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İstanbul Havalimanı,
İngiltere merkezli ha-
vacılık derecelendirme
kuruluşu Skytrax tara-
fından düzenlenen
"Dünya Havalimanları
Ödülleri 2023"te, "Dün-
yanın En Aile Dostu
Havalimanı" ve "Güney
Avrupa'nın En İyi Ha-

valimanı" ödüllerine la-
yık görüldü. Açıklama-
ya göre, daha önce de
birçok kez ödüle layık
görülen İGA İstanbul
Havalimanı, "Dünyanın
En İyi 10 Havalimanı"
listesinde de sekizinci
sıradan altıncı sıraya
yükseldi. » Sayfa 3’te

YSK, 14 Mayıs'ta yapıla-
cak Cumhurbaşkanı Se-
çimi ve 28. Milletvekili
Genel Seçimi dolayısıyla
"Sandık Kurullarının Olu-
şumu, Görev ve Yetkile-
rini Gösterir Genelge" ya-
yımladı. Buna göre, san-
dık kurulu bir başkan, 6
asıl ve 6 yedek üyeden
oluşacak. Sandık kurulu
başkanının göreve gel-
memesi halinde, kamu

görevlileri arasından be-
lirlenen üye, bu üyenin
de bulunmaması duru-
munda en yaşlı üye kurula
başkanlık edecek. İdare
amirleri, zabıta amir ve
memurları, Askeri Ceza
Kanunu'nun 3. madde-
sinde yazılı sivil memurlar
dahil askeri şahıslar,
TBMM üyeleri ve adaylar
sandık kurullarına seçile-
meyecek. » Sayfa 5’te

GKRY, Ankara'daki Türk
Devletleri Teşkilatı
(TDT) Olağanüstü Zirve
Toplantısı'nda Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) bayrağının yer
almasından dolayı ra-
hatsızlığını Macaristan'a
ileteceği ve Budapeş-
te'den izahat isteyeceği
kaydedildi. Güney Kıb-
rıs Rum Yönetimi  Dış-
işleri Bakanlığı Basın

Sözcüsü Theodoros
Gotsis, KKTC’nin sem-
bollerinin Avrupa Birliği
(AB) üyesi Macaristan
yetkililerinin huzurunda
kullanılmasının kabul
edilemez olduğunu, bu
nedenle önleyici giri-
şimlere ek olarak, Gü-
ney Kıbrıs’ın duyduğu
derin rahatsızlığın Bu-
dapeşte’ye aktarıldığını
vurguladı. » Sayfa 4’te

aşkanlığın internet sitesinde
yayımlanan "2023 Kahra-
manmaraş ve Hatay Dep-

remleri Raporu"nda, asrın felaketinin
yol açtığı kayıp ve hasarın boyutu
ortaya konuldu. Ağır insani kayıpların
yanı sıra fiziki varlıklarda oluşan ha-
sarlara, kayıplara ve ihtiyaçlara ilişkin
tespitler yapıldı. Rapora göre, Türkiye'de
1900 yılı ile 2023 yılı arasında can
kaybına veya hasara neden olan 269
deprem meydana geldi. Can kaybı ve
ağır hasar bakımından en büyük dep-
remler, 2023 Kahramanmaraş, 1939
Erzincan ve 1999 Gölcük merkezli
Marmara depremi olarak sıralandı.

6 Şubat 2023 tarihinde Kahraman-
maraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde
meydana gelen iki deprem ile 20 Şu-
bat'ta Hatay'ın Yayladağı ilçesinde ya-
şanan deprem 11 ilde büyük yıkımlara
yol açtı. Rapora göre, depremler ne-
deniyle 48 binden fazla insan hayatını
kaybederken, yarım milyondan fazla
bina hasar gördü, iletişim ve enerji
altyapısı zarara uğradı ve önemli maddi
kayıplar oluştu. Depremden etkilenen
11 ilin toplam nüfusu, 2022 yılı için
14 milyon 13 bin 196 kişi olarak ka-
yıtlara geçti. Bu nüfus, ülke demogra-
fisinin yüzde 16,4'üne tekabül ediyordu.

Bu nüfusun 13 milyon 553 bin 283'ü
(toplamın yüzde 96,7'si) il ve ilçe mer-
kezlerinde ikamet ederken, kalan kısım
(459 bin 913 kişi) belde ve köylerde
yaşıyordu. Ayrıca deprem bölgesinde
1 milyon 738 bin 35 kişi geçici koruma
kapsamında ikamet eden göçmen nü-
fusu olarak kayıtlara geçmişti.

2021 yılı verilerine göre 11 ili kap-
sayan afet bölgesinde 3,8 milyon kişi
istihdam ediliyordu ve bölgenin ülke
istihdamı içindeki payı yüzde 13,3 ola-
rak hesaplanmıştı. Raporda, bölgedeki

toplam bina sayısının yaklaşık 2,6 mil-
yon olarak belirlendiği, söz konusu
bina stokunun yaklaşık yüzde 90’ınını
mesken, yüzde 6’sını iş yeri ve yüzde
3’ünü kamu binalarının oluşturduğu,
depremden etkilenen 11 ildeki konut
sayısının 2022 yılı itibarıyla 5,6 milyon
düzeyinde olduğu, bunun toplam konut
stoku içindeki payının yüzde 14,05
düzeyinde bulunduğu belirtildi. 2021
yılında Türkiye genelinde kaydedilen
yüzde 11,4'lük ekonomik büyümeye
depremden etkilenen 11 ilin katkısının

0,98 puan olduğu, bu illerin 2022 yılı
ihracatı içindeki payının da yüzde 8,6
olarak hesaplandığı ifade edildi.
Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkileri

Alandan gelen hasar ve kayıp verileri
sürekli güncellendiğinden depremin ha-
sar yansımalarının zaman içinde reviz-
yona uğrayabileceği ifade edilen raporda
şu bilgilere yer verildi: "Depremin Türkiye
ekonomisi üzerindeki toplam yükü içinde
en önemli bileşeni yüzde 54,9 oranıyla
1 trilyon 73,9 milyar lirayla (56,9 milyar
dolar) konut hasarı oluşturmaktadır.
İkinci ağırlıklı hasar kalemi ise kamu
altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkım-
dan oluşmaktadır (242,5 milyar TL /
12,9 milyar dolar). Konut hariç özel ke-
sim hasarı ise (222,4 milyar TL/ 11,8
milyar dolar) bir diğer önemli hasar
kalemidir. Ayrıca sigortacılık sektörü ka-
yıpları ve esnafın gelir kayıpları ile mak-
roekonomik etkiler dikkate alındığında,
depremin yol açtığı felaketin Türkiye
ekonomisi üzerindeki toplam yükünün
yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar
dolar) düzeyinde olduğu tahmin edil-
mektedir. Bu büyüklüğün 2023 yılı milli
gelirinin yaklaşık yüzde 9'una ulaşabi-
leceği öngörülmektedir." » Sayfa 6’da
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Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı felaketin Türkiye ekono-
misi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi son
16 turu rövanş maçında ağırladığı
İtalyan ekibi Fiorentina'ya 4-1 ye-
nilen Demir Grup Sivasspor'da tek-
nik direktör Rıza Çalımbay, elindeki
imkanlarla yapabileceğinin en iyi-
sini yaptığını söyledi. » Sayfa 7’de

Üsküdar’ı şehrin kültür
sanat merkezi haline
getiren Üsküdar Bele-
diyesi, İstanbulluları

resmin farklı alanla-
rında öne çıkan sanat-
çıların eserleriyle bu-
luşturmayı sürdürüyor. 

Çalımbay: UEFA’da, Avrupa 
Ligi’nde güzel şeyler yaptık

Kozmetikte korkunç tablo 
denetimle günyüzüne çıktı

Ittıfak

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu, denetlediği 203 koz-
metik ürününün 162’sinin teknik dü-
zenlemeye aykırı, 16'sının ise güvensiz
olduğunu tespit edildi. » Sayfa 2’de
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Türk sanatının öncü ismi Hoca Ali Rıza’nın
100 yıllık resimleri Üsküdar’da sergileniyor

Kütahya’nın sevilen simala-
rından çini sanatkârı Meh-
met Ali Tunca, Berat gece-
sinde (6 Mart 2023 Pazar-
tesi) Hakk’a yürüdü. Meh-
met Ali Tunca ustamıza rah-
meti vesile kılarak merhu-
mun hüsn-i hocası Hattat
Mahmut Şahin, yol arka-
daşları Ressam-Hattat Arif
Çelik ve Hattat Erkan Bakım

ile birlikte bir vefeyât dosyası
hazırladık. Gelimli gidimli
dünyada gün geçmiyor ki
bir ahbabımızın vefât habe-
rini almayalım! Berat gece-
sinde böyle bir haberi Kü-
tahya’dan, Mehmet Ali Tunca
ustaya dair aldık. Ustamız,
rahmetin nur olup yağdığı
Berat gecesinde teslim-i ruh
eyledi. Rahmet olsun.

‘Kütahyalı Ahi’ Mehmet
Ali Tunca ustaya rahmet...

İBRAHİM ETHEM GÖREN’İN HABERİ 8’DE

Sandık kurullarının görev
ve yetkileri belirlendi

İstanbul Havalimanı’na “Dünya
Havalimanları 2023”ten iki ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde Finlandiya Cumhurbaşkanı
Sauli Niinistö ile ortak basın top-
lantısı düzendi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, "Finlandiya'nın NATO'ya üye-
liğine onay sürecini TBMM'de baş-
latıyoruz" ifadelerini kullandı. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye ve
Finlandiya tarihi olarak iyi ilişkiler
içinde bulunan iki dost ülkedir. 1924

yılında imzalanan anlaşmayla tesis
edilen ilişkiler daha da güçlenmiştir.
İsveç teröristlere ve uzantılarına ku-
cak açtı. Bu teröristleri bize verme-
diler, veremediler. Bize teröristleri
vermeyen İsveç'e olumlu yaklaşma-
mız mümkün değil. Finlandiya'da
böyle eylemler yok. Finlandiya ve İs-
veç'i ayrı tutmak zorunda kaldık. Sü-
recin nasıl ilerleyeceği İsveç'in atacağı
adımlara bağlı.” dedi. » Sayfa 5’te

Kahramanmaraş merkezli deprem
felaketinin maliyeti 2 trilyon lira

KKTC’nin TDT'deki varlığı
Rum yönetimini rahatsız etti

Her insan, fıtrat gereği, farklı
yerde/ zamanda/ özelliklerde
doğar. Lider olmak kolay de-
ğildir ve her insanda olmayan
bir meziyettir. Sn. Erdoğan,
21 yıldır ülkemiz siyasetine
imza atmış bir siyasetçidir

GÖKTAN AY » 5’te 

Sn. Erdoğan ile Sn. Kılıçdaroğlu
arasında  fark var mı? Yeni açıklanan Kentsel Dönüşüm

Finansman Paketi'nin dönüşümü
hızlandıracağını belirten sektör
temsilcileri, paketten tüm ta-
raflar için önemli destekler su-
nulduğunu bildirdi. Hazine ve
Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şe-
hircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığınca hazırlanan Kentsel
Dönüşüm Finansman Paketi

kapsamında, malikler ile yük-
lenici ve konut üreticilerine yö-
nelik devlet destekli kredilerin
detayları belli oldu. Kentsel dö-
nüşümde kişi başına kredi limiti
1 milyon 250 bin liraya çıkarı-
lırken, finansman maliyetinin
840 baz puana kadarlık kısmı
Hazine ve Maliye Bakanlığınca
karşılanacak. » Sayfa 6’da

Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak

ELİF ŞAHİN’İN HABERİ 3’TE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Finlandiya’ya
onay süreci Meclis’te başlıyor
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Yaşlılarda göz hastalıkları
önemli sorunlara yol açıyor

amazan ayında
su tüketimi, if-
tar menüsü, if-

tar sonrası ve sahur yeme-
ğinde yenilmesi gereken-
lerle ilgili binlerce vatandaş
hem tok tutacak hem de
susatmayacak yiyecekleri
araştırıyor. Oruçluyken
acıkmamak için hem hafif,
hem sağlıklı hem de besin
değeri yüksek yemeklerin
neler olduğunu merak
edenler için diyetisyen
Özge Kayhan detayları
İHA'ya anlattı. Ramazan
ayında ki beslenme alış-
kanlıkları ile ilgili merak
edilen tüm sorulara Özel
Kdz. Ereğli Echomar Has-
tanesi Diyetisyenlerinden
Özge Kayhan cevapladı. Di-
yetisyen Kayhan konuşma-
sına şu şekilde devam etti:
"Ramazan ayının gelmesiyle
birlikte oruç tutanlar için
beslenme düzeni değişiyor.
Bu yıl ortalama 14 saatlik
bir açlık süresi var. 1 ay
boyunca dikkat edilmesi
gereken sağlıklı tavsiyelerle
hem iyi hali hem de kilo-
nuzu koruyabilirsiniz. Ön-
celikle uzun süre sıvısız ka-
lacağımızdan iftar sonra-
sında mutlaka tüketebile-
ceğimiz kadar su içmek çok
önemli hale geliyor. 24 sa-
atte içmeniz gereken su
miktarını tamamlamanız
açlıkla düşen metabolizma
hızınızı da artırmaya yar-
dımcı olur. Sıcaklık ve nem
artışına bağlı olarak vücut
ısısı artmakta ve metabo-
lizma bu yeni duruma
uyum sağlamaya çalışmak-
tadır. Sıcaklıkların etkisiyle
artan terleme ile birlikte
yeterince sıvı alınmazsa su
ve mineral kaybı sonucu,
bayılma, bulantı, baş dön-

mesi gibi sağlık prob-
lemleri yaşanabil-
mektedir. Gün içe-
risinde aşırı acık-
ma problemi
olanların mide-
nin boşalma
süresini uzata-
rak acıkmayı
geciktiren kuru
fasulye, nohut,
mercimek, bul-
gur pilavı gibi
yemekleri tüket-
mesi; aşırı yağlı,
tuzlu ve ağır ye-
mekler ile hamur iş-
lerinden uzak durul-
ması uygun olacaktır. Ya-
pılan en büyük hatalardan
birisi de çok hızlı bir şekil-
de, çok yüksek miktarda
besin tüketmektir. Çok hızlı
yemek yendiğinde bu süre
zarfında fazla miktarda,
enerjisi yüksek besinler ye-
nilir ve bu durum hem sağ-
lık açısından risk oluştura-

b i - lir hem
de ilerleyen günlerde kilo
alımına zemin hazırlayabi-
lir. Sahurda süt, yoğurt,
peynir, yumurta, tam tahıllı
ekmekler gibi yiyeceklerden
oluşan hafif bir kahvaltı
yapabilir ya da çorba, zey-

tinyağlı yemekler, yoğurt
ve salatadan oluşan bir

öğün tercih edebilir-
siniz. İftara peynir,
domates, zeytin gibi
kahvaltılıklar veya
çorba gibi hafif ye-
meklerle başlayıp
10-15 dakika sonra
az yağlı et yemeği,
sebze yemeği veya
salatayla devam
edebilirsiniz. Hem

enerji veren hem de
kan şekerini hızlı bir

şekilde yükselten be-
sinler beyaz ekmek, pi-

rinç pilavı, kızarmış patates
gibi yiyecekler yerine bul-
gur pilavı, kepekli ekmek
veya kepekli makarna vb.
tercih edin. Mümkün ol-
duğunca iftar ve sahurda
badem, ceviz tüketmeye
özen gösterin. İftarda aşırı
şerbetli, yağlı tatlılar yerine;
sütlü tatlılar (sütlaç, güllaç,
muhallebi vb.) veya meyve

tatlıları tercih edin. Susama
hissi duymasanız bile iftar
ve sahur arasında sık sık
su için. Suya ek olarak ka-
fein içeren içecekler yerine
de süt, ayran, sade soda,
taze sıkılmış meyve-sebze
suları, ıhlamur ve kuşburnu
gibi bitki çayları tercih ede-
bilirsiniz. Yemekleri pişirme
yöntemlerinin de önemli
olduğunu unutmayın. Özel-
likle ızgara, haşlama, fırın-
da, buğulama gibi sağlıklı
yöntemlerle hazırlanan ye-
mekleri tercih edin. Bes-
lenme düzenindeki deği-
şikliklere bağlı olarak olu-
şabilecek kabızlığı önlemek
için de sıvı tüketiminize
dikkat edin. Yemeklerde lif
oranı yüksek yiyecekler
(kuru baklagiller -kuru fa-
sulye, mercimek, nohut-,
kepekli tahıllar ve tam buğ-
day ekmeği, sebzeler ve sa-
lata) tercih edilmelidir."  

