruhsatının alın-
ması lazım. Bu arsadaki ça-
lışmayı Galatasaray'a yük ge-
tirmeyecek bir finansman mo-
deliyle sunmanın hazırlıkları
içindeyiz. Bu proje, tıpkı Ke-
merburgaz gibi Galatasaray'ın
geleceğinde altın harflerle ye-
rini alacak. Burada hem ama-
tör sporlara hem salon spor-
larına hem de yüzmeye hiz-
met edecek bir kompleks ya-
pacağız." şeklinde görüş be-
lirtti. lİSTANBUL-AA

Gift Emmanuel Orban:
Benim görevim gol atmak
Başakşehir karşısında 3 dakikada hat-trick
yapan Gent’in Nijeryalı golcüsü Gift Emma-
nuel Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol
atmak. Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller
attım, benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek
için çalışıyorum” dedi. Medipol Başakşehir,
UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu
ikinci maçında Gent’e 4-1 mağlup olarak
turnuvadan elendi. Müsabakada Gent’in 20
yaşındaki golcüsü Gift Orban, 3 dakikada
hat-trick yaparak müsabakaya damga vu-
rurken, müsabakanın ardından basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. Daha iyi
olabilmek için her zaman çalıştığını aktaran
Orban, “Ben golcüyüm ve görevim gol atmak.
Futbolda böyle anlar yaşanıyor. Goller attım,
benim için güzeldi. Daha iyi olabilmek için
çalışıyorum. Kendimi geliştirmeyi hedefli-
yorum her zaman. Şanslı bir günümdeydim.
Futbol bir konsantrasyon işi. Bir maçta kaç
gol attığınız önemli değil. Bazen 4 bazen
daha fazla atabilirsiniz. Eğer yaptığınız şeye
odaklanırsanız bu tip şanslar yakalayabilir-
siniz” şeklinde konuştu. Nijeryalı futbolcu,
oyundan çıkarken Türk taraftarların kendisini
alkışlamasından dolayı ise çok mutlu oldu-
ğunu dile getirdi. Orban, bu sezon başında
Norveç ekibi Stabaek’ten Belçika takımı
Gent’e transfer olmuştu. lİSTANBUL-İHA

Trabzonspor’un borcu: 2 milyar
835 milyon 909 bin TL
Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut
Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün
borçlarını açıkladı. Trabzon Gazeteciler Cemiyeti
lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte
konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda
futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile
profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli
yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu
bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne
kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transfer-
lerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı
oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin
Euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur
farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek
için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik
duruma neden olmuştur" dedi. Trabzonspor
Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31
Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün
net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin
TL olduğunu açıkladı. lTRABZON-İHA
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A Hüseyin Eroğlu: Liderliğe

tesadüfen yükselmedik

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türk
takımları çeyrek finali göremedi
Daha önce 2 Türk ekibinin
finale yükseldiği Basketbol
Şampiyonlar Ligi'nde bu se-
zon yer alan 5 Türk takımı,
çeyrek finale kalamadan or-
ganizasyona veda etti. Bu
sezon 7. kez düzenlenen
Şampiyonlar Ligi'nin tari-
hinde 11 Türk ekibi yer aldı.
2016-2017'de İspanyol Te-
nerife'ye mağlup olan Banvit
ve 2020-2021'de yine İs-
panya'dan Hereda San Pablo
Burgos'a yenilen Pınar Kar-
şıyaka, finalde kupayı ka-
zanma şansını kaybetti. Bu
sezon grup aşamasında 5
ekibin yer aldığı organizas-
yonda Pınar Karşıyaka ve
TOFAŞ, play-in maçları oy-
namaya hak kazanmasına
rağmen son 16 turu vizesi
alamadı. Son 16 turu grup
aşamasına kalan Türk tem-
silcilerinden J Grubu'nda
Bahçeşehir Koleji, K Gru-

bu'nda Galatasaray Nef ve
L Grubu'ndaki Darüşşafaka
Lassa'nın gruptaki son maç-
lar öncesinde çeyrek final
şansı kalmadı. 
Bu sezon 54 maç
oynadılar

