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“Dünya 5’ten 
büyüktür”
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Güçlü  
devlet,  
işte bu kadar 
önemli  
bir şey!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

Türkiye Marmara Depremi’nden 24 yıl sonra bir büyük depremle daha 
sarsıldı. Türkiye’yi yasa boğan sarsıntılar Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde saat 4.17’de 7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde 
meydana gelirken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki 
deprem meydana geldi. 11 şehirde yıkıma neden olan depremin ardından 
Türkiye bölge için seferber oldu. Devlet tüm gücüyle sahaya hakim 
olurken, ülkenin dört yanından yardım yağmuru yaşandı adeta. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 
deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 
7 kilometre derinlikte oldu. Öte yandan AFAD’ın 
internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26’da 
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde 
ve saat 04.36’da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 
6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 
büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre derin-
likte oldu. 

ELBİSTAN’DA 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE  
YENİ DEPREM 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, mer-

kez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan 
7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini 
bildirdi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bil-
giye göre, deprem saat 13.24’te, Kahramanma-
raş’ın Elbistan ilçesinde gerçekleşti. 7,6 büyük-

lüğündeki deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 
ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 

yapılan açıklamada, deprem sonrasında en bü-
yüğü 6,6 olmak üzere 78 artçı sarsıntının mey-
dana geldiği belirtildi. Depremin Kahraman-
maraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlı-
urfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana başta 
olmak üzere çevre illerde yoğun şekilde 
hissedildiği aktarılan açıklamada, Türkiye 
Afet Müdahale Planı kapsamında dep-
remin “4. seviye” olarak ilan edildiği 
bildirildi. Açıklamada “Dışişleri Bakanlığı 
ile yapılan görüşmelerde ERCC üzerinden 
kentsel arama ve kurtarma alanında 
uluslararası yardım çağrısında bulunul-
muştur.” bilgisi verildi.

“Can kaybı 1498.  
Toplamda 2834 bina yıkıldı, 
8533 yaralı var”

Vali Canbolat ve Başkan Aktaş 
Gaziantep’e görevlendirildi 

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Belediye Başkası Alinur Aktaş Gaziantep’e 
görevlendirildi. Afet sonrası Gaziantep’e görevlendirilen Yakup Canbolat ve 
Alinur Aktaş yola çıktı. Vali Canbolat sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu 
ifadeler yer verdi; “Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’la Gaziantep 
yolundayız. Bakanlığımızın afet sonrası Gaziantep’e belirli konularda yardımcı 
olalım diye bizleri ve Bursa’mızı görevlendirdi. Bursa’mız bu görevini en iyi 
şekilde yapacaktır. Dua ve desteklerinizi bekliyorum. (İHA)

“Gün 85 milyon 
tek yürek,  
tek bilek olma 
günüdür”

“Gün 85 milyon 
tek yürek,  
tek bilek olma 
günüdür”
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, önceliğin arama 
kurtarma çalışmalarına 
verildiğini ve kesintisiz 
sürdürüldüğünü 
belirterek, “Gün 
 85 milyon tek yürek,  
tek bilek olma  
günüdür.” dedi. 

n 6. sayfada

n Haberin devamı 7. sayfada



Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dai-
resi Başkanlığı koordinasyonunda 
Park Bahçeler, Kent Estetiği ve İtfaiye 
Şube müdürlüklerinin desteğiyle sür-
dürülen karla mücadele çalışmaları 
sayesinde ulaşımda önemli aksama 
yaşanmadı. Gece ilk kar tanesinin 
düşmesiyle alarm durumuna geçen 
ekipler, özellikle Uludağ yolundaki 
tedbirleri artırdı. Yolun Büyükşehir 
Belediyesi sorumluluğundaki bölü-
münde Büyükşehir ekipleri tarafından 
‘Milli Parklar giriş kapısından Oteller 
Bölgesi’ne kadar olan kesimde’ Ka-
rayolları ekipleri tarafından sabaha 

kadar tuzlama ve kar kürüme çalış-
ması yapıldı. 

VATANDAŞLARA SICAK ÇORBA 
Hafta sonu tatilini Uludağ’da ge-

çiren vatandaşların eş zamanlı dönüşe 
geçmeleri, yolda yığılmalara neden 
oldu. Özellikle Oteller Bölgesi-Milli 
Parklar arasındaki bölümde ‘yol açık 
olmasına rağmen’ bazı araçların kont-
rolden çıkıp kayması yüzünden trafik 
durma noktasına geldi. Büyükşehir 
ve Karayolları ekipleri, ‘yol açma ça-
lışmasının yanında’ kontrolden çıkıp 
kara saplanan araçların kurtarılması 
için yoğun çaba harcadı. Bu arada, 

B U R -
FAŞ ekipleri de 
yolun kapalı ol-
duğu sıralarda 
araçlardaki va-
tandaşlara sı-
cak çorba ikra-
mında bulundu. 
Yol boyunca dev-
riye atan BURFAŞ 
ekipleri, dondurucu so-
ğuk ve tipiye rağmen va-
tandaşların içini ısıtmak için yoğun 
çaba harcadı. 

YAYA GÜVENLİĞİ 
Kent merkezi ve 17 ilçede 465 

araç ve 1305 personel ile karla mü-
cadele çalışmalarını sürdüren Büyük-
şehir Belediyesi, ana arter, ilçe bağlantı 
yolları ve trafiğin yoğun olduğu cad-

d e -
lerde kesin-

tisiz çalışırken; Kent Estetiği ve Tarım 
A.Ş. ekipleri, yaya güvenliği için sa-
hada yer aldı. Oluşturulan 27 mobil 
ekip, yaya hareketliliğinin yoğun ol-
duğu cadde ve sokaklar ile yaya ge-
çitlerinde kar temizliği yaptı. 

(Bülten)
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Büyükşehir sahada, 
ulaşım 

yolunda

Büyükşehir sahada, 
ulaşım 

yolunda

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan 
önlemler sayesinde kent merkezinde kar nedeniyle 
ulaşımda önemli bir sorun yaşanmadı. Uludağ 
yolunda bazı araçların kontrolden çıkması 
nedeniyle yaşanan duraksamalarda ise vatandaşlara 
BURFAŞ tarafından sıcak çorba ikram edildi.

Vali Yakup Canbolat ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın İçişleri 
Bakanlığı tarafından Gaziantep’te ko-
ordinasyonla görevlendirilmesinin ar-
dından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
deprem yaralarının sarılması için yardım 

seferberliği başlatıldı. Sabah saatlerinde 
5 araç ve 22 itfaiye personelini arama 
kurtarma çalışmaları için Malatya’ya 
gönderen Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 
şirketler de bölgede temel ihtiyaçların 
karşılanması için çalışma başlattı. Bu 
kapsamında; Büyükşehir iştiraklerinden 
Jeotermal A.Ş., 5 tır dolusu BursaSu’yu 
Gaziantep’e gönderdi. Büyükşehir’in ek-
mek fabrikası BESAŞ da yardım sefer-
berliğine 1 tır dolusu erzak ile katıldı. 
BESAŞ’ta hazırlanan 1000 adet erzak 
kolisini taşıyan tır da akşam saatlerinde 
Gaziantep’e hareket etti. 

MOBİL MUTFAK YOLA ÇIKTI 
Bu arada, BURFAŞ ekipleri de mo-

bil mutfak ve 45 personelle Gazian-

tepli depremzedelerin yanında olacak. 
Mobil mutfak ve 7 araçla yola çıkan 
BURFAŞ ekipleri, Gaziantep’te belir-
lenen noktalara kuracaklara çadırlarda 
vatandaşlara, çorba, makarna, kahv-
altılık, çay ve kahve ikramlarında bu-
lunacak. 

HAYDİ BURSA YARDIMA! 
Bu arada Büyükşehir Belediyesi ta-

rafından ‘Sımsıkı sarılacağız, yaralarımızı 
saracağız’ sloganıyla başlatılan yardım 
kampanyasında, bölgenin acil ihtiyaç 
listesi yayınlandı. Depremzedelere yar-
dım etmek isteyen vatandaşlar; hazır 
gıda, konserve, çocuk maması, su, ısıtıcı, 
battaniye, yatak – yorgan, çocuk bezi, 
ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, 
sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve pe-
çete gibi hijyen malzemeleri ile iç ça-
maşırı, çorap ve termal giysi yardımında 
bulunabilecek. Kullanılmamış, sıfır mal-
zemeler yardım olarak kabul edilirken; 
yardımlar tarihi belediye binası, Bü-
yükşehir Belediyesi merkez binası, BUS-
Kİ, GUHEM arkasındaki şantiye hizmet 
binası ve Merinos AKKM’den toplanacak. 
Nakdi yardımda bulunmak isteyen va-
tandaşlar, www.afad.gov.tr/deprem-
kampanyasi2 adresi üzerinden yardımda 
bulunabilecekler.  

(Bülten)

Büyükşehir’de yardım seferberliği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
merkez üssü Kahramanmaraş 
olan ve 10 ilde yıkımlara yol 
açan depremin ardından 
yardım seferberliği başlattı. 
BursaSu 5 tır dolusu su ve 
BESAŞ da 1 tır dolusu erzakı 
Gaziantep’e gönderdi.

Nilüfer Belediyesi karla mücadele 
ekipleri, Kadriye, Üçpınar, Kuru-
çeşme, Atlas gibi kırsal mahallelerde 
kar yağışı nedeniyle kapanan yolları 
açarken, mevkiciler de kent mer-
kezindeki kaldırımlarda kar temiz-
leme çalışmasını sürdürüyor. 

Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hiz-
metleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri 
Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele 
ekipleri, kar yağışının etkisini gös-
termesiyle birlikte sahaya çıktı. 
Karla mücadele için oluşturulan 
ekipler, yaklaşık 110 personelle iki 
vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde 
görev başında. Ekipler, greyder, be-
koloder ve tuzlama kamyonlarından 
oluşan araç ve makineler ile ilçenin 
kardan etkilenen özellikle yüksek 
bölgelerinde ana yol ve mahalle iç-
lerinde yol açma ve tuzlama çalış-
ması için seferber oldu. Maksem-
pınar, Güngören, Kadriye, Üçpınar, 
Atlas, Kuruçeşme gibi kar yağışının 
yoğun olduğu mahallelerde yol açma 
çalışmalarını yoğun bir şekilde sür-
düren ekipler, ardından tuzlama 
yapıyor.  Nilüfer Belediyesi Temizlik 
İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 300 per-
sonel de, ekipler halinde kent mer-
kezindeki kaldırım ve yayaların yo-
ğun olarak kullandığı alanlarda kar 
temizleme çalışmasını sürdürüyor.  

(Bülten)

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 
görev başında

İnegöl Belediye Başkanı Alper 
Taban, deprem bölgeleri için yardım 
kampanyası başlatıldığını açıkladı. 

Vatandaşlara ve STK’lara çağrıda 
bulunan Başkan Taban, “Battaniye, 
çocuk bezi ve maması, mont, ısıtıcı, 
ilk yardım seti, uyku tulumu, çadır, 
konserve yiyecek, su ve kışlık giyecek 
yardımlarını Belediye Spor Salonu-
muzda akşam 20.00’a kadar topla-
yacağız” dedi. Kampanyanın ardından 
İnegöl de yaşayan vatandaşlar, yardım 
noktasına akın akın giderek ürünlerini 
bıraktılar. İnegöl Belediyesi, Türkiye’yi 
yasa boğan Kahramanmaraş depremi 
sonrası harekete geçti. İnegöl Doğal 
Afetler Arama Kurtarma Ekibinin 
deprem bölgesine sevk edilmesinin 
ardından, deprem bölgesindeki va-
tandaşların eksiklerini gidermek için 
yardım kampanyası başlatıldı. 

“BİR KEZ DAHA DEPREM  
GERÇEĞİ İLE YÜZ YÜZEYİZ” 
Yardım kampanyası hakkında açık-

lama yapan Başkan Alper Taban, “Dep-
rem gerçeği ile bir kez daha yüz yüzeyiz. 
Maalesef güne acı bir haberle uyandık. 
Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 
10 illimizde, çok geniş bir bölgede ve 
komşu ülkelerde de hissedilen ciddi 
bir depremle sarsıldık. Haberi alır 
almaz harekete geçerek ilk andan iti-
baren ne yapabiliriz noktasında bir 
dizi çalışmalar yürüttük. İnegöl Doğal 
Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) 
ekibimiz de arama kurtarma çalışmaları 
için AFAD koordinasyonuyla Malatya 
bölgesinde görevlendirildi. İNDAK 
ekinimizi 38 kişi ile tam teçhizatlı 
olarak sabah erken saatlerde deprem 
bölgesine gönderdik” dedi. 

YARDIM KAMPANYASI  
BAŞLATILDI 
Yardım için çok fazla mesaj aldı-

ğını ifade eden Başkan Taban, “Dep-
remden sonra yardım etmek isteyen 
vatandaşlarımızdan binlerce mesaj 
aldık. Milletimiz her zaman olduğu 
gibi karınca kararınca elini taşın 
altına koymak için çaba sarf ediyor. 
Buradan tüm STK’lara ve vatandaş-
larımıza çağrıda bulunmak istiyorum, 
deprem bölgesine ulaştırılmak üzere; 
battaniye, çocuk bezi ve maması, 
mont, ısıtıcı, ilk yardım seti, uyku 
tulumu, çadır, konserve yiyecek, su 
ve kışlık giyecek yardımlarını Hikmet 
Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan 
Belediye Spor Salonumuzda topla-
yacağız. Yardımlar yarın gönderilmiş 
olacak. Yardımda bulunmak isteyen 
tüm vatandaşlarımızın bu akşam 
20.00’a kadar yardım malzemesini 
teslim etmesini rica ediyorum” açık-
lamalarında bulundu. (İHA)

İnegöl yardım 
oldu yağdı!

Meteoroloji’den gelen son dakika 
hava durumu uyarılarının ardından 
Bursa’da gece saatlerinde başlayan 
kar yağışı sabahın ilk saatlerinde et-
kisini arttırdı. Olumsuz hava şartla-
rından dolayı BUDO seferleri iptal 
ederken, eğitim-öğretime bir gün sü-
reyle ara verildi. Marmara’nın güne-
yinde, özellikle Bursa ve çevresinde 
beklenen kar yağışı, gece saatlerinde 
başladı. Sabahın ilk saatlerinde etkisini 
gösteren kar yağışı kent merkezini 
beyaza bürüdü. 10 gündür Uludağ’da 
aralıksız yağan kardan dolayı Uludağ 
yolu trafiğe kapanmıştı. Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ise uyarıların ardından 
sosyal medya hesabından eğitim-öğ-
retime bir gün süreyle ara verdiğini 
duyurdu. BUDO ise olumsuz hava 
şartlarından dolayı seferlerini iptal 
ederken, uzmanlar sürücülerden dik-
katli olmasını istedi. Öte yandan me-
teoroloji kar yağışının hafta sonuna 
kadar devam edeceğini duyurdu. (İHA)

Bursa’da şiddetli 
kar yağışı  
etkisini gösterdi
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

2/-1

3/1

0/-3

3/1
3/0

3/0

0/-2

3/-2

2/-2
0/-3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:35
08:00
13:23
16:09
18:36
19:56

BURSA
SALI

2/-1

PERŞEMBE

3/0

ÇARŞAMBA

2/-3

3/-3 İMSAK İYE

Uludağ yolunda etkili olan 
kar yağışı nedeniyle 

kapanan yolda 25 
kilometrelik trafik oluştu. 

Ekipler kış lastiği ve zinciri 
olmayan hiçbir aracın 

geçişine izin vermezken bazı 
tatilciler de trafikten 

usanarak snowboard 
yaparak indi.

Uludağ’da yolu akşam saatlerinden itibaren başlayan 
şiddetli kar yağışı nedeniyle kapandı. Kar yağışıyla 
birlikte tipinin çıkması sürücülere zor anlar yaşattı. 
Karayolları ve Belediye’ye bağlı tuzlama araçları sürekli 
çalışmalar yaptı. Kar kalınlığının 25 santimetreye ulaştığı 
Uludağ yolunda polis ve jandarma ekipleri araçlarında 
kış lastiği olmayan ve zincir takmayan sürücüleri geri 
çevirdi. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 
25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda trafikten usanan 
bir tatilci ise snowboard yaparak şehir merkezine inmeye çalıştı. 
Vatandaşlar, şiddetli kar yağışını fırsat bilerek Uludağ’a çıkmadan yol 
kenarında ateş yakıp sucuk ekmek yiyerek karın tadını çıkardı. (İHA)

Uludağ ulaşımına 
tipi engeli

Orhangazi’deki kaza saat 22.30 
sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu, Orhangazi tüneli çıkışında 
meydana geldi. Alınan bilgilere göre 
İstanbul istikametinden İzmir isti-
kametine doğru gitmekte olan 41 
AED 973 plakalı bir otomobil ile 
aynı yönde gitmekte olan 10 AHK 
638 plakalı bir başka otomobil Or-
hangazi Tüneli Çıkışında yolun karlı 
ve kaygan olmasından dolayı kont-
rolden çıkarak çarpıştı. Kazada oto-
mobillerden birisinin sürücüsü ol-
duğu belirlenen Yakup Sütyemez 

(44) olay yerine çağrılan ambulansla 
Orhangazi Devlet Hastanesinde sevk 
edilirken, ismi öğrenilemeyen diğer 
aracın sürücüsü ise ambulansla Gem-
lik Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
Jandarma ve polis ekipleri kaza ile 
ilgili inceleme başlattı. (İHA)

Kestel’de metruk binada çıkan 
yangın korkuttu. 

