
MİLLİ YAS

Başlattığı yardım kampanyası kapsamında 
deprem bölgesine 175 TIR dolusu yardım 
malzemesi gönderen Nilüfer Belediyesi, şimdi 
de barınma ihtiyacı olan depremzedeler için 
“Evim evin olsun” kampanyası düzenliyor.Kah-
ramanmaraş merkezli iki depremin yaralarının 
sarılması için Türkiye’nin dört bir yanında 
başlatılan yardım seferberliği 5. günde de de-
vam etti. Nilüfer Belediyesi’nin sürdürdüğü 
yardım kampanyasına da günlerdir vatandaş-
lardan büyük destek yağıyor. n 4. sayfada

Deprem  afetinde yıkımın fazla olduğu yerlerden 
birisi olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesine kriz 
yönetimi için görevlendirilen Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Yaraları 
hep beraber devlet millet kaynaşmasıyla sa-
racağız” dedi.  n 8. sayfada

Gemlik’ten tekneyle açıldıktan sonra kaybolan ve 
Kocaeli’nin Darıca ilçesi sahilinde cesedi bulunan 
Yılmaz Sezer’in (78) öldürülmesine ilişkin da-
vanın görülmesine devam edildi. Bursa 11. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sa-
nıklar Emre Çağlar D. ile Güler Ö, cezaevinden 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracı-
lığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Göksel Ş, Erdem 
A, Ali E. ve Ercan A. ile taraf avukatları da du-
ruşma salonunda hazır bulundu. n 3. sayfada

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda be-
lirlenen yardım toplama merkezleri, depremin ya-
şandığı ilk günden itibaren adeta bir fabrika gibi 
çalışıyor. Yardım fabrikasının gönüllü işçileri, yine 
gönüllüler tarafından getirilen tüm yardım malze-
melerini tek tek sınıflandırıyor, koliliyor ve tırlara 
yükleyip afet bölgesine gönderiyor.  n 2. sayfada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, “asrın felaketi” olarak nitelenen, 
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu 
bölgelerindeki 10 ili etkileyen deprem-
lerin ardından geldiği Adıyaman’da açık-
lamada bulundu. Türkiye’nin tarihinin 
en büyük felaketlerinden biri ile karşı 
karşıya olduğunu belirten Erdoğan, Pa-
zartesi günü ardı ardına yaşanan, önce 
7.7, ardından 7.6 büyüklüğündeki dep-
remlerin çok büyük kayıplara yol açtığını, 
10 ilde ciddi yıkımların olduğunu söyledi. 
Önceki gün, depremin merkezi olan 
Kahramanmaraş ile Hatay ve Adana il-
lerini ziyaret ederek, oradaki durum 
tespitlerini yaptıklarını anımsatan Er-
doğan, dün de Gaziantep, Osmaniye 
ve Kilis’te olduğunu, burada da durum 
tespitlerini yaparak, depremzedelerle 
bir arada olduğunu kaydetti. Adıya-
man’dan da Malatya’ya hareket ede-
ceklerini belirten Erdoğan, öncelikle 
Adıyaman’a ve tüm Adıyamanlılara baş-
sağlığı, yaralılara acil şifalar diledi. “Ya-
şadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin 
kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum.” 
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle 
konuştu: “Maalesef son tespitlere göre 
10 ilimizde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımızın sayısı 18 bin 991’e yükseldi. 
Kurtarılanların sayısı 75 bin 523’e ulaştı. 
Ayrıca bölgeden, 76 binin üzerinde va-
tandaşımız talepleri üzerine, ülkemizin 
diğer illerine tahliye edilmiştir, gönde-
rilmiştir. Adıyaman’da ise yıkılan 1944 

binada 3 bin 225 vatandaşımız vefat 
ederken, 12 bin 432 vatandaşımız da 
yaralı olarak kurtarılmıştır. Vefat eden 
kardeşlerime Rabbimden rahmet dili-
yorum. Biliyoruz ki bizim inancımıza 
göre bu tür afetlerde vefat edenlerin 
makamı şehadettir, şehitliktir. Depremde 
hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizin 
yakınları itibarıyla söylüyorum, inşallah 
bu binaların hepsini bir yıl içerisinde 
yetiştirmekte kararımız var. Gerek ba-
kanımıza, gerek ilgili birimlerimize bu 
konuda gerekli talimatları verdim.” Dep-
rem anından itibaren devletin tüm ku-
rumları, personeli, teçhizatı, araç ge-
reçleri, arama kurtarma ve yardım faa-
liyetleri ile alanda olduğunu vurgulayan 
Erdoğan, “Depremin yıkım etkisi 10 
ilimize ve 500 kilometrelik bir alana 

yayıldığı için, işimiz maalesef çok zor 
oldu. Buna bir de bölgede ilk müdahaleyi 
ve organizasyonu yapacak kamu gö-
revlilerinin çoğunun ya kendisinin ya 
ailesinin yıkımlar altında kalması da 
eklenmiştir.” dedi. 

“DEVLETİMİZ VE MİLLETİMİZ  
TÜM İMKANLARIYLA  
DEPREMZEDELERİN  
İMDADINA KOŞMUŞTUR” 
Bölgenin, yakın dönemde rastlanıl-

mayan şiddette bir kış yaşıyor olmasının 
da bir diğer engel olarak karşıya çıktığına 
dikkati çeken Erdoğan, yolların bir kıs-
mının depremin yol açtığı yıkıntılar, 
bir kısmının hava şartları, bir kısmının 
ise dışarıdan gelen ve içeride yoğunlaşan 
araçlar sebebiyle ciddi bir trafik yüküne 
maruz kaldığını söyledi. Erdoğan, tüm 

bu olumsuzluklara rağmen, milletle bir-
likte devletin tüm imkanlarını deprem 
bölgesine, AFAD’ın koordinesinde yön-
lendirdiklerini belirterek, şunları kay-
detti: “Ülkemizin diğer tüm şehirlerin-
deki kamu imkanlarını, deprem bölgesi 
için harekete geçirdik. Afet bölgesi ve 
olağanüstü hal ilanı kararı aldık. Bazı 
maalesef kendini bilmezler soygun ya-
pıyorlar, marketleri soyuyorlar, iş yer-
lerine saldırıyorlar. Bazıları da maalesef 
suistimaller peşinde koşuyorlar. Ola-
ğanüstü hal ile devlet, bu konudaki yet-
kileri eline almış ve bundan sonraki 
süreçte bu suistimalleri yapanlar yaka-
landığı anda bunlara gerekli olan mü-
eyyideler uygulanacaktır. Tabii bu süreçte 
bazı eksiklikler, aksaklıklar da yaşan-
mıştır. Ama devletimiz ve milletimiz 
tüm imkanlarıyla depremzedelerin im-
dadına koşmuştur. Örneğin Adıya-
man’da ilk andan itibaren Ulaştırma 
Bakanım Adil Bey burada olmuştur. 
Ardından Kilis’ten Mehmet Muş Ba-
kanım da buraya, oradaki görevi bittikten 
sonra gelmiş ve iki bakanımın riyasetinde 
burada çevre illerden, değişik illerden 
gelen valilerimizle birlikte, buradaki ça-
lışmalar yürütülmeye başlanmıştır ve 
yürüyor. Her zaman önceliğimiz insan 
olmuştur, can olmuştur. Bizim, istismara 
fırsat vermeyeceğimiz ve bu konudaki 
samimiyetimiz kimse tarafından Allah’ın 
izniyle sorgulanamaz.” 

“Şimdi kira yardımı,  
bir yılda konutlar teslim”
“Şimdi kira yardımı,  
bir yılda konutlar teslim”

Hane başına 15 bin lira taşınma yardımı ve 
gidecekleri bölgede kira yardımı yapılacağını 
anlatan Erdoğan, bir yıl içinde yeni konutların 
yapılarak teslim edileceğini söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İş dünya-
mızdan, esnafımıza her kesimden insanımızın AFAD 
hesaplarına yaptıkları yardımların her kuruşu, deprem 
bölgesindeki faaliyetler için harcanmaktadır” dedi. 

n Haberin devamı 6. sayfada

Türk savunma sanayisinin önde 
gelen mühendislik şirketlerinden 
STM Savunma Teknolojileri 
Mühendislik ve Ticaret AŞ 
tarafından üretilen Duvar Arkası 
Radar (DAR) cihazı, deprem 
bölgesindeki arama kurtarma 
çalışmalarında etkin rol üstleniyor.

Asrın felaketi olarak nitele-
nen, Akdeniz, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu bölgelerinde 
10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremle-
rin ardından arama kurtar-
ma çalışmaları devam edi-
yor. Türkiye ve dünyanın 
dört bir yanından deprem 
bölgesine gelen arama kur-
tarma ekiplerinin çalışma-
larına savunma sanayisi fir-
maları da ürettikleri tekno-
lojiyle destek veriyor. 

n 12. sayfada

“Merhametin başkenti Bursa 
kara günde de örnek oluyor”

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 
Kahramanmaraş merkezli olarak on ilde 
gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden 
sarsan depremin ardından, bölge halkına 

destek vermek amacıyla Türkiye’nin diğer 
illerinden olduğu gibi Bursa’dan yapılan 
yardımların aralıksız olarak bölgeye gön-
derildiğini belirtti. n 4. sayfada

n Haberi 6’da

Nilüfer’den “Evim Evin 
Olsun” kampanyası 

Gemlik’teki şeytani  
cinayetin zanlısı yargılanıyor

Bursa’nın yardım fabrikası
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Merkez üssü Kahramanmaraş 
olan ve çevresindeki 10 ilde can ve 
mal kaybına yol açan deprem felaket 
nedeniyle Özel Medicabil Sağlık Grubu 
bölgeye hekimler ile hemşirelerden 
oluşan 13 kişilik sağlık ekibi gönderdi. 
Perşembe günü sabahı Bursa’dan ha-
reket eden ve aynı gün deprem böl-
gesine ulaşan Medicabil Sağlık ekibi 
hastalara tıbbi müdahale ve tedavi 
ile yaraları sarmaya destek oluyor. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Özel 
Medicabil Sağlık Grubu Yönetim Ku-
rulu Başkanı Prof. Dr. Ömer Faruk 
Bilgen, “Büyük bir felaketle karşı kar-
şıyayız. Gün birlik ve beraberlik günü. 
Biz de sağlık grubu olarak bölgeye bir 
sağlık ekibi sevk ettik. Elimizden gel-
diğince ve hastanemizin olanakları 
çerçevesinde yardımlarımız devam 
edecek. Ülkemizi yasa boğan depremde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rah-
met, yaralılarımıza da acil şifalar dili-
yoruz” dedi. (Bülten)

Yüzyılın felaketinde yaralar, devlet-
millet işbirliğiyle tam bir seferberlik ha-
linde sarılıyor. Seferberliğe Büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gö-
nüllülerle birlikte toplam 2177 personel, 
311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kur-
tarma köpeği ile destek veren Bursa, 
özellikle yardım toplama konusunda da 
örnek çalışma sergiliyor. Bugüne kadar 
gerek yurtiçi gerekse de yurtdışında ya-
şanan doğal afetlerde tek yürek olan 
Bursa, yardımseverliğini yüzyılın fela-
ketinde de en iyi şekilde ortaya koydu. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Sımsıkı 
sarılacağız, yaralarımızı saracağız’ slo-
ganıyla başlatılan yardım kampanyası 

için tarihi belediye binası, 
Büyükşehir Belediyesi 
merkez binası, 
BUSKİ, GUHEM 
a r k a s ı n d a k i 
şantiye hizmet 
binası, Büyük-
şehir Stadyu-
mu, TÜYAP fuar 
alanı, Büyükşehir 
Demirtaş yerleşkesi 
ve Merinos AKKM yar-
dım toplama merkezleri olarak 
belirlendi. 

GÖNÜLLÜ ORDUSU İŞ BAŞINDA 
Yardım toplama merkezleri, ilk gün-

den itibaren gönüllülerin 
akınına uğradı. Dep-

rem bölgesindeki 
bir yaraya mer-
hem olabilmek 
u m u d u y l a 
AFAD’ın açık-
ladığı acil ihti-

yaç listesine göre 
destekte bulun-

mak isteyen vatan-
daşlar, toplama merkez-

lerine koştu. Yardım merkez-
lerine gelen eşya ve gıdaların sınıflandı-
rılması, kolilere doldurulup yüklenmesi 
de önemli bir iş gücü gerektirirken, bu 
sorun da yine gönüllüler tarafından çö-

züldü. Özellikle yardım toplamada önemli 
bir üs haline gelen TÜYAP fuar alanı, 
adeta yardım fabrikasına dönüştü. İşçi-
lerin tamamen gönüllülerden oluştuğu 
fabrikada, bağışlanan yardımlar ‘tek tek 
sınıflandırılıp’ ayrılıyor. Türlerine göre 
özenle kolilere doldurulan yardımlar, 
daha sonra tırlara yüklenip afet bölgesine 
yollanıyor. Yoğunluğun fazla olması ne-
deniyle gönüllülerin mesaisi 24 saat sü-
rerken, yorulan veya işi nedeniyle ayrıl-
mak zorunda kalan gönüllünün yerini 
hemen bir yenisi alıyor ve çalışma ke-
sintiye uğramadan aralıksız devam ediyor. 
Depremin ilk günü başlayan çalışma ile 
birlikte, bugüne kadar 511 tır afet böl-
gesine gönderildi. (İHA)

Bursa’nın yardım fabrikası

Kahramanmaraş 
merkezli 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki 
depremlerin ar-
dından yardım 
seferberliğine ka-
tılan Osmangazi 
Belediyesi’nin ik-
ram çadırları da kısa 
sürede deprem bölge-
sinde yerini aldı. Depremden 
en çok etkilenen illerden biri olan Ha-
tay’ın Antakya ilçesinde bulunan çorba 
dağıtım ekipleri, depremzedelerin der-
dine derman olmaya çalışıyor. Belediye 
ekipleri, sabahın erken saatlerinden 

itibaren depremzedelere ve arama kur-
tarma çalışmalarına katılanlara her 
gün 2 bin çorba ile ekmek ve su dağıtımı 
yapıyor. Osmangazi Belediye Başkanı 
Mustafa Dündar, tüm imkanları dep-
remzede vatandaşlar için seferber et-
tiklerini ifade ederek, “Arama kurtarma 
ekiplerimizle, iş makinelerimizle, yar-

dım tırları ve sıcak çorba 
ile yemek ikramla-

rıyla depremzede 
vatandaşlarımı-

zın yaralarını 
sarmak için 
çabalıyoruz. 
Belediyemizin 

mobil ikram 
aracı ile Ha-

tay’daki depremze-
delere sıcak çorba ve çay 

ikram ederek bir nebze olsun içle-
rini ısıtmak istiyoruz. İnşallah millet 
olarak bir daha böyle acılar yaşamayız. 
Allah her türlü afetten ülkemizi ve 
milletimizi korusun” dedi. (İHA)

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde 
Gürsu Belediyesi Kahramanmaraş, Hatay 
ve Malatya’da ekipleri ile beraber mü-
cadele veriyor. Gürsu’da oluşturulan bir 
koordine merkezinde yardımlar koordine 
edilirken saha ekipleri enkaz altındaki 
vatandaşlarımıza ulaşıyor, yerel destek 
ekipleri ise ihtiyaçlara cevap veriyor. 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık’ın 

Gürsu’da organize ettiği çalışma sonrası 
Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine 
giden 11 kişilik ekip orada bir sahra aş 
evi kurdu. Yanlarında Gürsulu halkın 
gıda yardımlarını da götüren ekip hemen 
organize olup yemek yapma işlemine 
başladı. Hem afetzedelere hem ekiplere 
sıcak yemek çıkartan ekip her gün bin 
kişiye sıcak yemek dağıtımı yapacak. 
Gıda yardımlarını Gürsu Kültür Mer-
kezi’ndeki yardım koordine merkezinden 
temin eden ekibe destek vermek isteyen 
vatandaşlar Gürsu Belediyesi ile irtibat 
kurabiliyor. Günlerdir hem afetle hem 
de gıda sorunu ile mücadele eden afet 
bölgesinde sıcak bir kap yemeğin anlamı 
ise çok büyük. Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık, “Hiç uyumuyoruz, hiç 
durmuyoruz, gönlümüz afet bölgesinde. 
Elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Eki-
bimiz orada afet bölgesindeki ekiplere 
ve vatandaşlara yemek ulaştırıyor. Bizler 
bu zorluğu beraber aşacağız” diye ko-
nuştu. (İHA)

Mustafakemalpaşa’da faaliyet 
gösteren ekmek fırınları, deprem-
zedeler için harekete geçti. 