lZONGULDAK-İHA

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç.
Dr. Yusuf Durlu, Yaşlılar Haftası
dolayısıyla yaptığı açıklamada,
yaşlı kişilerde görülen göz has-
talıklarının çok önemli şikayet-
lere yol açtığını söyledi. Birçok
göz hastalığının belirti verme-
den sinsi bir şekilde ilerlediğine
dikkat çeken Durlu, bu nedenle
tüm yaş gruplarında olduğu
gibi ilerleyen yaşlarda da rutin
göz kontrollerinin aksatılma-
ması gerektiğini belirtti. Yaş-
landıkça gözlerde kuruluk hissi
olduğunu, gözyaşı üretiminin
azaldığını ve gözyaşı kalitesinin
bozulduğunu vurgulayan Durlu,
"Bu nedenle gözlerde yanma,
batma ve kuruluk hissi oluşur.
Tedavide suni göz yaşı kullanılır.
Katarakt ise yaşlılarda çok sık
görülen önemli bir göz hastalı-
ğıdır. Göz bebeğinin arkasında
bulunan ve görmeye odaklan-

mamızı sağlayan doğal göz mer-
ceğinin saydamlığını kaybede-
rek matlaşmasıdır. Kataraktı
olan kişi buğulanmış bir camın
arkasından bakıyormuş gibi his-
seder. Kataraktın tek tedavisi
cerrahidir. İlerleyen yaşa bağlı
olarak göz çevresindeki doku-
nun değişmesiyle göz kapağın-
da düşüklük ortaya çıkabilir.
Bir diğer önemli göz sağlığı so-
runu da glokomdur. Halk ara-
sında karasu veya göz tansiyonu
olarak bilinen glokom, sinsice
ilerleyen ve çoğu zaman belirti
vermeyen bir hastalıktır. Te-
davisi tansiyon düşürücü göz
damlaları, lazer ve cerrahidir.
Hastalığın ilk dönemlerinde
fark edilemeyen görme alanı
değişimleri ortaya çıkar, tedavi
edilemeyip geç tanı konulursa
körlüğe yol açabilir" diye ko-
nuştu. lKARABÜK-İHA

Kozmetikte korkunç tablo
denetimle günyüzüne çıktı
Türkiye bir yandan depremin
yaralarını sararken diğer yan-
dan devletin kurumları halkın
sağlığını hiçe sayan sahtecilere
yönelik denetimlerini aralıksız
sürdürüyor. Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz
Kurumu (TİTCK), denetlediği
203 kozmetik ürününün
162’sinin teknik düzenlemeye
aykırı, 16'sının ise güvensiz
olduğunu tespit ederek, üretici
firmalara toplam 545 bin 340
TL para cezası verdi. Denet-
lenen kozmetik ürünlerden
sadece 25'inin teknik düzen-
lemelere uygun olduğu açık-
landı. Türkiye İlaç ve Tıbbi
Cihaz Kurumu Kozmetik De-
netim Dairesi Başkanlığı ta-
rafından 2022 yılı dördüncü
üç aylık dönem (Ekim-Kasım-
Aralık) kozmetik ürünlerin pi-
yasa gözetim ve denetim faa-
liyetlerine dair raporu kamuo-
yu ile paylaştı. Konkunç tab-

loda halk sağlığını hiçe sayan
sahtecilerin sosyal medya üze-
rinden yaptıkları reklamlarla
sağlığa zararlı ürünleri nasıl
sattıkları günyüzüne çıktı. De-
netimler sonucunda teknik
düzenlemeye aykırı ve güven-
siz oldukları tespit edilen ürün-
ler imha edilirken üretici fir-
malara cezai işlem uygulandı.
Kurumdan yapılan açıklamada
şu ifadelere yer verildi: "2022
yılı kozmetik denetimleri, risk
analizi yapılarak özellikle pi-
yasadaki teknik düzenlemeye
aykırı (uygunsuz) ürünlerin
tespitine yönelik planlanmıştır.
Bu istikamette öncelikle pi-
yasadaki bildirimsiz ürünlerin
tespitine yönelik denetimler
gerçekleştirilmiştir. Yapılan et-
kin denetimler neticesinde
elde edilen verilerle (162 tek-
nik düzenlemeye aykırı ürün
tespiti) hedeflenen sonuca ula-
şılmıştır.” lBURSA-İHA

Mindray, kablosuz elde taşınabilir
ultrason sistemi olan TE Air ile
ultrason kullanım şekline yenilik
getirdiğini açıkladı. Gelişmiş tıbbi
cihaz ve çözümlerin dünyanın
önde gelen geliştiricilerinden ve
sağlayıcılarından biri olan Min-
dray, kablosuz elde taşınabilir ult-
rason sistemi olan TE Air'i piyasaya
sürdüğünü duyurdu. Yapılan açık-
lamaya göre, birçok tıbbi ortamda
kullanımı kolay ve net hasta başı
ultrason (POCUS) görüntüleme
sağlayan daha yüksek kaliteli ta-
şınabilir bir ultrason cihazına yö-
nelik küresel sağlık uzmanlarının
talebini karşılamak üzere özel
olarak tasarlanmış TE Air, daha
yüksek klinik gereksinimleri kar-
şılama kabiliyetini korurken, kar-
maşık bir ultrason sistemini küçük
boyutlu bir cihaza dönüştürerek
ultrason kullanma biçimine yenilik
getiriyor. Şirketin, eWave platfor-
mu ve 2’nci nesil Single Crystal
teknolojisiyle desteklenen ürün,
iyi performans için düşük güç tü-
ketimi ile yüksek kaliteli görün-
tüler sunuyor. Bunun yanında,
özel muayene ön ayarları ve kap-
samlı görüntüleme modlarıyla
yeni ürün, klinisyenlerin ultrason
muayenelerini daha verimli bir
şekilde yürütmesine yardımcı olu-
yor ve daha doğru karar verme
desteği sunuyor. Android ve iOS
için sunulan TE Air App, her lo-
kasyonda tek elle çalışmaya izin
vererek sadeliği ve verimliliği iyi
bir şekilde dengeliyor.

Ürünü değerlendiren Mindray
Medikal Görüntüleme Sistemleri
Departman Genel Müdürü. Xujin
He, "Şirketimizin önde gelen tek-
nolojilerinden üretilen TE Air,
profesyonel düzeyde görüntü ka-
litesini küçük ve hafif bir kablosuz
sisteme entegre ederek, elde ta-
şınabilir ultrasonun görüntü ka-
litesi seviyesinde tarihi bir atılım
yaptı. Üstün performansı ve kab-
losuz taşınabilirliği, klinisyenlerin
her zaman ve her yerde güvenle
tanı koymasına olanak tanıyor"
dedi. lİSTANBUL-İHA

R

Tokat'ın Turhal ilçesinde Ra-
mazan ayına sayılı günler
kala belediye zabıta ekipleri
tarafından fırınlarda temiz-
lik, hijyen ve ekmek gramajı
denetimi yapıldı. Turhal Be-
lediyesi zabıta ekipleri fı-
rınlarda sabah erken saat-
lerde denetim yaptı. Dene-
timler sırasında, fırıncıların
işletmelerinde hijyen şart-
larını sağlamaları, fırınların
temizliği, personelin el te-
mizliği ve kullanılan mal-
zemelerin hijyeni gibi ko-
nulara dikkat edilmesi ge-
rektiği vurgulandı. Ayrıca
ekmek gramajının doğru bir
şekilde belirlenmesi ve tü-
ketici haklarının korunması
için uygun ağırlıklarda ek-
meklerin satılması gerektiği
konusunda uyarılar yapıldı.
Turhal Belediye Başkanı İl-

ker Bekler, denetimlerin
amacının halk sağlığını ko-
rumak olduğunu belirterek,
"Ramazan ayımıza sayılı
günlerin kaldığı bu mübarek
günlerde biz de belediye
olarak zabıta ekibi arkadaş-
larımızla beraber sabahın
erken saatlerinde fırınları
denetlemeye çıktık. Ekiple-
rimiz temizlik, hijyen ve gra-
majla alakalı kontrolleri yap-
tı. Ramazan boyunca da
marketlerde ve fırınlarda
üretim yapan diğer bölüm-
lerde de kontrollerimizi sü-
rekli bir şekilde devam etti-
receğiz” dedi. Denetimler sı-
rasında eksiklik tespit edilen
işletmelere idari işlemler uy-
gulandı. Fırın ve imalathane
denetim çalışmaları ramazan
ayı içerisinde de devam ede-
ceği bildirildi. lTOKAT-İHA

Ramazan öncesi belediyelerden
fırınlarda hijyen denetimi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlar iftar ve sahurda
nasıl beslenilmesi gerektiği sorularının yanıtlarını aramaya başladı. Vatandaşlar 'sahurda ne yenir, tok tu-
tan yiyecekler nelerdir? Hangi yiyecekler susatmaz, sahurda ne yenirse acıktırmaz?' sorularının cevabını
aradı. Uzmanı ise Ramazan Ayı'nda aşırı yağlı yemekler ve hamur işlerinden uzak durulmasının altını çizdi.

Mindray, kablosuz elde
taşınabilir ultrason
sistemini tanıttı
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Uzmanından Ramazan
ayında beslenme uyarısı
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sküdar’ı şehrin kül-
tür sanat merkezi
haline getiren Üs-

küdar Belediyesi, İstanbulluları
resmin farklı alanlarında öne çı-
kan sanatçıların eserleriyle bu-
luşturmayı sürdürüyor. Bu kap-
samda Türk resim sanatının en
önemli isimlerinden Üsküdarlı
Hoca Ali Rıza Resim Sergisi ile
Üsküdar’ın tarihi mirasları resim
sanatının diliyle sanatseverlere
aktarılıyor. Üsküdar’ın yüzyıllardır
ayakta kalan kültürü ve doğal
güzelliklerinden izler taşıyan eser-
lerden oluşan sergi, Üsküdar’ı
geçmişin güzellikleriyle örülü bir
pencereden seyrediyor. 
Son yılların en değerli
resim sergisi

“Sanat aşığı bir derviş meşrep”
olarak tanımlanan Üsküdarlı Hoca
Ali Rıza’nın Üsküdar’ın farklı yüz-
lerini resmettiği eserlerden oluşan
Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim
Sergisi, Üsküdar Belediye Başkanı
Hilmi Türkmen ve çok sayıda
seçkin davetlinin katıldığı bir tö-
renle Nevmekan Sahil Galeri’de
açıldı. Kültür Bakanlığı envante-
rinden özel olarak getirtilen tab-
loların yar aldığı ve 7 Mayıs tari-

hine kadar sanatseverlerin ilgi
ve beğenisine sunulacak olan
sergi son yıllarda Üsküdar’da açı-
lan sanat değeri en yüksek ser-
gilerden biri olma özelliği taşıyor.
Üsküdarlı Hoca Ali Rıza tarafın-
dan 1900’lü yılların başında ya-
pılan ve aralarında paha biçile-
meyen tabloların da yer aldığı
serginin açılışında konuşan Üs-
küdar Belediye Başkanı Hilmi
Türkmen,  Hoca Ali rıza’nın Türk
resim sanatının önemli isimle-
rinden biri olduğunu söyledi:
‘’Modern Türk resim sanatının
kurucu babalarından biri olan
Hoca Ali Rıza hem sanatsal hem
de tarihsel olarak önemli bir sa-
natçımız, gurur duyduğumuz bir
hemşerimizdir. Bugün ülkemizde

resim sanatının ulaştığı düzeyin
temelinde Hoca’nın emekleri,
sabrı ve resme bakışı vardır. El-
bette bu konuda yanız değildir.
Üyesi olduğu Asker Ressamlar
kuşağının ve hocası olduğu 1914
kuşağı ressamlarının da bu büyük
geleneğin oluşmasında büyük
emekleri bulunuyor. Hoca Ali
Rıza, doğduğu 1858 yılından ve-
fat ettiği 1930 yılına kadar hep
Üsküdar’da yaşamış, Üsküdar’ın
sosyal dokusunu, bütün coğrafi
güzelliklerini resmederken İstan-
bul’un bütününe de kayıtsız kal-
mamıştır. Farklı tekniklerle, farklı
malzemelerle şehrimizin bugün
bize uzak olan güzelliklerini dü-
rüstçe tuvale yansıtmıştır.’’

Üsküdar Belediye Başkanı Hil-

mi Türkmen Üsküdarlı
Hoca Ali Rıza’nın sanatçı
özelliklerini de şöyle sı-
raladı: ‘’Asıl erdemi ise
resim sanatına aynı za-
manda bir milli vazife
olarak bakması diyebili-
riz. Oryantalist ressam-
ların önyargılara ve çar-
pık hayallere dayanan,
gerçeklikten kopuk, ma-
salsı Türk – Türkiye tasvirlerini
gerçekçi bir resim anlayışı ile tas-
hih etmiştir. Bu resim anlayışıyla
da yeni ressamlara yol göster-
miştir. Geleneksel sanatlarımızın
içinde yer almayan, modernleşme
ile hayatımıza giren, Saray’ın da
teşvik etmesiyle kendisine meşru
bir zemin bulan resim sanatı
okulların müfredatında yer bul-
muş, Hoca Ali Rıza bu açılan
alan sayesinde de öğrenciler ye-
tiştirmiştir. Nitekim kendisi de
resim sanatıyla mezunu olduğu
askeri okullarda tanışmıştır. Der-
vişane bir hayat yaşayan, sabırlı
bir eğitimci olan, milli hislerle
üreten vatanperver bir sanatçı
olarak Hoca Ali Rıza resimlerinin
yanında yazdıkları ve söyledik-
leriyle de günümüz sanatçılarına
güçlü mesajlar bırakmıştır. Eli-

nizdeki bu kitabın ha-
zırlanmasında işte bu
noktaların payı büyüktür.
Vefatının üzerinden 100
yıla yakın bir süre geç-
mesine rağmen eskime-
yen, yeni kuşaklar tara-
fından sevgiyle, saygıyla
takip edilen Hoca’ya dair
yazılmış çok iyi metinleri
bu vesileyle derledik.’’

