
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin
“Erbakan Hoca”sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan’ın
vefatının üzerinden 12 yıl geçti. 27 Şubat 2011’de vefat
eden Erbakan, 12 Ekim 1969’daki seçimde Konya’dan
bağımsız milletvekili seçilerek başladığı siyaset hayatında
42 yıl geçirdi. Türk siyasetine ideolojisi ve üslubuyla yeni
bir heyecan getiren Necmettin Erbakan, 29 Ekim 1926’da
Sinop’ta doğdu. Babasının ağır ceza reisi olması dola-
yısıyla çocukluğu farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri
Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı ilkokul eğitimini
Trabzon’da tamamladı. 

Kahramanmaraş merkezli meydana ge-
len depremler sonrası evlerini kaybeden
vatandaşlar, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde
en iyi şekilde misafir ediliyor. Yaşanan
depremler sonrası Yenişehir’e gelen 143
aile 534 depremzede vatandaş, yetkililer
tarafından ‘Evinize hoş geldiniz’ denilerek
karşılandı.  n 8. sayfada

Hatay’da peş peşe gelen depremlerle kentin
altyapısının kullanılamaz hale gelmesi yü-
zünden içme ve kullanma suyu en önemli
ihtiyaçlardan biri. Bursa Büyükşehir Beledi-
yesi de Tarım Peyzaj A.Ş marifetiyle gün
boyu tankerlerle su taşıyıp, afetzedelerin
kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor.  

n 4. sayfada

Su tankerleri 
depremzedeler için sahada 

Tüm Türkiye’yi yasa boğan deprem felake-
tinin ardından gözler, yıkılan binaların inşaat
sürecine ve müteahhitlerine çevrildi. Türkiye
genelinde düzenlenen operasyonlarda yıkılan
binaların inşaatında ihmali bulunan onlarca
müteahhit tutuklandı.  n 3. sayfada
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Bağlaraltı’na 
modern pazar yeri

n Haberi 6’da

“Banane Amerika’dan”

Sayı: 2737 Fiyat: 2 TLNecmettin Erbakan
29 Ekim 1926 - 27 Şubat 2011
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Depremde yıkılan binalara ruhsat
veren başkanlara kötü haber 

Yıldırım’ı daha sağlıklı geleceğe taşımak adına
kentsel dönüşüm projelerine ağırlık veren Yıl-
dırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bağlaraltı
Mahallesi’ne kazandırılacak olan Bağlaraltı
Kapalı Pazar Yeri’nde devam eden çalışmaları
yerinde inceledi.  n 8. sayfada

Osmanlı’nın ilk 
başşehrinde misafirliğin
en güzel örneği yaşanıyor 

Mustafakemalpaşa
dev tesise kavuşuyor! 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Mustafa-
kemalpaşa ilçesine kazandıracağı Gençlik Mer-
kezi Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri, açılış için
gün sayıyor. Çalışmaların son aşamaya geldiği
tesislerin, Mart ayı içerisinde hizmete alınması
planlanıyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli

1991 yılında atılan ancak hiç kullanılmadan
kaderine terk edilen yüzme havuzunun bu-
lunduğu alanı sosyal, kültürel, sanatsal ve
sportif aktivitelerin merkezi haline getirecek
dev projede, çalışmalar sona geldi. 
n 4. sayfada

Gümüş Motor’dan Millî Görüş’e
Siyasetin Hocası: 

Necmettin Erbakan

n 12. sayfada

“Sağ olun, var olun, 
yaşasın Azerbaycan-
Türkiye kardeşliği” 

Bakan Akar: 

n Haberi 6’da

“Yaralarımızı 
birlikte saracağız”

Kurum: 

Olay, Akıncılar Mahallesi’nde
bir bağ evinde meydana geldi.
Mehmet Evren (26), yanındaki
Rasul Müftiev (52) ile bağ evinin
bahçesinde az miktarda solven-
tin (çözücü) bulunduğu varili
spiral ile kesmeye başladı. O sı-
rada henüz belirlenemeyen bir
nedenle varil patladı. Patlamanın
şiddetiyle Mehmet ve yanındaki
arkadaşını fırlattı. Patlama so-
nucu 2 kişi de yaralandı. Çevre-
dekilerin durumu bildirmesi üze-
rine yaralılar olay yerine sevk
edilen ambulansla İnegöl Devlet
Hastanesine kaldırıldı. Yaralı-
lardan Mehmet Evren, yapılan
tüm müdahalelere rağmen ha-
yatını kaybetti. Diğer yaralının

ise sağlık durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Ölen gencin cansız
bedeni savcılık incelemesinin
ardından ölüm sebebinin belir-
lenmesi için Bursa Adli Tıp Ku-
rumu’na gönderildi. Jandarma
Komutanlığı ekipleri olayla ilgili
soruşturma başlattı.

CAN VEREN GENÇ 
KALECİYE ACI VEDA 
İnegöl’de, içerisinde sol-

vent (çözücü) bulunan varili
spiral makinesiyle kestikleri
sırada meydana gelen patlama
sonucu hayatını kaybeden ama-
tör spor takımının kalecisi,
gözyaşları içinde toprağa ve-
rildi. İncelemenin ardından ai-
leye teslim edilen Cerrah Genç-
likspor kalecisinin cenazesi
dün öğle namazını müteakip

Cerrah Mahallesi Ca-

mii’nde kılınan cenaze nama-
zının ardından mahalle me-
zarlığında toprağa verildi. Te-
davisi devam eden Rasul Müf-
tiev’in sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenildi. 

“BAŞIMIZ SAĞOLSUN”
Mehmet Evren’in kalecili-

ğini yaptığı Cerrah Gençlikspor
sosyal medya hesaplarından
yaptığı açıklamada, “Kardeşi-
miz, kalecimiz Mehmet Evren
elim bir kaza sonucu hakkın
rahmetine kavuşmuştur. Ba-
şımız sağ olsun Allah rahmet
eylesin ailesine sabırlar versin.”
İfadelerine yer verildi. 

(İHA)

Kimyasal
varil patladı! 
Kimyasal
varil patladı! 
Bursa, İnegöl’de içerisinde az miktarda solvent bulunan varilin spiral makine-
siyle kesildiği sırada meydana gelen patlamada Cerrah Gençlikspor takımının
kalecisi Mehmet Evren(26) hayatını kaybetti, Rasul Müftiev(52) ise yaralandı.

1 ölü, 
1 yaralı
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Bursa’da, depremde hayatını kaybeden
vatandaşlar için Muradiye Camii’nde Mev-
lid-i Şerif programı düzenlendi.

Bursa Deprem Yardım Gönüllüleri Plat-
formu, Kahramanmaraş merkezli 11 ili et-
kileyen depremlerde hayatını kaybeden va-
tandaşlar için Muradiye Camii’nde mevlit
okuttu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan
programa Bursa Büyükşehir Belediye Başkan
Vekili Süleyman Çelik ve çok sayıda vatandaş
da katıldı. Başkan Aktaş ve ekiplerinin deprem
bölgesinde olduğunu belirten Bursa Büyük-
şehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik,
“Değerli arkadaşlarım bu organizasyonun
kurulmasında gerçekten büyük emekler sarf
etti. Bursa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi
deprem bölgesinde. Bizlere de bulunduğumuz
bölgelerdeki bu tür çalışmaları yapmak ve
bu organizasyonların içerisinde olmak düştü”
diye konuştu. Platform gönüllüsü Onur Böb-
rek, “Bursa Deprem Yardım Gönüllüleri Plat-
formu olarak bölgede vefat eden vatandaş-
larımız için Mevlid-i Şerif okuttuk. Depremin
ilk gününden itibaren çeşitli STK’ların bu-
lunduğu oluşumla beraber birçok ailemize
ulaştık bugün katılan herkese çok teşekkür
ederim. Herkesten Allah razı olsun. İnşallah
bir nebze hayır işlemişsek ne mutlu bize,
büyüklerimizin katılımıyla güzel bir program
oldu. Lütfü Taşcı hocamız başta olmak üzere
katılım sağlayan herkesten Allah razı olsun”
şeklinde konuştu. Platform gönüllüsü Güleser
Bilgin ise, “Bursa gönüllüleri olarak deprem
bölgesinde deprem olduğu günden itibaren
Bursa genelinde bir grup kurduk. Allah’a şü-
kürler olsun binlere ulaştık. Afet bölgesinden
gelen bütün vatandaşlarımıza gücümüz yettiği
kadar sıcak bir yuva hazırladık. Allah bu
acıları bize bir daha yaşatmasın. Rabbim
birliğimizi beraberliğimizi bozmasın. İnşallah
daha güzel başarılar, daha güzel hizmetler
yapmak nasip eylesin” ifadelerini kullandı.
Hayatını kaybedenler ve geride kalanlar için
edilen dualarla program sona erdi. (İHA)

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri
Göçmen ve Mülteci Dernekleri
Federasyonu (BGF) ve Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Fahri Başkanı Turhan Gençoğlu,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis, Kırcaali Belediye Meclis
Başkanı Yusein Veliaydin Ahmed,
HÖH Kırcaali İlçe Başkanı Latif
Rasim ve beraberindeki heyeti
Bursa’da konuk etti. Gençoğlu,
ziyarete ilişkin yaptığı konuşmada
2 Nisan’da gerçekleştirilecek Bul-
garistan Erken Genel Parlamento
Seçimleri’ni hatırlatarak “Kom-
şumuz, dostumuz, ortak çıkar-
larımız olan Bulgaristan’da nisan
ayında tekrar çok önemli bir se-
çim var. Bu seçim gerek orada
yaşayan kardeşlerimiz, gerek Tür-
kiye’de yaşayan kardeşlerimiz ve
gerek de hepimizin çocuklarının
açısından çok önemli bir seçim.
Son zamanlarda birçok seçimler
oldu evet yorulduk. Ama biz ne
zahmetli günler gördük, nereleri
aştık. Dolayısıyla bu seçimlere
gereken önemi vererek, hepimizin
gerekli altyapıları hazırlamasını,
hazırlıklarımızı tamamlamamız
çok önemli” dedi. Gençoğlu, seçim
öncesi birlik çağrısını yineleyerek,
“Bir bütün olarak hareket ederek
inşallah bu seçimlerde en güzel

bir şekilde Hak ve Özgürlük Par-
tisi’ndeki kardeşlerimize, oradaki
iktidar ortağı yapabilecek konu-
ma getirecek oyları inşallah sağlar
ve bu arzu ettiğimiz başarıya da
inşallah ulaşırız. Bizlerin orada
temsili açısından bu seçimler çok
önemli. İnşallah bu seçimlerde
gerekli katılımı sağlayarak, birlik
beraberlik içerisinde hareket ede-
rek en güzel bir şekilde bu se-
çimlerde arzu ettiğimiz sonuçları
almak en büyük hedefimiz. Bu
seçimlerin komşumuz, dostumuz,
ortak çıkarlarımız olan Bulgaris-
tan’a da hayırlara vesile olmasını
temenni ediyorum” diye konuştu.
Bulgaristan’daki soydaşlarımızı
yakından ilgilendiren seçim ön-
cesi yapılan bu ziyaretin çok kıy-
metli olduğuna dikkat çeken Tur-
han Gençoğlu, “Etimiz, tırnağı-
mız olan Bulgaristan’dan çok de-
ğerli kardeşlerimizi bugün ara-
mızda görmek bizim için büyük
bir mutluluk. Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis ve berabe-
rindeki heyet çok değer verdiği-
miz isimlerden oluşuyor. Kendi-
lerini burada misafir etmekten
büyük bir onur duyuyoruz” ifa-
delerini kullandı.

Bursa’ya ziyaret gerçekleştiren
Kırcaali heyetinin 2 Nisan’daki
seçimle ilgili önemli çalışmalar
gerçekleştirdiğini belirten Gen-
çoğlu, “Bu çalışmalarında başa-
rılar diliyorum. Umuyoruz ki bu
çalışmalarla beraber arzu edilen
katılımlar en güzel şekilde sağ-
lanır. İnşallah bu seçimlerin, he-
pimizin komşumuz Bulgaristan
için hayırlara vesile olmasını da
temenni ediyorum” dedi. Turhan

Gençoğlu, 11 ili etkileyen ve 44
binden fazla insanımızın hayatını
kaybettiği depremleri dolayısıyla
başsağlığı dileklerini ileterek “Ben
bu depremde aramızdan ayrılan
kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan
rahmet diliyorum. Ailelerine baş
sağlığı diliyorum. Yaralı olan kar-
deşlerimize de en kısa zamanda
eski sıhhatlerine kavuşmalarını
Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyo-
rum” diye konuştu. Kırcaali Be-
lediye Başkanı Hasan Azis de,
“Türkiye’nin zor günlerinde, zor
zamanlarında yanında olduğu-
muzu bilmesini istiyoruz. Bizler
de kardeşlerimizle birlikte olmak
için Bursa’ya, Trakya’ya, İstan-
bul’a ve İzmir’e gelerek vatan-
daşlarımızın acısını paylaşmak
istedik. Kırcaali’deki çocuklarımız
da bu elim olaydan etkilenen kar-
deşleri için bir kampanya düzen-
ledi. Hak ve Özgürlükler Hareketi
olarak da depremin yaşandığı ilk
günden itibaren Bulgaristan ge-
nelinde belediye başkanlarımız,
parti yönetimlerimiz ve vatan-
daşlarımızla seferber olduk ve
topladığımız yardımları zor gün-
ler yaşayan bölgelere ulaştırdık”
dedi. Yaklaşan seçimlere de dikkat
çeken Azis, “Hak ve Özgürlükler
Hareketi olarak önümüzdeki se-
çimlerde hükümeti yönetmeye
aday olduğumuzu söylüyoruz.
Ama aday olmakla iş bitmiyor.
Gücümüze güvenerek bunu söy-
lememiz gerekiyor. Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi olarak Bulga-
ristan’daki ve Türkiye’deki va-
tandaşlarımızın desteği ile he-
defimizi gerçekleştirebiliriz” ifa-
delerini kullandı. (İHA)

Osmangazi Belediyesi, asrın
felaketinden en çok etkilenen
illerden olan Hatay’da muhte-
mel salgın hastalıklara ve haşere
oluşumuna karşı başlattığı ilaç-
lama ve dezenfeksiyon çalış-
malarını aralıksız sürdürüyor.
Osmangazi Belediyesi, Kahra-
manmaraş merkezli depremler
sonrası muhtemel salgın has-
talıkların depremzedelere bu-
laşmaması için Hatay’ın Sa-
mandağ ve Defne ilçelerinde
ilaçlama çalışması yürütüyor.
Osmangazi Belediyesi Çevre
Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ekipleri, ortak kullanım alanları,
tuvalet, çöp konteynerleri, duş
ve çadırlar başta olmak üzere
tüm alanları ilaçlayarak salgın
hastalıklara, bit, pire ve haşe-
relere karşı steril hale getiriyor.
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, deprem böl-
gesinde yürütülen çalışmalarla
ilgili olarak, “Hepimizi derinden
üzen depremin ilk anından iti-
baren belediyemizin tüm im-
kanlarını afetzede kardeşlerimiz
için seferber ettik. Bölgedeki
depremzede vatandaşlarımızın
yaralarını sarmak için çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. Gerek
arama kurtarma ekiplerimizle
gerekse bölgeye gönderdiğimiz
yardım tırları ve iş makinala-
rıyla kardeşlerimizin yanında
olduk. Ayrıca salgın riskine
karşı çöp toplama araçlarımızı
da gönderdik. Ekipleriniz muh-
temel salgın hastalık riskine
karşı ekiplerimiz ilaçlama ve
dezenfeksiyon işlemleri gerçek-
leştiriyor” dedi. 

(İHA)

Kış soğuğuna
aldırmadan İznik
Gölü’ne girdiler 

Bursa’da üç arkadaş kış so-
ğuğuna aldırmadan Türkiye’nin
5., Marmara’nın en büyük gölü
olan İznik Gölü’ne girerek yüz-
dü. Hava sıcaklığının mevsim
normallerinin üzerinde seyret-
tiği şubat ayında İznik sahili
piknikçi ve turistlerin akınına
uğradı. İznik ilçesinde yaşayan
57 yaşındaki Hasan Aygün ve
arkadaşları ise soğuk havada
İznik Gölü’nde yüzerek keyfini
çıkardı. Buz gibi suda kulaç
atarak yüzen Akgün, ”Soğuk
suyun insan sağlığı açısından
faydalı olduğunu düşünüyo-
rum. İki yıldır yaz kış yüzüyo-
rum. Bana eşlik eden arkadaş-
larım da var. Ama benim gibi
istikrar sağlayamadılar. Ama
herkese bunu önermiyorum.
Sakin şehir İznik ilçemiz turizm
açısından büyük bir potansiyele
sahiptir. Ben buradan herkese
sesleniyorum. Her açıdan doğal
güzellikleri ile meşhur ilçemize
gezi turları düzenleyerek, gelip
bütün bu güzellikleri yakından
görsünler” dedi. 