Kahramanmaraş’ta meydana ge-
len yıkıcı depremin ardından afet 
bölgesine yönelik yardım seferberliği 
hızla sürerken, Mustafakemalpa-
şa’dan üç ekmek fırını da bölgeye el 
uzattı. Üç fırın 10 bin ekmek yolladı. 
Geceden ara vermeden üretim yapan 
üç fırının hazırladığı ekmek yardım-
ları, AFAD aracılığı ile Kahraman-
maraş’a gönderildi. (İHA)

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 
hizmet vermek üzere deprem bölgesine 
gönderilen Bursa İl Millî Eğitim Müdürlü-
ğünün 25 bin kişilik yemek kapasiteliseyyar 
mutfak ekibi Hatay-Kırıkhan’da sıcak yemek 
hizmeti vermeye başladı. Bursa’da meslek 
liseleri salgın döneminde olduğu gibi ülke-
mizde yaşanan deprem sonrasında da 
önemli görevler üstleniyor. Kahramanmaraş 
merkezli meydana gelen ve birçok ilde etkili 
olan depremin meydana geldiği bölgede 
vatandaşlara destek olmak amacıyla Bursa 
İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından meslek 
liselerinden oluşan seyyar mutfak ekibi ku-
ruldu. Depremden etkilenen vatandaşlara 
sıcak yemek desteği vermek üzere berabe-
rinde erzak yüklü 5 tır ile birlikte yola çıkan 
ekip, Hatay-Kırıkhan’da sıcak yemek hizmeti 
vermeye başladı. (Bülten)

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları 
Birliğine (BESOB) bağlı Bursa Tenekeciler 
Sobacılar Sıhhi Tesisat Isıtma ve İklimlen-
dirme Sanatkarları Odasınca soba üretici-
lerine ve esnafa yapılan çağrı sonucu 600 
soba ve ekipman toplandı. Bunlar, Os-
mangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin 
aracılığıyla deprem bölgesindeki afetzedelere 
iletilmek üzere yola çıkarıldı. Türkiye Esnaf 
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Koopera-
tifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) 
Genel Başkan Vekili Bahri Şarlı, yaptığı 
açıklamada, afet zamanlarında esnafın her 
zaman yardıma koştuğunu, bu felakette 
de yardımlarını eksik etmediğini belirtti. 
BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de BE-
SOB’un tüm imkanlarını, afetzedelerin ya-

ralarını sarmak için seferber ettiğini kay-
dederek, “Yardım çağrımıza kulak veren 
tüm esnaf kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 
Acılarımız büyük. Ülkemiz bu zorlukları 
birlik ve beraberlik içinde aşacağının işaretini 
vermiştir.” ifadelerini kullandı. İznik’te faa-
liyet gösteren bir tekstil fabrikası da mesai 
sonrası 200 gönüllü gençle depremzedeler 
için battaniye üretimine başladı. Bir günde 
üretilen 12 bin polar battaniye, afet böl-
gesine ulaştırılmak üzere tırlara yüklendi. 
Firma yetkilisi Ferdi Hıştıroğlu, gönüllülerle 
depremzedeler için tek yürek çalışmaya 
devam ettiklerini söyledi. İlçedeki tekstil 
fabrikasında yardımseverlerden gelen des-
teklerle polar battaniyelerin kesimlerini 
yaptıklarını dile getiren Hıştıroğlu, “İznik 
halkıyla beraber paketlemeye ve deprem 
bölgesine ulaştırmaya devam ediyoruz. 
Yine bundan sonra da yardımseverlerin 
destekleriyle ham maddeyi tedarik ettiğimiz 
sürece kesim yapıp battaniyeleri deprem 
bölgesine göndermeye devam edeceğiz.” 
dedi. (Bülten) 

Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda 
belirlenen yardım 
toplama merkezleri, 
depremin yaşandığı ilk 
günden itibaren adeta 
bir fabrika gibi çalışıyor. 
Yardım fabrikasının 
gönüllü işçileri, yine 
gönüllüler tarafından 
getirilen tüm yardım 
malzemelerini tek tek 
sınıflandırıyor, koliliyor 
ve tırlara yükleyip afet 
bölgesine gönderiyor.

Gürsu’dan afet  
bölgesine sahra aş evi

Gürsu Belediyesi’nin yerel destek 
ekibi afet bölgesinde kurduğu aş 
evinde yemek dağıtım işine 
başladı. Kahramanmaraş’ın 
Dulkadiroğlu ilçesinde 
oluşturulan sahra aş evinde hem 
afetzedelere hem de sahada 
çalışan ekibe sıcak yemek 
veriliyor. Her gün bin kişiye 
yemek yapan ekibe Gürsu 
Belediyesi koordinasyonunda 
gıda yardımı gönderiliyor.

Kahramanmaraş merkezli  
10 ili etkileyen depremler 
dolayısıyla Bursa’dan afet 
bölgesine 12 bin polar battaniye 
ile 600 soba gönderildi.

Osmangazi Belediyesi, 
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden etkilenen 
illerden biri olan Hatay’da 
depremzede vatandaşlar için 
her gün 2 bin kişilik sıcak 
çorba ikramında bulunuyor.

Bursa MEB’in seyyar mutfağı 
Kırıkhan’da hizmet veriyor!

Osmangazi’den depremzede 
vatandaşlara çorba ikramı

İznik’ten battaniye ve soba yardımı 

Deprem bölgesinden 
Bursa’ya gelecek ai-
lelerin çocukları 
Bursa Sınav Eği-
tim Kurumları-
nın tüm kampüs-
lerinde bu dönem 
ücretsiz olarak eği-
tim görebilecek. Bursa Sınav Eğitim 
Kurumları, Türkiye’yi yasa boğan Kah-
ramanmaraş merkezli depremden et-
kilenen öğrenciler için önemli bir 
karar aldı. Depremin vurduğu 10 ilden 
Bursa’ya gelecek ailelerin çocukları 
Bursa Sınav Eğitim Kurumlarının tüm 
kampüslerinde bu dönem ücretsiz 
olarak eğitim görebilecek. Bursa Sınav 
Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu 
Başkanı Gıyasettin Bingöl, Türkiye’nin 
büyük bir felaket yaşadığını belirterek, 
depremin yaralarının dayanışma ile 
sarılacağını söyledi. Bursa Sınav Eğitim 
Kurumları ve Mudanya Üniversitesi 
olarak üzerlerine düşeni yapmaya 
hazır olduklarını kaydeden Bingöl, 
“Ben de 1966 yılında Varto depre-
minde enkaz altından kurtarıldım. O 
acıyı ve travmayı çok iyi bilirim. Şimdi 
ihtiyacımız olan birlik olmak ve da-
yanışmayı büyütmek. Biz de bu konuda 
üzerimize düşen görevi yapmaya ha-
zırız ve yapıyoruz. Depremin hemen 
sonrası Sınav Kolejleri, Bursa Çocuk 
Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi 
olarak yardım malzemeleri topladık 
ve 1 TIR bölgeye gönderdik. Muradi-
ye’de bulunan Kız Öğrenci Yurdu-
muzda bölgeden gelecek depremze-
deleri misafir edeceğiz. Ayrıca öğren-
ciler için de bir karar aldık. Depremin 
vurduğu 10 ilden Bursa’ya gelecek ai-
lelerin çocukları Bursa Sınav Eğitim 
Kurumlarının tüm kampüslerinde bu 
dönem ücretsiz olarak eğitim görebi-
lecek. Türkiye büyük bir ülke. Hep 
birlikte bu felaketin üstesinden gele-
ceğiz. Allah bir daha böyle acılar ya-
şatmasın. (Bülten)

Medicabil ekibi  
deprem bölgesinde

Sınav’dan depremzede 
öğrencilere  
eğitim desteği

Mustafakemalpaşa’dan 
ekmek seferberliği



Bursa 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde-
ki duruşmaya, tutuklu sanıklar Emre 
Çağlar D. ile Güler Ö, cezaevinden Ses 
ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar 
Göksel Ş, Erdem A, Ali E. ve Ercan A. 
ile taraf avukatları da duruşma salo-
nunda hazır bulundu. Pişman olduğunu 
belirten Emre Çağlar D, olaydan önce 
teknesini almak için anlaştığı maktulün 
yanına 50 bin lira nakit ve 9-10 senetle 
gittiğini söyleyerek önceki ifadelerini 
tekrarladı. Maktulün ölümüyle ilgisi 
olmadığını ileri süren Güler Ö. de olayın 
ardından Emre Çağlar D’ye maktulü 
sorduğunda kendisine, “Karışma, ilgi-
lenme. Bundan sonrası kötü olur” ce-
vabını aldığını ve korktuğunu, bu se-
beple sessiz kaldığını dile getirdi. Avu-
katların taleplerini dinleyen mahkeme 
heyeti, müşteki vekilinin dosyadaki 
HTS kayıtlarına ilişkin bilirkişi incele-
mesi yapılması yönündeki talebinin 
kabulüne ve sanıkların tutukluluk ha-
linin devamına karar vererek duruşmayı 
erteledi. 

CİNAYET NASIL OLDU? 
Kocaeli’nin Darıca ilçesi Pirireis Ma-

hallesi Yelkenkaya Caddesi sahilinde 19 
Eylül 2021’de ceset bulunmasının ar-
dından çalışma başlatılmış, el ve kolları 

bağlı, vücudunda yara izleri olan ve 
yaklaşık 10 gün denizde kaldığı değer-
lendirilen kişinin Yılmaz Sezer 
olduğu belirlenmişti. Gem-
lik’ten denize açılan 
Sezer’in yatı ve tek-
nesi bulunduğu 
bilgisi üzerine 
soruşturmayı 
g e n i ş l e t e n 
ekipler, cesetle 
aynı yerde, 
üzerinde kop-
muş vinç meka-
nizması bulunan 
ahşap sandığı da in-
celemeye almıştı. Sandık 

üzerindeki seri numarasından üretildiği 
yer ve satıldığı kişilerin bilgisine ulaşan 

polis, teknik ve fiziki takip so-
nucu yat ve teknenin 

Tuzla’da bir mari-
nada demirli ol-

duğunu tespit 
etmişti. Ma-
r i n a d a k i 
yatta yapı-
lan arama-
da, çöp po-

şetlerinde 
ölen kişiye ait 

olduğu belirle-
nen kanlı kıyafet-

ler ile halı, kelepçe ve 

bazı materyaller ele geçirilmiş, Sakarya, 
Bursa ve Kocaeli’de düzenlenen ope-
rasyonda 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. 
Aralarında ölen kişinin birlikte yaşadığı 
öne sürülen Güler Ö’nün de bulunduğu 
7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edilmiş, 4 zanlı 
ise ifadelerinin ardından serbest bıra-
kılmıştı. Emre Çağlar D. ile Güler Ö, tu-
tuklanmış, Güler Ö, daha sonra tahliye 
edilmişti. Olaya ilişkin 6 sanık hakkında 
“tasarlayarak kasten öldürme” ve “suç 
delillerini yok etme, gizleme veya de-
ğiştirme” suçlarından dava açılmıştı. 
Yargılamanın başlamasının ardından 
alınan ara kararla Güler Ö. de tutuk-
lanmıştı. (AA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

6/-3

6/-1

0/-2

5/0
5/1

6/1

5/-3

6/0

5/-3
5/-3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:31
07:56
13:23
16:13
18:40
20:00

BURSA
CUMARTESİ

6/-3

PAZARTESİ

7/-3

PAZAR

5/-3

6/0 İMSAK İYE

Adza Ali Pulat Adlı birinin Facebook 
paylaşımı dikkatimi çekti. Ne güzel yaz-
mış. Sizlerle de paylaşmak istedim. 
Aşağıda aynen iktibas ediyorum; 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 
yapılan açıklamaları, açıklama 
saatleriyle birlikte yazdım.(İlgi-
lenenler için) 

Pazar gecesi aldığı alkolün et-
kisiyle sızan ve os…os…a yatak-
larında yatan,uyandıkları andan 
itibaren de ‘’ devlet nerede’’ diye 
böğüren çapsız/kifayetsiz/bece-
riksiz siyasilerle,fondaş gazete-
cileri hayretle takip ediyorum. 

Bu büyük felakette ülkeyi bu 
zihniyetin yönettiğini düşün-
düm bir an, irkildim. Allah et-
meye... 

Cumhurbaşkanlığı açıklaması 
6 Şubat, saat 05:37 (Deprem 

saati 04:17) 
Kahramanmaraş’ta meydana 

gelen ve ülkemizin pek çok ye-
rinde hissedilen depremden et-
kilenen tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi iletiyo-
rum. İlgili tüm birimlerimiz 
AFAD koordinasyonunda teyak-

kuz halindedir. 
Depremden etkilenen bölge-

lere arama kurtarma ekiplerimiz 
ivedilikle sevk edilmiştir. İçişleri 
ve Sağlık Bakanlığımız, AFAD, 
Valiliklerimiz ve diğer tüm ku-
rumlarımız çalışmalarına hızla 
başlamıştır.  

Biz de yaşanan deprem son-
rası başlatılan çalışmaları koor-
dine ediyoruz. Yaşadığımız bu 
felaketi inşallah hep birlikte en 
kısa sürede ve en az hasarla at-
latmayı temenni ediyor, çalışma-
larımızı sürdürüyoruz. 

Cumhurbaşkanlığı açıklaması 
6 Şubat, saat 13.57 (Deprem 

saati 04:17) 
Devletimiz deprem anından 

itibaren tüm kurumlarıyla hare-
kete geçmiştir. Valiliklerimiz 
kendi illerindeki tüm imkânları 
derhal seferber etmiştir.  

Depremden etkilenen 10 ili-
mize mevcut valilerimizle bir-
likte çalışacak 10 vali daha 
görevlendirilmiştir. 

AFAD ve Kızılay gibi doğru-
dan afet görevi olan kurumları-

mız, ekiplerini bölgeye gönder-
mişlerdir.  

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve 
belediyelerimiz başta olmak 
üzere afet çalışmaları konu-
sunda altyapısı ve eğitimi olan 
birimlere sahip kurumlarımız 
göreve çağrılmıştır. 

Halihazırda 9 bin personel 
arama-kurtarma çalışması yü-
rütmekte, deprem bölgesine dı-
şarıdan ulaşanlarla bu sayı 
sürekli artmaktadır.  