Hilmi Türkmen açılış konuş-
masında Üsküdarlı ressam Hoca
Ali Rıza ile ilgili bir de müjde
verdi:  ‘’Üsküdar Belediyesi olarak
bu büyük sanatçının, değerli hem-
şerimizin hayatını, sanatını ve
eserlerini bir kitap olarak derlemek
ve yayınlamaktan büyük mutluluk
duyuyoruz. Bu kitabın hazırlan-
masında emeği geçen yazarlara,
sanatçılara ve eserlerin temininde
yardımcı olan kurumlarımıza çok
teşekkür ediyorum. Üsküdarlılar
olarak bizler, değerlerimizin her
daim hatırlanması için kültür,
sanat çalışmalarımıza ve yayıncı-
lığa devam etmekten büyük mut-
luluk duyuyoruz. Bu vesileyle
başta Hoca Ali Rıza olmak üzere
kültür ve sanat tarihimizde yeri
olan bütün sanatçılarımızı rah-
metle, şükranla anıyoruz.’’

İstanbul Havalimanı’na Dünya
Havalimanları 2023’ten iki ödül
İstanbul Havalimanı, İngiltere
merkezli havacılık derecelen-
dirme kuruluşu Skytrax tara-
fından düzenlenen "Dünya Ha-
valimanları Ödülleri 2023"te
(World Airport Awards 2023),
"Dünyanın En Aile Dostu Ha-
valimanı" ve "Güney Avrupa'nın
En İyi Havalimanı" ödüllerine
layık görüldü. İstanbul Havali-
manı işletmecisi İGA'dan yapı-
lan açıklamaya göre, daha önce
de birçok kez ödüle layık gö-
rülen İGA İstanbul Havalimanı,
"Dünyanın En İyi 10 Havali-
manı" listesinde de sekizinci sı-
radan altıncı sıraya yükseldi.
Dünyanın en önemli küresel
aktarma merkezlerinden biri
olan İGA İstanbul Havalimanı,
15 Mart 2023'te Hollanda'nın
başkenti Amsterdam'da Pas-
senger Terminal EXPO'da
Skytrax'in organize ettiği "Dün-
ya Havalimanları Ödülleri

2023"te, havayolu kullanıcıla-
rının oylarıyla "Güney Avru-
pa'nın En İyi Havalimanı" ve
"Dünyanın En Aile Dostu Ha-
valimanı" ödülüne de layık gö-
rüldü. İGA İstanbul Havalimanı
ayrıca 60 milyon üzeri yolcu
kategorisinde ise "Dünyanın
En İyi Havalimanı" oldu. Açık-
lamada görüşlerine yer veri-
len Skytrax CEO'su Edward
Plaisted, iki ayrı ödüle layık
görülen İstanbul Havalima-
nı'nı başarısı dolayısıyla tebrik
ederek, "Geçtiğimiz birkaç
yıl, dünya çapındaki havali-
manları için son derece zorlu
geçti. Kovid-19 pandemisin-
den uzaklaşırken, yolcu sa-
yılarının normale dönmesi
ve İGA İstanbul Havalima-
nı'nın müşterileri tarafından
lider bir havalimanı olarak ta-
nınması sevindirici." ifadelerini
kullandı. lİSANBUL-AA
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Nurdağı ve İslahiye'de ramazan
öncesi iftar çadırları kuruluyor

Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulunun dü-
zenlediği 18 Mart Çanakkale Deniz
Zaferi konulu kompozisyon yarışma-
sında birinci olan Yekta Eki-
ci, yarışma ödülü olan
kitap setini deprem
bölgesindeki öğren-
cilere bağışlayarak
örnek bir davra-
nışa imza attı. 18
Mart Çanakkale
Deniz Zaferinin
108. yıl dönümü
dolayısıyla İstan-
bul Fatih'teki Ri-
yaziyeci Salih Zeki
İlkokulu tarafından
düzenlenen kompozis-
yon yarışmasında “Ça-
nakkale Geçilmedi, Geçile-
mez” başlıklı yazısıyla birinci olan 4-
D sınıfı öğrencisi Yekta Ekici, kendisine
hediye edilen kitap setini depremzede
kardeşlerine göndereceğini söyledi.
9 yaşındaki Yekta, sadece yazdığı

kompozisyonla değil kitap bağışı ha-
reketiyle de okul arkadaşlarına örnek
oldu. Kendi sınıfı başta olmak üzere

okulundaki diğer sınıfları da ha-
rekete geçiren Yekta, deprem

bölgesindeki öğrencilere
gönderilmek üzere bir-
çok kitabın bağışlan-
masını sağladı.  Dep-
remin ilk gününden
beri kalbinin o böl-
gedeki kardeşleri için
attığını ve onlar dua
ettiğini söyleyen Yek-
ta, tüm okul arkadaş-

larıyla birlikte topla-
dıkları kitapları 18 Mart

Çanakkale ruhunun oluş-
turduğu birlik beraberlik

duygusuyla depremzede kardeş-
lerine armağan ettiklerini söyledi.
Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu öğren-
cileri tarafından toplanan kitaplar,
Kahramanmaraş’taki depremzede öğ-
rencilere gönderilecek.
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Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Gazian-
tep'in Nurdağı ve İslahiye il-
çelerinde ramazan ayı dola-
yısıyla iftar çadırları ve mes-
citler kuruluyor. İl Müftüsü
Hüseyin Hazırlar, huzur ve
bereketin müjdecisi rahmet
ayının manevi iklimine gir-
diklerini söyledi. Ramazandaki
rahmet ikliminin iyileştirici
gücünün, afetle mahzun olan
gönülleri teskin ve teselli et-
mesi temennisinde bulunan
Hazırlar, iki ilçe başta olmak
üzere her ilçede ramazanla
ilgili hazırlıkları yaptıklarını
anlattı. Hazırlar, az hasarlı ca-
mileri, temizliklerini yaparak
ibadete hazır hale getirdikle-
rini, yıkılan ve ağır hasar gören
ibadethanelerin yerine de Va-
lilik koordinesinde çadır mes-
citlerin kurulduğunu, kontey-
ner kentlerde de prefabrik
olanların yer alacağını bildirdi.
Herkesin rahmet ayının bütün
güzelliğini yaşamasını istedik-

lerini dile getiren Hazırlar,
"Yavrularımızın ramazanda
kurslara devam edebileceği
ortamlar oluşturduk. Nurda-
ğı'nda 13, İslahiye'de 6 me-
kanda 'Diyanet Çocuk Alanları'
oluşturduk. Yine hanım kar-
deşlerimizi çadır mescitlerde,
çocuklarımızı ağırladığımız
mekanlarda ağırlayıp sohbet
programları icra ederek, ra-
mazanı bütün güzelliğiyle ya-
şayacağız." diye konuştu. Ha-
zırlar, Diyanet Vakfı öncülü-
ğünde Nurdağı ve İslahiye'de
iftar çadırları kurduklarını ak-
tararak, şunları kaydetti: "Ça-
dırlarda ikramda bulunacağız.
İftar öncesi Kur'an tilavetleriyle,
ilahilerle, sohbetlerle ramazanın
gönüllere dokunan iklimini his-
settirerek, gönüllerdeki hüznü
esenliğe dönüştürmeye gayret
edeceğiz. Nurdağı ve İslahiye'de
80 civarında çadır mescit oluş-
turduk. Köylerimiz dahil ihtiyaç
duyulan her alana bu hizmet
ulaştırıldı." lGAZİANTEP-AA

Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki
nüfus 5 yılda yüzde 22,6 artarak geçen
yıl 8 milyon 451 bin 669 kişiye ulaştı.
Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki
oranı 2022 itibarıyla yüzde 9,9'a çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 yılına
ilişkin "İstatistiklerle Yaşlılar" çalışma-
sının sonuçlarını açıkladı. Buna göre,
2017'de 6 milyon 895 bin 385 kişi
olan 65 yaş ve üzeri nüfus, son 5 yılda
yüzde 22,6 artarak 2022'de 8 milyon
451 bin 669 kişi oldu. Yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki oranı 2017'de
yüzde 8,5 iken, 2021'de yüzde 9,9'a
çıktı. 2022'de yaşlı nüfusun yüzde
44,4'ünü erkekler, yüzde 55,6'sını ka-
dınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyon-
larında yaşlı nüfus oranının 2030'da
yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta
yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6
olacağı öngörüldü.

Yaşlı nüfus yaş grubuna göre ince-
lendiğinde, 2017'de bu kesimin yüzde
61,6'sının 65-74 yaş grubunda, yüzde
29,7'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde
8,6'sının 85 ve daha yukarı yaş gru-
bunda yer aldığı görülürken, 2022'de
yüzde 64,5'inin 65-74 yaş grubunda,
yüzde 27,7'sinin 75-84 yaş grubunda
ve yüzde 7,9'unun 85 ve daha yukarı
yaş grubunda yer aldığı belirlendi.
Yaşlı nüfusun yüzde 0,1'ini oluşturan
100 yaş ve üzerindeki yaşlı kişi sayısı
2022'de 5 bin 344 oldu. Yaşlı nüfusun
toplam nüfus içindeki oranının yüzde
10'u geçmesi nüfusun yaşlanmasının
bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Türkiye'de yaşlı nüfus, diğer yaş grup-
larındaki nüfusa göre daha yüksek bir
hızla artış gösterdi. Küresel yaşlanma
süreci olarak adlandırılan "demografik
dönüşüm" sürecinde olan Türkiye'de,
doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki
azalmayla birlikte sağlık alanında kay-
dedilen gelişmeler, yaşam standardının,
refah düzeyinin ve doğuşta beklenen
yaşam süresini n artmasıyla nüfusun
yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve
gençlerin toplam nüfus içindeki oranı
azalırken yaşlıların toplam nüfus için-
deki oranı artış gösterdi. Türkiye, oran-
sal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip
ülkelere göre hala genç bir nüfus ya-
pısına sahip olsa da yaşlı nüfus sayısal
olarak oldukça fazla. lANKARA-AA

Türkiye’de 65 ve daha
yukarı yaştaki nüfus 
5 yılda yüzde 22,6 arttı

Türk sanatının öncü ismi Hoca Ali Rıza’nın
100 yıllık resimleri Üsküdar’da sergileniyor

9 yaşındaki Yekta, kompozisyon ödülünü
depremzede kardeşlerine hediye etti

Üsküdar’ı şehrin kültür sanat merkezi haline getiren Üsküdar Belediyesi, İstanbulluları resmin farklı alanlarında öne
çıkan sanatçıların eserleriyle buluşturmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Türk resim sanatının en önemli isimlerinden
Üsküdarlı Hoca Ali Rıza Resim Sergisi ile Üsküdar’ın tarihi mirasları resim sanatının diliyle sanatseverlere aktarılıyor. 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Adıyaman K10-
P2 Konteyner ve Prefabrik Ala-
nı'nda yaptığı basın açıklamasında,
deprem ve sel felaketlerinde ha-
yatını kaybeden vatandaşlara Al-
lah'tan rahmet diledi. Bu bölgede
yıllardır görülmemiş yoğunluktaki
yağış nedeniyle Tut ilçesinde 2
vatandaşın hayatını kaybettiğini
ifade eden Karaismailoğlu, kayıp
2 kişiyi bulmak için çalışmaları ti-
tizlikle sürdürdüklerini söyledi.
Karaismailoğlu, "AFAD ekiplerimiz,
jandarmamız, polisimiz, sağlıkçı-
larımız, itfaiyecilerimizden oluşan
522 personelle ilk andan itibaren
73 araç, 18 bot, 63 pompa ve 31
dalgıçla arama kurtarma, tahliye

ve nakil gibi gerekli çalışmalarımızı
yapıyoruz. En kısa zamanda va-
tandaşlarımıza ulaşmayı ümit edi-
yoruz." diye konuştu. Karaismai-
loğlu, 35 bin 250'si arama kurtar-
ma uzman personeli olmak üzere
271 binin üstünde personelle dep-
rem bölgelerinde özverili bir ça-
lışma yürüttüklerini, milletle bir-
likte artçı depremler, çetin kış şart-
ları ve soğuk dahil her şeye göğüs
gerdiklerini ve vatandaşları bir an
dahi yalnız bırakmayacaklarını
dile getirdi. Acil eylem planlarını
işlettiklerini vurgulayan Karais-
mailoğlu, vatandaşların ihtiyaçla-
rını anında karşılayabilmek üzere
oluşturdukları "saha tarama sis-
temi"nin devrede olduğunu bil-

dirdi. Karaismailoğlu, bu
sayede ihtiyaçları tespit
ettiklerini, bunların ne
oranda karşılandığını
gördüklerini ve ge-
rekli yerlere takvi-
yeleri sürdürdük-
lerini belirterek şöy-
le devam etti: "Şu
an Adıyaman'da
yaklaşık 264 bin va-
tandaşımıza geçici ba-
rınma sağlıyoruz. 248
bini çadırlarda, 15 bin kadar
vatandaşımız da yurt, okul, okul
pansiyonları ve konteynerlerde
kalıyor. Bildiğiniz gibi bu aşamada
çadırlar yalnızca bir 'ara formül'.
Asıl amacımız konteyner ve pre-

fabrik kentleri bir an
önce yaygınlaştır-

mak Sadece
A d ı y a m a n
merkezde 21
alanda yak-
laşık 18 bin
500 yaşam
konteyneri
ve prefabrik

kuruyoruz. 2
bin 618 kontey-

nerin kurulumu-
nu tamamladık. 2 bin

793 konteyner ve prefab-
riğin kurulumu tamamlanmak
üzere. Kurulumu tamamlanan
konteynerlere ailelerimizi hızla
yerleştiriyoruz. Vatandaşlarımızı

konteynerlere yerleştirmek ve ha-
yatın onlar için bir nebze olsun
normale dönmeye başlaması bizi
biraz olsun sevindiriyor. İnşallah
bu sayı hızla artacak ve hayatın
normal akışına daha da hızlı dön-
meye başladığına şahit olacağız.
Yaşanan bu acı günleri tarihe gö-
meceğiz ve açılan yaraları hızla
iyileştireceğiz. Çok daha güçlü ve
gelişmiş şehirler kuracağız. Eskiyi
yerine getirmenin ötesine geçe-
ceğiz. Bölgelerimizin kültürel özel-
liklerini taşıyan yapıları ve sosyal
donatılarıyla, yeşil alanlarıyla va-
tandaşlarımıza layık şehirler inşa
edeceğiz. Devlet ve millet omuz
omuza vererek tüm güçlükleri
aşacağız."  lANKARA-AA

ELİF
ŞAHİN

Karaismailoğlu: Çok daha güçlü ve gelişmiş şehirler kuracağız
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Muhtelif Gıda ve Sarf 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                                               : 2023/259776 
1-İdarenin
a) Adı                                            : HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ 
                                                     ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)
b) Adresi                                       : SABİHA GÖKÇEN HAVAALANI GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI 
                                                     -A- BLOK 34912 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası         : 2165855000 - 2165855114
ç) İhale dokümanının görülebileceği 

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

2-İhale konusu mal alımın
a) Adı                                            : Muhtelif Gıda ve Sarf Malzemeleri
b) Niteliği, türü ve miktarı             : Türk Kahvesi (500 gr) 2520 kutu Çekirdek Kahve (1000 gr.) 300 
                                                     kilogram Kahve (200 gr.) 660 adet Ihlamur 156 kutu Süt (500 ml) 900 
                                                     adet Maden Suyu (24’lü Paket) 48 paket Cam Şişe Su (330 ml) 108 
                                                     paket Küp Şeker (Sargılı 5 kg) 480 koli Küp Şeker (Sargısız 1 kg) 420 
                                                     paket Ahşap Çay Karıştırıcı 70 koli Süt Tozu / Kahve Kreması 960  adet 
                                                       Çay Tabağı 75 paket Plastik Bardak 84 koli Karton Bardak 84 koli
                                                     Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
                                                     idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Sabiha Gökçen Havalimanı Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi                    : 12 ay süreyle her ayın ilk haftasında malzemeler Yükleniciden peyder 
                                                     pey talep edilecektir. Ürünlerin sevkiyatı en geç, sipariş tarihini takip 
                                                     eden hafta, hafta içi mesai saatleri içerisinde (09:00-16:00) 
                                                     gerçekleştirilecektir. İdarenin talep etmiş olduğu mal/malzemenin 
                                                     teslim yeri Sabiha Gökçen Havalimanı HEAŞ Ana Deposudur.
d) İşe başlama tarihi                     : Sözleşme imzalanmasına müteakip hemen işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 

tarih ve saati                             : 27.03.2023 - 14:30

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

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

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

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

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

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

maddesine göre açıklama istenecektir.