Kestel’deki yangın, Vanimeh-
met Mahallesi Tonga Caddesi üze-
rinde bulunan metruk binada bi-
linmeyen nedenle çıktı. Yangın, 
mahalleli tarafından itfaiye, polis 
ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay 
yerine gelen ekipler yangına mü-
dahale etti. Yapılan müdahaleyle 
yangın kontrol altına alınırken, 
metruk bina kullanılamaz hale 
geldi. Polis ekipleri olayla ilgili in-
celeme başlattı. (İHA)

Metruk binada çıkan yangın korkuttu
Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu, Orhangazi Tüneli 
Çıkışında meydana gelen 
trafik kazasında iki araç kar 
ve buzlanmadan dolayı 
yoldan çıkarak birbirine 
çarptı. Kazada iki araç 
sürücüsü yaralandı.

Otoyolda kar ve buzlanma 
kazası: 2 yaralı

Nilüfer Belediyesi karla mücadele 
ekipleri, Kadriye, Üçpınar, Kuruçeşme, 
Atlas gibi kırsal mahallelerde kar yağışı 
nedeniyle kapanan yolları açarken, 
mevkiciler de kent merke-
zindeki kaldırımlarda kar 
temizleme çalışmasını 
sürdürüyor. 

Nilüfer Belediyesi 
Ulaşım Hizmetleri Mü-
dürlüğü ve Temizlik İş-
leri Müdürlüğü’ne bağlı 
karla mücadele ekipleri, kar 
yağışının etkisini göstermesiyle birlikte 
sahaya çıktı. Karla mücadele için oluş-
turulan ekipler, yaklaşık 110 personelle 
iki vardiya halinde 24 saat ilçe genelinde 
görev başında. Ekipler, greyder, bekoloder 

ve tuzlama kamyonlarından oluşan araç 
ve makineler ile ilçenin kardan etkilenen 
özellikle yüksek bölgelerinde ana yol ve 

mahalle içlerinde yol açma ve tuzlama 
çalışması için seferber oldu. 

Maksempınar, Güngören, 
Kadriye, Üçpınar, Atlas, 
Kuruçeşme gibi kar yağı-
şının yoğun olduğu ma-
hallelerde yol açma çalış-

malarını yoğun bir şekilde 
sürdüren ekipler, ardından 

tuzlama yapıyor.  Nilüfer Bele-
diyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı 
300 personel de, ekipler halinde kent 
merkezindeki kaldırım ve yayaların yoğun 
olarak kullandığı alanlarda kar temizleme 
çalışmasını sürdürüyor.  (Bülten) 

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

Nilüfer’de karla 
mücadele ekipleri 

görev başında

İznik’te araçlar 
yolda kaldı

İznik’te etkili olan kar yağışı 
sonrası yollar kapanırken sü-
rücüler zor anlar yaşadı. 

İznik’e bağlı Kırıntı, Hacı-
osman, Candarlı, Elmalı, Gür-
müzlü, Derbent, Tacir, Elbeyli 
mahallelerinde etkili olan kar 
yağışı hayatı felç attı. Yoğun 
kar yağışı nedeniyle kapanan 
yollarda yaklaşık 250 tane araç 
mahsur kaldı. Bölgeye sevk edi-
len tuzlama ve kar küreme araç-
ları sonrası yollar açılırken araç-
lar da mahsur kaldıkları yer-
lerden çıktı. (İHA)

Jandarmadan, 
137 ruhsatsız yapı 
sahibine işlem 

Bursa’da jandarma ekiple-
rince yapılan denetimlerde 137 
ruhsatsız yapı sahiplerine idari 
işlem uygulandı. 

Bursa İl Jandarma Komu-
tanlığı Çevre Doğa ve Hayvan-
ları Koruma timlerince dene-
dim yapıldı. Yapılan kontrol-
lerde Gemlik’te 5, Gürsu’da 3, 
İnegöl’de 12, İznik’te 4, Kara-
cabey’de 7, Keles’te 13, Mu-
danya’da 20, Nilüfer’de 24, Or-
hangazi’de 1, Osmangazi’de 9, 
Yenişehir’de 17 ve Yıldırım il-
çesinde 22 ruhsatsız yapı tespit 
edildi. Ruhsatsız yapı sahipleri 
hakkında adli ve idari işlem 
başlatıldı. (AA)



Kahramanmaraş, Malatya ve Gazi-
antep başta olmak üzere pek çok ilde 
etkili olan ve yüzlerce binanın yıkılıp 
çok sayıda can kaybının yaşandığı dep-
remle ilgili olarak Yıldırım Belediyesi 
de harekete geçti. 6 araç ve 30 kişilik 
arama kurtarma ekibini Malatya’ya 
uğurlayan Yıldırım Belediye Başkanı 
Oktay Yılmaz, deprem haberini alır al-

maz teyakkuza geçtiklerini, AFAD ile 
koordineli bir şekilde ilk etapta 30 
kişilik arama kurtarma ekibini bölgeye 
yönlendirdiklerini söyledi. Yıldırım İlçe 
Kaymakamı Metin Esen ile birlikte 
ekipleri uğurlayan Başkan Oktay Yılmaz, 
“Yaşanan bu felaketin yaralarını hep 
birlikte saracağız. Tüm ülkemize ve 
milletimize geçmiş olsun” dedi. (İHA)
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Güçlü devlet olmanın ne demek 

olduğunu bir kez daha acı bir tec-
rübeyle yaşıyoruz. Dün belki de 
son yüzyılın en büyük depremine 
maruz kaldı güzel Anadolu ve Mil-
letimiz. Teknik konuları uzmanlar 
zaten açıkladılar. Dehşet verici bir 
doğa olayı bir kez daha koca Ana-
dolu ve koca Türk Milletini yasa 
boğdu.  

İnanıyoruz ki, doğa olaylarının 
doğa olayı olarak kaldığı ve binala-
rın insan öldürmediği günleri de 
göreceğiz. Bu kadar ucuz can ver-

mediğimiz günler de gelecek. 
Bugün dünden iyi yarın bugünden 
de iyi olacak inşallah.  

Büyük Marmara depreminin ya-
şandığı 17 Ağustos 1999’da devle-
timiz siyaseten ve ekonomik olarak 
oldukça güçsüzdü. O nedenle mü-

dahaleler çok daha zayıf oldu ve ka-
yıplarımız çok daha büyük ve çok 
daha acı vericiydi. Aradan geçen 24 
yılda devletimiz çok güçlendi ve 
artık o eski güçsüz halinden eser 
yok.  

Deprem olduktan 10 dakika 
sonra bakanları AFAD merkezinde 
hazır durumda ve yarım saat içinde 
tüm bölgede neler olduğunu 
hemen hemen biliyor konumdaydı. 
O nedenle daha birinci dakikada 4. 
Seviye alarma geçti Türkiye. AFAD 
koordinasyonunda tıkır tıkır işle-
meye başladı sistem. 

Evet büyük acılar içindeydik ve 
evet binlerce insanımızı yine bir 
doğal afete kurban veriyorduk. 
Ancak bu defa çok daha organize 
çok daha etkili ve çok daha çabuk 

hareket ederek, binlercesini kur-
tarma şansının sahibi olduk. Hatır-
layanlar olacak Marmara 
Depremi’nden ertesi gün bile neler 
olduğu hakkında bilgi sınırlıydı. 
Bakanlar olay bölgesine iki gün 
sonra ancak intikal edebilmişti. 
Oysa bu defa gün ışımadan tüm 
olay bölgelerine bakanlar ulaşmış 
ve koordinasyon faaliyetine başla-
mıştı.  

Bu kez yardımlar daha kont-
rollü toplanıyor, dağıtımlar çok 
daha sağlıklı şekilde yapılıyor. 
Derli toplu bir devlet organizas-
yonu olduğunda süreç çok daha iyi 
işliyor. Bu da devletin gücü, im-
kânları ve hareket kabiliyetiyle di-
rekt orantılı.  

Bundan sonraki süreçte ise 

2000 öncesi konutların bir an önce 
yenilenmesine yönelmeli devleti-
miz. Yeni imarlar yerine devasa bir 
kentsel dönüşüm adımlarıyla artık 
bu deprem, sel gibi afetlerin can al-
masını binaların insanlara mezar 
olması durumunu ortadan kaldır-
mak gerek. İmar barışı gibi kökün-
den yanlış işleri de artık 
aklımızdan geçirmemeliyiz.   

Doğrusu, kanunisini ve bilimsel 
olanı dayatmaktan başka çare yok. 
Siyaset artık bu yükün altından 
kalkamaz. İmar barışı, imar affı, 
kaçağa göz yumma, çıkıntıya, girin-
tiye bilmem neye müsaade etme 
dönemi artık kapanmalı ve gün 
milat sayılmalı.  

Başımız sağ olsun. Allah bir 
daha göstermesin. 

Güçlü devlet, 
işte bu kadar 
önemli bir şey!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Bursa deprem bölgesi için seferber!

Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Valiliği başta 
olmak üzere Yıldırım, Osmangazi, Nilüfer, Gürsu, 
İnegöl, Karacabey, Gemlik ve Mudanya belediyeleri 
deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerini 
sevk ederken, İnegöl, Yenişehir, Gürsu, Kestel, 
Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Kanacabey, Orhan-
gazi, Gemlik Belediyeleri de ardı ardına yardım 
kampanyaları başlattı. Yinhe sivil toplum kuru-
luşları ve siyasi partilerde kendi bünyelerinde 
yardım kampanyaları düzenlemeye başladı.

Türkiye bir kez daha depremle 
sarsılırken, Kahramanmaraş 
merkezli 7.7 büyüklüğündeki 
deprem 10 ilde yıkıma yol açtı. 
Yüzlerce binanın enkaza 
döndüğü depremin hemen 
ardından Bursa’da belediyeler 
aşta olmak üzere sivil 
toplumkuruluşları ve 
vatandaşlar adeta deprem 
bölgesi için seferber oldu. 

Kahramanmaraş’ın yanı sıra bir-
çok çevre ilde hissedilen deprem 
sonrası Türkiye’nin dört bir yanından 
ekipler bölgeye giderek arama kur-
tarma çalışmalarına katılıyor. Os-
mangazi Belediyesi de 6 araç ve 38 
arama kurtarma personelini deprem 
bölgesine sevk etti. Bir adet tam do-
nanımlı arama kurtarma aracı, 1 
adet arazi tipi kurtarma aracı, 1 per-
sonel taşıyıcı otobüs, 3 adet pikap 
yük malzeme donanım aracı ve 38 
kişilik arama kurtarma personeli, 
sabahın ilk ışıklarında deprem böl-
gesine doğru yola çıktı.  (İHA)

Osmangazi 38 kişilik arama 
kurtarma ekibi gönderdi

Kahramanmaraş 
merkezli meydana 

gelen 7.4 
büyüklüğündeki 
depremin hemen 

ardından Osmangazi 
Belediyesi Sivil 

Savunma Birimi 
ekipleri, arama 

kurtarma çalışmalarına 
katılmak üzere  

yola çıktı.

Türkiye’yi derinden sarsan 
deprem sonrasında 

Yıldırım Belediyesi, 6 araç 
ve 30 kişilik arama 

kurtarma ekibi yardım 
malzemeleriyle Malatya’ya 

hareket etti.

Türkiye sabaha karşı acı bir deprem 
ile uyandı. 7,4 şiddetinde yaşanan dep-
rem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şan-
lıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman 
ve Malatya başta olmak üzere 10 ili et-
kiledi. İlk belirlemelere göre 76 kişinin 
hayatını kaybettiği, 440 kişinin yara-
landığı depremde yüzlerce bina yıkıldı. 
4. Seviye acil durum ilan edilirken, yur-
dun dört bir yanından deprem bölge-
lerine arama kurtarma ekipleri ve yar-
dımlar sevk edilmeye başlandı. 

İNDAK EKİBİ 38 KİŞİYLE  
MALATYA’YA HAREKET ETTİ 
İnegöl Belediyesi öncülüğünde oluş-

turulan İnegöl Doğal Afetler Arama 
Kurtarma (İNDAK) ekibi de 38 kişiyle 

deprem bölgesine hareket etti. Deprem 
haberi ulaşır ulaşmaz hazırlıklarına 
başlayan İNDAK ekibi, AFAD’ın yön-
lendirmesi ile Malatya’da arama kur-
tarma çalışmalarına katılmak üzere er-
ken saatlerde hareket etti. İnegöl Bele-
diye Başkanı Alper Taban da İNDAK’ın 
yola çıkmadan önce yaptığı hazırlıklar 
sırasında İNDAK merkezine geldi. 38 
kişilik ekip, 2 binek araç, ekip üyelerinin 
bulunduğu otobüs ve malzemelerin yer 
aldığı yük aracıyla birlikte toplam 4 
araçla Malatya’ya ulaşmak üzere İne-
göl’den hareket etti. 

“TÜM İMKANLARIMIZLA  
SEFERBER OLACAĞIZ” 
Belediye Başkanı Alper Taban, dep-

rem bölgeleriyle her an iletişim halinde 
olduklarını ve AFAD’ın çağrısı üzerine 
İNDAK ekibinin hemen yola çıktığını 
ifade etti. Ülkemizin acı bir olayla karşı 
karşıya olduğunu ifade eden Başkan 
Taban, “Rabbimden deprem bölgele-
rinde olan tüm vatandaşlarımıza yar-
dımcı olmasını diliyorum. Devletimiz 
tüm imkanlarıyla orada. Bizler de eli-
mizden gelen tüm imkanlarla seferber 
olacağız” dedi.  

(İHA)

İNDAK ekibi deprem 
bölgesine hareket etti
İnegöl Doğal Afetler Arama 
Kurtarma (İNDAK) ekibi 38 
kişiyle deprem bölgesine 
hareket etti. İnegöl Belediye 
Başkanı Alper Taban da sabah 
erken saatlerde İNDAK ekibini 
Malatya’ya yolcu ederken, 
deprem bölgeleriyle her an 
iletişimde olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde 7,4 büyüklüğünde 
meydana gelen depremin 
ardından Bursa’dan da AFAD 
başta olmak üzere Bursa 
Büyükşehir İtfaiye Daire 
Başkanlığından toplam 50 
personel ve 10 araçtan oluşan 
ekip 2. Bölge Malatya’ya 
doğru yola çıktı.