Yıkılan binalarda kalan va-
tandaşlarımızın tespiti ve kur-

tarma faaliyetleri kesintisiz şe-
kilde sürmektedir. 

Yakın yerlerden başlayarak 
ülkemizin dört bir yanından 
deprem bölgesine arama-kur-
tarma ekipleri ve ekipmanları, 
yardım malzemeleri sevk edildi 
ve sevk ediliyor.  

AFAD tarafından yapılan 
planlamaya göre yönlendirilen 
ekiplere vatandaşlarımız da yar-
dımcı oluyor.  

Böyle dönemlerde ulaşımın ve 
iletişimin sağlıklı yürütülmesi 
büyük önem taşıyor. Bunun için 
bilhassa enkaz bölgelerine giden 
yolların açık tutulması, iletişim 
araçlarının sadece zorunlu du-
rumlarda kullanılması gerekiyor.  

Uluslararası yardımlar için de 
ülkemizle temaslar kurulmaya 
başlanmıştır. NATO ve Avrupa 
Birliği yanında 45 ülkenin yardım 
teklifleri tarafımıza ulaşmıştır.  

Ülke ve millet olarak birlik ve 
beraberlik içinde inşallah bu fela-
ket günlerini de geride bırakacağız.  

Gün tek yürek, tek bilek olma 
günüdür... 

Cumhurbaşkanlığı açıklaması 
6 Şubat, saat 20:37 
6 Şubat 2023 tarihinde ülke-

mizde meydana gelen depremler 
sebebiyle yedi gün süreyle millî 
yas ilan edilmiştir. Bütün yurtta 
ve dış temsilciliklerimizde 12 
Şubat 2023 Pazar günü güneşin 
batışına kadar bayrağımız ya-
rıya çekilecektir. 

Cumhurbaşkanlığı açıklaması 
7 Şubat, saat 15:02 
Depremin yaşandığı 10 ilimizi 

genel hayata etkili afet bölgesi 
olarak ilan ediyoruz.  

Arama-kurtarma faaliyetleri-
nin ve sonrasındaki çalışmaların 
süratle yürütülebilmesini temin 
için, Anayasa’nın 119’uncu mad-
desi uyarınca 10 ilimizde 3 ay Ola-
ğanüstü Hal ilan etme kararı aldık. 

Bu arada BBC imana geldi. Son 
yaptıkları yayında aynen şöyle dediler: 

“Türkiye’de çok güçlü bir hü-
kümet var. Vatandaşlarına 
anında etkin olarak yetişiyorlar. 
Oysa Suriye’de durum içler acısı.”

Bizim  
muhalefet  

vatana  
muhalif!

Gemlik’teki şeytani cinayetin 
zanlısı yargılanıyorGemlik’ten tekneyle 

açıldıktan sonra 
kaybolan ve Kocaeli’nin 
Darıca ilçesi sahilinde 
cesedi bulunan Yılmaz 
Sezer’in (78) 
öldürülmesine ilişkin 
davanın görülmesine 
devam edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım 
Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü 
ekipleri, kar yağışının ulaşımda aksamaya 
neden olmaması için yol açma çalışmalarını 
kesintisiz sürdürüyor. Bursa genelinde 
465 iş makinası ve kamyon ile 1305 per-
sonelle kar mesaisi yapan Büyükşehir Be-
lediyesi, yol açma çalışmalarına 24 saat 
boyunca kesintisiz devam ediyor. Hava 
sıcaklığının sık sık sıfır dereceğinin altına 
düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu 
soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, 
son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapa-
nan 694 mahalle yolunu trafiğe açtı. Ça-
lışmalar çerçevesinde kardan kapanan 
Büyükorhan’da 40, Gemlik’te 13, Gürsu’da 
7, Harmancık’ta 28, İnegöl’de 110, İznik’te 
42, Karacabey’de 70, Keles’te 38, Kestel’de 

20, Mudanya’da 34, Mustafakemalpaşa’da 
106, Nilüfer’de 20, Orhaneli’nde 55, Or-
hangazi’de 25, Osmangazi’de 21 ve Yeni-
şehir’de 65 mahallenin yolu trafiğe açıldı. 
Mustafakemalpaşa’da kapalı olan 5 mahalle 
yolunu açma çalışmaları devam ederken, 
ekipler yağışın devam ettiği bölgelerdeki 
faaliyetlerini kesintisiz sürüyor. (İHA)

Bursa’da 694 mahalle yolu ulaşıma açıldı
Bursa Büyükşehir 

Belediyesi Ulaşım Daire 
Başkanlığı ekipleri, 17 
ilçede karla mücadele 

çalışmaları çerçevesinde 
son 24 saat içinde 

kapanan 
694 

mahalle 
yolunu 
trafiğe 

açarken; yağışın etkili 
olduğu 5 mahalle 

yolunda mesaisini 
sürdürüyor.

Deprem kurbanı  
polis son yolculuğuna 
uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli 
depremde hayatını kaybeden 
polis memuru Onur Kemal Pa-
zarbaşı, Bursa’da düzenlenen 
törenle son yolculuğuna uğur-
landı. 

Kahramanmaraş Türkoğlu 
ilçe Emniyet Müdürlüğünde 
görevli polis memuru Onur 
Kemal Pazarbaşı, Kahraman-
maraş’ta gerçekleşen 7,7 bü-
yüklüğündeki depremde eşi 
Yasemin Yaren Pazarbaşı ile 
enkaz altında kalarak hayatını 
kaybetti. Eşi Kahramanma-
raş’ta defnedilirken Polis me-
muru için Bursa İl Emniyet 
Müdürlüğü’nde tören düzen-
lendi. Polis memuru Yıldırım 
ilçesi Kaplıkaya Cami’sinde 
ikindi namazına müteakip kı-
lınan cenaze namazının ardın-
dan Erdoğanköy Mezarlığı’na 
defnedildi. (İHA)

Bursa Adliyesinde görevli 
Cumhuriyet Başsavcı Vekili, 20 
Cumhuriyet savcısı ile 28 adliye 
personeli, deprem bölgesinde 
görev yapmak üzere Hatay’a 
doğru yola çıktı. 

Adalet Bakanı ve HSK Baş-
kanı Bekir Bozdağ’ın talima-
tıyla, HSK’nin başka illerde gö-
rev yapan savcılardan deprem 
bölgesindeki il ve ilçelere gö-
revlendirilmesinin ardından, 
Hatay’da adli işlemlerin sürek-
liliğini sağlamak üzere Bursa 
Adliyesinde görevli Cumhuriyet 
Başsavcı Vekili, 20 Cumhuriyet 
savcısı ve 28 adliye personeli, 
deprem mağdurları için topla-
nan gıda ve giysi yardımlarıyla 
bölgeye hareket etti. Cumhu-
riyet Başsavcı Vekili Mahmut 
Akgöl, Cumhuriyet savcıları ve 
adliye personeli, Bursa Adalet 
Sarayı önünden dualarla uğur-
landı. (AA)

Bursa’dan 20 savcı 
deprem bölgesine 
hareket etti



AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, 
Bursa Halkı’nın, kurum ve kuruluşlarının 
destekleri oluşturulan yardım paketlerinin 
deprem bölgesine sevk edilmek üzere top-
landığı merkezlere düzenlediği ziyaretlerde 
çalışmalar hakkında bilgiler alıyor. Bursa 
Valiliği yönetiminde ve AFAD koordina-
törlüğünde yürütülen çalışmalarla Türkiye 
genelinde olduğu gibi Bursa ve çevre illerden 
gelen yardım malzemeleri Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ve ilçe belediyelerinin belirlediği 
alanlarda toplanarak, TÜYAP Uluslararası 
Fuar Merkezi’nde bulunan ana sevk mer-
kezine iletiliyor. Görevliler ve gönüllülerin 
geceli gündüzlü aralıksız çalışmaları ile yar-
dım malzemeleri, afet bölgesi ile koordineli 
bir şekilde AFAD koordinasyonunda TIR’lar-
la bölgeye sevk ediliyor. Aynı zamanda böl-
geye ulaştırılan mobil aşevleri ile depremzede 

halka sıcak çorba ve çay ikramları yapılıyor. 
Bir yandan Bursa’daki başta belediyeler ve 
Bursa Valiliği olmak üzere ilgili kurum ve 
kuruluşların oluşturduğu arama kurtarma, 
sağlık ve destek ekipleri bir can daha kur-
tarmak adına çalışmalarını yürütürken, 
diğer yandan bölge halkının yiyecek, içecek, 
ısınma, hijyen gibi temel ihtiyaçlarını kar-
şılayan yardım paketleri bölgeye aralıksız 
olarak sevk ediliyor. Her konuda olduğu 
gibi kara gün dostu yapısıyla da örnek olan 
Bursa Halkı, kurum ve kuruluşları ile sivil 
toplum örgütlerine teşekkür eden Başkan 
Gürkan, “Tüm Türkiye’nin olduğu gibi Bur-
samızın da kalbi kardeşlerimiz için atıyor. 
Görevli ve gönüllü kardeşlerimiz yardım 

malzemelerinin bölgeye aksaksız ulaşımını 
özveri ile sağlıyor. Allah’ın izni Bursalı Hem-
şehrilerimizin, kurum ve kuruluşlarımızın, 
sivil toplum örgütlerinin ve iş dünyamızın 
her geçen saat adeta çığ gibi büyüyen des-
tekleri ile bu günleri de hep birlikte atlatacak, 
yaraları hep birlikte saracağız” dedi. 

BÖLGEYE YARDIMLAR  
ARALIKSIZ SÜRÜYOR 

Öte yandan Başkan Gürkan, binlerce 
Bursalı’nın deprem bölgesine destek için 
canla başla çalıştığını belirterek, şu ana 
kadar Bursa Valiliği koordinasyonunda 
bölgeye, 611 yırdın TIR’ı, 13 konteyner, 
134.240 kişilik gıda malzemesi, 6.758 yor-

gan, yastık, çarşaf seti, 7.100 ilaç, tıbbi 
malzeme, 70.033 giyim malzemesi, 4.443 
çadır, 179 palet inşaat malzemeleri, 307 
palet bebek bakım ürünü, 20.670 elektronik 
malzeme, 103 ton kışlık yakacak malzeme 
gönderildiğini belirtti. Başkan Gürkan aynı 
zamanda bölgeye 6 ambulans, 178 iş ma-
kinesi, 8 arama kurtarma aracı, 20 otobüs, 
13 pickup, 139 binek araç ve 7 arama kur-
tarma köpeği sevk edildiğini bildirdi. Gürkan 
son olarak, bölgede 1853 sağlık ve itfaiye 
personeli, 1075 belediye ve STK personeli, 
164 emniyet personeli, 174 jandarma per-
soneli, 59 AFAD Görevlisi ve 560 arama 
kurtarma gönüllüsünün görev yaptığını 
sözlerine ekledi.  (Bülten)

Kent4 11 Şubat 2023 Cumartesi

Birkaç yıldır facebookta takip etti-
ğim bir arkadaş idi.  
Türkiye’de hayvancılığın gelişmesi 
için çok orijinal projeler yapan, hay-
vancılıkla ilgili hayati derecede 
önemli uyarılar yapan, son derece 
makul şeyler söyleyen, bir taraftan da 
hayvancılık yapan, hayvancılık yap-
mak isteyen insanlara danışmanlık 
yapan, çiftlikler kuran bir arkadaş… 
Deprem sabahı, saat 05-06:00 gibi 
uyandığımda, karşıma O’nun “Allahü-
ekber, Anam babam gitti…” diye fer-
yad eden paylaşımını gördüm. 
Deprem olduğunu o an öğrendim. O 
ses kulaklarımdan hiç gitmedi. Bir ta-
raftan feryad ediyor, bir taraftan da, 
‘Sakın isyan etme’ diyerek etrafındaki 
insanları uyarıyordu… 

Çaresizdi, Aciz kalmıştı. Çaresizli-
ğini ve acizliğini her fırsatta vurguladı. 

Kendi imkanları ile Annesi- babası 
ve yeğeni dahil 60 küsür kişinin ol-
duğu enkazda arama kurtarma çalış-
ması yapmaya başladı. Ancak, 
‘Profesyonel yardım’ gerekiyordu. 

Fakat yollar kapalıydı. Bunun far-
kındaydı. İsyan etmemeye özellikle 
dikkat ediyordu. Kendi imkanları ile 
bulduğu iş makineleri ve sağ kalan 
elemanları ile çalışmalara başladı.  

Arayanları, soranları çoktu. O so-
ğukkanlılığını bozmadan, umudunu 
da kaybetmeden çalışmaya, üzerine 
düşeni yapmaya devam etti. Her aşa-
mada da video çekerek insanları bilgi-
lendirdi. 

Ve İkinci gün yardımlar gelmeye 
başladı. Genelde hayvancılardan yar-
dım geliyordu. Annesi, babası ve ye-
ğeninin enkaz altında olduğunu 
sanki unuttu ve gelen yardımları oğlu 
ve çevresindeki insanlarla dağıtmaya 
koyuldu.  

Bir gün sonra, babasının evinin 
muhiti yardım dağıtım merkezi ola-
rak organize edildi. Kimin ne ihtiyacı 
varsa, oraya geliyor, ihtiyacı karşılanı-
yordu. Yardım getiren insanların hep-
sini tanıyor, onlarla sohbet ediyor, 
onlarla röportaj yaparak takipçileri ile 
paylaşıyordu. Neye ihtiyaç olduğunu 

söylüyorsa, derhal bir besici, mar-
ketçi, hayvancı getiriyor, O’na da ol-
dukça hürmet ediyordu. O da onları 
onurlandırıyordu. Nasıl güzel insan-
lar tanıdık sayesinde bilemezsiniz. 
Lütfen bu yazıyı okuduktan sonra 
sayfasına giriniz ve videolarını izleyi-
niz. Çoğu videoyu ağlayarak izledi-
ğimi itiraf ediyorum. 

Birisi battaniye istiyor. Önce, ‘ge-
lecek’ diyor. Ama hemen ardından, 
‘Oğlum, arabadan battaniyemi al ver 
abine’ diyor. Veya, mazot lazım olu-

yor vatandaşın birisine. Elinde bi-
donla geliyor. Başlangıçta, ‘2 saat 
sonra geliyor’ dedikten sonra, ‘Ara-
bamdan çekelim’ diyor. 

İnsanlar, kamyonetlerinin kasala-
rına mazot yükleyip getiriyorlar. O 
mazotun, benzinin 5 litrelik bidon-
lara doldurulması ile ilgili pratik fikir-
ler üretiyor. İnsanlar için açık hava 
mutfakları kurup, gelen ekiplerin 
sıcak çorba sıcak yemek pişirip bizzat 
dağıtıyor. 

Bir taraftan bölgesi ile ilgili yardım 
organizasyonları yaparken, bir yan-
dan da köyleri düşünüyor. Oralara da 
gezici yardım ekipleri gönderiyor… 

Bu kadar hengamenin arasında, 
hayvancılık yapan insanların yem ih-
tiyaçlarını da düşünüp koordine et-
mekten uzak durmuyordu. 

Övgüleri susturuyor. ‘Bunları söy-
lemeye gerek yok’ diyor. Konuyu de-
ğiştiriyor. 

100. saati geçti. Annesi, babası ve 
yeğeninden ses seda yok henüz. Allah 
annesini, babasını O’na bağışlasın. İn-

şaallah tez zamanda sağ salim kavu-
şur anacığına, babacığına, yeğenine. 