MUHTELİF GIDA VE SARF MALZEMELERİ
HAVAALANI İŞLETME VE HAVACILIK ENDÜSTRİLERİ ANONİM ŞİRKETİ (HEAŞ)

Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de Basın: (1797112)

         

um basınında yer
alan haberlerde,
Güney Kıbrıs

Rum Yönetimi  Dışişleri Ba-
kanlığı Basın Sözcüsü Theo-
doros Gotsis, KKTC bayrağı-
nın toplantıda kullanılması
sebebiyle TDT'ye üye ve göz-
lemci devletler nezdinde ön-
leyici girişimlerde bulunduk-
larını ifade etti. Gotsis,
KKTC’nin sembollerinin Av-
rupa Birliği (AB) üyesi Ma-
caristan yetkililerinin huzu-
runda kullanılmasının kabul
edilemez olduğunu, bu ne-
denle önleyici girişimlere ek
olarak, Güney Kıbrıs’ın duy-
duğu derin rahatsızlığın Bu-
dapeşte’ye aktarıldığını vur-
guladı. Macaristan’dan izahat
istendiğini ve konunun dip-
lomatik yollardan ele alına-
cağını belirten Gotsis, konu-
nun GKRY Dışişleri Bakanı
Konstantinos Kombos tara-
fından, Macar mevkidaşına ,
AB Dışişleri Bakanları Konseyi
çerçevesinde Brüksel’de ya-
pılacakları görüşmede ilete-
ceğini vurguladı. Öte yandan,

KKTC'nin TDT Olağanüstü
Zirve Toplantısı'nda Cumhur-
başkanı ve Dışişleri Bakanı
ile temsil etmesi ve toplantıda
bayrağının kullanılması GKRY
basınında geniş yer buldu.
GKRY'de yayın yapan ANT1

kanalı, konuyla ilgili habe-
rinde, "Ersin Tatar, bu sabah
Ankara’nın ev sahipliği yaptığı
Türk Devletleri Teşkilatı’nın
olağanüstü toplantısına katılan
ülke liderleriyle birlikte, sahte
devletin bayrağı önünde mutlu

mutlu poz verdi." ifadelerini
kullandı. Rum kesiminde yayın
yapan bir çok gazete de KKTC
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın
zirve toplantısında yaptığı ko-
nuşma sırasında mutlu görün-
düğü bilgisine yer verirken,

zirvede Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın açılış ko-
nuşmasında, KKTC'nin egemen
eşitlik ve eşit uluslararası sta-
tüsü ile tanınması gerektiğini
dile getirmesini sayfalarına ta-
şıdı. lLEFKOŞA-AA

R

Karadağ Cumhurbaşkanı Milo
Djukanovic, mevcut meclisin fes-
hedilmesi kararı aldı. Cumhur-
başkanlığı Ofisinden yapılan açık-
lamada, Djukanovic'in, Karadağ
Meclisini feshettiğine dair kararı
yayımlanırken, "Karadağ 27. Dö-
nem Meclisi feshedilmiştir. Cum-
hurbaşkanı Djukanovic tarafın-
dan alınan karar, alındığı andan
itibaren yürürlüğe girecektir. İlgili
karar Resmi Gazete'de de ya-
yımlanacaktır." ifadelerine yer
verildi. Meclisin feshedilmesinden
100 gün sonra Karadağ'da erken
genel seçim düzenlenebilirken,
ülkede mayıs sonu veya haziran
başında seçime gidilebileceği ifa-
de ediliyor. Bu arada, Karadağ'da
yeni hükümetin kurulabilmesi
için tanınan süre sona ermiş, hü-
kümeti kurmakla görevlendirilen
Miodrag Lekic çoğunluğun des-
teğini alamamıştı.
Karadağ'daki 
siyasi kriz

Karadağ'da Dritan Abazovic
başbakanlığındaki hükümetin 20
Ağustos'ta güvenoyu alamaması
üzerine başlayan yeni hükümet
kurma süreci siyasi krize dönüşm-
üştü. Sırp Ortodoks Kilisesi Patriği
Porfiriye ile ülkedeki Sırp Kilise-
si'ne "resmi statü" kazandırmak
için imzaladığı "temel anlaşma"
ile tartışmalara neden olan Aba-
zovic liderliğindeki hükümet, Ka-
radağ Meclisinde yapılan oylama
sonucu düşmüştü. Ülkedeki Sırp
yanlısı partiler, Cumhurbaşkanı
Djukanovic'e yeni hükümeti kur-
mak için Lekic'in ismini iletirken,
Djukanovic, gerekli şartları yerine
getirmediği gerekçesiyle hükümet
kurma görevini Lekic'e vermeyi
reddetmişti. Djukanovic, Karadağ
Meclisinde 2 kez oylanan ve cum-
hurbaşkanının hükümet kurulması
sürecindeki yetkilerini kısıtlayan
yasayı imzalarken, bu yasanın ar-
dından Karadağ Meclis Başkanı
Danijela Djurovic, Lekic'in hükü-
meti kurmakla görevlendirildiğini
açıklamıştı. lMONTENOGRO

Djukanovic,
ülke meclisini
feshettiğini
açıkladı

KKTC’nin TDT’deki varlığı
Rum yönetimini rahatsız etti
GKRY, Ankara'daki Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirve Toplantısı'nda
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bayrağının yer almasından dolayı rahat-
sızlığını Macaristan'a ileteceği ve Budapeşte'den izahat isteyeceği kaydedildi.

Katılımcıların yüzde 82'si, Ana-
yasa'nın 49. maddesinin 3. fık-
rasının tartışmalı emeklilik re-
formunu Ulusal Meclis'te oy-
lamaya sunmadan kabul ettir-
mek için kullanılmasının "kötü
bir şey" olduğunu belirtti. Fran-
sa'da hükümetin tartışmalı
emeklilik reformunu Ulusal
Meclis'ten oylama yapılmadan
geçirmesinin ardından düzen-
lenen ankette katılımcıların
yüzde 71'i hükümetin istifasını
istediğini belirtti. ABD'li araş-
tırma kuruluşu Harris Interac-
tive, Fransız medyası için Baş-
bakan Elisabeth Borne'un dün
Anayasa'nın 49. maddesinin 3.
fıkrasını devreye sokarak emek-
lilik reformunu oylamadan ge-
çirme kararı alması sonrası
Fransızlardan hükümete ilişkin
görüş sordu. Çevrim içi ortam-
da 18 yaş üzeri 1002 kişi ile

yapılan ankette yüzde 49'u
Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un partisinin taraftarı
olmak üzere katılımcıların yüz-
de 82'si, Anayasa'nın söz ko-
nusu maddesinin tartışmalı re-
formu kabul ettirmek için kul-
lanılmasının "kötü bir şey" ol-
duğunu belirtti. Ankette mu-

halefetin gensoru önergesini
masaya yatırması durumunda
Fransızların yüzde 71'inin bu-
nun kabul edilmesini ve hükü-
metin istifasını istediği ortaya
çıktı. Diğer yandan reforma iliş-
kin yasa tasarısı kabul edilse
bile katıımcıların yüzde 65'i,
buna karşı kitlesel gösteri ve

grevlerin sürdürülmesinden
yana görüş beyan etti. Fransa
Başbakanı Elisabeth Borne'un
dün bir yasa tasarısının meclis-
ten oylama yapılmadan geçme-
sini sağlayan Anayasa'nın 49.
maddesinin 3. fıkrasını, emeklilik
reformuna ilişkin tasarı için dev-
reye koyması sonrası Paris dahil
ülkenin farklı kentlerinde reform
karşıtları gösteriler düzenlenmiş
ve Fransızlar sokağa inmişti. Pa-
ris'te Concorde Meydanı'ndaki
gösteride polisle göstericiler ara-
sında gergin anlar yaşanmıştı.
Polislerin meydandan tahliye ettiği
göstericiler, dağıldıkları ara so-
kaklarda çöp, araç ve bazı kamu
mallarını ateşe vermişti.
Anayasa'nın 49.
maddesinin 3. fıkrası

Anayasa'nın 49. maddesinin
3. fıkrası, yasa tasarısının oy-

lanmadan Ulusal Meclis'ten ge-
çirilmesi için hükümete yetki
veriyor ve buna karşı muhale-
fetin gensoru önergesi sunma-
sına olanak sağlıyor. Gensoru
önergesi, Meclis'teki milletve-
killerinin çoğunluğunun deste-
ğini alırsa hükümet düşüyor.
Önerge, Meclis'te çoğunluk ta-
rafından desteklenmediğinde
ise yasa tasarısı, Meclis'te oy-
lanmadan geçilmiş sayılıyor ve
Senato'nun önüne geliyor. Baş-
bakan Borne'un içeriğini 10
Ocak'ta açıkladığı emeklilik re-
formuna karşı kitlesel grev ve
gösteriler için Fransızlar defa-
larca sokağa indi.        Milyonlarca
Fransız'ın karşı çıkarak kitlesel
grevler ve gösteriler başlattığı
reform, emeklilik yaşının ka-
demeli olarak 2030'a kadar
62'den 64'e çıkarılmasını içeri-
yor. lANKARA-AA

Fransızların yüzde 71’i hükümetin istifasını istiyor
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK),
14 Mayıs'ta yapılacak Cum-
hurbaşkanı Seçimi ve 28. Mil-
letvekili Genel Seçimi dola-
yısıyla "Sandık Kurullarının
Oluşumu, Görev ve Yetkilerini
Gösterir Genelge" yayımladı.
Bugünkü Resmi Gazete'de ya-
yımlanan genelge, sandık ku-
rullarının oluşumu ile görev
ve yetkilerini, yapacakları iş
ve işlemleri, oy verme şeklini,
şikayet ve itirazlar ile ilgili
esas ve usulleri düzenliyor.
Buna göre, sandık kurulu bir
başkan, 6 asıl ve 6 yedek üye-
den oluşacak. Sandık kurulu
başkanının göreve gelmemesi
halinde, kamu görevlileri ara-
sından belirlenen üye, bu üye-
nin de bulunmaması duru-
munda en yaşlı üye kurula
başkanlık edecek. İdare amir-
leri, zabıta amir ve memurları,
Askeri Ceza Kanunu'nun 3.
maddesinde yazılı sivil me-
murlar dahil askeri şahıslar,
TBMM üyeleri ve adaylar san-
dık kurullarına seçilemeyecek.
Sandık çevresinde düzenin
sağlanması sandık kurulu baş-
kanına, sandığın konulduğu
bina ve çevresi ise bina so-
rumlusuna ait olacak. Sandı-
ğın konulacağı yer, ilçe seçim
kurulunun denetiminde san-
dık kurulunca kararlaştırıla-
cak. Sandığın konulacağı yer-
lerin belirlenmesinde, seçme-
nin oyunu kolaylıkla serbestçe
ve gizli bir şekilde verebilmesi
göz önünde bulundurulacak.
Engellilere
kolaylık

Engelli seçmenlerin kayıtlı
olduğu sandıklar, rahat ve ko-
lay oy kullanmalarının sağ-
lanması amacıyla ilçe seçim
kurullarınca belirlenen bina-
ların uygun yerlerine konu-
lacak. Sandıklar, okul (özel
okul ve dershaneler dahil)
avlusu veya salonların elverişli
kısımları gibi geniş ve umumi
yerlerde kurulacak. Ceza infaz
kurumlarında sandıkların ko-
nulacağı yer, cezaevi yöneti-
minin görüşü alınarak belir-
lenecek. Kışla, karargah, or-
dugah gibi askeri bina ve te-
sislerle, karakollara ve parti
binalarına, muhtarlık odala-

rına ve mabetlere sandık ko-
nulamayacak.
Yasak levhası
asılacak

Cep telefonu, fotoğraf ve film
makinesi gibi görüntü kaydedici
veya haberleşme sağlayıcı ci-
hazlarla oy verme yerine giril-
mesinin yasak olduğu ve ceza-
sının bulunduğu, bu tür cihaz-
ların oy verme işlemi bittikten
sonra iade edilmek üzere sandık
kuruluna bırakılması gerektiğini
belirten levhalar sandık çevre-
sine herkesin göreceği şekilde
asılacak. Sandık çevresinde, san-
dık kurulu başkan ve üyeleri,
adaylar, milletvekilleri, o sandık
bölgesinde kayıtlı seçmenler ve
görevli müşahitler, bina sorum-
luları ve çağrı üzerine gelen
görevli kolluk güçlerinden başka
kimse bulunamayacak. Siyasi
partilerin seçim kurullarına bil-
dirdikleri itiraza yetkili kişilerle
temsilciler, seçim kurullarınca
önceden kendilerine verilen
belgeyle sandık çevresinde bu-
lunabilecekler. Medya mensup-
larının sandık çevresinde, san-
dık başı işlemlerine engel ol-
mamak şartıyla haber amacıyla
görüntü ve bilgi elde etmeleri
serbest olacak.
"TERCİH" veya "EVET"
mühürleri olacak

