
Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
gönüllü öğretmen ve öğrencileri tarafından 
deprem bölgesine gönderilmek üzere mobil 
güneş enerji santral (GES) paneli ile temizlik 
ürünleri üretiliyor. Milli Eğitim Bakanlığının 
başlattığı “Çevre Dostu 1000 Okul Projesi”ne 
dahil edilen Yıldırım ilçesindeki meslek lisesi, 
“asrın felaketi” olarak nitelenen Kahraman-
maraş merkezli depremlerden etkilenenler 
için çalışmalarını sürdürüyor.  n 2. sayfada

Gaziantep ve Hatay’da deprem yaralarının sarılması 
adına büyük bir gayret gösteren Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, akşam saatlerinde 
geldiği Bursa’da ilk iş olarak yardım toplama 
merkezi ve depremzedeler için hazırlanan ‘kar-
deşlik mağazasını’ gezdi. Afetin ilk anlarından 
itibaren büyük destekler veren Bursalı hayır-
severlere teşekkür eden Başkan Aktaş, “Sımsıkı 
sarılacağız ve inşallah yeniden o eski güzel 
günlere kavuşacağız” dedi.  n 4. sayfada

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 
yardım seferberliği sürerken, Adidas, McDo-
nald’s, PepsiCo, Starbucks, Sony, Cisco, John-
son & Johnson ve Moderna’nın da aralarında 
bulunduğu uluslararası şirketlere her geçen 
gün yenleri ekleniyor. Küresel iş dünyası, 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden et-
kilenen bölgeler için yardım seferberliğini 
sürdürüyor.  n 5. sayfada

Küresel iş dünyasının  
yardımları artarak devam ediyor

Hatay’da, Türkiye genelinden gelen yar-
dımların dağıtım koordinasyonunu üstlenen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, merkez Antakya 
ilçesi olmak üzere ayak basmadık yer bırakmıyor. 
Toplama merkezine tırlarla gelen yardımlar, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından köy 
köy, mahalle mahalle gezilip, depremzede va-
tandaşlara ulaştırılıyor.  n 4. sayfada
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Aç, açıkta kimse kalmayacak

Başkan Aktaş’tan 
Bursa’ya teşekkür!

n Haberi 6’da

Vakfı afetzede  
çocuklar için  

harekete geçti

Devlet Bahçeli 

n Haberi 6’da

kışlık çadır ve 
konteryer  

gönderecek

Şüpheli bir uçak kazasında 
şehit düşen Jandarma 
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Bursa Teknik Üniversitesi Şehir 
ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç.Dr. Ersan Koç, tespit ve 
önerilerinin yer aldığı makalede, tüm 
kesimlerin organize bir şekilde hareket 
etmesiyle bu tür afetlerin felakete dö-
nüşmeyebileceğini vurguladı. Koç’un 
yazısı şöyle; 

ŞEHİRCİLİK, KALKINMA VE  
KENTSEL TASARIM AÇILARINDAN  
6 ŞUBAT 2023 BÜYÜK  
ANADOLU DEPREMLERİ:  
6 Şubat 2023 tarihinde, merkez 

üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
olan gece yarısı 7,4 büyüklüğünde bir 
deprem meydana gelmiştir. Bu olaydan 
sadece 10 saat kadar sonra Kahra-
manmaraş-Elbistan/Ekinözü merkezli 
7.5 büyüklüğünde başka bir deprem 
ile Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF) 
üzerinde 300 km’ye yakın bir uzun-
lukta olan hat artçı vetetikleyici dep-
remler ile sarsıldı. Onbinler ile he-
saplanacak can kaybı ve bu rakamın 
onlarca katı yaralı ile kamu sivil bütün 
yapılar hep birlikte ilgilenmelidir. Afet 
Yönetimi Planlarının devreye alınmış 
olması ve geniş kapsamlı müdahale 
ve kurtarma faaliyetlerinin başarılı 
olması için elimizden geleni yapmakla 

sorumluyuz. Bu yazı ise; afetlerden 
en az zarar görmek ve önlem alıcı ey-
leme geçerek olumsuzlukları azaltma 
için izlenmesi gereken düşünce şeklini 
hatırlatma amaçlıkaleme alınmıştır. 

YARA SARMANIN YERİNE,  
YARA ALMAMA YAKLAŞIMI: 
Yer hareketi, su döngüsü veya in-

san eylemleri kaynaklı olsun, gerekli 
önlemler ve teknolojik araçlar ve sos-
yo-kültürel dayanıklılık/dayanışma 
kaynakları doğru zamanda kullanılırsa 
bariz şekilde karşılaşılan zararlar aza-

lacaktır. Kuşkusuz ülkemizin 1939 
Erzincan (7.9) veya 1999 Marmara 
(7.4)  ve Düzce (7.2) depremleri dö-
neminden teknik donanım ve acil dö-
nemde örgütlülük açısından daha iyi 
noktalarda olmasını bekliyoruz.  Ve 
ancak gelinen nokta hala sağlam ve 
zarar görmeyecek sistemler kurma 
ve yapılar inşa etme ilminin geldiği 
ileri nokta ile uygulama ve uygulananın 
depremlerde sınanmasında tam bir 
başarının yakalanamadığını gösteriyor. 
“Depremlerde mutlaka binalar yıkılır, 
yıkılmayacak bina çok pahalıya gelir” 
dilinin 2. Bir deprem veya artçılarda 
başarısız olduğunu görüyoruz. Hiçbir 

canlının yer veya su hareketlerinden 
dolayı yaşamını yitirmediği bir top-
lumsal düzeye yükselmek ise bilim 
ve tekniği önceleyerek mümkündür. 
Yapılı çevre üretmek yerleşik yaşamın 
en önemli eylemi ise, 3. Binyılda en 
sağlam yapıların finansman sorununu 
çözmemiz zorunluluktur.  

AFETLER SONRASI  
KALKINMA PLANLAMASI VE  
ÜRETİM COĞRAFYASI:  
Bu görüş yazısına konu olan dep-

remler +10 ilin ve toplam olarak +13 

milyon nüfusun ve vatan coğrafyasının 
yarısına yakınının kapsamlı bir şekilde 
etkilendiği bir vakalar matrisidir. Bu-
rada yerleşimlerin salt yapı stoku, mi-
mari kimlik veya diğer fiziksel boyut-
larını aşan “ülkesel/bölgesel dayanışma 
ve şehir/yerleşim kümelenmelerinin” 
de geliştirilmesi gereklidir. Bu başarı, 
ülkemizdirliği ve esenliği açısından 
kritik öneme sahip eğitim, sanayi, sa-
vunma ve kamu hizmeti sektörü kü-
melerinin en az zarar ile şoku atlatması 
için kamu finansmanı ve topyekûn 
seferberlik ruhunun sürdürülmesi 
için çok önemlidir.     

Dünyada bilinen kara 
depremlerinin en 

büyüğü ve en yıkıcısı 
olarak gösterilen 

Kahramanmaraş merkezli 
depremle ilgili gerek 

kurtarma gerek yardım 
kampanyaları devam 

ederken, depremle ilgili 
bilim adamlarının 

değerlendirmeleri de 
afetin boyutunu gözler 

önüne seriyor. Bursa 
Teknik Üniversitesi Şehir 

ve Bölge Planlama 
Bölümü Öğretim Üyesi 

Doç. Dr. Ersan Koç, 
Büyük Anadolu 

depremiyle ilgili çarpıcı 
tespitlere yer verdiği bir 

yazı kaleme aldı. 

Depremlerin planlama kuramlarına etkileri:
6 Şubat 2023 Büyük Anadolu Depremleri ile 
ivedi olarak kentsel coğrafya ve bölgesel yer-
leşme sistemlerinin çoklu afetlerde ne tür yıkım 
ve/veya dayanışma mekanizmaları 
geliştirdiğinin incelenmesi gereklidir.  Bu in-
celeme ile dengeli ve sürdürülebilir yaşam için 
kullandığımız Planlama ve Şehircilik Kuramları 
zorlanmalı ve test edilmelidir. Ortaya çıkabile-
cek yeni ve gelişkin yaklaşımlar ile daha dirençli 

bölgeler ve yerleşim sistemleri üretilebilir. Bu 
açılardan bugüne kadar 5 yıllık kalkınma plan-
ları, imar ve yapılaşma sınırlarına fazlaca odak-
lanan kentsel planlama pratiklerimiz, şehir 
kurmada ve üretilen değerlerin bir kısmını vergi 
rejimleri ile kamulaştırma ve kamu maliyesi ile 
bölüştürmede kullandığımız yaklaşım ve süreç 
yönetimi modellerini verimlileştirerek 
geliştirmek için fırsatlar yakalayabiliriz.

n Haberin devamı 8. sayfada

Aleyna Ölmez,  
248 SONRA 
KURTARILDI!
Kahramanmaraş’a 
bağlı Kayabaşı 
Mahallesi’nde 
depremin 248’inci 
saatinde 17 
yaşındaki Aleyna 
Ölmez, mahsur 
kaldığı binanın 
enkazından 
kurtarıldı.

Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin ardından arama ve kurtarma ça-
lışmaları felaketin 11. gününde devam 
ediyor. Kahramanmaraş Dulkadiroğlu 
ilçesi Kayabaşı Mahallesi Atabey Apart-
manı’nda çalışma yürüten AFAD, Kömür 
İşletmeleri AŞ, JAK ve Dilovası Belediyesi 
ekipleri, depremin 248’inci saatinde 17 
yaşındaki Aleyna Ölmez’e ulaştı. Enkazın 
altından kurtarılan genç kız, ambulansla 
hastaneye kaldırıldı. (AA)

Hoş geldiniz aslan parçaları!
Depremin 10.gününde 222 

saat sonra Melike 
İmamoğlu’nu kurtaran 

kahramanlar İnegöl’de coşku 
ve gözyaşıyla karşılandı. 

İnegöl ekibi 13 kişiyi canlı 
çıkarırken, 99 kişinin de 

cenazesini ailelerine teslim etti.

Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin 10.gü-
nünde 222 saatte Melike İmamoğlu’nu (42) enkazdan sağ 
çıkartan Bursa ekibi, alkışlar ve gözyaşları ile karşılandı. 
Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından ilk gün 
bölgeye giderek 11 gündür arama kurtarma çalışmaları 
gerçekleştiren ve bu sürede 13 kişiyi canlı olarak kurtaran, 
99 kişinin de cenazesini çıkartarak yakınlarına teslim eden 
İNDAK ekibi, İnegöl’e döndü. Dün 222. saatte 42 yaşındaki 
Melike İmamoğlu’nu canlı olarak kurtarmayı başaran ekip, 
İnegöl’de coşku ve gözyaşlarıyla karşılandı. n 3. sayfada

NATO 
Konseyi, 

“Çorbada bizim de tuzumuz olsun”
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Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı 
“Çevre Dostu 1000 Okul Projesi”ne dahil 
edilen Yıldırım ilçesindeki meslek lisesi, 
“asrın felaketi” olarak nitelenen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerden et-
kilenenler için çalışmalarını sürdürüyor. 
Okul müdürü Abdullah İnce, AA muha-
birine, depremde hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa 
diledi. Depremzedelere yardımcı olmak 
amacıyla öğretmen ve öğrencilerin elle-
rinden gelen gayreti ortaya koyduğunu 
belirten İnce, “Öğretmen ve öğrencile-
rimiz, çadır içi aydınlatmayı sağlamak 
için portatif GES üretti. Bu mobil sant-
raller, çadır içinde kalan insanların bütün 
gece boyunca bütün aydınlatma ihtiyaç-
larını, telefonu şarj edebilme imkanlarını 
sağlayacak şekilde enerjisini tamamen 
güneşten alan bir cihaz.” dedi. 

YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORLAR 
İnce, depremzedelerin temizlik ve 

hijyen ihtiyaçlarının karşılanması nok-
tasında da temizlik ürünleri, kolonya, 
dezenfektan, kağıt havlu, peçete üreti-
mine başladıklarını aktardı. Afetzedelerin 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yoğun 
çalışma yürüttüklerini vurgulayan İnce, 
şöyle konuştu: “Gece gündüz demeden 
öğrenci ve öğretmen kardeşlerimiz gö-
nüllü olarak çalışmaktadır. Bu süreci 
Milli Eğitim Bakanlığımızın, Mesleki ve 
Teknik Eğitim Genel Müdürlüğümüzün, 
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve 
Enerji Yönetim Birimimizin koordinesi 
ve destekleriyle yapıyoruz. ‘Çorbada 
bizim de tuzumuz olsun’ diyerek öğret-
men ve öğrencilerimizle gayret ediyoruz. 

AFAD koordinesinde bu cihazlarımızı 
ve diğer bölümlerimizde üretmiş oldu-
ğumuz temizlik ve hijyen ürünlerini dep-
rem bölgesine hızlıca sevk ediyoruz.” 

“KONTEYNER YA DA SEYYAR  
TUVALETLERİN ELEKTRİK  
İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAK  
İÇİN ÇALIŞIYORUZ” 
İnce, şu ana kadar 100 mobil GES 

paneli ürettiklerini her panelin bir 
çadır için kullanıldığını aktararak, 
şunları kaydetti: “Aydınlatma 

ihtiyacı ve telefonların şarj edilmesi böl-
gede zaruri bir ihtiyaç. Ürettiğimiz por-
tatif güneş enerji santralleri cihazlarının 
içinde USB girişleri var. Buradan tele-
fonlarını şarj edebilirler. Seyyar uzatma 
kablolarımız var. 10 metreye kadar bu 
kablolarla aydınlanmayı yani led lam-
balarını istedikleri noktaya taşıyabilirler. 
Bütün gece boyunca en azından çadırların 

veya konteynerlerin içerisi daha aydınlık 
bir noktaya gelir. Tabii bu süreç içinde 

çalışmalarımızı geliştirerek 
konteyner ya da seyyar tu-

valetlerin de elektrik enerji 
ihtiyaçlarını karşılama 
noktasında yoğun bir 
planlama ve çalışma için-
deyiz. Bu süreç içinde de 
biz varız. Elimizden ne 
geliyorsa fazlasıyla yap-
maya hazırız.”  

(BÜLTEN)

Osmangazi Belediyesi Meslek 
Edindirme Kursları (OSMEK) bün-
yesinde faaliyet gösteren el sanatları 
kursiyerleri, Kahramanmaraş başta 
olmak üzere 10 ilde büyük yıkımlara 
neden olan depremin yaralarını sa-
rabilmek için atkı, bere, eldiven gibi 
çeşitli ürünler örüyor. 

Türkiye’yi yasa boğan depremin 
ilk yaşandığı günden beri desteğini 
esirgemeyen Osmangazi Belediyesi, 
son olarak meslek edindirme kurs-
larında eğitim gören kursiyerler ile 
anlamlı bir dayanışmaya imza attı. 
Soğanlı Kültür Merkezi’nde düzen-
lenen el sanatları kursuna katılan 
kadınlar, kış nedeniyle zor zamanlar 
yaşayan depremzedelere el emeği 
göz nuru atkı, bere, yelek, eldiven ve 
patik örerken, aynı zamanda ürünleri 
tek tek paketledi. Kursta her ilmeğin 
büyük bir dayanışmayla işlendiğini 
belirten OSMEK El Sanatları Eğit-
meni Selma Endar, “Duyarlı ve hassas 
kursiyerlerimiz ile depremzede kar-
deşlerimiz için bir şeyler yapmak is-
tedik. Bu çerçevede tamamen gönüllü 
olarak gelen kadınlarımızla atkılar, 
bereler, yelekler ördük. Umarım bir 
nebze de olsa katkı sağlamış oluruz. 
Tüm milletimize geçmiş olsun di-
leklerimi iletiyorum. Elimizden geleni 
yapmaya devam edeceğiz” dedi. Tüm 
yüreklerinin depremzedeler ile birlikte 
olduğunu söyleyen kursiyerler ise 
böylesine anlamlı bir çalışmada yer 
almaktan büyük mutluluk duyduk-
larını söyledi. (İHA)

İnegöl Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen 
ve öğrencileri depremzedeler için 
soba üretiyor. 

Okulun Metal Teknolojisi Ala-
nında depremzedelerin kullanımı 
için odun sobası üretimi tüm hızıyla 
devam ediyor. Çeşitli firmalardan 
hibe ve satın alma yoluyla sağlanan 
malzemelerle çadır ve konteynır 
içinde kullanılabilecek sobalar üre-
tiliyor. Öğretmenler ve öğrenciler 
soba üretimini durmaksızın yaparak 
depremzedelerin ısınmasını sağla-
yacaklar. Hacı Sevim Yıldız 2 Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü 
Sedat Paslı, “6 şubatta meydana gelen 
deprem sonrasında metal teknolojileri 
ve tesisat teknolojileri iklimlendirme 
alanı öğretmenlerimizle birlikte orada 
yüreği yanan insanlarımıza yardımcı 
olmak ve onları ısıtmak amacıyla şu 
an itibariyle 60 adet soba üretimine 
başladık, bitmek üzereler. Hedefimiz 
200-250 adet soba üretimi yapmak. 
Malzeme temin ettikçe de bunların 
yazımına devam edeceğiz. Öğret-
menlerimiz ve öğrencilerimizle bir-
likte bunları yapmakla gurur duyu-
yoruz. Onlar ısındıkça bizler burada 
çok daha rahat uyuyacağız diye dü-
şünüyoruz. Şu an çünkü üşüyoruz 
demeye dahi utanıyoruz. Bizler ora-
daki insanların durumlarını düşün-
dükçe bu şekilde üretimlerimizi de-
vam ettireceğiz inşallah. Destekler 
olduğu sürece daha fazlasını da yap-
mayı düşünüyoruz. Bakanlığımızın 
da bizlere bu konuda destekleri ve 
talepleri var. Elimizden geldiğince 
bu işlemleri yapmaya çalışacağız.” 
dedi. Metal teknolojileri 11. sınıf öğ-
rencisi Kerem Melih Taç ise, “10 
ildeki depremzedeler için soba yapı-
yoruz. Yardımlarımız, katkılarımız 
olsun diye hocalarımızla birlikte soba 
imalatı yapıyoruz. Onlar ısındıkça 
bizim de yüreğimiz ısınacak. Onlar 
için burada çalışıyoruz, soba yapı-
yoruz. Buradan sobalarımız gider. 
Onlarda ısınır inşallah” dedi. (İHA)

Elazığ’la birlikte 11 ilde hayatı altüst 
eden depremin yaralarını sarmak için 
ilk günden başlatılan yardım seferberliği 
çığ gibi büyüyor. Barınmadan giyime, 
gıdadan sosyal desteklere kadar afetze-

delerin ihtiyaçlarının 
temin edilmesi için baş-

latılan kampanyalara ço-
cuklar da destek veriyor. 

Bursa Büyükşehir Belediye-
si’nin deprem bölgesindeki ço-

cuklara moral vermek ve psikolojik destek 
sağlamak amacıyla başlattığı Oyuncak 
ve Kitap Bağışı kampanyasına Bursalı 
çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tayyare 
Kültür Merkezi, Setbaşı Şehir Kütüpha-
nesi ve Merinos Tekstil Sanayi Müzesi’nde 
19 Şubat Pazar gününe kadar bağışların 
kabul edileceği kampanyada kısa sürede 
yüzlerce oyuncak ve kitap toplandı. Bur-
salı minikler, kampanya sayesinde en 
sevdikleri oyuncakları deprem bölgesin-
deki akranları ile paylaşmış olurken, top-
lanan oyuncak ve kitaplar, Büyükşehir 
Belediyesi tarafından afet bölgesindeki 
çocuklara ulaştırılacak. (AA)

Gürsu Arama ve Kurtarma Ekibi GÜ-
RAK, Kahramanmaraş’ta Mersinli Apart-
manı’ndaki çalışmaları sırasında bir kediyi 
daha canlı çıkardı. Gürsu ekibi, kedinin 
ardından enkaz altında sahibini arıyor. 