(İHA)

Deprem bölgesi
hastalık ve haşere
oluşumuna 
karşı ilaçlanıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük
felaketlerinden olan ve toplam 11
ilde 13,5 milyon insanı doğrudan
etkileyen Kahramanmaraş deprem-
lerinin ardından depremzedelerin
yaralarını sarmak için başta devlet
kurumları olmak üzere tüm ülke se-
ferber oldu. Ülke genelinde başlatılan
yardım seferberliği ile bölgeye ihtiyaç

duyulan malzemeler ulaştırılırken,
sanayiciler de bölgede yaşayanlar
için harekete geçti. NOSAB Yönetim
Kurulu Başkanı ve OSBÜK Yönetim
Kurulu Üyesi Erol Gülmez, bölge sa-
nayicileri olarak depremi haber al-
dıkları ilk andan itibaren yardım se-
ferberliği başlattıklarını söyledi. İlk
etapta gıda, giyim ve hijyen başta
olmak üzere bölge halkının acil ihtiyaç
duyduğu malzemeleri hızlıca topar-
layarak bölgeye ulaştırdıklarını be-
lirten Gülmez, “Maddi manevi bölge
halkının her zaman yanında olacağız.
Öncelikli olarak çadır, ısınma, gıda,
giysi, tuvalet ve hijyen gibi temel in-
sani ihtiyaçlarını karşıladık. Ancak
daha da önemlisi kalıcı barınma ve

güvenlik ihtiyaçlarının giderilmesidir.
Barınma ihtiyacını karşılamak üzere
NOSAB olarak ilk etapta 100 adet
konteyner hazırladık. Demonte ola-
rak hazırlanan konteynır evler, bir
tır ile 25 adet gönderebilecek şekilde
özel hazırlandı. Böylelikle bölgeye
daha hızlı ve daha çok miktarda kon-
teynır gönderebilme imkanı yakala-
dık” şeklinde konuştu. Böylesine bü-
yük bir felaketi yaşamış insanların
korkuya kapılmasının ve ilk panikle
bölgeyi terk etmeye çalışmasının ga-
yet insani bir refleks olarak görülmesi
gerektiğini söyleyen Gülmez, ancak
orta ve uzun vadede herkesin bölgeyi
terk etmesi halinde bölgenin tıpkı
tarihteki Pompei kenti gibi hayalet

bir bölgeye dönüşmesi riski olduğu-
nun altını çizdi. Afete maruz kalan
11 ilin 2022 yılında 20,1 milyar dolar
gibi bir rakamla ülke ihracatının yak-
laşık yüzde 10’unu gerçekleştirdiğini
hatırlatan Gülmez, bu şehirlerdeki
sanayici meslektaşlarının ve OSB yö-
netimlerindeki tanıdıklarının bu göç
sebebiyle fabrikalarını kapatmak ya
da taşımak zorunda kalacaklarını
kendilerine ilettiklerini söyledi. Gül-
mez, OSBÜK Yönetim Kurulu’nda
da gündeme gelen bu konu hakkında
OSBÜK’ün tersine göçün başlatılması
için çalışmalar yapılması gerektiği
kararı alındığını hatırlattı. 

(İHA)

Demonte konteynır evler 
depremzedeler için hazırlanıyor 
Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi (NOSAB)
Yönetim Kurulu Başkanı
ve Organize Sanayi
Bölgeleri Üst Kuruluşu
(OSBÜK) Yönetim
Kurulu Üyesi Erol
Gülmez, “İlk etapta 100
adet konteyner
hazırladık. Demonte
olarak hazırlanan
konteynır evler, bir tır ile
25 adet gönderebilecek
şekilde özel planlandı.
Böylelikle bölgeye daha
hızlı ve daha çok
miktarda konteynır
gönderebilme imkanı
yakaladık” dedi.

Tarihi Muradiye
Camii’nde 
depremzedeler için
mevlit okundu 

Gençoğlu 2 Nisan’ı işaret etti,
‘birlik ve beraberlik çağrısı’ yaptı 
BAL-GÖÇ, BGF ve BRTK
Fahri Başkanı Turhan
Gençoğlu, 2 Nisan’da
yapılacak olan Bulgaristan
Erken Genel Parlamento
Seçimleri’ne dikkat
çekerek birlik çağrısı yaptı.
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Toplum

Hava Durumu

BURSA
BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

24/10

22/11

21/12

24/12
22/13

18/12

23/9

19/13

20/14

19/10

İmsak
Güneş
Öğle

İkindi
Akşam

Yatsı

06:11
07:34
13:22
16:27
18:59
20:17

BURSA
PAZARTESİ

24/10

ÇARŞAMBA

23/9
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Depremde yıkılan binalara yapı ruh-
satında imzası bulunan belediye başkan-
larıyla alakalı da Yargıtay’dan emsal bir
karar çıktı. Yüksek Mahkeme, deprem ne-
ticesinde yıkılan binanın yapı ruhsatını
onaylayan Belediye Başkanı olan sanığın
eyleminin görevi kötüye kullanma suçunu
oluşturduğuna hükmetti. Depremde yıkılan
binaların inşaatında ihmali bulunanlara
yönelik operasyonlar hız kesmeden sürüyor.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, 2011 Van dep-
reminde yıkılan binaya yapı ruhsatı veren
ilçe belediye başkanını suçlu buldu. İki
kişiye mezar olan binanın inşaatında ku-
suru bulunanlar Ağır Ceza Mahkemesi’nde
hakim karşısına çıktı. Mahkeme, bazı sa-
nıkların cezasının zamanaşımı sebebiyle
düşürülmesine hükmetti. ‘Görevi kötüye
kullanmak’ ile suçlanan belediye başkanı
için verilen düşme kararı cumhuriyet

savcısı tarafından Yargıtay’a taşındı. Yar-
gıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir
karara imza attı. Kararda şöyle denildi:
“Söz konusu apartmanının yıkılması so-
nucu 2 kişi hayatını kaybetmiştir. Yapılan
otopsi işlemleri sonucu ölenlerin göçüğe
(depreme) bağlı olarak hayatlarını kay-
bettiklerinin tespit edildiği ortadadır. Ağır
Ceza Mahkemesi, bina sahibi ve müteahhidi
olan sanıkla, inşaatın teknik uygulama
sorumluluğunu üstlenen inşaat mühen-
disinin (fenni mesul) sanık ve yapının
inşaat ustasının sanık hakkında ayrı ayrı
hükmün açıklanmasının geri bırakılması
kararlarını vermiştir. Dosya çerçevesinden,
binanın yapım yılı tam olarak bilinmemekte
olup, 22.12.2000 tarih ve 2000/56 nu-
maralı yapı ruhsatının verildiği ancak yapı
kullanma izin belgesinin bulunmadığı an-
laşılmıştır. Apartmanın yapım yılına göre,

1997 yılından sonra inşa edildiğinden
1997-Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik çerçevesine girdiği,
apartmana ait mimari, statik ve elektrik
tesisat projelerinin tam olarak mevcut ol-
madığı, ancak zemin etüt raporunun bu-
lunduğu ortadadır. 1997 yılında yayımla-
nan Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen mi-
nimum beton sınıfı olan C16’dan daha
düşük olduğu, birinci ve ikinci derece dep-
rem bölgelerindeki binalarda C20 veya
daha yüksek dayanımlı beton kullanılma-
sının zorunlu olduğu ibaresinin bulunduğu
ortadadır. İçişleri Bakanlığı da sanık belediye
başkanı hakkında soruşturma izni ver-
miştir. En son ruhsatı onaylayan ve mü-
hürleyen kişinin ise Belediye Başkanı ol-
duğunun anlaşıldığı, ilgili imar mevzuatı
gereği yapı ruhsatı ekinde bulunması ge-
reken belgelerin olup olmadığını kontrol
etmeden önüne gelen evrakı imzalayarak
onaylayan sanığın, görevinin gereklerini
yapmakta ihmal göstermesi nedeni ile bu
sanığın eyleminin görevi kötüye kullanma
suçunu oluşturduğu ve anılan suçun za-
manaşımına uğradığı görülmektedir. Ya-
pılan yargılama sonunda, sanık belediye
başkanı hakkında açılan davanın, suç ta-
rihinden karar tarihine kadar süre içinde
zamanaşımının dolduğu gerekçeleri gös-
terilerek mahkemece düşmesine karar ve-
rilmesinde isabetsizlik bulunmadığından,
sanık müdafinin sanığın beraatine karar
verilmesi gerektiğine, mahalli cumhuriyet
savcısının ise sanık hakkında taksirle öl-
dürme suçundan mahkumiyet kararı ve-
rilmesi gerektiğine ilişkin temyiz itirazla-
rının reddiyle, hükmün onanmasına oy
birliği ile karar verilmiştir.” (İHA)

Bursa’nın İnegöl ilçesinde seyre-
derken devrilen bisikletten düşen al-
kollü sürücü, polis ekiplerine zor
anlar yaşattı. Alkol testinde 425 pro-
mil alkollü olduğu tespit edilen sü-
rücü, ifadesi alınmak üzere karakola
götürüldü. Kaza, Bursa-Ankara ka-
rayolu üzeri İnegöl girişinde meydana
geldi. İnegöl’den Bozüyük istikame-
tine seyir halinde olan sürücü Latif
G.(50) yönetimindeki elektrikli bi-
siklet, sürücüsünün kontrolünden
çıkarak devrildi. Kazayı gören vatan-
daşlar durumu 112’ ye bildirdi. Olay
yerine gelen sağlık ekiplerinin teda-
visini reddeden sürücü, polis ekiple-
rine de zor anlar yaşattı. Polis aracına
alınan şahıs, polis ekiplerinin alkol
testini ısrarlar sonucu kabul etti. 425
promil alkollü olduğu tespit edilen
sürücüye alkollü araç kullanmaktan
4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.
Sürücü belgesine 6 süreyle el konulan
sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola
götürüldü. 

(İHA)

Depremde yıkılan binalara ruhsat
veren başkanlara kötü haber 

Tüm Türkiye’yi yasa
boğan deprem

felaketinin ardından
gözler, yıkılan

binaların inşaat
sürecine ve

müteahhitlerine
çevrildi. Türkiye

genelinde düzenlenen
operasyonlarda yıkılan

binaların inşaatında
ihmali bulunan onlarca

müteahhit tutuklandı. 

Bisikletten
düşen alkollü
sürücü polise
zor anlar yaşattı 

Bursa’nın İnegöl ilçesinde
sürücüsünün kontrolünden çı-
kan otomobil, dereye uçtu.

Edinilen bilgiye göre, İnegöl
Organize Sanayi Bölgesinde de-
renin etrafında dönüş yapmak
isteyen Şükrü Ş. yönetimindeki
16 AUD 131 plakalı otomobil,
direksiyon hakimiyetinin kay-
bolması sonucu Kalburt Dere-
si’ne uçtu. Kazada sürücü ya-
ralanmazken, araç derenin içe-
risinde kaldı. Aracı çıkarmaya
çalışan sürücü başarılı olama-
yınca, otomobili derenin içinde
bırakarak gitti. 

(İHA)

Otomobil 
dereye
uçtu 
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay
Yılmaz, Yıldırım Belediyesi Kırcılar
Aile Konağı’na yerleştirilen aileleri ve
ilçemizde ikamet etmeye başlayan ai-
leleri evlerinde ziyaret edip geçmiş
olsun dileklerini sundu. Türkiye’yi
yasa boğan depremin ardından hemen
harekete geçen Yıldırım Belediyesi,
bölgede yaraları sarmaya devam eder-
ken Yıldırım’a gelen depremzedelere
de destek oluyor. Yıldırım Belediye
Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Be-
lediyesi Kırcılar Aile Konağı’na yer-
leştirilen aileleri ve ilçede ikamet et-
meye başlayan aileleri evlerinde ziyaret
edip geçmiş olsun dileklerini sundu.
Vatandaşlarla sohbet edip ihtiyaçlarıyla
ilgilenen Başkan Oktay Yılmaz, bu
zorlukları el birliği ile aşacaklarını be-
lirtti. Yıldırım Belediyesi’nin düzen-
lediği yardım kampanyalarına vatan-
daşların yoğun ilgi gösterdiğini ifade
eden Başkan Oktay Yılmaz, şunları
kaydetti: “Bugüne kadar 35 tır yardım
malzemesini deprem bölgesine kısa
bir sürede sevk ettik. 190 kişilik arama
kurtarma ekibimiz, toplamda 406
personelimizle depremin yaşandığı
ilk andan itibaren bölgede çalışmalar
gerçekleştirdik. Gaziantep ve Hatay
da 5 noktada her gün 4 bin kişilik
sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik.
Daha sonra ise depremin etkilerini
yerinde müşahede etmek adına afetten
etkilenen Kahramanmaraş’ta arama
kurtarma çalışmaları gerçekleştiren
personelimizle bir araya geldik. Ma-
latya’da ve Hatay’da kuracağımız kon-
teyner kent çalışmalarını inceledik.
Temizlik çalışmaları gerçekleştiren
personelimizi ziyaret ettik ve bölge
halkına geçmiş olsun dileklerimizi
ilettik. Bizler büyük bir milletiz. Allah’a
şükür güçlü bir devlete sahibiz. Yara-
larımızı en kısa sürede saracağımızdan
hiç şüphemiz yoktur. Devletimiz dep-
remden etkilenen vatandaşlarımız
için gereken her şeyi yapıyor. Biz de
Yıldırım Belediyesi olarak kentimize
gelen depremzedelerimiz için elimiz-
den gelen her türlü destekte bulunuyor,
bölgedeki çalışmalarımızı sürdürü-
yoruz. Bu vesile ile ilk günden beri
deprem bölgesine yardımlarını esir-
gemeyen tüm hemşehrilerimize te-
şekkür ediyorum” dedi. (İHA)

Çok değil 20 gün öncesine kadar
‘medeniyetlerin beşiği’ olarak anılan,
her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti
ağırlayan Hatay’dan geriye enkaz yı-
ğınları, tarifsiz acılar ve enkazdan
kurtulanlar için zor bir hayat kaldı.
Enkaz yığınları arasında kaybedilen
canların acısı tazeliğini korurken, ge-
riye kalanlar için ise artık hayat çok
daha zor. Evleri yıkıldığı için çadırlara
ve konteynerlere yerleşen Hataylıların
en önemli sorunlarından biri de su.
Peş peşe gelen depremler yüzünden
şehrin altyapısı kullanılamaz hale

gelince, afetzedeler ihtiyaçlarını ta-
şıma suyla karşılamaya çalışıyor.

BURSA EKİBİ DEVREDE

Büyük depremin ikinci haftasında
Hatay’da görevlendirilen ve geçici ba-
rınma alanları oluşturmak, yardımların
dağıtımını koordine etmek ve seyyar
tuvaletler kurmakla görevlendirilen
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bunun
yanı sıra depremzedelerin tüm ihti-
yaçlarını karşılamaya çalışıyor. Kul-
lanma suyu temininde yaşanan zorluk
nedeniyle Tarım ve Peyzaj A.Ş. mari-

fetiyle 5 su tankeri ile sahaya inen
Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın im-
dadına yetişiyor. Ekipler; rutin olarak
seyyar tuvaletlerin depolarına su tak-
viyesi yapmanın yanında, mahalle
mahalle sokak sokak gezip, vatandaş-
ların kullanma suyu ihtiyacını karşı-
lıyor. Her sabah 5 tankerle sahaya
çıkan ekipler, güneş batana kadar de-
falarca tur atıp, her gün 300 ton suyu
Hataylılarla buluşturuyor.

SU SEVİNCİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin

su tankerini mahallenin girişinde gö-
ren vatandaşlar da büyük sevinç ya-
şıyor. Vatandaşlar; su bidonları, le-
ğenler ve bakraçlar, ne varsa bulup
tankerin yanında sıraya geçiyor. Su-
suzluk yüzünden günlerdir çocukla-
rına banyo bile yaptıramayan ailelerin
tek derdi ise ihtiyaçlarını karşılaya-
bilecek birkaç bidon su alabilmek.
Tankerden sularını alan depremze-
deler, bir günü daha susuz geçirme-
yeceklerinin mutluluğu ile kaldıkları
çadırın yolunu tutuyor. 

(BÜLTEN)

Su tankerleri
depremzedeler
için sahada 

Mustafakemalpaşa ilçesinde temeli
1991 yılında atılan ancak hiç kullanıl-
madan kaderine terk edilen yüzme ha-
vuzunun bulunduğu alanı sosyal, kül-
türel, sanatsal ve sportif aktivitelerin
merkezi haline getirecek dev projede,
çalışmalar sona geldi. İlçe girişindeki
Etibank’ın karşısında bulunan yaklaşık
37 dönümlük alanı ilçeye kazandırmak
için devreye giren Büyükşehir Belediyesi,
içinde yüzme havuzu, tenis kortları,
spor salonları, sahalar, bisiklet ve yü-
rüyüş parkurları, konferans ve sergi
salonları ile belediye hizmet birimlerinin
bulunacağı dev kompleks için Gençlik
Hizmetleri ve Spor Bakanlığı’na bağlı

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile işbir-
liğine gitmişti.

Kültür Merkezi, ek hizmet binası,
spor salonu ve açık spor tesisleri olmak
üzere dört aşamada yürütülen çalışmalar
tamamlanma aşamasına geldi. Kültür
merkezinde tüm çatı ve cephe kaplama
imalatları, iç mekanlarda salonların tri-
bün ve duvar kaplama imalatları, ısıtma
–soğutma, havalandırma kanal ve boru
işleri, yangın tesisatları, elektrik kablo
çekim işleri tamamlandı. Ek hizmet bi-
nasında işlemler son aşamaya gelirken,
spor salonu, basketbol ve voleybol sa-
haları da hazırlandı. Otopark ve çevre
düzenlemesi çalışmaları bitmek üzere
olan tesislerin, Mart ayı içerisinde açıl-
ması planlanıyor. Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş, bünyesinde eği-
tim, kültür, sanat ve spor alanlarını
barındıran tesisin tam bir yaşam mer-
kezi olacağını söyledi. İlçe halkına 7/24
hizmet edecek bir mekan hazırlandığını
dile getiren Başkan Aktaş, büyük şe-
hirlerde bile az rastlanır tesislerden bir
tanesinin Mustafakemalpaşa’da hayat
bulduğunu dile getirdi. (BÜLTEN)

Vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak
ve temel ihtiyaçlarına cevap verecek projeleri
hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, Bağlaraltı
Mahallesi’ne Kapalı Pazar Yeri kazandırıyor.
Proje ile bölgedeki otopark ihtiyacı da büyük
oranda karşılanacak. 6 bin 63 metrekarelik
inşaat alanı üzerine yapılacak olan Bağlaraltı
Kapalı Pazar Yeri’nde 180 pazar tezgâhı,
66 araçlık kapalı otopark ve 4 dükkân yer
alacak. Modern tesis, pazarın kurulmadığı
günlerde otopark olarak hizmet verecek.
Sokak aralarında kurulan, iklim şartlarına
karşı elverişsiz olan pazar yerlerinin yerine
modern kapalı pazar yerleri inşa ederek
Yıldırımlı vatandaşlara sağlıklı bir şekilde
alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirten
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz,

“Günlük yaşamın bir parçası olan pazar
alışverişini karmaşa ve sağlıksız ortamlardan
modern mekânlara taşıyoruz. Mevcut pa-
zaryerlerimizi de ilçemize yakışır hale geti-
riyoruz. Bu çerçevede hem pazar alanı hem
otopark hem de kültür merkezi olarak hiz-
met veren Piremir, Güllük-Mimarsinan,
Millet pazar yerlerinin ardından şimdi de
Arabayatağı Mahallesi’ndeki mevcut pazar
alanına da hemşehrilerimizin gönül rahat-
lığıyla hijyenik ve sağlıklı imkanlarda alışveriş
yapmaları için Büyükşehir Belediyesi ile
birlikte modern bir kapalı pazar alanına
dönüştürüyoruz. Yine Yıldırım Belediyesi
olarak Bağlaraltı Kapalı Pazar Yeri’ni ilçemize
kazandırmak adına tüm gücümüzle çalışı-
yoruz. Kısa süre içerisinde tamamlayıp hiz-
mete açacağımız 6 bin 63 metrekarelik
inşaat alanına sahip pazar yerinin bünye-
sinde 180 pazar tezgâhı, 66 araçlık kapalı
otopark ve 4 dükkân yer alacak. Hedefimiz
hemşehrilerimiz için nitelikli sosyal yaşam
alanlarını oluşturmak, bunları korumak,
geliştirmek ve bu hizmetlerden, imkânlardan
en güzel bir şekilde yararlanmalarını sağ-
lamak” ifadelerini kullandı. (İHA)

Hatay’da peş peşe gelen
depremlerle kentin
altyapısının kullanılamaz
hale gelmesi yüzünden
içme ve kullanma suyu
en önemli ihtiyaçlardan
biri. Bursa Büyükşehir
Belediyesi de Tarım
Peyzaj A.Ş marifetiyle
gün boyu tankerlerle su
taşıyıp, afetzedelerin
kullanma suyu ihtiyacını
karşılıyor.