Sandık kurulu, oy verme
günü olan 14 Mayıs'ta, oy
verme saatinden en az bir
saat önce sandık başında top-
lanacak. Bir seçmen, aynı se-
çim türü için birden fazla oy
kullanamayacak. Sandık ku-
rulu önüne alınan seçmen,

oyunu kullanmadan önce kim-
lik belgesini ve varsa seçmen
bilgi kağıdını başkana verecek.
Başkan tarafından seçmene
kapalı oy verme yerine gir-
meden önce, birleşik oy pu-
sulasında tercih ettiği cum-
hurbaşkanı adayı, siyasi parti,
ittifak veya bağımsız aday için
ayrılan bölümden dışarı ta-
şırmamak suretiyle "TERCİH"
veya "EVET" mührünü bas-
ması, "TERCİH" veya "EVET"
mührü dışında herhangi bir
yerine imza atmaması veya
işaret koymaması, aksi halde
oyunun geçersiz sayılacağı,
birleşik oy pusulasını düzgün
bir şekilde katlayıp zarfa koy-
ması ve yapıştırması gerektiği
belirtilecek. Birleşik oy pusu-
lasından başka zarfa hiçbir
şey koymaması, aksi halde
kullandığı oyun geçersiz ola-
cağı, seçmene birleşik oy pu-
sulası verildikten sonra hata
veya başka bir neden ileri sü-
rülerek yeni bir birleşik oy
pusulası verilemeyeceği de
açıklanacak. Cumhurbaşkanı
ve milletvekili seçimi oy pu-
sulaları aynı zarfa konulacak.
Tutukluların oy
kullanması

Tutuklular, yeterli güvenlik
tedbirleri alındıktan sonra ceza
infaz kurumu idaresinin belir-
leyeceği bir düzen içinde oy
kullanacakları sandık bölgesine
getirilecek. Tutukluların serbest
ve gizlilik içinde oylarını kul-
lanmaları sandık kurulunca
sağlanacak. Seçmenlerden ceza
infaz kurumlarında tutuklu bu-
lunanlar, oyunu kullandıktan

sonra yetkililerce sandık çev-
resinden götürülecek. Zarf ve
birleşik oy pusulasını alan seç-
menin oyunu kullanmadan
önce danışmak veya görüşmek
amacı ile başka bir yere git-
mesine veya sandık alanında
başka bir kimse ile görüşmesine
izin verilmeyecek. Seçmen, ka-
palı oy verme yerinden dışarı
çıkmadıkça, hiç kimse oraya
giremeyecek ancak oy pusu-
lasını hazırlamak için kapalı
oy verme yerinde, normal sü-
reden fazla kalan seçmenler,
kurul başkanı tarafından makul
bir süre verilerek uyarılacak.
Bu uyarıya rağmen kapalı oy
verme yerinden çıkmayan seç-
men çıkarılacak.

Engellilerin oy kullanması
Görme engelliler, felçliler,

elleri eksik olanlar veya bu
gibi bedeni aksaklıkları açıkça
belli olanlar, o seçim çevresi
seçmeni olan ve o sırada san-
dık alanında bulunan akra-
balarından birinin, akrabası
yoksa diğer herhangi bir seç-
menin yardımıyla oylarını kul-
lanabilecek. Bir seçmen, bir-
den fazla engelliye yardım
edemeyecek. Okuma-yazma
bilmeyen seçmenlere, oylarını
kullanmaları konusunda baş-
kaları tarafından sandık ala-
nında yardım edilmeyecek.
Okuma-yazma bilmeyen seç-
men, sorduğu ve istediği tak-
dirde kurul başkanı, birleşik
oy pusulası üzerinde bulunan
cumhurbaşkanı adayı, siyasi
parti ve ittifakların işaretle-
rinden hangisinin hangi aday
veya partiye ait olduğunu
açıklayacak. lANKARA-AA

umhurbaşkanı
Recep Tayyip
E r d o ğ a n ,

Cumhurbaşkanlığı Külliye-
si'nde Finlandiya Cumhur-
başkanı Sauli Niinistö ile
ortak basın toplantısı dü-
zenledi. Cumhurbaşkanı Er-
doğan'ın konuşmasında öne
çıkan başlıklar şöyle; "Fin-
landiya'nın, Türkiye'nin AB
üyeliğine desteğini güçlü şe-
kilde devam ettirmesini

önemsiyoruz.
NATO, Finlandiya'nın üye-

liğiyle daha da güçlenerek
bu sayede küresel güvenlik
ve istikrarın muhafazasında
inanıyorum ki etkin rol oy-
nayacaktır.

(NATO'ya üyelik süreci)
İsveç'le görüşmelerimizi it-
tifakın prensipleri ve bizim
terörle mücadeledeki yak-
laşımlarımız temelinde sür-
düreceğiz.

(NATO üyeliği) Sürecin
nasıl ilerleyeceği İsveç'in ata-
cağı somut adımlarla doğ-
rudan bağlantılı olacaktır.

(NATO üyeliği) 120 te-
röristin listesini verdik, 'bize
verin' dedik. Teröristleri bize
vermeyince bizim de İsveç'e
olumlu yaklaşmamız müm-
kün değil.

(Finlandiya'nın NATO
üyeliğinin TBMM'deki onay
süreci) Temenni ederim ki

seçim öncesi yetişir.
(Terör örgütlerinin İs-

veç'teki gösterileri) Finlan-
diya'da bu tür eylemler ol-
madığı için İsveç'ten ayırdık,
olumlu yaklaşımımızı attı-
ğımız imzayla gösterdik.

Terörle mücadelede Tür-
kiye'ye yönelik olumsuz
adımları gördüğümüz süre-
ce, bu nereden gelirse gelsin
her türlü tavrı almaya hazı-
rız." lANKARA-AA

C

 

Sandık kurullarının görev ve yetkileri belirlendi

ERDOĞAN: Finlandiya’nın NATO’ya
katılım protokolünün Meclisimizdeki
onay sürecini başlatmaya karar verdik
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güvenlik kaygılarımızın giderilmesi
hassasiyetine binaen Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolü-
nün Meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik." dedi.

Türkiye Körler Fe-
derasyonu ile Altı-
nokta Körler Der-
neği temsilcileri,
görme engelli seç-
menler için ilk kez
oy pusulalarına uy-
gun şablon hazır-
lanmasının özgür
iradelerinin sandığa tam yansımasını
sağlayacağı görüşünü dile getirdi. Tür-
kiye Körler Federasyonu Başkanı Meh-
met Emin Demirci, görme engellilerin
14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28.
Dönem Milletvekili Seçimi'nde ilk kez
özel şablonla oy kullanabilmesi im-
kanının yasal hale getirilmesiyle, tek
başlarına oy kullanabileceklerini belirtti.
Uygulamadan önce görme engelli va-
tandaşların seçim mahremiyeti ve gü-
venliği konusunda endişe duyduklarını
anlatan Demirci, "Görme engelli, ya-
nına güvendiği birisini de alsa iradesini
tam olarak yansıtamayabilir. Ben A
partisi derim. O gider B partisine
basar. Bu sistem bu tarz durumları
önlemek için düşünülmüş." dedi. Av-
rupa Körler Birliği'ne üye birçok ülkede
görme engellilerin şablonla oy kul-
landığını belirten Demirci, "Biz de bu

şekilde kabul et-
tiğimize göre otuz
ikinci ülke olaca-
ğız. Bununla gu-
rur duyuyoruz."
diye konuştu. De-
mirci, görme en-
gelli seçmenler
için şablonun nasıl

kullanılması gerektiğine ilişkin şunları
söyledi: "Görme engelli vatandaşlara
şöyle söylememiz gerek, seçim günü
sandığa gittiğinizde sandık başkanın-
dan oy pusulasıyla birlikte bu şablonu
da isteyin. Oy pusulasının yönünü öğ-
renin. Şablon açılıp kapanabilen karton
bir araçtır. Şablonu aldıktan sonra
içine oy pusulası uygun şekilde yer-
leştirilerek mühürün basılması gere-
kiyor." Uygulamanın kolaylık sağladı-
ğını ve zorunlu olmadığını vurgulayan
Demirci, talep edenlerin refakatçisi
ile oy kullanabileceğini de dile getirdi.
Altınokta Körler Derneği Genel Başkanı
Fermani Kurtel ise Milletvekili Seçimi
Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunla getirilen
şablon uygulamasının, görme engel-
lilerin uzun uğraşları sonucu hayata
geçirildiğini belirtti. lANKARA-AA

GÖKTAN
AY

www.ittifakgazetesi.com

Her insan, fıtrat gereği, farklı yerde/za-
manda/özelliklerde doğar. Lider olmak
kolay değildir ve her insanda olmayan
bir meziyettir.

Sn. Erdoğan, 21 yıldır ülkemiz si-
yasetine imza atmış bir siyasetçidir
ve 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı
adayıdır.

Sn. Erdoğan; 
1/ “Dik duruşu” ile “Namazdan

başka yerde eğilmem” ile siyasete
damga vurmuştur. 

2/ Özellikle son on yılda yaptıkları
Köprüler/Yollar/Tüneller/Şehir Has-
taneleri/ itibarıyla Erdoğan iş yapıyor
gözükmektedir. Ancak, bu işlerin ya-
pılmasında uygulanan davetli ihaleler,
şeffaflık olmaması, aynı kişilere ihale
verilmesi, bedava yaptırıyoruz denip
hazineden ödeme yapılması v.b. or-
tadadır.  

3/ Aralık 2021’de ekonominin bo-
zulması, enflasyonun azması, kira-
ev- akaryakıt-gıda v.b. fiyatlarının çok
artması ile millet “geçim sıkıntısına”
düşmüştür. Şu durumda, karnı doy-
mayan, eve aç giden, iş bulamayan
kişiler için yol-köprüden önce “yaşama
isteği” gelmektedir. 

4/ Şimdi, 14 Mayıs  2023’de Sn.
Erdoğan; millete huzur vaat ediyor
mu? 5/ Zengin ülkemizde, ekonomiyi
düşürülen durumdan kurtaracağına
dair güven veriyor mu? 

6/ Ağız tadı ile yaşamayı vaat
ediyor mu? 

7/ Kavgasız, hoşgörülü bir siyaset
uygulayacağına inandırıyor mu? 

8/ Bundan böyle atamalarda liyakat
ve ehliyete önem vereceğinin garan-
tisini veriyor mu? 

9/ Kendi sayesinde MV olmuş ve
yıllardır yanında taşıdığı kibirli bazı
MV’ni ve 3 dönem kuralına girenleri,
MV listesine koyacağını söylüyor mu?

Sn. Kılıçdaroğlu, 21 yıldır seçim
kazanamamış, CHP liderliğini bırak-
mamış bir siyasetçidir ve 2023 se-
çimlerinde Millet İttifakı adayıdır.

1/ Elinde 21 yıldır, ben şunları
yaptım/bitirdim v.b. deme imkanı
maalesef yok. İktidar olan hep şanslıdır. 

2/ Şimdilik, bozulan ekonomide
istikrar, refah, zenginlik vaat etmiyor.
Ama; tedbir, tasarruf, güven v.b. ile
para akışının olacağını söylüyor. 

3/ Rasyonel, bilgili, liyakatlı bir
“yönetim ekibi” vaat ediyor. 

4/ İstişare kültürü, ortak akıl arayışı,
çoğulculuğun hâkim olacağı bir rejim
vaat ediyor. Bu konuda 6’lı masayı
kuran ve dağıtmadan seçime sokması
ile güven veriyor.

5/ Tam demokrasi, düşünce öz-
gürlüğü, adalet, hukuk, farklılıklara
saygı v.b. vaat ediyor.

6/ Yolsuzlukların olmayacağını,

milletin parasının bir avuç müteahite
verilmeyeceğini, ülke dışına çıkarılan
paraların ülkeye geri getirileceğini
söylüyor. 

7/ Kadınların, Muhalefet Siyaset-
çilerinin, Gazetecilerin saldırıya/te-
cavüze uğramayacağını, mafya yapı-
larına izin verilmeyeceğini söylüyor.

8/ Dış politikada “Milli Menfaatle-
rin” kollanacağını, kişisel çıkarlara/gö-
rüşlere kurban edilmeyeceğini vaat
ediyor.

9/ “Çağdaş bir eğitim” diyor. YÖK’ü
kaldıracağız diyor, ama 207 üniversi-
tenin nasıl idare edileceğini söylemiyor. 

10/ “Yükseköğretim ve Teknoloji
Bakanlığı” ve “Deprem ve Afet Ba-
kanlığı”  kuracağız demiyor…

11/ MEB Müzik, Güzel Sanatlar
ve Spor Genel Müdürlüğü” kuracağız
demiyor.

12/ Gençler için fırsat eşitliği, ço-
cuklarımız için mutlu bir gelecek vaat
ediyor.

13/ İstanbul v.b. büyük bir deprem
için her türlü hazırlık yapacağını, Bi-
lime ve Bilim İnsanlarının görüşlerine
değer vereceğini, insanları enkazın
altından çıkaracağını, çadır-yemek-
giysi v.b. dağıtacağını söylüyor.   ( Bu
konuda son depremde Ankara,İstan-
bul,İzmir Büyükşehr Belediyeleri tam
not aldılar.)

Ancak, son depremler üzerine Sn
Erdoğan’ın; “Bana güvenin, sizden
bir yıl istiyorum. Evlerinizi teslim ede-
ceğiz” söylemi ile  bir umut ve “seçim
de oyunuzu yine bize verin” söylemine
rağmen, 6’lı masadan ve Sn. Kılıçda-
roğlu’ndan; “doğru yapılanları devam
ettireceğiz, en kısa zamanda sağlam
konutlar vereceğiz, Devlet de devam-
lılık esastır” şeklinde söylemler hala
duyulmadı.

Sorular:
1/ Sn. Kılıçdaroğlu, 6’lı yapıyla

rahat bir yol alabilecek, kararları ha-
yata geçirebilecek mi?

2/ 6’lı masa liderleri aldıkları Ba-
kanlıklarda, imzaladıkları “ortak metne
mi” uyacaklar, yoksa “parti politika-
larına” göre mi hareket edecekler?…

3/ Acaba, Sn. Kılıçdaroğlu’nun sa-
kinliği, sorunlarda çözüm olacak mı,
yoksa zamanla Sn. Erdoğan gibi sert-
leşecek mi?

4/ Elbette, kimse kahin değil…
Umutları da kırmamak gerek!.. 

Seçim 2023 olsun, bakalım kim
ipi göğüsleyecek? 

Uygulamaları gördükçe bizler de
yazmaya devam ederiz… 

Siyasetçilerimize hatırlatalım ki; "Sa-
kın bir çiviyi küçümseme. Bir çivi bir
nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı,
bir komutan orduyu, bir ordu koca bir
ülkeyi kurtarır... " (Cengiz Han)

Sn. Erdoğan ile Sn. Kılıçdaroğlu
arasında  fark var mı? 