Kahramanmaraş’ta afetin ilk gününden 
beri arama kurtarma çalışmaları yapan 
Gürsu Arama Kurtarma Ekibi (GÜRAK) 
bir canı daha enkazın arasından çıkardı. 
Mersinli Apartmanı’nda çalışma yapan 
Gürsu ekibi, apartman yöneticisinin verdiği 
bilgiye istinaden bir kadını kurtarmak 
için çalışma başlattı. Kadının kedisinin 
binaya kaçtığını, onu çıkarmak için kadının 
binaya girdiğini ve ısrarlara rağmen çık-
madığını öğrenen Gürsu Arama Kurtarma 

Ekibi uzun uğraşlar sonucu kediye ulaştı. 
Kadına ulaşmak için de epeyce uğraşan 
ekip, çalışmalarına devam etti. İsmi öğ-
renilemeyen kedi Gürsulu ekip tarafından 
enkazdan kurtarıldığı anda veterinere gö-
türüldü. Gürsu Arama Kurtarma ekibinin 
enkazdan kurtardığı hayvan sayısı böylece 
3’e yükselmiş oldu.  (İHA)

Türkiye’de 10 ili vuran  Kahraman-
maraş depreminin  ardından kurtarma 
ekiplerinin önemi de bir kez daha gözler 
önüne serildi.  Günlerce ekranlardan, 
kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki 
vatandaşları hayata bağlamalarına tanık 
olan çok sayıda Bursalı  gönüllü de Ni-
lüfer Arama Kurtarma (NAK) ekibi ile 
irtibat kurarak çalışmalarında yer almak 
istediğini iletti. Yoğun talep üzerine, 
NAK ekibi ile gönüllüler, Nilüfer İlçe 
Afet ve Acil Durum Merkezi’nde bu-
luştu. Bu buluşmaya NAK ekibine her 
zaman destek veren Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem ile Nilüfer Be-
lediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer 
de katıldı. 300’ü aşkın gönüllünün ka-
tıldığı toplantıda NAK’ın  çalışmaları 
paylaşıldı, üyelik ve eğitim süreçleri 
ele alındı. Toplantıya katılanlara, gö-
nüllülük gerektiren böyle bir çalışmada 
yer almak istedikleri için teşekkür eden 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 
kurtarma ekiplerinin önemini bütün 
ülkenin bir kez daha yaşayarak öğren-
diğine dikkat çekti. NAK ekibinin de 
depremin hemen ardından hızla bölgeye 
giderek günlerce çalışmalarda yer aldı-
ğını hatırlatan Başkan Erdem, “NAK,  
22 vatandaşımızı enkaz altından sağ 
olarak çıkardı. Emeklerine, yüreklerine 

sağlık. Her felakette görev alarak başarılı 
çalışmalara imza atıyorlar. Arama kur-
tarmanın bu tür felaket anlarında ne 
kadar önemli olduğunu bir kez daha 
gördük” dedi. Gönüllülükle çalışan bu 
ekipte yer almak isteyenlerin örnek 
bir davranış sergilediğini belirten Başkan 
Erdem, “Bu gerçekten çok güzel bir 
davranış. Alınacak eğitimlerin ardından 
kurtarma çalışmalarına katılacaksınız. 
Biz önlem almazsak bu tür felaketlerle 
her zaman karşılaşacağız. Aklın ve bi-
limin öngördüğü şekilde çalışacağız ve 
önlemlerimizi alacağız. Umarım yaşa-
nanlardan ders çıkarır, bu tür acıları 
bir daha yaşamayız” dedi. NAK Kurucu 
Başkanı Fatih Işık da, kurtarma ekibine 
yoğun ilginin memnuniyet verici ol-
duğunu belirterek, üyelik ve eğitim sü-
reçleri hakkında bilgi verdi. Son olarak 
katıldıkları Kahramanmaraş depremin-
de yaşadıklarından da örnekler veren 
Işık, 2004 yılından bu yana faaliyetler 
yürüten NAK hakkında bilgi verdi. 
Fatih Işık, “Yılda 20 ile 40 arasında 
arama ve kurtarma operasyonuna ka-
tılan ve insanların hayatına dokunan 
bir derneğiz. Biz gereken eğitimleri 
alıp insanların hayatına dokunuyoruz. 
İnsanların kaçtığı ortamlarda gönüllü 
olarak yer alarak insanların hayatını 
kurtarıyoruz. Sadece deprem değil bir-
çok alanda eğitim veriyoruz. Sel, yangın, 
deprem, gibi birçok afette operasyonlara 
katılıyoruz. Gönüllü olarak katılan her-
kesin bizim çalışmalarımızda yeri var. 
Yaptığımız işi imece olarak adlandırıp 
insanların hayatını elimizden geldiğince 
kurtarıyoruz. Uzun bir sürecimiz var. 
Göstermiş olduğunuz duyarlılığa der-
neğimiz ve ekip arkadaşlarım adına 
teşekkür ederim” diye konuştu.  

(Bülten)

“Çorbada bizim de 
tuzumuz olsun”

Yeşilyayla Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi 

gönüllü öğretmen ve 
öğrencileri tarafından 

deprem bölgesine 
gönderilmek üzere mobil 

güneş enerji santral 
(GES) paneli ile temizlik 

ürünleri üretiliyor.

Nilüfer Arama Kurtarma’ya 
ilgi artıyorDeprem sonrasındaki 

çalışmaları ile dikkatleri üzerine 
çeken Nilüfer Arama Kurtarma 
ekibinde yer almak isteyenlerin 
sayısı son dönemde arttı. NAK 
ekibine katılmak isteyenlerin 
başvurusu üzerine yapılan 
toplantıda 300’ü aşkın gönüllü 
yer aldı. Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem de 
toplantıya katılarak  
gönüllülere destek verdi.

Depremin 
ardından  
Türkiye genelinde 
başlatılan 
yardımlaşma 
seferberliğine Bursalı çocuklar 
da katıldı. Büyükşehir 
Belediyesi’nin başlattığı 
kampanyaya katılan çocuklar, 
sağlam durumdaki oyuncak ve 
kitapları deprem bölgesindeki 
akranlarına bağışladı.

Minik yüreklerin 
örnek dayanışması

Gürsu ekibi buldukları kedinin 
sahibi aranıyor

OSMEK  
kursiyerlerinden  
depremzedeler için 
dayanışma

İnegöl’de meslek  
lisesi öğrencilerinden 
soba seferberliği
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Bağış kampanyası rekor bir ra-
kamla sonuçlandı.  

Gazetelere göre 115 milyarı 
aşkın para toplandı. Ne güzel değil 
mi? İş adamları telefonla bağlanıp 
ne kadar bağışlayacaklarını açıkladı 
gururla. Takdir edilesi bir durum. 
Kemal de katıldı “Bir maaş daha ba-
ğışlıyorum” dedi. Abla da öyle… 
Bazı diğer siyasetçiler de katıldı. 
Devlet bankalarını gördük de özel-
leri göremedik. Bir de KOÇ Holding 
yoktu. Yoksa ben mi kaçırdım? Mut-
laka gözümden kaçmıştır canım! 
Koskoca Koç kallavi bir miktar ba-
ğışlamıştır. Aksini düşünmek haka-
ret olur.  

İyi hoş da, Kemal ve Abla Halk 
TV’nin öncülüğünde İzmir Belediye-
si’ne mi yaptı bağışları yoksa AFAD 
veya KIZILAY’a mı? Orası biraz mu-
allakta kaldı. Bağış yaptılar da ne-
reye yaptılar. Bilmek isterim. Bir 
açıklık getirilir mi acaba? Çünkü 
Halk tv alternatif kampanya da yü-
rütüyor bilindiği gibi. 

Diğer bir mesele ise bağış sözü 
verenlerin bu bağışları yapıp yap-
madıklarını takip etme konusu. Ga-
zetecilikte haberi takip vardır. 
Verilen sözler yerine getirildi mi? 
Bakmak gerek. Bazı isimlerin bu ba-
ğışı yaptıklarına veya yapacaklarına 
zerre şüphem yok da tanımadığım 

kişilerin bağışı gerçekten yaptığını 
bilme hakkım var. 

Öyle ya, ben de yayına bağlanıp 
“10 milyon bağışlıyorum.” Diyebilir-

dim. 10 milyonu bir arada görmüş-
lüğüm var da o eskiden Merkez 
Bankası’nda bir haber yaptığım sıra-
daydı. Bir de resimlerde gördüm 
elbet. Eh ben çıkıp “10 milyon bağış 
yapıyorum.” Desem kim kontrol 
edecek. Benden dekont mu istiyor-
lar. Gecenin o vakti EFT falan da 
olmaz. 

Her şeye rağmen müthiş bir 
kampanyaydı. 

Bakmayın Halk TV’nin karalama 
çabalarına. Onların inandırıcılığı 
yok zaten. 

Ben sadece haberi takip amacıyla 
söylüyorum. 

Burada çok ilginç olan bölüm 

SMS bağışlarıdır.  
9 milyondan fazla SMS gönderil-

miş dün gece. Bir SMS 50 lira bağış 
demek. Kaba hesapla 450 milyon 
lira eder. Bu arada bir kişinin birden 
fazla SMS göndermiş olma ihtima-
lini de hesaba katıyorum elbet ama 
9 milyona yakın kişi kalbi olarak ka-
tılmış telefonlarına sarılıp. 

İngiltere’den biliyorum, bu SMS 
bağışları orada da var. Bizdeki 
rakam rekor rakamdır. 

Sıkıntı var ama milletimizde bir-
lik beraberlik ve yardım severlik de 
var.  

En azından büyük çoğunlu-
ğunda…

Söz vermek 
kolay

Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan deprem felaketinin ar-
dından, enkaz altından çıkarılan 
cenazeler bir bir memleketlerine 
ulaşıyor. Karacabey’den Kahra-
manmaraş’a giden ve dükkanları-
nın üstünde oluşturdukları asmakatta 
uyurken depreme yakalanan Mehmet ve 
Sevgi Uygur çifti, yaşanan afette hayatını 
kaybetti. Cenazelerine ulaşılmasının ardın-
dan Karacabey’e getirilen Uygur çifti, İmaret 
Camiinde protokol üyeleri ile vatandaşların 
yoğun katılımıyla kılınan cenaze namazının 
ardından, şehir mezarlığında toprağa verildi. 

Cenazeye katılan Belediye Başkanı Ali Özkan 
ve Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu, cena-
zenin ardından acılı aileye başsağlığı ve sa-
bırlar diledi. Vefat eden Mehmet Uygur’un 
abisi Sancar Uygur yaptığı açıklamada,“Kar-
deşim Kahramanmaraş’ta bir fabrikaya 
operatör olarak görevlendirilmişti. Daha 
sonra orada kendi işini kurdu. Eşiyle birlikte 
dükkanlarının üst katındaki asmakata 
yaşam alanı oluşturmuşlardı ve burada ka-

lıyorlardı. Maalesef depremin ardından 
ilk saniyelerde bina yıkılmış ve enkaz 

altında kalmışlar. Enkazdan sağ çıkan 
komşularından duyduklarımız da 
kaçmaya imkân dahi bulamadıkları 
yönünde. Ben de 9 gün boyunca 
oradaydım. Rus bir ekiple AFAD 

ekipleri, ortaklaşa titiz ve disiplinli 
bir çalışma yaptılar. Zaman zaman 

canlarını ortaya koyarak enkazdakilere 
ulaşmaya çalıştılar. Devletimizin ve mille-
timizin yardımları o bölgeye günlerce aktı, 
akmaya da devam ediyor. Allah devletimize 
zeval vermesin. Hayatını kaybedenlere Al-
lahtan rahmet, kederli ailelere sabırlar di-
lerim. Yaralı kurtulan tüm depremzedelere 
de acil şifalar dilerim” dedi. (Bülten) 

Kahramanmaraş merkezli büyük dep-
remlerin 10.gününde 222 saatte Melike 
İmamoğlu’nu (42) enkazdan sağ çıkartan 
Bursa ekibi, alkışlar ve gözyaşları ile kar-
şılandı. Kahramanmaraş’ta yaşanan dep-
remin ardından ilk gün bölgeye giderek 
11 gündür arama kurtarma çalışmaları 
gerçekleştiren ve bu sürede 13 kişiyi 
canlı olarak kurtaran, 99 kişinin de ce-
nazesini çıkartarak yakınlarına teslim 
eden İNDAK ekibi, İnegöl’e döndü. Dün 
222. saatte 42 yaşındaki Melike İma-
moğlu’nu canlı olarak kurtarmayı başaran 
ekip, İnegöl’de coşku ve gözyaşlarıyla 
karşılandı. 

11 GÜNDÜR MÜCADELE  
VERİYORLARDI 
Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem 

felaketi sonrası, İnegöl Doğal Afetler 
Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) dep-
remden birkaç saat sonra yola çıkarak 
arama kurtarma çalışmalarına katılmıştı. 
Birkaç grup halinde 100’ü aşkın gönüllü 
arama kurtarma görevlisiyle 11 gündür 
Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde 
enkaz altında mücadele veren İNDAK 
ekibi, bu sürede 13 kişiyi canlı olarak 
kurtarmayı başardı. 99 kişinin ise cena-

zesini enkaz altından çıkararak yakın-
larına teslim eden ekip, Çarşamba günü 
depremin 222. saatinde 42 yaşındaki 
Melike İmamoğlu’nu enkazdan sağ olarak 
kurtardı ve bu başarıyla Türkiye günde-
mine oturdu. 

KAHRAMAN EKİBE  
ÖZEL KARŞILAMA 
Adeta İnegöl’ün gurur 

kaynağı haline gelen ve 
kurulduğu günden bu 
yana İnegöl Beledi-
yesi’nin hem ekip-
man hem yer temini 
hem de diğer tüm 
imkanlar noktasında 
ihtiyacını karşıladığı 
İnegöl Doğal Afetler Arama 
Kurtarma Ekibi, dün gece dep-
rem bölgesindeki çalışmalarını tamam-
layarak bölgeden ayrıldı. Kahraman ekip, 
bugün öğlen saatlerinde İnegöl’e ulaştı. 
Otobüslerle gelen ekibi, Belediye Başkanı 
Alper Taban adına Başkanvekili Fevzi 

Dülger karşıladı. İNDAK ekibinin aile-
lerinin de hazır bulunduğu karşılamada 
duygu dolu anlar yaşandı. Alkışlarla kar-
şılanan ekip ile aileleri gözyaşları içeri-
sinde kucaklaştı. 

“HAZIRLIKLARIMIZI  
DAHA DA İLERLETMELİYİZ” 

Karşılama sırasında kısa 
bir konuşma yaparak 

duygularını paylaşan 
İNDAK ekip so-
rumlusu Varol Yıl-
maz bölgede ya-
şadıklarını ve dü-
şüncelerini paylaş-

tı. Yaşanan afetin 
çok büyük bir afet ol-

duğuna dikkat çeken 
Yılmaz, “Herkese çok teşek-

kür ediyorum. Bizler böyle karşılayarak 
onurlandırdınız. Yıllardır İnegöl’de afet 
bilincini oluşturmaya, arama-kurtarma-
nın önemini anlatmaya çalışıyoruz. Keşke 
bu acı olay yaşanmasaydı da bu farkın-

dalığı daha önce hissetseydik, anlasaydık. 
Gerçekten yaşanan afet çok büyük bir 
afet. Geçmişte yaşanan afetler gibi lokal 
bir afet değil. Bir Van depremi, bir İzmir, 
Gölcük depremi gibi değil. Çok geniş bir 
alandaydı. İnşallah bundan sonra ya-
şanmasını umut etmiyoruz ama coğrafi 
olarak çok sıkıntılı bir bölgede yaşadığı-
mızı unutmayalım. Hazırlıklarımızı daha 
da ilerletelim istiyoruz. Bir hayata do-
kunmak, bir yaşamın devamına vesile 
olmak çok güzel bir şey. Allah nasip etti 
13 vatandaşımızı enkazdan çıkardık, ha-
yata dönmesine vesile olduk. 99 vatan-
daşımızın naaşlarını çıkardık. Onları ai-
lelerine teslim ettik. O da ayrı bir şey. 
İnsanlar umutla bekliyorlar. Dün umut-
ların tükendiği 222. saatte Melike İma-
moğlu ablamızı canlı olarak çıkardık. 
Allah’a çok şükür. Rabbim bir daha böyle 
afetler yaşatmasın” dedi. 

İNDAK’I ARTIK  
TÜM TÜRKİYE BİLİYOR 
Belediye Başkanvekili Fevzi Dülger 

ise “Gönüllülük esasıyla hareket eden 
ekibimize çok teşekkür ediyorum. Ben 
deprem sabahı 08.00’da Beşinci Mevsim 
Kültür Merkezi önüne gittiğimde orada 
tam teçhizatlı hazır ekibi görünce müthiş 
gururlandım. Belediye Başkanımızın da 
bu konudaki hassasiyetini biliyoruz. Baş-
kan beyin bu konudaki hassasiyetini ve 
bu arkadaşlarımıza karşı samimiyetini, 
güveninin ne kadar doğru olduğunu gör-
düm. Bugün İNDAK’ı artık sadece biz 
değil, tüm Türkiye biliyor. Biz bu ekiple 
ne kadar gurur duysak az. Umutların 
tükendiği anda dün bir vatandaşımızı 
canlı olarak kurtardılar. Ekipten arka-
daşımız ilk imdat sesini duyduğumda 
dizlerimin bağı çözüldü diyor. Benim de 
boğazımda cümleler düğümleniyor. Bir 
cana temas edebilmek ne kadar kıymetli. 
Ben İnegöl ve ülkemiz adına ekibimizin 
her bir ferdine teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu. Konuşmaların ardından 
ekip üyeleri aileleriyle kucaklaştı. (İHA)

Depremde ölen Uygur çifti 
Karacabey’de toprağa verildi

Tüm Türkiye’yi sarsan deprem 
felaketinin ardından, farklı 
şehirlerdeki cenazeler bir bir 
memleketlerine getiriliyor. 
Karacabey’den Kahramanmaraş’a 
giden ve burada esnaflık yaparken 
depremde hayatını kaybeden 
Mehmet ve Sevgi Uygur çiftinin 
cenazeleri, önceki gün kılınan 
cenaze namazının ardından 
toprağa verildi.

Hoş geldiniz aslan parçaları!
Depremin 10.gününde 

222 saat sonra Melike 
İmamoğlu’nu kurtaran 
kahramanlar İnegöl’de 

coşku ve gözyaşıyla 
karşılandı.İnegöl ekibi 

13 kişiyi canlı 
çıkarırken, 99  

kişinin de cenazesini 
ailelerine teslim etti.
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Nilüfer Belediyesi, büyük yıkıma ne-
den olan Kahramanmaraş merkezli iki 
depremin ardından yaraları sarmak için 
bütün imkanlarını seferber etti. Deprem 
bölgesinde aşevi ile çadırkent kuran ve  
her türlü desteği sağlayan Nilüfer Bele-
diyesi, Bursa’ya gelen afetzedelere de ba-
rınma desteği veriyor. Evim Evin Olsun 
kampanyasını başlatan Nilüfer Belediyesi, 
yardımseverlerin desteği ile deprem böl-
gesinden Bursa’ya gelen ailelere yaşam-
larını sürdürebilecekleri ev sağlıyor. Kam-
panya kapsamında şimdiye kadar 65 eve, 
307 kişi yerleştirildi. Bu kampanya kap-
samında eve yerleştirilen ailelerden biri 
de, Hatay Antakya’da deprem felaketini 
yaşayan Küçük Ailesi oldu. Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem, yardımseverlerin 
desteğiyle Konak Mahallesi’nde bir eve 
yerleştirilen ve akraba olan iki aileyi 
ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini 

iletti. Yaşadıkları karanlık günü anlatan 
aile üyeleri, ilk depremde ağır hasarlı ev-
lerinden yaralı olarak kurtulduklarını, 
ikinci depremde de bir evin yıkıldığını 
anlattı.  Depremde çok sayıda yakınlarını 
kaybettiklerini ifade eden Küçük Ailesi, 
Bursa’daki yakınlarının yanına geldiklerini, 
ardından da Nilüfer Belediyesi’nin ken-
dilerine kucak açtığını belirtti. Deprem-
zede aile, destekleri için Nilüfer Belediye 
Başkanı Turgay Erdem’e teşekkür etti.  
Depremzedelerin yaralarını sarmak ve 
temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilk 
günden itibaren büyük bir çaba harca-
dıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem de, ellerinden gelen desteği 
vermeye devam edeceklerini söyledi.  Ni-
lüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen bazı dep-
remzedeleri de kendi tesislerinde ağırlıyor.  
Nilüfer’e gelen depremzede aileler, Nilüfer 
Belediyesi’nin Alaaddinbey Mahallesi’nde-
ki 7 bungalov evden oluşan Bizim Bahçe 
Engelsiz Sosyal Yaşam Merkezi’nde ya-
şamlarını sürdürüyor. Çocuklarıyla be-
raber Kahramanmaraş ve Hatay’dan gelen 
depremzede aileler burada konaklarken, 
temel ihtiyaçlarını da Dayanışma Mar-
keti’nden gideriyor. Bu zor zamanda ken-
dilerine verilen destek için teşekkür eden 
ailelerin yeni yaşamlarına uyumu için 
Nilüfer Belediyesi desteğini sürdürüyor.  
Şimdiye kadar Bursa’ya gelen 28 dep-
remzedeye eşya desteği sağlayan Nilüfer 
Belediyesi, Nilüfer Dayanışma Marke-
ti’nden de 1424 depremzedeye gıda, 
giysi, bebek bakım, hijyen malzemesi 
gibi ihtiyaç malzemesi sağladı.  (Bülten)

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türki-
ye’yi yasa boğan ve son olarak Elazığ’ın 
da afet bölgesi ilan edilmesiyle 11 ilde 
yaşamı adeta felç eden depremin yaralarını 
sarmak için hem afet bölgesinde hem 
de Bursa’da hummalı bir çalışma sürdü-
rüyor. Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş 
ve Adıyaman ağırlıklı olmak üzere bölgede 
bugüne kadar bine yakın personel ve 
300’ü aşkın araç-ekipmanla çalışan Bü-
yükşehir Belediyesi, özellikle gidecek yar-
dımların toplanması ve bölgeye sevkiyle 
ilgili de örnek çalışma sergiledi. Deprem 
sabahında İçişleri Bakanlığı’nın görev-
lendirmesiyle Gaziantep’e giden, ilk 6 
gününü İshaliye ve Nurdağı ilçelerinde 
geçiren Başkan Aktaş, Büyükşehir tara-
fından Hatay’da yapılan çalışmaları da 
bizzat sahada takip etti. Depremin ar-
dından gittiği afet bölgesinden ilk kez 
dün akşam saatlerinde dönen Başkan 
Aktaş, ayağının tozuyla TÜYAP yardım 

toplama merkezine geldi. Burada ‘gelen 
yardımların düzenlenip paketlenerek tır-
lara yüklenmesinde gönüllü çalışan’ va-
tandaşlar ve belediye personeliyle sohbet 
eden Başkan Aktaş, ortaya konulan ça-
banın ilk günkü hassasiyetle sürmesi ge-
rektiğinin altını çizdi. 