Bağlaraltı’na
modern
pazar yeri 
Yıldırım’ı daha sağlıklı 
geleceğe taşımak adına kentsel
dönüşüm projelerine ağırlık
veren Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, Bağlaraltı
Mahallesi’ne kazandırılacak
olan Bağlaraltı Kapalı Pazar
Yeri’nde devam eden
çalışmaları yerinde inceledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
Mustafakemalpaşa ilçesine
kazandıracağı Gençlik Merkezi
Sosyal Yaşam ve Spor Tesisleri,
açılış için gün sayıyor.
Çalışmaların son aşamaya geldiği
tesislerin, Mart ayı içerisinde
hizmete alınması planlanıyor.

Mustafakemalpaşa
dev tesise kavuşuyor! 

Hatay 
için seferberlik
sürüyor

Hatay’da Türkiye genelinden gelen
yardımların dağıtımı, geçici yaşam
alanlarının oluşturulması ve seyyar
tuvaletlerin kurulması görevlerini üst-
lenen Bursa Büyükşehir Belediyesi,
bir hayırsever tarafından gönderilen
bebek ve çocuk giyim malzemelerini
Sahra Hastanesi yetkililerine teslim
ederek ihtiyaç duyulan malzemeleri
vatandaşlara ulaştırmış oldu. Asrın
felaketi olarak nitelendirilen depremin
hemen ardından bölgeye ulaşan Bursa
Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep’in
ardından Hatay’da yardımların dağı-
tımı, seyyar tuvaletler kurulum ve
temizliği ile geçici barınma alanlarının
kurulumu ile görevlerini ilk günden
itibaren aralıksız sürdürüyor. Bunların
yanında, altyapı hizmetlerinden ilaç-
lamaya, sokak hayvanlarının beslen-
mesinden sosyal desteklere kadar her
alanda yoğun bir çalışma sergileyen
Büyükşehir Belediyesi, hayırseverler
tarafından koordinasyon merkezine
ulaştırılan yardım kolilerini de teslim
ederek depremzedelere kısa sürede
ulaştırıyor. Son olarak bir hayırsever
tarafından gönderilen 2000 adet kız-
erkek çocuk iç giyim, 1000 adet çocuk
çorabı ve 1000 adet bebek giyim ürün-
leri, Büyükşehir Belediyesi yetkililerince
teslim alındı. Ekipler daha sonra mal-
zemeleri Sahra Hastanesi yetkililerine
teslim etti. (BÜLTEN)

Başkan Yılmaz’dan 
depremzedelere 
ziyaret 
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Piyasalarda oluşan belirsizliklerin
azalması için tarihte büyük depremler
sonrası borsanın tatil edildiği görülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremler
nedeniyle borsada da oynaklık had
safhaya ulaştı. Borsa İstanbul, 6 Şu-
bat’taki depremlerin ardından pazartesi
günü depo şartı ve açığa satma yasağı
gibi önlemlerle işlemlere başladı. Dep-
remin ilk gününde yüzde 1,35 değer
kaybeden, ikinci gününde de artan
satış baskısıyla yüzde 8,62 gerileyen
BIST 100 endeksi, çarşamba günü açı-
lışın ardından oluşan sağlıksız fiyat
hareketleri nedeniyle 5 işlem günü
tatil edildi. Borsa İstanbul 15 Şubat’ta
işlemlere başlamadan önce, Sermaye
Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul,
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzen-
leme ve Denetleme Kurumu ile Ban-
kacılık Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumunun (BDDK) aldığı önlemler açık-
landı. Alınan önlemlerle hisse geri alı-
mında bürokratik süreçler kısaltıldı,
Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES)
devlet katkısı fonlarının asgari hisse
bulundurma yükümlülükleri artırıldı.
Borsa İstanbul’un depremden sonra
alınan önlemlerle tekrar işleme açıldığı
15 Şubat Çarşamba günü yüzde 9,88
değer kazanan BIST 100 endeksi, per-
şembe gününe yüzde 7’den fazla yük-
selişle başlamasına karşın kazançlarının
önemli bir kısmını geri vererek günü
1,17 artışla tamamladı. Geçen hafta
da dengelenme çabalarının öne çıktığı
gözlemlenen BIST 100 endeksi, haftalık
bazda yüzde 0,63 artışla 5.058,75 pua-
na çıkarak deprem öncesi seviyenin
üzerinde kalmaya devam etti.

BÖLGEDEKİ ŞİRKETLER 
İÇİN ÖZEL ÖNLEM ALINDI
Özellikle deprem bölgesinde bulunan

şirketler söz konusu durumdan görece
daha fazla etkilenirken, hasar tespit ça-
lışmaları sona erene kadar bazı şirketlerin
borsada işlem görmesine ara verildi. Bu
kapsamda Sasa Polyester, Bossa Ticaret
ve Sanayi İşletmeleri, Bilici Yatırım,
Sanko Pazarlama ve Rubenis Tekstil,
fabrikalarında önemli bir hasar oluşma-
dığını ve üretimin devam ettiğini duyu-
rurken, şirketlerin işlem sıraları aynı
gün açıldı. İskenderun Demir Çelik ve
Hatay Tekstil 20 Şubat’ta işleme açılırken,
Arsan Tekstil hala kapalı bulunuyor.
Arsan Tekstil’in konuya ilişkin Kamuyu
Aydınlatma Platformu’na (KAP) gön-
derdiği bildiride, hasar dosyası açıldığı
ve sürecin devam ettiği belirtildi.

DEPREMLER SONRASI BIST 
100 ENDEKSİNİN SEYRİ
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 17 Ağus-

tos 1999’da meydana gelen deprem ne-
deniyle Borsa İstanbul 7 iş gücü boyunca
işleme kapatılmıştı. BIST 100 endeksi,
26 Ağustos’ta işleme açılmasının ardından
önceki kapanış seviyesine göre yüzde

10,4 gerilese de ertesi gün bu kayıplarının
bir kısmını telafi etmiş ve yüzde 1,4 yük-
selmişti. BIST 100 endeksi, 1999 depremi
sonrası işleme açılmasının ardından geçen
bir aylık sürede yüzde 6,4 artıya geçmişti.
Endeksin bir aylık sürede kayıplarını
telafi ederek artıya geçmesine en büyük
katkı taş, toprak ve metal ana sektörle-
rinden gelmişti. BIST 100 endeksi, 23
Ekim 2011’de Van’ın Erciş ilçesinde mey-
dana gelen deprem sonrası ise sınırlı
tepki vermiş ve 24 Ekim 2011’de günlük
bazda yüzde 0,9 gerilemişti. Haftalık
bazda yüzde 0,4 değer kazanan endeks,
23 Kasım’a kadar geçen bir ayda ise böl-
gede yeni depremlerin yaşanması ile
yüzde 10’un üzerinde düşüş kaydetmişti.
Elazığ’da 24 Ocak 2020’de meydana gelen
deprem öncesi tarihi zirvelerinde seyreden
BIST 100 endeksinde günlük kayıp yüzde
0,3 düzeyinde gerçekleşirken, endeks
haftalık bazda yüzde 2,5 ve aylık bazda
yüzde 6’yı aşkın değer kaybetmişti. Son
olarak, İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana
gelen depremde BIST 100 endeksi, günlük
bazda yüzde1,3 değer yitirmişti. Endeks
haftalık bazda kayıplarını telafi ederek
yüzde 7,2 artış kaydederken, aylık bazdaki
yükseliş yüzde 15,4 olmuştu. (AA)

NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 
TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01786437

İŞİN ADI : 15.000,00 TL. (+KDV) Tahmini aylık kira bedelli, 54.000,00 
TL. geçici teminatlı 1/1000 Ölçekli Nilüfer Batıkent Uygulama İmar Planı 
dahilinde 19 Mayıs Mahallesi 4445 ada 7 parselde bulunan mülkiyeti Be-
lediyemize ait 2.762,92 m² Spor Alanının 10 yıl süre ile kiralanması işi 
2886 Sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihaleye 
konulmuştur. 
İhalesi Belediyemiz Encümeninde 08.03.2023 Çarşamba günü saat 
14.00’de yapılacaktır. Şartnamesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Bü-
rosunda görülebilir. Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
İhaleye iştirak edecek şahısların; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) Kanuni ikametgahlarını gösterir belge (Yerleşim Yeri Belgesi vb.),  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Nüfus Cüzdan örneği,  
İhaleye iştirak edecek tüzel kişilerin; 
a) Geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,  
b) 2023 yılında alınmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkarlar 
Odasına kayıtlı olduğuna dair belge,  
c) Vekaleten başvurularda vekaletname, 
d) Noter tasdikli imza sirküleri ile birlikte belirtilen ihale gün ve saatinde 
Encümenimize müracaatları ilan olunur. 
www.nilufer.bel.tr 
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 5.088 - 5.059ALTIN: 1.098,88 / 1.099,08EURO: 19,9056 / 19,9124DOLAR: 18,8731 / 18,8774

T.C. 
BURSA 7. İCRA DAİRESİ

2022/2163 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE İLANI

Örnek No:55*

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01787219

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa
çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara
ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/2163
TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer,
muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Gürsu İlçe, KURTULUŞ Mahalle, 440 Ada, 32
Parsel, Kıymet takdirine konu taşınmaz Atatürk Caddesine cepheli olup
1/1000 ölçekli plan gereği arsa olarak değerlendirilmektedir.
Adresi : Taşınmaz Arsadır. 
Yüzölçümü : 218,61 m2 
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 1.639.575,00 TL 
KDV Oranı : %8 
Kaydındaki Şerhler: 
Diğer : Bursa 11.Noterliği 25/06/2021 tarih ve 11392 yevmiye
sözleşmedeki kat karşılığı inşaat hakkı vardır.
Artırma Bilgileri
1. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 26/04/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 03/05/2023 - 11:01
2. Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 31/05/2023 - 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 07/06/2023 - 11:01
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Tüm ülkeyi derinden sarsan bu
iki depremin ardından birçok vatan-
daşımızı kaybettik yuvalar yıkıldı.
Depremden her kurtulan can ile
mutlu olduk ama unutmamamız ge-
reken bir husus var. Böylesine yıkıcı
bir şey yaşamak kişide fiziksel ve
psikolojik yaralar açabilir.

Konu ile ilgili, 11 ili etkileyen yı-
kıcı afet sonrasında psikolojik sağ-
lamlığın önemli olduğunu
vurgulayan Doç. Dr. Oğuz Tan; kişi-
lerin yaşanan afetlerden sonra her
zamankinden daha büyük acılar ya-
şadığını, psikolojik sağlamlığı oluş-
turabilmek için kontrol edilebilecek
olan noktalara odaklanmayı ve sos-
yal ilişkilerin benimsenmesi gerekti-
ğini ifade ediyor. Doğal afetlerden
sonra sadece belirli olumsuz duygu-

ların yaşanmadığını kaydeden Doç.
Dr. Oğuz Tan, çaresizlik duygusuyla
baş etmek için dayanışma içerisinde
olmayı ve iletişim kurmayı tavsiye
ediyor.

Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Oğuz
Tan, afet sonrasında kişilerdeki psi-
kolojik sağlamlığın önemi hakkında
kritik bilgiler paylaştı, tavsiyelerde
bulundu.

Doğal afetlerden sonra insanla-
rın her zamankinden daha büyük
acılar yaşadığını vurgulayan Doç.
Dr. Oğuz Tan, şunları söyledi: “Ya-
şanan durum çok daha büyük bir
stres kaynağı oluyor. Psikolojik sağ-
lamlığı travma karşısında zihin es-
nekliği gösterebilme, uyum
gösterebilme, adapte olabilme ve ye-
terliğini sürdürebilme kabiliyeti ola-

rak tanımlayabiliriz. Kişi psikolojik
sağlamlığını yitirirse yapabilecekle-
rini de yapamaz. Hem travmayla
baş etme gücünü yitirir, ümitsizliğe
kapılır, hem de çevresine yardım
edemez. Kontrol edilemeyen nokta-

lara değil, kontrol edebilecek nokta-
lara odaklanılmalı. Kişi, elinden ne
geliyorsa ve neyi başarabilecekse
ona odaklanmalı. Bir diğer unsur ise
geleceğe yönelmek. Kişi, gelecekte
olabilecekleri ve elinden gelen
olumlu şeyleri yapabileceğini dü-
şünmeli. Son olarak kişi sosyal iliş-
kileri benimsemeli, arkadaşları,
ailesi ve hayatta kalan dostlarına sa-
rılabilmeli. Kişi, korku ve güvensiz-
lik de yaşayabilir. ‘Hayatım
tehlikede, geleceğim mahvoldu, bu
acıyla nasıl baş edeceğim?’ gibi dü-
şüncelerle kişi kendisini çaresiz his-
sedebilir. Çaresizlikle baş etmede en
etkili yol dayanışmadır. Hepimiz
afetzedelerin yanındayız. Bunu his-
setmeleri gerek. Afetzedeler de afet-
ten kurtulanlarla, aileleriyle,

arkadaşlarıyla dayanışma içinde ol-
malılar. İletişim çok iyi gelir, olum-
suz duygular bile iletilebilir. Kişi
kendini çok kötü hissediyorsa olum-
suz duyguları bile herkesin duyma-
sında fayda vardır. Kolektif eylem
çok işe yarayabiliyor. Hep beraber
bir işi yapmak, başkalarına yardım
etmek, yardım istemek, yardım iste-
mekten çekinmemek, çaresizlik
duygularını aşmada afetzedelere ve
hepimize yardımcı olacaktır.”

Yaşanan kabus gibi bir depre-
min ardından sürekli o kabusu
başa saran travma sonrası stres
bozukluğu, ciddi bir ruh sağlığı
durumudur. Fiziksel ve mental
sağlığın insanı ayakta tutan ve
dengeleyen iki önemli parça oldu-
ğunu unutmayın...

Ayşe
CANDAN

Afet sonrasında
psikolojik 
sağlamlığa 

dikkat edilmeli

Tarım ve Orman Bakanlığı,
depremzede arıcılara zarar gören
kovanların adedi kadar arılı ko-
van desteği sağlayacak. Tarım ve
Orman Bakanlığı ile Türkiye Arı-
cılar Birliği (TAB), Kahraman-
maraş ve Hatay merkezli dep-
remlerden etkilenen arıcıların
acil ihtiyaçlarının karşılanması
ve sektörün olumsuz etkilenme-
mesi için desteklerini sürdürüyor.
AA muhabirinin derlediği bilgi-
lere göre, Birleşmiş Milletler Gıda
ve Tarım Örgütü (FAO) verileri
dikkate alındığında, Türkiye arı-
cılık sektörü, 2021 yılı itibarıyla
koloni varlığı ve bal üretimi açı-
sından Çin’den sonra 2. sırada
geliyor. Dünya kovan varlığı 101
milyon adet ve bal üretimi 2,1
milyon ton iken, Türkiye İsta-
tistik Kurumunun verilerine göre
2022’de 8,9 milyon kovan varlı-
ğına sahip olan Türkiye’de yıllık
bal üretimi 118 bin ton seviye-
sinde bulunuyor. Ortalama kovan
başı bal veriminin 13 kilogram
olduğu Türkiye’de, bu rakamın
gelecek yıllarda daha da yukarı-

lara çıkarılması hedefleniyor.
Türkiye, coğrafi yapısı, bitki ör-
tüsü ve iklimi bakımından arıcı-
lığa son derece uygun bir du-
rumda bulunuyor. Çiçek (yayla
balı), kestane, kekik, geven, na-
renciye, pamuk ve ayçiçeği balları
ülkenin en önemli bal çeşitleri
arasında yer alıyor. Böylesi önem-
li bir kalem olan arıcılık sektörü
yıllardır Tarım ve Orman Bakan-
lığı tarafından çeşitli politikalarla
ayni ve nakdi şekilde destekle-
niyor. Depremler nedeniyle Ba-
kanlık, 11 ilde kayba uğrayan
arıcıların faaliyetlerini sürdüre-
bilmeleri için bu kişilerin acil ih-
tiyaçlarının karşılanması yönün-
deki çalışmalarına hız verdi. Ta-
rım ve Orman Bakanı Vahit Ki-
rişci, söz konusu bölgedeki top-
lam 1,5 milyon kovana sahip
depremzede arıcıların şeker ih-
tiyacını karşılayacaklarını ve arı-
cıların zarar gören kovanların
adedi kadar arılı kovanları be-
delsiz olarak kendilerine tedarik
edeceklerini duyurdu. 