Görme engelliler, özel şablonla oy
kullanma imkanı verilmesinden memnun
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Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-
şikliği Bakanlığı Toplu Konut İda-
resi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul,
Ankara ve İzmir'in de aralarında
bulunduğu 50 ildeki 575 arsayı
açık artırmayla satışa çıkardı. TO-
Kİ'nin internet sitesinde yer alan
açıklamaya göre, konut, ticaret,
sanayi, turizm tesis alanı, akar-
yakıt istasyonu, depolama alanı,
sosyal kültürel tesis, kreş ve plan-
sız niteliğindeki arsalara, yüzde
25 peşinat, 48 ay vadeyle sahip
olunabilecek. Ayrıca arsalar
KDV'den muaf satılacak. Muham-
men bedeli 6 milyar 118 milyon
378 bin 622 lira olan toplam 13
milyon 884 bin 920 metrekarelik
arsalar, Afyonkarahisar, Amasya,
Ankara, Antalya, Artvin, Aydın,
Batman, Balıkesir, Bilecik, Bitlis,
Bolu, Bursa, Burdur, Çanakkale,
Çankırı, Çorum, Denizli, Erzurum,
Eskişehir, Giresun, Gümüşhane,
Isparta, İstanbul, İzmir, Karaman,
Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli,
Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya,
Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,
Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun,
Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, To-
kat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zon-
guldak'ta yer alıyor. Satışa sunulan
arsalar arasında Ankara'da konut,
plansız ve sosyal kültürel tesis
alanları, Antalya'da konut ile ti-
caret alanları, İzmir'de sanayi ve
depolama, günübirlik turizm tesis
ve konut alanları, İstanbul'da ise
konut, konut dışı kentsel çalışma
alanları bulunuyor. Açık artırma,
4-6 Nisan saat 10.30'da üç ayrı
oturum halinde TOKİ İstanbul
Hizmet Binası ve Ankara Çankaya
Bilkent Otel'de yapılacak. Ayrıca
internetten "www.emlakmuzaye-
de.com.tr" adresinden teklif ve-
rilebilecek. Satışa ilişkin detaylı
bilgiye "www.toki.gov.tr" ile
"www.emlakmuzayede.com.tr" in-
ternet adresinden ve 0 212 608
15 00 numaralı telefondan ulaşı-
labilecek. lANKARA-AA

TOKİ 50 ilde
575 arsayı açık
artırmayla
satacak

aşkanlığın internet si-
tesinde yayımlanan
"2023 Kahramanma-

raş ve Hatay Depremleri
Raporu"nda, asrın felaketinin yol
açtığı kayıp ve hasarın boyutu
ortaya konuldu. Ağır insani ka-
yıpların yanı sıra fiziki varlıklarda
oluşan hasarlara, kayıplara ve
ihtiyaçlara ilişkin tespitler yapıldı.
Rapora göre, Türkiye'de 1900
yılı ile 2023 yılı arasında can
kaybına veya hasara neden olan
269 deprem meydana geldi. Can
kaybı ve ağır hasar bakımından
en büyük depremler, 2023 Kah-
ramanmaraş, 1939 Erzincan ve
1999 Gölcük merkezli Marmara
depremi olarak sıralandı. 6 Şubat
2023 tarihinde Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde
meydana gelen iki deprem ile
20 Şubat'ta Hatay'ın Yayladağı
ilçesinde yaşanan deprem 11 ilde
büyük yıkımlara yol açtı. Rapora
göre, depremler nedeniyle 48
binden fazla insan hayatını kay-

bederken, yarım milyondan fazla
bina hasar gördü, iletişim ve
enerji altyapısı zarara uğradı ve
önemli maddi kayıplar oluştu.
Depremden etkilenen 11 ilin top-
lam nüfusu, 2022 yılı için 14
milyon 13 bin 196 kişi olarak
kayıtlara geçti. Bu nüfus, ülke
demografisinin yüzde 16,4'üne
tekabül ediyordu. Bu nüfusun
13 milyon 553 bin 283'ü (topla-
mın yüzde 96,7'si) il ve ilçe mer-
kezlerinde ikamet ederken, kalan
kısım (459 bin 913 kişi) belde

ve köylerde yaşıyordu. Ayrıca
deprem bölgesinde 1 milyon 738
bin 35 kişi geçici koruma kapsa-
mında ikamet eden göçmen nü-
fusu olarak kayıtlara geçmişti.
2021 yılı verilerine göre 11 ili
kapsayan afet bölgesinde 3,8 mil-
yon kişi istihdam ediliyordu ve
bölgenin ülke istihdamı içindeki
payı yüzde 13,3 olarak hesap-
lanmıştı. Raporda, bölgedeki top-
lam bina sayısının yaklaşık 2,6
milyon olarak belirlendiği, söz
konusu bina stokunun yaklaşık

yüzde 90’ınını mesken, yüzde
6’sını iş yeri ve yüzde 3’ünü kamu
binalarının oluşturduğu, deprem-
den etkilenen 11 ildeki konut
sayısının 2022 yılı itibarıyla 5,6
milyon düzeyinde olduğu, bunun
toplam konut stoku içindeki pa-
yının yüzde 14,05 düzeyinde bu-
lunduğu belirtildi. 2021 yılında
Türkiye genelinde kaydedilen
yüzde 11,4'lük ekonomik büyü-
meye depremden etkilenen 11
ilin katkısının 0,98 puan olduğu,
bu illerin 2022 yılı ihracatı içindeki
payının da yüzde 8,6 olarak he-
saplandığı ifade edildi.
Türkiye ekonomisi
üzerindeki etkileri

Raporda, hasarların, sosyal
sektörler (konut, eğitim, sağlık,
istihdam, çevre), altyapı sek-
törleri (içme suyu-kanalizasyon,
belediye hizmetleri, enerji, ulaş-
tırma, haberleşme) ve ekonomik
sektörler (tarım, madencilik,
imalat sanayi, turizm) ayrımında

incelendiği belirtildi. Bölgede
gerçekleşen depremlerin dep-
reme dirençli kentler ve altya-
pılar kurulmasının önemini bir
kez daha ortaya koyduğuna işa-
ret edilerek, yaşanan ağır insani
kayıpların yanı sıra zarar gören
fiziki sermayenin oldukça ma-
liyetli olduğu bildirildi. Şehirlerin
tekrar faaliyete geçmesi için
harcanacak kaynakların yükü-
nün de oldukça ağır olduğu,
bu kapsamda raporda depreme
dirençli yerleşim alanlarının
ülke genelinde yaygınlaşması
için bir dizi kurumsal ve yasal
değişiklik önerildiği vurgulandı.
Raporda, söz konusu tedbirlerin
doğru uygulanmasında azami
titizliği ön plana alan ve tüm
paydaşların (vatandaş, yerel yö-
netimler, kamu kurumları, mes-
lek odaları, akademik çevreler)
iş birliğine dayanan afet riskle-
rine karşı dirençliliğin artırılması
için sistemsel değişiklikler öne-
rildi. lANKARA-AA

Hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü, bu yılın ilk 2 ayında 3
milyar 212 milyon dolarlık ih-
racata imza attı. Türkiye İhra-
catçılar Meclisi (TİM) verilerine
göre, Türkiye'nin ihracatı, şu-
batta geçen yılın aynı ayına kı-
yasla yüzde 6,4 azalarak 18,6
milyar dolar seviyesinde ger-
çekleşti. Ocak-Şubat 2023'te
ihracat, geçen yılın aynı döne-
miyle karşılaştırıldığında yüzde
1,5 artarak 38 milyar dolara
taşındı. Yıllıklandırılmış ihracat
değeri ise 254,8 milyar dolara
dayandı. Şubat 2022'de 1 mil-
yar 840 milyon dolarlık ihracat
gerçekleştiren hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü ise bu yılın
aynı döneminde yüzde 14,1
azalışla 1 milyar 581 milyon
dolarlık ihracat yaptı. Hazır gi-
yim ve konfeksiyon sektörü,
Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 6,4

azalışla 3 milyar 212 milyon
dolarlık ihracat gerçekleştirdi.
Sektörün geçen ayki ihracatının
1,1 milyar dolarlık bölümü İs-
tanbul'dan yapıldı. İstanbul'u,
134 milyon dolarla Bursa ve
109 milyon dolarla İzmir takip
etti. Sektörün bu yılın ocak-şu-
bat döneminde yaptığı 3,2 mil-
yar dolarlık ihracatın da 2,3
milyar doları İstanbul'dan, 267
milyon doları Bursa'dan ve 226
milyon doları İzmir'den gerçek-
leştirildi. Hazır giyim ve kon-
feksiyon sektöründe geçen ay
en fazla dış satım yapılan ülke,
264 milyon dolarla Almanya
oldu. Almanya'yı, 184 milyon
dolarla İspanya ve 117 milyon
dolarla Hollanda izledi. Sektör,
ocak-şubat döneminde ise Al-
manya'ya 567 milyon dolar, İs-
panya'ya 359 milyon dolar ve
Hollanda'ya 260 milyon dolarlık
ihracat yaptı. lİSTANBUL-AA

B

Tüketicinin hak arama
yolları kolaylaştırılıyor

Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin
ile birlikte BRICS ülkeleri grubunda
yer alan ve G-20 üyesi olan Güney
Afrika, güçlü finans ve madencilik
sektörüyle, Afrika'nın önde gelen
ekonomileri arasında yer alıyor. Ge-
rek ekonomik gerekse siyasi anlamda
kıtanın güneyinde en güçlü bölgesel
aktör olarak öne çıkan 60 milyonluk
Güney Afrika aynı zamanda, Zim-
babve, Zambiya, Botsvana, Namibya,
Mozambik, Lesotho, Esvatini gibi
bölge ülkelerinin pazarlarına açılan
kapı konumunda. Türkiye'nin Pre-
torya Büyükelçiliği Ticaret Müşa-
virleri İlker Eralp ve Bengü Okur
Erdoğan, Türkiye ile Güney Afrika
arasında rekora koşan ikili ticari
ilişkileri ve Güney Afrika'da ticaret
ve yatırım konularını AA muhabirine
değerlendirdi. Eralp, 2021'de 123,8
milyar dolarlık ihracata karşılık 93,5
milyar dolar ithalat yapan, 426 mil-
yar dolar milli gelire sahip Güney
Afrika'nın, emsallerine göre daha
düşük büyüme performansı gösterse

de daimi dış ticaret fazlası veren bir
ekonomi olduğunu ifade etti. Türkiye
ile Güney Afrika arasındaki ikili ti-
caret hacminin son 10 yılda 1,3
milyar dolar ile 2,4 milyar dolar
arasında gerçekleştiğini kaydeden
Eralp, "2021 yılı sonunda ulaşılan
2,05 milyar dolarlık ticaret hacmi,
3,29 milyar dolar ile yüzde 60 aşılmış
bulunuyor. Bu veriler doğrultusunda,
2022 sonu itibarıyla ikili ticaretimizin
rekor düzeye ulaşarak tarihte ilk
kez 3 milyar doları geçtiğini ifade
edebiliriz." dedi. Eralp, 2022'de Tür-
kiye'den Güney Afrika'ya ihracatta,
petrol ürünleri ve diğer mineral yağ-
ları, otomotiv parça ve aksesuarları,
beyaz eşya, halı ve ev tekstili ürünleri,
kuru gıda, lastik ve plastik ürünle-
rinin öne çıktığını, Güney Afrika'dan
ise en çok altın ve platin gibi değerli
madenlerin, santrifüjler, binek oto-
mobiller, demir ve çelik ürünlerinin,
krom, taş kömürü, alüminyum gibi
diğer madenlerin ithal edildiğini
söyledi. lJOHANNESBORG-AA
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Türkiye-Güney Afrika ticaret hacmi
3 milyar doları aşarak rekor kırdı

Yeni açıklanan Kentsel Dönüşüm
Finansman Paketi'nin dönüşümü
hızlandıracağını belirten sektör
temsilcileri, paketten tüm taraflar
için önemli destekler sunuldu-
ğunu bildirdi. Hazine ve Maliye
Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığınca
hazırlanan Kentsel Dönüşüm Fi-
nansman Paketi kapsamında,
malikler ile yüklenici ve konut
üreticilerine yönelik devlet des-
tekli kredilerin detayları belli
oldu. Kentsel dönüşümde kişi
başına kredi limiti 1 milyon 250
bin liraya çıkarılırken, finansman
maliyetinin 840 baz puana ka-
darlık kısmı Hazine ve Maliye
Bakanlığınca karşılanacak.

Hazine destekli kefalet sistemi
kapsamında şu ana kadar uygu-
lanan tazmin oranı bu paket
özelinde yüzde 7'den 9'a çıkarıldı.
Uygun koşullarda sağlanan fi-
nansman paketiyle 12 ay öde-

mesiz dönem imkanı dahil top-
lam 48 ay vadeyle 250 milyon
liraya kadar finansman imkanı
sunulacak. Bu doğrultuda 50
milyar lira kefalet limiti kullanıma
açılacak. Paket kapsamında 10
yıl vadeyle sunulacak konut ya-
pım kredilerinde ilk konut için
hak sahibinin ödeyeceği faiz
oranı yüzde 0,79, devlet katkısı
oranı yüzde 0,70 olacak. 800
bin liraya kadar 7 yıl vadeyle
sunulacak iş yeri yapım kredile-
riyle 350 bin liraya kadar edinme
kredilerinde de hak sahibinin
ödeyeceği faiz tutarı yüzde 1,09,
devletin katkısı da yüzde 0,40
olacak. Paket çerçevesinde güç-
lendirme kredisi de kullanabile-
cek, 320 bin liraya kadar olan
kredilerde hak sahiplerince öde-
necek faiz oranı yüzde 0,99,
devlet katkısı oranı da yüzde
0,40 olarak belirlendi.

Yüklenici ve konut üretici-

lerine sağlanacak kefalet oranı
da KOBİ'ler için yüzde 90, KOBİ
dışı işletmeler için yüzde 85
olacak. KOBİ'ler azami 100 mil-
yon lira, diğerleri ise 250 milyon
liraya kadar kredi kullanabile-
cek. Bugün açıklanan Kentsel
Dönüşüm Finansman Paketi'nin
dönüşümü hızlandıracağını be-
lirten sektör temsilcileri, pa-
ketten tüm taraflar için önemli

destekler sunulduğunu bildirdi.
Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik
Vakfı (KENTSEV) Başkan Vekili
Haldun Ersen, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, destek pa-
ketinin süreci hızlandıracağını,
hem malikler hem de müteah-
hitler bazında dönüşüme olan
inancı artıracağını söyledi. Bu
desteklerin Anadolu'daki şehir-
ler için yeterli olduğunu dile

getiren Ersen, İstanbul, İzmir
ve Ankara'da konut fiyatlarının
yüksek olmasından dolayı biraz
daha artırılması gerektiğine işa-
ret etti. Ersen, "İstanbul'da ve
diğer büyükşehirlerde en büyük
sorun arz talep dengesinin ye-
terli seviyede olmaması. Özel-
likle kiralık konut arzının çok
düşük kalması ve fiyatların yük-
sek olması nedeniyle kentsel
dönüşüm istenilen şekilde iler-
leyemiyor. Bu konuyla ilgili acil
tedbirlerin alınarak finansal des-
teklerle birlikte hayata geçiril-
mesi süreci daha da hızlandıra-
caktır." dedi. İstanbul İnşaatçılar
Derneği (İNDER) Yönetim Ku-
rulu Başkanı Nazmi Durbakayım
da yeni destek paketinin şehir
merkezlerinde yer alan müstakil
binaları yerinde yenilemek ve
depreme hazırlıklı olmak ama-
cıyla çıkarıldığını düşündüklerini
söyledi.  lİSTANBUL-AA

Destek paketi kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin yol açtığı felaketin Türkiye ekono-
misi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 2 trilyon lira (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğunun tahmin edildiğini açıkladı.