PARANIN GEÇMEDİĞİ MAĞAZA 
Daha sonra Büyükşehir 

Belediyesi tarafından 
deprem bölgesinden 
gelip Bursa’ya yer-
leşen afetzedeler 
için Merinos 
AKKM’de kuru-
lan kardeşlik ma-
ğazasına gelen 
Başkan Aktaş, bu-
rada hem çalışmaları 
yerinde inceledi hem de 
depremzede vatandaşlarla soh-
bet etti. İlk ardan itibaren yaraları sarmak 
adına büyük gayret içerisinde olduklarını 
hatırlatan Başkan Aktaş, “İlk 6 günü 
Gaziantep’te geçirdim. Sonra Hatay’a 
geçtim ve Bursa’ya gelir gelmez de ‘daha 

eve bile gitmeden’ yardım toplama mer-
kezlerini gezdim. Deprem bölgesinde 
hayatı normalleştirmeye yönelik çalış-
malarımız kesintisiz devam ediyor ancak 
bir de oralardan Bursa’ya gelen yurttaş-
larımız var. Onların da ihtiyaçlarının 
karşılanması çok önemli. Şehir içi ula-
şımda sorun yaşamamaları için ‘kardeş 

kart’ uygulamasını başlattık. Yine 
buradaki kardeşlik mağaza-

sında giyimden gıdaya 
kadar tüm ihtiyaçlarını 

karşılıyoruz. Kimse 
rencide edilmeden, 
paranın geçmediği 
mağazada deprem-
zede vatandaşlarımı-

zın ihtiyaçları karşıla-
nıyor. Yine Ana Kuca-

ğındaki öğretmenlerimiz 
burada çocuklara moral veriyor. 

Ailelere psikolojik danışmanlık hizmeti 
veriyoruz. Bugüne kadar mağazamıza 5 
bin aile müracaat etti. Ortalama bir aile 
4 kişi desek, 20 bin kişiye ulaşmış olduk” 
diye konuştu. 

HAYIRSEVERLERE TEŞEKKÜR 
Deprem bölgesi için Bursalı hayırse-

verlerin ilk günden itibaren çok güzel 
destekler verdiğini ifade eden Başkan 
Aktaş, “Başta gıda olmak üzere desteklere 
bir süre daha talibiz. Yardımların gerek 
bölgeye gerekse de buradaki afetzedelere 
ulaştırılması adına, tüm ekibimizle büyük 
bir hassasiyetle çalışıyoruz. Tüm hayır-
severlerimize teşekkür ediyorum. Dep-
remzedelere geçmiş olsun diyorum. Ba-
şımız sağ olsun, acımız büyük. Hayatı 
normale döndürmek için sımsıkı sarıla-
cağız ve inşallah o eski güzel günlere 
yeniden döneceğiz” şeklinde konuştu. 

(Bülten)

Elazığ’ın da afet 
bölgesi ilan edil-
mesiyle 11 ilde 
yaşamı adeta 
felç eden dep-
remin yarala-
rını sarmak 
için Türkiye 
tek yürek oldu 
ve deprem bölge-
sinde büyük bir da-
yanışma örneği sergilen-
di. Deprem sabahı Gaziantep’e 
koordinasyon için görevlendirilen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi de özel-
likle İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 
arama kurtarmadan altyapı yatırım-
larına, aşevlerinden yardım malze-
melerinin depremzedelere ulaştırıl-
masına kadar büyük bir gayret gös-
terdi. Geçen bir haftanın ardından 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, dep-
remden en fazla etkilenen Hatay’ta 
görevlendirildi. Hatay’da Türkiye ge-
nelinden gelen yardımların dağıtımı, 

seyyar tuvalet kurulumu ile çadır 
kent – konteyner kent kurulumları 
görevini üstlenen Büyükşehir Bele-
diyesi, halen 442 personel ve 196 
araçla Hatay’da yaraları sarmaya de-
vam ediyor. 

YARDIMLAR ADRESE TESLİM 
Özellikle gelen yardımların zaman 

kaybetmeden ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırılması amacıyla 150’ye yakın per-
sonelle adeta büyük bir seferberlik 
başlatıldı. Yardım toplama alanına 
gelen tırlardaki yardım malzemeleri, 
süratle Büyükşehir Belediyesi’nin 

araçlarına aktarılıyor. 
Daha sonra araçlar 

hiç beklemeden 
başta merkez 

Antakya ilçesi 
olmak üzere 
köy köy ma-
halle mahalle 
Hatay’a dağı-

lıp, battaniye 
ve ısıtıcıdan, su 

ve gıda maddele-
rine kadar tüm ihti-

yaçları depremzedelere 
ulaştırıyor. Özellikle yardımlar ko-

nusunda BESAŞ, BURFAŞ, Tarım 
Peyzaj A.Ş, Jeotermal A.Ş. ve ilgili 
belediye birimleriyle sahada aktif 
olan Büyükşehir’e, Burulaş da 15 
otobüsle lojistik destek veriyor. Tarım 
A.Ş’nin Bursa Hal Derneği’nin kat-
kılarıyla temin ettiği meyve ve seb-
zeler, BESAŞ’ın ekmek ve gıda mad-
deleri, Jeotermal A.Ş. tarafından 
gönderilen sular, depremzedelerin 
yaralarına bir nebze de olsa merhem 
olmaya devam ediyor. (Bülten)

TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası (İMO) Bursa Şubesi üye-
lerinden oluşan gönüllü Hasar 
Tespit ekibi Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 
görevlendirmesiyle Adıyaman’a 
ulaştı. 

Yaşanan büyük deprem afe-
tinin ardından Çevre, Şehircilik 
ve İklim Değişikliği Bakanlığı ta-
rafından 10 ilde yürütülen bina 
hasar tespiti için TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası üyeleri de 
görevlendirildi. İMO tarafından 
verilen Hasar Tespit Eğitimine 
katılan ve deprem bölgesine git-
mek için gönüllü olan üyelerden 
oluşan ekipler kuruldu. İMO Bur-
sa Şubesi üyesi 75 kişiden oluşan 
ekip Bakanlık tarafından Adıya-
man’da görevlendirildi. Gönüllü 
olarak giden inşaat mühendisleri 
Bakanlık yetkilileri ile birlikte 
hasarlı yapılara girerek, tespit-
lerini gerçekleştirecekler. İMO 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ülkü Küçükkayalar, gönüllü 
olarak bölgeye ulaşan üyelere te-
şekkür ederek, “Biz bu ülkenin 
teknik ve akademik kadroları 
olarak her zaman göreve hazırız. 
Ağır yaralar bırakan bu afetin 
ardından tek isteğimiz ve ama-
cımız yenilerini yaşamamak. 
Yurttaşlarımızın güvenli yapılarda 
yaşamasını sağlamak. Ülke olarak 
bu aşamadan sonra deprem odak-
lı yaşamayı öğrenmek zorundayız. 
Dirençli yapılar ve dirençli kentler 
oluşturmalıyız” dedi. (Bülten)

Yenişehir’de 6 Arkadaş bir 
araya gelerek harçlıkları ile aldığı 
kalemleri kapı kapı dolaşarak 
satıp gelirini depremzede ço-
cuklara yolladılar. 

Yenişehir’de oturan 6 arka-
daş biriktirdiği okul harçlıkları 
ile kalem satın alarak bunları 
depremzede çocuklar için sattı. 
Çocuklar bu para onlara şifa ol-
sun dedi. Hasan Emre, “Kalem 
satarak 5 bin 70 lira topladık. 
Gezerek depremzede çocuklara 
yardım etmek için kalem sattık. 
Bu para çocuklara şifa olsun” 
dedi. Ebubekir Bahtiyar, “Ar-
kadaşlarımla depremzede ço-
cuklar için sokaklarda kalem 
sattık. Bu toplanan parayı on-
lara yollayacağız. Bu para onlara 
şifa olsun” dedi. Yenişehir Be-
lediye Başkanı Davut Aydın, “ 
İlçemizde üç gündür kalem sa-
tarak 5 Bin 70 lira para toplayan 
bu gençlerimizi alınlarından 
öpüyorum. Allah onlardan razı 
olsun” diye konuştu. 

(İHA)

Başkan Aktaş’tan 
Bursa’ya teşekkür!

Gaziantep ve Hatay’da 
deprem yaralarının 

sarılması adına büyük 
bir gayret gösteren 

Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, 

akşam saatlerinde 
geldiği Bursa’da ilk iş 

olarak yardım toplama 
merkezi ve 

depremzedeler için 
hazırlanan ‘kardeşlik 

mağazasını’ gezdi. 
Afetin ilk anlarından 

itibaren büyük 
destekler veren Bursalı 
hayırseverlere teşekkür 

eden Başkan Aktaş, 
“Sımsıkı sarılacağız ve 
inşallah yeniden o eski 

güzel günlere 
kavuşacağız” dedi.

Aç, açıkta kimse kalmayacak
Hatay’da, Türkiye genelinden 
gelen yardımların dağıtım 
koordinasyonunu üstlenen 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
merkez Antakya ilçesi olmak 
üzere ayak basmadık yer 
bırakmıyor. Toplama merkezine 
tırlarla gelen yardımlar, Bursa 
Büyükşehir Belediyesi 
tarafından köy köy, mahalle 
mahalle gezilip, depremzede 
vatandaşlara ulaştırılıyor.

Nilüfer Belediyesi, büyük 
yıkıma neden olan iki 
depremin ardından bölgeden 
gelen depremzedeler için hem 
tesislerinin kapılarını açtı hem 
de “Evim Evin Olsun” 
kampanyası ile onlara 
konaklama imkanı sağladı. 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem de, Hatay’dan 
gelen Küçük Ailesi’ni de 
ziyaret ederek, gereken desteği 
sürdüreceklerini söyledi.

Nilüfer Belediyesi’nden 
DEPREMZEDELERE 
BARINMA DESTEĞİ

Bu para  
çocuklara 
şifa olsun 

İMO Bursa 
hasar tespiti için 
Adıyaman’da
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Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) 
yapılacak bağış ve yardımların ver-
giden değil, matrahtan düşüldü-
ğünü bildirdi. 

GİB’in Twitter hesabından ya-
pılan açıklamada, sosyal medyada 
bağış ve yardımların vergiden dü-
şüldüğü yönünde paylaşımların 
devam ettiği belirtildi. Kamuoyu-
nun ve vergi mükelleflerinin doğru 
bilgilendirilmesi adına konunun 
yeniden açıklanmasının gerekli gö-
rüldüğü ifade edilerek Gelir ve Ku-
rumlar Vergisi kanunları belli şart-
larla bağış ve yardımların elde edi-
len gelirden, kurum açısından ka-
zançtan indirilmesi imkanı verdiği 
duyuruldu. Kazançtan indirimle 
vergiden indirimin tamamen bir-
birinden farklı kavramlar olduğu 
vurgulanan açıklamada, “Bağış ve 
yardımlar vergiden değil, matrah-
tan düşülmektedir.” ifadesi kulla-
nıldı. Bağış ve yardımlar gerekli 
şartları taşıyorsa ilgili yılın vergi 
matrahının tespitinde gelirden, 
kurumlar için kazançtan indiril-
diğine işaret edilerek bu indirim 
sonucu kalan tutarın vergiye tabi 
olduğu vurgulandı. Açıklamada 
şunlar kaydedildi: “Konuyu basit 
bir örnekle anlatmak gerekirse, 
100 bin lira kazancı olan bir kurum 
20 bin lira AFAD’a bağış yaptığında 
kazancından 20 bin lirayı indire-
cektir. Kalan 80 bin lira üzerinden 
yüzde 20 oranında hesaplanan 16 
bin lira kurumlar vergisi ödeye-
cektir. Özetle vazgeçilen vergi tutarı 
4 bin lira olacaktır.” (AA)

“Asrın felaketi” olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenen Adıyaman’da Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nin (OSB) 
hizmet vermesi için çalışmalar de-
vam ediyor. 

Adıyaman OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Abdulkadir Çelenk, AA 
muhabirine, yaşanan depremde 
Adıyaman’ın büyük hasar aldığını 
söyledi. Depremlerde OSB’de 10 
binanın hasar gördüğünü ifade 
eden Çelenk, alt yapıda herhangi 
bir sıkıntının bulunmadığını bil-
dirdi. OSB’yi çalışabilir duruma ge-
tirdiklerini anlatan Çelenk, şöyle 
konuştu: “Doğal gaz, elektrik, su 
hizmetlerimiz tamam. Şu an işe 
başlama durumundayız. Ancak ba-
rınma sorunundan dolayı işçileri-
mizin çoğu il dışına çıkıyor. Biz 
bunu önlemek zorundayız. İşçilerin 
barınma sorununu çözmek lazım. 
Bunu kendi imkanlarımızla yapa-
bilecek güçte değiliz. Devlet ya da 
organize sanayi bölgelerinin yar-
dımıyla bu sorunu halletmek zo-
rundayız. Aksi takdirde sadece 
OSB’yi değil Adıyaman’ı kaybede-
riz.” OSB’nin Adıyaman’ın “ekmek 
kapısı” olduğunu vurgulayan Çe-
lenk, konuşmasını şöyle sürdürdü: 
“22 bin üzerinde çalışanı var. Ama 
bu yıl sonuna kadar bunu 28 bine 
kadar çıkarma hedefimiz vardı. 
Yeni inşaatlarımız devam ediyor. 
Bundan dolayı mevcut olan insan 
kaynaklarını heba etmememiz ge-
rekiyor. Bu işçiler il dışına giderse 
bir daha toparlanamayız. Onlar 
yetişmiş elemanlarımız. Bizim dev-
letten özellikle kardeş OSB’leri-
mizden konteyner talebimiz var. 
İnşallah bunu hep beraber çözeriz. 
Bu durumu bir an önce atlatırız. 
Biz şu an çalışacak duruma geldik. 
Ay başında büyük ihtimal başla-
yacağız.” (AA)

Küresel iş dünyası, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden etkilenen bölgeler 
için yardım seferberliğini sürdürüyor. 
11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından uluslararası şir-
ketlerin deprem bölgesine yardımları 
artarak devam ediyor. Çok sayıda can 
kaybına, yaralanmalara ve büyük hasara 
yol açan depremler sonrası acil ihtiyaçların 
temini için küresel iş dünyası, maddi ve 
ayni destek sağlamak amacıyla kaynak 
sağlamaya gayret ediyor. Depremlerin 
neden olduğu yaraları sarmak için yar-
dımda bulunan uluslararası şirketlere 
her geçen gün yenileri ekleniyor. Amazon, 
Apple, Google, Meta, Samsung, Allianz, 
Bayer, Chevron, ExxonMobil, Binance, 
Chobani, FedEx, UPS, Volkswagen, Bo-
eing, Lufthansa, Siemens, Porsche, Mer-
cedes-Benz, Hyundai, Maersk, IKEA, 
Inditex, Schwarz Goup, Novartis, Novo 
Nordisk, Deutsche Telekom ve T-Mobile 
gibi, depremlerden etkilenenlere yardım 
eli uzatan şirketlerin sayısı hızla artıyor. 
AbbVie, ALDI, AmerisourceBergen Cor-
poration, Atlas AI, BASF, BlackRock, 
CBRE, Chegg, Chery, Classic Metal Craft, 
Cigna, Coupa Software, Commvault, 
Dynatrace, Edison International, Flex-
port, Goya Foods, Hana Financial Group, 
Harman International, Honeywell, Kaiser 
Permanente, KION Grubu, KPMG, Lo-
gitech, Marks & Spencer, Metro, Mitsu-
bishi Electric, MMK, Palo Alto Networks, 
PayPal, Pearson, Plume Design, Pruden-
tial Financial, Red Hat, Royal Bank of 
Canada, Rosatom, Sabah, SIBUR, Spar-
tanNash, Sun Express, Telstra, Terry 
Town, Tesco, Trane Technologies, Uber, 
Vodafone, Xerox Corporation, ZIM ve 
Zscaler de deprem bölgelerine acil ihti-
yaçların temini için maddi ve ayni destek 
sağlayan şirketler arasında yer alıyor. 

YARDIMLARININ TUTARI  
65 MİLYON DOLARI AŞTI 

ABD Ticaret Odası Vakfı’nın halka 
açık ve şirketler tarafından gönderilen 
verileri derleyerek hazırladığı Kurumsal 
Yardım Takibi verilerine göre, 15 Şubat 
itibarıyla takibe alınan küresel iş dünyası 
yardımlarının toplam tutarı 65 milyon 
doların üzerine çıktı. Küresel iş dünyası, 
Türkiye ve Suriye’deki depremlerin ar-
dından bölgenin toparlanma çabalarına 
destek olmak için uzmanlığını, kabili-
yetlerini ve kaynaklarını seferber ederken, 
yardım tutarı hızla artmaya devam ediyor. 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen bölgelere yardım kararı alan 
uluslararası şirketlere son olarak eklenen 