Ola ki sağ çıkmazsa da çok metin 
karşılayacağını biliyorum. 

Belki bir gün konuşuruz, yüz 
yüze tanışırız ve O’na yüzyüze söyle-
rim bunu: 

Eşref abi, Annen baban, hep senin 
yanındaydı. Biz gördük buradan. Sen 
onları dirilttin. Onlara ölü demeye-
sin. Senin gibi bir babayiğidi yetişti-
ren insanlar asla ölmez. Rabbleri 
katında rızıklandırılıyorlar. 

Çok kere yazdım. Hz. Muhammed 
(AS) El’ Emin idi,Evet. El’ emin sa-
dece güvenilir insan olmak değildir. 
Çoğu insana güveniriz.  

El’emin’in tam karşılığı, Şovalye 
ruhlu insan olmaktır. Eğer, birisinin 
bir derdi var ve akıllara siz geliyorsa-
nız ‘El’emin’siniz demektir. 

Hz. Peygamberin ana sünneti de 
budur. 

Selam Olsun Eşref el’Emin’e. 
O’nu yetiştiren insanlara da 

selam olsun.

Ahmet 
GÜNAYDIN

Kitap’ta  
Eşref’i An…

Bursagaz, olası afetler öncesinde 
ve sonrasında yapılması gerekenler 
konusunda abonelerini bilgilendirdi. 
Özellikle doğal gaz tesisatlarının 
yetkili firmalarca ve standartlara uy-
gun şekilde yapılmasının önemini 
vurguladı. 

Türkiye’nin en büyük endüstriyel 
holdingi SOCAR Türkiye’nin iştiraki 
Bursagaz, deprem, yangın, sel gibi 
afet durumlarında doğal gaz ile ilgili 
yapılması gerekenler konusunda abo-
nelerini bilgilendirmeye devam ediyor. 
Bursagaz’dan yapılan açıklamada, 
olası tüm afetlerden önce alınacak 
tedbirlerin afet sırasında ve sonrasında 
abonelere kolaylık sağlayacağıvurgu-
landı. Alınması gereken tedbirler şu 
şekilde belirtildi:  Bursagaz’ın onayı 
olmadan doğalgaz tesisatlarında her-
hangi bir değişiklik yapılmamalıdır.  
Doğal gaz bina/daire giriş vanasının 
yeri öğrenilmelidir. Doğal gaz yakıcı 
cihazlar sallanmayacak ve herhangi 
bir sarsıntıda yer değiştirmeyecek 
şekilde monte edilmelidir.  Kombi, 
şofben, radyatör ve boruların mon-
tajının yapılacağı duvar, nemlilik, 
eğim, uygunluk açısından uzmanlara 
kontrol ettirilmelidir. Herhangi bir 
afet yaşanması durumunda ise; Afet 
riski ortadan kalktıktan sonra doğal 
gaz bina/daire girişindeki vana ka-
patılmalıdır.  Gaz kaçağı ihtimaline 
karşı kapı ve pencereler açılmalıdır.  
Kıvılcım oluşturabileceği için elektrik 
düğmeleri açılıp kapatılmamalıdır. 
Telefon, asansör ve kapı zili kullanıl-
mamalıdır.  Şofben, kombi gibi doğal 
gaz yakıcı cihazlar, bacalar ve hava-
landırma menfezleri kontrol edilme-
lidir.  Bacalı cihazlar ve bacalar ise 
yetkili firmalara kontrol ettirilmelidir.  
Esnek bağlantı boruları kontrol edil-
meli, sızdırmazlık özelliğini yitirmiş 
olanların yetkili firmalarca değişti-
rilmesi sağlanmalıdır.  Herhangi bir 
yangın anında ise hemen itfaiye ile 
187 Doğal Gaz Acil Hattı aranmalı 
ve bina girişinde bulunan vanadan 
doğal gaz akışı kesilmelidir. Yapılan 
açıklamada afet sonrasında dikkat 
edilmesi gereken noktalar ise şöyle 
sıralandı: Deprem sonrasında doğal 
gaz yakıcı cihazların baca bağlantı 
noktaları, esnek bağlantı hortumları 
ve doğal gaz tesisatları mutlaka kont-
rol edilmelidir. Herhangi bir uygun-
suzluk tespiti halinde tesisatlara ve 
cihaza müdahale edilmemelidir.  Kont-
rollerin ve eksiklerin giderilmesi için 
yetkili iç tesisat firmaları ve yetkili 
servislerle iletişime geçilmelidir. Yetkili 
iç tesisat firmaları ve yetkili servislere 
www.bursagaz.com web sitesinden 
ya da https://www.bursagaz.com/ser-
tifikali-firmalar1linkinden ulaşabi-
lirsiniz.  Afetlere karşı uygulamalarını 
sürekli geliştiren Bursagaz, SCADA 
merkezi sayesinde, olasıafetlerde veya 
oluşabilecek herhangi bir tehlike du-
rumunda gerekli olan noktalarda va-
naların açılıp kapatılması, istasyon-
ların açılıp kapatılması gibi işlemlerle 
müdahale edebiliyor ve bu işlemlerle 
ilgili raporları alabiliyor.Böylelikle 
olası doğal afetlerden kaynaklı du-
rumlarda anında gerekli tedbirler alı-
narak, doğalgazdan kaynaklanabilecek 
tehlikeler önlenebiliyor. (Bülten)

Kahramanmaraş merkezli iki depre-
min yaralarının sarılması için Türkiye’nin 
dört bir yanında başlatılan yardım se-
ferberliği 5. günde de devam etti. Nilüfer 
Belediyesi’nin sürdürdüğü yardım kam-
panyasına da günlerdir vatandaşlardan 
büyük destek yağıyor. İhsaniye’deki Zabıta 
Müdürlüğü, Üçevler Spor Tesisleri ve 
Alaaddinbey Ek Hizmet Binası’ndaki 
yardım toplama noktalarına vatandaşlar 
aralıksız malzeme taşıyor. Herkesin im-
kanları ölçüsünde getirdiği yardımlar, 
TIR’larla Adıyaman, Malatya, Kahra-
manmaraş ve Hatay gibi depremin ağır 
hasar verdiği kentlere ulaştırılıyor. Yar-
dımlar, deprem bölgesinde yetkililerin 
de destekleriyle ihtiyaç duyan vatandaş-
lara ulaştırılıyor. Nilüfer’den deprem böl-
gesine 5 günde ulaştırılan TIR sayısı 
175’e ulaştı.  Afet bölgesine ekmek, su, 
muhtelif gıda, battaniye ve giysinin yanı 
sıra, tıbbi malzeme, ambulans, sağlık 
ekibi, paramedik personel de gönderen 
Nilüfer Belediyesi, barınma sorunu olan 
afetzedeler için de “Evim evin olsun” 
kampanyası düzenliyor. Barınma ihtiyacı 

olan depremzedeler ile yardımseverleri 
buluşturmayı amaçlayan kampanya kap-
samında, boş evlerini afetzedelere açmak 
isteyen yardımseverler, 444 16 03 nu-
maralı telefondan ya da sosyal medya 
üzerinden başvurarak organizasyona 
katkıda bulunabilecek. Bölgeden gelecek 
afetzedeleri bu evlere yerleştirecek olan 
Nilüfer Belediyesi, afetzedelerin gıda ih-
tiyacını da karşılayacak. Nilüfer Beledi-
yesi’nin afet bölgesine gönderdiği ara-
ma-kurtarma ekipleri ve gönüllü personel 
de bölgede çalışmalara destek oluyor. 
Kahramanmaraş’a giden ve günlerdir 
enkaz altında arama kurtarma çalışma-
larına katılan Nilüfer Arama Kurtarma 
(NAK) ekibi, 6 kişiyi enkaz altından canlı 
çıkarmayı başardı. Ekipler, arama kur-
tarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.  
(Bülten)

88. saatte hayata 
“Dönüş”
88. saatte hayata 
“Dönüş”

Kahramanmaraş merkezli 
10 ilde büyük yıkıma neden 
olan depremler sonrası enkaz 
altındakileri kurtarmak için 
ekiplerin mücadelesi devam edi-
yor. Kahramanmaraş’ta ekipler 
depremin üzerinden geçen 88. 
saatte 70 yaşındaki Dönüş tey-
zeyi, bulunduğu enkazdan sağ 
olarak çıkarttı. 

Kahramanmaraş’ın Pazarcık 
ilçesi merkezli 7.7, Elbistan mer-
kezli 7.6 büyüklüğündeki dep-
remler Kahramanmaraş, Ma-
latya, Gaziantep, Hatay, Adana, 
Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, 
Şanlıurfa ve Osmaniye’de büyük 
yıkımlara neden oldu. Arama 
kurtarma ekipleri enkaz altın-
dakilere ulaşmak için 4 gündür 
büyük mücadele verirken, dep-
remin üzerinden geçen 88. sa-
atte bir depremzedeye daha ula-
şıldı. Trabzon ve Bursa AKUT 
ekiplerinin çalışması ile bu ak-
şam depremin üzerinden geçen 
88 saat sonra 70 yaşındaki is-
minin ‘Dönüş’ olduğu belirtilen 
yaşlı teyzeye ulaşıldı. Ekipler 
uzun uğraşlar sonrasında bu-
lunduğu yerden çıkardıkları Dö-
nüş nineyi UMKE ekiplerinin 
ilk müdahalesinin ardından am-
bulansla hastaneye ulaştırdı. 
(İHA)

Bursagaz’dan 
tedbir önerileri

Nilüfer’den “Evim Evin 
Olsun” kampanyası 
Başlattığı yardım kampanyası 
kapsamında deprem bölgesine 
175 TIR dolusu yardım 
malzemesi gönderen Nilüfer 
Belediyesi, şimdi de barınma 
ihtiyacı olan depremzedeler 
için “Evim evin olsun” 
kampanyası düzenliyor.

 “Merhametin başkenti Bursa 
kara günde de örnek oluyor”

AK Parti Bursa İl 
Başkanı Davut Gürkan, 

Kahramanmaraş 
merkezli olarak on ilde 

gerçekleşen ve tüm 
Türkiye’yi derinden 

sarsan depremin 
ardından, bölge 

halkına destek vermek 
amacıyla Türkiye’nin 

diğer illerinden olduğu 
gibi Bursa’dan yapılan 

yardımların aralıksız 
olarak bölgeye 

gönderildiğini belirtti.
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya 
göre, AFAD, Türk Kızılay, yerli-yabancı 
arama kurtarma ekipleri ve sivil toplum 
kuruluşları tarafından belirlenen öncelikli 
malzemeler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda deprem bölgesine 
ulaştırılıyor. Sanayicilerin deprem böl-
gesine yönelik yardımları aralıksız sü-
rerken, karavanlardan çok amaçlı kon-
teynerlere, jeneratörlerden vinçlere kadar 
kritik öneme sahip birçok malzeme ve 
araç gereç, deprem bölgelerine 24 saat 
esasıyla sevk ediliyor. Organize sanayi 
bölgeleri (OSB) yönetimlerinden gelen 
yardımlar, kriz masasında öncelik sırasına 
konularak vakit kaybetmeden deprem 
bölgesine gönderiliyor. Depremzedelerin 
en temel ihtiyacı olan barınma imkanını 
sağlamak amacıyla iki oda, mutfak ve 
tuvaletin bulunduğu ofis tipi konteynerler 
de afet bölgelerine kurulmaya başlandı. 
Hem elektrik ihtiyacının karşılanması 

hem de arama kurtarma faaliyetlerine 
yardımcı olmak amacıyla bölgeye şimdiye 
kadar 5 bin jeneratörün sevkiyatı yapı-
lırken depremzedelerin barınma ve diğer 
ihtiyaçları için karavana dönüştürülmüş 
tır ve konteynerler de bölgeye ulaştırıldı. 
Ekiplerin enkaz kaldırırken kullandıkları 
ve yıprandığı için belirli aralıklarla de-
ğiştirmek zorunda oldukları 100 bin iş 
eldiveni de peyderpey bölgeye gönderildi. 
Binaların enkazını kaldırmak ve göçük 
altında kalan vatandaşları kurtarmak 

için kepçe, vinç gibi iş makinaları hayati 
önem taşırken bu ihtiyaca yönelik TSE’nin 
de desteğiyle 52 büyük tonajlı vinç, afet 
bölgesine gönderilerek kullanılmaya baş-
landı. Arama kurtarma ekiplerinin gece 
çalışmasına olanak sağlayan led projek-
törler ile ilave aydınlatma ekipmanları 
da bölgeye ulaştırıldı. Arama kurtarma 
ve enkaz kaldırma ekipleri ile deprem-
zedeler için 77 bin 598 ısıtıcı bölgelere 
teslim edilirken 20 bin ısıtıcı da yolda. 
Arama kurtarma ekiplerinin kullandığı 

birçok aletle araç gereç de bakanlık ko-
ordinasyonuyla depremin yaşandığı ilk 
andan bu yana ulaştırılmaya devam edi-
liyor. Afetten etkilenen 7 ilde AFAD ve 
Türk Kızılay koordinasyonuyla her türlü 
yardım malzemelerinin toplandığı yeni 
depoların kurulması da organize edildi. 
Depremzedelerin temizlik ihtiyaçlarının 
giderilmesi amacıyla mobil prefabrik 
banyo ve tuvaletler de afetten etkilenen 
bölgelere sevk edilmeye başlandı. 

(AA)

Sanayicilerin deprem bölgesine 
yardımları aralıksız sürüyor

BOTAŞ’ın Twitter hesabından 
yapılan paylaşımda, Kahramanma-
raş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen iki 
büyük depremin ardından tedbir 
amacıyla petrol akışının durdurul-
duğu Batman Dörtyol Ham Petrol 
Boru Hattı’nda gerekli kontrollerin 
yapıldığı belirtildi. Sistemin dep-
remden 39 saat sonra yeniden dev-
reye alındığı ve Dörtyol Terminali’nde 
ham petrol yükleme ve boşaltma iş-

lemlerinin de yeniden başladığı bil-
dirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Diğer yandan, terminalde tedbir 
amacıyla durdurulan FSRU operas-
yonları da depremden 6 saat sonra 
başlatılmıştır. Aynı şekilde, tedbir 
amaçlı petrol akışının durdurulduğu 
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı 
Sistemi’nde de depremin ardından 
42 saat içinde tüm kontroller ta-
mamlanarak pompalama işlemleri 
ve Ceyhan Terminali’nde de ham 
petrol yükleme ve boşaltma işlemleri 
yeniden başlatılmıştır. Bu çerçevede 
deprem sonrası 3. tanker yükleme 
operasyonu sorunsuz olarak devam 
etmektedir.” (AA)

Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 2022’de 
bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 
10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 
633 bin kişi olarak belirlendi. 