(AA)

Deprem bölgesindeki
arıcılara destek

Borsa, depremler sonrası
alınan önlemlerle 
dengelendi

Borsada,
Kahramanmaraş
merkezli depremlerin
ardından artan risk
algısıyla dalgalı bir
döneme girilirken,
alınan önlemlerle
dengelenme
çabalarının öne çıktığı
gözlemleniyor.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Kahramanmaraş’ta Mehmetçik
tarafından kurulan Milli Savunma
Bakanlığı (MSB) Seyyar Sahra Has-
tanesi’nde incelemelerde bulundu.
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin hemen ardından, Genelkurmay
Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile
bölgeye gelen ve Mehmetçiğin nöbet,
devriye, arama kurtarma, yaşam des-
tek faaliyetlerini yerinde takip eden
Bakan Hulusi Akar’ın, deprem böl-
gesindeki incelemeleri sürüyor. Ge-

nelkurmay Başkanı Orgeneral Güler
ile Kahramanmaraş’ta Mehmetçik
tarafından kurulan MSB Seyyar Sahra
Hastanesi’nde incelemelerde bulunup
faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar,
hastane personelini tebrik etti. Bakan
Akar, “Acımız, kederimiz büyük. Bu
yaraları sarmak için ilk günden iti-
baren asil milletimizle birlikte omuz
omuza çalışarak, tek yumruk, tek
yürek olarak inşallah tüm bu sıkın-
tıların üstesinden gelecek, yaraları-
mızı saracağız.” diye konuştu. Milli
Savunma Bakanı Akar, Türk Silahlı
Kuvvetlerinin, Kara, Deniz ve Hava
Kuvvetlerinin tüm unsurlarının ka-
rargah ve birliklerinin, ilk andan iti-
baren görevinin başında olduğunu
vurguladı.

Azerbaycan’dan bölgeye gelen ve
sahra hastanesinde görev alan 12
askeri hekim ve 8 hemşireye de ça-
lışmalarından dolayı teşekkür eden
Bakan Akar, Türkiye ve Azerbay-
can’ın, “iki devlet tek millet” oldu-
ğunu belirtti. Hulusi Akar, “Bunu
nasıl 44 gün süren Vatan Hareka-
tı’nda gösterdiysek bugün de sizler
gösteriyorsunuz. Birlik beraberlik
içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz.
Azerbaycan ve Türkiye ile tüm kar-
deşlerimizin savunması ve güvenliği
için kederde ve kıvançta bir ve bera-
beriz. Sağ olun, var olun, yaşasın
Azerbaycan-Türkiye kardeşliği.” dedi.

SEYYAR SAHRA 

HASTANESİ 70 PERSONELLE 

HİZMETİ VERİYOR

Necip Fazıl Şehir Hastanesi önün-
de, 19 konteyner ve 21 çadırdan olu-
şan MSB Seyyar Sahra Hastanesi’nde,
alanında uzman askeri hekimler, yar-
dımcı sağlık personeli, idari ve teknik
personel olmak üzere toplam 70 per-
sonelle, depremin ilk günlerinden
itibaren vatandaşlara sağlık hizmeti
veriliyor. Her türlü acil tıbbi müda-
halenin yapılabildiği, iki acil, birer
radyoloji, laboratuvar, sterilizasyon
ünitesi, ameliyathane, hasta koğuşu
ve eczaneden oluşan sahra hastane-
sinde, bu ünitelerin çalışmasını sağ-
layan destek üniteleri de yer alıyor.
Tıbbi tanıya yönelik her türlü labo-
ratuvar tetkikleri, seyyar röntgen ci-
hazı ve ultrasonografi cihazının bu-
lunduğu hastane, deprem bölgesin-
den gelen hasta ve yaralılara acil sağ-
lık hizmeti desteği verilmesi ve dep-
remzedelerin durumlarının stabil
hale getirilmesi için 7/24 görevini
sürdürüyor.

DEV YÜZER HASTANELER

Öte yandan, depremin hemen ar-
dından bölgeye iş makinelerini geti-
ren Türk Silahlı Kuvvetlerinin en
büyük çıkarma gemileri TCG Bay-
raktar ve TCG Sancaktar, içindeki
malzemelerin nakliyesinin ardından

deprem bölgesinde sağlık hizmeti
vermeye başladı. Rol-2 seviyesinde
hastane olarak sağlık hizmeti veren
Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en
büyük çıkarma gemileri her biri 560
olmak üzere toplam bin 120 yatak
kapasitesine sahip. Portatif kan gazı
cihazı, anestezi cihazı, elektrokoter,
portatif aspiratör, büyük/küçük cer-
rahi setler, transport ventilatör, kom-
binasyon sedye, oksijen tüpleri, de-
fibrilatör, ventilatör ve ilaçlar/tıbbi
sarf malzemelerin bulunduğu iki çı-
karma gemisinde, genel cerrahi, or-
topedi ve travmatoloji, göğüs cerra-
hisi, kalp ve damar cerrahisi, anestezi
ve acil tıp uzmanları ile ilgili yardımcı
sağlık personeli görev yapıyor. Ge-
miler için Sağlık Bakanlığı personeli
de görevlendirildi.

“HATİCE DENİZ” İLE 

“NUR” GEMİDE DOĞDU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin hasta-
neye dönüştürdüğü iki dev çıkarma
gemisi ile kurduğu sahra hastanesi,
10 bin 17 depremzedeye hizmet ver-
di. Kahramanmaraş’taki sahra has-
tanesinde, 1910 depremzedeye tedavi
uygulandı, 93 ameliyat yapıldı. TCG
Bayraktar ve TCG Sancaktar’da, 34
ameliyatın yanı sıra 8 bin 107 dep-
remzede tedavi edildi. Gemilerde ay-
rıca, “Hatice Deniz” ile “Nur” isimli
iki bebeğin doğumu gerçekleşti. (AA)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, 6 Şubat’ta meydana gelen
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin ardından dayanışma ve destek
için Türkiye’yi ziyaret eden dışişleri
bakanları, uluslararası kuruluşların
üst düzey temsilcileri ve üst düzey
yabancı diplomatlarla 23 yüz yüze
görüşme yaptı ve 70’ten fazla telefon
görüşmesi gerçekleştirdi. Merkez
üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve
Elbistan ilçeleri olan ve 11 ili etki-
leyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki
depremlerin ardından dayanışma ve
desteklerini göstermek için 20’den
fazla ülkenin dışişleri bakanları ve
uluslararası kuruluşların üst düzey
temsilcileri Türkiye’ye geldi. Diplo-
matik kaynaklardan edinilen bilgiye
göre Çavuşoğlu, deprem felaketinin
ardından Ankara’da ve deprem böl-
gelerinde yüz yüze 23 görüşme ger-
çekleştirdi ve ortak basın toplantıları
düzenledi. Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri
Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile 9
Şubat, Birleşmiş Milletler (BM) İn-
sani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter
Yardımcısı ve Acil Yardım Koordi-
natörü Martin Griffiths ile 10 Şubat

ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Cey-
hun Bayramov ile 11 Şubat’ta bir
araya geldi. Türkiye’ye dayanışma
ziyareti yapan Yunanistan Dışişleri
Bakanı Nikos Dendias ile 12 Şubat’ta
görüşen Çavuşoğlu, 13 Şubat’ta da
Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Si-
meon Oyono Esono Angue ve Libya
Dışişleri Bakanı Necla Menguş ile
temaslarda bulundu. Bakan Çavu-
şoğlu, 14 Şubat’ta İsrail Dışişleri
Bakanı Eli Cohen ve Irak Kürt Böl-
gesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Ne-
çirvan Barzani’yi kabul etti. 15 Şu-
bat’ta Bosna Hersek Dışişleri Bakanı
Elmedin Konakoviç ile görüşen Ça-
vuşoğlu, aynı gün içinde Er-
menistan Dışişleri Bakanı
Ararat Mirzoyan, Kongo
Cumhurbaşkanlığı
Kabine Direktörü
Florent Ntsiba ve
Ürdün Dışişleri Ba-
kanı Ayman Safadi
ile de bir araya gel-
di. Çavuşoğlu, Tür-
kiye’ye dayanışma
ve destek için gelen
Kosta Rika Dışişleri
Bakanı Arnoldo An-
dre Tinoco ve NATO
Genel Sekreteri Jens
Stoltenberg ile 16 Şu-
bat’ta ve Özbekistan Dış-
işleri Bakan Vekili
Bahtiyar Sai-
dov ile 18
Şubat’ta
gör üş-
tü. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanı Murat Kurum, sosyal medya
hesabından, 6 Şubat saat 04.17’de
meydana gelen Kahramanmaraş mer-
kezli depremden etkilenen Nurda-
ğı’ndaki konteyner kentlerde yaşayan
depremzedeler için kurulan sosyal do-
natılara ilişkin video paylaştı. Kurum,
paylaşımında “Geçici barınma alanla-
rımızda depremden etkilenen kardeş-
lerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine ye-
tişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte
saracağız.” ifadelerini kullandı.

“PSİKOSOSYAL 
MERKEZLER KURULDU”

Videoda Gaziantep’in Nurdağı il-
çesine kurulan konteyner kentlerde
yaşayan depremzedeler için hayata

geçirilen hizmetler hakkında bilgi ve-
rildi. Bölgede kurulan konteyner kent-
lerde gıda, sosyal market, giyim, erkek
ve kadın kuaförü, okul, anaokulu,
oyun parkı, basketbol sahası ve mes-
citler yer alıyor. Öğrencilerin eğitim-
lerinin aksamaması için konteyner
kentlerde anaokulları, ilkokullar ve
ortaokullar kuruldu. Bakanlık tara-
fından konteyner kentlerde deprem-
zede çocuklar için bilim çadırları da
oluşturularak çeşitli etkinlikler dü-
zenleniyor. Depremzedelerin yaşadık-
ları travmayı atlatabilmeleri için ku-
rulan psikososyal merkezlerde, 100’e
yakın psikolojik danışman hizmet ve-
riyor. Bu merkezde görev yapan psi-
kolojik danışman Pınar Yaşar, çocuk-
ların normal hayatına dönmesini, trav-
ma geçiren çocukların kendilerini daha
iyi ifade etmelerini sağlamak amacıyla
ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Konteyner kentte görev yapan Milli
Eğitim Bakanlığı Destek Saha Koor-
dinatörü Serdar Genç de depremin
travmatik etkilerinin çocuklarda daha
çok hissedildiğine dikkati çekerek, ço-
cuklarla oyunlar oynadıklarını ve et-
kinlik yaptıklarını söyledi. (AA)
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Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Kurum,
“Geçici barınma alanlarımızda
depremden etkilenen
kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa
hepsine yetişmeye çalışıyoruz.
Yaralarımızı birlikte saracağız.”
ifadesini kullandı. 

Bakan Çavuşoğlu, depremlerin
ardından Türkiye’yi ziyaret eden
dışişleri bakanları, uluslararası
kuruluşların üst düzey
temsilcileri ve üst düzey yabancı
diplomatlarla 23 yüz yüze
görüşme yaptı ve 70’ten fazla
telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu’nun “asrın felaketi”
sonrası yoğun görüşme trafiği

(AA)

Bakan Akar: “Sağ olun, var olun, yaşasın
Azerbaycan-Türkiye kardeşliği”
Kahramanmaraş’ta
Mehmetçik tarafından
kurulan sahra
hastanesini ziyaret eden
Milli Savunma Bakanı
Akar, hastanede görev
alan Azerbaycanlı 12
askeri hekim ve 8
hemşire ile de bir araya
geldi. Akar, “Sağ olun,
var olun, yaşasın
Azerbaycan-Türkiye
kardeşliği” dedi.

TBMM’de 
gündem  EYT
ve depremler 

Kahramanmaraş merkezli dep-
remler nedeniyle çalışmalarına 3
hafta ara veren TBMM Genel Ku-
rulu, gelecek hafta emeklilikte
yaşa takılanlarla ilgili teklifin ya-
salaşması ve depremlerle ilgili
araştırma komisyonu kurulması
için mesai yapacak.

11 ili etkileyen depremlerin
ardından çalışmalarına ara veren
Meclis, önemli konuları ele alacağı
yoğun bir haftaya giriyor. Haftalık
çalışmasına 28 Şubat Salı günü
başlayacak Genel Kurulda, EYT
düzenlemesini içeren Sosyal Si-
gortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hük-
münde Kararnamede Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
görüşülecek. Teklifle, 8 Eylül 1999
ve öncesinde çalışmaya başlayan-
ların, 9 Eylül 1999’da ve sonra-
sında çalışmaya başlamalarına
rağmen borçlanmayla sigortalılık
başlangıç tarihini 9 Eylül 1999
öncesine çekenlerin mevcut mev-
zuattaki emekliliğe hak kazanma
koşullarından yaş şartı kaldırıla-
cak. Emekli olduktan sonra aynı
iş yerinde 10 gün içinde tekrar
işe başlayan çalışanlar için işverene
yüzde 5 sosyal güvenlik destek
primi indirimi sağlanacak. Kamu
kurumlarında sürekli işçi olarak
çalışanların emeklilik, yaşlılık veya
malullük aylığı almaya hak ka-
zanmaları halinde iş sözleşmele-
rinin zorunlu feshini gerektiren
hükümler yürürlükten kaldırıla-
cak. Daha sonra Genel Kurulda
Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerle ilgili bir araştırma ko-
misyonu kurulmasının görüşül-
mesi bekleniyor. Komisyonda,
depremin bütün yönlerinin ele
alınarak araştırılması planlanıyor.
Öte yandan TBMM Anayasa ve
Adalet Komisyonu üyelerinden
oluşan Karma Komisyon, Hazırlık
Komisyonunun İYİ Parti Kocaeli
Milletvekili Lütfü Türkkan ile
CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir
Başarır’ın yasama dokunulmaz-
lığının kaldırılması yönündeki ra-
porunu görüşmek üzere 2 Mart
Perşembe günü toplanacak.
TBMM’de siyasi partilerin haftalık
düzenledikleri grup toplantılarının
da Meclisin çalışmalarına başla-
masına bağlı olarak gerçekleşmesi
bekleniyor. (AA)

Dışişleri Bakanlığı:
“Bu insanlık suçunu
lanetliyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, Hocalı Kat-
liamı’nın 31. yılına ilişkin, “tarihe
kara leke olarak geçen bu insanlık
suçunu lanetlediklerini” bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıkla-
mada, 26 Şubat 1992’de Erme-
nistan silahlı birlikleri tarafından
Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde
bulunan Hocalı şehrinde 613 ma-
sum Azerbaycan vatandaşının
katledildiği ve yüzlercesinin ya-
ralandığı anımsatıldı. Binden fazla
kişinin Ermenistan güçlerince esir
alındığı belirtilen açıklamada, kat-
liamda kaybolanların akıbetinin
bugün dahi halen aydınlatılama-
dığı kaydedildi. Açıklamada, “31
yıl önce Hocalı’da katledilen Azer-
baycanlı kardeşlerimizin acısını
bugün de yüreğimizde hissediyo-
ruz. Tarihe kara leke olarak geçen
bu insanlık suçunu lanetliyoruz.
Hocalı Katliamı’nda hayatlarını
kaybeden Azerbaycanlı kardeşle-
rimize Allah’tan rahmet diliyor,
Can Azerbaycan halkına taziye-
lerimizi yineliyoruz.” ifadeleri kul-
lanıldı. (AA)
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Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık
ve Elbistan ilçeleri olan 11 ilin etkilendiği
depremlerin hemen ardından birlik bünye-
sindeki eczacılar da ilaç temini amacıyla
bölgede geçici eczane hizmeti sunmak için
harekete geçti. Bu kapsamda, birlik tarafından
büyük afetten etkilenen illerde belirlenen 26
noktada sahra eczanesi oluşturuldu. Tır, kon-
teyner ve sahra çadır eczaneleri eczacıların
bağışladığı ilaç ve malzemelerle 24 saat ke-
sintisiz ve ücretsiz hizmet vermeyi sürdürüyor.
Bölgeye gönüllü gelen eczacıların görev aldığı
eczanelerde, depremzedelerin ihtiyaç duyduğu
ilaç ve tıbbi malzemelerin dağıtımı kolluk
kuvvetlerinin gözetiminde yapılıyor. Bu kap-
samda, Hatay Eczacı Odası İskenderun Tem-
silciliği tarafından İskenderun Teknik Üni-
versitesi yerleşkesindeki iki prefabrik yapıya
yerleştirilen ve raflara dizilerek ayrıştırılan
ilaçlar, depremin üçüncü gününden bu yana
ihtiyaç doğrultusunda depremzedelere veri-
liyor. Afetzedelerin ücretsiz ilaç alabildiği ec-
zanelerde bebek maması, kişisel hijyen mal-
zemesi, hasta ve çocuk bezi gibi ürünler de
depremzedelere ücretsiz veriliyor.

“BU HİZMETİ MESLEKTAŞLARIMIZ 
GÖNÜLLÜLÜK ESASIYLA YAPIYOR”
Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanı İhsan

Orkun Yılmaz AA muhabirine, depremin ar-

dından 54 eczacı odasının bir araya geldiğini,
ülkedeki eczacıların yaptığı bağışlarla sahra
eczanelerini kurmaya başladıklarını söyledi.
Şu anda deprem bölgelerinde 26 sahra ecza-
nenin hizmet verdiğini belirten Yılmaz, “Eczacı
meslektaşlarımızın bağışladığı tüm ilaç, medikal
malzeme, sarf malzemesi, hasta ve çocuk bezi,
mama, el kremi gibi aklınıza gelen her türlü
ihtiyaç malzemesini sahra eczanelerimizden
hastalarımıza, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak
vermeye başladık. Bu sahra eczanelerimizde
diyabet, astım, koah, hipertansiyon, kolesterol
gibi her türlü kronik hastalıklarla ilgili ilaçlar
da mevcut.” dedi. Yılmaz, ilaçların yanı sıra
ihtiyaç duyan afetzedelere koltuk değneği ve
tekerlekli sandalye de temin ettiklerini belirtti.
Eczacılar olarak iyi günde kötü günde hastaların
yanında olduklarını dile getiren Yılmaz, “Va-
tandaşlarımızın, hastalarımızın yanında olmaya
gayret gösteriyoruz. Onların gözlerindeki mut-
luluk bizim tüm emeğimizin karşılığı oluyor.
Bu hizmeti de Türkiye’nin dört bir tarafından
gelen meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla
yapıyor.” ifadelerini kullandı.