şirketler şöyle: ABD’li bebek maması 
üreticisi Abbott, uluslararası yardım ku-
ruluşları CARE International, Direct Re-
lief ve Uluslararası Tıp Derneği ile birlikte 
çalışarak Türkiye ve çevresindeki bölgede 
yardım çabalarını desteklemek için 1,5 
milyon dolarlık hibe ve ürün bağış ta-
ahhüdünde bulundu. Merkezi ABD’de 
bulunan biyofarmasötik şirketi AbbVie, 
Türkiye ve Suriye’deki afet müdahalesi 
ve yardım çalışmalarına 1 milyon dolar 
bağışlayacak. Spor giyim markalarından 
Adidas, çalışanlarının bireysel katkıda 
bulunabilmesi için kar amacı gütmeyen 
kuruluşlarla iş birliği içinde bir platform 
kurarak Alman Kızılhaçı ile ortaklık ya-
pacak. Şirket, tüm çalışanların bağışları 
kadar bağışta bulunacak. Dünyanın önde 
gelen inşaat ve madencilik ekipmanları 
üreticisi Caterpillar, Türkiye ve Suriye’deki 
depremden etkilenenlerin ihtiyaçlarını 
desteklemek için 400 bin dolar bağışla-
yacak. ABD’li çok uluslu ağ teknolojileri 
şirketi Cisco, Türkiye ve Suriye’deki dep-

remden etkilenenler için yardım kam-
panyası başlattı ve bu kampanyaya ha-
lihazırda 372 bin 380 dolar katkıda bu-
lundu. Şirket ayrıca, çalışanları tarafından 
yapılan her bağış miktarına karşılık aynı 
miktarın Cisco Foundation tarafından 
ekleneceğini açıkladı. Citi Vakfı, dep-
remden etkilenenlerin acil ihtiyaçlarına 
yanıt vermek için Uluslararası Kurtarma 
Komitesi’ne 250 bin dolarlık taahhütte 
bulundu. Kızılhaç ve Kızılay’ı desteklemek 
için bağışta bulunan Deutsche Bank, 
Türkiye ve Suriye için yardım seferberliği 
yapan grupları desteklemek amacıyla 
küresel bir kampanya başlattı. Medikal 
teknoloji alanında faaliyet gösteren GE 
HealthCare, en çok ihtiyaç duyulan yer-
lerde temel görüntüleme sağlamak için 
yaklaşık 1 milyon dolar değerinde Vscan 
el ultrasonları ve mobil X-ray sistemleri 
bağışladı. Alman tüketici ürünleri şirketi 
Henkel, Fritz Henkel Stiftung Vakfı ile 
iş birliği içinde 1 milyon avro bağış ya-
pacağını açıkladı. Buna acilen ihtiyaç 
duyulan ayni bağışların, ürün bağışlarının 
ve uluslararası alanda faaliyet gösteren 
yardım kuruluşlarına gidecek mali yar-
dımların dahil olduğu bildirildi. ABD’li 
ilaç şirketi Johnson & Johnson, Ulus-
lararası Tıp Derneği ve Uluslararası Kur-
tarma Komitesi gibi uluslararası sivil 

toplum kuruluşlarının afet yardımı ça-
balarını desteklemek için 1 milyon dolar 
katkıda bulunacağını açıkladı. Şirket, 
termal battaniye bağışlanacağını ve hijyen 
ürünleri, cerrahi dikişler, yara örtüleri 
ve diğer tıbbi ürünler dahil olmak üzere 
acil ihtiyaç duyulan diğer malzemeleri 
sağlamak için de çalışılacağını bildirdi. 
ABD merkezli gıda şirketi Kellogg Com-
pany; yiyecek, giyecek ve 150 bin dolarlık 
mali bağış sağlayarak yardım çabalarına 
destek olacağını duyurdu. Mastercard, 
Dünya Gıda Programı’na 200 bin dolar 
ve Needs Map’e 350 bin dolar bağışta 
bulundu. Şirket, birebir katkıyla çalışanlar 
için bağış kampanyası oluşturdu ve şim-
diden Turkish Philanthropy, Mozaik 
Turkey ve Direct Relief için 100 bin do-
lardan fazla yardım topladı. McDonalds, 
Save the Children International, World 
Central Kitchen ve yerel kar amacı güt-
meyen kuruluşlara yapılan bağışlarla 1 
milyon dolarlık yardım taahhüdünde 
bulundu. Ayrıca McDonald’s Türkiye, 

afet bölgelerine menü dağıtımı yaparken 
şirketten 9 Şubat’ta yapılan açıklamada, 
7 günde toplam 50 bin adet menünün 
AFAD ile koordine olarak ihtiyaç nokta-
larına ulaştırıldığı bildirildi. Almanya’nın 
en büyük elektronik mağaza zinciri Me-
diaMarkt, hem zorlu koşullar altında 
ihtiyaç duyulan ısıtıcı gibi ürünlerin te-
minine devam etmek hem de afet böl-
gesinin yeniden yapılandırılmasını des-
tekleyen projelerde kullanılmak üzere 
toplamda 2 milyon avro değerinde bir 
bağış fonu oluşturdu. Şirketten yapılan 
açıklamada, depremin ilk günü ihtiyaç 
listesinde yer alan ısıtıcı, powerbank ve 
şarj aleti gibi ürünlerin yardım tırlarıyla 
hemen yola çıkarıldığı, bugüne kadar 
toplam 4 tırda yaklaşık 14 bin ürünün 
afet bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırıldığı bildirildi. ABD’li biyoteknoloji 
firması Moderna, yardım vakfı aracılığıyla 
Uluslararası Tıb Birliği’ne 1 milyon do-
larlık bağışta bulundu. Vakfın, Moderna 
çalışanlarının bağışları kadar bağışta bu-
lunacağı da bildirildi. ABD’li çok uluslu 
gıda ve içecek şirketi PepsiCo, Türkiye 
ve Suriye’deki çalışanlarına barınma ve 
gerekli tüm acil desteği sağlayacağını 
açıkladı. Şirket ayrıca, ihtiyacı olanlara 
temel malzemeleri ulaştırmak için yerel 
kar amacı gütmeyen ortaklara 1,2 milyon 

dolar bağışladı. Koreli çelik üreticisi 
Posco Group, Türkiye’deki acil yardım 
çabalarını desteklemek için Kore Kızıl 
Haçı’na 1 milyon dolarlık bağış taahhü-
dünde bulundu. ABD’li tüketim malları 
devi Procter & Gamble (P&G), deprem 
bölgesine Türk Kızılayı aracılığıyla ve 
AFAD koordinasyonuyla 2 milyonun 
üzerinde hijyenik ped ve 1 milyon bebek 
bezi başta olmak üzere temel hijyen 
ürünlerini deprem bölgesine gönderdi. 
Temel hijyen ve kişisel bakım ürünlerini 
bağışlamaya devam eden şirket, barınma 
ihtiyacını karşılamak üzere çadırlarını 
afet bölgesine yönlendirdi. P&G, mobil 
bebek bakım odası ile tuvalet kabinlerini 
de deprem bölgesine gönderdi. Dünyanın 
en büyük ilaç şirketleri arasında yer alan 
Fransa merkezli Servier Grup, deprem-
zedelere destek olmak amacıyla uluslar-
arası bir dayanışma fonu oluşturdu. Dep-
remin ilk gününden bu yana Sağlık Ba-
kanlığı ile irtibat halinde olan Servier 
Türkiye, bölgeye 44 bin kutu ilaç bağışı 

yapacağını bildirdi. Ayrıca, grup iştiraki 
olan Mecenat Servier Yardım Fonu ara-
cılığıyla depremzedeler için 500 bin avro 
bağışta bulundu. Dünya çapında çalışan 
sayısı 22 bine yaklaşan Servier Grup, 
tüm Servier çalışanlarının katılımı için 
ayrı bir dayanışma fonu kurarak Mecenat 
Servier Yardım Fonu’nun da çalışanların 
bağışta bulunduğu kadar ek bağış yapa-
cağını duyurdu. Elektronik üreticisi Sony 
Grubu, depremden etkilenenlere yönelik 
yardım çabalarını desteklemek için yak-
laşık 31 milyon yen (233 bin 921 dolar) 
bağışta bulundu. Sony’den yapılan açık-
lamada, Japonya’daki Sony Group şir-
ketlerindeki çalışanlardan da bağış top-
lanacağı ve şirketin toplanan tutar kadar 
bağışta bulunacağı bildirildi. Bu bağışların 
depremden etkilenen bölgelerdeki yerel 
destek faaliyetleri için kullanılacağı kay-
dedildi. Starbucks Foundation, Starbucks 
Corporation ve Alshaya Group olarak 
deprem bölgelerindeki afetzedeleri des-
teklemek için toplam 1 milyon dolarlık 
bağışta bulundu. Şirketin depremin ilk 
gününden itibaren 40 Starbucks mağa-
zasından 500 ekip arkadaşı ile arama 
kurtarma ekiplerine içecek sağlamak da 
dahil olmak üzere yerel toplulukları des-
teklemek için koordinasyon içinde ça-
lıştığı bildirildi. (AA)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
(TCMB) tarafından Aralık 2022 döne-
mine ait özel sektörün yurt dışından 
sağladığı kredi borcu gelişmeleri ya-
yımlandı. Buna göre, aralık ayında özel 
sektörün yurt dışından sağladığı toplam 
kredi borcu 2021 sonuna kıyasla 7 mil-
yar dolar azalarak 160,1 milyar dolara 
geriledi. Bu dönemde, özel sektörün 
yurt dışından sağladığı uzun vadeli 
kredi borcu 8,7 milyar dolar düşüşle 
151,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi 
borcu (ticari krediler hariç) ise 1,7 
milyar dolar artarak 8,6 milyar dolar 
düzeyinde gerçekleşti. Bankaların uzun 
vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 

aralıkta 2021 sonuna göre 6 milyar 
dolar azalırken, tahvil ihracı borçlan-
maları da 5,9 milyar dolar düşüşle 14 
milyar dolar oldu. Aynı dönemde, ban-
kacılık dışı finansal kuruluşların kredi 
biçimindeki borçlanmaları 577 milyon 
dolar artarken, tahvil stoku da 46 
milyon dolar yükselişle 2,4 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde 
finansal olmayan kuruluşların kredi 

biçimindeki borçlan-
maları 2,7 milyar 

dolar artarken, 
tahvil stoku da 

32 milyon do-
lar yükselişle 

9,4 milyar 
d o l a r a 
ulaştı. Ban-

kaların kısa 
vadeli kredi biçimin-

deki borçlanmaları, aralıkta 
2021 sonuna göre 768 milyon dolar 

artışla 5,1 milyar dolara, finansal ol-
mayan kuruluşların kredi biçimindeki 
borçlanmaları 503 milyon dolar yük-
selişle 1,4 milyar dolara çıktı. 

BİR YIL İÇİNDEKİ ANAPARA GERİ  
ÖDEMESİ 41,8 MİLYAR DOLAR 
Uzun vadeli kredi borcunun alacaklıya 

göre dağılımı incelendiğinde, tahvil hariç 
özel alacaklılara olan borçlar aralıkta 
2021 sonuna kıyasla 1,5 milyar dolar 

azalarak 104,3 milyar dolara indi. Aynı 
dönemde tahvil hariç özel alacaklılara 
olan kısa vadeli borç 1,5 milyar dolar 
artışla 8 milyar dolara çıktı. Uzun vadeli 
kredi borcunun yüzde 62,1’i dolar, yüzde 
34,1’i avro, yüzde 1,8’i Türk lirası ve 
yüzde 2’si ise diğer döviz cinslerinden 
oluştu. Kısa vadeli kredi borcunun ise 
yüzde 38,8’i dolar, yüzde 36,2’si avro, 
yüzde 20,9’u Türk lirası ve yüzde 4,1’i 
diğer döviz cinsleri ile gerçekleştirildi. 
Öte yandan uzun vadeli toplam kredi 
borcunun yüzde 35,4’ünü finansal ku-
ruluşlar, yüzde 64,6’sını finansal olmayan 
kuruluşlar gerçekleştirdi. Kısa vadeli 
toplam kredi borcunun yüzde 74,9’u fi-
nansal kuruluşlar, yüzde 25,1’i finansal 
olmayan kuruluşların borçlarından oluş-
tu. Özel sektörün yurt dışından sağladığı 
toplam kredi borcu, aralık sonu itibarıyla 
kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl 
içinde gerçekleştirilecek olan anapara 
geri ödemelerinin toplam 41,8 milyar 
dolar düzeyinde olduğu hesaplandı. (AA)

Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin 
ardından yardım 
seferberliği sürerken, 
Adidas, McDonald’s, 
PepsiCo, Starbucks, 
Sony, Cisco, Johnson & 
Johnson ve Moderna’nın 
da aralarında 
bulunduğu uluslararası 
şirketlere her geçen gün 
yenleri ekleniyor.

Küresel iş dünyasının yardımları 
artarak devam ediyor

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı
Özel sektörün yurt dışından 
sağladığı toplam kredi borcu, 
Aralık 2022’de 2021 sonuna 
kıyasla 7 milyar dolar azalışla 
160,1 milyar dolar oldu.

Adıyaman OSB’nin 
yeniden açılması için 
çalışma sürüyor

Bağış ve yardımlar 
matrahtan 
düşülüyor
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Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg ile Dışişleri 
Bakanlığındaki görüşmesinin ardın-
dan düzenlenen ortak basın toplan-
tısında konuştu. Stoltenberg’in Kah-
ramanmaraşlı merkezli depremlerin 
ardından NATO’nun Türkiye’yle da-
yanışmasını sergilemek için burada 
olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Stol-
tenberg’in NATO’nun yapabilecekleri 
konusunda en başından beri aktif 
bir tutum sergilediğini, mesajlar at-
tığını ve ilave neler yapabileceklerini 
sorduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, 
bu süreçte gösterdikleri dayanışma 
ve verdikleri destek için Stoltenberg’e 
teşekkür etti. Merkez üssü Kahra-
manmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan il-
çeleri olan ve toplamda 11 ili etkile-
yen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki dep-
remlerin yaralarının sarılması çalış-
malarına diğer NATO müttefiklerinin 
de destek verdiğini ve arama kur-
tarma ekipleri gönderdiğini anlatan 
Çavuşoğlu, “Sahadaki arama kurtar-
ma personelinin 3 bin 500’den fazlası 
müttefiklerimizden geldi. Acil insani 
ihtiyaçları karşılamak üzere ayni ve 
nakdi yardımlarda bulundular. NATO 
makamları ilk andan itibaren talep-
lerimiz doğrultusunda hızla harekete 
geçti.” dedi. Bakan Çavuşoğlu, NATO 
Avrupa-Atlantik Afet Mukabele Eş-
güdüm Merkezinin (EADRCC) bu 
yardımları başından beri koordine 
ettiğini belirterek “NATO Konseyi, 
ittifakın envanterinde bulunan kış 
koşullarına uygun konteyner ve ça-
dırların ülkemize gönderilmesini ka-
rarlaştırdı. 3 bine yakın kişiye ba-
rınma imkanı sağlayacak bu proje 
ilk etapta 6 ay hizmet verecek, ihtiyaç 
olursa daha da uzatılabilecek. Bun-
ların İskenderun ve Hatay’da hizmete 
geçirilmesi öngörülüyor. Bu barınma 
imkanlarının süratle ulaştırılması, 

kurulmaları ve de işletilmesi için bir-
likte çalışıyoruz. Sahada arkadaşla-
rımız NATO ekipleriyle ön çalışmaları 
da sürdürüyorlar.” diye konuştu. 

“PAKİSTAN’DAN ÇOK SAYIDA  
ÇADIR TEMİN EDİYORUZ” 
Bunun için dün NATO müttefik-

lerinden stratejik hava nakliye im-
kanlarını acilen devreye sokmalarını 
istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, 
Stoltenberg’in müttefiklerden NATO 
envanterinden 40 konteynerlik bir 
paketin ve Pakistan’daki 20 bin kışlık 
çadırın süratle nakledilmesi için ge-
rekli nakliye uçaklarının sağlanma-
sını talep ettiğini aktardı. Bakan Ça-
vuşoğlu, “Pakistan’dan çok sayıda 
çadır temin ediyoruz. Siparişlerimizi 
de verdik. Bu çadırların da hızlı bir 
şekilde ülkeye gelmesi için diğer im-
kanlarımızı da seferber etmiş du-
rumdayız. Bazı dost ülkelerden de 
hava kargo uçakları ülkemize geldi-
ler.” ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, 
Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile de görüşeceğini 
ve ardından deprem bölgesine gi-
deceğini dile getirerek orada Milli 
Savunma Bakanı Hulusi Akar tara-
fından karşılanacağını ve NATO’nun 
sağlayacağı barınma merkezlerinin 
hazırlıklarını yerinde göreceklerini 
söyledi. Öte yandan bugün Stolten-
berg ile bazı bölgesel konuları da 
değerlendirdiklerine işaret eden Ça-
vuşoğlu, Ukrayna’daki savaş, Tahıl 
Anlaşması’nın uzatılması ve Zapo-
rijya Nükleer Santrali’ndeki son du-
rum gibi konuları ele aldıklarını kay-
detti. 

İSVEÇ VE FİNLANDİYA’NIN  
NATO’YA ÜYELİĞİ 
Çavuşoğlu, ayrıca İsveç ve Fin-

landiya’nın üyelik süreciyle ilgili bek-
lentileri ve Madrid’de imzalanan Üçlü 
Muhtıra’nın yükümlülüklerinin ye-
rine getirilmesi konusunu da vur-
guladıklarını belirterek İsveç’teki 
son zamanlardaki provokasyonların 
“hiç faydalı olmadığının” altını çiz-
di. Türkiye olarak her zaman NA-
TO’nun güçlenmesinden yana ol-
duklarını vurgulayan Çavuşoğlu, 
NATO’nun daha da güçlü hale 
gelmesi için Türkiye olarak NATO 
faaliyetlerine gerekli desteği ver-
meye devam edeceklerini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Finlan-
diya’yla ilgili farklı bir mesaj verebi-
liriz.” açıklamasının ardından bunu 
ilgili ülkelerle ve NATO ile de görüş-
tüklerini bildiren Çavuşoğlu, “Yani 
bunun anlamı şudur; Finlandiya’nın 
NATO üyelik sürecini İsveç’ten ayrı 
bir şekilde değerlendirebiliriz.” dedi. 
Çavuşoğlu, bu konunun Cumhur-
başkanı Erdoğan ile NATO Genel Se-
kreteri Stoltenberg görüşmesinde de 
gündeme geleceğine dikkati çekerek 
“Bu iki ülkenin üyeliğiyle ilgili Tür-
kiye’nin başından beri sergilediği tu-
tum gayet açık, nettir. Arkasında da 
hiçbir gizli gündem yoktur. Türki-
ye’nin endişelerinin karşılanması ge-
rekiyor. Sadece sözde değil, uygula-
mada da.” diye konuştu. Öte yandan 
Stoltenberg’in açık sözlü olduğunu 
ve NATO’nun birliği, beraberliği ve 
güçlenmesi için fedakarca çalıştığını 
anlatan Çavuşoğlu, Madrid’de Üçlü 
Muhtıra’yı imzalarken de beraber 
olduklarını hatırlattı. 

“(İSVEÇ’TEN) ŞU ANDA  
HENÜZ DAHA İSTEDİĞİMİZ  
SOMUT ADIMLARI  
GÖRMEDİK” 
Çavuşoğlu, İsveç ve Fin-

landiya’nın attığı olumlu 
adımları pozitif kar-
şıladıklarını belirte-
rek şunları kaydetti: 
“Fakat özellikle İs-
veç’in bu Mutabakat 
Zaptı’nın ya da bu-
radan kaynakla-
nan yükümlülük-
lerini tamamen ye-
rine getirdi demek 
gerçekçi bir yaklaşım 
olmaz. Şu anda henüz 
daha istediğimiz so-
mut adımları 

görmedik. Burada kanunları daha 
da katılaştırmak için adımlar attılar, 
anayasa değişikliği yaptılar. Fakat 
bu değişikliği niçin yaptılar? Özellikle 
de Ahitname’de olduğu gibi teröriz-
min finansmanı, insan devşirme, te-
rör propagandalarını önlemek için 
yaptılar. Şimdi kanun değişti ama 
aynı faaliyetler, PKK/YPG’nin faali-
yetleri devam ediyor. İnsan devşirme, 
terörizmin finansmanı ve PKK’nın 
paçavraları, bölücü başının poster-
leriyle hepsi devam ediyor.” İsveç’in 
bu yasaları sözlerini tutmak ve bu 
faaliyetleri önlemek için çıkardığını 
dile getiren Çavuşoğlu, “Bu yasaların 
gereğini yerine getirmek zorundalar. 
Nasıl DEAŞ’ın bu tür propagandasına 
izin vermiyorlarsa, PKK’nın propa-
gandalarına da izin vermemesi ge-
rekiyor.” dedi. 

“KUR’AN-I KERİM’İN  
YAKILMASI  
“İNSANLIK SUÇUDUR” 
Çavuşoğlu, öte yandan nefret suçu 

olan Kur’an-ı Kerim’in yakılmasının, 
“sadece bu iki ülkenin NATO üyeliği 
bağlamında değerlendirmenin yanlış” 
olacağını belirterek şöyle devam etti: 

“Bunları yapanların, bu iki ülke-
nin, özellikle İsveç’in üyeliğini 

engellemek için yaptıklarını 
da biz biliyoruz, PKK’nın 
da bu akıldan yoksun in-
sanların da yaptıklarını. 
Fakat bu bir nefret suçu-

dur, insanlık suçudur, 
ırkçılıktır. Irkçılık ve nef-

ret suçu da uluslararası 
hukuka aykırıdır, insan 
haklarına aykırıdır. Bu bir 

suçtur. Bana göre suç, ona 
göre suç değildir. Antisemi-

tizm de insanlık suçudur, 
Hristiyan düşmanlığı da in-

sanlık suçudur, İslam düş-
manlığı da insanlık 

suçudur ve nefret 
s u ç u d u r. 

Bunları 
her ül-

kenin 
y o -
r u-

muna göre değil de uluslararası norm-
lara göre adım atmamız ve bunları 
önlememiz gerekiyor.” Öte yandan 
Finlandiya ile ilgili ciddi bir sorun-
larının olmadığını da söyleyen Ça-
vuşoğlu, İsveç’in bu konularda somut 
adımlar atması gerektiğine işaret 
etti. 