Bu ekipler, birer maç
daha yaparak bu sezonki
Avrupa müsabakalarını ta-
mamlayacak. Türk takımları,
organizasyonda bu sezon
şimdiye kadar çıktıkları 54
maçta 21 galibiyet ve 33
yenilgi yaşadı.
Çeyrek finale
kalan 7 ekip belli

Organizasyonda son 16
turundaki son maçlar ön-
cesinde Hapoel Bank Yahav
Kudüs (İsrail), SIG Stras-
bourg (Fransa), Telekom
Baskets Bonn (Almanya),
AEK (Yunanistan), Lenovo

Tenerife, UCAM Murcia ve
Unicaja (İspanya), çeyrek
finali vizesi aldı. Çeyrek fi-
nale kalacak son takım BAXI
Manresa (İspanya) veya
Rytas Vilnius'tan (Litvanya)
biri olacak. 
En fazla maça
çıkan Beşiktaş

Organizasyon tarihinde
73 maçla en fazla müsaba-
kaya çıkan Türk takımı ko-
numundaki Beşiktaş'ı 72
karşılaşmayla Pınar Karşı-
yaka ve 70 mücadeleyle
Banvit/Teksüt Bandırma iz-
ledi. Türk Telekom'un yüz-
de 65,5 galibiyet oranıyla
Türk takımları içinde en
başarılı ekip konumunda
bulunduğu organizasyonda,
daha önce eleme turunda
yer alan Sakarya Büyükşe-
hir Belediyespor 2 maçını
da kaybetti. lİZMİR-AA

Samsunspor Teknik Direk-
törü Hüseyin Eroğlu, ligde
birçok istatistikte ilk sırada
yer aldıklarına dikkat çeke-
rek, liderliğin tesadüf olma-
dığını söyledi. Samsunspor,
Spor Toto 1. Lig’in 27. haf-
tasında 18 Mart Cumartesi
günü deplasmanda oynaya-
cağı Gençlerbirliği maçının
hazırlıklarına Nuri Asan Tes-
isleri’nde yaptığı çalışmayla
devam etti. Teknik Direktör
Hüseyin Eroğlu ve deprem
felaketi sonrası Adanas-
por’dan ayrılıp Samsunspor’a
transfer olan orta saha oyun-
cusu Youssef Ait Bennasser,
basın mensuplarına takımın
son durumunu değerlendirdi.
Liderliğe giden süreçte birçok
işi doğru yaptıklarına deği-
nen Hüseyin Eroğlu, “1 Ni-
san’a kadar 4 maçımız kaldı.
Ligdeki her maç çok zor. Her
takımın birbirinden puan
alabileceğinin farkındayız.
Bu hafta sonu oynayacağımız
Gençlerbirliği de çok köklü
bir camia. İlk yarıyı kötü ge-
çirdiler ama ikinci yarıda
yaptıkları transferler ile ken-
dilerine değer kattılar. Her
rakibe saygı duyuyoruz ama
biz de güçlü bir ekibiz. Li-
derliğe yükseldik. Bu liderliğe
tesadüfen gelmedik. Birçok
istatistikte lig lideriyiz. Son

maçımızı 5-0 kazanarak lider
olduk. İnşallah sezon sonun-
da bu liderliği hep beraber
eğlenerek kutlarız” dedi.
“Adım adım
gidiyoruz"

Oyuncuya dayalı bir sis-
temlerinin olmadığının altını
çizen Eroğlu, “Adım adım
gidiyoruz. Deplasmana gi-
deceğiz. 3 puanla dönmeyi
planlıyoruz. Zeki Yavru ve
Yusuf Abdioğlu kırmızı kart
cezalısı. Barış Alıcı’nın da
bir sakatlığı var. Normalde
milli maç arasıydı ama lig
fikstürünün sıkışması nede-
niyle ligimizde maç oynanı-
yor. Gaetan Laura da 2 maç-
lık periyotta milli takıma gi-
decek. Milli takıma gidecek
oyuncularımızın yeri dola-
caktır. Çünkü bir sistem ta-
kımıyız. Bu süreçte tüm
oyuncularımızdan verim al-
maya çalışacağız. Saha içe-
risinde oyuncu üzerinden
değil oyun üzerinden kur-
guladığımız bir gücümüz
var. Tüm oyuncularımız da
bunu ezberledi ve uyguluyor.
Bundan sonraki süreçte
oyuncularımızı daha verimli
kullanmak, sakatlık riski
olanları koruyup, her maçı
da kazanmak istiyoruz” diye
konuştu. lSAMSUN-İHA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek:
Tünelin ucundaki ışığı görüyoruz
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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, gerçekleştirecekleri
projelerle sarı-kırmızılı kulübü mali bağımsızlığa kavuşturarak
gelecek 25-30 yılı dizayn edecek gelir sağlayacaklarını söyledi.
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attat Mustafa Pek-
şen ile gerçekleştir-
diğimiz e-mülâkatın