Yıldırım, 8 araç 30 personelle yola çıktı

Deprem Gaziantep, Sivas, Hatay, 
Şanlıurfa, Mersin, Samsun, Trabzon 
başta olmak üzere birçok kentte his-
sedildi. Çok sayıda ölü ve yaralının 
olduğu belirlenirken 7.4’lük ilk dep-
remin ardından en büyüğü 6.6 olmak 
üzere 83 artçı deprem meydan geldiği 
bildirildi. Depremin ardından tüm 
Türkiye’den olduğu gibi Bursa’dan 
da depem bölgesine kurtarma ekipleri 
sevkedildi. AFAD Başkanlığı’nın yön-
lendirmesiyle Bursa AFAD’tan 25 
Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Bakanlığındanda da 5 araç 25 
personel olmak üzere toplam 50 pe-
sonel ve 10 araçtan oluşan ekip 2. 
bölge belirlenen Malatya’ya doğru 
yola çıktı. AFAD Başkanlığı’nın yön-
lendirmesiyle ilerleyen dönemde per-
sonel desteği yapılcağı bildirildi. (İHA)

Bursa AFAD ve Büyükşehir  
ekipleri sabah erkenden yola çıktı

Gürsu Belediyesi GÜRAK (Gürsu 
Belediyesi Arama Kurtarma) ekipleri 
de, kurtarma faaliyetlerine destek olmak 
amacıyla deprem felaketinin yaşandığı 
bölgeye gitti. Depremin yaşandığı şe-

hirlerden Malatya’daki kurtarma çalış-
malarına katılmak üzere bölgeye giden 
GÜRAK ekipleri, enkaz altında kalan 
vatandaşların kurtarılması ve bölgedeki 
halkın ihtiyaçlarının karşılanması ko-
nularında destek ekip olarak çalışmalar 
yapacak. GÜRAK ekibini bölgeye uğur-
layan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık, “Ülkemize geçmiş olsun. Hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet ailelerine 
baş sağlığı diliyorum. Enkaz altında ya-
şam mücadelesi veren insanlara umut 
eli olacak ekiplerimiz felaket bölgesindeki 
kurtarma çalışmalarına destek olmak 
için yola çıktı. İnşallah daha fazla can 
kaybı yaşanmadan bu felaketi atlatırız. 
Ülke olarak yaşadığımız deprem gerçe-

ğine hazırlıklı olmak amacıyla yapılan 
çalışmalarla geldiğimiz noktada ve elde 
ettiğimiz tecrübelerle artık çok daha 
hazırlıklıyız. Arama kurtarma ekiplerinin 
en sağlıklı şekilde çalışmalarını yapa-
bilmeleri için vatandaşlarımızın enkaz 
alanlarında ekiplerin çalışmalarını sek-
teye uğratacak kalabalıklar oluşturma-
ması ve ekiplerin çalışmalarını kolay-
laştıracak yardımlarda bulunması da 
çok önemli. Enkaz altında kalan vatan-
daşlarımızın, inşallah en kısa sürede 
kurtarılmalarını temenni ediyoruz. Ül-
kemize ve depremin etkilediği diğer ül-
kelere geçmiş olsun” dedi. AFAD bün-
yesinde yaptıkları eğitim faaliyetleri ve 
tatbikatlarla deprem sonrası yapılacak 
kurtarma çalışmaları konusunda yetkin 
olduklarını belirten GÜRAK Başkanı 
Talha Şahin, ölü sayısının artmaması 
için verilen mücadeleye destek olmak 
amacıyla hemen bölgeye hareket ettik-
lerini söyledi. GÜRAK, Belediye personeli 
ve gönüllülerden oluşan 18 kişilik ekip 
ve iki araçla arama kurtarma çalışma-
larına katılacak. (İHA)

Gürsu Belediyesi 18 personeli ile yola çıktı
Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesi merkez olmak üzere, 
Kahramanmaraş, Hatay, 
Osmaniye, Adıyaman, 
Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Malatya, Adana ve çevre illerde 
yaşanan 7,4 büyüklüğündeki 
deprem nedeniyle destek ekipler 
bölgeye hareket etti.
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Alış SatışAlış SatışAlış Satış Açılış Kapanış
BORSA: 4.879 - 4.753ALTIN: 1.133,62 / 1.133,81EURO: 20,2842 / 20,2891DOLAR: 18,8285 / 18,8305

Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) tarafından ocakta 
onaylanan sanayi kapasite ra-
poru sayısı yıllık bazda yüzde 
11,7 artışla 5 bin 162 oldu. 

TOBB, ocak ayına ilişkin sa-
nayi kapasite raporu verilerini 
açıkladı. Buna göre, geçen ay 
onaylanan kapasite raporu sayısı 
geçen yılın ocak ayına göre yüzde 
11,7 artışla 5 bin 162’ye çıktı. 
En çok kapasite raporu düzen-
lenen 3 il, 1462 raporla İstanbul, 
366 raporla Ankara, 302 raporla 
İzmir olarak belirlendi. TOBB 
Sanayi Veri Tabanı’ndaki aktif 
kapasite raporlarının sayısı Ocak 
2022’de 86 bin 305 iken geçen 
ay yüzde 12,3 yükselişle 96 bin 
941’e ulaştı. Toplam çalışan sa-
yısı da ocakta geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 8,6 artışla 3 

milyon 914 bin 
558 olarak he-
saplandı. (AA)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 
2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sis-
temi Sonuçları’nı açıkladı. Buna göre, 
Türkiye’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 
2022 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 
599 bin 280 kişi artarak 85 milyon 279 
bin 553 kişiye ulaştı. Erkek nüfus 42 
milyon 704 bin 112 kişi olurken, kadın 
nüfus 42 milyon 575 bin 441 kişi oldu. 
Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 
50,1’ini erkekler, yüzde 49,9’unu ise ka-
dınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus 
Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, 
ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus(1) 
bir önceki yıla göre 31 bin 800 kişi 
artarak 1 milyon 823 bin 836 kişi oldu. 
Bu nüfusun yüzde 49,5’ini erkekler, 
yüzde 50,5’ini kadınlar oluşturdu. 

NÜFUS ARTIŞ HIZI BİNDE 7,1 OLDU 
Yıllık nüfus artış hızı 2021 yılında 

binde 12,7 iken, 2022 yılında binde 7,1 
oldu. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 
oranı yüzde 93,4 oldu. Türkiye’de 2021 
yılında yüzde 93,2 olan il ve ilçe mer-
kezlerinde yaşayanların oranı, 2022 yı-
lında yüzde 93,4 oldu. Diğer yandan 
belde ve köylerde yaşayanların oranı 
yüzde 6,8’den yüzde 6,6’ya düştü. 

İSTANBUL’UN NÜFUSU  
15 MİLYON 907 BİN 951 KİŞİ  
İstanbul’un nüfusu, bir önceki yıla 

göre 67 bin 51 kişi artarak 15 milyon 
907 bin 951 kişi oldu. Türkiye nüfusu-
nun yüzde 18,65’inin ikamet ettiği İs-
tanbul’u, 5 milyon 782 bin 285 kişi ile 
Ankara, 4 milyon 462 bin 56 kişi ile 
İzmir, 3 milyon 194 bin 720 kişi ile 
Bursa ve 2 milyon 688 bin 4 kişi ile 
Antalya izledi. 

NÜFUSU EN AZ OLAN İL 84 BİN  
241 KİŞİ İLE BAYBURT OLDU 
Bayburt, 84 bin 241 kişi ile en az 

nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt’u, 84 
bin 366 kişi ile Tunceli, 92 bin 481 kişi 
ile Ardahan, 144 bin 544 kişi ile Gü-
müşhane ve 147 bin 919 kişi ile Kilis 
takip etti. 

NÜFUS PİRAMİDİNDEKİ  
YAPISAL DEĞİŞİM DEVAM ETTİ 
Nüfus piramitleri, nüfusun yaş ve 

cinsiyet yapısında meydana gelen deği-
şimi gösteren grafikler olarak tanımlan-
maktadır. Türkiye’nin 2007 ve 2022 yılı 
nüfus piramitleri karşılaştırıldığında, 
doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki 
azalmaya bağlı olarak, yaşlı nüfusun art-
tığı ve ortanca yaşın yükseldiği görül-
mektedir. 

TÜRKİYE NÜFUSUNUN  
ORTANCA YAŞI 33,5’E YÜKSELDİ 
Ortanca yaş, yeni doğan bebekten 

en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin 
yaşları küçükten büyüğe doğru sıralan-
dığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Or-
tanca yaş aynı zamanda nüfusun yaş 
yapısının yorumlanmasında kullanılan 
önemli göstergelerden biridir. Türkiye’de 
2021 yılında 33,1 olan ortanca yaş, 2022 
yılında 33,5’e yükseldi. Cinsiyete göre 
incelendiğinde, ortanca yaşın erkeklerde 
32,4’ten 32,8’e, kadınlarda ise 33,8’den 
34,2’ye yükseldiği görüldü. 

ORTANCA YAŞI EN YÜKSEK  
OLAN İL SİNOP, EN DÜŞÜK  
OLAN İL ŞANLIURFA OLDU 
Ortanca yaşın illere göre dağılımına 

bakıldığında, Sinop’un 42,4 ile en yüksek 
ortanca yaş değerine sahip olduğu gö-
rüldü. Sinop’u, 41,6 ile Kastamonu ve 
Giresun izledi. Diğer yandan 20,8 ile 
Şanlıurfa en düşük ortanca yaşa sahip il 
oldu. Şanlıurfa’yı, 22,2 ile Şırnak ve 23,3 
ile Siirt ve Ağrı takip etti. 

KADINLARDA VE ERKEKLERDE  
EN YÜKSEK ORTANCA YAŞA  
SAHİP İL SİNOP OLDU 
Ortanca yaşın illere ve cinsiyete göre 

dağılımı incelendiğinde, erkeklerde 41,4 
ile Sinop en yüksek ortanca yaşa sahip 
olan il olurken, 20,4 ile Şanlıurfa en 
düşük ortanca yaşa sahip olan il oldu. 
Kadınlarda 43,5 ile Sinop yine en yüksek 
ortanca yaş değerine sahip olan il olurken, 
Şanlıurfa 21,3 ile en düşük ortanca yaş 
değerine sahip olan il oldu. 

HİÇ EVLENMEYENLERİN  
ORANININ ERKEKLERDE DAHA  
YÜKSEK OLDUĞU GÖRÜLDÜ 
Ülkemizde 2009 ve 2022 yılı cinsiyete 

göre medeni durumun dağılımı incelen-
diğinde, erkeklerde hiç evlenmeyenlerin 
oranının kadınlara göre daha yüksek ol-
duğu, kadınlarda ise eşi ölenlerin ve bo-
şananların oranının erkeklerden daha 
fazla olduğu görüldü. Diğer yandan 
büyük çoğunluğu oluşturan evlilerin ora-
nının 2009 ve 2022 yılında her iki cin-
siyette de birbirine yakın oranlarda ol-
duğu görüldü. 

ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUSUN  
ORANI YÜZDE 68,1 OLDU 
Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-

64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 

yılında yüzde 66,5 iken 2022 yılında 
yüzde 68,1 oldu. Diğer yandan çocuk 
yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş 
grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4’ten 
yüzde 22’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı 
yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1’den 
yüzde 9,9’a yükseldi. 

TOPLAM YAŞ BAĞIMLILIK  
ORANI AZALDI 
Çalışma çağındaki birey başına dü-

şen çocuk ve yaşlı birey sayısını gösteren 
toplam yaş bağımlılık oranı, 2021 yı-
lında yüzde 47,4 iken 2022 yılında 
yüzde 46,8’e düştü. Çalışma çağındaki 
birey başına düşen çocuk sayısını ifade 
eden çocuk bağımlılık oranı, yüzde 
33’ten, yüzde 32,3’e gerilerken, çalışma 
çağındaki birey başına düşen yaşlı birey 
sayısını ölçen yaşlı bağımlılık oranı ise 
yüzde 14,3’ten yüzde 14,5’e yükseldi. 
Diğer bir ifadeyle, Türkiye’de 2022 yı-
lında, çalışma çağındaki her 100 kişi, 
32,3 çocuğa ve 14,5 yaşlıya bakıyor.  
Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan 
“bir kilometrekareye düşen kişi sayısı”, 
Türkiye genelinde 2021 yılına göre 1 
kişi artarak 111 kişiye yükseldi. İstan-
bul, kilometrekareye düşen 3 bin 62 
kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek 
olan ilimiz oldu. İstanbul’dan sonra 
576 kişi ile Kocaeli ve 371 kişi ile İzmir 
nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller 
oldu. Diğer yandan nüfus yoğunluğu 
en az olan il ise bir önceki yılda olduğu 
gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile 
Tunceli oldu. Tunceli’yi, 19 kişi ile Ar-
dahan ve 21 kişi ile Erzincan izledi. 
Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada 
yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 
59, en küçük yüz ölçümüne sahip Ya-
lova’nın nüfus yoğunluğu ise 350 olarak 
gerçekleşti. (İHA)

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 
aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi’nin 
(TÜFE) yüzde 6,65 arttığını ve yıllık en-
flasyonun yüzde 57,68’e gerilediğini açık-
lamasının ardından TCMB’nin Fiyat Ge-
lişmeleri Raporu da yayımlandı. Rapora 
göre, ocakta yıllık enflasyon hizmet gru-
bunda yükselirken diğer alt gruplarda 
düşüş kaydetti. Hanehalkı tüketim kalıp-
larındaki değişimleri göz önüne alarak, 
TÜİK tüketim sepeti ve ağırlık yapısı da 
yıl başında güncellendi. Bu yıl enerji ve 
hizmet gruplarının sepet içindeki ağırlıkları 
artarken temel mal ve alkol-tütün-altın 
gruplarının ağırlıkları geriledi. Gıda gru-
bunun sepet içindeki ağırlığında, işlen-
memiş gıdanın payındaki düşüşe karşın 
işlenmiş gıdanın payının artmasıyla önemli 
bir değişim olmadı. B göstergesinin ağırlığı 
ise bir önceki yıla kıyasla sınırlı bir oranda 
arttı. Yıllık tüketici enflasyonuna katkı 

ocakta bir önceki aya kıyasla hizmette 
1,71 puan artarken, enerjide 3,99 puan, 
gıdada 1,96 puan, temel malda 1,81 puan 
ve alkol-tütün-altında 0,54 puan azaldı. 
Mevsimsellikten arındırılmış verilerle in-
celendiğinde, aylık artışlar ocakta B ve C 
endekslerinde belirgin şekilde yükseldi. 
Bu gelişmelerle yıllık değişim oranı B en-
deksinde 0,63 puan azalarak yüzde 57,05’e 
geriledi, C endeksinde 1,04 puan artarak 
yüzde 52,97’ye çıktı. 

“KİRA ALT GRUBUNDA AYLIK  
ARTIŞ YÜZDE 9,75 İLE GÜÇLENDİ” 
Hizmet fiyatları ocakta yüzde 12,7 

yükselirken, grup yıllık enflasyonu 6,93 
puan artarak yüzde 62,42 oldu. Aylık 
fiyat artışları grup geneline yayılırken, 
yıllık enflasyon ulaştırma hizmetleri dı-
şındaki tüm alt gruplarda yükseldi. Asgari 
ücret ve gıda fiyatlarından görece daha 
fazla etkilenen lokanta otel grubunda fi-
yatlar yüzde 12,73 arttı ve yıllık enflasyon 
yüzde 75,13’e ulaştı. Diğer hizmetler alt 
grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 16,1 
yükseldi. Bu gelişmede bakım-onarım, 
sağlık, yeniden değerlemeye bağlı kalemler 
ve eğlence-kültür hizmetlerinin etkisi 
hissedildi. Kira alt grubunda aylık artış 
yüzde 9,75 ile güçlendi ve yıllık enflasyon 
yüzde 57,07 düzeyine ulaştı. Ulaştırma 
hizmetlerinde fiyatlar yönetilen hizmetler 
öncülüğünde yüzde 10,23 artarken, bu 

dönemde yıllık enflasyon yüzde 77,97 
seviyesine geriledi. Haberleşme hizmetleri 
aylık fiyat artışı yüzde 8,14 olarak ger-
çekleşti. Bu grupta yıllık enflasyon yüzde 
37,42’ye yükseldi. 

“TEMEL MAL GRUBUNDA  
YILLIK ENFLASYON TÜM ALT  
KALEMLERDE DÜŞTÜ” 
Temel mal grubunda yıllık enflasyon 

diğer temel mallarda daha belirgin olmak 
üzere tüm alt gruplarda düşüş kaydetti. 
Aylık bazda ise dayanıklı tüketim malla-
rındaki fiyat artışı öne çıktı. Bu gelişme 
ile temel mal grubunda yıllık enflasyon 
ocakta 4,14 puan azalışla yüzde 44,82 
oldu. Ocak ayında yıllık enflasyon, diğer 
temel mallarda daha belirgin olmak üzere, 
tüm alt gruplarda geriledi. Altın hariç da-
yanıklı mal fiyatları yüzde 4,92 yükselirken 
alt grup yıllık enflasyonu 2,11 puan azalışla 
yüzde 46,02 olarak gerçekleşti. Fiyat artışları 
alt grup geneline yayılırken, otomobil, 
mobilya ve beyaz eşya bu gelişmeyi sü-
rükleyen kalemler oldu. Diğer temel mal-
larda, yüzde 17,96’lık ilaç fiyatlarının 
sarkan etkisiyle fiyatlar yüzde 4,01 yükseldi 
ve yıllık enflasyon 9,05 puan düşüşle yüzde 
56,86 seviyesine geriledi. Giyim ve ayakkabı 
fiyatları yüzde 1,75 geriledi. Sezon etkisinin 
geçen yıldan daha güçlü olmasıyla yıllık 
enflasyon da 1,69 puan düşüşle yüzde 
23,32’ye indi. (AA)

YEKADER, deprem 
bölgesinde ödemeleri 
hemen yapacak 

Yemek Kartı Hizmetleri Der-
neği (YEKADER) üyesi Setcard, 
Sodexo, Edenred ve Multinet’in, 
depremden etkilenen illerdeki üye 
iş yerlerine ödemelerini vadelerini 
beklemeden yapacağı bildirildi. 