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI  
BLİNKEN’IN TÜRKİYE  
ZİYARETİ 
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-

ken’ın Türkiye’ye 19-20 Şubat’ta ya-
pacağı ziyaretin, kendisinin 18 
Ocak’ta Washington’a yaptığı ziya-
rette planlandığını anlatan Çavuşoğ-
lu, “Kendisi, Münih Güvenlik Kon-
feransı öncesi ya da sonrası gelmek 
istediğini söylemişti. Daha sonra ar-
kadaşlarımız bunun üzerinde çalış-
tılar. Hatta bir ara bugün ve yarın 
burada olması planlanıyordu. Daha 
sonra Münih’ten sonra geleceklerini 
söylediler.” dedi. Blinken’ın pazar 
günü Münih’ten deprem bölgesine 
geçeceğini, pazartesi günü de Anka-
ra’ya intikal ederek, sabah kendisiyle 
görüşeceğini ifade eden Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti: “Elbette depremle 
ilgili verdikleri destek için kendilerine 
teşekkür edeceğiz. Sık sık ilave ya-
pabileceğimiz bir şey var mı diye de 
sordular. İki defa beni aradı dep-
remden sonra Blinken, teşekkür edi-
yorum ama sürekli gerek Ankara’dan 
gerekse Washington’dan misyonla-
rımız ve bakanlarımız aracılığıyla 
bizlere ilave yapacakları bir şey olup 
olmadığını sordular, katkı da veri-
yorlar. Teşekkür ediyoruz.” Türkiye 
ile ABD arasında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Baş-
kanı Joe Biden’ın Roma’da mutabık 
kaldığı stratejik mekanizma olduğuna 
da dikkati çeken Çavuşoğlu, “Bunları 
görüşeceğiz, ikili ilişkilerimizi de gö-
rüşeceğiz. Mutlaka İsveç ve Finlan-
diya’nın NATO üyelikleri de gündeme 
gelecektir. NATO ile ilgili yani müt-
tefikler arasında dayanışmanın art-
tırılması, ikili ve bölgesel konular, 
Ukrayna’daki savaş mutlaka gündeme 
gelecektir ama gündemle ilgili üze-
rinde mutabık kaldıktan sonra ar-
kadaşlarımız çalışıyor ve de görüş-
memizden sonra yaptığımız basın 
toplantısında sizlere ilave bilgiyi ak-
taracağız.” dedi. (AA)
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NATO Konseyi, kışlık çadır 
ve konteryer gönderecek

Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu, 

Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin 
ardından NATO’nun 
yardımlarına ilişkin, 

“NATO Konseyi, 
ittifakın envanterinde 

bulunan kış 
koşullarına uygun 

konteyner ve 
çadırların ülkemize 

gönderilmesini 
kararlaştırdı. “ dedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı 
açıklamada, Kahramanmaraş merkezli dep-
remin yaralarını sarmak, enkazı kaldırmak, 
sosyal ve toplumsal hasarı onarmak için 
devlet ve milletin el ele verdiğini, muazzam 
bir dayanışma ve yardımlaşma örneği sergi-
lediğini ifade etti. Ahlaki, insani, vicdani ke-
netlenmenin hayranlık uyandırdığını vur-
gulayan Bahçeli, “Dün akşam yurt içi ve yurt 
dışında faaliyet gösteren 213 televizyon 
kanalı ile 562 radyoda canlı olarak ‘Türkiye 
Tek Yürek’ adıyla yayımlanan ortak kam-
panyada 115 milyar 146 milyon 528 bin lira 
nakdi yardım toplandı ve 9 milyon 10 bin 
adet de SMS bağışı yapıldı. Asrın felaketinden 
kaynaklanan ağır yıkımın telafisi amacıyla 
yardımlarını esirgemeyen hayırsever insan-
larımıza, televizyon yapımcılarına, telefon 
başında her arayana sabırla cevap veren sa-
natçılarımıza kalpten teşekkür ediyorum. 
Allah hepsinden razı olsun.” paylaşımında 
bulundu. Bahçeli, Türk Kağanı Bilge Kağan’ın, 
“Türk milletinin adı sanı yok olmasın diye 
gece uyumadım, gündüz oturmadım. Aç mil-
leti doyurdum, çıplak milleti giydirdim. Fakir 
milleti zengin kıldım. Az milleti çok kıldım.” 
ifadelerini içeren tarihi mesajının yerini bul-
duğunu ifade ederek “Türkiye tek sestir, tek 

yürektir. Fedakarlıkla kurulan gönül köprüleri 
üzerinden kardeşliğimizin bereket ve nimet 
konvoyları sürekli hareket halindedir ve 
ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktadır. Ne kadar 
gururlansak yetersizdir. Her zorluğun bir 
kolayı vardır ve tedavüldedir.” değerlendir-
mesinde bulundu. Sağduyunun aklın, man-
tığın ve ahlakın bileşkesinde tezahür ettiğini, 
muazzam bir sağduyu anlayışının kuvveden 
fiile geçtiğini belirten Bahçeli, milletin alice-
naplığını, çelebi ruhunu, müşfik yapısını, 
merhametli vasfını, müstesna vakarını sa-
mimiyetle ve inançla gösterdiğini anlattı. 

“ELİMİZİ TAŞIN ALTINA  
KOYUYORUZ” 
Bahçeli, deprem sonrası 283 binden 

fazla ailenin, refakatçisi olmayan afetzede 
çocuklara koruyucu aile olmak maksadıyla 
devreye girdiğine dikkati çekerek bu asil 
davranışın, takdir ve tebrik edilecek bir 
insani hasletin memnuniyet verici olduğunu 
kaydetti. Bahçeli, şöyle devam etti: “Kuru-
cusu olduğum Devlet Bahçeli Vakfı olarak, 
büyük felaketin mucize çocuklarına sahip 

çıkmak, toplumla bütünleşmelerini sağla-
mak, gözyaşlarını silmek, acılarını dindirmek, 
iyi yetişmelerini temin etmek amacıyla biz 
de elimizi taşın altına koyuyoruz. Buna 
göre afet bölgesi ilan edilen illerimizin her 
birinden, eğer varsa ailelerinin müsaadesi, 
yoksa devletin yetkili kurumlarının onayıyla, 
0-5 yaş grubunda bulunan bir evladımızın 
insani sorumluluğunu fedakarca üstlenmeye 
hazır olduğumuzu açıklıyorum. Bu yaş gu-
rubundaki yavrularımızın beslenme ve eği-
tim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamanın 
yanında iş ve yuva sahibi olmalarına kadar 
maddi ve manevi desteği sağlamaya karar-
lıyız. Depreme maruz kalan illerimizden 
birer evladımız önce Allah’a, sonra da vak-
fımıza emanettir.” Bahçeli, çocukların gelecek 
demek olduğuna işaret ederek “Gelecek 
riske atılamaz. Yetimlerimiz, öksüzlerimiz, 
kimi kimsesi olmayan evlatlarımız asla ya-
rınsız ve çaresiz değildir. Kimsesizlerin 
umudu olmak, huzuru olmak, aşı olmak, 
sıcak kucağı olmak manevi görevimizdir. 
Bu görevin ifası için gün bugündür.” ifade-
lerini kullandı. (AA)

Sağlık alanındaki kararname kap-
samında, 11 ildeki eczacılar ile tıbbi 
cihaz satış merkezi, optisyenlik mü-
essesesi, ısmarlama protez ve ortez 
merkezi, işitme cihazı merkezi veya 
diş protez laboratuvarı olarak faali-
yette olan işletmelere, OHAL süre-
since valilik tarafından Sağlık Ba-
kanlığınca belirlenen usul ve esaslar 
çerçevesinde faaliyet izni verilecek. 
Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş 
ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı 
ilçelerinde bulunan serbest eczaneler 
ilaç takip sistemi işlemlerinden; tıbbi 
cihaz satış merkezi, optisyenlik mü-
essesesi, ısmarlama protez ve ortez 

merkezi, işitme cihazı merkezi veya 
diş protez laboratuvarları ürün takip 
sistemi bildirimlerinden muaf tutu-
lacak. Yargı alanında hak kayıplarının 
önlenmesine yönelik düzenlemeler 
içeren kararnameye göre ise suç ve 
ceza, kabahat ve idari yaptırım, di-
siplin hapsi ve tazyik hapsi için dü-
zenlenen zaman aşımı süreleri, ko-
ruma tedbirlerine ilişkin süreler ve 
ihtiyati tedbiri tamamlayan işlemlere 
ilişkin süreler hariç maddi hukuk, 
usul hukuku ve takip hukukuna iliş-
kin süreler ile takip hukukuna ilişkin 
işlemler durdurulacak. Kararnameyle 
OHAL ilan edilen yerlerde bulunan 
sulh ceza hakimlikleri veya mahke-
meler tarafından düzenlenen yaka-
lama emri üzerine yakalanan kişinin 
sorgusunun yapılmasına veya ifade-
sinin alınmasına; OHAL süresince 
hırsızlık ve yağma suçları bakımından 
uygulanacak gözaltı süresi ile tutuk-
luluğa itiraz, tahliye talepleri ve tu-
tukluluğun incelenme usulüne ilişkin 
düzenlemeler yapılacak. (AA)

OHAL kararnameleri 

TBMM’de
Kahramanmaraş merkezli 
depremler nedeniyle 11 ilde 
ilan edilen OHAL kapsamında 
sağlık ve yargı alanında alınan 
tedbirlere ilişkin 
Cumhurbaşkanlığı 
kararnameleri, Sağlık, Aile, 
Çalışma ve Sosyal İşler 
Komisyonu ile Adalet 
Komisyonuna sevk edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, kurucusu olduğu 
Devlet Bahçeli Vakfının afet 
bölgesi ilan edilen illerin her 
birinden 0-5 yaş grubundan bir 
çocuğun insani sorumluluğunu 
fedakarca üstlenmeye hazır 
olduğunu bildirdi.

Devlet Bahçeli Vakfı afetzede 
çocuklar için harekete geçti
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat 
Mirzoyan’la Türkiye’yi ziyaret eden ve 
Adıyaman’daki Ermenistan Arama Kur-
tarma Ekibi kampında incelemelerde 
bulunan Rubinyan, AA muhabirine açık-
lamalarda bulundu. Ermenistan Ulusal 
Meclis Başkan Yardımcılığı görevini de 
yürüten Rubinyan, deprem bölgelerindeki 
durumu haberlerden takip ettiklerini 
ancak sahada yaptıkları incelemelerde 
çok daha ağır görüntülerle karşılaştık-
larını söyledi. Çok büyük bir felaketle 
karşı karşıya olunduğuna işaret eden 
Rubinyan, “Felaketin ilk gününden iti-
baren Ermenistan arama kurtarma eki-
bini Türkiye’ye gönderdik. Ayrıca Erme-
nistan-Türkiye sınırları üzerinden iki 
sefer Türkiye’ye insani yardım gönderdik. 
Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’la böyle 
ağır bir felaketle karşılaşan Türkiye’ye 
başsağlığı dileklerimizi ve dayanışma 
içinde olduğumuzu bizzat buraya gelerek 
dile getirmenin uygun olacağını düşün-
dük.” ifadesini kullandı. Depremin Er-
menistan’da da hissedildiğini, bunun bir 
kez daha aynı coğrafyada birbirine bağlı 
olarak yaşandığını gösterdiğini belirten 
Rubinyan, “Her manada burada hisse-
dilen her şey, Ermenistan’da da hissedi-
liyor.” dedi. 

“ERMENİSTAN, ELİNDEN  
GELEN HER TÜRLÜ  
YARDIMA HAZIRDIR” 
Rubinyan, “Bugün burada bizi maa-

lesef paylaştığımız acı bir araya getirdi 
ancak bizi bir gün mutluluğun, felaketin 
değil karşılıklı işbirliğinin bir araya ge-
tireceğini ümit ediyoruz. Bir kez daha 

yakınlarını kaybeden vatandaşlara baş-
sağlığı, yaralılara da acil şifalar dilemek 
istiyorum. Ve tabii ki Ermenistan, elinden 
gelen her türlü yardıma hazırdır, bundan 
sonra aramızda hep barış olmasını te-
menni ediyorum.” diye konuştu. Erme-
nistan halkının deprem esnasındaki ve 
sonraki gelişmelere ilişkin hissiyatına 
değinen Rubinyan, “Maalesef deprem, 
Ermenistan halkına yabancı bir konu 
değil. Başta dediğim gibi, aynı coğrafyada 
yaşıyoruz ve bölgemiz ne yazık ki deprem 
bölgesi. Böyle durumlarda toplumlar 
arasında sadece dayanışma yaşanır. Fe-
laket karşısında Ermenistan’ın Türkiye’ye 
yardımı, Ermeni toplumunun duygularını 
yansıtmaktadır.” değerlendirmesinde 
bulundu. 

“UMARIM FELAKETLERDEN  
UZAK OLURUZ” 
15 Şubat’ta, Alican Sınır Kapısı’nı 

geçerek Adıyaman’a 2 tır dolusu insani 
yardım daha gönderildiğini aktaran Ru-
binyan, Ermenistan Arama Kurtarma 
Ekibinin yanına gelmeden önce söz ko-
nusu tırları bizzat karşıladıklarının altını 
çizdi. Rubinyan, “Bu felaketten zarar gö-
ren komşumuza yeniden başsağlığı dili-
yorum, dayanışmamızı ifade etmek is-
tiyorum, sürdürülebilir barışı sağlaya-
bileceğimizi ümit ettiğimi bir defa daha 
belirtmek istiyorum. Umarım felaket-
lerden uzak oluruz ve daha iyi koşullarda 
birbirimize daha iyi şeyler dileriz.” diye 

konuştu. Ermenistan ve Türkiye arasında 
yürütülen normalleşme sürecine işaret 
eden Rubinyan, şunları kaydetti: “Nor-
malleşme, ilk önce bölgede istikrar ve 
barışı, ikinci olarak ekonomik işbirliği 
ve daha başka alanlarda işbirliğini sağ-
layacaktır. Biz buraya Ankara’dan geldik. 
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüşme-
mizde, bazı konularda anlaşmalara vardık. 
Örneğin; bir bölümü Ermenistan’da diğer 
bölümü Türkiye’de bulunan tarihi Ani 
Köprüsü’nü ortaklaşa yeniden inşa etme 
ve sınırın tamamen açılması için nor-
malleşme sürecini hızlandırma konu-
sunda anlaşmaya vardık.” Rubinyan, ge-
lecekteki görüşmeler için şimdilik tarih 
belirlenmediğine dikkati çekerek bu fe-
laketten sonra Ermenistan’ı Türkiye’ye 
bağlayan köprünün 30 yıldan fazla bir 
süreden sonra ilk defa açılmasının önemli 
olduğunu belirtti. 

TÜRK BÜYÜKELÇİ’DEN  
ERMENİSTAN KAMUOYUNA MESAJ 
Mirzoyan ve Rubinyan’ın deprem 

bölgesine yaptığı ziyarete katılan Tür-
kiye-Ermenistan Normalleşme Süreci 
Türkiye Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar 
Kılıç da Ermenistan resmi haber ajansı 
Armenpress’e yaptığı açıklamada, Er-
menistan’a teşekkürlerini iletti. Kılıç, 
acının hafifletilmesi için çevre ülkelerin 
yardımının önemli olduğunu, Ermenis-
tan’ın da diğer ülkeler gibi bu acı olayda 
Türkiye’nin yanında bulunduğunu, arama 

kurtarma ekipleri ve insani yardım gön-
derdiğini vurguladı. Ermenistan Dışişleri 
Bakanı’nın Ermeni halkının taziyelerini 
iletmek için bizzat Türkiye’ye geldiğini 
söyleyen Kılıç, tüm bunların çok önemli 
gelişmeler olduğuna ve Ermenistan’ın 
gösterdiği desteğin hiç unutulmayacağına 
işaret etti. Kılıç, acıların insanları ya-
kınlaştırdığı gibi, bu dönemde ilişkilerde 
yaşanan yakınlaşmanın ve atılan adım-
ların, gelecek dönemde ilişkilerin nor-
malleştirilmesi sürecinde olumlu etki 
göstereceğine emin olduğunun altını 
çizdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğ-
lu’nun açıklamalarını anımsatan Kılıç, 
sınırdan geçişlerle ilgili konularda çalış-
maların hızlandırılması için taraflar ara-
sında mutabakat sağlandığını, Alican 
Sınır Kapısı’ndaki köprünün işlerlik ka-
zanması için ellerinden geleni yapacak-
larını kaydetti. 

ALİCAN SINIR KAPISI,  
1988’DEN BU YANA İLK KEZ  
DEVREYE GİRMİŞTİ 
Ermenistan’dan gelen ve 28 kişiden 

oluşan arama kurtarma ekibi, 8 Şubat’tan 
itibaren Adıyaman’da arama kurtarma 
çalışmalara katılıyor. Erivan yönetimi, 
11 Şubat ve 15 Şubat’ta Türkiye’deki 
depremzedeler için iki ayrı insani yardım 
konvoyu göndermişti. Tırlarla gelen yar-
dımların geçişi için Iğdır’daki Alican Sınır 
Kapısı 1988’den bu yana ilk kez devreye 
girmişti. (AA)

Depremlerin ardından provokatif pay-
laşımlarda bulunduğu değerlendirilen 651 
hesap yöneticisinin tespit edildiği, 330 
hesap yöneticisi hakkında adli işlem baş-
latıldığı, gözaltına alınan 110 kişiden 21’inin 
tutuklandığı bildirildi. Emniyet Genel Mü-
dürlüğünden (EGM) yapılan yazılı açıkla-
mada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Baş-
kanlığınca suç ve suçlularla mücadele ama-
cıyla internet ortamında sanal devriye faa-
liyetlerinin 7/24 yürütüldüğü hatırlatıldı. 
Açıklamada, sanal devriye faaliyetleri kap-
samında, depremlerin ardından sosyal 
medya platformları üzerinden yardım çağ-
rısında bulunanların adres ve lokasyon bil-
gileri tespit edilerek, ilgili birimlerle koor-
dinasyon kurulduğu belirtildi. Sosyal medya 
platformlarında deprem nedeniyle vatan-
daşlar üzerinde korku ve panik yaratmak 
amacıyla provokatif paylaşımlarda bulun-
duğu değerlendirilen 651 hesap yöneticisinin 
tespit edildiği aktarılan açıklamada, 330 
hesap yöneticisi hakkında adli işlem baş-
latıldığı vurgulandı. Bu kapsamda cumhu-
riyet başsavcılıklarının talimatlarının ar-
dından gözaltına alınan 110 şüpheliden 
21’inin tutuklandığı kaydedildi. 

76 İNTERNET SİTESİ KAPATILDI 
Ayrıca depremzedelere yardım yapmak 

isteyenlerin iyi niyetlerini suistimal etmek 
amacıyla oluşturulduğu belirlenen ve “ol-
talama” yöntemiyle dolandırıcılığa yönelik 
hazırlanan 76 internet sitesinin de kapa-
tılması sağlandı. Resmi kurumların adını 
kullanarak veya taklit ederek vatandaşlardan 
para talep eden 15 sosyal medya platformu 
hesabıyla ilgili gerekli işlemlerin yapıldığına 
işaret edilen açıklamada, “deprem yardımı” 
teması kullanılarak para yatırılması talep 
edilen 6 kripto varlık cüzdanı adresinin 
tespit edildiği, cüzdanların dondurulmasının 
sağlandığı bilgisi verildi. (AA)

Kahramanmaraş’ta yıkılan bina-
larla ilgili soruşturma kapsamında 
hakkında yakalama kararı çıkarılan 
müteahhit, tekneyle yurt dışına çık-
maya çalışırken Muğla’nın Marmaris 
ilçesi açıklarında yakalandı. 

Muğla İl Emniyet Müdürlüğünce, 
Kahramanmaraş bölgesinde müte-
ahhitlik yapan ve hakkında Kahra-
manmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği 
tarafından yakalama emri verilen 
Mesut Başkır’ın, deniz yoluyla ülke 
dışına kaçma girişiminde bulunabi-
leceğinin bildirilmesi üzerine Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ekipleri hare-
kete geçti. Dalyan, Ekincik, Marmaris 
açıkları ve Yeşilova Körfezi’ni kontrol 
eden ekipler, gece saatlerinde Mar-
maris’in Alaburun mevkisinin batı-
sında bir yelkenli tekne tespit ederek 
durdurdu. Katamaran tipi teknede 
yapılan kontrollerde hakkında “tak-
sirle ölüme veya yaralanmaya neden 
olma” suçundan yakalama kararı olan 
Mesut Başkır gözaltına alındı. Muğla 
İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen 
şüpheli, işlemlerinin ardından Kah-
ramanmaraş’a gönderildi. (AA)

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Mehmet Ak, AA muhabirine, depremin 
ardından doğum yapmayı bekleyen çok sa-
yıda kadının hastaneye başvurduğunu söy-
ledi. Kayseri’nin, deprem bölgesine 
yakın olmasından dolayı yoğun-
luk yaşadığını vurgulayan Ak, 
“Kadın doğum kliniği olarak 
190 hastayı muayene ettik. 
Bunlardan doğum zamanı 
gelen 25 hastamızın doğu-
munu sezaryenle gerçekleş-
tirdik. 11 gebe ise normal do-
ğumla bebeklerini dünyaya getirdi. 
Toplam 36 ailemizin bu zorlu günlerde 
mutluluğuna ortak olduk.” dedi. Ak, hamile 
kadınların büyük bir bölümünün Kahra-
manmaraş’tan geldiğini ve anne karnındaki 
bebeklerde depremden kaynaklanan her-
hangi bir sorun bulunmadığını belirtti. 