üçüncü ve son bölümüyle ye-
niden huzurlarınızdayız. 50
yaşından sonra hüsn-i hat ted-
risatına başlayan ve geride ka-
lan 11 yılda yazı âlemine kendi
mihverinde iz, ses ve râyiha
bırakan muhatabımıza İttifak
gazetesi camiası nezdinde sağ-
lık ve âfiyet niyaz ediyoruz.
Cenâb-ı Hakk, yazdığı harfler
adedince kendisine, aile-i ef-
râdına rahmet, mağfiret eyle-
sin, bizleri ve bu satırların
okuyucularını da nasibdâr ey-
lesin. Âmin… 

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Depremzede bir hattatı-
mız olarak 2023 Depremi Bağış
Müzayedesi'ne bir eserinizle
destek oldunuz. Buradan ha-
reketle sanatkârın cemiyete
karşı sorumluluklarını da mü-
zakere edelim...

n Mustafa Pekşen: Dep-
remzedelerimize yardım için
yapılan Hüsn-i Hat Eseri Bağış
Kampanyasına bu eserimle ka-
tıldım. Bu ulvî organizasyonda
emeği geçen herkese şükran-
larımı sunuyorum. 

Malumunuz Devletimiz
tüm depremzedelere ilk ve
acil ihtiyaçlarının karşılanması
için 10 bin TL. nakdî yardım
yaptı. Hatay Belen’de ağır ha-
sar görev ve sürekli ikamet
ettiğimiz müstakil evimiz eşi-
min adına. Eşim Devletimizin
verdiği bu yardımı önce aldı.
Devletimiz var olsun.

n İbrahim Ethem
Gören: Âmin.

n Mustafa Pek-
şen: Bu fakir de
devletimizin âfet böl-
gesindeki vatandaş-
larımıza ivedilikle
takdim ettiği 10 bin
liralık destekten il-
ham alarak Bağış Mü-
zayedesine gönderdiği
sülüs yazı için 10 bin
TL. bedel takdir etti.

n İbrahim Et-
hem Gören: Âlâ…

n Mustafa Pek-
şen: Hayırsever bir
vatandaşımız mezkûr
eserimizi 24.000 TL'ye
satın alarak adımıza
AFAD'a bağışlamış. 
Aliyy’ül-âlâ
Kerim’ül-
Mevlâ…

Bu durum bizi ziya-
desiyle mutlu etti. Ha-
yırsever tüm kardeşle-
rimizden Rabbim ebe-
den razı olsun ve hayır-
larını kabul etsin.

Âmin.
n İbrahim Ethem Gö-

ren: Sanatkârların cemiyete
müteveccih sorumluluklarına
dair neler söylemek istersiniz?

n Mustafa Pekşen: Hangi
sanat dalında olursa olsun, tüm
sanatkârlarımızın cemiyete kar-
şı elbette sorumlulukları vardır.
Bunların başında, böyle afet
ve sıkıntılı zamanlarda, yapı-
lacak yardım ve hayırda yarış-
ma kapsamında topluma örnek
olmak, insanlarımızın yarala-
rının sarılmasına katkı üretip
sair vatandaşlarımızın da teşvik
edilmesini temin edecektir.

Hele, amacı tamamen
Hakk’a hizmet olan hüsn-i hat

sanatıyla meşgul olan hattat-
larımızın, hayırda hizmete ön-
cülük etmeleri bizleri ziyade-
siyle memnun etmektedir. Allah
hepsinden ebeden razı olsun.
"İnsana sadakat yaraşır
görse de ikrah.”

n Mustafa Pekşen:
Âmin… Ziya Paşa'ya rahmet
olsun. Üstad'ın "İnsana sadakat
yaraşır görse de ikrah. Yardım-
cısıdır doğruların Hazret-i Al-
lah” mısra-ı bercestesini celî
sülüs kaleminizle kâğıdın müş-
fik yüzüne aktardınız. Bu ya-
zının -sanırım yarışma yazısı-
hikâyesini de konuşalım.