“DEPREM BÖLGESİNDE 
İLAÇ SIKINTISI YOK”
İhsan Orkun Yılmaz, deprem bölgesinde

ilk günden bu yana ilaç sıkıntısı yaşanmaması
için ellerinden geleni yaptıklarını anlatarak,
54 eczacı odasını depremden etkilenen illerde
sorumlu olarak belirlediklerini aktardı. (AA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar, Genelkurmay Başkanı Or-
general Yaşar Güler ile depremzede
çocuklara moral ziyaretinde bu-
lundu. Kahramanmaraş merkezli
depremlerin hemen ardından, Ge-
nelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar
Güler ile Mehmetçiğin nöbet, dev-
riye, arama kurtarma, yaşam destek
faaliyetlerini yerinde takip eden
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar’ın, deprem bölgesindeki in-
celemeleri sürüyor. Akar, Genel-
kurmay Başkanı Orgeneral Güler
ile Kahramanmaraş’taki inceleme-
leri kapsamında Fuar Alanı ve Ata-
türk Parkı’nda çocuklar için kurulan
oyun çadır alanında incelemelerde
bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından kurulan temel eğitim
destek çadırları ile psikososyal des-
tek çadırlarında incelemelerde bu-
lunan ve faaliyetlere ilişkin bilgi
alan Akar, buralardaki çocuklarla
yakından ilgilendi. Bazı depremzede
çocuklarla masa tenisi de oynayan
Bakan Akar, ziyaretiyle çocuklara
moral verdi. Öte yandan Bakan
Akar, Beşiktaş Futbol Akademisi
tarafından kurulan çadır kentte
de incelemelerde bulunarak çalış-
malara ilişkin bilgi aldı. (AA)

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107. yıl dö-
nümünde 18 Mart 2022’de hizmete açılan
4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Ça-
nakkale Köprüsü’nün tüm ana ve alt sis-
temleriyle otoyol bağlantıları, Asya yakasında
inşa edilen Ana Kontrol Merkezi’nden 331
kamera ve monitörle yüksek teknoloji sa-
yesinde kesintisiz izleniyor. Anadolu Ajansı
ekibince görüntülenen Ana Kontrol Mer-
kezi’ne alternatif olarak doğal afet gibi ola-
ğanüstü durumlarda devreye girecek ikinci
kontrol merkezi ise Asya Bakım İşletme
Merkezi’nde yer alıyor. Otoyol ve köprü
üzerindeki tüm altyapı sistemleri, ilk kez
bu projede kullanılan fiber optik kablo ağı
ile entegre edildi. Projede uygulanan sistem
mimari tasarımları, yine projede ilk kez
uygulanan trafik ve meteorolojik risk ana-
lizleri yapılarak trafik güvenliği en üst se-
viyeye çıkarıldı. Ana Kontrol Merkezi’nde
projeye özel olarak tasarlanmış ve tüm alt
sistemlerin tek ara yüz üzerinden yönetimini
sağlayan Merkezi Denetim Kontrol ve Veri
Toplama Sistemi (SCADA) devreye alındı.
SCADA, ileri teknolojiye sahip Yapı Sağlığı
İzleme Sistemi ile Ulusal Ücret Toplama
Sistemi’ne entegre edildi. Tüm alt sistem-
lerden toplanan veriler, global kesintisiz
veri merkezi standartları seviyesini belirleyen
“TIER 3” seviyesinde kurulan ana veri mer-
kezinde depolanıp işleniyor.

DOĞAL AFET İÇİN KURTARMA 
MERKEZİ VE YAPAY 
ZEKAYLA MÜDAHALE
Doğal afet ve benzeri durumlarda oto-

matik olarak devreye girmek üzere hazır-

lanan ve TIER 3 seviyesinde tasarlanan
Felaket Kurtarma Merkezi de kesintisiz
bir operasyon yönetimi sağlıyor. Türkiye’de
ilk, dünyada ise sayılı projelerde kullanılan
“LED Otoyol Aydınlatma Sistemi”yle enerji
tasarrufu sağlanırken, karbondioksit salı-
nımının önüne geçiliyor. Ana Kontrol Mer-
kezi’nin alanında uzman operatörleri tara-
fından izlenerek yönetilen akıllı ulaşım sis-
temleri kapsamında köprü üzerinde 98
termal özellikle olay algılama
kamerası yerleştirildi. 8’i
köprü kulelerine bu-
lunan 39 yüksek
çözünürlüklü
PTZ kamera-
nın yanı sıra
otoyol kavşak
bölgelerine
yerleştirilen 52
olay algılama ka-
merası ve gişe mer-
kezlerinde bulunan 10
hareketli PTZ kamerayla
trafik seyri 24 saat sevk ve idare
ediliyor. Otoyolun kavşak bölgelerinde ve
köprünün giriş ve çıkışlarında bulunan 24
değişken mesaj işareti ekranı ve 10 değişken
trafik işareti ekranı yer alıyor. Otoyol ve
köprü üzerinde gerçekleştirilen bakım, ona-
rım çalışmalar esnasında veya trafik kazası,
yangın gibi olağan üstü durumlarda bu ek-
ranlar üzerinden sürücüler trafik güvenliği
için anlık olarak bilgilendiriliyor. Köprünün
yapısal sağlığının kontrolü ise 27 farklı
sensör grubundan oluşan ve bin 80 sen-

sörden elde edilen anlık verileri işleyen
Yapı Sağlığı İzleme Sistemi ile sağlanıyor.
Merkez tarafından işlenen verilen sayesinde
köprünün güncel durumu anlık olarak iz-
lenip bakım, onarım ve planlamaları opti-
mize edebilen tasarım araştırmaları ger-
çekleştirilebiliyor. Sistem altyapısı sayesinde
köprü üzerindeki 4 ayrı meteoroloji istas-
yonu ile ölçümü yapılan rüzgar şiddetinin
tehlikeli seviyede arttığına ilişkin veri alın-

dığında, gizli buzlanmaya sebep
olabilecek hava değişimine

ilişkin veri tespit edil-
diğinde, otoyol

üzerinde bulu-
nan değişken
mesaj işareti
ekranlarından
sürücülerin hız-

larını düşürme-
sine yönelik uyarı

mesajları yapay zeka
destekli trafik yönetim

sistemi ile otomatik göste-
rim olarak yayınlanıyor. Köprünün

teknolojik altyapısı ve teknolojik sistem
altyapısına tam entegre veri iletişim ağı ile
yapay zeka destekli büyük veri işleme kap-
asitesine sahip bir işletme organizasyonu
oluşturuldu.

RUTİN OLMAYAN BİR DURUM 
YAŞANDIĞINDA SİSTEMLER 
ALARM VERİYOR

1915 Çanakkale Köprüsü’nün asma
köprü mühendisi Şeyma Serin Okur, Ana

Kontrol Merkezinde görevli uzman opera-
törlerin, köprüde rutin olmayan bir durum
yaşandığında alarma geçtiğini söyledi. Kısa
sürede görevlilerin duruma müdahale et-
tiğini belirten Okur, “Köprünün yapısal
sağlığının kontrolü ise sensörlerden elde
edilen anlık verileri işleyen yapısal sağlık
izleme merkeziyle sağlanıyor. Bu sistem
sayesinde köprünün güncel durumu anlık
olarak izleyebiliyoruz.” dedi. Trafiğin gü-
venliğini sağlayabilmek için sürücüleri köp-
rüdeki dijital ekranlardan yönlendirdiklerini
bildiren Okur, “Örneğin rüzgar yükü arttı-
ğında yani köprü üzerindeki meteoroloji
istasyonlarından böyle bir veri alındığında
sürücülerin güvenliğini sağlayabilmek için
bu ekranlar üzerinden hızlarını azaltmaları
yönünde bilgiler gönderebiliyoruz.” ifadesini
kullandı. Okur, köprünün diğer öne çıkan
teknolojik özelliklerine ilişkin şu bilgileri
verdi: “Kuleler ve tabliyelerin olduğu nok-
talarda, birleşim noktalarında hidrolik tam-
ponlar bulunuyor. Deprem esnasında bu
hidrolik tamponlar sensörler vasıtasıyla
aktif hale geliyor ve köprünün tabliyelerinin
enine yönde hareket etmesini engellemiş
oluyor. Ayrıca kulelerin bulunduğu üst
bloklarda aktif kütle sönümleyicilerimiz
var. Bunlar da yine deprem esnasında ku-
lelerin enine yöndeki hareketlerini engel-
leyerek ve salınımını azaltarak depreme
karşı bir direnç oluşturuyor. Ana Kontrol
Merkezi’nde en küçük olumsuzluktan dep-
rem ve doğal afet gibi en büyük olumsuzluğa
kadar bunlara karşı bir önlem alabilecek
şekilde tüm bildirimler buraya düşüyor ve
gerekli operasyon gerçekleştiriliyor.” (AA)

1915 Çanakkale Köprüsü’nde 
24 saat afet durum 
riskleri izleniyor 

Dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan
1915 Çanakkale Köprüsü, yapı güvenliğinin takibini
sağlayan teknolojik unsurlarıyla da öne çıkıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Di-
yanet Vakfı, Hatay’da sıcak yemek ve gıda
dağıtımının yanı sıra manevi danışmanlık,
cenaze ve din hizmetleriyle deprem bölgesine
desteklerini sürdürüyor. “Asrın felaketi”
olarak nitelendirilen Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerde büyük yıkımın yaşandığı
Antakya’da, enkaz kaldırma çalışmaları sü-
rerken, Türkiye’nin dört bir yanından gelen
yardımların afetzedelere ulaştırılmasında
sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları
devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Türkiye Diyanet Vakfı da Antakya’da 650
gönüllüsüyle insani yardım çalışmalarıyla
afetzedelere destek oluyor. Onlarca caminin
yıkıldığı ve çoğunun da ağır hasar aldığı
kentte 13 çadır mescit kuran Diyanet İşleri
Başkanlığı, burada manevi danışmanlık ve
rehberlik sertifikalı gönüllüleriyle hizmet

veriyor. Merkez mutfak başta olmak üzere
4 mobil mutfakta 8 bin kişiye üç öğün
sıcak yemek ikramında bulunan ekipler,
kırsal kesimler dahil depremzedelere meyve,
sebze başta olmak üzere günde 6 bin yardım
kolisi ulaştırıyor.

“ONLARI MUTLU 
EDEBİLİRSEK NE MUTLU”
Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye

Diyanet Vakfı Hatay Afet Koordinatörü
Sinan Kazancı, AA muhabirine, ilk günden
itibaren gönüllü personelle yaraları sarmaya
çalıştıklarını söyledi. Türkiye’nin her ye-
rinden vatandaşların gönderdiği yardım-
ların lojistik merkezine geldiğini anlatan
Kazancı, “Gıda, hijyen ürünleri, çadır,
yakıt, odun, soba gibi ihtiyaç malzemeleri
gönderiyorlar. Bunların günlük ihtiyaç
duyulan yerlere 8 mobil dağıtım aracımızla
sevkiyatını yapıyoruz. Yaklaşık 8 bin kişiye
günlük sabah, öğle ve akşam olmak üzere
ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, vatandaş-
larımızın gönderdiği emanetlerini yemeğe
dönüştürüp o imkanı sunmanın müca-
delesini veriyoruz.” diye konuştu. Kazancı,
çadır kentlerde kurdukları mescitlerde
din hizmetlerinin sürdüğünü belirterek,
şunları kaydetti: “Çadır kentlerde 4-6 yaş
Kur’an kursları açtık. Milli ve manevi hiz-
metimizi yürütmeye çalışıyoruz. Türki-
ye’nin her yerinden çocuklarımız kendi
oyuncaklarını gönderdi. O oyuncakları
denk geldiğimiz çocuklara ve 4-6 yaş kurs-
larımıza teslim ediyoruz. Onları mutlu
edebilirsek ne mutlu.” (AA)

Türk Eczacıları Birliği tarafından
Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ardından
afetzedelerin ilaç ve tıbbi malzeme
ihtiyacının karşılanması amacıyla
10 ilde birden fazla noktada
oluşturulan sahra eczaneler
ücretsiz hizmet veriyor.

Onlarca caminin yıkıldığı ve
çoğunun da ağır hasar gördüğü
Antakya’da 13 çadır mescit kuran
Diyanet İşleri Başkanlığı, burada
manevi danışmanlık ve rehberlik
sertifikalı gönüllüleriyle
depremzedelere destek oluyor.

Diyanet ekipleri Hatay’da
650 gönüllüyle afetzedelere

hizmet veriyor

Depremzedelerin ilaca erişimi için
10 ilde 26 sahra eczanesi kuruldu 

Aksaray Valiliği: 
“Hasan Dağı’nda 
volkanik hareketlilik
ile ilgili olumsuz bir
durum yok”

Aksaray Valiliğinden, Niğde’nin
Bor ilçesi merkezli 5,3 büyüklü-
ğündeki depreme ilişkin Hasan
Dağı’nda volkanik hareketlilik ile
ilgili olumsuz bir durumun söz ko-
nusu olmadığı bildirildi. Valilikten
yapılan yazılı açıklamada, saat
13.27’de merkez üssü Bor olan 5,3
büyüklüğünde deprem meydana
geldiği belirtildi.  Açıklamada, şun-
lar kaydedildi: “Aynı bölgede 2020
yılında meydana gelen 5,1 büyük-
lüğündeki depremden sonra TÜ-
BiTAK kapsamında desteklenen
proje ve AFAD desteği ile Hasan
Dağı ve Tuz Gölü Fay Zonu, 5 GPS
istasyonu ve farklı sensörlerle takip
edilmektedir. Bugün, Niğde’nin
Bor ilçesinde 5,3 büyüklüğünde
meydana gelen deprem Hasan
Dağı’ndaki istasyonlar tarafından
kayıt edilmiştir. Mevcut bulgular
ışığında şu anda volkanik hare-
ketlilik ile ilgili tarafımıza ulaşan
olumsuz bir durum söz konusu
değildir. Ayrıca meydana gelen
depremin ardından ekiplerimiz ili-
miz genelinde alan tarama faali-
yetlerini tamamlamış olup, her-
hangi bir olumsuzluk bulunma-
maktadır.” (AA)

Deprem bölgelerinde
74 bin 284 emniyet 
personeli görev yapıyor 

Emniyet Genel Müdürlüğü
(EGM), Kahramanmaraş merkezli
deprem bölgelerinde 22 bin 588’i
takviye olmak üzere 74 bin 284
personelin görev yaptığını bildirdi.
EGM’den yapılan açıklamada, “7/24
sahadayız. 22 bin 588’i takviye ol-
mak üzere toplam 74 bin 284 per-
sonelimizle deprem bölgesinde gö-
rev başındayız. Can ve mal güven-
liğine karşı işlenebilecek muhtemel
asayiş suçları için teyakkuzdayız.”
ifadeleri kullanıldı. (AA)

Bakan Akar’dan 
depremzede çocuklara
“moral” ziyareti 
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Yaşanan depremler sonrası Yeni-
şehir’e gelen 143 aile 534 depremzede
vatandaş, yetkililer tarafından ‘Evi-
nize hoş geldiniz’ denilerek karşılandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye
Başkanı Davut Aydın, “Öncelikle ilçe
halkımıza şahsım ve belediyemiz adı-
na teşekkür ediyorum. Allah hepsin-
den razı olsun. İlçemize gelen dep-
remzede vatandaşlarımızın hayatla-
rını kolaylaştırmak için her türlü des-
teği el birliği ile sağlıyoruz. Depremin
olduğu 6 Şubat’tan bu yana Yenişe-
hir’den toplam 47 tır malzeme ile
33 adet içi yardım malzemesi dolu
konteyner deprem bölgelerinde bu-
lunan AFAD merkezilerine teslim
edilmiştir. Bunun yanı sıra ilçemize
yakınları vasıtası ile gelen depremzede
vatandaşlarımız tek tek ziyaret edi-
lerek, bütün ihtiyaçları giderilmek-
tedir” dedi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi
Köse’nin önderliğinde depremzede
vatandaşları kendi evlerinde gibi his-

setmeleri için her türlü kolaylıkların
sağlandığını da belirten Başkan Aydın,
“Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli
Eğitim, Sosyal Hizmetler İlçe Mü-
dürlüğümüzden ekipler tüm deprem-
zede vatandaşlarımızı evlerinde zi-
yaret edip, başta gıda olmak üzere
tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.
Giden ekiplerin içinde rehber öğret-
menlerimiz de görev yapıyor ve reh-
berlik hizmeti veriliyor. Gelen her
vatandaşımız kendi hemşehrimiz gibi
karşılanıyor ve misafirperverliğin en
güzel örneği sergileniyor. Gelen her

vatandaşımıza yaptığımız ziyaretlerde
bütün istekleri ve ihtilaçları sorulup
bunlar anında gideriliyor. Engelli bir
vatandaşımıza hasta karyolası ve ya-
tağı verildi. Bunun yanı sıra 60 öğ-
rencimiz ilçemizin çeşitli okullarına
yerleştirildi. Bunların okul kıyafetleri
ve kırtasiye malzemeleri temin edildi.
Bundan sonra da gelen tüm vatan-
daşlarımızla aynı şekilde ilgilenmeye
ve ihtiyaçları giderilmeye devam edi-
lecektir” diye konuştu. Hatay İsken-
derun’dan Yenişehir’e gelen deprem-
zede Şenay Çamlı da, kısa sürede Ye-

nişehir’de çok güzel günler geçirdiğini
belirterek, “Gerek Yenişehir Kayma-
kamı Rahmi Köse ve gerekse Belediye
Başkanı Davut Aydın bizi kendi evi-
mizde gibi hissettirmek için ellerinden
geleni yaptılar. Allah herkesten razı
olsun. Yenişehir’den ayrılıp memle-
ketim olan İskenderun’a gideceğim
ama yüreğim ve dualarım hep Yeni-
şehir’de kalacak. Allah bütün Türk
milletinden ve Yenişehir halkından
razı olsun. Rabbim kimselere böylesi
acıları bir daha yaşatmasın” dedi.
(İHA)
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Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

KENT REHBERi
n Polis İmdat
n Jandarma İmdat
n Yangın İhbar
n Orman yangını ihbar
n Acil Servis
n Bilinmeyen Numaralar
n Zabıta

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

n Emniyet Müdürlüğü  (Fomara)
n Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00
270 55 72

POLİS

n Garnizon J.Blg.Kom.Sant.
n İl Jandarma Kom. Sant.