Hazır giyim ve konfeksiyondan 
2 ayda 3,2 milyar dolarlık ihracat

Kahramanmaraş merkezli deprem
felaketinin maliyeti 2 trilyon lira

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin
mağduriyet yaşadıkları durum-
larda haklarını hızla arayabil-
meleri için Tüketici Bilgi Sis-
temi'ni revize ederek, süreçleri
basitleştirmeyi ve tüketici ha-
kem heyetlerine başvuruyu ko-
laylaştırmayı planlıyor. Ticaret
Bakanlığı, tüketiciler için hak
arama yollarının kolaylaştırıl-
ması amacıyla Tüketici Bilgi
Sistemi'nde (TÜBİS) revizyona
gitmeyi planlıyor. Revizyonla
tüketici hakem heyetlerine
daha basit şekilde başvuru ya-
pılabilmesi ve süreçlerin taki-
binin kolaylaştırılması hedef-
leniyor. AA muhabirinin Ticaret
Bakanlığından edindiği bilgiye
göre, tüketiciye yönelik işlem
ve uygulamalardan doğabile-
cek uyuşmazlıklara çözüm bul-
mak amacıyla oluşturulmuş
alternatif uyuşmazlık çözüm
merci olarak görev yapan tü-
ketici hakem heyetleri, kurul-
dukları 1995 yılından bugüne

kadar 16 milyondan fazla tü-
ketici uyuşmazlığını karara
bağlayarak yargının iş yükünü
önemli ölçüde azalttı. Türkiye
genelinde halihazırda 211 tü-
ketici hakem heyeti bulunu-
yor. 2022 yılında bu heyetler
tarafından 601 bin 961 baş-
vuru karara bağlandı. Söz
konusu başvuruların toplam
uyuşmazlık bedeli ise yaklaşık
1,5 milyar lira oldu. Tüketi-
cinin Korunması Hakkında
Kanun'da geçen yıl tüketiciler
lehine bazı değişikliklere gi-
dildi. Tüketicilerin hak arama
yollarını genişletici ve kolay-
laştırıcı düzenlemeler yapıldı.
Tüketici hakem heyetlerine
başvurularda parasal limit tü-
keticiler lehine artırıldı. Tü-
ketici hakem heyetlerinin gö-
rev alanını belirleyen başvuru
parasal sınırı 30 bin liraya
çıkarılırken, bu tutar 2023
yılında 66 bin lira olarak be-
lirlendi. lANKARA-AA
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e n e r b a h ç e ,
UEFA Avrupa
Ligi Son 16

Turu rövanşında sahasında
karşılaştığı Sevilla’yı 1-0 ye-
nerek turnuvaya veda etti.
Maçın ardından basın top-
lantısında açıklamalarda bu-
lunan Fenerbahçe Teknik Di-
rektörü Jorge Jesus, oyun-
cularının iyi bir maç çıkar-
dığını ifade ederek, “Takımın
gösterdiği performansından
dolayı gurur duyuyorum. İyi
maç çıkardıklarını düşünü-
yorum ama Sevilla’daki de-
zavantajlı skordan dolayı
turu geçemedik, skoru ter-
sine çeviremedik. Avrupa’da
üst seviye takım performansı
gösterdik. Üzgünüz ama per-
formanstan dolayı memnu-
num. İyi performans sergi-
ledik, kaliteli futbol sergile-
dik ama istediğimiz gibi git-
medi, tur atlayamadık” şek-
linde konuştu.

Fenerbahçe taraftarlarının
oyunun bir bölümünde sa-
haya attığı maddelerden do-
layı oyunun durmasında
ritmlerini kaybettiklerini söy-
leyen Jesus, “Taraftarların
sahaya attığı maddelerden
sonra ritmimizin bozulduğu
gerçek. Onlar da bunu isti-
yorlardı. Mümkün olduğu
kadar Fenerbahçe’nin tem-
posunu durdurmak istiyor-
du. Maç içinde bunun için
ellerinden geleni yaptı. Ta-
raftar da gerildi. Ama taraf-
tarlar Sevilla’ya yardım etmiş
oldu. Sevilla anti oyun yaptı.
O dakika hiçbir şey yapma-

larına gerek kalmadı. Taraf-
tarlarımızın attığı maddelerle
oyun durmuş oldu” diye ko-
nuştu. Sevilla karşısında tüm
takımdan memnun olduğu-
nu aktaran Jesus, şu ifade-
lere yer verdi: “Sadece son-
radan girenler değil, tüm
takım performansından çok
memnunum. Bu sene en iyi
maçımızı oynadık. Ofansif
olarak çok dinamiktik. Takım
toplu topsuz neler yapılması
gerektiğini çok iyi biliyordu.
Sevilla’nın bir tane pozisyo-
nu yoktu. Bizim 15 şutumuz
vardı. Yüzde 65 topa sahip
olduk, güçlü oyun sergiledik.

Biz turu Sevilla’da kaybettik.
İki maça bakınca üstün olan
tarafın Fenerbahçe olduğunu
düşünüyorum.”

Maçın tamamında üstün
oyun sergilediklerinin altını
çizen Jesus, “İlk oynadığımız
maçta ilk yarı üstündük, ikin-
ci yarı onlar üstündü. Bu se-
beple iki gol attılar. Bugün
buna katılmıyorum iki yarıda
da üstün taraf bizdik. İkinci
yarı, ilk yarı kadar olmasa
da iyi olan taraf bizdik. Po-
zisyona bile girmediler. Kimin
daha iyi olduğunu anlamak
için istatistiklere bakmak ye-
terli. Sampaoli, 4 yarı bo-

yunca Sevilla kötüydü diye-
mez ama sonuçta turu atla-
yan kendi takımı oldu” de-
ğerlendirmesini yaptı.
“Ali Koç çalıştığım
en iyi başkan”

Müsabakanın ardında Baş-
kan Ali Koç’a yönelik istifa
tezahüratlarına da değinen
Jesus, “Maçtan sonra başkana
gösterilen tepkileri anlama-
dım. Haksız tepki olduğumu
düşünüyorum. Fenerbah-
çe’nin çok iyi bir başkanı var.
35 yıldır teknik direktörlük
yapıyorum, çok başkanla ça-
lıştım. Aslında Fenerbahçe’nin

Allah'a şükretmesi gerekiyor.
O, takımı için her zaman her
şeyi yapıyor. Kupa kazana-
madı ama baş sorumlu baş-
kan değil, teknik direktör ve
oyunculardır. Başkan bu ta-
kım için her şeyini veriyor. 8
aydır buradayım bugüne ka-
dar çalıştığım en iyi başkan
kendisi. Biraz şanslı olması
gerekiyor. Fenerbahçe birkaç
senedir kupa kazanamıyor
ama taraftarların da içinde
olduğumuz durumu anlama-
sı lazım. Bizim büyük hede-
fimiz ligi kazanmak. 1. sırayı
alacağımıza inanıyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Jesus, Türkiye liginde
sportif bir gerçeklik olma-
dığını ve maçların sahada
değil masada kazanıldığını
aktararak, "Bu ligin sportif
anlamda saha içerisinde
gerçekliği yok. Ben maçla-
rın sahada kazanılması ge-
rektiğini düşünüyorum. İlk
4 takımın play-off oynaması
gerekiyordu. Maçların sa-
hada kazanılması gerekiyor,
masada değil. Türkiye Ku-
pası'nda çeyrek finaldeyiz,
final hedefimiz var. Bizim
Türkiye’de iki tane devam
ettiğimiz kulvar var. Lig ve
kupada mücadele ediyoruz.
1. sırayı alacağımıza hala
inanıyoruz. Kupada finale
kalacağımıza inanıyoruz
ama bana göre bu ligin
sportif gerçekliği yok. Bu
ligde sahada maç kazanıl-
mıyor. Biz hala iki turnu-
vada devam ediyoruz”
dedi. lİSTANBUL-İHA

PFDK, Beşiktaş ve Sivasspor’a
PARA CEZASI VERDİ
Kurul, Adana Demirsporlu futbolcu Younes
Belhanda ile Medipol Başakşehirli oyuncu
Adnan Januzaj'ı 2'şer maç men cezasına
çarptırdı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK),
Beşiktaş ve Demir Grup Sivasspor'a para
cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamada,
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynanan
maçlarda taraftarlarının neden olduğu çirkin
ve kötü tezahürat gerekçesiyle Beşiktaş'a
220 bin lira, Sivasspor'a ise 70 bin lira para
cezası verildiği belirtildi.

Beşiktaş ve Sivasspor'un bazı taraftarla-
rının passolig kartlarının bir sonraki dep-
lasman müsabakası, Medipol Başakşehirli
bazı taraftarların passolig kartlarının ise iç
saha maçı için bloke edildiği aktarıldı. Ligin
25. haftasında yapılan müsabakalarda kırmızı
kart gören Adana Demirsporlu futbolcu
Younes Belhanda ile Medipol Başakşehirli
oyuncu Adnan Januzaj'a 2'şer maç men ce-
zası uygulandığı bildirildi.

Spor Toto 1. Lig'den Eyüpspor'a 65 bin
lira, Bodrumspor'a 28 bin lira, Çaykur Ri-
zespor ile Erzurumspor FK'ye de 25'er bin
lira para cezası verildiği kaydedildi. Pen-
dikspor Teknik Direktörü Osman Özköy-
lü'nün de sportmenliğe aykırı hareketi ne-
deniyle 1 maç men cezasına çarptırıldığı
ifade edildi. lİSTANBUL-AA

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek
finale kalan takımlar belli oldu
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki
numaralı turnuvasının son 16 turu rövanş
ayağında 8 maç oynandı. Sevilla (İspanya),
Juventus (İtalya), Manchester United (İngil-
tere), Feyenoord (Hollanda), Union Saint-
Gilloise (Belçika), Bayer Leverkusen (Alman-
ya), Roma (İtalya) ve Sporting Lizbon (Por-
tekiz) çeyrek finale kalan takımlar oldu. Fe-
nerbahçe, konuk ettiği İspanya takımı Sevilla'yı
1-0 yenmesine rağmen ilk maçı 2-0 kaybettiği
için UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Arsenal
ile Sporting Lizbon arasında oynanan maçta
kazananı penaltılar belirledi. İki takım 2-2'nin
rövanşında 1-1 berabere kaldı. Uzatmaya giden
maçta gol sesi gelmeyince penaltı atışlarına
geçildi. Sporting Lizbon, Arsenal'ı penaltılar
sonucunda mağlup ederek Avrupa Ligi'nde
çeyrek finale yükseldi. lİSTANBUL-AA
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İstanbulspor’u konuk edecek

Rıza Çalımbay: UEFA’da, Avrupa
Ligi’nde güzel şeyler yaptık
UEFA Avrupa Konferans Ligi
son 16 turu rövanş maçında
ağırladığı İtalyan ekibi Fio-
rentina'ya 4-1 yenilen Demir
Grup Sivasspor'da teknik di-
rektör Rıza Çalımbay, elindeki
imkanlarla yapabileceğinin
en iyisini yaptığını söyledi.
Karşılaşmanın ardından dü-
zenlenen basın toplantısında
konuşan Çalımbay, maçın son
dakikalarına doğru 2 taraf-
tarın sahaya girmesi nede-
niyle çıkan arbedede Bianco
için İtalya ekibinden özür di-
leyerek sözlerine başladı. Ça-
lımbay, "Çok özür diliyoruz.
Bütün İtalyanlardan özür di-
liyorum. Olmaması gereken
bir şeydi. Maçın bile önüne
geçti. Tekrar tekrar özür di-
liyorum. Kusura bakmasınlar
inşallah böyle bir olay bir
daha gerçekleşmez." dedi.
Daha sonra karşılaşmayı de-
ğerlendiren Rıza Çalımbay,
maça iyi başladıklarını belir-

terek, "İstediğimiz golü de
bulduk. İlk yarı bitmesine ya-
kın yediğimiz gol kötü oldu.
İkinci yarı sahaya çıktığımızda
daha iyi olacak derken takım
beklemediğim şekilde geriye
çekildi. Ölü toptan golü yedik.
Daha sonra futbolcular iste-
diğini yapamamaya başladı."
diye konuştu. Çalımbay, her
şeye rağmen takımımdan
memnun olduğunu dile ge-
tirerek, "UEFA'da, Avrupa Li-
gi'nde güzel şeyler yaptık.
Benim elimdeki imkanlarla
yapabileceğim en iyisiydi.
Hem ülkemize puanlar hem
de kulübümüze para kazan-
dırdık. Buradan elenmek is-
temezdik. Fenerbahçe de
elendi, kimse kalmadı, ona
da üzüldük. Çok güzel Avrupa
takımlarını Sivas'a getirdik."
ifadelerini kullandı. Artık lige
ve Ziraat Türkiye Kupası'na
odaklanacaklarını anlatan Ça-
lımbay, şu değerlendirmede

bulundu: "Bundan sonra
bütün ağırlığımızı lige ve-
receğiz. Hem lig hem Av-
rupa maalesef sıkıntılı oldu.
Bizim takım Avrupa'nın ve
Türkiye'nin en yaşlı takımı.
Maalesef bu biraz zorluyor
bizi. Biz ligde çok iyi yere
geleceğimize inanıyorum.
Bu sene bireysel hatalardan
çok gol yiyoruz. Bugün bir
türlü öne çıkamadık. Cha-
risis'in sakatlanması da bi-
zim için kötü oldu."