Türk dünyamızın ünlü fikir
insanı ve mütefekkiri Ziya Pa-
şa'nın; arz ettiğiniz beyti sanı-
rım bir Hadis-i şerifin mısra-
laşmış halidir ve günümüzde
içtimai hayatta en çok muhtaç
olduğumuz bir haslettir.

n İbrahim Ethem Gö-
ren:Ziya Paşa'nın gönül diline
tercüman olup merhumun bu
beyitle ne demek istediğini 'Ra-
kım Mesleği'nin bir ferdi olarak
nasıl telif edersiniz?

n Mustafa Pekşen: Ben
bu eseri Kültür Bakanlığımızın
2019 yılı yarışması için yaklaşık
3-4 aylık bir emek sonucu ha-
zırlamıştım. Bu eseri hazırlar-
ken büyük bir heyecan da his-
setmiştim. 

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Hangi cihetle?

n Mustafa Pekşen: Bir
defa mesajı çok güzel ve dahi
net. Günümüzde ictimai ha-

yatta en çok ihtiyaç
duyduğumuz ama maalesef ye-
rine tam getiremediğimiz “Doğ-
ruluğu” tebliğ ediyor.

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Kelâmın bu yerinde Ada-
nalı Ziya Paşa’nın ardından,
“Müstakim ol Hazret-i Allah
utandırmaz seni” diyen Diyar-
bakırlı Mehmed Said Paşa’yı
da rahmetle yâd edelim… 

n Mustafa Pekşen: İbra-
him Ethem Bey şu an, Hûd
Sûresi’nin 112’inci âyet-i celîlesi
aklıma geldi. Bu âyette Rabbi-
miz, Efendimize “Emrolundu-
ğun gibi dosdoru ol” buyur-
makta. Hitap, Efendimiz Aley-
hisselâm’ın şahsında tüm üm-
metedir. Şu günlerde bu ilahi
emre uymaya o kadar çok ih-

tiyacımız var ki! Nitekim bah-
settiğiniz üzere Mehmed Said
Paşa da mütemadiyen aynı
yere, Hûd Sûresi’nin mezkûr
emrine nazarla cemiyetimizi
doğruluğa, istikamet üzerine
olmaya davet ediyor. 

Günümüzde yaşadığımız
âfetler ile ictimai hayatta şahit

olduğumuz bazı olum-
suzluklar hakkında bir-
kaç mütâlaama mü-
saade buyurunuz. 

n İbrahim Ethem
Gören: Meydan sizin
Mustafa Bey!

n Mustafa Pek-
şen: Malumlarınız,
Devlet büyüklerimiz
ile birçok ilim ada-
mımız bu büyük âfeti
“100 Yılın Âfeti” ola-
rak nitelendirdi. Ger-
çekten âfet ve yıkım

çok büyük. 6 Şubat
2013 günü 9 saat
arayla yaşanan Kah-
ramanmaraş mer-
kezli 7.7 (7.8 diyen
bilim insanları da
var) ve 7.6 büyük-
lüğündeki iki dep-
rem ile devamında
yaşanan 5 ve 6 öl-
çeğinin üzerindeki
birçok deprem,
başta benim mem-
leketim Hatay ili

olmak üzere 11 vilayetimizi
derinden etkiledi. Bu illerden
Hatay, Kahramanmaraş ve Adı-
yaman ilimizdeki âfet ve yıkı-
mın had safhada olduğu da
görülüyor. 

Maalesef… Âfeti takip eden
günlerde bölgede iki hafta ka-
dar kaldım ve bahsettiğiniz üç
ildeki yıkımları ve depremzede
kardeşlerimize tesirlerini ayn’el-
yakîn müşahede ettim.