Yemek Kartı Hizmetleri Der-
neği’nden (YEKADER) yapılan 
açıklamada, Kahramanmaraş’ta 
meydana gelen ve Türkiye’nin 
birçok yerinde hissedilen şiddetli 
depremde can kayıplarının olduğu 
hatırlatarak, şunlar kaydedildi: 
“Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rah-
met, vatandaşlarımızın ailelerine, 
yakınlarına ve milletimize baş-
sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar 
dileriz. Bu felaketi en az hasarla 
atlatmak için YEKADER üyeleri 
Setcard, Sodexo, Edenred ve Mul-
tinet şirketleri olarak, Kahra-
manmaraş, Hatay, Gaziantep, 
Adana, Osmaniye, Diyarbakır, 
Malatya, Kilis, Adıyaman ve Şan-
lıurfa olmak üzere depremden 
etkilenen illerimizdeki üye iş yer-
lerine ödemelerini vadelerini bek-
lemeden ivedilikle önden yapa-
cağımızı belirtmek isteriz. Yemek 
kartı hizmetleri sektörü olarak 
bu felaketi en az hasarla atlamak 
için her türlü yardıma hazır ol-
duğumuzu ifade eder, yaralıları-
mıza acil şifalar ve tüm ülkemize 
de tekrar başsağlığı dileriz.” (AA)

TBB ve TKBB,  
depremden etkilenen 
müşterileri için 
tavsiye kararı aldı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 
ve Türkiye Katılım Bankaları Bir-
liği (TKBB), Kahramanmaraş mer-
kezli toplamda 10 ili etkileyen 
depremden etkilenen banka müş-
terilerine yönelik tavsiye niteli-
ğinde prensip kararları aldı. 

Yapılan açıklamaya göre, Birlik 
Yönetim Kurulunca depremde 
yaşanan sorunların hafifletilme-
sine katkıda bulunulması, ban-
kacılık hizmetlerinin kesintisiz 
sürdürülmesi ve ihtiyaç duyulacak 
desteğin sağlanması amacıyla ya-
pılabilecekler görüşüldü. Görüş-
mede, Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ile eşgüdüm 
halinde, bankalar tarafından alı-
nan önlemler ve yapılan çalış-
malar değerlendirildi. Bu kap-
samda tavsiye niteliğinde bazı 
prensip kararları alındı. Buna 
göre, talep etmesi halinde, dep-
remin bölge ekonomisinde yol 
açtığı olumsuz etkilere maruz 
kalan, ödeme güçleri olumsuz et-
kilenen banka müşterilerinin va-
desi gelmiş veya 6 ay içinde vadesi 
gelecek borçları bugünden itiba-
ren 6 ay sonraya kadar ötelenecek. 
Ayrıca, borçların ödenmesinde 
ve kendilerine finansman ola-
nakları sağlanmasında, müşteri 
özelinde değerlendirilmek üzere 
gerekli ek kolaylıkların sağlanması 
hususlarında üyelere tavsiyede 
bulunulacak. Mücbir halin ya-
şandığı mahalde ikametgahı, iş-
yeri adresi veya şubede hesabı 
bulunan müşterilerin kredi risk, 
kredi ödeme, senet ve çek işlem-
lerine ilişkin bildirimleri Risk 
Merkezi mücbir hal düzenlemesi 
çerçevesinde yapılacak ve bu ko-
nuda gerekli hassasiyetin göste-
rilmesi için Risk Merkezi üyeleri 
bilgilendirilecek. Felaketten et-
kilendiklerini düzenlemelere uy-
gun olarak belgeleyen banka müş-
terileri, taleplerini bankalara ile-
tecek. (AA)

Türkiye nüfusu,  
31 Aralık 2022 tarihi 
itibarıyla bir önceki yıla 
göre 599 bin 280 kişi 
artarak 85 milyon 279 
bin 553 kişiye ulaştı.

MB raporuna göre 
enflasyon  

düşüşte
Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) Aylık Fiyat 
Gelişmeleri Raporu’na göre, 
ocakta tüketici yıllık enflasyonu 
hizmet hariç tüm alt gruplarda 
gerilerken, söz konusu düşüşe 
en belirgin katkı 3,99 puanla 
enerjiden geldi.

Sanayi kapasitesi 
yıllık bazda 
yüzde 11,7 arttı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  
merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,7 büyüklü-
ğündeki depreme ilişkin çalışmaları koordine 
etmek üzere AFAD Başkanlığına geldi. 
AFAD Koordinasyon Merkezinde basın 
mensuplarına açılama yapan Erdoğan, “Bu 
gece saat 04.17’de son bir asırda yaşadığımız 
1939 Erzincan depreminden sonraki en 
büyük felaketle sarsıldık. Merkezi, Kahra-
manmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak tespit 
edilen ve son değerlendirmeye göre moment 
büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen deprem, geniş 
bir alanda hissedildi.” dedi. Depremin de-
rinliğinin 7 kilometre olarak belirlendiğini 
söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dep-
rem, Kahramanmaraş’ın yanı sıra Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Osmaniye, Malatya, Adı-
yaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illeri-
mizde yıkıma yol açtı. Deprem merkezine 
nispeten yakın diğer illerimizde de küçük 
hasarlar olmasına rağmen asıl yıkımın bu-
ralarda yaşandığı anlaşılıyor. Güney kom-
şumuz Suriye’nin sınırlarımıza yakın şe-
hirlerinde de ciddi yıkımlar yaşanmıştır. 
Devletimiz deprem anından itibaren tüm 
kurumlarıyla harekete geçmiştir.” diye ko-
nuştu. Deprem bölgesindeki valiliklerin 
kendi illerindeki tüm imkanları derhal se-
ferber ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, şöyle devam etti: “Depremden et-
kilenen 10 ilimize mevcut valiliklerimizin 
yanına onlarla birlikte çalışacak 10 vali 
daha görevlendirilmiştir. AFAD ve Kızılay 
gibi doğrudan afet görevi olan kurumlarımız 

ekiplerini bölgeye göndermişlerdir. Türk 
Silahlı Kuvvetlerimiz ve belediyelerimiz 
başta olmak üzere afet çalışmaları konu-
sunda altyapısı ve eğitimi olan birimlere 
sahip kurumlarımız göreve çağırılmıştır. 
Önceliğimizi arama kurtarma çalışmalarına 
verdik. Halihazırda 9 bin personel arama 
kurtarma çalışması yürütmekte, deprem 
bölgesine dışarıdan ulaşanlarla bu sayı 
sürekli artmaktadır. Depremin ağır hasara 
yol açtığı illerimizde yıkılan binaların altında 
kalan vatandaşlarımızın tespiti ve kurtarma 
faaliyetleri kesintisiz şekilde sürüyor. Biz 
de depremin yaşandığı andan itibaren gerek 
bölgeyle gerek Ankara’daki arkadaşlarımızla 
temasa geçerek çalışmaları yakın takibe 
aldık. Ankara’daki koordinasyon merkezimiz 
Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay’ın 
başkanlığında hemen faaliyete geçti. Ba-
kanlarımız deprem bölgesindeki şehirleri-
mize giderek çalışmaları yerinde koordine 

etmeye başladılar. Yakın yerlerden başlayarak 
ülkemizin dört bir yanından deprem böl-
gesine arama kurtarma ekipleri ve ekip-
manları, yardım malzemeleri sevk edildi 
ve sevk ediliyor. AFAD tarafından yapılan 
planlamaya göre yönlendirilen arama kur-
tarma ve yardım ekiplerine vatandaşlarımız 
da yardımcı oluyor.” Deprem bölgesindeki 
pek çok binada enkaz kaldırma çalışmaları 
sürdüğü için ölü ve yaralı rakamının nereye 
kadar yükseleceğinin bilinemediğini söyleyen 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: 
“Temennimiz en az can kaybıyla bu felaketi 
atlatmış olmamızdır. Tabii böyle dönemlerde 
ulaşımın ve iletişimin sağlıklı yürütülmesi 
büyük önem taşıyor. Bunun için bilhassa 
enkaz bölgelerine giden yolların açık tu-
tulması, iletişim araçlarının sadece zorunlu 
durumlarda kullanılması gerekiyor. Yardım 
için bölgeye gidecek kişi ve kurumlar mutlaka 
AFAD ile koordinasyon içinde hareket et-

melidir. AFAD koordinasyonu dışında böl-
geye gönderilen yardımlar hem kargaşaya 
yol açmakta hem de amacına ulaşması zor-
laşmaktadır. Uluslararası yardımlar için de 
ülkemizle temaslar kurulmaya başlanmıştır. 
NATO ve Avrupa Birliği yanında 45 ülkenin 
yardım teklifleri tarafımıza ulaşmıştır. Bu 
büyük felakette hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza 
acil şifalar diliyorum. Ülke ve millet olarak 
birlik ve beraberlik içinde inşallah bu felaket 
günlerini de geride bırakacağız. Gün; 85 
milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür. 
ülkemizdeki ve depremin hissedildiği tüm 
coğrafyalardaki kardeşlerimize geçmiş olsun 
dileklerimi iletiyorum. Rabb’im ülkemizi 
ve tüm insanlığı bu tür afetlerden korusun 
diye dua ediyorum.” AFAD Koordinasyon 
Merkezindeki toplantıda TBMM Başkanı 
Mustafa Şentop, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Vedat Bilgin, Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mus-
tafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili 
Binali Yıldırım ve İletişim Başkanı Fahrettin 
Altun da yer aldı. 

ERDOĞAN, DEPREMİN  
ARDINDAN BÖLGEDEKİ  
YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI 
Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim 

Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana Büyükşehir 
Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Osmaniye 
Belediye Başkanı Kadir Kara ve Kilis Valisi 
Recep Soytürk ile Kilis Belediye Başkanı 
Servet Ramazan ile telefonda görüştü. Er-
doğan görüşmelerde, depremden etkilenen 
bölgelerdeki durum ve arama kurtarma 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. Cumhur-
başkanı Erdoğan, daha sonra Hatay Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Savaş ile telefonda 
görüştü. Deprem sonrası ildeki durum ve 
arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi 
alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçmiş olsun 
dileklerini de iletti. (AA)
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Şentop, TBMM’de Danışma Kurulu 
toplantısının ardından, Meclis Başkan-
vekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Grup 
Başkanvekili Mustafa Elitaş, MHP Grup 
Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, 
İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat 
Dervişoğlu ve HDP Grup Başkanvekili 
Hakkı Saruhan Oluç ile basın mensup-
larına açıklamalarda bulundu. Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin, fay 
hattı üzerindeki birçok şehri ve nüfus 
olarak halkın önemli bir kısmını etkile-
diğine işaret eden Şentop, vatandaşlara 
geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini 
iletti. Şentop, bu durum üzerine, bütün 
siyasi partilerden bazı milletvekillerinin 
bölgelerine gittiğini, bazılarının da gitmeye 
çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: 
“Siyasi partilerimiz milletvekillerini, böl-
gedeki çalışmalarla ilgili olarak görev-
lendiriyorlar. Bu çerçevede biz, bir Da-
nışma Kurulu toplantısı yaparak Mecli-
simizin bu haftaki sadece Genel Kurul 
çalışmalarını, önümüzdeki salı gününden 
itibaren devam etmek üzere, erteleme 
kararı aldık. Yarın bu, Genel Kurulda gö-
rüşülüp neticelendirilecek. İttifakla bu 
kararı aldık. Burada CHP Grup Başkan-
vekili Engin Özkoç arkadaşımız da vardı, 
partisinin MYK toplantısı için ayrılmak 

durumunda kaldı. Tabii hep beraber, 
TBMM başta olmak üzere bütün millet-
vekillerimiz burada yaşanan bu felaketle 
ilgili olarak büyük bir gayret içerisindeyiz, 
çok yakından takip ediyoruz. Yapılabilecek 
olanları yapmak için de bütün arkadaş-
larımız burada veya bölgelerinde çalışma 
içerisindeler. Tekrar milletimizin başı sağ 
olsun, geçmiş olsun dileklerimizi mille-
timize bütün arkadaşlarımız adına ileti-
yorum.” 

KAN BAĞIŞI KAMPANYASI 
TBMM Başkanı Şentop, bir yardım 

kampanyası başlatılıp başlatılmayacağının 
sorulması üzerine, yarın bu konuda ortak 
bir açıklama yapılacağını bildirdi. Şentop, 
“Daha önce düşündüğümüz ama bu dep-
rem felaketiyle beraber acil duruma gelen 
kan bağışı kampanyasını başlattık. Şeref 
Holü’nde, sağlık birimimizin önünde. 
Buradaki hem personel arkadaşlarımız 
hem milletvekillerimizden hem de ziya-
retçi olarak gelenlerden kan bağışı alacağız. 
Bildiriyle ilgili de yarınki toplantı için bir 
çalışma yapacağız.” diye konuştu. Kendisi 
veya yakınları enkaz altında kalan mil-
letvekilleri bulunup bulunmadığının so-
rulması üzerine Şentop, yakınlarıyla ilgili 
irtibat halinde oldukları milletvekillerinin 
bulunduğunu, süreci takip ettiklerini 
söyledi. AK Parti Adıyaman Milletvekili 
Yakup Taş’ın, depremde enkaz altında 
olduğunu ifade eden Şentop, “Adıyaman 
Milletvekilimiz Yakup Taş Bey ile ilgili 
olarak bulundukları binanın çöktüğüne 
dair bilgi var. Buraya gelmeden önce yine 
bilgi aldım, henüz kendisine ulaşılmış 
değil. Duamız, temennimiz; depremde 
zarar gören bütün vatandaşlarımızın sağ 
salim kurtarılması ve tahmin edilenden 
çok daha az bir can kaybıyla bu büyük 
felaketin atlatılmasıdır.” 

(AA)

11’inci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlı-
ğında çalışmaları denetleyen Milli Savunma Ba-
kanı Hulusi Akar, “Sağlık ekiplerini, arama kur-
tarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine 
sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. 
Gerekli ulaştırma hizmetini vermek için uçak-
larımızın hazırlık durumunu en yüksek seviyeye 
çıkardık.” dedi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 
7,4 büyüklüğündeki depremin ardından arama 
kurtarma çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma 
Bakanlığı da deprem bölgesine arama-kurtarma 
ekiplerinin ulaştırılması için harekete geçti. 
TSK’ya bağlı A400m nakliye uçakları dahil çok 
sayıda nakliye uçağı bölgeye arama-kurtarma 
ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. Am-
bulans uçaklar da kurulan “hava yardım korido-
ru”nda görev alıyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da beraberindeki Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Ko-
mutanı Orgeneral Musa Avsever ile deprem böl-
gesine hareketinden önce 11’inci Hava Ulaştırma 
Ana Üs Komutanlığındaki çalışmaları inceledi. 
Türk Silahlı Kuvvetleri Doğal Afetlerde Arama 
Kurtarma Taburu’na talimatlar veren Akar, AA 
muhabirinin çalışmalara ilişkin sorularını ya-
nıtladı. Depremin zararını azaltmak, yaraları 
sarmak, enkaz altındaki vatandaşlara ulaşmak 
için devletin seferber olduğunu ifade eden Akar, 
depremin hemen ardından başlayan çalışmaların 
yoğun şekilde sürdüğünü vurguladı. Milli Sa-
vunma Bakanlığında Afet Acil Durum Kriz Mer-
kezi kurulduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi: 
“Kriz merkezimiz yoğun şekilde çalışıyor. İlgili 
bakanlık ve kurumlarla temaslarımız sürüyor. 
Depremin meydana geldiği bölgelerde arama 

kurtarma ekiplerine ihtiyaç söz konusu. Biz de 
arama kurtarma faaliyetlerine katkı sağlaması 
için İnsani Yardım Tugayımızı ve timlerimizi 
bölgeye görevlendirdik. Sağlık ekiplerini, arama 
kurtarma ekiplerini ve araçlarını deprem bölgesine 
sevk etmek için uçaklarımızı seferber ettik. 
A400M dahil diğer nakliye uçaklarımız da gerekli 
ulaştırma hizmetini vermek için hazırlık duru-
munu en yüksek seviyeye çıkardı.” Hava şartlarının 
zorluğunun yanı sıra deprem bölgesindeki bazı 
havaalanlarının pistlerinde çatlaklar oluştuğunu 
aktaran Akar, “En erken zamanda personel ve 
malzemeyi deprem bölgesine ulaştırmak için 
gayretlerimizi sürdürüyoruz.” dedi. 