UEFA Avrupa Konferans
Ligi Son 16 Turu rövanşında
Demir Grup Sivasspor ile
Fiorentina'nın karşı karşıya
geldiği maçın son dakikala-
rında iki taraftar sahaya girdi.
Fiorentinalı futbolcu Bian-
co'nun taraftarlardan birinin
müdahalesine maruz kaldığı
görüldü. Sahaya giren 2 kişi,
güvenlik güçleri tarafından
yakalanarak stadyum dışına
çıkarıldı. lSİVAS-AA

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor
Toto Süper Lig'in 26. hafta-
sında bugün İstanbulspor'u
ağırlayacak. Vodafone
Park'ta oynanacak müsaba-
ka, saat 19.00'da başlayacak.
Mücadeleyi hakem Ali Şan-
salan yönetecek. Ligde oy-
nadığı 24 maçta 13 galibi-
yet, 7 beraberlik ve 4 mağ-
lubiyet yaşayan Beşiktaş,
hanesine 46 puan yazdırdı.
Lider Galatasaray'ın 14 puan
gerisinde 3. sırada bulunan
siyah-beyazlı ekip, İstan-
bulspor'u yenerek üst üste
3. galibiyetini almaya çalı-
şacak. Süper Lig'de çıktığı
son 3 karşılaşmayı kazanan
İstanbulspor ise çıkışına Be-
şiktaş karşısında da devam
etmeyi hedefliyor. Fatih Tek-
ke'nin teknik direktörlüğünü
yaptığı sarı-siyahlı takım,
26. haftaya 24 puanla 16.
basamakta girdi. İki takım
arasında ligin ilk yarısında
oynanan maç 2-2 berabere
sonuçlanmıştı.
Beşiktaş'ta eksik yok

Siyah-beyazlılarda İstan-
bulspor maçı öncesinde eksik
ve cezalı futbolcu bulunmu-
yor. Sakatlığı nedeniyle bu
sezon sadece 6 maçta oy-
nayabilen Rachid Ghezzal,
teknik direktör Şenol Gü-

neş'in şans vermesi halinde
formasına kavuşacak. Son
oynanan Medipol Başakşehir
müsabakasında dizine aldığı
darbenin ardından oyuna
devam edemeyen Tayyip Tal-
ha Sanuç'un da yarın sahada
olması bekleniyor. Beşiktaş'ta
Cenk Tosun ile Amir Hadzi-
ahmetovic, sarı kart ceza sı-
nırında bulunuyor. İki fut-
bolcu, İstanbulspor karşısın-
da kart görmeleri halinde
cezalı duruma düşecek ve
ligin 27. haftasındaki Fener-
bahçe derbisinde görev ya-
pamayacak. Kart cezasını
tamamlayan Welinton Souza
ise Güneş'in tercih etmesi
durumda forma giyebilecek.
Sivasspor karşısında sarı kart
görerek cezalı duruma düşen
stoper Okan Erdoğan, Be-
şiktaş'a karşı forma giyeme-
yecek. İstanbulspor'da kaleci
David Jensen, orta saha
Onur Ergün, sol bek Duhan
Aksu, stoper Mehmet Yeşil,
orta saha Muammer Sarı-
kaya ve takımın en golcü
ismi olan Valon Ethemi, sarı
kart sınırındaki isimler. Bu
oyuncular Beşiktaş deplas-
manında kart görmesi du-
rumunda iç sahadaki Vava-
Cars Fatih Karagümrük mü-
cadelesinde forma giyeme-
yecek. lİSTANBUL-AA

Jorge Jesus: Türkiye’de maçlar
sahada değil masada kazanılıyor
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Türkiye liginin sportif bir gerçekliği olmadığını dile getirerek, maçla-
rın sahada değil masada kazanıldığını ifade etti. Jesus, Başkan Ali Koç’a taraftarların istifa çağrısı ile ilgili, “Baş-
kan bu takım için her şeyini veriyor. 8 aydır buradayım bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi” dedi.
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ütahya’nın sevilen
simalarından çini sa-
natkârı Mehmet Ali

Tunca, Berat gecesinde (6 Mart
2023 Pazartesi) Hakk’a yürüdü.
Mehmet Ali Tunca ustamıza
rahmeti vesile kılarak merhu-
mun hüsn-i hocası Hattat Mah-
mut Şahin, yol arkadaşları Res-
sam-Hattat Arif Çelik ve Hattat
Erkan Bakım ile birlikte bir ve-
feyât dosyası hazırladık.
Gelimli gidimli dünya!

Gelimli gidimli dünyada gün
geçmiyor ki bir ahbabımızın
vefât haberini almayalım! Berat
gecesinde böyle bir haberi Kü-
tahya’dan, Mehmet Ali Tunca
ustaya dair aldık. Ustamız, rah-
metin nur olup yağdığı Berat
gecesinde teslim-i ruh eyledi.
Rahmet olsun. İttifak gazetesi
camiası nezdinde Mehmet Ali
Tunca’ya rahmet, kederli aile-
sine ve sanatkâr dostlarına sa-
bırlar niyaz ediyoruz. Ruhu
için Fatihalar okuyalım.
Hezarfen bir şahsiyet…

Kütahya'da resim, ebru, çini,
hüsn-i hat sanatlarında ve dahi
cam oygu
zanaatında
nev’i şahsı-
na münhasır
çalışmaları
olan bir he-
zarfen bir
ş a h s i y e t t i
Mehmet Ali
Tunca.

Çalışmaları-
nı, Hattat Mah-
mut Şahin’in
öncülüğünde kurulan ve ge-
ride kalan yıllarda birbirinden
âlâ keyfiyeti hâiz pek çok sanat
etkinliğini ve hayır sergilerini
gerçekleştiren Kütahya VAV-
DER Geleneksel Sanatlar ve
Kültür Derneği çatısı altında
sürdürürken ukbâ dârına davet
edilen Mehmet Ali Tunca’nın
henüz küçük yaşlarından itiba-
ren öz sanatlarımızla hemhâl
olduğunu biliyoruz.

‘Çininin yurdu’  Kütahya’da
önce ebru, resim ve çini, aka-
binde de hat sanatına yeni eser-
ler kazandırma gayretinde bu-
lunan sanatkârımız kadim şe-
hirde son yıllarda cam oygu
alanında eser veren tek sanatkâr
olarak temayüz etmekteydi.

Çinicilikte yaptığı özgün ça-
lışmalarla adından söz ettiren
Mehmet Ali usta ile Kütahya’da
Vav-Der merkezinde gerçekleş-
tirdiğimiz hasbihalde ilk göz

ağrısı çini sanatına dair düşün-
celerini “çinicilik, meşakkatli;
yorucu ve bir o kadar da kadar
zevkli, nefsî tekâmüle açık bir
meslektir. Cami duvarlarını tez-
yin eden çini desenli levhalar
pişirilirken insanın içindeki ham-
lık ve dünyaya meyyal hisler
de yakılır; yahut yakılmalıdır.”
şeklinde özetlemişti.
Kütahyalı 
gerçek bir Ahi…

Mezkûr hasbihalimizde sanat
eğitim ve icrasında edebin sa-
nattan da önce geldiğine vurgu
yapan Mehmet Ali Tunca ağabe-
yimiz  “Usta her ne yapıyorsa
edebe, usuûe ve erkâna riayet
ederek yapmalı, sanatın icrası
esnasında eşyayı şenlendirirken
muhataplarının gönlünü hoş tut-
malı ve hâsılıkelâm veren el ol-
malıdır” diyerek Ahilik ve fütüvvet
ahlâk ve adabına değinmişti. O
Kütahyalı gerçek bir Ahi idi…
“Râkım Mesleği”nde
aradıklarını Hattat
Mahmut Şahin’de
bulmuştu.

Çiniden son-
ra, eskilerin,
“Cismani âlet-
lerle icrâ edi-
len rûhânî
mühendislik”
şeklinde tarif
ve tavsif et-
tiği hat sa-
n a t ı n d a
m e ş k i n e
baş l ayan
Mehmet Ali

Tunca, “Râkım Mesleği”nde
aradığı hemen her şeyi Hocası
Mahmut Şahin’de bulmuştu.
İncinmedi ve 
dahi incitmedi…

Tunca’nın, hocasıyla tanıştığı
ilk günden bu zamana kadar
15 yıl geride kaldı. Bu süre zar-
fında ne hocasından, ne de
meşk arkadaşlarından incinme-
di, zinhar kimseyi de incitmedi.
Bulduğu hemen her türlü zemin
üzerine yazı meşk eden Tunca
Usta, hattı, camla farklı bir tarz-
da buluşturmak isteyince ortaya
yeni bir terkip de çıkmış olu-
yordu: Cam oygu sanatı. Cam
oygu ilk defa ele alınan bir
sanat yahut zanaat dalı. Biz,
cam oyguya -tasarım ve uygu-
lamasında el, zihin ve gönül
birlikteliği yer aldığı ve mücerret
işçilikten ibaret olmadığı için-
sanat demeyi tercih ediyoruz.

Mehmet Ali Tunca, Kütahya

Dumlupınar Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi öğretim gö-
revlilerinden Lokman Acar’ın
tavsiyesi üzerine camı oyarak
hat eserlerini işlemeye başladı.
Böylelikle Kütahya’da çini ile
birlikte camın ışıltılı dünyasına
da nur yağdı!

Tunca Usta, gravür elmas uçları
kullanarak binlerce saatlik emeği
uç uca ekleye ekleye eskilerin,
“Efradını câmi’ a’yârını mâni” de-
dikleri tarzda eserler ortaya koy-
du. Camda en küçük bir levhanın
bir aylık bir çalışma neticesinde
tekemmül ettiğini söyleyen Tunca,
çalışmalarına hat sanatında ekol
olmuş şahsiyetlerin hilye levha-
larını cama oyarak başlamıştı. 

Mehmet Ali Usta mezkûr soh-
betimizde küçük yaşlarda misket
oynadığı zamanlarda cam mis-
ketlerin içine sırlanan renklerin
çok ilgisini çektiğini söylemişti.
Vefâtı üzerinden bir hafta geçti.
-O, son eserlerinden biri olan-
Bakkal Arif Efendi’nin hilye-i şerif
istifini camın saydam, kırılgan
hücrelerine nüfuz ettirip güzel
gözlü “he”lerin içerisine bir daha
çıkmamak üzere girdi. 
Arif Çelik/ Ressam-Hattat

Bir hezarfen geçti
bu dünyadan. 

Bir Hezarfen Geç-
ti bu dünyadan. 

Adı Mehmet
Ali Tunca. 

R a b b i m
rahmeti ile
muamele ey-
leye. 

Güler yüzü,
gözlük altından

mânâlı bakışları, nükte-
dan tavrı ve cesareti
ile gönüllere taht ku-
ran bir hezarfen. 
Açık sözlülük
karakteri idi
adeta. 

Açık sözlülük karakteri
idi adeta. Kime ne söylenmesi
icap edip de söylemeye çeki-
nirsek Mehmet Ali abimizin
yolunu tutardık; “Abi falancaya
şunları şunları diyeceğiz ama
kırılır, darılır diye korkuyoruz.
Sen uygun şekilde söylesen.” 

“Tabii ki” der, lafı eğip bük-
meden dümdüz söylerdi gere-
keni. Herkes öyle bildiği, açık
sözlülüğü ile nâm saldığı için
kimseler de kırılmazdı ona. 

Ne zaman ziyaretine gitsem
ya yeni bir icadı üzerinde çalışır
halde bulurdum ya da bir de-
nemesinin neticesini paylaşırdı
benimle. 
"Ohooo, daha sizin
bilmediğiniz neler var!"

"Ohooo, daha sizin bilme-
diğiniz neler var!" derken kimse
ona ukala demezdi. Gerçekten
de çok haklıydı. Onun bildiği,
bizim bilmediğiniz o kadar çok

şey vardı ki”
Bir toplulukta biri
bir denemeden bah-

setse Mehmet Ali
abimiz onu ya çok-
tan denemiş olur-
du ya da mantı-
ğına yatmadığı
için denemeye
bile değer olma-

dığını gerekçeleri
ile izah ediverirdi. 
Bildiğim ilk dene-

mesi hatırladığım kada-
rıyla is mürekkebi idi.  Kâğıt,

cam, elektrikli hat levhaları,
farklı renk ve özellikte mürek-
kepler ve daha niceleri… 

Onsuz Kütahya çok
daha renksiz olacak. 

Garîk-i rahmet
ola inşallah.
Erkan Ba-
kım/ Hattat

Bir gayret
şûlesi
2010 yılında ta-

nışıp tanımaya baş-
ladığım rahmetli Meh-

met Ali usta, başında küfüyle
(yöresel bir başlık) yılların yükünü
taşımış ve artık kalan bakiyede
kendini sanata bırakmış idi. 

Usta idi; is mürekkebi ve
çini boyası imâlâtı, elektronik
malzeme tamirciliği, cam kristal
işlemeciliği derken birçok işte
emeği vardı. 

Kütahya'nın yetiştirdiği he-
zarfenlerden biriydi. Bir vakit
sonra bu ustalar unutulup gider
belki, mezar taşını altından
yapmayız ama bâkî kubbenin
içinde verdiği nefes her zaman
Allah katındadır.  Şahsıma iyi-
likleri için Yaradan’ın rahmetine
gark olsun inşallah.
Yeri doldurulamayacak
güzel bir insan…

Mahmut Şahin/
Hattat-Bab-ı Nun
Gelenekli Sanat-
lar ve Kültür
Derneği Başka-
nı

2009 yılının
Eylülünde üstad-
larımın tavsiyesi
üzerine Anado-
lu'daki illerimiz-
de hat sanatı
dersleri vermek
üzere Kütahya’ya
geldim. Öncesinde
Bursa ve Eskişehir’de

derslere başlamıştık. Ve dahi
Kocaeli de hâkezâ… 

Kütahya ile birlikte, ders
verdiğimiz Anadolu illerinin
sayısı dörde çıktı. Rahmetli ile
tanışıklığımız da Kütahya’da
ders esnasında oldu. Uzunca
bir süre derslerimize devam
etti. Bir müddet ara verse de
irtibatımız hep devam etti. 

Rahmetli ağabeyimiz ilerle-
miş yaşına rağmen sanat ve es-
tetik güzellikleri ortaya çıkarma
hususunda çok istekliydi. Coş-
kulu ve samimi bir hali vardı.
Düzenli olarak her hafta meşk-
lerini yazar, getirirdi. Biz de bu
sanatın mutfağını da tanıtmak
adına derslerimizde kâğıt ahar-
lama, mürekkep yapımı gibi
hususları da anlatırız. Ne zaman
bir hususu anlatsak rahmetli
ağabeyimiz bir deneme yapar,

getirirdi. Pratik zekâsı, me-
kanik kabiliyeti ile bir-

leşmiş, tanıdığım bir
kaç kişiden biri idi. 

Rahmetli ağabe-
yimiz sadece klasik
usûllerle bir şeyler
yapmaz, farklı de-
nemeler de yapardı.

Özel bir mürekkep ya-
pım makinesi imal ede-

rek mürekkep yapımına
koyulmuştu. İs mürekkebi dı-

şında renkli mürekkepler, fos-
forlu mürekkepler, fosforlu kâ-
ğıtlar, cam üzerine oyarak yazı
işleme gibi kendine has dene-
meleri vardı. 

Heyecan dolu bir ağabeyi-
mizdi. Her yeni denemesini
mutlaka benimle paylaşır, de-
taylıca anlatırdı. Bazen teknik
terimler de kullanır, ben de
kendisine "Abi bunun Türkçesi
yok mu?" diye takılırdım. He-
men duraksar "Hocam şöyle
izah edeyim..." diye böse başlar
ve kaldığı yerden anlatmaya
koyulurdu. Yeri doldurulama-
yacak güzel bir insan…

Rabbimden Mehmet Ali Tun-
ca ağabeyime rahmet niyaz edi-

yorum. Yeri doldurula-
mayacak bir güzel in-

san daha aramız-
dan geçip usulca
ötelere, ötelerin
ötesine giderek
dünya yolcu-
luğunu niha-
yete erdirdi.
Rabbim ahiret
yolculuğunu
cennette niha-
yete erdirsin

inşallah.
İbrahim Ethem Gö-

ren-Yazı No: 481
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MERHABA

‘Kütahyalı Ahi’ Mehmet Ali
Tunca ustaya rahmet...

Merhum
Mehmet
Ali Tunca

Mehmet Ali Tunca ve Erkan Bakım
kültür seferlerinden birinde.

Hattat-
Ressam

Arif Cȩlik

Iḃrahim Ethem Gören, Mehmet
Ali Tunca ile birlikte Kuẗahya'da.

Hattat Mahmut Sa̧hin,
talebeleri Mehmet Ali Tunca
ve Ahmet Tur̈k ile birlikte...

Hattat-
Ressam Arif

Cȩlik

Hattat Erkan
Bakım
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