Hamilelerin gebelik sürecinde böyle bir 
stres yaşamasının olumsuz etkiler ortaya 
çıkarabileceğine dikkati çeken Ak, şunları 
kaydetti: “Planladıkları gibi kendi şehirlerinde 
doğum yapamadılar. Buraya depremi ya-

şamış, yakınlarını kaybetmiş olarak geldiler. 
Hepsinin kendi şehrinde normal şartlarda 
doğum yapmasını isterdik. Böyle bir du-
rumda biz de devletimizin imkanları saye-
sinde en iyi şartlarda bebeklerini kucaklarına 
almaları için elimizden geleni yaptık. Tek 
kişilik odalarda onların bakımını yaptık. 
Gidebilecek olanları hemen taburcu ettik. 
Gidecek yeri olmayanları da burada istediği 
kadar misafir ediyoruz. Devlet, millet hep 
birlikte bu süreci inşallah aşacağız. Tabi bu 
zorlu süreçte çok sayıda kaybımız oldu. Bu 

annelerin karnındaki bebekler daha ko-
rumalı oldular. Mucize olarak 

dünyaya geldiler. Bu yeni gelen 
çocuklarımız bizlerin umu-
du oldu.” Ak, doğan ço-
cukların 20’sinin erkek, 
16’sının kız olduğunu, er-
keklerin bazılarına “Umut” 

ismi verildiğini kaydetti. 
Kahramanmaraş’ın Türkoğlu 

ilçesinden gelen ve kız çocuğu dün-
yaya getiren Emine Gümüş ise çok zor bir 
süreç atlattıklarını söyledi. Deprem psiko-
lojisinden halen kurtulamadığını belirten 
Gümüş, “Depremden sonra eşimin Bur-
dur’daki arkadaşının yanına gidecektik. 
Yola çıktıktan sonra Kayseri’ye gelmeye 
karar verdik. Sonra doğum sürecim başladı. 
Burada herkes elinden geleni yaptı. Sağlıklı 
bir doğum için var güçleriyle çalıştılar. Hep-
sinden Allah razı olsun, hepsi bize hakkını 
helal etsin.” diye konuştu. (AA)

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, 
17 Şubat 2016’da askeri personeli taşıyan 
servis araçları, Merasim Sokak’taki trafik 
ışıklarına geldiğinde bomba yüklü oto-
mobille saldırı düzenlendi. Türkiye’yi 
yasa boğan menfur saldırıda, aralarında 
sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını 
kaybetti, 75 vatandaş yaralandı. Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 
iddianameye göre saldırıyı, Suriye’den 
Türkiye’ye giriş yapan “Zinar-Raperin” 
kod isimli PKK’lı terörist Abdulbaki 
Sömer yaptı. Örgütün paravan yapılan-
ması TAK tarafından üstlenilen saldırının, 
sözde PKK/KCK üst yönetiminin tali-
matıyla gerçekleştirildiği kayıtlarda yer 
aldı. Örgüt elebaşları Zübeyir Aydar, 
Cemil Bayık, Murat Karayılan, Fehman 
Hüseyin ve Remzi Kartal ile PKK’nın 
Suriye uzantısı PYD’nin o dönem elebaşı 
olan Salih Müslim’in de aralarında bu-
lunduğu 68 kişinin cezalandırılması talep 
edildi. Örgüt elebaşları da dahil 48 kişi 
hakkında yakalama emri çıkarıldı. 

FAİLLER CEZASIZ KALMADI 
İlk duruşması 14 Mart 2017’de An-

kara 14. Ağır Ceza Mahkemesince gö-
rülen dava, 10 Eylül 2018’de karara 
bağlandı. Sanıklar Kudbettin Onur, Ah-
met Karaman, Muharrem Canikli, Hay-
rettin Tomak, Hüseyin Karadaş ve Metin 
Aslan, “devletin birliği ve ülkenin bü-
tünlüğünü bozma” suçundan birer, 29 
kişiyi “kasten öldürme” suçundan ise 
29’ar kez “ağırlaştırılmış müebbet” hapis 
cezasına çarptırıldı. Ayrıca bu sanıklar, 
75 kişiye yönelik “nitelikli kasten öl-
dürmeye teşebbüs” ve “patlayıcı mad-
deleri bulundurmak, nakletmek” suç-
larından da 1185’er yıl hapis cezası ile 
33 bin 320’şer lira adli para cezasına 
mahkum edildi. Sanıklar Bahri Deniz 
ve Metin Onur’a, “terör örgütü üyeli-
ğinden” 9’ar yıl hapis cezası verildi. 
Mustafa Bulut, Turgut Kahraman, Hü-
seyin Gökduman, Murat Karacan, İsmail 
İpar, Metin Cura ve Hasan Avsan ise 
“dolandırıcılıktan” 6’şar yıl hapis ve 12 
bin lira adli para cezasına çarptırıldı. 
Serdar Bulut ve Uğur Yüce, bütün suç-
lardan beraat ederken, İstanbul’da aynı 
suçtan hakkında kesinleşmiş hapis cezası 
bulunan sanık Sinem Oğuz’un dosyası 
reddedildi. Aralarında terör örgütü 
PKK’nın sözde üst düzey yöneticilerinin 
de bulunduğu firari 50 sanığın dosyası 
ise ayrıldı. (AA)

Ermeni Temsilci Rubinyan: “Aramızda 
hep barış olmasını temenni ediyorum”
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden etkilenen 
afetzedeler için insani 
yardım gönderen 
Ermenistan’ın Türkiye ile 
ilişkilerin 
normalleştirilmesi süreci 
Özel Temsilcisi Ruben 
Rubinyan, “Aramızda hep 
barış olmasını temenni 
ediyorum.” dedi.

Depremzede kadınlardan 
36’sı Kayseri’de doğum yaptı
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından 
Kayseri’ye getirilen hamile 
kadınlardan 36’sı, bebeklerini 
Kayseri Şehir Hastanesinde 
kucaklarına aldı.

Ankara’da Merasim Sokak’ta 
terör örgütü PKK tarafından 
düzenlenen, 29 kişinin 
hayatını kaybettiği, 75 kişinin 
yaralandığı saldırının 
üzerinden 7 yıl geçti.

PKK’nın Merasim Sokak 
saldırısı üzerinden 7 yıl geçti

Sosyal medya  
provakatörü 651 hesap 
yöneticisi tespit edildi

AKINCI ve Bayraktar TB2 İHA’lar  
toplam 1.551 saat 53 dakika uçtu

Baykar, 11 ili etkileyen dep-
remin gerçekleştiği ilk günden 
itibaren Bayraktar AKINCI 
ve Bayraktar TB2 İHA’la-
rın afet bölgesinde 
toplam 1.551 saat 
53 dakika uçuş görevi 
icra ettiğini bildirdi. 

Baykar’ın Twitter hesabından yapılan 

paylaşımda, “Depremin gerçek-
leştiği ilk günden itibaren 9 Bay-

raktar #AKINCI ve 37 #Bayrak-
tarTB2 afet bölgesinde toplam 

1.551 saat 53 dakika görev uçuşu 
icra etti. Milli İHA’larımız halihazırda böl-
gede görev uçuşlarına devam ediyor. Mil-
letimiz için varız, milletimizin yanındayız.” 
ifadeleri kullanıldı. (AA)

Malatya’da 4 zanlı 
daha tutuklandı

Malatya’da depremde yıkılan bi-
nalarla ilgili soruşturma kapsamında 
tutuklu sayısı 7’den 11’e yükseldi. 

Malatya Cumhuriyet Başsavcılı-
ğınca, Kahramanmaraş merkezli 7,7 
ve 7,6 şiddetinde meydana gelen 
depremler sonucu kentteki binalarda 
hasar ve yıkım oluşması ile meydana 
gelen ölüm ve yaralanma olaylarında 
sorumluluğu bulunan mimar, mü-
teahhit, mühendis, denetim görevlisi 
ve bina sahibi 46 şüpheli hakkında 
başlatılan soruşturma sürüyor. Göz-
altına alınan ve adliyeye sevk edilen 
4 şüpheli daha tutuklandı. Böylelikle 
tutuklu sayısı 11’e yükseldi. Yakalanan 
8 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü 
öğrenildi. (AA)

Binası yıkılan müteahhit 
Marmaris’te yelkenli 
teknede yakalandı
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2727

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

� Emniyet Müdürlüğü  (Fomara) 
� Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

� Su Arıza 
� Elektrik Arıza 
�Doğalgaz Arıza 
�Telefon Arıza 
�ADSL İnternet Arıza

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

� İDO Danışma 
� Şehirlerarası Otobüs Terminali  
� THY

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

ULAŞIM

� Ali Osman Sönmez Onkoloji 
� Bursa Diş Hastanesi 
� Çekirge Devlet Hastanesi 
� Çocuk Sağlığı Merkezi  
� Duaçınarı Diş Hastanesi 
� Dörtçelik Çocuk Hastanesi 
� Kızılay Kan Merkezi  
� Bursa Şehir Hastanesi 
� 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

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

RİSK TOPLUMU, SAKINIM  
PLANLAMASI VE SOSYO- 
MEKÂNSAL DİRENÇLİLİK: 
Günümüz insan ekosistemi kadim 

dönemlerden gelen feodal kodlarla örülü 
tarım-inanç imparatorluklarından, za-
manla ve önemli siyasi devinimler ve 
zor da elde edilen kazanımlar ile modern 
ve çağdaş hukuk normlarına doğru ge-
lişimini devam ettirmektedir. Birbirini 
tamamlayan hukuk ilkeleri ile işleyişi 
tanımlayan yasaların gelişmesini sağla-
makise ileri toplum olmanın hedefidir. 
Bu açılardan yaşamımızda teknolojinin 
ve üretim tekniklerinin ilerlemesi ile 
insan eylemlerinin sonuçlarını veya türev 
etkilerini çok da kesin hesaplayamadı-
ğımız bir “risk toplumu”  çerçevesi ortaya 
çıkmaktadır. Bizim toplum olarak hala 
idrak etme sürecinde ilerlediğimiz ve 
ancak afet dirençli olduğu deneyimleri 
ile gözlemlenen toplumlar için geride 
kalmış bir kavramdır risk.  “Risk Toplu-
mu” kavramı, Prof.Dr. UlrichBeck’in90’lı 
yıllarda yeni bir toplumsal yapı okuma 
paradigmasıolarak geliştirdiği bir kavram. 
Prof.Dr. Murat Balamir’in 2000’lerde 
“İmar Mevzuatı’nın afetler açısından 
güçlendirilmesi” ve “sosyal ve mekânsal 
afet görevlileri” vd kavramsallaştırma-
larıilerik yönetimi ülkemizde daha bilinir 
hale gelmiştir. Bu temelde, “risk toplumu” 
ve “dirençli kentler” kavramları, “insanın 
her eyleminin sonuçlarının yaşamları-
mızdaki farklı katmanlarda risk havuz-
larına etki etmesi”ve “afetler ve diğer 
tür tehlikeler ile baş etmenin sosyal ve 
mekânsal boyutlarına odaklanmak” te-
mellerine dayanır.  Proaktif/ön 
alıcı kamu ve özel sektör ey-
lemleri ve eşgüdümü konusu 
Planlama Terminolojisinde, 
“Zarar  Azaltma / Mitigation 
Plan”, “Sakınım Planlaması / 
Contingency Plan” ve “Hazır-
lıklılık Planı / Preparedness 
Plan” olarak formüle edilmek-
tedir. Bu kuramsal katmanları ve 

aşamaları afet zarar azaltımı konusunda 
başarıyla uygulayan ülkeler de kurum-
sallaşmasını ve uzmanlaşmasını bu tür 
planlama çerçeveleri/temaları/başlıkları 
etrafında organize ederler. Bu değerler 
dizisi değişimi, her toplumsal, iktisadi 
veya siyasal aktörün/etkenin, ifâ ettiği 
eylemleri ile ortaya çıkabilecek sonuçların 
ne tür zararlara da yol açabileceğini 
hesap etmesini zorunlu kılar ki önlemler 
alsın. Afetler meselelerinin, risklerin pa-
rantezine aldıkları“tehlikeler, değerler 
ve önlem setleri” ile birlikte kavranıp 
“sosyal ve mekânsal açılardan dirençli/da-
yanıklı olma davranışları” ile kaynaştır-
mak çok önemli ve zorunludur.  

KENTSEL PLANLAMA VE  
DÖNÜŞÜM YÖNETİM MODELLERİ: 
Her deprem felaketinde olduğu gibi 

sorunun coğrafi ve yer bilimsel açıdan 
teşhisinde kıymetli uzmanlar söz almak-
tadırlar. Bu uzmanlar bir hastanenin la-
boratuvarı gibi çalışarak yer bilimsel teh-
likelerin coğrafi açıdan haritalanmasında 
kıymetli katkıları olacaktır. Tedavi kısmı 
ise kuvvetli bir milli ve yerel kamu idaresi 
sahiplenmesi ile yapı mühendisliği ve mi-
mari/mekânsal tasarım ve Planlama/Şe-
hircilik hizmetleri ile şekillenebilir. Böy-

lelikle “Teşhis-Tedavi-Nekahet-
Sıhhat” akışı aksamadan ta-

mamlanabilir. Sağlamlaş-
tırarak ve geliştirerek dön-
üştürme planlarının uy-
gulanmasında, tarafların 

acı ve kayıplarını da payla-
şarak aynı masalar ve sof-

ralar etrafında bu-
luşması, “afet 
imecesi” inşa 
etmesi, ileti-
şim kurması 
ve nihayet ya-
pabilirliklerini 
birleştirmesi 
sağlanabil ir. 

Böylelikle, sade-
ce ortak bir soru-

nun ortaklaşa çözümünü sağlamakla kal-
mayıp, öngörülemeyen kapasite artımı 
ve yeni ortaklıklara da zemin hazırlama 
potansiyeline sahiptir.  

Mikro Müdahaleler: Kamu veya özel 
mülkiyetteki parsel bazlı yeniden inşa 
veya yeniden yer seçimi projeleri yapı 
tasarım ve uygulama uzmanları ile hızla 
yürütülmelidir.  

Mezo Müdahaleler: Orta ölçek ve 
kent parçası bağlamlı kentsel tasarım 
projeleri ile yıkım sonrası durumun yı-
kımdan öncesinden daha ileri aşamalara 
ve karma kullanımlı yerinde dönüşüm 
modelleri ile topluma da farklı türde ba-
şarı ve şevk hikâyeleri yaşatan yakla-
şımlara ihtiyaç vardır. Unutulmamalıdır 
ki afetlerin yapılara verdiği hasar yeniden 
inşa ile hızla çözülebilirken, sosyo-kültürel 
bağların kopmasının tamiri bazen nesiller 
alabilmektedir. 

Makro Müdahaleler: Kentin tama-
mının, kent-bölge sisteminin veya böl-
gesel üretim-tüketim-dayanışma meka-
nizmalarının ivedi ve hızlı aksiyon alan 
kamu finansmanı destekleri ile ayakta 
tutulması bir zorunluluktur. Dengeli ve 
sürdürülebilir yaşam alanları bu açılardan 
vatan coğrafyasında afet güvenli şehir-
lerin ve bölgelerin homojen dağılımını 
sağlayabilir.   

Ara Kesit Müdahaleler: Çok katmanlı 
ve yaygın olarak gerçekleşen bu depremler 
ile sosyal, kültürel, davranışsal/psikolojik, 
adli, asayiş temelli ve daha pek çok ara 
kesit ve çok uzmanlıklı konularda yıllarca 
sürecek etki analizi ve travma dindirme 
çalışmaları yapmak gerekecektir. İlk aşa-
mada etkilenen +10’ilden batıya, güneye, 
kuzeye ve kuzey batı’da Marmara sanayi 
havzalarına geçici veya kalıcı göç hare-
ketini öngörmek gerekir. Bu göç olgusu 
nitelik, nicelik ve motivasyonlar/itkiler 
açısından “Erken Cumhuriyet Dönemi”, 
“2. Dünya Savaşı sonrası kalkınma ham-
leleri etkileri”,“80’lerin neoliberal iktisat 
politikalarında büyük metropollere akan 
göç” dalgalarından çok daha karmaşık 

ve yoğun olacaktır. Toplumsal ve mekânsal 
konuları harmanlayan bir disiplin olarak 
Şehir ve Bölge Planlama ile Kentleşme 
Araştırmacıları’nın bu yeni tür depremler 
ile tetiklenen göç dalgalarını iyi okuyarak 
ivedi refleksle geliştirmesi gereklidir.  

AKADEMİK CAMİANIN İVEDİ  
VEREBİLECEĞİ KURUMSAL  
REVİZYON REFLEKSLERİ: 
Bu tür coğrafî olarak yaygın, çok kat-

manlı ve yüksek paralize edici etkenler 
ve türev sonuçları, müesses kurumsal 
işleyişin“gözden geçirmeci/revizyonist” 
bir yaklaşımla ele alınmasıyla daha iyi, 
dirençli ve dayanıklı olmamızı sağlar. 
Bu bağlamda; başımızın cümleten daha 
sağlim, afetler sonrası nekahat döneminin 
daha az sancılı vevatanda mukim veya 
dış coğrafyalarda diaspora olsun mille-
timize geçmiş olması için akademik 
camia bileşenleri olarak yapmamız ge-
reken çok iş var. Mimarlık ve Tasarım 
camiası olarak “Şehir Planlama, Mimarlık, 
Tasarım ve Afet Güvenliği” temalı çıktıları 
kamuoyuna açık bir dizi “çalıştay, bu-
luştay, fikirtay”ve “araştırma strateji bel-
geleri” yazımını ivedi başlatmak son de-
rece faydalı olur. Akıl-fikir-çözüm-buluş 
ile sorumlu bizler, bugün için imkânsız 
gibi görünse de her türlü acı, elem, keder 
ve hüznümüzü mümkün olduğu kadar 
dizginleyerek, topluma sağduyulu bir 
çıkış ve yıkımdan daha güçlenerek çık-
manın yolunu göstermekle yükümlüdür.  
Bu işlerin, Akademinin yakın temasta 
olduğu “kentsel aktörler, meslek ağları, 
yerel yönetimler, mülki idareler, kalkınma 
ajansları ve sanayi/Ar-Ge ağları ile güç-
birliği içinde” yapılması gerekir. Üniver-
sitelerin Teknopark ve Teknokentleri 
bünyesinde kamu-özel-sivil ortaklığı açı-
sından ele alınması gereken çok sayıda 
tema geliştirilebilir.  Afetlerden can kaybı 
ile etkilenen tüm çevrelere baş sağlığı, 
sabır ve dirayet hissiyatımı paylaşarak, 
afetlerden etkilenmediğimiz bir mede-
niyet aşamasına geçebilmek umudu ile…
..” (Haber Merkezi) 

Dünyada bilinen kara 
depremlerinin en büyüğüa 

ve en yıkıcısı olarak 
gösterilen Kahramanmaraş 

merkezli depremle ilgili 
gerek kurtarma gerek 
yardım kampanyaları 

devam ederken, depremle 
ilgili bilim adamlarının 

değerlendirmeleri de afetin 
boyutunu gözler önüne 

seriyor. Bursa Teknik 
Üniversitesi Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü Öğretim 
Üyesi Doç. Dr. Ersan Koç, 

Büyük Anadolu depremiyle 
ilgili çarpıcı tespitlere yer 

verdiği bir yazı kaleme aldı. 

Öne çıkarma parlatma pazarlama 
diyorum bu çalışmaya. İhl de oku-
dum, muhafazakar kesimin bu çalış-
malara bakışını ve sebebini az çok 
biliyorum. Bir elin verdiğini diğer el 
bilmesin mantığıyla kendimizi ön 
plana çıkarmayı sevmiyoruz. Günü-
müz teknoloji ve iletişim çağı, sosyal 
ağlarda paylaşımlar yaptığımızda bile 
birilerine ulaşma ve görünür olma ga-
yemiz var ve bu normal bir durum. 
Güzel hayırlı işler olduğunda da aynı 
durum geçerli. Bir elin verdiğini diğer 
el bilmesin ilkesi, alan elin rencide ol-
maması inceliğine dayanıyor, kitlesel 
organizasyonları kapsamıyor aksine 
teşvik ediyor. Bu işlere soyunma cesa-
reti gösteren insanların etrafında top-
lanıp farklı zenginliklerimiz ile 
çalışmaya ihtiyacımız var. Onların bu 

işleri usul usul yapma lüxleri yok. 
Gamze Özçelik eski bir manken ve 

oyuncu, dine yöneldi ve bir yardım 
derneği kurdu, çok seviyor takdir edi-
yorum Allah yolunu açık etsin. Çok 
güzel hayırlı işlere imza attı atıyor. 
Eğer yakından takip etmiyorsanız ça-
lışmalarını bilemezsiniz, neden ? 