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

n Su Arıza
n Elektrik Arıza
nDoğalgaz Arıza
nTelefon Arıza
nADSL İnternet Arıza

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

(212) 444 44 36
261 54 00
444 0 849

ULAŞIM

n Ali Osman Sönmez Onkoloji
n Bursa Diş Hastanesi
n Çekirge Devlet Hastanesi
n Çocuk Sağlığı Merkezi 
n Duaçınarı Diş Hastanesi
n Dörtçelik Çocuk Hastanesi
n Kızılay Kan Merkezi 
n Bursa Şehir Hastanesi
n Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

223 82 00
366 85 60
294 99 99
220 10 20
364 91 91
295 96 00
221 15 08
975 00 00
295 50 00

SAĞLIK

n Barış Manço Kültür Merkezi
n Fethiye Kültür Merkezi
n Gökdere Kültür ve Sanat Merkezi
n İncirli Kültür Merkezi
n Konak Kültür Merkezi
n Merinos AKKM
n Nazım Hikmet Kültür Merkezi
n Ördekli Hamamı Kültür Merkezi 
n Tayyare Kültür Merkezi
n Uğur Mumcu Kültür Merkezi

366 02 02
243 36 63
220 31 19
329 23 15
451 21 50
272 16 00
413 27 37
221 80 69
220 88 47
544 09 48

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Ülkemiz, deprem riski yüksek bir
ülke. Ülkenin coğrafi konumu ve
jeolojik yapısı nedeniyle, tarihi bo-
yunca birçok büyük deprem yaşan-
mıştır. Bu depremler, hem can
kaybına hem de maddi kayıplara
neden olmuş.

Tarihte kayıtlara geçen ilk büyük
depremlerden biri, MÖ 23 Ağustos
1303 tarihinde gerçekleşmiştir. Bu
deprem, tarihte bilinen en büyük
depremlerden biri olarak kabul edil-
mektedir. Depremin merkezi, bu-

günkü Balıkesir’in Ayvalık ilçesi ya-
kınlarında bulunuyordu. Deprem
sonrasında, yaklaşık 50.000 kişi ha-
yatını kaybetmiş ve bölgedeki bir-
çok kent yıkılmıştır. Tarihi boyunca
Türkiye’de birçok büyük deprem ya-
şanmış olsa da, en önemli deprem-
lerden biri 1999 Marmara
depremidir. Bu deprem, 17 Ağustos
1999 tarihinde gerçekleşti ve bü-
yüklüğü 7.4’tü. Depremin merkezi,
İzmit körfezi yakınlarındaydı. Dep-
rem sonrasında, yaklaşık 18.000

kişi hayatını kaybetmiş, 50.000 kişi
yaralanmış ve milyonlarca insan
evsiz kalmıştır. Deprem, Türkiye
ekonomisine önemli bir darbe vur-
muş ve yıkılan binaların yeniden in-
şası uzun süre devam etmiştir.
Türkiye tarihinde birçok başka
büyük deprem de yaşanmıştır. 1976
Bingöl depremi, 1992 Erzincan dep-
remi ve 2011 Van depremi, son yüz-
yılda Türkiye’de yaşanan diğer
önemli depremlerdir. Bu depremler,
on binlerce kişinin hayatını kaybet-

mesine ve maddi kayıplara neden
olmuştur.

Türkiye’nin coğrafi konumu ne-
deniyle deprem riski her zaman
yüksek olacaktır. Ancak, modern
teknoloji ve bilim sayesinde dep-
remlerin önceden tahmin edilmesi
ve zararlarının en aza indirilmesi
mümkün hale gelmiştir. Özellikle,
depreme dayanıklı binaların inşa
edilmesi ve acil durum planlarının
hazırlanması, deprem sonrası kayıp-
ları en aza indirebilir. 

Elif
SUCU

Türkiye tarihi
boyunca 
yaşanmış 
depremler

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
deprem travmalarının kişiye etkileri ve bu
etkilerle başa çıkmaya yönelik değerlendir-
mede bulundu. Tarhan, ruhsal travmaların
sonradan ortaya çıktığını, ilk başta travmanın
iki hafta süren akut stres bozukluğu denilen
dönemi olduğunu söyledi.

TRAVMAYLA YÜZLEŞMEYİ 
BAŞARABİLMEK ÇOK ÖNEMLİ
Bu dönemin genellikle 7-14 gün ara-

sında sürdüğünü, bu dönemde aşırı deprem
korkusu ve kaçınma davranışı görüldüğünü
belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Şu anda
bu davranış halen bölgede bulunanlarda
devam ediyor. İnsanlar evleri sağlam olduğu
halde giremiyorlar. Bazı ailelerde çocuklar
bölgeyi terk etmiş, başka şehirlere gitmişler
ancak aile büyükleri
orada kalmış. Bunun
örneklerini çok görüyo-
ruz. Bu aslında faydalı bir
şey. Travmadan kaçınmak de-
ğil de travmayla yüzleşip to-
lere edip hayatta kalmayı,
buna rağmen kabullenip ha-
yatta kalmayı başarabilmek
önemli.” dedi. Akut şok
dönem geçtikten sonra
artık burada normal-
leşmeye geçmenin
beklendiğini ifade
eden Prof. Dr.

Nevzat Tarhan, “Buradaki kastettiğimiz
normalleşmeye geçme denince ihtiyaçların
karşılanması gerekiyor.” dedi.

TOPLUM OLARAK 
İYİ BİR SINAV VERDİK
Bundan sonra kişilerin “sığınacak li-

manım var, güvendeyim, temel ihtiyaçlarımı
karşılıyorum” diyerek bundan sonrası için
adım atmaları gerektiğini ifade eden Tarhan,
“Böyle durumlarda kişi sığınacak
liman arar. Burada o bölgedeki

kişileri devletin yanında ol-
duğunu hissetmek, toplumun
yanında olduğunu hissetmesi, bu ko-

nuda davranışlarını bizzat görmesi
ve yaşaması etkiler. Bu konuda

biz toplum olarak iyi bir sınav
verdik. Büyük bir

fedakarlık var, bu
k o n u

yabancı ba-
sında haber de

oldu. Bu aslında
bizim toplumu-

muzun iyi-
l i k l e r i ,

Anadolu ir-
fanını yaşa-

tıldığı, o kül-

türel değer ve güzelliklerin yaşadığını, can-
landığını ve harekete geçtiğini de görüyoruz.
Bunu devam ettirmek gerekiyor. Bunun
oradaki insanlara müthiş faydası var. Ora-
daki insanlara öyle tarif edilemeyecek
güzel bir etkisi var ki o toprakları sevmeyi
kalıcı olmayı sağlıyor. Terk etmemeyi sağ-
lıyor. Bu yardımlaşma davranışı ve paylaşma
davranışı...” dedi.

DERSLER ÇIKARIP YENİ YOL
HARİTASI ÇİZECEĞİZ

Kahramanmaraş ve Hatay’da ya-
şanan depremlerden 15 milyona yakın
kişinin etkilendiğini, bu kişilerin ciddi

travma mağduru olduğunu ifade eden
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Türkiye’nin

geri kalanının da ikincil travmaya maruz
kaldığını yani travmaya tanık olmuş gibi
yaşadık diye tarif ettiklerini söyledi. O ne-
denle depremden muhakkak dersler çıka-
rarak bundan sonra hayatımızı buna göre
şekillendirmemiz gerektiğini ifade eden
Tarhan, “Toplum olarak da 99 depremini
unuttuk ve onun aynısını yaşıyoruz şu
anda. Bunu unutmayacağız ama bununla
da yaşamayacağız. Devamlı bunu konuşarak
yaşamayacağız ama unutmayıp dersler çı-
kararak hayatımıza yeni bir yol haritası
çizmemiz gerekiyor. Bu B planımız olmalı.
Bizler benzerini bir daha yaşamamak üzere
buradan da derslerimizi çıkarmalıyız.” dedi.
(BÜLTEN)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Dönmez, “Yoğun hasarlı
bölgeler dışında hasarsız ve az
hasarlı binalara elektrik arzı bü-
yük oranda tamamlandı.” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Fatih Dönmez, 6 Şubat’ta mey-
dana gelen depremlerin etkilediği
illerde elektrik ve doğal gaz alt-
yapısına ilişkin çalışmaların hızla
sürdüğünü belirterek, “Yoğun
hasarlı bölgeler dışında hasarsız
ve az hasarlı binalara elektrik
arzı büyük oranda tamamlandı.”
dedi. Dönmez, A Haber’de ka-
tıldığı canlı yayında gündeme
ilişkin soruları yanıtlarken, yo-
ğun hasarlı bölgeler dışında ha-
sarsız ve az hasarlı binalara elek-
trik arzının büyük oranda ta-
mamlandığını kaydetti. Doğal
gazda ALO 187 hattı ve bazı şe-
hirlerde özel WhatsApp hatları
oluşturulduğunu dile getiren Fa-
tih Dönmez, “Vatandaşlara bir
etiketle bildiriliyor. Oraya düşen
ihbarları ve talepleri şirketlerimiz
anında karşılamaya çalışıyor.”
diye konuştu. Dönmez, “Elbistan
gibi çok sorun olduğu bölgelerde
de depremin ilk anlarında -15
derece soğuk hava vardı. Vatan-
daşlarımız doğal olarak evlerini
terk etmişti. Kombilerinde, ka-
zanlarında, ısıtma sistemlerinde,
radyatörlerinde bunların su var.
Sıfırın altındaki sıcaklıklardan
dolayı donma ve buna bağlı ola-
rak borularda, tesisatlarda ha-
sarlar, patlaklar oluştu. Gazı biz
kapısına kadar getirmiş olsak
da vatandaşımızın ısıtma sistemi
ile ilgili sorunlar var. Aşamalı
olarak bunları kontrollü bir şe-
kilde sağlamaya çalışıyoruz.” ifa-
delerini kullandı.

45 BİN TON KÖMÜR
Bakan Dönmez, deprem böl-

gesine Türkiye Kömür İşletmeleri
vasıtasıyla 45 bin ton kömür
sevk ettiklerine dikkati çekerek,
“Vatandaşlarımız çadır kentlerde
veya hasarsız evlerinde oturuyor.
Bu bölgelerde gelecek ilave ta-
lepleri de anında karşılama yo-
luna gidiyoruz. An itibarıyla ısın-
mada katı yakıt anlamında bir
sıkıntı yaşanmıyor.” dedi. Böl-
gedeki santrallere ilişkin son du-
rumu değerlendiren Dönmez,
şu bilgileri verdi: “Afşin Elbis-
tan’da 2 termik santralimiz vardı.
Bunlar ‘Afşin A’ ve ‘Afşin B’ adını
verdiğimiz güçlü santraller. Bu
santraller ilk depremden fazla
olumsuz etkilenmemişti fakat
aynı gün Elbistan merkezli dep-
rem tam bu bölgede olduğu için
oradaki termik santrallerimizde
sorun oluştu ve şu anda hizmet
dışı. Hasar tespit çalışmaları ta-
mamlandı. Bakım onarım ça-
lışmalarına başladık. En kısa
sürede servise almayı hedefli-
yoruz. Bu arada bizim bu sant-
rallerin yokluğunu hissettirme-
yecek şekilde zaten arz tarafında
başka santrallerimiz de var. Şu
anda elektrik anlamında gerek
sanayinin gerekse şehirlerin ih-
tiyaçlarını karşılayacak elektrik
üretim sistemimiz yeteri kadar
var ve çalışmalara da devam
ediyoruz. “ (AA)

Osmanlı’nın ilk başşehrinde misafirliğin
en güzel örneği yaşanıyorKahramanmaraş

merkezli meydana gelen
depremler sonrası
evlerini kaybeden
vatandaşlar, Bursa’nın
Yenişehir ilçesinde en iyi
şekilde misafir ediliyor.

Kahramanmaraş ve
Hatay’da yaşanan
depremlerden 15

milyona yakın kişinin
etkilendiğini, bu kişilerin

ciddi travma mağduru
olduğunu ifade eden
Psikiyatrist Prof. Dr.

Nevzat Tarhan,
Depremden muhakkak

dersler çıkararak bundan
sonra hayatımızı buna
göre şekillendirmemiz

gerektiğini ifade ederek,
“Bu travmayla

yaşamayacağız ama
unutmayıp dersler

çıkararak hayatımıza
yeni bir yol haritası

çizmemiz gerekiyor.
Yani herkes buradan

ders çıkarmalı.” dedi.

Tarhan’dan travma sonrası için B planı önerisi 

Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan

Bakan Dönmez:
“Elektrik arzı 
büyük oranda
tamamlandı” 
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Almanya’nın Köln kentinde düzenle-
nen bir etkinlikte buluşan Türk ve Al-
manlar, Türkiye’deki deprem
mağdurları için dua etti. Şehir merke-
zindeki Eberplatz’da düzenlenen et-
kinliğe Türkiye’nin Köln Başkonsolosu
Turhan Kaya, çeşitli dernek ve sivil
toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı
din ve inançlardan temsilciler katıldı.
Kur’an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra
depremde yaşamını yitirenler için sela
okundu, yaraların kolayca sarılabilmesi
için dualar edildi. Organizasyonun ön-
cülerinden İslam Toplumu Milli Görüş
(IGMG) Teşkilatı Köln Bölge Başkanı
Ali Bozkurt, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, “asrın felaketi” olarak
tabir edilen bu olayı Alman kamuo-
yunda daha fazla duyurmak için böyle
bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.
Dernek ve sivil toplum kuruluşları ola-
rak düzenledikleri yardım etkinlikle-
riyle depremzedelerin yanında
olduklarını ifade eden Bozkurt, etkin-
liğe destek veren her kesimden insana
teşekkür etti. (AA)

Köln’de Türk ve 
Almanlar depremzedeler
için bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’ya karşı
savaşmaya devam eden Ukrayna’ya bu
aşamada F-16 savaş uçağı yardımı yap-
maya gerek olmadığını söyledi. ABC
News televizyonuna röportaj veren Bi-
den’a, Ukrayna Devlet Başkanı Volodi-
mir Zelenskiy’nin F-16 savaş uçağı
talebi soruldu. Biden, ABD’deki dene-
yimli askeri yetkililerin ihtiyaç oldu-
ğunu düşündükleri yardımları
Ukrayna’ya yaptıklarını belirterek,
“Onların şu an tank, topçu ve hava sa-
vunma gibi savaş ekipmanlarına ihti-
yacı var.” dedi. Ukrayna’ya şu an için
ihtiyaç duydukları yardımları yaptıkla-
rını dile getiren Biden, “Onları bu
bahar, yaz ve sonbahara kadar iyi bir
pozisyona koyacak malzemeler gönde-
riyoruz. Şu an F-16’ya ihtiyaçları yok.”
diye konuştu. Biden, “Gelecek birkaç
yıl içinde nelere ihtiyaç olacağını tam
olarak biliyoruz. Askeri yetkililerimize
göre şu an F-16 için mantıklı bir ge-
rekçe yok. O nedenle bunu şu an seçe-
nek dışı bırakıyorum.” ifadesini
kullandı. Çin’in Ukrayna’daki savaş
için Rusya’ya ölümcül silahlar temin
etmesi”ne ilişkin soruya cevaben de
Biden, bunu tahmin etmediğini ancak
böyle bir tedarikin olması durumunda
Çin’e “ağır yaptırımlarla” karşılık vere-
bileceklerini söyledi. (AA)

Orta Amerika ülkesi El Salvador Devlet
Başkanı Nayib Bukele’nin talimatıyla ya-
pılan 40 bin kapasiteli Amerika kıtasının
en büyük hapishanesine 2 bin çete üyesi
nakledildi. Cumhurbaşkanı Bukele, Twit-
ter hesabından yaptığı paylaşımda, çete-
lere karşı yürütülen savaşta gurur
duydukları bir güvenlik seviyesine ulaş-
tıklarını söyledi. Yüksek güvenlikli olarak
inşa edilen mega hapishanesinin video-
sunu hesabında tanıtan Bukele, “Burası,
halka daha fazla zarar vermeden on yıl-
larca karma şekilde yaşayacakları yeni ev-
leri olacak.” ifadesini kullandı.  (AA)

Biden: “Ukrayna’nın 
şimdilik F-16 savaş uçağı
yardımına ihtiyacı yok” 

Amerika kıtasının en
büyük hapishanesine 2 bin
çete üyesi nakledildi 

10

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ra-
mallah kentindeki Filistin Dışişleri
Bakanlığı binasında, Türkiye ve Su-
riye’deki deprem bölgelerinde görev
yapan Filistin arama kurtarma ekibi
için ödül töreni düzenlendi. Filistin
Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Fi-
listin İçişleri Bakanı Ziyad Heb er-
Rih ve Türkiye’nin Filistin Başkon-
solosu Büyükelçi Ahmet Rıza Demi-
rer’in katıldığı törende Filistin arama
kurtarma ekibine onur belgesi ve ma-
dalyası verildi. Törende konuşan Dış-
işleri Bakanı Maliki, arama kurtarma
ekibine hitaben, “Sizin sorumluluğu-
nuz en üst düzeydeydi. Sizler Filistin’in
iyilik elçilerisiniz, halkınızı en iyi şe-
kilde temsil ettiniz.” ifadelerini kul-
landı. İçişleri Bakanı Rih de, Filistin’in
dünyada her türlü insani yardım ça-
basını desteklemeye hazır olduğunu
ve bu durumun Filistin’in bölgesel
ve uluslararası düzeyde saygınlığını
güçlendirdiğini söyledi.

FİLİSTİN İŞGALE VE KISITLI 
İMKANLARINA RAĞMEN 
TÜRKİYE’NİN YANINDA OLDU

Büyükelçi Demirer ise, Filistin Devlet
Başkanı Mahmud Abbas’a Türk halkına
yönelik yardım çabalarına verdiği des-
tekten dolayı Türkiye’nin takdirlerini
ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın Filistin Devlet Başkanlığına
ve halkına teşekkürlerini ileten Demirer,
“Türkiye bölge halkları arasında her-
hangi bir fark gözetmiyor. Filistin’in
yardımı bizim için çok önemli.” ifade-
lerini kullandı. Filistin’in işgal altın-

dayken ve kısıtlı imkanlarıyla Türki-
ye’nin yanında olduğuna dikkat çeken
Demirer, “Filistin arama kurtarma ekibi
Türkiye’deyken Filistin’de acı şeyler olu-
yordu. Nablus’ta olduğu gibi.” dedi.
İsrail güçleri, 22 Şubat’ta işgal altındaki
Batı Şeria’nın kuzeyinde yer alan Nablus
kentine birkaç noktadan baskın dü-
zenlemiş, biri çocuk, ikisi yaşlı olmak
üzere 11 Filistinliyi öldürmüş, 6’sı ağır
100’den fazla Filistinliyi yaralamıştı. 