Türkiye’de işsizlik oranı, Aralık 2022’de 
bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 
10,3 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 
633 bin kişi olarak belirlendi. 
Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), Aralık 2022’ye iliş-
kin iş gücü istatistiklerini 
açıkladı. Buna göre, Tür-
kiye genelinde 15 ve daha 
yukarı yaş grubunda işsiz 
sayısı, Aralık 2022’de bir 
önceki aya göre 62 bin kişi 
artarak 3 milyon 633 bin kişi 
oldu. İşsizlik oranı bir önceki aya göre 
0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde 
gerçekleşti. İşsizlik oranı, bir önceki yılın 
aynı ayına göre ise 0,8 puan azaldı. Söz 
konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan 
genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya 
göre 1 puanlık artışla yüzde 18,9 oldu. 
Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam 
edilenlerin sayısı aralıkta bir önceki aya 
kıyasla 18 bin kişi artarak 31 milyon 573 

bine çıktı. İstihdam oranı da değişim gös-
termeyerek yüzde 48,5 oldu. Bu oran er-
keklerde yüzde 66 iken kadınlarda yüzde 
31,3 olarak hesaplandı. Mevsim etkisinden 
arındırılmış iş gücü, söz konusu ayda bir 
önceki aya kıyasla 80 bin kişi artarak 35 
milyon 206 bin kişiye yükseldi. İş gücüne 

katılma oranı ise 0,1 puan arttı ve 
yüzde 54,1 olarak gerçekleşti. 

İş gücüne katılma oranı er-
keklerde yüzde 71,9, kadın-
larda yüzde 36,6 olarak be-
lirlendi. İstihdam edilenler-
den referans döneminde iş 

başında olanların mevsim ve 
takvim etkilerinden arındırılmış 

haftalık ortalama fiili çalışma süresi 
aralıkta aylık bazda 0,2 saat artarak 44,5 
saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik 
istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden 
oluşan atıl iş gücü oranı Aralık 2022’de bir 
önceki aya göre 0,6 puanlık artışla yüzde 
21,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam 
ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,9 
iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bü-
tünleşik oranı yüzde 17,2 olarak tahmin 
edildi. (AA)

Türk Reasürans ve Doğal Afet Sigortaları 
Kurumu Genel Müdürü Selva Eren, yaptığı 
yazılı açıklamada, 6 Şubat’ta meydana gelen 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok 
sayıda ili etkilediğini ve acı kayıplar yaşandığını 
aktararak, hayatını kaybeden tüm vatandaşlara 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. 
Deprem sonrası sürdürülecek çalışmalarda ku-
rumlarına da büyük sorumluluk düştüğüne 
işaret eden Eren, şunları kaydetti: “Bu sorum-
luluğun farkındalığı ile vatandaşlarımıza bir an 
önce maddi güvence sağlamak adına harekete 
geçtik. Bu amaçla ilk olarak Ankara Olağanüstü 
Yönetim Merkezimizdeki ekiplerimize, İstanbul 
ekiplerimizin de katılımıyla tam kadro çalış-
malarımızı başlattık. Ayrıca, yöneticilerimiz ve 
hasar ekiplerimiz ile aynı gün içinde bölgeye 
intikal ettik. Depremden etkilenen vatandaş-
larımıza en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla 
bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve deprem 
tırımızın konuşlanacağı yerleri tespit ettik. Dep-
rem tırımız ilk olarak Kahramanmaraş’a yerle-
şerek hizmete başlamış olup, diğer mobil ofis-

lerimiz ise 13 Şubat itibarıyla faaliyete geçecektir. 
Bugüne kadar finansal ve operasyonel tüm ha-
zırlıklarımızı, coğrafyamızda meydana gelebilecek 
olası büyük bir depremi göz önüne alarak yap-
tığımız için tüm birimlerimiz ve finansal ödeme 
gücümüzle üzerimize düşeni yapmak için ha-
zırlıklarımız tamdır. Bugün itibarıyla biriken 
deprem fonlarımız 23 milyar TL seviyesinde 
olup, sigortacılık tekniği çerçevesinde bu tutarın 
üzerine eklediğimiz ciddi miktarda reasürans 
koruması ile toplamda 117 milyar TL ödeme 
kapasitemiz ile bu ve benzeri birçok depremde 
sigortalarımızın hasarlarını tazmin edecek fi-
nansal güce sahibiz. Operasyonel süreçlerde 
ise olası büyük bir afete hazırlıklı olmak adına 
yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, bek-
lediğimiz performansta, sorunsuz ve kusursuz 
hizmet sunmamıza imkan sağlamaktadır.” Selva 
Eren, Alo DASK 125, e-devlet ve web sitesi ara-
cılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı almanın 
yanında diğer kamu kurumlarının yaptığı tes-
pitler doğrultusunda sigortalılardan ihbar gel-
mesini dahi beklemeden hasar süreçlerini 
başlatıp ödemelerini gerçekleştirdiklerini be-
lirterek, “Şu ana kadar tarafımıza ulaşmış 30 
bini aşkın hasar ihbarı işleme alınmış olup 
eksper görevlendirmelerine başladık. Depremin 
üzerinden henüz 24 saat geçmeden ilk hasar 
ödememizi gerçekleştirdik ve hasar ödemeleri-
mizi hızla sürdürüyoruz. DASK olarak, bağlı 
bulunduğumuz Hazine ve Maliye Bakanlığımız 
ve düzenleyici üst kurumumuz Sigortacılık ve 
Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Ku-
rumumuzdan destek alarak tüm ekibimiz ile 
gerek bölgede gerekse merkezimizde görevimizi 
yerine getiriyoruz.” ifadelerini kullandı. (AA)

ABD Merkez Bankası (Fed), büyük banka-
ların ciddi resesyonda bile hanehalkları ve iş-
letmelere borç verebilmelerini sağlamaya yardımcı 
olacak 2023 stres testi senaryolarını yayımladı. 
Fed’den yapılan açıklamada, bu yıl 23 büyük 
bankanın stres testine tabi tutulacağının bilgisi 
verilerek, bu bankaların ticari gayrimenkul ve 

kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte 
ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği 
aktarıldı. Açıklamada, stres testleriyle varsayımsal 
durgunluk senaryoları altında bankalarının da-
yanıklılığının değerlendirileceği kaydedilerek, 
söz konusu senaryoların ekonomik tahminler 
olmadığı vurgulandı. Bu yılki senaryoda, ABD’de 
işsizlik oranının 6,5 puan artışla yüzde 10’luk 
zirveye ulaştığı belirtilen açıklamada, işsizlik 
oranındaki artışa, ciddi piyasa oynaklığı, şirket 
tahvili marjlarında önemli ölçüde genişleme ve 
varlık fiyatlarında düşüşün eşlik ettiği kaydedildi. 
Açıklamada,        büyük alım satım işlemlerine sahip 
bankaların, varsayımsal senaryoya ek olarak 
küresel piyasa şoku bileşenine karşı test edileceği 
bildirildi. (AA)

TMSF’den  
AFAD’a 102 milyon 
lira destek

TMSF AFAD’a 102 milyon lira yar-
dımda bulunduğunu bildirdi. Koza Altın 
bünyesindeki iş makineleri ve tecrübeli 
madenciler, arama kurtarma ekip ve 
ekipmanları bölgeye sevk edildi. 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan 
(TMSF) yapılan açıklamaya göre, TMSF 
ve TMSF yönetimindeki şirketlerinden 
deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek 
olmak üzere, ilk günden itibaren AFAD 
ve KIZILAY iş birliğiyle çalışmalara baş-
lanıldığı kaydedildi. TMSF’den yapılan 
açıklamada şunlara dikkat çekildi: “Yardım 
faaliyetleri kesintisiz olarak devam et-
mekte olup ayrıca nakdi olarak AFAD’a 
102 milyon lira yardımda bulunulmuştur. 
Öncelikle Koza Altın bünyesindeki iş 
makineleri ve tecrübeli madencilerimizden 
arama kurtarma ekip ve ekipmanları 
bölgeye sevk edilmiştir. Aydınlı Grup 
bünyesindeki şirketlerden kadın, erkek 
ve çocuklar için başta kışlık kıyafet, mont, 
kaban, kazak, eldiven, bere, termal içlik 
gibi yaklaşık 120 bin adet ihtiyaç malze-
mesi gönderilmiştir. Erciyes Anadolu 
Grubu bünyesindeki şirketlerden toplamı 
60 bin adedi bulan yatak, yorgan, yastık, 
battaniye ve ısıtıcı bölgeye intikal ettiril-
miştir. Naksan Holding bünyesindeki iki 
fabrika, çalışan ve yakınlarından oluşan 
yaklaşık 1500 depremzede barındırmak-
tadır. Barınma ve ihtiyaç malzemelerinin 
korunması amacıyla branda ve çadır 
kentlerde zemin soğuğunu kesmek için 
kullanılacak halılar AFAD’a teslim edil-
miştir.” Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 
“Bunların haricinde jeneratörler, akaryakıt, 
tüp, su tankları, seyyar tuvaletler, po-
werbank, ekmek ve kuru gıda gibi acil 
ihtiyaçlar ve temel yaşam malzemelerini 
içeren 60 tır malzeme deprem bölgesine 
ulaştırılmıştır. Kızılay iş birliğiyle 4 adet 
seyyar mutfakta günlük 40 bin kişiye 
yemek, Akyaka Park AVM tarafından 
günlük 30 bin kişiye yemek vermek için 
Gaziantep’te iki adet seyyar mutfak faa-
liyete geçirilmiştir. Koza Grubu tarafından 
Kahramanmaraş/Türkoğlu’nda ve Erciyes 
Anadolu Grubu Kahramanmaraş’ta, Ay-
dınlı Grubu Hatay/Kumlu’da 3 seyyar 
mutfakla yaklaşık 10 bin kişiye üç öğün 
sıcak yemek teminine başlanmıştır. İlk 
aşamada acil ihtiyaç listesindeki bu yar-
dımlar gönderilmiş olup, benzeri yar-
dımlarımız kesintisiz deprem bölgesine 
ulaştırılmaya devam edecektir. Ayrıntılar 
Akyaka AVM, Aydınlı, Erciyes Anadolu, 
ve Koza Grubu’nun internet siteleri ve 
sosyal medya hesaplarından paylaşıl-
maktadır.” (AA)

Sanayi üretim  
endeksi yıllık  
yüzde 0,2 azaldı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 
2022’de aylık bazda yüzde 1,6 artar-
ken, yıllık bazda yüzde 0,2 azalış gös-
terdi. Türkiye İstatistik Kurumu 
(TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin 
sanayi üretim endeksi sonuçlarını 
açıkladı. Buna göre, geçen yıl aralıkta 
takvim etkisinden arındırılmış sanayi 
üretimi 2021’nin aynı ayına göre 
yüzde 0,2 geriledi. Sanayinin alt sek-
törleri incelendiğinde, Aralık 2022’de 
madencilik ve taş ocakçılığı sektörü 
endeksi bir önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 1,1, elektrik, gaz, buhar 
ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı 
sektörü endeksi de yüzde 8,5 azaldı. 
İmalat sanayi sektörü endeksi ise 
yüzde 0,5 arttı. Arındırılmamış sanayi 
üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 
1,17 azalış oldu. 

SANAYİ ÜRETİMİNDE  
AYLIK VERİLER 
Mevsim ve takvim etkisinden arın-

dırılmış sanayi üretimi, geçen yıl ara-
lıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 
arttı. Söz konusu ayda sanayinin alt 
sektörleri incelendiğinde, madencilik 
ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir 
önceki aya göre yüzde 2,3 ve imalat 
sanayi sektörü endeksi yüzde 1,7 ar-
tarken, elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı sektörü 
endeksi yüzde 0,2 azaldı. (AA)

Sanayicilerin “asrın 
felaketi” olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli 
depremler sonrası yaptığı 
yardımlar, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 
koordinasyonunda 
bölgedeki ihtiyaç 
sahiplerine gönderiliyor.

Dörtyol ve Ceyhan terminallerinde 
sevkiyat normale döndü
Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
AŞ (BOTAŞ), Dörtyol ve 
Ceyhan terminallerinde ham 
petrol yükleme ve boşaltma 
işlemlerinin yeniden 
başladığını açıkladı.

İşsizlik rakamları açıklandı

DASK tüm gücüyle hazır

Türk Reasürans ve Doğal Afet 
Sigortaları Kurumu Genel 
Müdürü Eren, hazırlıkları 
meydana gelebilecek olası büyük 
bir depremi göz önüne alarak 
yaptıklarını tüm birimler ve 
finansal ödeme gücüyle 
üzerlerine düşeni yapmak için 
hazır olduklarını bildirdi.

Fed, büyük bankaların resesyonu 
atlatma becerilerini test edecek
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Bunun için, Türkiye’deki resmi, sivil tüm 
arama kurtarma ekipleri ve dünyanın dört bir 
yanından gelen arama kurtarma ekipleriyle 
çalışmaların sürdüğünü belirten Erdoğan, 
şunları kaydetti: “Şu ana kadar 94 ayrı ülkeden 
gelen yardım teklifleri çerçevesinde, ekipler 
ülkemize gelmeyi sürdürüyor. Yıkım öylesine 
büyük bir alanda, öylesine çok binayı etkilemişti 
ki, yaklaşık 30 bini eğitimli arama kurtarma 
personeli olmak üzere, 141 binden fazla kişiyle 
belki de dünyanın en büyük arama kurtarma 
ekibini bölgeye toplamamıza rağmen, maalesef 
müdahaleleri arzu ettiğimiz hıza ulaştırama-
dığımız bir gerçektir. Milletimiz şahittir ki, ba-
kanlıkları, belediyeleri ve diğer tüm kurumlarıyla 
devletimiz de hangi görüşten olursa olsun tüm 
sivil toplum kuruluşlarımız da deprem bölgesi 
dışındaki vatandaşlarımızın her biri de dünyanın 
dört bir yanından dostlarımız ve kardeşlerimiz 
de depremzedelerimizin yanında olmak için 
var gücüyle gayret göstermiştir.” 

“BİR YIL İÇİNDE KONUTLARI  
YAPMIŞ OLACAĞIZ” 
Yıkımın nispeten sınırlı kaldığı Şanlıurfa 

ve Kilis illerinde arama kurtarma çalışmalarının 
tamamlanıp, enkaz kaldırma çalışmalarına 
geçildiğini aktaran Erdoğan, “Diğer illerimizdeki 
arama kurtarma çalışmalarını, altında insan 
olan hiçbir bina bırakmayacak kararlılıkla sür-
dürüyoruz.” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, bir yıl içerisinde bu yıkılan binaları 
yeniden tip projelerle inşa edip, sahiplerine 
teslim edeceklerini belirterek, bu arada va-
tandaşlara 10’ar bin lira vereceklerini söyledi. 
Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün 
bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak 
istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini 
ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağ-
layacağız. İster Adıyaman’da gidilebilecek ko-
nutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı 
illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama 

suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim va-
tandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, bu-
radaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız.” 
Deprem bölgesinin her yerinde arı gibi çalışan 
ekiplerin, kamu görevlilerinin, sivil toplum 
mensuplarının, gönüllülerin gayretine sahip 
olduklarını belirten Erdoğan, “Gençlerimizin 
deprem bölgesindeki çalışmalara yardımcı ol-
mak için nasıl çırpındığına bizzat şahidiz. 
Aynı şekilde deprem yıkıntısı altında kalmasına, 
devam eden artçı sarsıntılar sebebiyle evine 
girememesine rağmen milletimizin de meta-
netine bizzat şahidiz. Allah milletimden razı 
olsun.” diye konuştu. “Bu millet, mütevekkil 
bir millet. Bu millet, bu tür belaları, felaketleri 
çok yaşadı ama hepsinde de kendileriyle 20 
yıllık iktidarımız döneminde hep baş başa 
kaldık.” diyen Erdoğan, bu felaketlerin Van’da, 
Bingöl’de, Elazığ’da, Malatya’da, Giresun’da, 
Kastamonu’da, İzmir depreminde yaşandığını 
dile getirdi. Deprem felaketiyle sarsılan tüm 
illerde, milletle bir arada olduklarını ve verdikleri 
sözü, zamanında yerine getirerek konutları 
depremzedelere teslim ettiklerini belirten Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şimdiden 
hazırlıklara başladık. Gerek bakanıma gerek 
TOKİ’ye gerekli talimatları vererek, rezerv 
alanlarının tespit edilerek, buralarda süratle 
inşaatların başlatılması, enkazların da bir ta-
raftan kaldırılması talimatını verdik. Değişik 
yerlerde mevcut otellerde iskan talepleri var. 
Burada da eğer vatandaşlarımız oralara yer-
leşmek isterse bu konuda da oralarda kendilerini 
iskan edebiliriz.” 