“MAALESEF 3 ŞEHİDİMİZ VAR” 
Akar, TSK’ya bağlı birliklerde hasarın olup 

olmadığına yönelik soru üzerine de şu açıkla-
malarda bulundu: “Silahlı Kuvvetler olarak hasar 
ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz var. Yaralı-
larımız var. Şehitlerimiz ve yaralılarımızla ilgili 
gerekli çalışmalar yapılıyor. Birliklerimizde tekrar 
yoklamaları alıyoruz. Ulaşılamayan personelin 
olduğuna ilişkin bilgiler de var, onları teyit 
etmeye çalışıyoruz. Yapmaya çalıştığımız en 
önemli konu enkaz altındaki personelimize ula-
şabilmek. Diğer taraftan da bölgelerde valilerle 
gerekli koordinasyon sağlandı, gelen talepleri 
de karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” 
Dost ve müttefik bazı ülkelerin savunma ba-
kanlarının telefonla arayarak hem geçmiş olsun 
dileklerini ilettiklerini hem de yardım göndermeye 
hazır olduklarını ifade ettiklerini belirten Akar, 
şöyle konuştu: “Bu konudaki çalışmalarımız da 
sürüyor. Önemli olan binlerce yıllık tarihimizden 
süzülüp gelen milli, manevi değerlerimiz çerçe-
vesinde kederde ve kıvançta bir olmanın örneğini 
göstermek. Türkiye Cumhuriyeti devletinin 
bütün bakanlıkları, kurum ve kuruluşları arazide 
ve sahada. Bu sıkıntılara çare bulmak, zayiatımızı 
en az düzeye indirmek için omuz omuza çalış-
malarımızı sürdürüyoruz. Buradan vatandaşla-
rımıza, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara 
şifalar diliyorum. Omuz omuza çalışarak inşallah 
bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz.”  

(AA)

TSK deprem bölgesine “hava 
yardım koridoru” kurdu
Kahramanmaraş merkezli 
depremin ardından bölgeye 
arama kurtarma ekiplerinin 
ulaştırılması için Türk Silahlı 
Kuvvetleri (TSK) tarafından 
“hava yardım koridoru” 
oluşturuldu.

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, Kahramanmaraş 
merkezli depremlere ilişkin, 
“Danışma Kurulu toplantısı 
yaparak Meclisimizin bu 
haftaki sadece Genel Kurul 
çalışmalarını, önümüzdeki 
salı gününden itibaren 
devam etmek üzere, erteleme 
kararı aldık.” dedi.

“Gün 85 milyon tek yürek,  
tek bilek olma günüdür”

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, önceliğin 

arama kurtarma 
çalışmalarına 
verildiğini ve 

kesintisiz 
sürdürüldüğünü 

belirterek, “Gün 85 
milyon tek yürek, tek 

bilek olma 
 günüdür.” dedi.

Genel Kurul 
çalışmaları 
bir hafta 
ertelendi

Bahçeli, deprem 
için heyet  
görevlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, merkez üssü Kahra-
manmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
olan ve 10 ili etkileyen 7,4 bü-
yüklüğündeki deprem nede-
niyle milletvekillerinden oluşan 
bir heyeti bölgeye gönderdi. 

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı İsmail Özdemir, yaptığı 
yazılı açıklamada, Genel Baş-
kan Devlet Bahçeli’nin talima-
tıyla deprem bölgesinde ince-
lemelerde bulunmak ve vatan-
daşların yaşadığı sıkıntıları 
paylaşmak üzere bir heyet gö-
revlendirildiğini bildirdi. Öz-
demir, heyetin, Genel Başkan 
Yardımcısı Sadir Durmaz’ın 
başkanlığında Malatya Millet-
vekili Mehmet Celal Fendoğlu, 
Kahramanmaraş Milletvekili 
Sefer Aycan, Adana Milletvekili 
Muharrem Varlı, Gaziantep 
Milletvekili Ali Muhittin Taş-
doğan ve Hatay Milletvekili 
Lütfi Kaşıkçı’dan oluştuğunu 
kaydetti. (AA)

AK Parti’li 
vekil enkaz 
altında kaldı

AK Parti Adıyaman Millet-
vekili Yakup Taş’ın, depremde 
enkaz altında kaldığı bildirildi. 
Taş’ın, merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve Gaziantep, 
Adana, Hatay, Malatya, Diyar-
bakır, Adıyaman, Osmaniye, 
Şanlıurfa, Elazığ, Kilis başta 
olmak üzere birçok ili etkileyen 
depremde, Adıyaman’da 9 katlı 
bir apartmanın altında kaldığı 
ortaya çıktı. AA muhabirine 
konuşan Taş’ın danışmanı Çe-
tin Sayıcı, AK Parti’li Taş’ın 
Adıyaman merkezde, 9 katlı 
aile apartmanında depreme 
yakalandığını, binanın tama-
men yıkıldığını söyledi. Ken-
disiyle en son cuma günü gör-
üştüğünü belirten Sayıcı, mil-
letvekilinden bir daha haber 
alamadığını, programına göre 
Taş’ın, dün Ankara’ya dönmesi 
gerektiğini anlattı. Vekilin sos-
yal medya hesabından yapılan 
paylaşımda ise “Vekilimiz Ya-
kup Taş, ailesi, birçok hem-
şehrimiz gibi deprem nedeniyle 
enkaz altındadır. Dualarınıza, 
vekilimiz ve ailesini de katar 
mısınız?” ifadelerine yer verildi. 
Taş, depremden bir gün önce 
Tut ilçesinde AK Parti Tut İlçe 
Başkanı Ali Korkmaz’ın baba-
sının cenaze törenine katıl-
mıştı. Öte yandan TBMM Di-
jital Mecralar Komisyonu Baş-
kanı ve AK Parti Hatay Mil-
letvekili Hüseyin Yayman’ın 
Hatay’daki abisi, ablası ve on-
ların eşleri ile çocuklarının gö-
çük altında olduğu belirtildi. 
CHP Hatay Milletvekili İsmet 
Tokdemir’in yakınlarının Ha-
tay’da, CHP İzmir Milletvekili 
Mahir Polat’ın yakınlarının ise 
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 
enkaz altında olduğu öğrenildi. 
(AA)



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 
(AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 
deprem saat 4.17’de, Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesinde gerçekleşti. 7,7 büyüklüğündeki deprem, 
7 kilometre derinlikte oldu. Öte yandan AFAD’ın 
internet sitesinde yer alan bilgiye göre 04.26’da 
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde 
ve saat 04.36’da Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 
6,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 6,5 
büyüklüğündeki deprem, 9,77 kilometre de-
rinlikte oldu. 

ELBİSTAN’DA 7,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE  
YENİ DEPREM 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 

merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi 
olan 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini 
bildirdi. AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgiye 
göre, deprem saat 13.24’te, Kahramanmaraş’ın 
Elbistan ilçesinde gerçekleşti. 7,6 büyüklüğündeki 
deprem, 7 kilometre derinlikte oldu. 

ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 

yapılan açıklamada, deprem sonrasında en bü-
yüğü 6,6 olmak üzere 78 artçı sarsıntının mey-

dana geldiği belirtildi. Depremin Kahramanmaraş, 
Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Malatya ve Adana başta olmak üzere 
çevre illerde yoğun şekilde hissedildiği aktarılan 
açıklamada, Türkiye Afet Müdahale Planı kap-
samında depremin “4. seviye” olarak ilan edildiği 
bildirildi. Açıklamada “Dışişleri Bakanlığı ile ya-
pılan görüşmelerde ERCC üzerinden kentsel 
arama ve kurtarma alanında uluslararası yardım 
çağrısında bulunulmuştur.” bilgisi verildi. 

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA 
Defremin ardından AFAD Koordinasyon 

Merkezi’ne gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “Kahramanmaraş’ta meydana gelen 
ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen dep-
remden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş 
olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadelerini kullandı. 
Erdoğan, şunları kaydetti: “İlgili tüm birimlerimiz 
AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir. 
Depremden etkilenen bölgelere arama kurtarma 
ekiplerimiz ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri ve 
Sağlık Bakanlığımız, AFAD, valiliklerimiz ve 
diğer tüm kurumlarımız çalışmalarına hızla 
başlamıştır. Yaşadığımız bu felaketi inşallah 
hep birlikte en kısa sürede ve en az hasarla at-
latmayı temenni ediyor, çalışmalarımızı sür-
dürüyoruz.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana, 
Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Adıya-
man, Osmaniye ve Şanlıurfa valileri ile telefonda 
görüşerek deprem sonrasındaki durum ve arama 
kurtarma faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı. 

CAN KURTARMAK İÇİN BÜYÜK MÜCADELE 
Depremden etkilenen ve yıkılan binalara 

yönlendirilen arama kurtarma ekipleri, enkaz 
altındakileri çıkarmaya çalışıyor. Ekipler, Gazi-
antep Gazi Muhtar Bulvarı’nda yıkılan 4 katlı 
binanın enkazından 2 kişiyi çıkardı. Kilis’te 
Yavuz Sultan Mahallesi Yeni Ocak Sokak’ta yı-
kılan 3 katlı binadan 6, Malatya’da Zafer Ma-
hallesi’nde yıkılan apartmandan ise 1 kişi kur-
tarıldı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. 
Malatya’da da ekipler, Zafer Mahallesi, Turgut 
Temelli Caddesi, Sivas Caddesi, Akpınar mev-
kisinde yıkılan binalardan 37 kişiyi çıkardı. Di-
yarbakır’da ilk belirlemelere göre, yıkılan 6 
binada arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi 
amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, 
jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çok 
sayıda binanın yıkıldığı Adana’da da arama 
kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla 
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma 
ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Merkez Çukurova 
ilçesi Güzelyalı Mahallesi 81215. Sokak’ta yıkılan 
16 katlı binada ekiplerin arama kurtarma ça-
lışması devam ediyor. Enkazdan 2 kişinin cansız 
bedeni çıkarıldı. 

PAZARCIK’TA ARAMA KURTARMA  
ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR 
Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ilçesinde, AFAD, UMKE, polis, jandarma, 
112 Acil Sağlık, itfaiye ekipleri ve vatandaşlar 
binalarda arama kurtarma çalışmalarını sür-
dürüyor. Binalarda şu ana kadar 2 kişinin cansız 
bedenine ulaşılırken 8 kişi sağ olarak enkazdan 
çıkarıldı.  Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 
34 binanın yıkıldığını, 5 kişinin hayatını kay-
bettiğini, kurtarma çalışmalarının sürdüğünü 
söyledi. Malatya Valisi Hulusi Şahin, “İlk belir-
lemelere göre 130 bina yıkıldı. 100’ü aşkın 
yaralı var, 3 kişinin enkazdan cesedi çıkarıldı. 
Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.” 
dedi. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, depremde 
19 binanın yıkıldığını, 18 kişinin hayatını kay-
bettiğini, 77 kişinin de yaralandığını belirtti. 
Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, “6 bina yıkıldı, 6 
vatandaşımız hayatını kaybetti, 79 vatandaşımız 
yaralandı.” dedi. Kilis Valiliği, “(Deprem) 07.15 
itibarıyla 49 ihbar alınmıştır. Musabeyli ilçesinde 
4 ölü, 10 yaralı bulunmaktadır.“ açıklamasında 
bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya 
Yanık, “Adana’da 6 bina il merkezinde, Çukurova 
ilçe sınırları içerisinde tamamı birbirine de çok 
yakın binalar, bir tane Tufanbeyli’de olmak 
üzere toplam 7 binamız hasarlı. Toplamda 36 
can kaybımız var.” dedi. 

DEPREM DOĞU VE GÜNEYDOĞU VE  
İÇ ANADOLU’DA DA HİSSEDİLDİ 
Kahramanmaraş’ın yanı sıra Gaziantep, 

Malatya, Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, 
Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, Hakkari, 
Adana, Osmaniye ve Hatay’da da hissedilen 
deprem nedeniyle bazı vatandaşlar binalardan 
çıkarak dışarıda bekledi. Şehir merkezlerinde 
uzun araç kuyrukları oluştu. Kayseri Valisi Gök-
men Çiçek, kentte şu ana kadar mal ve can 
kaybı ihbarı gelmediğini bildirdi. Sivas’ta his-
sedilen deprem nedeniyle bir binanın giriş ka-
tında duvarlarda çatlak oluştu. Pulur Mahalle-
si’nde 12 katlı binanın giriş katında meydana 
gelen çatlaklar dolayısıyla apartman, polis ekip-
lerince tahliye edildi. Apartman sakinleri sokakta 
ve araçlarında beklemeye başladı. Bu arada il 
genelinde de depremi hisseden çok sayıda va-
tandaş evlerini terk ederek cadde ve sokaklarda 
araçlarında bekledi. Nevşehir’de depremi his-
seden bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Kar yağışının 
sürdüğü kentte vatandaşlar araçlarının içinde 
ve çevrede bekledi. Niğde’de depremi hisseden 
vatandaşlar, evlerinden dışarı çıktı. Karın etkili 
olduğu kentte vatandaşlar araçlarıyla güvenli 
yerlere gitmeye çalıştı. Valilikten, “Şu ana kadar 
kurumlarımıza intikal eden bir olumsuzluk bu-
lunmamaktadır. Vatandaşlarımızın duyarlı 
olması ve resmi kurumlar tarafından yapılacak 
açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur.” 
açıklaması yapıldı. 

DEPREM ÇEVRE ÜLKELERDE DE  
ETKİLİ OLDU 
Deprem, Suriye başta olmak üzere Mısır, 

Lübnan, KKTC, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 
ve Irak’ta da hissedildi. Suriye’de depremde en 
az 427 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı.  

SOYLU: BÜTÜN EKİPLERİMİZ  
TEYAKKUZ HALİNDE 
İçişleri Bakanı Soylu, “Bütün ekiplerimiz te-

yakkuz halinde. Dördüncü seviye alarm ortaya 
koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir 
alarmdır.” dedi. Gazetecilerin, kaç deprem yaşan-
dığına ilişkin sorusu üzerine Soylu, “Şu ana kadar 
6’nın üzerinde en son 5 artçı olmuştu. 6’nın üze-
rinde 6 deprem var, en büyüğü 6,6. Bir tanesi de 
Nurdağı’nda oldu.” ifadelerini kullandı. 

ALTUN: “DEVLETİMİZİN  
TÜM KURUMLARI ÇALIŞMALARINI  
YÜRÜTMEKTEDİR” 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, 

“Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve birçok 
ilde hissedilen deprem sonrası devletimizin 
tüm kurumları ivedilikle çalışmalarını yürüt-
mektedir.” ifadelerini kullandı.  Milli Savunma 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “TSK İnsani 
Yardım Tugayı unsurları ile AFAD’ın talepleri 
kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. 
Taleplerin karşılanması için koordinasyona baş-
lanmıştır.” denildi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 
depremin ardından bölgeye İstanbul’dan arama 
kurtarma ekipleri ve yardım malzemesinin gön-
derildiğini bildirdi. 

DEPREM BÖLGESİNDE  
KOORDİNASYONA DESTEK İÇİN  
VALİLER GÖREVLENDİRİLDİ 
AFAD, deprem bölgesinde koordinasyona 

destek sağlamak üzere, Kahramanmaraş’a Kay-
seri Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e 
Mardin Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Os-
maniye’ye Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Va-
lisinin görevlendirildiğini bildirdi. Açıklamada, 
şunlar kaydedildi: “Bölgede koordinasyona 
destek sağlamak üzere Kahramanmaraş’a Kayseri 
Valisi, Hatay’a Mersin Valisi, Gaziantep’e Mardin 
Valisi, Adıyaman’a Tunceli Valisi, Osmaniye’ye 
Bingöl Valisi ve Malatya’ya Sivas Valisi görev-
lendirilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından 
bölgeye yönlendirilen ekipleri taşımak üzere 2 
adet uçak görevlendirilmiştir. Tüm il AFAD 
Müdürlükleri teyakkuza geçirilmiş olup arama 
ve kurtarma başta olmak üzere tüm ekipler 
bölgeye sevk edilmiştir. Afet Enerji Grubundan 
alınan ilk bilgilere göre Hatay/Hassa ve Kırıkhan 
bölgelerine doğal gaz verilememektedir. BOTAŞ 
ham petrol akışı tedbiren durdurulmuştur. Ga-
ziantep Nurdağı ve İslahiye ilçelerinin doğal 
gaz girişi istasyonlarından tedbir amaçlı gaz 
akışı kesilmiştir. 27 merkeze elektrik verileme-
mektedir. Osmaniye Bahçe-Düziçi, Kahraman-
maraş şehir merkezi, Malatya; Akçadağ, Do-
ğanşehir, Doğanyol bölgelerine elektrik verile-
memektedir.” 