FİLİSTİN’İN DEPREMDE 
TÜRKİYE’YE DESTEĞİ
Filistin Kızılayı’na bağlı doktor,

sağlık görevlileri ve sivil savunma per-
sonelinden oluşan 73 kişilik Filistinli
destek ve yardım timi 9 Şubat’ta Türkiye
ve Suriye’deki deprem bölgesine gitmek
üzere Ramallah’tan ayrılmıştı. Filistin
Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-
Bekri, 11 Şubat’ta yaptığı açıklamada,
işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan
camilerde cuma namazı sonrası Türkiye
ve Suriye’deki depremzedeler için top-
lanan yardımın yaklaşık 1 milyon dolara
ulaştığını belirtmişti. Filistin Vakıflar
Bakanlığı ayrıca, depremlerden etkile-
nenler için Türkiye’ye 20 bin uyku tu-
lumu gönderileceğini duyurmuştu. (AA)

ABD Başkanı Joe Biden, AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen ve Almanya
Başbakanı Olaf Scholz gibi Batılı liderler
önerilere yönelik şüphelerini dile getirirken,
Kiev yönetimi, ateşkes çağrısını da içeren
önerilerin “bir barış planı olmadığı” belirtti.
Çin Dışişleri Bakanlığı, dün savaşın yıl dö-
nümünde “Ukrayna krizinin siyasi çözümü”
için önerilerini içeren “tutum belgesi” ya-
yımlamıştı. Pekin’in çözüme dair izlenmesini
önerdiği genel ilke ve esaslara yer verilen
12 maddelik belgede, ülkelerin egemenlik-
lerine saygın gösterilmesi, meşru güvenlik
kaygılarının dikkate alınması, tek taraflı
yaptırımlara son verilmesi ve gerginliklerin
aşamalı olarak azaltılarak ateşkesin sağ-
lanması gerektiği vurgulanmıştı.

BLİNKEN: “YENİ SALDIRILAR 
İÇİN KUVVET TAZELEMEK 
AMACIYLA KULLANACAKTIR”
ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinde ABC

televizyonuna verdiği röportajda, önerilerde
Rusya’dan başkasına fayda sağlayacak bir
şey göremediğini belirterek, “Bu (öneriler)
neye yarar? Bir tek Putin alkışlıyor.” dedi.
Washington yönetiminin Çin’in Rusya’ya
silah sağlayacağı endişelerine ilişkin soruya
tanıt veren Biden, “Bunu beklemiyorum,
henüz böyle bir şey görmedik, Çin’in Rus-
ya’ya silah sağlamak gibi büyük bir inisiyatif
alacağını sanmıyorum.” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de

dün yapılan Birleşmiş Milletler (BM) Gü-
venlik Konseyi toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, Rusya’ya yeniden silahlanması
ve yeni saldırılara hazırlanması için fırsat
sağlayacak koşulsuz bir geçici ateşkese
mahal verilmemesi gerektiğini belirtti. Blin-
ken, “Konsey üyeleri geçici veya koşulsuz
bir ateşkes çağrısına aldanmamalı. Rusya
çatışmaların durmasını yasa dışı işgal ettiği
topraklardaki kontrolünü sağlamlaştırmak
ve yeni saldırılar için kuvvet
tazelemek amacıyla kul-
lanacaktır.” değerlen-
dirmesinde bulun-
du. ABD Ulusal
Güvenlik Danış-
manı Jake Sulli-
van da CNN tel-
evizyonuna yap-
tığı açıklamada,
Çin’in önerilerinin
ilk maddede, yani “tüm
ülkelerin egemenliklerine
saygı gösterilmesi” çağrısında
bitmiş olması gerektiğini belirtti.

ÇİN’DEN MÜZAKERE ÇAĞRISI
Güvenlik Konseyi toplantısında Çin’in

çözüm önerilerini dile getiren BM Daimi
Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, uzun
vadeli diplomatik müzakerelerin, krizin çö-
zümü için “tek doğru yol” olduğuna işaret
ederek, Rusya ve Ukrayna’ya ön koşulsuz
müzakere için platform sağlanması çağrısı
yaptı. Dai, “Çatışmanın taraflarını müzakere
masasına getirmek kolay olmayacak fakat
bu siyasi çözüm için atılması gereken ilk
adım.” dedi. Çin’in tek taraflı yaptırımlara
karşı olduğunu yineleyen Dai, savaşın
küresel tedarik zincirlerine etkisinin en
çok gelişmekte olan ülkeleri etkilediğine,
gıda, enerji ve finans krizlerinin bedelini
en çok bu ülkelerin ödediğine dikkati
çekerek, “Umarız ilgili taraflar eylemlerinde
sorumlu davranır, tek taraflı yaptırımları
ve sınır aşırı yargı yetkisini kötüye kullan-

mayı bırakır.” dedi.

5 ÇİN ŞİRKETİ DAHA 
KARA LİSTEYE ALINDI
Bu arada ABD Ticaret Bakanlığı, geçen

yıl Rusya’ya yardım ettikleri şüphesiyle
yaptırım listesine aldığı şirketlere, 5 Çin
şirketini daha ekledi. Bakanlık, yaptığı açık-
lamada, söz konusu şirketlerin, “Rusya’nın
askeri ve/veya savunma sanayi kapasitesine

ciddi katkıda yaptığı ve ABD
ulusal güvenliği ve dış

politikasına aykırı
faaliyetlerde bu-

lunduğu” belir-
tildi. Karar,
ABD’li yetki-
lerin, hafta
boyunca Çin’e

Ukrayna Sava-
şı’nda Rusya’ya

silah desteği sağla-
maması konusunda

yaptığı uyarıların ardından
geldi. Dışişleri Bakanı Blinken, Amerikan
istihbaratının, Çin’in, Rusya’ya Ukrayna
savaşında destek olmak için silah ve mü-
himmat sağlamayı değerlendirdiğine dair
bilgiler edindiğini, Çinli şirketlerin, haliha-
zırda Rusya savunma sanayisine “öldürücü
olmayan” türde destek sağladığını, yeni bil-
gilerin, Pekin’in doğrudan “öldürücü” ni-
telikte silah ve mühimmatı da sağlayabile-
ceğini gösterdiğini ileri sürmüştü. 

G7’DEN “ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE” UYARI
ABD, Kanada, İngiltere, Almanya, Fransa,

İtalya ve Japonya’nın oluşturduğu G7 ül-
keleri de savaşın yıl dönümünde yayımla-
dıkları ortak açıklamada, Rusya’ya saldır-
ganlığına derhal son verme ve işgal top-
raklardan koşulsuz çekilme çağrısı yaparken,
“üçüncü ülkelere” ve diğer uluslararası ak-
törlere Rusya’ya ekonomik ve askeri yar-
dımda bulunmaktan kaçınmaları uyarısında
bulundu. Açıklamada, “Rusya’ya karşı yap-

tırımların aşılmasına yardımcı olan üçüncü
ülkeler, ciddi maliyetlerle karşı karşıya ka-
lacak.” ifadesine yer verildi.

“ÇİN TARAFINI SEÇMİŞTİ”
Avrupalı liderler de Çin’in tutum bel-

gesinde yer alan önerilere ilişkin kuşkularını
ve itirazlarını dile getirdi. AB Komisyonu
Başkanı Ursula von der Leyen, Estonya zi-
yaretinde yaptığı açıklamada, Çin’in Rus-
ya-Ukrayna Savaşı’nda tarafsız davranma-
dığını vurgulayarak, “Bu belgeyi, arka planıyla
görmemiz gerekiyor. Çin, Ukrayna işgali
başlamadan önce Rusya ile ‘limitsiz dost-
luğunu’ ilan ederek tarafını seçmişti.” dedi.
Genel ilke ve yaklaşımlardan oluşan önerileri
dikkate alacaklarını belirten von der Leyen,
“İlkeleri tabii ki değerlendireceğiz, fakat
arka planda Çin’in tarafını seçmiş olduğunu
hatırlayarak değerlendireceğiz.” ifadelerini
kulandı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping,
Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile savaşın
başlamasından hemen önce, 4 Şubat
2022’de, Putin’in Pekin Kış Olimpiyatları
için Çin’e yaptığı ziyaretteki görüşmenin
ardından, iki liderin,”Çin ile Rusya arasındaki
dostluğun limiti olmadığına” vurgu yapan
ortak açıklaması, Çin’in Olimpiyatlar’ın
sona ermesinin hemen ardından başlayacak
askeri operasyonlardan “önceden haberi
olduğu” ve “örtülü onay verdiği” yorumuna
yol açmıştı.

“BARIŞ PLANI DEĞİL, 
SAVAŞIN DONDURULMASI”
Bu arada çatışmanın taraflarından Uk-

rayna da Çin’in önerilerinden memnuni-
yetsizliğini dile getirdi. Ukrayna Devlet
Başkanlığı Ofisi Başkanı Mihail Podolyak,
yaptığı açıklamada, “Ateşkes ve yeni sınır
hattı çizilmesini öngören herhangi bir barış
planı, Ukrayna topraklarındaki işgali ve
Rus soykırımını sürdürecektir. Bu, barış
değil, savaşın dondurulmasıdır. Ukrayna’nın
yenilgiye uğraması, Rus soykırımının sonraki
aşaması olacaktır.” ifadelerini kullandı. (AA)

Filistin’de deprem bölgelerinde görev
yapan ekibe onur madalyası verildi 
Filistin yönetimi, Türkiye ve
Suriye’deki deprem bölgelerinde
görev yapan Filistin arama
kurtarma ekibine onur
madalyası ve belgesi verdi. 

Çin’in Ukrayna
önerileri Batı’da

şüpheyle
karşılandı

Çin’in Ukrayna
önerileri Batı’da

şüpheyle
karşılandı

Çin’in, Rusya-Ukrayna
Savaşı’nın başlamasının
yıl dönümünde krizin
siyasi çözümü için ortaya
attığı öneriler, ABD ve
Avrupa Birliği’nin yanın
sıra Ukrayna tarafından
da kabul görmedi.
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Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta
erteleme maçında Arabam.com Kon-
yaspor’u 4-0 yenen Fenerbahçe’de rakip
fileleri 2 kez havalandırma başarısı
gösteren Enner Valencia, performan-
sıyla yine dikkati çekti. Kariyerinin en
etkili sezonunu yaşayan ve ligde 22
gole ulaşan 33 yaşındaki Ekvadorlu
futbolcu, takımına zirve yarışında
önemli katkı sunuyor. Fenerbahçe, En-
ner Valencia’nın ilk 11’de oynadığı
müsabakalarda 2 mağlubiyet yaşarken,
skor katkısı sunduğu maçlarda sadece
1 kere yenildi. Takımıyla 3. sezonunu
geçiren Valencia, sarı-lacivertlilerin
son 5 maçta attığı 14 golün 9’una im-
zasını koydu.

16 KEZ İLK 11’DE SAHAYA ÇIKTI
Enner Valencia, bu sezon Fener-

bahçe’nin ligde oynadığı 22 maçın
19’unda süre alırken, 16’sına ilk 11’de
başladı. 33 yaşındaki yıldız oyuncu,
ligde attığı 22 golün 21’ini söz konusu
16 maçta kaydetti.

Takımıyla bu sezon ligde 3 maça
sonradan dahil olan Va-
lencia, bu bölümde ise
1 gol bulmayı ba-
şardı. Tecrübeli
oyuncu, 3
maçta ise kad-
roda yer almadı.

GOL ATTIĞI 
MAÇLARDA 
TEK YENİLGİ
Fenerbahçe, Enner

Valencia’nın bu sezon
ligde gol attığı maç-
larda sadece 1 kez
mağlup oldu. Ek-
vadorlu golcü, ta-

kımıyla ligde 12 karşılaşmada gol sevinci
yaşarken, Fenerbahçe bu müsabaka-
larda sadece Giresunspor’a boyun eğdi.
Sarı-lacivertliler, Valencia’nın gol attığı
diğer 11 maçta ise 9 galibiyet ve 2 be-
raberlik elde etti.

VALENCİA’NIN İLK 11 BAŞLADIĞI 
MAÇLARDA 2 MAĞLUBİYET
Fenerbahçe, golcü oyuncusu Valen-

cia’nın ilk 11’de mücadele ettiği 16
maçta 2 kez yenildi. Sarı-lacivertliler,
bu mücadelelerde 12 galibiyet elde
ederken, 2 kez de berabere kaldı. Söz
konusu maçlarda Beşiktaş ve Ümrani-
yespor’a 2’şer puan bırakan Fenerbahçe,
mağlubiyetleri ise Konyaspor ile Gire-
sunspor’a karşı aldı. Konyaspor maçında
Valencia, 22. dakikada kırmızı kart gö-
rerek takımını yalnız bırakırken, Gire-
sunspor’a karşı gol bulduğu halde ta-
kımının mağlubiyetine engel olamadı.

7 MAÇTA 1’DEN FAZLA GOL
Enner Valencia, bu sezon ligde 12

maçta gol bulmayı başarırken, 7 mü-
sabakada en az 2 gol kaydetti. Müsa-
bakaların 5’inde rakip fileleri 1’er kez
sarsan Valencia, 5 kez de 2’şer gol
sevinci yaşadı. Ekvadorlu golcü, 9. haf-
tada 5-4 kazanılan Fatih Karagümrük
maçında “Hat-trick” yaparken, 21. haf-
tada 5-1 kazanılan Kasımpaşa maçında
ise rakip filelere 4 gol birden gönderme
başarısı gösterdi.

SON 5 MAÇTAKİ 
14 GOLÜN 
9’U VALENCİA’DAN
Enner Valencia, takı-

mının geride kalan 5 haf-
tada attığı 14 golün 9’una

imzasını koydu. Sarı-laci-
vertliler, ligde Galatasaray

mağlubiyetinin ardından 5
maça çıkarken, bu süreçte
4 galibiyet ve 1 beraberlik
yaşadı. Söz konusu mü-
cadelelerde Valencia, 9 kez

ağları sarstı. Kalan 5 golün
4’ü Michy Batshuayi (2),

Joshua King (1) ve Attila
Szalai (1) den gelir, 1 gol de
rakip oyuncunun ayağından
kaydedildi. 

(AA)

Türkiye’nin
‘AlTın’
gururu 

Milli güreşçi Taha Akgül,
Mısır’da düzenlenen ve

dünya sıralamasına puan
veren İbrahim Mustafa

Turnuvası’nda 
altın madalyanın 

sahibi oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre,
İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonda, serbest
stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Polonyalı rakibi Kamil
Tomasz Kosciolek’i 5-0 mağlup etti. Turnuvaya eleme
turundan başlayan Taha Akgül, Kazakistan’dan Yusup Ba-
tirmurzaev’i 7-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek
finalde Hint rakibi Dinesh Dinesh’i 11-0’lık skorla geçen
Taha, yarı finalde ABD’li Nicholas Edward Gwiazdowski’yi
7-2 yenerek finale yükseldi. Final müsabakasında Polonyalı
Kamil Tomasz Kosciolek’in karşısına çıkan Taha, minderden
galip ayrılarak altın madalyaya uzandı.

BEDİHA GÜN’DEN GÜMÜŞ MADALYA
Kadınlar 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün, finalde

ABD’li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester’e 9-0 mağlup
olarak gümüş madalyada kaldı. Organizasyona çeyrek finalden
başlayan ay-yıldızlı sporcu, Hint rakibi Sushma Shokeen’i
hükmen mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Ka-
zakistan’dan Marina Sedneva’yı 4-0 yenen Bediha Gün,
finalde ABD’li rakibi Jacarra Gwenisha Winchester’e 9-0
mağlup olarak gümüş madalya aldı. (AA)

TOFAŞ, Birleşik Amerikalı oyuncu Brady
Manek’i kadrosuna kattı. North Carolina
Üniversitesi mezunu olan ve 2021-2022 se-
zonunda North Carolina Tar Heels ile Ame-
rikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) Finali oy-
nayan Brady Manek, ilk profesyonel sezonunu
bu yıl Avusturalya’da geçirdi. 2022-2023 Se-
zonunda Perth Wildcats’te 30 maçta, 28.3
dakika süre ve 13.1 sayı-(%40.7 Üçlük)-
5.3 ribaund-1.6 asist ortalama ista-
tistiklerine imza atan Manek, takı-
mıyla son maçını 12 Şubat 2023 ta-
rihinde Avusturalya Ligi (NBL) play-
off çeyrek finalinde Cairns Taipans’a karşı
oynadı. 1998 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki
Brady Manek, uzun forvet (4) pozisyonunda
görev yapmaktadır.

BRADY MANEK KİMDİR?
4 Eylül 1998 doğumlu ve 2.06 cm bo-

yundaki Brady Manek, po-
wer forward (4) pozisyo-
nunda görev yapmakta-
dır. Basketbola ülkesi
Birleşik Amerika’da
başlayan Brady Ma-
nek, kolej kariye-
rinde 2017-2021
sezonları ara-
sında e
University

of Oklaho-
ma’da (Okla-

homa Sooners)
4 yıl geçirdikten

sonra yüksek lisans
öğrencisi olarak Univer-

sity of North Carolina’ya
transfer oldu. 2021-2022
Sezonunda North Carolina

Tar Heels ile Amerikan Kolej
Basketbol Ligi’nde NCAA Finali oynama
başarısı gösteren Manek, sezonu 39 maçta
15.1 sayı (%40.3 Üçlük)-6.1 ribaund-1.8
asist ortalama istatistikleriyle tamamlarken,
Kansas Jayhawks’a 72-69 kaybettikleri
şampiyonluk maçında da 13 sayı-13 ribaund
ile double-double yapmıştı. NCAA finalisti

ol-
duğu se-

zon sonunda Riley
Wallace Yılın Oyun-
cusu Ödülü’nün (kolej

basketbolunun en iyi transfer
oyuncusuna verilen ödül) sa-
hibi olan Brady Manek, 2022
Las Vegas NBA Yaz Ligi’nde
Charlotte Hornets forması
giydikten sonra kariyerinin
ilk profesyonel sezonu imza-
sına 2022-2023 sezonu önce-
sinde Avusturalya Ligi (NBL)
takımlarından Perth Wildcats’e
transfer olarak attı. 2022-
2023 Sezonunda Perth Wild-
cats’te 30 maçta görev yapan
ve 13.1 sayı-(%40.7 Üçlük)-
5.3 ribaund-1.6 asist-28.3 da-
kika süre ortalama istatistik-
lerine imza atan Manek, takı-
mıyla son maçını 12 Şubat
2023 tarihinde oynarken, Cairns Taipans
ile oynanan NBL play-off çeyrek final kar-
şılaşmasının ardından TOFAŞ ile anlaşma
sağladı.