“TÜRK HAVA YOLLARI, GİDENİ DE  
GELENİ DE ÜCRETSİZ  
GETİRMEK DURUMUNDADIR” 
Türk Hava Yolları ve diğer hava yolu şir-

ketlerince deprem bölgesine gelen yardım 
ekiplerinin ve giden depremzedelerin taşındığını 
dile getiren Erdoğan, “Türk Hava Yolları, 
gideni de geleni de ücretsiz getirmek duru-
mundadır, bunların da gerekli talimatı ken-
dilerine verilmiştir. Bundan da milletim ha-
berdar olsun.” dedi. Erdoğan, seyyar mutfaklar 
ve aşevlerinde gönüllüler aracılığıyla deprem-

zedelere ve yardım ekiplerine sıcak yemek 
sağladıklarını da kaydetti. 

“İSTİSMAR EDENLERE PRİM VERMEYİN” 
Türk Silahlı Kuvvetleri, polis ve jandar-

manın gerek güvenliğin temininde gerekse 
yardım faaliyetlerinin yürütülmesinde aktif 
rol aldığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Halihazırda Türk Silahlı Kuv-
vetlerimiz ile diğer güvenlik birimlerimize ait 
26 gemi, 75 uçak, 81 helikopter, ayrıca her 
çeşitten 12 binden fazla iş makinesi gece 
gündüz demeden bölgede çalışıyor. Bu arada 
ben halkımdan, tüm vatandaşlarımdan gerek 
deprem bölgesinde gerek bölge dışında, bu 
işin istismarını yapan hangi kurum ve kuruluş 
olursa olsun, hangi siyasi olursa olsun lütfen 
bunlara inanmayın. Böyle bir zamanda, böyle 
bir durumda birlik ve beraberliğin olması ge-
reken bir zamanda bunu istismar edenlere 
prim vermeyin. Çünkü bu millet asildir, bu 
tür soysuzlara da gereken cevabı gerekli za-
manda verecektir.” 

“LÜTFEN RASTGELE YARDIM  
TOPLAYIP YOLA ÇIKARMAYIN” 
Erdoğan, ülkenin dört bir yanından ve 

yurt dışından deprem bölgesine yardım mal-
zemelerinin geldiğini belirterek, yardımları 
gönderen herkese teşekkür etti. Deprem böl-
gesindeki yardımların belirli bir plan içinde 
toplanması, gönderilmesi ve dağıtılması ge-
rektiğine, aksi takdirde verilen emeklerin heba 
olacağına işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri 
kullandı: “Buradan tüm vatandaşlarıma tekrar 
sesleniyorum. AFAD ile ya da bölgede yardım 
faaliyeti yürüten Kızılay başta olmak üzere 
diğer kurumlarla irtibata geçmeden lütfen 
rastgele yardım toplayıp yola çıkarmayın. 
Çünkü şu anda bölgede en büyük problem, 
dışarıdan gelen on binlerce aracın yol açtığı 
trafik ve bunların taşıdığı yardımların lojistiğinin 
sağlanmasıdır. Temel ihtiyaçlar konusunda 
herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını biliyoruz. 
Önümüzdeki günler, haftalar ve aylar boyunca 
sürecek ihtiyaçların planlı ve bilinçli bir yardım 
faaliyetiyle karşılanması çok önemlidir. Nakdi 

yardımların AFAD üzerinden yapılması, istis-
marları ve tereddütleri ortadan kaldıracak bir 
yöntemdir. İş dünyamızdan milletvekillerimize, 
öğrencilerimizden esnaflarımıza kadar her ke-
simden insanımızın AFAD hesaplarına yap-
tıkları yardımların her kuruşu deprem bölge-
sindeki faaliyetler için harcanmaktadır. Yüz 
binlerce konutuyla, altyapısıyla, üst yapısıyla 
şehirlerimizin yeniden inşası süresinde de 
devlet hazinesinin yanı sıra hem milletimizin 
hem de dünyanın desteğine ihtiyacımız olacak. 
Gönlü zengin herkesin kendi imkanınca ya-
pacağı katkıyla bu süreçte devletin yanında 
yer alacağından şüphe duymuyorum.” 

“HANE BAŞINA TAŞINMA YARDIMIYLA  
BİRLİKTE 15 BİNER LİRA VERMENİN  
HAZIRLIĞINI YAPIYORUZ” 
Erdoğan, devletin daha önce Elazığ, Ma-

latya, İzmir ve Van’daki depremlerde, Antalya 
ve Muğla’daki yangınlarda, Kastamonu, Sinop, 
Bartın ve Giresun’daki sellerde, diğer afetlerde 
yaraları en kısa sürede sardığının, burada da 
aynısını yapmaya muktedir olduğunun altını 
çizerek, şöyle konuştu: “Bu çerçevede ilk etapta 
AFAD Acil Yardım Ödeneği’nden destekleri 
vereceğiz ve hane başına taşınma yardımıyla 
birlikte 15 biner lira vermenin hazırlığını ya-
pıyoruz. Bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan 
konteyner kentler dışında barınacaklara, özel-
likle kira yardımı yapacağız. Hiçbir vatanda-
şımızın mağduriyetine meydan vermeyecek 
şekilde bu yardımları giderek yaygınlaştırarak 
sürdüreceğiz. Milletçe birlik ve beraberlik 
içinde hareket ettiğimiz müddetçe Allah’ın 
izniyle bu imtihanın da üstesinden alnımızın 
akıyla geleceğimize inanıyorum.” 

“ÜLKENİN YENİDEN AYAĞA  
KALKMASINI SAĞLAYACAK KAPSAMLI  
BİR PROGRAM HAZIRLIYORUZ” 
Erdoğan, önce yüreklerdeki yangını sön-

dürmekle işe başladıklarını dile getirerek, “Dep-
rem bölgesi başta olmak üzere ülkenin yeniden 
ayağa kalkmasını sağlayacak kapsamlı bir prog-
ram hazırlıyoruz.” dedi. “Milletimiz deprem 
yıkıntıları altında inlerken yağmacılık yapanlara 
da bu acıyı siyasi yağmaya dönüştürmek isteyen 
fırsatçılara da müsaade etmeyeceğiz.” diyen 
Erdoğan, şunları kaydetti: “Adıyamanlı kar-
deşlerime bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi 
ifade ediyorum. Rabb’im insanımızı bir daha 
böyle ağır imtihanlarla karşı karşıya bırakmasın. 
Depremin ilk anlarından itibaren gerek Adı-
yaman’da gerekse diğer illerimizde fedakarca 
çalışan ekiplerimize, gönüllülerimize, sivil top-
lum kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Dost, 
kara günde belli olur’ diyerek milletimizin yar-
dımına koşan tüm dost ve kardeş ülkelere de 
şahsım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı 
sunuyorum.” (AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, “İş dünyamızdan, 
esnafımıza her kesimden 
insanımızın AFAD hesaplarına 
yaptıkları yardımların her 
kuruşu, deprem bölgesindeki 
faaliyetler için 
harcanmaktadır” dedi. Hane 
başına 15 bin lira taşınma 
yardımı ve gidecekleri bölgede 
kira yardımı yapılacağını 
anlatan Erdoğan, bir yıl içinde 
yeni konutların yapılarak 
teslim edileceğini söyledi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD 
Deprem Koordinasyon Merkezi’nde dü-
zenlediği basın toplantısında, afet nedeniyle 
devletin, milletin ve dünyadan gelen birçok 
yardım kuruluşunun seferberlik şuuru 
içinde millet için çalıştığını söyledi. Kurum, 
“An itibarıyla Gaziantep’te 2 bin 529 canımızı 
yitirdik, yaralı 12 bin 468 kardeşimizde şu 
an hastanelerde tedavi altındadır.” dedi. 
Bölgede tüm aileleri ziyaret ettiklerini dile 
getiren Kurum, “Bizim milletimiz bugün 
depremde nasıl tüm acılara ortak olduysa, 
vefat eden ailelerimizin yavruları, kardeşleri, 
anneleri, babaları da hepimizin ailesi, mil-
letimize emanettir, onlar. Her zaman ken-
dilerinin yanında olacağız. Onların elini 
85 milyonluk Türkiye ailesi olarak hiçbir 
zaman bırakmayacağız.” diye konuştu. 

“UMUTLARIMIZ HALA DİRİ” 
Kurum, Gaziantep’te yapılan arama 

kurtarma faaliyetlerinin ilk anda tamamen 
yıkılan 1324 binada başladığını dile getirerek, 
şu değerlendirmede bulundu: “Arama kur-
tarma faaliyetleri çerçevesine şu an sadece 
108 binada arama kurtarma faaliyeti yü-
rütüyoruz. Kalan binalardaki arama kur-
tarma faaliyetleri tamamlanmış durumda. 
Bu kapsamda 16 bin 900 arama kurtarma 
personelimiz ve 3 bin 25 aracımızla son 
dakikaya kadar da vatandaşlarımızı enkaz 
altından kurtarabilmenin mücadelesini hep 
birlikte vereceğiz. Umutlarımız hala diri 
çünkü dün ve bugün itibarıyla baktığınızda 
100’üncü saatte, 86’ncı, 90’ıncı saatte enkaz 

altından kurtardığımız yavrularımız var. 
Berat, Yiğit yavrumuz var. Gaziantep’te de 
bu mücadeleyi tüm illerde olduğu gibi son 
dakikaya kadar vermeye devam edeceğiz.” 
Kurum, insani ihtiyaçları da takip ettiklerini 
dile getirerek, vatandaşların geçici barınma, 
beslenme ihtiyaçlarını giderecek adımları 
attıklarını söyledi. Bununla ilgili de jandarma, 
asker ve emniyet güçlerinin hem havadan 
hem karadan vatandaşlara ulaştığını anlatan 
Kurum, “Bu kapsamda bölgemizde 5 heli-
kopterimiz, jandarmamız, yine askerimiz, 
emniyetimiz bu hizmetleri vermektedir. 
Tüm Nurdağı’ndaki, İslahiye’deki köyleri-
mizin eş zamanlı olarak acil ihtiyaçları gi-
derilmiş durumdadır.” ifadelerini kullandı. 

“15 BİN KONTEYNERİ  
GAZİANTEP GENELİNDE  
KURACAĞIZ” 
Sahra çadırlarını da kurduklarını aktaran 

Kurum, şöyle devam etti: “Yine geçici ba-
rınmalarını sağlayacak vatandaşlarımızın 
tüm il genelinde 15 bin 350 çadırın 
kurulumu tamamlandı. Toplam 25 bin 
çadırın acil olarak bölgeye kurulması 
planlanıyor. Yine vatandaşlarımızın 
hem kalıcı ihtiyaçlarını giderecek, ba-
rınma ihtiyaçlarını giderecek hem de 
bundan sonraki süreçteki geçici ba-
rınmayı sağlayacak konteyner kurulum 
sürecine başladık. 500 konteynerimizi gerek 
İslahiye’de gerek Nurdağı’ndaki belirlenen 
alanlara kurduk. Ve etap etap kon-
teyner sayısını da Gaziantep 
genelinde 15 bin kon-
teyner olarak plan-
ladık ve inşallah Va-
liliğimizle, Büyük-
şehir Belediyemiz-
le, yardım kuru-
luşlarımızla , 
AFAD’ımızla, 
TOKİ’mizle 
birlikte inşal-
lah bu sü-
reci ta-
mamla-

yacağız. 15 bin konteyneri Gaziantep ge-
nelinde kuracağız.” Bakan Kurum, 130 bin 
depremzedenin de geçici barınma alanla-
rında misafir edildiğini aktararak, İller Ban-
kası koordinasyonunda Gaziantep Büyük-
şehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri Şahinbey, 
Şehitkamil, Nurdağı ve İslahiye’de su ve 
elektrik verilmesine başlandığını, 31 baz 
istasyonunu da tüm bölgeye dağıttıklarını 
aktardı. 4 bin 720 uzmanla 10 şehirde ba-
kanlıkça hasar tespit çalışmalarının ilk 
andan itibaren devam ettiğini, araçlarla ve 
dronelarla bu tespitlerin yapıldığını dile 
getiren Kurum, şunları kaydetti: “Şu ana 
kadar yapmış olduğumuz tespitler çerçe-
vesinde, tüm ülke genelinde 12 bin 141 
bina ve 66 bin 58 bağımsız bölümün yıkık 
veya ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. 
Yine Gaziantep özelinde 4 bin 475 bina ve 

12 bin 423 ev, konut, iş yeri, 
ağır hasarlı ve yıkık ola-

rak tespit edilmiştir. 
Hasar tespitleri, tes-
pitin bitmesine 
müteakip vatan-

daşlarımızın bil-
gilendirilebilme-
si amacıyla adres 
ve kimlik numa-

ralarını girerek, 
e-Devlet üzerin-

den evinin hasar 
tespitini 

görebilecek, bilgilendirme alabilecek. Aynı 
zamanda “hasartespit.csb.gov.tr” adresinden 
de kimlik numarasıyla birlikte adres sorgusu 
yaparak, binasının ağır hasarlı, yıkık, veya 
az hasarlı, hasarsız olduğunun tespitini ya-
pacak. Bu tespitler yapılmadan kesinlikle 
binalara girilmemesini önemle ifade etmek 
istiyorum. Burada ağır hasarlı, orta hasarlı 
ve yıkılmış binalara girilemez. Az hasarlı 
ve hasarsız binalara da vatandaşlarımızın 
hasar tespit çalışmaları bittikten sonra ila-
nıyla birlikte bu binaları kullanabileceğini 
de buradan ifade etmek istiyorum.” Kurum, 
bilgilendirmeleri daha seri yapabilmek ama-
cıyla iletişim ofisleri kurduklarını da vur-
gulayarak, “Hem hasar tespit hem de va-
tandaşlarımızın acil ihtiyaçlarını, taleplerini 
alacağımız iletişim ofislerimiz, şehir gene-
linde kurulmuştur. Hem Gaziantep mer-
kezde hem Nurdağı’nda hem de İslahiye’de 
vatandaşlarımız hasar tespit ofislerine, ile-
tişim ofislerine giderek, hasar tespitinin 
durumunu da öğrenebilir.” 

CUMHURİYET TARİHİNİN  
EN BÜYÜK “AFET KONUT  
SEFERBERLİĞİ” BAŞLATILACAK 
Bakan Kurum, 10 ilde arama kurtarma 

çalışmalarının tamamlanmasıyla hayatın 
normale dönmesi için çalışmaları da hız 
kesmeden sürdüreceklerini belirterek, şunları 
kaydetti: “Daha önceki depremlerde, Ela-
zığ’da, Malatya’da, Kastamonu’da, İzmir’de 
nasıl afette hızlı bir şekilde konutlarımızı 
yaptıysak 10 ilimizde de aynı aksiyonu ala-

cağız. Tüm illerimizde hayatı normale 
çevirecek, vatandaşlarımızı sağlam, gü-

venli konutlara eriştirecek sürecimizi 
TOKİ Başkanlığımız eliyle yürüteceğiz. 