AFET HABERLEŞME GRUBU 
Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, 

Osmaniye ve Adıyaman illerinde mobil haber-
leşmede saha ve enerji kesintilerinin meydana 
geldiği kaydedilen açıklamada, deprem bölge-
lerine mobil baz istasyonları ve jeneratörler ile 
ekiplerin sevk edildiği belirtildi. Açıklamada, 
bölgeye toplam 1898 arama kurtarma personeli 
ile 150 aracın sevk edildiği ifade edilerek, batı 
ilindeki tüm komando birlikleri, JAK ve trafik 
timlerinin Kahramanmaraş’a görevlendirildiği 
kaydedildi. 

KAHRAMANMARAŞ, GAZİANTEP,  
HATAY HAVALİMANLARI UÇUŞA KAPALI 
Açıklamada Düzce’den 10 bin 80, Ankara’dan 

9 bin 38, Manisa’dan 10 bin 80, İstanbul’dan 
13 bin 579, Adana’dan 1008, Kırıkkale’den 
1680, Sivas’tan 1680, Muğla’dan 2 bin 807 ve 
diğer çevre illerden de olmak üzere toplam 
300 bin battaniyenin bölgeye sevk edildiği be-
lirtildi. 

TÜRK KIZILAY GENEL BAŞKANI  
KINIK’TAN “KAN BAĞIŞI” ÇAĞRISI 
Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, 

bölgeye ilk etap sevkiyat için ulusal kan stokla-
rının mevcut olduğunu ancak ilerleyen saatlerde 
olabilecek ilave ihtiyaçlar için, vatandaşları tüm 
Türkiye’de kan bağışına davet etti. 

AFAD’DAN CEP TELEFONLARIYLA  
İLETİŞİME DAİR UYARI 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 

sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, 
“Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz 
sürdürülebilmesi hayati önemdedir. Haberleş-
melerinizi kısa mesaj servisi (SMS) ve internet 
tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapınız. 
Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi 
yapmaktan kaçının.” bilgisi paylaşıldı. 

KAPALI TÜM TELEFON HATLARI AÇILDI 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının 

sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 
bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM 
operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan te-
lefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti 
sağlayacağı kaydedildi. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı da teyakkuza geçerek, vatandaşların 
kesintisiz iletişim sağlamaları için operatörlere 
talimat verdi ve borç nedeniyle kapalı tüm 
mobil, internet ve sabit hatların görüşmeye 
açılmasını sağladı. 

EĞİTİME 2 HAFTA ARA VERİLDİ 
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Kah-

ramanmaraş, Hatay, Adıyaman ve Malatya il-
lerimizde bugün itibarıyla eğitim öğretime 2 
hafta ara veriyoruz.” açıklamasında bulundu. 
YÖK de depremden etkilenen 10 ilde yüksek-
öğretim kurumlarında ikinci bir duyuruya kadar 
eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi. (AA)
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Türkiye Marmara 
Depremi’nden 24 yıl sonra 
bir büyük depremlle daha 
sarsıldı. Türkiye’yi yasa 
boğan sarsıntılar 
Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesinde saat 
4.17’de 7,7; Elbistan 
ilçesinde saat 13.24’te 7,6 
büyüklüğünde meydana 
gelirken, Gaziantep’te de 
büyüklükleri 6,4 ile 6,5 
olan iki deprem meydana 
geldi. 11 şehirde yıkıma 
neden olan depremin 
ardından Türkiye bölge 
için seferber oldu. Devlet 
tüm gücüyle sahaya 
hakim olurken, ülkenin 
dört yanından yardım 
yağmuru yaşandı adeta. 

Geçmiş olsun 
TÜRKİYE
Geçmiş olsun 
TÜRKİYE

Toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki 
depreme ilişkin Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nde 
basın toplantısı düzenlendi. Enstitü Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Özener, Pazarcık merkezli dep-
remin 17 Ağustos 1999’da meydana gelen Gölcük 
depreminden sonra yaşanan en büyük deprem 
olduğunu söyledi. Depremin 10 ili etkilediğini, 
KKTC, Irak ve Suriye’de de hissedildiğini belirten 
Özener, “Bu deprem, 17 Ağustos 1999’dakinin 
büyüklüğüne eşit bir deprem. Dolayısıyla bu coğ-
rafyada 24 yıllık geçen bir sürede gördüğümüz 
en büyük depremle karşı karşıyayız.” diye konuştu. 
Özener, depremin ‘moment magnitüd’ büyük-

lüğünün 7,7 olduğunu, Kandilli’nin lokasyon 
tespitinin Gaziantep sınırları içinde, AFAD’ın 
tespitinin ise Kahramanmaraş il sınırında kaldığını 
belirterek, AFAD ve Kandilli’nin lokasyonlarının 
farklı gibi görünse de aslında birbirine 
çok yakın noktalar olduğunu ifade 
etti. İki lokasyon arasında 15 
kilometre bulunduğunu, bu-
nun da çok doğal olduğunu 
dile getiren Özener, 100 
civarında artçı depremlerin 
yaşandığını, bunların yak-
laşık 53’ünün 4’ün üzerinde 
olduğunu aktardı. 

“BU DEPREMLER BİR  
YILA YAKIN SÜREBİLİR” 
Özener, ekip arkadaşlarının şu anda büyük 

artçı depremleri çözdüklerini anlatarak, şunları 
söyledi: “İlerleyen zamanlarda daha küçük dep-
remlerin çözümlerine ulaşınca bu sayıların çok 
daha arttığını göreceksiniz. 7 tanesi 5’in üzerinde 
deprem, 1 tane de ana artçı şok olarak adlandı-
rabileceğimiz 6.6’lık bir depremimiz var. Bu dep-
remlerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini, 
yoğunluğunu azaltarak izleyeceğiz. Ama bu dep-

remler aylarca hatta bir yıla yakın sürebilir.” Prof. 
Dr. Özener, 2017 yılındaki Bodrum Kos depre-
minin 9 bin 9 artçısı olduğuna dikkati çekerek, 
“Bu bir fikir verebilir. Dolayısıyla bu bölgede ya-

şayan vatandaşlarımızın da bundan 
sonra olacak, olası artçı sarsıntılara 

karşı hazır olması gerekiyor. 
Hasarlı binalarına girmeme-

lerini ve yetkililere, özellikle 
AFAD yetkililerine kulak 
vermelerini istiyoruz.” de-
ğerlendirmesini yaptı. Doğu 

Anadolu Fayı üzerinde tarih 
boyunca deprem yaşandığını 

anlatan Özener, “sismik boşluk” 
olarak adlandırdıkları, uzun yıllardır 

sismik aktivite olmayan ve enerji biriken 
yerlerin olduğunu söyledi. Özener, düzenledikleri 
basın toplantılarında, Marmara’da bir deprem 
beklentisi varken Doğu Anadolu Fayı ile Kuzey 
Anadolu Fayı’nın doğu kesiminde de sismik boş-
luklarda deprem olabileceği yönünde uyarılarda 
bulunduklarını hatırlattı. Doğu Anadolu Fayı’nda 
en son Elazığ depreminin meydana geldiğini, ar-
dından 6 ve 6,5 büyüklüğünde depremler ya-

şandığını işaret eden Özener, şu ifadeleri kullandı: 
“Bu ve buna benzer depremler bu coğrafyada 
maalesef olacaktır. Dolayısıyla depremin ne 
zaman ve nerede olacağından öte bizim ne kadar 
hazır olabileceğimiz ve riskleri nasıl azaltabile-
ceğimiz konusunda çalışmalarımızı geliştirmek-
teyiz. Türkiye’de bu konuda ‘Türkiye Afet Risk 
Azaltma Planı’ hazırlandı. İllerin afet risk azaltma 
planları yapıldı ve gelişmekte.” Her fayın enerji 
biriktirme hızının aynı olmadığının altını çizen 
Özener, “Bazı bölgelerde aynı uzunluktaki fayların, 
deprem tekrarlama aralıkları 100, 150, 200 yıl 
olabilirken bazı bölgelerde 500 yıl olabiliyor. Yani 
bizim yakın tarihte deprem görmemiş olmamız, 
buralarda deprem görmeyeceğimiz anlamına gel-
mez.” diye konuştu. 

“VATANDAŞLARIMIZIN HER AN  
TEDBİRLİ OLMASI GEREKİR” 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 

ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Dep-
rem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi 
(BDTİM) Müdürü Doç. Dr. Doğan Kalafat ise 
bu depremin son 20-25 yılın en büyük deprem-
lerinden biri olduğunu anlattı. Bunun, yarıçapı 
200 kilometrekarelik alanda tahribata, can 

kaybına ve hasara neden olabilecek bir deprem 
olduğuna dikkati çeken Kalafat, “Dolayısıyla 
birçok ili de etkilemiştir. Bu tür depremler bili-
yorsunuz, ‘çoklu kırılma’ diye tabir ettiğimiz 
yaklaşık 67 saniye içerisinde en az 5-6 tane par-
çanın kırılmasıyla meydana gelmektedir. Dola-
yısıyla ‘moment’ olarak baktığımızda tek bir 
deprem gibi düşünüyoruz ama 5-6 parça her 
biri 6’nın üzerinde depremler.” dedi. Bu depremin 
17 Ağustos’tan farkı olmadığını dile getiren Ka-
lafat, “Bu depremin artçıları hemen hemen 1 yıl 
devam edecektir. Dolayısıyla vatandaşlarımızın 
her an tedbirli ve teyakkuz içerisinde olması ge-
rekir.” diye konuştu. BDTİM Müdür Yardımcısı 
Dr. Selda Altuncu Poyraz da Türkiye’de deprem 
farkındalıklarının 1999 depreminden sonra oluş-
tuğunu belirtti. Kandilli Rasathanesi’ne deprem 
bölgesinden birçok telefon geldiğini anlatan Poy-
raz, iki vatandaşın enkaz altından aradığını, bir 
vatandaşın da gardırobun evin kapısına düştü-
ğünü ve iki çocuğuyla evden çıkamadığını söy-
lediğini aktardı. Poyraz, enkaz altındaki vatan-
daşlara daha hızlı ulaşılabilmesi için telefonların 
gereksiz yere meşgul edilmemesi gerektiğini de 
sözlerine ekledi. (AA)

Prof. Dr. Haluk Özener: “17 Ağustos’a eşit bir deprem”
Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Haluk Özener, merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi olan depremin  
17 Ağustos 1999’da meydana 
gelenle eşit büyüklükte 
olduğunu söyledi.



Sabah 04.17’de yaşanan ve bü-
yük bir alanda etkili olan Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
merkezli 7,4 büyüklüğünde 
depremin, Adıyaman, Kilis, 
Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep, Malatya 
ve Hatay’da yıkıma neden ol-
duğunu, ilk bilgilere göre 
yüzlerce vatandaşımı-
zın yaşamını yi-
tirdiğini belir-
ten TGK Baş-
kanı Kolaylı, 
“Bölgede gö-
rev yapan 
ekiplere yar-

dım için birlik olmalıyız” dedi. Ko-
laylı şunları söyledi: “Millet olarak 
çok üzgünüz. Hava şartlarının ağır 
olduğu bir dönemde deprem felaketi 
yaşıyoruz. Öncelikle tüm ulusumuza 
baş sağlığı, yaralılara acil şifalar di-
liyorum. Deprem bölgesine gerekli 
yardımı vakit geçirmeden ulaştırmak 
ve yaraları sarmak en büyük gör-
evimiz. Bu dönemde özellikle sosyal 
medyada yer alan asılsız haberlere 
karşı dikkatli olunmalı, AFAD gibi 
güvenilir kaynaklardan ulaşan ha-
berlerin dışındaki haberlere itibar 
edilmemeli, görevlilerin işini kolay-
laştırmalıyız. Türkiye Gazeteciler 

Konfederasyonumuza üye 
gazeteciler cemiyeti baş-
kanlarımız ve meslektaş-
larımız depremin ilk an-
larından bu yana bölgede 
fedakârca görev yapıyor. 
Biz de tüm imkanlarımız-

la yanlarındayız. Deprem 
felaketini daha fazla 

can kaybı olma-
dan güç birliği 
içinde atlat-
mak ümidiyle 
tüm milleti-
mize başsağ-
lığı diliyo-
rum.” (İHA)
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2717

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

Bilecik’te yapılan Osmaneli-Bur-
sa-Bandırma-Balıkesir YHT Hattı 
çalışmaları hızla ilerliyor. 

Bilecik’in Osmaneli ilçesi özellikle 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın takip ettiği Osmaneli-Bur-
sa-Bandırma-Balıkesir YHT hattında 
bin 500 metreye ulaşıldı. Osmaneli 
YHT istasyonunun kesinleşmesi ile 
birlikte ilçeye yoğun sanayici akını 
oldu. Osmaneli Belediye Başkanı 
Münür Şahin ve Mali İşler Müdürü 
Yasin Akdağ, yapımında bin 500 
metreye ulaşılan ve toplamda 3 bin 
metreye ulaşacak T4 tüneline girerek 
incelemelerde bulundu. Başkan Şahin 
inceleme sonrasında yaptığı açıkla-
mada, “YHT Osmaneli ilçemizin ge-
leceğini belirleyen en önemli yatırım 
oldu. 2025 yılında hizmete girecek 
Osmaneli-Bursa-Bandırma-Balıkesir 
YHT hattı ile Osmaneli ilçemiz çok 
büyük değer kazanacak” dedi. (İHA)

Bursa’da zincirleme trafik kazasında 
hayatını vefat edenlerin cenazeleri İs-
tanbul’a ulaştırılmak üzere yola çıktı. 
Önceki gün otoyolun Selçukgazi mev-
kisinde, İstanbul istikametine seyreden 
araçların çarpışmasıyla meydana gelen 
kazada yaşamını yitiren dört kişinin 
cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu 
morgundaki işlemlerinin ardından İs-
tanbul’a gönderildi. Oluşan kazada, 
Yakup Terzi idaresindeki 34 KT 1194 
plakalı otomobil, sürücüsünün direk-
siyon hakimiyetini kaybetmesiyle sol-
daki bariyere çarptıktan sonra savru-
larak yolun sağında durmuştu. Ardından 
Ö.S’nin kullandığı 34 ZM 9005 plakalı 
otomobil, kazayı görüp yaralılara yardım 
etmek için yolun sağ şeridinde duran 
Bünyamin Sivri’nin kullandığı 34 BLK 
062 plakalı araç ve Şehmuz Karabulut 
idaresindeki 34 NK 7990 plakalı oto-
mobil ile yardım amaçlı araçlarından 
inen yolculara çarpmıştı. Kazada, Cansu 
Bağış (23),Serpil Terzi Çağşak (47), 
Betül Nur Terzi (25) ile Naz Terzi (15) 
hayatını kaybetmişti. Serpil Terzi Çağ-
şak, Betül Nur Terzi, ve Naz Terzi’nin 
cenazeleri yarın Yenibosna Cemevinden 
kaldırılacağı öğrenildi. (AA)

Kazada ölenlerin  
cenazeleri İstanbul’a 
gönderildi

Adrese Dayalı Nüfus  
Kayıt Sistemi (ADNKS) 
sonuçları açıklandı. İl ve 
ilçelerin yeni nüfusu belli oldu.

Başkan Gürkan, gece saatlerinde ya-
şanan deprem ve can, mal kayıplarının 
tüm Türkiye’yi derinden üzdüğünü ifade 
ederek, “Ancak çok şükür ki devletimiz 
muhtemel afet durumlarına ne kadar 
hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. 
Tüm birimleri ve imkânları ile en kısa 
sürede deprem bölgesine intikal etti. 
Tüm Türkiye’de sivil toplum örgütlerimiz 
ve milletimiz de afetzede vatandaşları-
mıza yardım elini olayın yaşandığı ilk 
anlardan itibaren uzatıyor. Bursamızdan 

da başta büyükşehir belediyemiz olmak 
üzere ilgili devlet kurumlarımız ve sivil 
toplum örgütlerimizin destekleri ile hep 
birlikte bölge halkının yanında olacağız” 
dedi. 

KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI 
Başkan Gürkan, can ve mal kaybının 

artmaması için gerekli tüm çalışmaların 
yürütüldüğünü belirterek, şu ifadeleri 
kullandı; “Bölgede kış şartlarında halkın 
tüm ihtiyaçları karşılanıyor ve destekler 
yaralar sarılana kadar sürecektir. AFAD 
durumundaki bu süreçte en önemli ih-
tiyaçlardan biri kuşkusuz ki kan temini. 
Yaralı vatandaşlarımızın bu ihtiyacını 
karşılayabilmek için vatandaşlarımızın 
kan bağışları çok önemli. İnşallah her 
zaman hayati bir ihtiyaç olan kan temini 
sağlanarak bu zor günlerde de nice ha-
yatlar kurtaracaktır. Bu duygu ve te-
mennilerle yaşanan depremde yaşamını 
yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İn-
şallah tüm Türkiye bir olarak her zamanki 
gibi yaralara merhem olacak, bölge hal-
kının bir an önce normal hayatlarına 
dönebilmeleri için elimizden gelen tüm 
çabayı göstereceğiz.” 