Brady Manek
TOFAŞ’ta
Tofaş Basketbol Takımı,
Birleşik Amerikalı uzun
forvet Brady Manek ile
anlaşma sağladı.
n Özkan GÜNGÖRMEZ

Olimpiyat şampiyonu İsveçli atlet
Armand Duplantis, 6,22 metre ile ken-
disine ait erkekler sırıkla atlama dünya
rekorunu kırdı. Dünya Atletizm Birli-
ğinin internet sitesinden yapılan açık-
lamaya göre Duplantis, Fransa’nın Cler-
mont-Ferrand kentindeki Dünya Salon
Turu organizasyonunda kendisine ait
rekoru geliştirdi. Sırıkla atlama tarihinin
en yetenekli sporcusu olarak gösterilen
2020 Tokyo Olimpiyatları şampiyonu

sporcu, 6. kez yeni dünya rekorunun
sahibi oldu. İsveçli atlet, ilk olarak
Şubat 2020’de Torun’da 6,17 metre,
ardından bir hafta sonra Glasgow’da
6,18 metreyi geçme başarısı gösterdi.
23 yaşındaki atlet, bir sonraki dünya
rekoru için iki yıl beklemek zorunda
kaldı. 7 Mart 2022’de Belgrad’da 6,19

metreyi geçti ve 13 gün sonra yine aynı
kentteki Dünya Salon Atletizm Şam-
piyonası’nda altın madalya kazanarak
çıtayı 6,20 metreye yükseltti. İsveçli
atlet, dört ay sonra, Oregon’daki Dünya
Atletizm Şampiyonası’nda 6.21 metreyi
geçerek ilk kez açık havada dünya re-
koruna ulaştı. Son olarak da Duplantis,
Clermont-Ferrand’da 6,22 metre ile
kendisine ait erkekler sırıkla atlama
dünya rekorunu geliştirdi. (AA)

Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! Duplantis’ten yeni dünya rekoru! 
Sırıkla atlama tarihinin en
yetenekli sporcusu olarak
gösterilen 2020 Tokyo
Olimpiyatları şampiyonu sporcu,
6. kez dünya rekoru kırdı.

Sarı-lacivertliler, ligde
Ekvadorlu golcüsünün skor

bulduğu maçlarda tek
mağlubiyet yaşadı. Süper

Lig’de 22 gole ulaşan
Valencia, 12 maçta skor

üretirken, 7 müsabakada ise
en az 2 kez rakip fileleri

havalandırdı.

Enner Valencia atıyor,
Fenerbahçe kazanıyor
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27 Şubat 2011’de vefat eden Erbakan,
12 Ekim 1969’daki seçimde Konya’dan
bağımsız milletvekili seçilerek başladığı
siyaset hayatında 42 yıl geçirdi. Türk si-
yasetine ideolojisi ve üslubuyla yeni bir
heyecan getiren Necmettin Erbakan, 29
Ekim 1926’da Sinop’ta doğdu. Babasının
ağır ceza reisi olması dolayısıyla çocukluğu
farklı şehirlerde geçen Erbakan, Kayseri
Cumhuriyet İlkokulu’nda başladığı ilkokul
eğitimini Trabzon’da tamamladı. Erbakan,
İstanbul Erkek Lisesi’ni 1943’te birincilikle
tamamlamasının ardından, sınavsız geçiş
hakkına rağmen İstanbul Teknik Üni-
versitesine sınavla girdi. Sınav sonucuna
göre doğrudan ikinci sınıftan başlatılan
Erbakan, 1948’de mezun olduğu üniver-
sitenin Makine Fakültesi Motorlar Kür-
süsünde asistan oldu. 1951 yılında İs-
tanbul Teknik Üniversitesi tarafından
Almanya’daki Aachen Teknik Üniversi-
tesine ilmi araştırmalar yapmak üzere
gönderilmesi, Erbakan’ın hayatındaki dö-
nüm noktalarından biri oldu. Alman or-
dusu için araştırma yapan DVL Araştırma
Merkezinde, biri doktora olmak üzere 3
tez hazırlayan Erbakan, bu tezleriyle Al-
man Ekonomi Bakanlığının dikkatini
çekti. Motorların daha az yakıt harcaması
konusunda kendisinden istenilen raporu
hazırlayan Erbakan, doçentlik tezini de
“Dizel motorlarda püskürtülen yakıtın
nasıl tutuştuğunun matematiksel izahı”
üzerine hazırladı. Erbakan, çalışmalarıyla
Leopard tanklarının üretiminin yapıldığı
Almanya’nın en büyük motor fabrikasına
davet edildi, daha sonra burada başmü-
hendis olarak tank motorları üzerine ça-
lışmalar yaptı.

AĞIR SANAYİ HAMLESİNİN 
ARDINDAN İLK YERLİ 
MOTOR ÜRETİLDİ
Türkiye’de başlattığı ağır sanayi ham-

lelerini Almanya’da kaldığı sürede tecrübe
eden Erbakan, bunu aynı zamanda Milli
Görüş’ün önemli hedeflerinden birisi ola-
rak da belirledi. Necmettin Erbakan, o
yıllarda düzenlenen otomobil kongresinde,
“Şeftaliden başka bir şey üretemeyiz” gö-
rüşünü savunanlara inat, bir araya geldiği
arkadaşlarıyla 1956’da Türkiye’nin ilk

yerli motorunu üretmek için Gümüş Mo-
tor Fabrikası’nı kurdu. Burada, Avrupa’daki
benzerlerinden düşük saatte 5,5 litre mo-
torin harcayan bir ve iki silindirli motor-
ların üretimi yapılmaya başlandı. Fabrika
hisselerinin çoğunluğu pancar kooperatifi
ve şeker fabrikasına geçince Gümüş Mo-
tor’un adı “Pancar Motor” olarak değiş-
tirildi. Pancar Motor, Mart 1960’ta seri
üretime başladı.

ODALAR BİRLİĞİNDEN SİYASETE
Odalar Birliği Sanayi Dairesi Başkan-

lığına 1966’da getirilmesinin adından
Genel Sekreter olan Erbakan, önce Odalar
Birliği İdare Heyeti üyeliğine, bir yıl sonra
da Odalar Birliği Başkanlığına seçildi. Er-
bakan o dönem tanıştığı Nermin Saatçi-
oğlu ile evlendi. Nermin ve Necmettin
Erbakan çiftinin evliliğinden çocukları
Zeynep, Elif ve Muhammed Fatih dünyaya
geldi. Erbakan, Odalar Birliğinde de aktif
dönem geçirdi, Anadolu sermayesini des-
teklemek için çalıştı. Geçersiz sayılan
Odalar Birliği Başkanlığı seçimi Danıştay’a
taşınınca Erbakan, bu görevinden Ankara
Valiliğinin emriyle uzaklaştırıldı. Bu karar,
Erbakan’ın siyaset yolculuğunu başlattı.

“HER BAHAR BİR ÇİÇEKLE BAŞLAR”
Erbakan, milletvekili seçiminin ya-

pıldığı 12 Ekim 1969’a giden süreçte,
güçlü bir siyasi parti olan Adalet Parti-
sinden (AP) milletvekili olmak istedi
ancak kabul edilmedi. Bunun üzerine
Konya’dan bağımsız aday olan Erbakan,
üç milletvekili seçilebilecek kadar oy alarak
milletvekili oldu. Erbakan, Konya’daki
milletvekilliği çalışmaları sırasında ken-
disine yönelik “Bir çiçekle bahar olmaz”
değerlendirmeleri üzerine, “Evet, bir
çiçekle bahar olmaz ama her bahar bir
çiçekle başlar” ifadesini kullandı.

MİLLİ NİZAM PARTİSİNİ KURDU
Konya Milletvekili Erbakan, 26 Ocak

1970’te 17 arkadaşıyla Milli Görüş hare-
ketinin ortaya çıkmasını sağlayacak ilk
parti olan Milli Nizam Partisini kurdu.
Parti kurulduğunda ilk üyenin kim olacağı
konusunda karar vermek üzere toplanan
yönetim, Erbakan’dan ilk üye olmasını
istedi. Bu teklif üzerine arkadaşlarına te-
bessümle bakan Erbakan, “Ecdadımız
Anadolu’ya, Malazgirt Meydan Muharebesi
ile Muş/Malazgirt’ten girmişti. O ilimizdeki
bir caminin imamı, bizim birinci kurucu
üyemiz olacak.” ifadesini kullandı. Genel
Başkan Erbakan, partisinin kuruluşundan
sonra kapitalizm ve Batıcılık karşıtı siyaset
yürüttü. Erbakan’ın siyasetinde “siyonizm”
ile mücadele ön planda yer aldı. Erbakan
ile Türk siyasetinde ve kamuoyunda “Fi-
listin davası” konusunda hassasiyet oluştu.
Milli Görüş hareketi lideri Erbakan, “önce
ahlak ve maneviyat” vurgusunu da Milli
Nizam Partisinin çalışmalarıyla gençlere

ve partililere aktardı.

AYASOFYA’DA NAMAZ 
DAVETİ PARTİ KAPATMA 
GEREKÇESİ OLDU
Erbakan ve arkadaşlarının izlediği si-

yaset tarzı pek çok çevrenin dikkatini
çekti. 12 Mart 1971 muhtırasının ardından
mayıs ayında “laikliğe aykırı çalışmalar
yürüttüğü” iddiasıyla Milli Nizam Partisi
kapatıldı. Partinin kapatılmasına ilişkin
mahkeme kararının gerekçesinde, Erba-
kan’ın konuşmalarında halkı Ayasofya’da
namaz kılmaya davet etmesi de yer aldı.
Partisinin kapatılmasının ardından Er-
bakan, arkadaşlarıyla 11 Ekim 1972’de
Milli Selamet Partisini (MSP) kurdu. Parti,
1973’teki seçimde 48 milletvekilliği ve 3
senatörlük kazanarak 51 parlamenterle
Meclise girdi. Seçimlerden hemen sonra
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel
Başkanı Bülent Ecevit ile yapılan görüş-
melerin ardından CHP-MSP koalisyon
hükümeti kuruldu. Erbakan, bu hükümette
başbakan yardımcısı olarak görev aldı.

“MÜCAHİT ERBAKAN”
Bu dönemde Kıbrıs sorunu gündeme

gelirken, siyasilerce ülkedeki sorunlardan
daha fazla Ada’daki gelişmeler üzerine
stratejiler üretildi. Kıbrıs’a 20 Temmuz
1974’te düzenlenen Barış Harekatı’nı
güçlü şekilde savunan Erbakan’ın ismi
bu dönemde “Mücahit” sıfatıyla kullanıl-
maya başlandı. Bülent Ecevit ile Erbakan’ın
Kıbrıs meselesi üzerindeki görüş ayrılıkları
nedeniyle CHP-MSP hükümeti, 17 Eylül
1974’te dağıldı. Erbakan’ın liderliğindeki
MSP, o yıllarda kurulan yeni hükümetlerde
ortak oldu. “11’ler hükümeti”, “Milletvekili
pazarlığı” ve “Güneş Motel” şaibeleri
1978’de siyasette gündemi belirlerken,
12 Eylül 1980 askeri darbesinde Erbakan
ve siyasi hareketi de hedef alındı.

CEZAEVİ SÜRECİ
Milli Selamet Partisince 6 Eylül 1980’de

Konya’da düzenlenen Kudüs Mitingi büyük
ses getirirken, bu miting partinin kapatılma
sebeplerinden birisi olarak gösterildi. Er-
bakan’ın bu sürede verdiği mücadele “dava”
olarak adlandırıldı. Erbakan’ın “dava” için
yetiştirdiği nesil, yeni Türkiye inşasında
bunu temel aldı. Darbeden sonra İzmir’de
uzun süre gözaltında kalan Erbakan, daha
sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

ve 9 ay cezaevinde kaldı. Erbakan, ceza-
evinden çıktıktan sonra yeni parti kurma
çalışmalarını başlattı.

REFAH PARTİSİ KURULDU
Siyasi yasaklı Erbakan, kapatılan

MSP’nin yerine Refah Partisinin (RP) 19
Temmuz 1983’te kurulmasını sağladı.
Partinin genel başkanlığı koltuğuna Ahmet
Tekdal oturdu. Siyaset yasağının refe-
randumla kalkmasının ardından Erbakan,
Refah Partisinin 11 Ekim 1987’de yapılan
kongresinde oy birliğiyle genel başkan
oldu. Bu tarihten sonra yapılan yerel se-
çimlerde Refah Partisinin kazandığı be-
lediyelerdeki hizmetler, Erbakan ve siya-
setine olan ilgiyi artırdı. Milli Görüş fikri,
Türkiye’de bu dönemde yeni bir model
oldu. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde
Milli Görüş, İstanbul ve Ankara büyükşehir
belediyeleri dahil birçok kentin yerel yö-
netimlerinde iş başına geldi.

REFAH PARTİSİ 
BİRİNCİ PARTİ OLDU
Necmettin Erbakan, 20 Ekim 1991

seçimlerinde Konya’dan yeniden millet-
vekili seçildi. Parti, 1995’teki genel se-
çimlerde yüzde 21,7 oy oranıyla sandıktan
birinci çıktı. Erbakan, Meclise Konya mil-
letvekili olarak girdi. Cumhurbaşkanlığı
koltuğundaki Süleyman Demirel, hükü-
meti kurma yetkisini Refah Partisine ver-
medi. Daha sonra kurulan DYP-ANAP
hükümeti 3 ay sürdü.

54. HÜKÜMET’TE 
BAŞBAKANLIK YAPTI
Hükümet kurma görevini Cumhur-

başkanı Demirel’den alan Erbakan, Tansu
Çiller’in genel başkanlığındaki Doğru Yol
Partisi ile 54. Hükümeti kurarak 28 Haziran
1996’da başbakanlık koltuğuna oturdu.
Başbakan Erbakan, dış politikada G-7’lere
karşı gelişmekte olan Müslüman ülkeleri
bir araya getirmek için D-8’leri kurdu.

28 ŞUBAT VE “POSTMODERN 
DARBE” SÜRECİ
Medya üzerinden 54. Hükümet’in

faaliyetlerine ilişkin başlatılan algı ope-
rasyonları, 28 Şubat sürecinin temel taş-
larını oluşturdu. 28 Şubat sürecinde bazı
üniversiteler, iş dünyası ve sendikalar da
Erbakan siyasetine karşı
misyon üstlendi. Erba-

kan’ın Mısır ziyaretindeki bayrak krizi,
Libya ziyaretinde Kaddafi’nin açıklamaları
da yine Erbakan aleyhinde kullanılmaya
başlandı. Günlerce kamuoyunda oluştu-
rulan propagandalar sonrası, 28 Şubat
1997’de “postmodern darbe” olarak anı-
lacak müdahale gerçekleşti. Başbakan Er-
bakan’ın o gece ulusa seslenmek için ha-
zırlık yaptırdığı, Milli Güvenlik Kurulu
toplantısından geç saatte “gergin ve
üzgün” geldiği için bu yayının iptal edildiği
sonradan ortaya çıktı.

BAŞBAKANLIKTAN İSTİFA ETTİ
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural

Savaş tarafından 27 Mayıs 1997’de Ana-
yasa Mahkemesine iktidar partisi Refah
Partisinin temelli kapatılması istemiyle
dava açıldı. Koalisyon ortağı Doğru Yol
Partisinin protokol gereği başbakanlık
koltuğunu alması için Necmettin Erbakan,
30 Haziran 1997’de Cumhurbaşkanı Sü-
leyman Demirel’e istifasını sundu. Demirel,
DYP Genel Başkanı Tansu Çiller yerine
55. Hükümet’i kurma görevini Anavatan
Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz’a
verdi. Anayasa Mahkemesinde görülen
Refah Partisinin kapatılması davası 16
Ocak 1998’de sonuca bağlandı. Refah
Partisinin kapatılmasına ve aralarında
Necmettin Erbakan’ın da bulunduğu 6
kişiye 5 yıl süreyle siyaset yasağı getiril-
mesine karar verildi. Erbakan, partisinin
kapatılması kararının ardından yaptığı
konuşmada, “Bu alınmış olan karar,
tarihin akışı içerisinde basit bir noktadır.
Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle
Türkiye’de halkımızın muazzam bir bö-
lümünün partisi olan Refah Partisi ve
onun davası, bu kararlardan zerre kadar
etkilenmez. Bu kararlardan bir tek sonuç
çıkar, o da refah inancının tek başına ik-
tidarı. Bu olayın arkasından
Refah Partisi dava-
sının, camiası-
nın çok
daha bü-
y ü y ü p
gelişece-
ği kesin-
l i k l e
açıktır.”
ifadesini
kullandı.
(AA)

Gümüş Motor’dan Millî
Görüş’e Siyasetin Hocası: 

Milli Görüş
hareketinin kurucu
lideri ve Türk
siyasetinin “Erbakan
Hoca”sı merhum
Başbakan Necmettin
Erbakan’ın vefatının
üzerinden 12 yıl geçti.

Vasiyeti üzerine devlet
merasimi yapılmadı
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Milli Görüş lideri
Necmettin Erbakan’ın “sürekli hastalık” nedeniyle aldığı ev hapsi
cezası 19 Ağustos 2008’de kaldırıldı. Saadet Partisi Olağanüstü
Büyük Kongresi’nde 17 Ekim 2010’de yeniden genel başkan olan
Erbakan, 28 Şubat postmodern darbenin 14. yılı arifesinde solu-
num yetmezliğine bağlı, kalp ve çoklu organ yetmezliği sebebiyle
27 Şubat 2011’de vefat etti. Erbakan, 1 Mart 2011’de, vasiyeti 
üzerine devlet merasimi yerine İstanbul Fatih Camisi’nde düzen-
lenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. 
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