Derneğin ismini, neler yaptığını 
Türkiye'de kaç kişi biliyor. Son yaşa-
nan depremin sabahında sahadaydı, 
ekranlara çıkmadı kameralardan uzak 
durdu. Senin Türkiye'de bir şöhretin 
var bu usul usul olma hâli neden 
olsun. Bu durumu kendisi tercih 
etmiş olabilir, bu işlere soyunuyorsan 
çevrendeki insanlar için görünür ol-
maya mecbursun.  

Haluk Levent'in derneğine 'fazla 
öne çıktı' diyerek kızma, senin asıl 

kızgınlığın 'güvendiğim muhafazakar 
kesim de güven versin, herşeyi göze 
alsın ön plana çıksın'a olsun. Bu 
durum kriz zamanlarında  falanca 
ondan çok çalışıyor filanca daha fazla 
yardım ediyor gibi bölünmelere, ge-

reksiz düşmanlığa yol açıyor.  
Öne çıkmak risktir iyi/kötü ya-

şamları sergileniyor. Anneannem bin 
işçiye bir başçı derdi, başçı baş ise ge-
reği beklenir. 

Şehrime gelen konuşmacıları ka-
çırmam, bazısını ağzım açık not ala-
rak dinlerken bazısına bunu mu 
dinlemeye geldim derim. Onun anlat-
tığından daha iyisini daha güzelini bi-
liyorumdur. Ama o vizyona sahip 
değilim, o şahsın olumlu olumsuz 
tüm riskleri göze alıp yüzlerce kişiye 
hitab etmesini, bu cesareti takdir ede-
rim. 

80 lerde ihl de öğrenciydim, hepi-
miz kolay lokmaydık, o nesil malesef 
öyleydik. Eğer içimizden bize hakları-
mızı gösterecek lider ruhlu cesur bir-
kaç çılgın çıksaydı hakkımızı arardık 

ama yoktu. Abilerin gölgesinde ağla-
şan sümsük bir topluluktuk. 

Rengarenk birbirinden çok farklı 
zehir gibi yırtıcı tesettürlü kızlarımız 
var artık, bizim mahalle hâlâ 'eskiden 
bu kızlarda edep vardı' diye kınıyor 
onları. O edep değildi arkadaşlar, o 
sinmişlikti zavallılıktı, hak aramaktan 
acizlikti. Bu günün kızlarına yapa-
mazsınız bunu, hemen örgütlenir bir 
lider seçer rezil eder yüzlerine tükü-
rürler, çok da iyi yaparlar.  

Teknolojiye neredeyse günlük 
ayak uydurduğumuz gibi kafaları da 
değiştirmemiz elzem. 

Risk alan insanları parlatalım, par-
layanları kınamayalım kızmayalım 
onlara. 

Muhammed Peygamber (sav) on-
lardan biriydi.

Elvan 

GÜNAYDIN

PR- pi ar

BTÜ’lü Koç’tan deprem önerisi 
“Akıl-fikir-çözüm-buluş”

Kahramanmaraş merkezli meydana 
gelen ve 10 farklı ili etkisi altına alan 
deprem felaketinin ardından, yaralar 
sarılmaya devam ediyor. Depremde 
evleri hasar görünce hamile eşi ve ço-
cuklarıyla Bursa’ya yola çıkan Alparslan 
ailesinin, Bursa’ya vardıktan 2 saat 
sonra bebekleri dünyaya geldi. Kara-
cabey’e yerleşen aileyi, önceki gün Be-
lediye Başkanı Ali Özkan ziyaret etti. 

Türkiye’yi derinden sarsan deprem 
felaketinin ardından, onbinlerce dep-
remzede aileleriyle birlikte yeni şe-
hirlerde yaşamlarına başladı.  Dep-
remde evleri hasar görünce hamile 
eşi ve çocuklarıyla Bursa’ya yola çıkan 
Alparslan ailesini, Bursa’da bir de 
güzel sürpriz bekliyordu. Döne ve 
Metin çifti, 3 ve 7 yaşındaki kızlarıyla 
birlikte, depremde büyük hasar gören 
Antakya’dan yola çıkıp geldikleri Bursa 
Karacabey’de, hayırseverlerin yardı-
mıyla bir eve yerleşti. Hamile olan 
Döne Alparslan, Bursa’ya vardıktan 
2 saat sonra kaldırıldığı hastanede 
bebeğini dünyaya getirdi. Alparslan 
ailesi, Antakya’dan çıkıp Bursa’ya ulaş-
malarını sağlayan ve onlara ev bulan 
Anıl ve Mahir isimli yardımseverlerin 
isimlerini de yeni doğan bebekleri-
neverdi. 

“ANIL MAHİR UMUDUMUZ,  
SEVİNCİMİZ OLDU” 
Belediye Başkanı Ali Özkan, Ka-

racabey’deki evlerine yerleşen aileyi 
önceki gün ziyaret etti. Gerçekleşen 
ziyarette Metin Alparslan yaşananları 
Başkan Özkan’a anlatırken, zaman 
zaman duygusal anlar da yaşandı. 
Özkan ziyarette yaptığı açıklamada, 
“Ülke olarak deprem felaketinin acı-
larını yaşamaktayız. Yüzyılın afeti 
olarak değerlendirilebilecek bir afeti 
maalesef yaşadık. Depremde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet, yaralılarımıza acil şifalar te-
menni ediyorum. Bütün Türkiye ayak-
ta, teyakkuzda.Devlet-millet işbirliği 
halinde, bir dayanışma ve seferberlik 
ruhu içerisinde yaralar sarılmaya ça-
lışılıyor. Alparslan ailesinin misafiriyiz. 
Benim liseden öğretmenim olan Yıl-
maz Şen Beyefendi, boş durumda 
olan dairesini onlara açmış. Tabii 
birçok vatandaşımız var bu şekilde 
ama duyduk ki bu ailenin bir özelliği 
var. Deprem bölgesinden geldikleri 
gün hanımefendi hamileymiş. Bursa’da 
bir hastanede doğum yapmış. Bugün 
dört günlük olan ve Anıl Mahir ismini 
koydukları erkek çocuğumuzun mi-
safiriyiz. Anıl Mahir tabiki bizim umu-
dumuz oldu, sevincimiz oldu. İnşallah 
Türk milleti en kısa zamanda yeniden 
ayağa kalkacak ve bu yaraları saracaktır. 
Yine birçok Anıl Mahirler doğacak.İn-
şallah kutlu yürüyüşümüz, millet ola-
rak devam edecek”dedi. 

“ÇOK GÜZEL KARŞILANDIK” 
Baba Metin Alparslanda yaptığı 

açıklamada,“Hatay’ın durumu çok 
kötü. İnşallah yaraları hep birlikte 
saracağız. Rabbim bir daha böyle fe-
laket göstermesin. Bütün Hatay’a, ül-
kemize geçmiş olsun. Burada çok 
güzel karşılandık. Halkımız çok iyi. 
Bursa halkımız çok iyi. Çok şükür ih-
tiyaçlarımızı karşıladılar. Allah mille-
timizden razı olsun. Milletimiz va-
rolsun” diye konuştu. 

(Bülten)

Depremzede  
aileye Bursa’da 
evlat sevinci
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miço-
takis, merkez üssü Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili
etkileyen depremlerin ardından ikili
ilişkilerde oluşan olumlu atmosferin,
Türkiye-Yunanistan ilişkilerinde iyi-
leşme sağlayabileceğine inandığını be-
lirtti. Kozani'de basın mensuplarının
sorularını yanıtlayan Miçotakis, Yuna-
nistan'dan giden arama kurtarma
ekiplerinin, Türkiye'de hayat kurtar-
masından duyduğu memnuniyeti ve
gururu dile getirdi. Miçotakis, Dışişleri
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ikili iliş-
kilerde iyileşme olabileceği yönündeki
açıklamalarını not ettiğini belirterek,
"Anlaşmazlıklarımız var. (Bunlar)
Uluslararası hukuk ölçütünde ve iyi
komşuluk ilişkilerine saygılı bir şekilde
çözülebilir. Nihayetinde, bu trajedinin
de ortaya koyduğu, halklarımız arasın-
daki duygusal bağa inanıyorum. Ger-
çekten, bu dramın içerisinden belki de
Türk-Yunan ilişkileri için daha iyi bir
şey çıkabileceğine inanıyorum." dedi.
Yunan halkının, Türk halkına deste-
ğine devam edeceğine inandığını kay-
deden Miçotakis, depremden
etkilenen bölgelerin yeniden inşa ça-
basında da Yunanistan'ın komşu ülke
olarak üzerine düşen rolü üstlenece-
ğini ifade etti. (AA)

Miçotakis, depremlerin
ardından ikili ilişkiler 
için iyimser konuştu

Eli Cohen, savaşın başlamasından sonra
Ukrayna'yı ziyaret eden ilk İsrailli Bakan
oldu. Ülkesinin Kiev'deki büyükelçiliğini
yeniden açmak üzere Ukrayna'ya giden
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Uk-
rayna Devlet Başkanı Volodimir Zelens-
kiy ile de görüşecek. İsrail Dışişleri
Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya
göre Cohen, savaşın başlamasından
sonra Ukrayna'yı ziyaret eden "ilk İsrailli
Bakan" oldu. Cohen'in ziyaret kapsa-
mında Ukrayna Devlet Başkanı Volodi-
mir Zelenskiy, mevkidaşı Dmitro Kuleba
ile görüşeceği aktarıldı. Ülkesinin Ki-
ev'deki büyükelçiliğini yeniden hizmete
açacak Cohen'in başkentteki Holokost
anıtı "Babi Yar"ı ziyaret edeceği bilgisi
paylaşıldı. Açıklamada, Cohen'in şu ifa-
delerine yer verildi: "Geçen yıl boyunca
İsrail, Ukrayna halkı ve Ukrayna'nın ya-
nında yer aldı. Bugün iki ülkenin ilişkile-
rini güçlendirmek için çalışmalarına
aralıksız devam edecek Kiev'deki büyük-
elçiliğimizde İsrail bayrağını yeniden
göndere çekeceğiz." (AA)

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, 4
yıldır sürdürdüğü görevinden ayrılma ni-
yetini açıkladı. Dünya Bankasından yapı-
lan açıklamada, Başkan Malpass'ın icra
direktörleri kuruluna 30 Haziran'daki
mali yılın sonuna kadar görevinden ay-
rılma niyetini bildirdiği kaydedildi. Mal-
pass'ın görev süresi boyunca, ekonomik
büyümeyi artırmak, yoksulluğu azalt-
mak, yaşam standartlarını iyileştirmek ve
hükümetin borç yükünü azaltmak için
daha güçlü politikalar aramaya odaklan-
dığı vurgulanan açıklamada, son 4 yılda
Dünya Bankası Grubunun küresel kriz-
lere hızlı bir şekilde yanıt verdiği belir-
tildi.Açıklamada, gelişmekte olan ülkeler
ciddi mali baskı altındayken Malpass'in,
sürdürülemez borç döngülerini kırmak
için borç indirimi de dahil olmak üzere
destekleyici politikaları tartışmak üzere
dünya liderleriyle sık sık bir araya geldiği
anımsatıldı. (AA) 

Cohen ülkesinin 
büyükelçiliğini yeniden
açmak için Kiev'de

David Malpass 
görevinden ayrılıyor

‘‘NATO KURULDUĞUNDAN
BERİ EN BÜYÜK FELAKET!’’

Stoltenberg, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ar-
dından ortak basın toplantısı düzenledi.
Stoltenberg sıcak karşılama için Çavu-
şoğlu'na teşekkür ederek "İttifakımıza
göstermiş olduğunuz güçlü şahsi taah-
hütten dolayı da teşekkür etmek istiyo-
rum." dedi. Deprem felaketi sonrasında
Türkiye'ye ve Suriye'ye dayanışma me-
sajları vermek için Ankara'da bulundu-
ğunu belirten Stoltenberg, "Bu aslında
bizim ittifakımızın topraklarında NA-
TO’nun kurulmasından bu yana en ölüm-
cül, en korkunç felakettir. NATO adına
en derin, en içten başsağlığı dileklerimi
Türk halkına ve bu felakette hayatlarını
kaybetmiş olan kişilerin ailelerine ve
sevdiklerine iletmek istiyorum." diye ko-
nuştu.

"İHTİYACINIZ OLDUĞU ANDA 
NATO, TÜRKİYE İLE BİRLİKTE 
BULUNMAKTADIR"
Stoltenberg, Türkiye’deki ilk acil du-

rum faaliyetlerini gerçekleştiren kişilerin
cesaretlerini de alkışladığını dile getirerek
"NATO bu anlamda Türkiye ile dayanışma
içinde bulunduğunu göstermek için bu-
rada bulunuyor. Bu hafta Bakanlar Ko-
mitesi toplantımızda bir saygı duruşunda
bulunduk. İhtiyacınız olduğu anda NATO
Türkiye ile birlikte bulunmaktadır." me-
sajını verdi. Depremin ertesi günü NATO
Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nin
bütün NATO müttefiklerine Türkiye'nin
bu konudaki taleplerini ilettiğini hatır-
latan Stoltenberg, bu aşamadan itibaren

binlerce yardım ve acil arama kurtarma
ekibinin farklı ülkelerce Türkiye'ye gön-
derildiğini ifade etti. Stoltenberg, Tür-
kiye'ye gelen arama kurtarma ekipleri
içerisinde itfaiyeciler, tıbbi uzmanların
da bulunduğuna işaret ederek şunları
kaydetti: "NATO müttefikleri desteklerini
vermeye devam ediyor. Hollanda'dan,
Norveç'ten, Birleşik Krallık'tan ve
ABD'den sağlanan askeri uçaklar gece
gündüz buradaki alana uluslararası yar-
dımları iletmek için çalışıyor. Tabii ki
tıbbi anlamda arama çalışmalarına oradan
aktarılması gereken yaralılara yardımcı
oluyorlar. Yine Arnavutluk, Kanada, Al-
manya birçok farklı finansal ve
farklı yardım yöntemlerini
kullanarak destek verme-
ye devam ediyor. Tabii
ki NATO'nun bütün
ülkelerinde vatan-
daşlarımız milyon-
larca avroyu Türki-
ye'ye aktarmak için
bağış kampanyaları
düzenliyor. Bütün
bunlar dayanışmamı-
zın bir sembolü." Kah-
ramanmaraş merkezli
depremlerin ardından Fin-
landiya ve İsveç'in gösterdiği daya-
nışmanın çok önemli olduğunu belirten
Stoltenberg, İsveç'in martta uluslararası
bir bağışçılar konferansı düzenleyeceğini
söyledi. Stoltenberg, bu konferansta
odaklanılacak noktanın bölgenin yeniden
yapılandırılması ve desteklenmesi oldu-
ğunu vurguladı. Bu bağlamda NATO'nun
da yerinden edilmiş binlerce kişiyi ağır-
lamak için konaklama ve barınma imkanı
sağlamaya çalıştığını aktaran Stoltenberg,
binlerce çadırın Türkiye'ye aktarılması
için stratejik nakliye kapasitesini de
aktive ettiklerini dile getirdi. Bütün bun-
ların hayatların kurtarılmasına yardımcı
olacağına işaret eden Stoltenberg, NA-
TO'nun Türk yetkili mercileriyle sahada
çalışan bir ekibi olduğunu ve bu iki
ekibin omuz omuza çalışmaya devam
ettiğini vurguladı. Stoltenberg, günün
ilerleyen saatlerinde bu çalışmalara destek
veren bazı kişileri alanda ziyaret edeceğini
bildirerek onlara gösterdikleri profesyo-

nellik ve adanmışlıkları için teşekkür
etmek istediğinin altını çizdi. Çavuşoğ-
lu'na kendisini ağırladığı için teşekkür
eden Stoltenberg, "Zaman, müttefiklerin
yan yana durma zamanı, müttefiklerin
Türkiye'yi güçlü bir şekilde dayanışmayla
destekleme zamanı." dedi.

"İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN 
BAŞVURUSUNUN ONAYLANMA 
ZAMANI GELDİ"
Stoltenberg, Finlandiya ve İsveç'in

NATO üyeliği hakkındaki soru üzerine,
kendi pozisyonunun iki ülkenin de baş-
vurusunun onaylanma zamanının geldiği
şeklinde olduğunu söyledi. Her iki ülkenin

de Madrid Zirvesi'nde imzala-
nan Üçlü Muhtıra'dan bu

yana son derece önemli
adımlar attığına dik-

kati çeken Stolten-
berg, şöyle devam
etti: "Silah ihraca-
tıyla ilgili kısıtla-
maları kaldırdılar.
Terörizmle ilgili iş-

birliği konusunda
daha fazla adım attı-

lar. Bu konudaki taah-
hütlerini gösterdiler. İsveç,

aynı zamanda anayasasını de-
ğiştiriyor ve Türkiye'yle ilgili yaptığı ça-
lışmalarda bir daimi mekanizmayı kurup
Türkiye'yle terörizmle mücadele konu-
sunda bu daimi mekanizmanın çalışa-
cağını ifade ediyor." Stoltenberg, bu an-
lamda hem İsveç'in hem Finlandiya'nın
başvurusuyla ilgili onaylama zamanının
geldiğini düşündüğünü vurguladı. Tür-
kiye'nin de son derece meşru güvenlik
endişeleri olduğunu bildiğine işaret eden
Stoltenberg, hiçbir müttefikin de bu ih-
tiyaçları göz ardı ettiğini düşünmediğini
belirtti. Stoltenberg, bu nedenle 3'lü
mutabakat zaptının önemli bir boyutu-
nun terörizmle ilgili olduğunu belirterek
şu ifadeleri kullandı: "Bu anlamda NATO
için terörizmle mücadele en önemli ko-
nulardan bir tanesi. Bir taraftan Vilnius
Zirvesi'ne hazırlanıyoruz. Bununla ilgili
NATO gündeminde terörizm, önemli
maddelerden birini oluşturacak. Aynı
zamanda ittifakın içerisine İsveç ve Fin-
landiya'nın da dahil olması durumunda

uluslararası terörizmle mücadele etme
kapasitemizin artacağına inanıyorum."

"BİR KUTSAL KİTABIN 
YAKILMASI UTANÇ 
VERİCİ BİR FİİL"
İsveç ve Finlandiya'nın üyelik baş-

vurusunun birlikte mi yoksa ayrı ayrı
mı onaylanması konusunda da Stolten-
berg, her ikisinin de şu aşamada onay-
lanabileceğini düşündüğünü dile getirdi.
Stoltenberg, iki ülkenin üyelik başvuru-
sunda temel konunun birlikte onaylanıp
onaylanmamaları değil mümkün oldu-
ğunca kısa sürede İsveç ve Finlandiya'nın
üye olması olduğunu belirtti. İsveç'te
Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına ilişkin
Stoltenberg, bu olayın Türkiye'de çok
büyük ve güçlü reaksiyonlar ortaya çı-
kardığını ve bu acıyı anlayıp paylaştığını
ifade etti. Stoltenberg, "Bir kutsal kitabın
yakılmasının utanç verici bir fiil olduğunu
düşünüyorum. Bu çerçevede Türkiye ve
dünyadaki Müslümanların duygularını
anlıyorum. Bu nedenle de çok güçlü bir
biçimde, şiddetle bu fiili kınadım." diye
konuştu. İsveç'in buna benzer fiilleri en-
gellemesinin de önemli olduğunu belirten
Stoltenberg, İsveç hükümeti ve İsveç
Başbakanı Ulf Kristersson'ın da bu fiilleri
net biçimde kınamasının olumlu oldu-
ğunu söyledi. Stoltenberg, utanç verici,
gayriahlaki ve provokatif olabilen bütün
fiillerin gayrihukuki olmadığını belirterek
şöyle devam etti: "Ancak net biçimde
burada konum ortaya koymak, İsveç hü-
kümetinin de gördüğümüz şekilde atmış
olduğu adımların pozisyonunu netleş-
tirdiğine inanıyorum. Bu nedenle İsveç
ve Finlandiya'nın politikalarının, Tür-
kiye'nin endişelerini anlayan ve aynı za-
manda bunları tanıyan adımlar olduğunu
düşünüyorum. Bu açıdan da bu iki ül-
kenin adaylık başvurusunun onaylan-
masının zamanının geldiğini düşünü-
yorum." İsveç ve Finlandiya'nın adaylık
başvurusunun Türkiye'nin kararı olaca-
ğını vurgulayan Stoltenberg, "Türk hü-
kümeti ve parlamentosu, bu onay ko-
nusuna karar verecektir. Bu, kendi içe-
risinde Türkiye'nin kararıdır çünkü bu
aşamada Türkiye, bu katılım belgelerinin
onaylanıp onaylanmayacağına kendisi
karar verecektir." dedi. (AA)

NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg,
Kahramanmaraş merkezli
depremlerle ilgili, "Bu
aslında bizim ittifakımızın
topraklarında NATO'nun
kurulmasından bu yana 
en ölümcül, en korkunç
felakettir." nitelemesinde
bulundu.