(İHA)

ADNKS verilerine göre 2021 yılında 
3 Milyon 147 Bin 181 nüfusa sahip 
Bursa’nın nüfusu 2022 yılı sonu itiba-
riyle 46 bin 902 artarak 3 milyon 194 
bin 720’ye ulaştı. İnegöl’ün nüfusu ise 
2021 yılında 286 bin 848 iken 1 yılda 
7 bin 687 artarak 294 bin 485 oldu. 

BURSA’DA İLÇELER  
ARASINDA 4. SIRADA 
Açıklanan veriler de Bursa’nın 

ilçeleri arasında İnegöl 4. sırada yer 
aldı. İlk sırada 891 bin 250 ile Os-
mangazi, 655 bin 856 ile Yıldırım 
ikinci, 536 bin 365 ile Nilüfer üçüncü 
sırada yer alırken, İnegöl 294 bin 
485 ile dördüncü sırada yer aldı. 
Diğer ilçeler ise şu şekilde, Büyü-
korhan 8 bin 940, Gemlik 120 bin 
245, Gürsu 102 bin 601, Harmancık 
5 bin 979, İznik 44bin 236, Kara-

cabey 84 bin 907, Keles 10 bin 955, 
Kestel 74 bin 109, Mudanya 108 
bin 11, Mustafakemalpaşa 102 bin 
284, Orhaneli 18 bin 543, Orhangazi 
81 bin 110, Yenişehir 54 bin 844. 

19 İLİ GERİDE BIRAKTI 
İnegöl’ün nüfusu şu illeri geçti; 

Artvin 169 bin 403, Bilecik 228 bin 
673, Bingöl 282 bin 556, Burdur 
273 bin 799, Çankırı 195 bin 766, 

Erzincan 239 bin 223, Gümüşhane 
144 bin 544, Hakkari 275 bin 333, 
Kars 274 bin 829, Kırşehir 244 bin 
519, Sinop 220 bin 799, Bayburt 
84 bin 241, Karaman 260 bin 838, 
Kırıkkale 277 bin 46, Bartın 203 
bin 351, Ardahan 92 bin 481, Iğdır 
203 bin 594, Karabük 252 bin 58, 
Kilis 147 bin 919.  

(İHA)

“Tek yürek tüm 
yaraları saracağız”

AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan: 

AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, 
Kahramanmaraş merkezli 
olarak gerçekleşen ve 10 ilde 
etkili olan deprem sonrasında 
yaşamını yitiren vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yaralılara 
da geçmiş olsun dileklerini 
ileterek, devletin ve sivil 
toplum kuruluşlarının 
bölgede ilk andan  
itibaren çalışmalarını 
sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu adına 
açıklama yapan Genel Başkan 
Nuri Kolaylı, 17 Ağustos 
Marmara depreminin ardından 
son yüzyılın en büyük depremi 
olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli 7,4 
büyüklüğündeki depremle 
ilgili yaptığı açıklamada, 
“Milletimizin başı sağ olsun, 
acımız büyük” dedi.

TGK: “Acımız çok büyük”

Bursa Valiliği Kahramanmaraş 
merkezli olarak gerçekleşen ve 
10 ilde etkili olan deprem sonrası 
yaptığı açıklamada yapılan yar-
dımların AFAD koordinesinde 
gerçekleşeceğini belirtti. 

Bursa Valiliği’nden yapılan 
açıklamada şu ifadelere yer ve-
rildi; “6 Şubat 2023 tarihinde 
Kahramanmaraş Pazarcık mer-
kezli meydana gelen deprem son-

rası genel hayatı olumsuz etki-
leyen şartların giderilmesi ve 
afetzede vatandaşlarımızın acil 
ihtiyaçlarının karşılanması ama-
cıyla yapılacak tüm yardımlar 
Bursa İl AFAD Müdürlüğü koor-
dinesinde gerçekleştirilecektir. 
İrtibat Numarası: 0224 216 00 
02-10 hat Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.” 

(İHA)

Bursa Valiliği’nden 
yardım açıklamasıYHT Hattı 

çalışmaları 
hızla ilerliyor 

Nilüfer Belediyesi, Kahramanma-
raş’ın Pazarcık İlçesi’nde meydana gelen 
7.4’lük deprem sonrası bölgeye ulaştı-
rılmak üzere yardım kampanyası başlattı. 
Vatandaşlar tarafından getirilen ihtiyaç 
malzemeleri Nilüfer Belediyesi Alaad-
dinbey Hizmet Binası ve İhsaniye Ma-
hallesi’ndeki Agora Çarşısı karşısında 
bulunan Zabıta Müdürlüğü’nde topla-
nacak. 

Nilüfer Belediyesi, Nilüfer Kent Kon-
seyi ile birlikte tüm ülkeyi yasa boğan 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde 
meydana gelen deprem sonrası yaraları 
sarmak adına seferber oldu. 10 ili etki-
leyen ve çok sayıda binanın yıkıldığı 
bölgede evlerine giremeyen vatandaşların 
ihtiyaçlarına el uzatmak isteyen Nilüfer 
Belediyesi yardım malzemeleri toplamaya 
başladı. Alaaddinbey Hizmet Binası ve 
İhsaniye Mahallesi’ndeki Agora Çarşısı 
karşısında bulunan Zabıta Müdürlü-
ğü’nde toplanacak yardımlar hızla bölgeye 
gönderilecek. Yardım etmek isteyenler, 
ısıtıcı, battaniye, mont, kışlık bot, bebek 
maması, konserve, içme suyu, uzun 
ömürlü gıda başta olmak üzere ilk yardım 
ve temel ihtiyaç malzemelerini bu iki 
toplama merkezine bırakabilecek.  Ayrıca, 
Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri de ül-
keyi yasa boğan deprem sonrası 20 
kişilik ekiple sabahın ilk saatlerinde ça-
lışmalara katılmak üzere Malatya’ya ha-
reket etti.   (Bülten)

Nilüfer Belediyesi de 
yardım kampanyası 
düzenledi
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Ege Denizi’nde bulunan Yunanistan’a
bağlı İleryoz Adası açıklarında göç-
menleri taşıyan teknenin alabora ol-
ması sonucu 1’i kadın 3’ü çocuk
toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Ege
Denizi’nde bir tekne faciası daha ya-
şandı. Yunanistan’a bağlı İleryoz Adası
açıklarında göçmenleri taşıyan tekne
alabora oldu. Yunanistan Sahil Güven-
liği tarafından yapılan açıklamada, ka-
zada 1’i kadın, 3’ü çocuk toplam 4 kişi
hayatını kaybettiği aktarılarak, 41 kişi-
nin ise kurtarıldığı ifade edildi. Açıkla-
mada, 3 çocuğun hastanede hayatını
kaybettikleri belirtilerek, kurtarılan
göçmenlerin 8'inin İleroz Adası’ndaki
hastaneye, 33'ünün ise Kabul ve Kim-
lik Belirleme Merkezine sevk edildiği
aktarıldı. Yetkililer ayrıca, alabora olan
tekneden kurtulan ve kayalıklara sığı-
nan 6 göçmenin ise Yunanistan Hava
Kuvvetleri’ne bağlı AS 332C1 Süper
Puma tipi helikopterle kurtarıldığını
açıkladı. Türkiye’ye 20 mil uzaklıkta
bulunan adanın etrafı büyük ölçüde
kayalıklardan oluşuyor. Teknenin rüz-
garın şiddeti ile kıyıya yakın kayalara
çarparak su aldığı ve alabora olduğu
tahmin ediliyor. (İHA)

Ege Denizi’nde göçmen
teknesi battı: 4 ölü

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin
doğusunda Birleşmiş Milletler İstikrar
Misyonuna (MONUSCO) ait helikop-
tere ateş açıldığı ve 1 barış gücü askeri-
nin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde
Birleşmiş Milletler’e (BM) ait helikop-
tere ateş açıldı. Ülkedeki BM İstikrar
Misyonuna (MONUSCO) ait helikop-
tere açılan ateş sonucu 1 BM barış
gücü askerinin hayatını kaybettiği ak-
tarıldı. Helikopterin Beni şehrinden
kalkış yapmasından kısa bir süre saldı-
rıya uğradığı ifade edilerek, saldırının
ardından Goma’ya acil iniş yaptığı
açıklandı. MONUSCO, saldırının so-
rumluları ve saldırıda ne tür bir silahın
kullanıldığı dair detay vermedi. Dün-
yanın en büyük barışı koruma operas-
yonlarından biri olarak bilinen
MONUSCO, 1 Temmuz 2010'da daha
önceki BM barışı koruma misyonu
olan Kongo Demokratik Cumhuriye-
ti'ndeki Birleşmiş Milletler Örgütü
Misyonu'ndan (MONUC) görevi dev-
ralmıştı. MONUSCO, Mart 2022 itiba-
riyle Kongo Demokratik
Cumhuriyeti’nde 12 binden fazla asker
ve bin 600 polis ile görev yapıyor. MO-
NUSCO, ülkenin doğusunda onlarca
yıldır devam eden çatışmaları durdura-
maması nedeniyle sık sık eleştirilirken,
Misyon yıllardır yavaş yavaş geri çekili-
yor. (İHA)

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY)
düzenlenen liderlik seçimi adaylardan
hiçbirinin yüzde 50’nin üzerinde oy ala-
maması nedeniyle ikinci tura kaldı. İlk
turda 14 adayın yarıştığı seçimde, eski
Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides’in
oyların yüzde 32’sini alarak seçimi birinci
bitirirken, bağımsız solcu aday Andreas
Mavroyiannis’in ise oyların yüzde 29,6'lık
kısmını alarak seçim yarışını ikinci sırada
tamamladı. Christodoulides ve Mavroyi-
annis, 12 Şubat’ta yapılacak olan ikinci
turda yeniden karşı karşıya gelecek. (İHA)

Kongo’da BM helikopterine
ateş açıldı: 1 ölü

GKRY’de liderlik 
seçimi ikinci tura kaldı

Dünya liderleri merkez üssü
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi
olan ve toplamda 10 ili etkileyen
7,4 büyüklüğündeki deprem
dolayısıyla taziyelerini sundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin,
merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık
ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4
büyüklüğündeki deprem dolayısıyla Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye
mesajı gönderdi.  Azerbaycan Cumhurbaş-
kanı İlham Aliyev de deprem dolayısıyla
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği taziye
mesajında "Kahramanmaraş'ta meydana
gelen ve kardeş Türkiye'nin birçok yerinde
hissedilen şiddetli deprem sonucu çok sayıda
can kaybı ve yıkım haberi bizleri derinden
üzdü. Bu zor zamanda her türlü yardıma
hazır olduğumuzu ifade ediyor, size, hayatını
kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş
Türkiye halkına şahsım ve Azerbaycan halkı
adına taziyelerimi sunuyor, yaralılara acil
şifalar diliyor, depremin etkilerinin bir an
önce ortadan kalkmasını diliyorum." ifa-
delerine yer verdi.

KKTC
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Kıbrıs Türk
halkı adına Türkiye'nin acısını yürekten
paylaştıklarını belirterek, can kaybının az
olmasını dilediklerini bildirdi. Türkiye ile
her zaman dayanışma içinde olduklarını
kaydeden Tatar, "Kayıplarımıza Tanrı’dan
rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar
ve ana vatan Türkiye’mize büyük geçmiş
olsun dileklerimi, şahsım ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti vatandaşlarım adına bü-
yük bir üzüntü, acı ve kederle iletirim." ifa-
desini kullandı.

UKRAYNA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Ze-

lenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda Türkiye'ye geçmiş olsun dilek-
lerini iletti. Türkçe yaptığı paylaşımında
Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a, Türk halkına ve Türkiye'deki
depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine
başsağlığı dileklerimi iletiyor, tüm yaralılara
acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda Türk
halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının
üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağ-
lamaya hazırız." ifadelerini kulandı.

KAZAKİSTAN
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cö-

mert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında Tür-
kiye'nin güneydoğusunda meydana gelen
şiddetli depremde yaşamını yitirenler için
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı diledi.
Tokayev, mesajında, "Türkiye Cumhuriye-
ti'nde meydana gelen şiddetli deprem so-

nucunda çok sayıda kişinin hayatını kay-
bettiği haberini derin bir üzüntüyle aldım.
Bu zor anda Kazakistan halkı ve kendi
adıma hayatını kaybedenlerin ailelerine ve
tüm kardeş Türk halkına başsağlığı diliyo-
rum." ifadesini kullandı. Tokayev ayrıca
Kazakistan'ın Türkiye'ye yardım sağlamaya
hazır olduğunu belirtti.

İSRAİL
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise

sosyal medya hesabından İbranice, Türkçe
ve İngilizce yaptığı paylaşımda şu ifadeleri
kullandı: "İsrail halkı adına, dün gece Tür-
kiye'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle
derin üzüntülerimi bildiririm. Ya-
şanan can kayıpları nedeniyle
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'a ve Türk
halkına başsağlığı dili-
yorum." İsrail devleti-
nin "mümkün olan her
yolla yardım gönder-
meye her zaman hazır
olduğunu" belirten
Cumhurbaşkanı Herzog,
kalplerinin bu acı zamanda
Türk halkının ve yas içindeki
ailelerin yanında olduğunu vurgu-
ladı.

MACARİSTAN
Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin

Novak, Twitter'dan yaptığı paylaşımda,
"Bu sabah Türkiye'den gelen trajik haberleri
duyduğumda şok oldum." diyerek, depremde
hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı
diledi.

İSVEÇ
İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström

da Twitter'daki paylaşımında, "Türkiye ve
Suriye'de çok sayıda insanın hayatını kay-
betmesine neden olan depremden derin
üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.
Billström, İsveç'in, Avrupa Birliği (AB) çer-
çevesinde afet yaşayan ülkelere yardım için
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriye
rejimi ile iletişime geçeceğini belirtti. 

LETONYA
Depreme ilişkin sosyal medyada payla-

şımda bulunan Letonya Dışişleri Bakanı
Edgars Rinkevics, "Türkiye'nin güneydo-
ğusunda ve Suriye'de meydana gelen şiddetli
deprem ve ardından gelen artçı sarsıntılarla
ilgili yıkıcı haberler var." İfadelerini kullandı.
Rinkevics, depremde hayatını kaybedenlerin
aileleri ve sevenlerine başsağlığı dileyerek,

yaralılar için de acil şifa dileğinde bulundu.
FRANSA
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Co-

lonna da Twitter'dan "Türkiye’yi sarsan ve
çok sayıda can kaybına yol açan korkunç
depremin ardından mevkidaşım Mevlüt
Çavuşoğlu'na, ülkesine ve Türk halkına en
içten taziyelerimizi ilettim. Fransa, Türk
halkının yanındadır." açıklamasını yaptı.
Colonna, ülkesinin Türkiye'ye yardıma hazır
olduğunu belirtti.

İTALYA
İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı

açıklamada, "Başbakan Giorgia Me-
loni, Suriye sınırında Türkiye'yi

vuran yıkıcı depremle ilgili
gelişmeleri, Sivil Savunma

tarafından güncellenen
bilgileri yakından takip
ediyor. Meloni, dep-
remden etkilenen hal-
ka yakınlığını ve daya-
nışmasını belirtiyor.

İtalyan Sivil Savunması
ilk yardıma katkıda bu-

lunmak için uygun olduğunu
bildirmiştir." ifadesi kullanıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Antonio Tajani, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, "Çok sayıda can kaybına
yol açan şiddetli bir depremin vurduğu
Türk halkının yanındayım. İtalya'nın yardımı
eksik olmayacak. Dışişleri Bakanlığı, dep-
remden etkilenen bölgedeki tüm İtalyanlarla
temas kuruyor." ifadelerini kullandı. 

HOLLANDA
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, sosyal

medya hesabından, Hollanda Arama ve
Kurtarma Ekibi'nin bugün depremin olduğu
bölgeye gideceğini belirterek, şunları kay-
detti: "Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili
korkunç haberler var. Düşüncelerimiz bu
ağır doğal afetin tüm kurbanları ve mağ-
durları ile birlikte. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a
taziyelerimi ilettim.” Hollanda Dışişleri Ba-
kanı Wopke Hoekstra da "Türkiye'de ve
Suriye'deki yıkıcı deprem haberiyle şok ol-
duk. Düşüncelerimiz Türk ve Suriyeli kur-
banlar, mağdurlar ve aileleri ile birlikte.
Hollanda Türkiye'ye Kentsel Arama ve Kur-
tarma ekibi gönderecek. Bu ekip, polis,
askeri personel, ilk yardım ekipleri ve it-
faiyecilerden oluşuyor." paylaşımında bu-
lundu. 