10 ilimizde eş zamanlı 
olarak Cumhuriyet ta-

rihinin en büyük afet 
konut seferberliğini 
milletimiz, yavruları-
mız için başlatmış ola-

cağız. Bu kapsamda 
TOKİ, Emlak Konut, Ba-
kanlığımıza bağlı tüm 

şantiyelerdeki 

30 bin işçimizi, mühendisimizi arama kur-
tarma, enkaz kaldırma faaliyetlerine destek 
verecek firmalarımızı personeli ve ekipma-
nıyla birlikte 10 ilimize görevlendirdik. Bu 
arkadaşlarımız 10 ilimizde AFAD koordi-
nasyonundaki faaliyetlere destek vermek-
tedir.” Bakan Kurum, enkaz kaldırma süre-
ciyle birlikte yeni alanlarının kurulumuna 
yönelik zemin etüt çalışmaları ve bölgenin 
yöresel ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar yü-
rütüldüğünü anlatarak, bir dakikayı bile 
önemsediklerinin altını çizdi. Kurum, “Bu-
rada olmayan, bu afeti yaşamayan, burada 
geçici barınmayı yaşamayan kimse buradaki 
duyguları hissedemez. Vatandaşlarımızı o 
yağmurdan, soğuktan, güneşten bir an önce 
kurtarabilmek adına, kalıcı konutların ya-
pımını başlatmak suretiyle Cumhuriyet ta-
rihinin en büyük afet konut yapım sefer-
berliğini bu kapsamda başlattığımızı ilan 
etmek istiyorum.” diye konuştu. Ekiplerin 
cansiperane bir şekilde, 24 saat uyumadan 
çalıştığına, bir kişiyi kurtarabilmek için 
yemek arası dahi vermeden enkazda görev 
yaptığına dikkati çeken Kurum, insan üstü 
bir mücadele veren AFAD, UMKE, Türk Kı-
zılay, jandarma, emniyet, asker ve polislere, 
valilere, belediye başkanlarına, tüm görev-
lilere ve vatandaşlara teşekkürlerini iletti. 

“10 İLİMİZDE EŞ ZAMANLI  
BU SÜRECİ YÜRÜTECEĞİZ” 
Bakan Kurum, bu afetin üstesinden 

hep birlikte, birlik ve beraberlik anlayışıyla 
gelineceğine işaret ederek, “En kısa zamanda 
konutları, yeni yerleşim alanlarını sunacağız. 
Yeni İslahiye, yeni Nurdağı’nın inşasını ya-
pacağız, 10 ilimizde eş zamanlı bu süreci 
yürüteceğiz. Eş zamanlı vatandaşımızı bil-
gilendireceğiz. İnşallah çok kısa sürede in-
şaatlarımıza başlayacağız.” dedi. Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, 
daha önceki afetlerde olduğu gibi aynı an-
layışla çalışmaların yürütüleceğini belirten 
Kurum, vatandaşlar için bu konudaki bil-
gilendirmelerin günlük, saatlik yapılacağını 
aktardı. Kurum, yaşamını kaybeden va-
tandaşlara Allah’tan rahmet, yaralılara da 
acil şifalar diledi. (AA)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öz-
haseki, “Van, Elazığ, İzmir depremlerinde 
nasıl depremzedeleri yalnız bırakmadıysak, 
evlerini bir yıl içerisinde yaptıysak yine öyle 
yapacağız. Depremzedelerimizin yaralarını 
saracağız.” değerlendirmesinde bulundu. 

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Meh-
met Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, 
“asrın felaketi” olarak nitelenen Kahraman-
maraş merkezli depremlerin ardından baş-
latılan arama kurtarma çalışmalarının aralıksız 
devam ettiğini, devlet ve millet olarak ele 
ele verildiğini belirtti. Devletin, depremze-
delerin yaralarını saracağını bildiren Özhaseki, 
“Daha önce Van, Elazığ, İzmir depremlerinde 
nasıl depremzedeleri yalnız bırakmadıysak, 
evlerini bir yıl içerisinde yaptıysak yine öyle 
yapacağız. Depremzedelerimizin yaralarını 
saracağız ve onların yanlarında olacağız.” 
ifadelerini kullandı. Açıklamada, AK Parti’li 
belediyelerin arama kurtarma ve yardım ça-
lışmalarına verdiği destekler hakkında bilgiler 
de yer aldı. Buna göre, AK Parti’li belediyeler, 
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler 
Başkanlığının koordinasyonunda, depremin 
ilk saatlerinden itibaren bütün imkanlarını 
afet bölgesi için seferber etti. Depremlerden 
etkilenen 10 il ve 44 ilçede, belediyelerin 
arama kurtarma ekibinde olan 14 bin 203 
personelin, AFAD ile koordineli bir şekilde 
sahada çalıştığı, diğer AK Parti’li belediyelerin 
ise temel gıda ürünleri, kıyafet, barınma ve 
ısınma alanlarında lojistik destek verdiği 
kaydedildi. Açıklamada, AK Parti’li beledi-
yelerin deprem bölgesine gönderdiği ekska-
vatör, kepçe, loder, dozer, greyder ve kam-
yondan oluşan 1997 iş makinesi, 77 teknik 
arama kurtarma aracı ve 35 itfaiye aracının 
arama kurtarma çalışmalarında aktif kulla-
nıldığı bildirildi. Ayrıca afetin yaşandığı illere 
918 jeneratör ve projektör ulaştıran beledi-
yeler, depremzedeler için 6 bin 219 çadır, 
117 bin ısıtıcı, yaklaşık 2 milyon battaniye, 
240 bin 122 yatak ve uyku seti, 3 milyon 
312 bin kıyafet ve 6 milyon 795 bin adet 
mama, çocuk bezi ve hasta bezi, 800 tır ek-
mek, su, süt, konserve ve bakliyattan oluşan 
temel gıda maddesi gönderdi. (AA)

Özhaseki:  
“Depremzedelerimizin 
yaralarını saracağız”

“Şimdi kira yardımı, bir yılda konutlar teslim”

“Cumhuriyet tarihinin en büyük afet 
konut seferberliğini başlatacağız”

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Bakanı 

Murat Kurum, “asrın 
felaketi” olarak 

nitelendirilen 
Kahramanmaraş 

merkezli depremlerden 
etkilenen 10 ilde eş 

zamanlı olarak 
Cumhuriyet tarihinin en 

büyük afet konut 
seferberliğini 

başlatacaklarını bildirdi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), saat 15.30 itibarıyla Kahraman-
maraş merkezli depremlerde 18 bin 991 
kişinin hayatını kaybettiğini, 75 bin 523 
kişinin yaralandığını, 81 bin 415 kişinin 
bölgeden tahliye edildiğini bildirdi. AFAD’dan 
yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardın-
dan 1604 artçı deprem meydana geldi. 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Di-
yarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, 

Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerindeki 
can kaybı 18 bin 991 oldu. Depremlerde 
75 bin 523 kişi de yaralandı. Depremden 
etkilenen illerden 81 bin 415 afetzede 

tahliye edildi. Bölgede AFAD, PAK, JAK, 
JÖAK, DİSAK, Sahil Güvenlik, DAK, Güven, 
itfaiye, tahlisiye, MEB, STK’ler ve uluslararası 
ekiplerin 30 bin 348 arama kurtarma per-

soneli görev yapıyor. Diğer ülkelerden gelen 
arama kurtarma personeli sayısı ise 6 bin 
810 olarak kayıtlara geçti. AFAD, Emniyet, 
Jandarma, MSB, UMKE, ambulans ekipleri, 
gönüllüler, yerel güvenlik ve yerel destek 
ekiplerinden görevlendirilen saha personel 
sayısı ile beraber bölgede görev yapan per-
sonel sayısı 141 bin 779’a ulaştı. Afet böl-
gesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, 
kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör 
ve benzeri iş makineleri olmak üzere 12 
bin 244 araç sevk edildi. (AA) 

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kahra-
manmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 
7,6 büyüklüğündeki depremlerde 96 saatten 
sonra 25 kişi enkaz altından sağ çıkarıldı. 
Deprem bölgesinde arama kurtarma ekip-
lerinin çalışmaları aralıksız sürüyor. Arama 
kurtarma çalışmalarının 5. gününde enkaz 
altından saatler sonra kurtarılanların ha-
berleri, tüm Türkiye’ye sevinç yaşatıyor. AA 
muhabirinin saat 11.00 itibarıyla yayınlanan 
haberlerden derlediği bilgiye göre, ilk dep-
remin ardından geçen 96-102’nci saatleri 
arasında 25 kişi ekiplerce kurtarıldı. Hatay’ın 
Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi 
Şehit Mehmet Duran Caddesi’ndeki Huzur 
Apartmanı’nın enkazında bebek sesi du-
yulması üzerine yürütülen çalışmalarda ekip-
ler, 1,5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, 
babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 
saat sonra sağ çıkardı. Kurtarma ekibi, Sela 
Elbarazi’yi sağlık ekibine teslim ederken 
sevinç gözyaşı döktü. Kahramanmaraş’ta 
Ali Sezai Efendi Caddesi’nde yıkılan 3 katlı 
apartmanın enkazında yapılan çalışmada, 
26 yaşındaki Suriye uyruklu Fatma Karuş 
ile iletişim kuruldu. Genç kadın, 14 saatlik 
çalışma sonucu enkazdan 96 saat sonra 
yaralı olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş’ın 
Dulkadiroğlu ilçesi Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 
6 katlı Kalkan Apartmanı’nda ekipler, enkaz 
altında sağ olduğu belirlenen Alper Saçma’yı 
depremden yaklaşık 96 saat sonra kurtardı. 
Hatay’ın Defne ilçesinde yıkılan bir apart-
manın enkazından ses geldiğini tespit eden 
ekipler, çalışmalarını bir noktada yoğunlaş-
tırdı. İtfaiye erleri, çalışma sonucu depremzede 
Hüseyin’i 98 saat sonra yıkıntıların altından 
kurtarmayı başardı. Hatay Merkez Odabaşı 
Mahallesi İsmet İnönü Caddesi’nde yıkılan 
6 katlı apartmanın enkazından ses geldiğini 
tespit eden Sakarya’nın Kaynarca ve Kocaeli 
Alperen Ocakları ekipleri, depremden 98 
saat sonra enkazdan 16 yaşındaki bir kızı 
yaralı olarak çıkardı. Adıyaman’da enkaz al-
tındaki bir kadına 100 saat sonra sağ olarak 
ulaşıldı. Duygusal diyalogların yaşandığı 
kurtarmada ekipler, “ana” diye hitap ettikleri 

ve adının “Hanım” olduğunu belirten kadına 
ilk sağlık müdahalesini yaparken moral ver-
mek için, “Sen bize içli köfte yapacak mısın?” 
diye sordu. Kadın da ekiplere, “Yaparım in-
şallah.” yanıtını verdi. Gaziantep’te, Rize 
AFAD ekipleri, Nurdağı ilçesinde yıkılan 
Kurtuluş Apartmanı’nın enkazından uzun 
uğraşlar sonucunda bir kadını, depremden 
100 saat sonra bulunduğu yerden çıkarttı. 
Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi’ndeki 
yıkılan 600 Konutlar Sitesi’nde 101. saatte 
enkazda ekipler, 30 yaşındaki inşaat mü-
hendisi Hikmet Yiğitbaş’a ulaştı. Enkazdan 
çıkarılan Yiğitbaş, alkışlarla ambulansa 
taşındı. Çalışmalar sırasında Yiğitbaş ile ko-
nuşarak enkazdan çıkarıldığında kendisine 
sarılacağı sözünü veren kurtarma görevlisi 
Mustafa Aydın da ambulansa koştu. Aydın, 
sedyedeki Yiğitbaş’a sarılarak sözünü tuttu. 
Diyarbakır’da yıkılan binalardan merkez 
Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi Cen-
gizler Caddesi Hisami Apartmanı’nda ekipler, 
enkazda bulunan 32 yaşındaki Sebahat Varlı 
ile 10 yaşındaki oğlu Serhat’a ulaştı. İlk mü-
dahaleleri enkazda yapılan Sebahat ve Serhat 
Varlı, çalışmalar sonucu 101’inci saatte kur-

tarıldı. Kahramanmaraş Bahçelievler Ma-
hallesi’ndeki bir enkazda çalışmalarını yo-
ğunlaştıran ekipler, sismik ses dinlemeyle 
hayat belirtisi alınmasının ardından zamana 
karşı yarıştı. Ekipler, enkazda uzun koridor 
açarak 15 yaşındaki Ayfer’in bulunduğu 
noktaya ulaştı. Kurtarma sırasında Ayfer, 
dondurmayı özlediğini ve şarkıcı Zeynep 
Bastık’ın “Gül beyaz gül” şarkısını dinlemek 
istediğini söyledi. Bilincini açık tutmak için 
çocukla sürekli konuşarak sorular soran 
itfaiye ekipleri, genç kıza cep telefonundan 
açtıkları “Gül beyaz gül” şarkısını dinletti ve 
konuşarak 10 saat süren kurtarmayla en-
kazdan 99. saatte sağ çıkardı. Ekipler, ar-
dından Ayfer’in kardeşi 13 yaşındaki Fatma’yı 
aynı enkazda depremden 101. saatte sağ çı-
kararak, sağlık ekiplerine teslim etti. Kah-
ramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde Reşit 
Gümüşer İlkokulu yanındaki bir apartmanın 
enkazında çalışma yapan ekipler, yaklaşık 9 
saatlik çalışma sonucu üniversite öğrencisi 
olduğu öğrenilen 28 yaşındaki Zişan Kaya’yı 
depremin 101’inci saatinde kurtardı. 

102 SAAT SONRA KURTARILDILAR 
Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde Öz-

bekistan’dan gelen köpekli arama kurtarma 
ekibi, Cumhuriyet Mahallesi Aslı Ayan So-
kağı’ndaki 4 katlı Bayaslı Apartmanı’nın 
enkazında çalışma yaptı. Ekipler, termal 
kameralar ve yerli bir firmanın savunma 
sanayisi için ürettiği Duvar Arkası Radar 
cihazıyla depremzedenin konumunu tespit 
etti. Ekipler, ilk depremden 102 saat sonra 
Naim Bayaslı’yı enkazdan çıkardı. Alkış ve 
tekbirlerle ambulansa taşınan Bayaslı, has-
taneye kaldırıldı. Kuzeni, Bayaslı’nın en-
kazdan çıkarılması sırasında gözyaşlarına 
hakim olamadı. Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesinde ekipler, Yeşilyurt Mahallesi Kübra 
Sitesi’nin 7 katlı binasının enkazından 33 
yaşındaki Mustafa Sami Şahin’i, 12 saatlik 
çalışma sonucu 102 saat sonra yaralı olarak 
çıkardı. Hatay’ın İskenderun ilçesi Çay Ma-
hallesi’ndeki 5 katlı Arzu Apartmanı’nın 
enkazında görev yapan asker, polis, İHH 
ve TÜGVA Kocaeli ekibi, uzun uğraşlar so-
nucu Yasemin ve Kadir Oktay çiftinin de 
aralarında bulunduğu 6 kişiyi depremden 
102 saat sonra bulundukları yerden çıkardı. 
Kurtarmanın ardından ekipler ve deprem-
zede yakınları birbirine sarıldı. (AA)

Çay Mahallesi’ndeki 5 katlı Arzu 
Apartmanı’nın enkazında görev yapan 
asker, polis, İHH ve TÜGVA Kocaeli 
ekibi, yığınların altında ses tespit etti. 
Apartmanın birinci katında karşılıklı 
ikamet eden iki ailenin 8 ferdinin enkaz 
altında olduğunu değerlendiren ekipler, 
buradaki kurtarma faaliyetlerini iş ma-
kinelerinin de yardımıyla titizlikle yü-
rütüyor. Ekipler, uzun uğraşlar sonucu 

Yasemin ve Kadir Oktay çifti ile çocukları 
Arda (15), Zilan (22), Helin (24) ve 
Dilan Oktay’ı (19) depremden 102 saat 
sonra bulundukları yerden çıkardı. Yaralı 
depremzedeler, ambulanslarla hastaneye 
kaldırıldı. Kurtarma operasyonunun ar-
dından ekipler ve depremzede yakınları 
birbirine sarıldı. 