Afrin'deki depremzedeler, hayırseverlerin destekleriyle çadırlara yerleştiriliyor

Depremlerden etkilenen Suriye'nin
kuzeybatısında muhaliflerin kontro-
lündeki bölgelerde büyük yıkımlar ya-
şandı. Afrin ilçesinin Cinderes beldesinde
yüzlerce ev depremden zarar gördü,
çok sayıda bina yıkıldı. Beldede 500'den
fazla kişi depremler nedeniyle hayatını
kaybetti, binlerce depremzede evsiz

kaldı. Yerel meclis ve yerel yardım ku-
ruluşları geçici barınma merkezleri ku-
rarken, buralarda kalacak yer bulmayan
aileler ise çadırlarda yaşamaya başladı.
Evini ve yakınlarını depremde kaybeden
acılı aileler, yaslarını derme çatma ça-
dırlarda tutuyor. Depremzedeler bir
yandan da dondurucu soğuklarla mü-
cadele ediyor. Soğuk havaların hakim
olduğu bölgede depremzedeler kendi-
lerine uzanacak yardım elini bekliyor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), beldede
arama ve enkaz kaldırma çalışmalarını
sürdürüyor. Cinderes'teki depremze-
delerden Nawaf Abidon, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, depremde enkaz
altında kalmaktan son anda kurtuldu-
ğunu ancak evini kaybettiğini söyledi.

Abidon, "Kalacak yer kalmadı, sokaklar
evimiz oldu. Okullar dolu, geçici barınma
merkezleri doldu. Evi olanlarla 4-5 aile
bir arada kalıyor. Çocuklar hasta, şu an
ne yapacağımızı bilmiyorum. Durumlar
çok ama çok kötü, kalacak bir ev bul-
madığımız için çadırlara sığındık." ifa-
desini kullandı. Kaldıkları çadırın da-
yanıksız olduğunu belirten Abidon, "Sı-
ğındığımız çadırlar da çok iyi değil, ba-
rınmaya elverişli değil. Evdeki eşyala-
rımızın tümü enkaz altında kaldı." diye
konuştu. Cinderes sakinlerinden Emin
Hac Sado da depremde evini kaybettiğin
belirterek çadırını enkazın yanına kur-
duğunu dile getirdi. Sado, bölgede ev
kiralarının 100 dolar civarında olduğunu
ve bu parayı karşılayacak güçleri bu-

lunmadığını vurgulayarak hayırsever-
lerin destekleriyle çadır temin edebil-
diğini anlattı. Başka bir yere gidecek
durumlarının olmadığını vurgulayan
Sado, çok sayıda ailenin evsiz kaldığını
ve ilçede depremzedeler için kurulan
geçici barınma merkezleri ile çadır kent-
lerin dolduğunu belirtti. Sado, "Hayır-
severlerin desteğiyle inşallah buralar
tekrar imar edilir ve enkaz bir an önce
kaldırılır. Belki ülkeler bize destek olur.
Bu deprem, Allah’ın bir takdiriydi."
dedi. Depremlerde Suriye'de, yarısından
fazlası muhaliflerin kontrolündeki böl-
gelerde olmak üzere, en az 3 bin 688
kişi hayatını kaybetti, 14 bin 749 kişi
yaralandı. (AA)

Depremlerden etkilenen
Suriye'nin kuzeybatısındaki
Afrin ilçesinin Cinderes
beldesinde yüzlerce bina
yıkılırken, binlerce
depremzede hayırseverlerin
desteğiyle sağlanan çadırlarda
barınmaya başladı. 
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Bursaspor'un ertelenen iki maçının tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.
Timsah, önce Amedspor ile sahasında karşılaşacak.

Kahramanmaraş merkezli ya-
şanan ve 10 ili etkileyen deprem
afeti nedeniyle ertelenen 24 ve 25.
hafta karşılaşmalarının tarihleri
Türkiye Futbol Federasyonu resmi
internet sitesinden açıklandı. Bur-

saspor, Amed Sportif Faliyetler ile
5 Mart Pazar günü Timsah Arena’da
oynayacak. Sivas Belediyespor -
Bursaspor maçı ise 15 Mart Çar-
şamba günü oynanacak. Karşılaşma
Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kom-

pleksi‘nde yapılacak. Maçların sa-
atleri henüz açıklanmazken, maç
programlarında değişikliğin olabi-
leceği bildirildi. Liglerde kalan maç-
ların gün ve saatli fikstürünün
daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Bursaspor, hazırlıklarına salonda yaptığı kuvvet çalışmasıyla
devam etti. Hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde
sürdüren Bursaspor, günün ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetimindeki an-
trenmanda yeşil-beyazlı takım kuvvet çalışmaları
yaptı. Bursaspor hazırlıklarını dün akşam
yaptığı  antrenman ile sürdürdü.

11

Eskişehirspor ve Bursaspor taraftarları sos-
yal medya üzerinden harekete geçerek iki ta-
kımı aralarında bir hazırlık maçı organize

edilmesini ve maçtan elde edilecek hasılatın
deprem bölgesinde gönderilmesi çağrısında

bulunmuştu. Eskişehirspor Kulübü Başkanı
Erkan Koca, Sakarya Gazetesi‘ne yaptığı

açıklamada taraftarın bu isteğine olumsuz
yanıt verdi. Eskişehirspor taraftarla-

rının, Bursaspor ile maç istemesine
değinen Başkan Koca, “Şuan ki

ortamda böyle bir organizas-
yona olumlu bakmıyoruz.

Taraftarlarımız her kulvar-
da üstlerine düşeni fazla-
sıyla yaptı ve yapmaya

da devam ediyorlar. Ama
şuan Bursaspor ile bir

özel maç düşünmüyo-
ruz” yorumunda

b u l u n -
du.

A Milli Erkek Basketbol ta-

kımımızın Letonya ve Belçika

karşılaşmalarının aday kadrosu

açıklandı. Frutti Extra Bursas-

por'dan Onuralp Bitim ve Yi-

ğitcan Saybir aday kadroya ça-

ğırılan isimler oldu. A Milli Er-

kek Basketbol takımımızın FIBA

2023 Dünya Kupası Elemeleri

ikinci tur I Grubu'nda Letonya

ve Belçika ile oynayacağı mü-

sabakaların 15 kişilik aday kad-

rosu belli oldu. Milli takım aday

kadrosuna Frutti Extra Bursas-

por'dan Onuralp Bitim ve Yi-

ğitcan Saybir ay-yıldızlıların ba-

şantrenörü Ergin Ataman ta-

rafından davet edildi. Ay-yıl-

dızlılarımız, 24 Şubat Cuma

günü Letonya ve 27 Şubat Pa-

zartesi günü Belçika ile karşı

karşıya gelecek. Millilerimiz bu-

gün İstanbul Sinan Erdem Spor

Salonu'nda bir araya gelerek ça-

lışmalarına başlayacak.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

Paralimpik şampiyonu Öztürk formasını 
depremzedeler için açık artırmaya çıkardı
Paralimpik oyunlarda üst üste iki altın
madalya kazanan milli masa tenisçi Abdullah
Öztürk, şampiyonluklar yaşadığı ay-yıldızlı
formasını, depremzedelere maddi destek

sağlayabilmek için açık artırmaya çıkardı.

Abdullah Öztürk, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 2016 Rio ve 2020
Tokyo'da altın madalya kazandığında
giydiği milli formanın önemine dik-
kati çekerek, "Hayalimde bu formayı
üçüncü kez şampiyon olmak için
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda
giymek vardı. Aziz milletimiz bu sü-
reçte kenetlenerek dev bir yardım

okyanusu oluşturdu. Ben de bu kıy-
metli sürece bir damla su olabil-
mek adına sporculuk hayatımın
en kıymetli formasını deprem-
zede vatandaşlarımız için açık
artırmaya koyuyorum. Bütün
dualarımız deprem bölgesindeki
vatandaşlarımızla. Yaralarımızı
hep birlikte saracak ve engelleri
hep birlikte aşacağız." ifadelerini
kullandı. (AA)

Jokic, Doncic'i devirdi
Batı Konferansı'nın zirvesindeki Den-

ver Nuggets, konferansta ilk 6'ya girerek
play-off'lara doğrudan katılmayı amaç-
layan Dallas Mavericks'i 118-109 mağlup
etti. Peş peşe 3. karşılaşmasını kazanan
ev sahibi Nuggets'ta Nikola Jokic 14
sayı, 13 ribaunt, 10 asistle "triple double"
yaptı. Jeff Green 24 sayı, Michael Porter

22 sayı, 5 ribauntla oynadı. All-star oyun-
cusu Kyrie Irving'den yoksun sahaya
çıkan Mavericks'te ise Luka Doncic 37
sayı, 9 asist, 4 top çalmayla sahanın en
etkili ismi oldu. Öte yandan Batı Konfe-
ransı'nda play-in potasına girmeye çalışan
Los Angeles Lakers, sahasında New Or-
leans Pelicans'ı 120-102 yendi. (AA)
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Deprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları ile ilgili

AFAD
koordinatörlüğünde

Özkaymak ve Dokuz
Eylül Üniversitesi

Deprem Araştırma ve
Uygulama Merkezi

Müdürü Prof. Dr. Hasan
Sözbilir ile Osmangazi

Üniversitesi Jeoloji
Mühendisliği Bölümü

Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Volkan Karabacak'tan

oluşan ekip "asrın
felaketi" olarak nitelenen

Kahramanmaraş
merkezli depremlerin

ardından bölgede
gözlenen yüzey kırıkları

ile deprem sarsıntısı ve
yer çekimiyle ilişkili
yeryüzünde gelişen

diğer olayları inceledi.
Bilim insanları yaptıkları

incelemeler ve tespitler
sonrasında kapsamlı

rapor hazırlayacak.

AA muhabirine deprem bölgesinde
yaptıkları incelemelerle ilgili bilgi veren
Özkaymak, bölgedeki depremlerin plaka
sınırlarında meydana geldiğini belirterek,
"Bu depremlerle kabul ölçeğinde yırtıl-
malar meydana geliyor. İlk deprem Hatay,
Adıyaman, Malatya arasında yüzlerce
kilometre uzunluğunda kırıklar meydana
getirdi. Bunları haritaladık, yaptığımız
gözlemlerde sol yanal şekilde Anadolu
blokunun hareketini görüyoruz. Bu, dep-
remin ilk şokunun neden olduğu defor-
masyon yani yüzey kırığı." diye konuştu.
Bölge boyunca görülen yüzeydeki kırıl-
maların ve yer değiştirmelerin depremin
kırdığı fayı gösterdiğini söyleyen Öz-
kaymak, "Bununla beraber yer çekiminin
de etkisiyle deformasyonlar oluyor, bunlar
da ikincil deformasyonlar. Bölgede ana
şokla beraber sarsıntı meydana geldi,
bununla beraber deprem dalgaları oluştu.
Bu dalgalar aynı suya taş attığımızda
dairesel dalgaların oluşmasına benzer
şekilde karanın içerisinde dalgalar oluş-
turuyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu
deprem dalgalarının, yer çekimi etkisiyle
deformasyonlara sebep olduğuna işaret
eden Özkaymak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bunlardan bazıları kaya düşmeleri. Ka-
yalar depremlerle çatlaklarla ayrışarak
daha kolay düşüyor, heyelanlar meydana
gelebiliyor. Bunlar Antakya'da gördüğü-
müz gibi büyük yarıkların, vadilerin oluş-
masına neden olabiliyor. Bunlar depremin
tetiklediği sarsıntıyla birlikte yer çeki-
minin de etkisiyle bizim yanal yayılma
dediğimiz olaylar. Kütle halinde büyük
geniş alanlar yana doğru yayılıyorlar.
Bunlar, genellikle vadinin içine doğru
hareket eden türde heyelanlar. Böyle
büyük depremlerde binlerce benzer he-
yelan gerçekleşiyor." Kahramanmaraş

Göksun Kuşkayası Dağı'ndaki yer hare-
ketlerine değinen Özkaymak, şunları
anlattı: "Orada gördük ki deprem ve ar-
dından meydana getirdiği artçılarla be-
raber yüksek alanlarda kayalar, vadi bo-
yunca aşağıya doğru dökülüyor. Orada
bir alan var, uzaktan çok siyah görünüyor
ama gittiğimizde çamur olduğunu gör-
dük. Bir volkanik lav akışı söz konusu
değil, çok bilgi kirliliği var burada, orası
zaten bir volkanik alan da değil, tortul
kayaçların olduğu bir bölge. Kayalar dü-
şerken tozu dumana katarak düşüyor,
tozu havaya kaldırıyor. Toz, volkanik bir
durum gibi algılanıyor ama söz konusu
değil."

ZEMİN SIVILAŞMASI
Büyük depremlerde zemin sıvılaş-

masının sıklıkla gözlendiğini anlatan
Özkaymak, bunun deprem açısından sı-
radan bir olay olduğu yorumunu yaptı.
Prof. Dr. Çağlar Özkaymak, şunları söy-
ledi: "Deprem sonrasında yer altı su se-
viyesi yüksekse Amik Ovası gibi düz

alanlarda, akar su çöker-
leriyle buluşan kum-

lu malzeme,
sürtün-

menin azalmasıyla yukarı çıkıyor ve ze-
min bataklık gibi davranıyor. Yerin altında
kum, suyla beraber yüzeye çıkıyor, top-
raktan itibaren 14 metreye kadar olan
kısımda yer altı suyu varsa buna etki
ediyor. Bu Amik Ovası gibi alanlarda
sıklıkla gözlenen normal bir olay. Bizim
hatamız, alüvyon bölgelere kentlerimizi
inşa ettiğimiz için zeminlerden dolayı
binaların ilk 2 katları toprağa gömülüyor
ya da binanın yana devrildiğini görüyo-
ruz." Deprem sonrası İskenderun'daki
deniz seviyesindeki artışı değerlendiren
Özkaymak, depremle yer kabuğunun
sallandığını, doğal olarak bölgedeki su-
larda bir dalgalanma meydana geldiğini
ve bunun depremlerden sonra sıkça rast-
lanan bir durum olduğunu kaydetti. Öz-
kaymak, suların zaman içinde dengeye
geleceğini, insanları tedirgin edecek bir
durum bulunmadığını aktardı.

"YÜZEYDEKİ KIRIKLAR 
FAYIN YANSIMASI"
Yaptıkları çalışmayla iki depremde

kırılan fayı haritaladıkları bilgisini veren
Özkaymak, yüzeydeki kırıkların fayın
yansıması olduğunu bildirdi. Özkaymak,
şu değerlendirmelerde bulundu: "Antakya
ile Malatya arasında yaklaşık 300 kilo-

metre mesafede çizgisel olarak, zaman
zaman sıçrayarak devam eden de-

formas-

yon var, yer yer 50 metreye ulaşan ge-
nişlikleri bulunuyor ve yüzeyi kırarak
ilerliyor. Zaman zaman sıçrama olsa da
çizgisel devamlılığı olan bir kırık, Türkiye
diri fay haritasında da tanımlanmış
faylar. Güneyde Hatay Kırıkhan'dan baş-
lıyor, Hassa, İslahiye, Nurdağı, Türkoğ-
lu'na, oradan Kahramanmaraş'ın güne-
yinden Gölbaşı'na dönüyor, oradan da
Adıyaman Çelikhan'a dönüyor. Yüzey
kırıkları bir süre sonra yağışların etkisiyle
kaybolacak ancak morfolojik olarak var-
lığını sürdürecek. Yüzey kırıklarında fay
oldukça saçaklanarak ilerliyor. Nurdağı
kısmında, Fevzipaşa'da çok net gözlem-
leniyor. Pazarcık bölgesinde çizgisel gidiyor
ama bazı yerlerde saçaklanıyor. Bu fayın
geometrisi ile alakalı. Saçaklarda yüzey
kırıkları kollara ayrılarak dağılıyor ama
yerin derinliklerinde birleşerek ana kırığa
gidiyor. Yüzeydeki bu görüntünün sebebi
de oradaki kaya yapısı, kabuk yapısı ve
fayın geometrisiyle ilişkili." Yer altında
kayaçların içerisinde ya da kırıklarda yer
alan su kaynaklarına da dikkati çeken
Özkaymak konuşmasını şöyle tamamladı:
"Bazı su kaynakları kesilebilir, bazılarının
debileri artabilir, bazı sular yer altında
daha derinlerden gelen sıcak sular ile ka-
rışıp ısınabilir ya da mevcut sıcak sular,
soğuk sular ile karışıp soğuyabilirler, su-
ların kimyasal özellikleri değişebilir. Ba-
rajlar ve göller gibi yüzeydeki su tabanla-
rında sarsıntı ile oluşan su altı heyelanları,
su altındaki sıvılaşmalar gibi olaylar göz-
lenebilir. Bu durumlarda suyun tabanın-
daki ya da kenarındaki kumlu, killi çamurlu
malzeme ile karışması olağandır. Birkaç
hafta içerisinde dengelenerek sabitlenir,
paniğe sebep olacak bir şey değildir, dep-
remlerden sonra sıklıkla gözlenen normal
durumlardır." (AA)

Kahramanmaraş
merkezli depremlerin
etkilediği
Adıyaman'da, gönüllü
öğretmenler
kurdukları çadırları
eğitim yuvasına
dönüştürdü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili
etkileyen depremlerde en çok hasar
gören illerden biri olan Adıya-
man'da, bir araya gelen gönüllü
öğretmenler çadır kentin olduğu
Sümerevler Atletizm Pisti'nde üç
çadır kurdu. Çadırları ilkokul, or-
taokul ve lise grubuna ayıran öğ-
retmenler, kapılarına Türk bayrağı
asarak eğitime başladı. Öğretmen-
ler müfredatın yanı sıra lise ve
üniversiteye hazırlık aşamasındaki
öğrencilere ayrı eğitim veriyor.

SIRA VE MASALARI 
HASAR GÖRMEMİŞ 
OKULLARDAN TEMİN 
ETTİLER
Çankırı İl Milli Eğitim Müdür

Yardımcısı Arif Kırkpınar, AA
muhabirine, 15 gönüllü öğret-
menle Adıyaman'a geldiklerini
söyledi. Milli Eğitim Bakanlı-
ğının personelinin sahada ol-
duğunu belirten Kırkpınar,
"Hem lojistik destek manasın-
da hem insani hem arama kur-
tarma manasında, biz de sü-
recin her kademesinde saha-
daydık. Arkadaşlarımızla bu-
raya geldiğimizde, baktığımız-
da, ilk ihtiyacımız eğitim alan-
larıydı. Çadırlarımızı temin
ettik. Çadırlarımızı oluştur-

duktan sonra bölgede hasar gör-
memiş okullardan sıra, masa te-
minini gerçekleştirdik. Daha sonra
kaynak kitap, defter şeklinde onları
temin ettik." dedi. Her ilden gelen
gönüllü öğretmenlerle derslere baş-
ladıklarını aktaran Kırkpınar, "Milli
Eğitim Bakanlığımızdan personel
daire başkanlarımız var. Onların
destekleriyle süreç genişleyerek
çadır alanlarında kurulan eğitim
ortamlarının olduğunu biliyoruz.
Eğitim faaliyetlerimiz güzel bir şe-
kilde başladı. Çadır bölgesinde süreç
devam ettiği müddetçe bizim de
faaliyetlerimiz devam edecek." ifa-
delerini kullandı. İlkokul grubuna
birleştirilmiş sınıfta ders verdiklerini
belirten Kırkpınar, şunları kaydetti:
"Ortaokul grubumuzda daha çok
liselere hazırlık şeklinde devam edi-
yoruz. Lise gruplarımızda da üni-
versiteye hazırlık şeklinde, sınavlara
hazırlık noktasında şu an için devam
ediyoruz. Elimizde hikaye kitapla-
rımız, masal kitaplarımız vesaire
var. Hazırlık gruplarında olmayan
öğrencilerimizi de kitaplarımızla
ödevlendirip takiplerini yapıyoruz.
Ayrıca öğretmenlerimiz soru çözme
noktasında çadırlarında olup diğer
öğrencilerimiz geliyor. Çözemedik-
leri soruyu öğretmenlerimize sorup
soru çözme noktasında da öğren-
cilerimize destek oluyoruz." (AA)
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