Devletimiz en az 13.5 milyon
insanımızın depremlerden et-
kilendiğini ve birçok insanımı-
zın da civar illerdeki yakınla-
rının yanına veya Devletimizin
gösterdiği yurt ve meskenlere
yerleşmek üzere bölgeden göç
ettiğini görüyoruz.

n İbrahim Ethem Gö-

ren: Ya kalanlar… “Gitmek
mi zor, kalmak mı?” sualine
bir türlü cevap veremeyenler!

n Mustafa Pekşen: Ka-
lanlar ya mücavir alanlardaki
ve köylerdeki yakınlarının ya-
nına yerleşti ya da Devletimizin
ve necip milletimizin yardım
ve destekleri ile kurulan ça-
dırkentlere ve konteynırkentlere
yerleştirildi.

Şimdi burada iki hususa dik-
katlerinizi çekmek istiyorum. 

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Dinliyorum…

n Mustafa Pekşen:Bü-
yüklerimiz “Ne oldum deme,
ne olacağım de” buyurmuşlar.
Geride kalan 10 küsur yılda
komşumuz Suriye’de yaşanan
büyük zulüm ve savaşlar ne-
deniyle ülkemize sığınan mu-
hacirlerin yaşadığı sıkıntı ve
felaketlerin bir benzerini şimdi
bizim insanımız yaşıyor. İlk
yıllarda onlar da çadırkent-
lerde yaşamaya çalışıyorlardı,
şimdi de bizim insanlarımız
aynı durumda. 
Mustafa Pekşen:
“Ensar ruhu”
yaşıyor.

n Mustafa Pekşen: Bir
zamanlar mütedeyyin ve hayır-
sever vatandaşlarımız göçmen
kardeşlerimize, muhacir sığın-
macılara bir nevi “Ensar” ruhuyla
kucak açarken vatandaşlarımız
“Evim Yuvan Olsun” kampanyası
dâhilinde evlerini âfetzedelere
açtı.  Hâsılı, her şeye rağmen
“Ensar ruhu” yaşıyor. 

Maamafih, maatteessüf top-
lumun bir kısmı ise –ne yazık
ki- felaketi ranta ve fırsata çe-
virmeye çalışıp, evsiz ve barksız
kalan insanlara evlerini fâhiş
fiyata kiralamaya çalışıyor.
TV'lerde sürekli bu ve benzeri
haberleri izliyoruz. Önceki yıl-
larda Elazığ ve İzmir deprem-
lerinde de benzer haberler çık-
mıştı. Ancak şimdi bu haberler
zirve yaptı. Devletimiz, Savcı-
lıklar ve Maliye Bakanlığı yet-
kilileri aracılığı ile bu fırsatçılığı
önlemeye çalışıyor, ama ne ka-
dar önlenebilir? Bunu ancak

vicdanlardaki Allah korkusu
önleyebilir.

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Âmennâ…

n Mustafa Pekşen: İbra-
him Ethem Bey, bizlere ne olu-
yor! İslam’ın bayraktarlığını
yapmış Aziz Türk Milletinin
bazı fertleri bu hale nasıl geldi?
Dinimiz bizleri “kardeş” ilan
edip bir vücuda benzetmemiş
miydi? Vücuttaki bir uzuv ra-
hatsız olunca, vücudun tamamı
rahatsız olmaz mı? “İnsanların
en hayırlısı insanlara faydalı
olanı” değil mi? “Birbirinizi
sevmedikçe gerçek anlamda
mü’min olamazsınız”ı ne zaman
unuttuk!

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Cemiyetimizin yaraları
derin, çok derin maalesef!

n Mustafa Pekşen: Rab-
bimden, âfetleri topyekûn uya-

nışımıza tebdil etmesini niyaz
ediyorum.

n İbrahim Ethem Gö-
ren: Son olarak okuyucuları-
mıza nasıl bir mesaj iletmek
istersiniz?

n Mustafa Pekşen: Hüsn-
i hat sanatı çok kutlu ve kadim
bir ecdad sanatıdır. Resme ilgisi
olan genç kardeşlerime bu sa-
natı hararetle tavsiye ederim.
Çünkü resim kabiliyeti olan
kardeşlerimiz yazı sanatını daha
kısa zamanda öğrenip daha
kolay yazabiliyor. 

n İbrahim Ethem Gö-
ren:Bir kez daha geçmiş olsun
dileklerimizi iletiyorum Mustafa
Bey, var olunuz…

n Mustafa Pekşen: Te-
şekkür ediyorum İbrahim Et-
hem Bey. 

-BİTTİ-
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