ÖZBEKİSTAN
Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mir-

ziyoyev, Türkiye'nin güneydoğusunda mey-
dana gelen şiddetli depremdeki can kayıpları
nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj
yollayarak taziyelerini iletti. Mirziyoyev,
depremde hayatını kaybedenlerin aileleri
ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil
şifalar diledi.

PAKİSTAN
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de

merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık
ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,4
büyüklüğündeki depremde yaşanan can
kayıpları sebebiyle taziye mesajı paylaştı.
Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Tür-
kiye'nin güneydoğusunu vuran bu büyük
deprem haberi derinden üzdü. Yaşanan
can ve mal kayıpları nedeniyle kardeşim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
ve kardeş Türkiye halkına en derin başsağlığı
dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

HİNDİSTAN
Hindistan Başbakanı Narendra Modi,

sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili pay-
laşımını alıntılayarak, Türkiye'de meydana
gelen depremin neden olduğu can ve mal
kayıplarından dolayı duyulan acıyı paylaş-
tıklarını belirtti. Başbakan Modi, "Kederli
ailelere taziyelerimizi iletiyoruz. Yaralıların
tez zamanda sağlığına kavuşmasını diliyoruz.
Hindistan, Türkiye halkıyla dayanışma için-
dedir ve bu trajediyle başa çıkmak için
mümkün olan her türlü yardımı sunmaya
hazırdır." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN
Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan

yazılı açıklamada, "Onlarca binanın yıkıldığı
depremde hayatını kaybeden yüzlerce şehit
için Türkiye ve Suriye'ye en içten taziyele-
rimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet,
yaralılar için acil şifa dileklerinde bulunulan
açıklamada, Filistin'in Türkiye ve Suriye
ile dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

MISIR
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan

yazılı açıklamada ise Mısır'ın Türkiye ve
Suriye'de depremde hayatını kaybedenler
için taziyelerini sunduğu belirtildi. Türk ve
Suriye halklarına en içten taziyelerin iletildiği
ve yaralılara acil şifa dileklerinde bulunulduğu
kaydedilen açıklamada, Mısır'ın "bu felaketle
yüzleşmek için yardıma hazır" olduğu ifade
edildi. (AA)
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Kadınlar Hentbol 
1. Ligi B Grubu'nda

mücadele eden ve
liderlik koltuğunda yer
alan Bursa Büyükşehir
Belediyespor, 13. hafta

mücadelesinde
sahasında Bolu

Belediyespor’u 30-21
mağlup etti.

Ligde oynadığı 11 maçta 10 galibiyet ve 1 ye-
nilgisi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyespor,
11 maçta 3 galibiyet, 3 yenilgisi olan ve 9. sırada

bulunan rakibiyle Dikkaldırım Spor Salonu’nda
karşı karşıya geldi.

Ligin ilk yarısında 40-20 mağlup ettiği rakibi

karşısında maça istediği gibi başlayamayan
Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. dakikayı
7-6 geride geçti. Ancak ilerleyen bölümde to-
parlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor, 19'da
9-8 öne geçti. Sinem, Kübra ve Damla ile üst
üste goller bulan Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor, 21'de skoru 12-8'e getirirken, ilkyarı
da 15-11 önde tamamladı. Karşılaşmanın
ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan
Bursa Büyükşehir Belediyespor, maçtan
30-21 galip ayrıldı. Bu sonuçla 12. ma-
çında 11. galibiyetini elde eden Bursa
Büyükşehir Belediyespor, takipçisi Po-
latlı Belediyespor'un kaybettiği haftada
liderliğik koltuğundaki yerini sağlam-
laştırdı. Bursa Büyükşehir Beledi-
yespor, ligin14. haftasında 12 Şubat
2023 Pazar günü deplasmanda Po-
latlı Belediyespor ile karşılaşacak.

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bursaspor’da ‘buruk’ antrenman

Bursaspor dün öğle saatlerinde Özlüce
İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sa-
hası'nda yaptığı antrenman ile hazırlık-
larına devam etti. Teknik Direktör İsmail

Ertekin gözetiminde yapılan idman ısın-
ma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde
topa sahip olma oyunları oynayan yeşil-
beyazlı futbolcular, antrenmanı çift kale
maçlar yaparak tamamladı.

Ülkede yaşanan deprem felaketi se-
bebiyle futbolcuların ve teknik ekibin
moralinin oldukça düşük olduğu belirtildi.
Bursaspor hazırlıklarını bugün öğle sa-
atlerinde yapacağı antrenman ile sür-
dürecek. (İHA)

Bursaspor, ülkede yaşanan
deprem felaketi sonrası 
dünkü çalışmayı moralsiz
gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlı
futbolcular çift kale maç yaptı.

Potanın Timsahları şov yaptı
Frutti Extra Bursasspor,
Auguste ve Onuralp Bitim’in
yıldızlaştığı maçta Denizli
temsilcisi Yakutel
Merkezefendi Basketbol’ü 
22 sayı farkla yenerken
galibiyet özlemini 
dindirmiş oldu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper
Ligi 18. Haftasında Frutti Extra Bur-
saspor, Denizli temsilcisi Yukatel Mer-
kez Efendi Belediyesi Basketbol’u Ni-
lüfer’deki Tofaş Salonu’nda konuk etti.
Ligde ve Avrupa’da son haftalarda ar-
zulanan sonuçları alamayan ve taraf-
tarlarını hayal kırıklığına uğratan Frutti
Extra Bursaspor, rakibini farklı skorla
95-73 yenerek kötü gidişini durdurmuş
oldu. Yeşil-beyazlılar ligin ilk yarısında
Denizli’de oynanan karşılaşmada raki-
bini 12 sayı farkla 56-68 yenmeyi ba-
şarmıştı. İlk bölüme Frutti Extra Bur-
saspor Needham ve Auguste’nin bas-
ketleriyle 4-0 başladı. Yukatel Merkez
Efendi Basketbol Harrison’un basket-
leriyle oyuna tutunmaya çalışsa da 4.
Dakikayı yeşil-beyazlılar 11-6 önde
geçti. Onuralp Bitim’in devreye girme-
sinin ardından Frutti Extra Bursaspor,
skor üstünlüğünü elinde tuttu ve Ahmet
Düverioğlu’nun pota altından bulduğu
basketleriyle ilk bölümü 14 sayılık üs-
tünlükle 26-12 önde tamamladı. İkinci
bölüme Frutti Extra Bursaspor Ömer
Utku Al’ın turnikesiyle başladı. Konuk
takım buna Ayberk Olmaz’ın basket

faulüyle cevap verdi. 13’de Onuralp Bi-
tim’in dış şutu gelince sayılar 31-17
oldu. Yakutel Merkezefendi Johnathan
Hamilton’un basket faulleriyle farkı
14’de 10 sayıya (33-23) indirdi. Ardın-
dan boş hücum sonrasında Ayberk’ın
pota altı basketi gelince fark tek hane-
lere (33-25) indi. Yeşil-beyazlıların sus-
kunluğunu 16’da Ahmet Düverioğlu
bozdu. 28’de Zachary Augustene’nin
pota altı basketiyle fark yeniden çift
hanelere (40-29) çıktı. Elektrikli geçen
son dakikada yeşil beyazlılar ile Zachary
Augustene farkı yeniden açmaya başladı:
44-31 Frutti Extra Bursaspor soyunma
odasına 44-33 önde gitti. Üçüncü bö-
lüme Yukatel Merkez Efendi Harri-
son’un basket faulüyle başladı: 44-36
Bursaspor’un inanılmaz top kayıplarını
Hamilton ile değerlendiren Denizli tem-
silcisi 24’de farkı 8 sayıya (48-40) in-
dirmeyi başardı. Ardından Arca Tülü-
oğlu’nun basket faulü geldi. 27’de Arca
Tülüoğlu farkı 3 sayıya kadar indirmeyi

başaran Yukatel Merkez Efendi Bas-
ketbol Auguste ile Onuralp’i durdura-
mayınca fark yeniden açıldı ve son bö-
lüme yeşil beyazlılar 11 sayılık farkla
(65-54) önde girmeyi başardı. Son bö-
lüme Frutti Extra Bursaspor Derek Ne-
edham’ın dış şutuyla (68-54) başladı.
31’de Zachary Auguste’nin smacı geldi.
33’de Nikolas Agapitos’un dış şutu
geldi. Cevabı hemen Onuralp Bitim
hem dış şut, hem de Derek Needham’ın
yüksek pasında smaçla bitirdi ve fark
17 sayıya (77-60) çıktı. Ardından Zac-
hary Auguste ile Yiğitcan Saybir’in bas-
ketleri geldi: 81-65 37’de Zachary Au-
guste’nin smacı, ardından dış şutu geldi
(89-70) ve fark 19 sayıya çıktı. 38’de
Dawkins’in dış şutu farkı 22 sayıya
(92-70) çıkardı. 40’da Enes Taşkıran’ın
dış şutu gelince Frutti Extra Bursaspor
maçı garantilemiş oldu: 95-71. Karşı-
laşmayı son hücumu kullanmayan ye-
şil-beyazlılar 95-73 farklı skorla ka-
zandı. n Kadir Umut PEHLİVAN n Kemal BENEK

Bursa Süper Amatör B Grubu'nda Kestel Beledi-
yespor deplasmanda karşılaştığı Mudanyaspor'u 2-0
mağlup etti. Bursa Süper Amatör B Grubu 16'ncı
hafta mücadelesinde 30 puanla 5'inci sırada bulunan
Kestel Belediyespor, Mudanyaspor'u Osman Demir
ve Arda Ağırkan'ın attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Puanını 33'e yükelten Kestel Belediyespor, zirve
takibini bırakmadı. Bursa Süper Amatör B Grubu
17'nci hafta mücadelesinde kendi sahasında Millet
Mahallesini konuk edecek.

Kestel Belediyespor
takibi bırakmıyor
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İdlib'de savaş mağduru kadın 

Beşşar Esed rejiminin saldırıları nedeniyle
Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde
yerinden edilen 61 yaşındaki İbtisem Seyid,
tekerlekli sandalyesiyle dilenerek hem
engelli oğluna hem de 10 kedisine bakıyor.

8 çocuk annesi Seyid, Esed rejimi
ve Rusya'nın 2019'da İdlib'in güne-
yindeki Maaratunnuman ilçesine yo-
ğun saldırısı sonucu İdlib'in güne-
yindeki Eriha ilçesine yerleşti. İç savaş
ortamında hayatına devam etmeye
çalışan Seyid, Esed rejim güç-
lerinin saldırılarında bir
oğlunu kaybetti. Diğer
oğlu ise felç geçirerek
yatağa mahkum oldu.
Şeker hastalığı nede-
niyle yürüme sorunu
yaşayan İbtisem Seyid,
tekerlekli sandalyesiyle
dilenerek hem engelli oğ-
luna hem de 10 kediye ba-
kıyor. Yaşlı kadın kedileri besliyor,
hasta olanları tedavi ettirmeye çalı-
şıyor. Dilenerek topladığı parayla ke-
dilerine mama alıyor.

"KEŞKE EVİME DÖNSEM"
Seyyid, AA muhabirine yaptığı

açıklamada Esed rejim güçlerinin sal-
dırıları nedeniyle kedileriyle birlikte
göç etmek zorunda kaldığını söyledi.
İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesinde

eski bir evde hayatını sürdüren Seyid,
"Komşularımın desteği ile hayata tu-
tunuyorum. Kedilere yiyecek bulma-
dığım zaman kendi yiyeceğimden ye-
diriyorum. Yiyeceğim olmadığı gün
kedilerimle oruç tutuyorum. Çünkü

onlar bize Allah’ın emaneti."
dedi. Esed rejiminin sal-

dırılarda ölen oğlunu
çok özlediğini belir-
ten Seyid, "Keşke
evime geri dönsem.
Ekmek ve toprak
yemeye razıyım.

Maarratunnuman il-
çesini çok seviyorum.

Oğlumun mezarını zi-
yaret etmek istiyorum." ifa-

delerini kullandı. Kira borcu ne-
deniyle evinden çıkarılmak istendiğini
söyleyen Seyid, "Tek isteğim normal
insanlar gibi param olsun, 3 tekerlekli
bir motorum olsun onula kendi ihti-
yaçlarımı karşılıyayım ve tedavi için
doktora gideyim. Çünkü yürüyerek
sadece sokağın başındaki eczaneye
kadar gidebiliyorum." diye konuştu.
(AA)

Ormanya'ya gelen ziyaretçiler, doğanın sesini akustik ortamda dinliyor

Ormanya'da, megafon biçimin-
deki kapıdan geçen ve 7 metre
boyunda "Orman Adam" tarafın-
dan "Ormanda WiFi yok ama daha
iyi bir bağlantı bulacağıma söz
veriyorum" yazısıyla
karşılanan
ziyaretçi-
ler, bura-
daki me-
gafonlar sa-
yesinde doğadaki
sesleri daha yo-
ğun dinleyebili-
yor. Dünyanın 9
farklı noktasında
bulunan orman-
ların ses kayıtları-
nın da dinlenebildiği
alanda zaman geçiren
vatandaşlar, ağaç ve
kuş sesleri eşliğinde
gezinti yapıyor. Ko-

caeli Büyükşehir Belediyesi Turizm
ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürü
Ömer Bahadır Özyılmaz, AA muha-
birine, 3 ay gibi kısa bir zamanda ta-
mamlanan projede alandaki malze-
melerin geri dönüştürülebilen ürün-
lerden tercih edildiğini ve tüm yapı-
ların ahşaptan tasarlandığını

belirtti. Tasarım-
ların doğayla
uyum içeri-
sinde ol-
masına
özen

gösterdiklerine işaret eden Özyılmaz,
alanda 6 dev ahşap megafon bulun-
duğunu ifade etti.

"DOĞADAKİ SAF 
SESİ DUYABİLİRSİNİZ"
Özyılmaz, megafon yapıların içine

girildiğinde ormandaki seslerin akus-
tik olarak daha yoğun duyulduğunu

anlatarak, "Örneğin kuş, yaprak
ve rüzgar sesini normalden daha
yoğun duyabiliyorsunuz. Alanda
10 ses düzeneği var. Bu düze-
neklerde baykuşun panoramik
ses duyum eşiğini ya da filin
dev kulaklarındaki ses duyum
eşiğini duyabiliyorsunuz. En
önemli kısımlardan biri dün-
ya ormanlarının sesleri ha-
ritası. Güney Amerika'daki
Amazon Ormanları, Ame-
rika'daki Yellowstone Ulusal
Parkı ve Asya'daki yağmur
ormanlarının seslerini ka-
rekodla dinleyebiliyorsunuz.
Ve Ormanya'da duyduğunuz

sesleri kaydedip buraya yük-
leyebiliyorsunuz." diye konuş-

tu. Alanın geçen hafta hizmete açıl-
dığını ve ziyaretçilerden yoğun ilgi
gördüğünü belirten Özyılmaz, Or-
manya'da ağaçkakanların, rüzgarda
sallanan ağaçların kökünün ve yağmur
sesi gibi birçok sesin daha kuvvetli
duyulabildiğini söyledi. "Aslında, işit-

menin yanında sizi düşünmeye de
sevk ediyoruz. Dinlerken düşünmeye
sevk ediyoruz. İnsanların günümüzde
doğayla zayıflayan bağlarının yeniden
güçlenmesini sağlıyoruz." ifadelerini
kullanan Özyılmaz, Ormanya'da yeni
hizmet alanları oluştururken dünya-
daki çalışmaları da incelediklerini
vurguladı. Özyılmaz, bu konseptte
başka bir projeye rastlamadıklarını
belirterek, "Ormanın Sesi" alanında
en keyifli dönemin bahar mevsimi
olacağını dile getirdi. Ziyaretçilerden

Samet Sarıyıldız, ailesi ile Ormanya'ya
geldiğini ifade ederek, her ziyaretle-
rinde farklı bir alanla karşılaşmanın
güzel olduğunu söyledi. Özellikle Or-
man Kütüphanesi'ni çok beğendikle-
rini anlatan Sarıyıldız, "Ormanın Sesi
alanı da gayet güzel. Biraz teknoloji-
den uzak olmak bazen ihtiyaç." dedi.
Başak Sarıyıldız da ilk defa ziyaret
ettikleri Ormanın Sesi alanını çok
beğendiklerini belirterek, doğayla iç
içe olmanın huzur verdiğini dile ge-
tirdi. (AA)

Kocaeli'de, "Avrupa'nın en
büyük doğal yaşam parkı"
Ormanya'da ziyarete açılan
"Ormanın Sesi" alanıyla
insanların doğa ile bağının
güçlendirilmesi
amaçlanıyor.