KOMŞULARINA DA ULAŞILDI 
Oktay ailesinin karşı dairesinde ya-

şadıkları öğrenilen Raziye ve Hacı Murat 
Kılınç çifti de depremden 107 saat sonra 
bulundukları yerden kurtarıldı. Kılınç 
çifti enkazdan çıkarılıp sedye ile ambu-
lansa götürülürken çevredekilere el sal-
ladı. Çift, daha sonra ambulanslarla 
hastaneye götürüldü. Ekipler, Arzu 
Apartmanı’nın yanındaki 5 katlı Gazioğlu 
Apartmanı’nın enkazında arama kur-
tarma faaliyetine devam ediyor.  (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
enkaz altında kalan 47 yaşındaki uzman 
çavuş olarak Osman Fırat, depremden 104 
saat sonra Polis Arama Kurtarma (PAK) 
ekiplerince sağ kurtarıldı. Kahramanmaraş 
merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyük-
lüğündeki depremlerin ardından bölgeye 
gelen PAK ekipleri, Onikişubat ilçesinde 
Şazibey Mahallesi Malik Ejder Caddesi’ndeki 
Hazal Apartmanı enkazında çalışmalarını 

sürdürüyor. Depremin ardından bugün iti-
barıyla 700 kişiyi enkazdan kurtaran ekipler, 
Şırnak’ta uzman çavuş olarak görev yapan 
47 yaşındaki Osman Fırat’ı depremden 
104 saat sonra sağ çıkardı. Ekiplerin yı-
kıntıların arasından çıkarmaya çalıştığı 
Fırat, bu esnada kendisini sakinleştirmeye 
çalışan yardım görevlilerinin elinden tutarak 
Kur’an-ı Kerim’den Bakara Suresi’nin “Ame-
nerrasulü” diye başlayan son iki ayetini 
okudu. Enkazdan yaralı çıkarılan ve kur-
tarma ekiplerine teşekkür eden Fırat, sağlık 
ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin 
ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Bakara Suresi’nin son iki ayetinin Türkçe 
meali şöyle: “Allah’ın elçisi ve müminler, 
Rabb’inden ona indirilene iman ettiler. 
Her biri Allah’a, meleklerine, kitaplarına, 
peygamberlerine inandılar. ‘O’nun elçileri 
arasında ayırım yapmayız.’ ve ‘İşittik, itaat 
ettik, bağışlamanı dileriz Rabb’imiz, gidiş 
sanadır.’ dediler. Allah hiçbir kimseyi, gü-
cünün yetmediği bir şeyle yükümlü kılmaz, 
lehinde olanı da kendi kazandığıdır, aley-
hinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabb’imiz, 
unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. 
Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de 
ağır yük yükleme. Üstesinden gelemeye-
ceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma. 
Bizi bağışla, ayıplarımızı ört ve bize rah-
metinle muamele buyur. Sen bizim sahi-
bimiz ve yardımcımızsın, artık inkarcı top-
luluğa karşı bize yardım et.” (AA)

“Asrın felaketi” olarak nitelenen Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerden et-
kilenen Malatya’da enkazdan kurtarılan 
12 yaşındaki Abdulhalil Reşvani’nin 
arama kurtarma ekipleriyle yaptığı “simit” 
diyaloğu cep telefonuyla kaydedildi. 

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan il-
çeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 
kentte arama kurtarma çalışmaları tüm 
hızıyla sürüyor. Birçok mucize kurtuluşun 
yaşandığı deprem bölgelerinde ekiplerin 
enkaz altında kurtardıkları kişileri dinç 
tutmak için onlarla konuştuğu anlar ise 
yaşanan mutluluğu gözler önüne seriyor. 
Zapçıoğlu Caddesi’nde yıkılan Yetiş Apart-
manı’nın enkazında arama kurtarma ya-
pan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İn-
sani Yardım Vakfı Trabzon Temsilciliğinin 
arama kurtarma ekipleri, binadan 3 kişiyi 
yaralı kurtardı. Kurtarma çalışmasını 
sürdüren ekiplerden Atilhan Sancak ve 
Fatih Çıkrık, 12 yaşındaki Abdulhalil 
Reşvani’ye ulaştı. 

SİMİT İSTEDİ, EL SALLAYARAK  
ENKAZDAN ÇIKTI 
Ekiplerin çocuğu dinç tutmak için 

yaptığı diyalog ise duygulandırdı. Ekiplerin 
cep telefonuyla görüntü aldığını gören 
Abdulhalil, “Kime göstereceksin?” diye 
sordu. Görüntüleri herkese göstereceğini 
söyleyen ekip üyesi, Abdulhalil ile bir 
süre sohbet etti. Kendisini kurtaran ekip-
leri daha önceden yaptıkları yardım do-
layısıyla tanıyan Abdulhalil, “Sen bana 
simit getirirsin değil mi?” diye sordu. 
Ekip üyesi ise Abdulhalil’e “Simit de ge-
tireceğim oğlum” cevabını verdi. Enkazdan 
el sallayarak çıkarken şaşkınlığını gizle-
yemeyen Abdulhalil, kendisini kurtaran 
ekibe teşekkür etti ve sarıldı. Öte yandan, 
ekibin aynı apartmanın enkazından kur-
tardığı Beyza Yetiş ile yaptığı diyalog da 
kameraya yansıdı. (AA)

İstanbul Havalimanı, “asrın felaketi” 
olarak nitelenen Kahramanmaraş mer-
kezli gerçekleşen ve 10 ili etkisi altına 
alan deprem sonrasında dünyanın dört 
bir yanından ulaştırılan yardımların lo-
jistik merkezi oldu. 

İstanbul Havalimanı işletmecisi 
İGA’dan yapılan açıklamaya göre, farklı 
coğrafyalardan gelen ulusal ve uluslararası 
kurtarma ekipleri, gönderilen ekipmanlar 
ve yardımlar için İGA İstanbul Havalimanı, 
ulaşım ve ulaştırmada küresel aktarma 
merkezi görevi üstlendi. Türkiye’nin son 
asırda yaşadığı en büyük doğal felaket-
lerden birisi olan ve 10 ili etkileyen Kah-
ramanmaraş merkezli iki depremin ar-
dından yardım çalışmaları devam ediyor. 
Bu dayanışma ruhu kapsamında Türki-
ye’nin ve dünyanın dört bir yanından 
gönderilen insani yardımlar da İGA İs-
tanbul Havalimanı’na ulaştı. Felaketin 
yaralarını sarabilmek için uluslararası bir 
seferberlik harekatına dönüşen yardım 
çalışmaları doğrultusunda İGA İstanbul 
Havalimanı, söz konusu deprem yardım-
larını AFAD’ın koordinasyonunda afet 
bölgelerine sevk ederek ihtiyaç sahiplerine 
ulaştırıyor. Deprem bölgesi için uluslararası 
yardımı da içeren dördüncü seviye alarm 
ilan edilmesinin ardından, Azerbaycan, 
Çin, İspanya, İtalya, Yunanistan, Singapur, 
Kuzey Makedonya, Rusya ve Japonya 
gibi bir çok farklı ülkenin afet bölgelerine 
ve depremzedelere gönderilmek üzere 
yolladığı insani yardım, İGA İstanbul Ha-
valimanı’na ulaştırıldı. Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen İGA üst yöneticisi 
(CEO) Kadri Samsunlu, Türkiye’nin son 
yüzyılın en yıkıcı ve en şiddetli iki büyük 
depremi arasında gösterilen çok büyük 
bir felaketi art arda yaşadığına dikkati 
çekti. Depremin ardından hızla organize 
olunduğu belirten Samsunlu, yurt dışın-
dan gelen yardımların da Türkiye’ye umut 
olduğunu ifade etti. Bu süreçte İstanbul 
Havalimanı’nın önemli bir rol üstlendiğini 
vurgulayan Samsunlu, şunları kaydetti: 
“Havalimanımız böylesi bir afet döne-
minde ülkemiz için adeta bir yaşam ko-
ridoru görevi üstlendi. Gerek yakın coğ-
rafyamızdan gerekse dünyanın dört bir 
yanından buraya ulaştırılan destekler, 
Türkiye’mizin yalnız olmadığını bizlere 
gösterirken, iyiliğin dilinin aslında bir 
olduğunu da hep birlikte tecrübe etmiş 
olduk. Bu vesileyle bizlere yardım elini 
uzatan tüm ülkelere çok teşekkür ediyo-
rum. En büyük temennim Türkiye’nin 
ve dünyanın bir daha böylesine büyük 
acılar yaşamaması.” (AA)

İstanbul Havalimanı 
depremin lojistik 
merkezi oldu

Enkaz altında simit 
isteyen çocuk,  
kendisini kurtaran 
ekiplere sarıldı

Deprem bölgesiden 81 bin 415 afetzede tahliye edildi

Zamana karşı deprem 
mücadelesini kazananlar

Arama kurtarma 
çalışmalarının  

5. gününde enkaz 
altından saatler sonra 

kurtarılanların 
haberleri, tüm 

Türkiye’ye sevinç 
yaşatıyor.

Hatay’ın İskenderun ilçesindeki 
5 katlı apartmanın enkazından 
depremden 102 saat sonra  
6 kişilik aile kurtarıldı. 
Depremden 107 saat sonra  
2 kişinin daha kurtarılmasıyla 
göçük altından sağ çıkarılan 
kişi sayısı 8’e yükseldi.

Yıkıntıların arasından 
çıkarılırken Kur’an-ı Kerim’den 
Bakara Suresi’nin 
“Amenerrasulü” diye başlayan 
son iki ayetini okuyan Osman 
Fırat, kendisini sakinleştirmeye 
çalışan yardım görevlilerinin 
elinden tutarak teşekkür etti.

İskenderun’da 107 saat 
sonra 2 kişi daha çıkarıldı

Enkazda 104 saat kaldı 
çıkınca Kur’an okudu
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2721

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Nurdağı’nda sürdürülen çalışmalar 
hakkında İHA’ya açıklamada bulunan 
Aktaş, “Büyük bir hüzün, acı var. 
Tabi hayatın gerçekleri de var. 10 ili 
13,5 milyon nüfuslu bir coğrafyayı 
kapsıyan ama tüm Türkiye’yi ilgi-
lendiren bir deprem. Ankara’da da, 
İstanbul’da da, Bursa’da da Gazian-
tepliler var, Şanlıurfalılar var, Di-
yarbakırlılar var. Tanıdıklarını, ya-
kınlarını merak edenler var. Niha-
yetinde büyük bir acıyla sarsıldık 
ama artık bu yaraları sarmanın za-
manı. Devlet, millet kaynaşmasının 
en gerektiği zaman bu dönemler. Al-
lah’a hamdolsun. Necip milletimiz 
duyarsız kalmadı. Bütün şehirlerde 

bir hareketlilik 
var. Deprem-
den etkilenen 
illere bir şeyler 
g ö n d e re b i l -
mek gayretin-
deler. Bizlerde 
burada gerekli 
çalışmaları yapıyo-
ruz. İş makinesi, ça-
dır önemli. Zor sü-
reci geçirebilmek için yapılabilecek 
hamleler önemli. Dolayısıyla ilk günü 
hengâmesi vardı, trafik yoğunluğu 
vardı. Son üç gündür ciddi hummalı 

bir çalışma 
var. Nurdağı 
ve İslahiye çok 

etkilendi dep-
remlerden. Bizde 
yaraları sarabil-
mek için uğraşı-

yoruz. Cenaze-
lerimiz var. Ce-

nazeleri başta 
buradaki mezarlık-

lar olmak üzere farklı 
mezarlıklara sevki an-
lamında, enkazda arama 
kurtarma çalışmalarını 

sürdürüyoruz. Günlük hayatın de-
vamı için ne yapılması gerekiyorsa 
çalışmaları sürdürüyoruz. Yeni bir 
Nurdağı’nın yeni bir İslahiye’nin 
oluşturulması için yer tespitlerinden 
önce çadır kent daha sonrasında 
konteynırlar kısa bir süre içerisinde 
1 yıl içerisinde Cumhurbaşkanımız 
açıkladı Elazığ’da, Malatya’da, Van’da, 
İzmir’de olduğu gibi binaların yeni 
deprem konutlarının yapılması ve 
vatandaşlarımızın sorunsuz şekilde 
hayata dönmesi. Yaraları hep beraber 
devlet millet kaynaşmasıyla saraca-
ğız.” dedi. (İHA)

Yenişehir’de hayırseverler tara-
fından depremzedelere ulaştırılmak 
üzere kesilen 500 adet küçükbaş 
hayvan etleri kavurma yapılarak va-
tandaşlara ulaştırılacak. 

Yenişehir Kaymakamlığı, Yeni-
şehir Belediyesi ve Bursa Koyun Keçi 
birliğinin organize ettiği yardımlara 
ilçe halkı yoğun ilgi gösterdi. Hayır-
sever İsmail Hatipoğlu, “ Beş adet 
kuzumu keserek deprem bölgesine 
kavurma yapılması için bağış yaptım. 
Rabbim hayatını kaybedenlere rah-
met eylesin. Yaralılara acil şifalar di-
liyorum” dedi. Yenişehir Belediyesine 
ait Mezbahada kesimler sürerken 
ilçe Belediye Başkanı Davut Aydın, “ 
Öncelikle Cenabı Allah tekrar bu 
günleri yaşatmasın. Türk milleti ve 
ilçe halkı olarak ilk günden itibaren 
yardımlarımıza devam ediyoruz. Ye-
nişehir’den şuana kadar 26 Tır ve 
21 konteynır olarak yardımlarımızı 
deprem bölgelerine gönderdik. Aynı 
zamanda gelen talepler doğrultu-
sunda Yenişehir Kaymakamlığı, Ye-
nişehir Belediyesi ve Bursa Koyun 
Keçi birliği olarak 500 adet küçükbaş 
havyan kesilerek bunların etleri ka-
vurma yaparak deprem bölgesindeki 
halkımıza yollayacağız. Bu konuda 
yardım yapan ve küçükbaş hayvan-
larını kesen herkese teşekkür edi-
yorum. Allah hepsinden razı olsun” 
diye konuştu. (İHA)

Tüm imkânlarıyla yardım seferberliğine 
katılan Osmangazi Belediyesi, deprem sabahının 
ilk ışıklarıyla birlikte 38 kişilik Osmangazi Belediyesi 
Sivil Savunma Birimi ekiplerini bölgeye gönderdi. 
Bölgeye ulaşır ulaşmaz vakit kaybetmeden çalış-
malara başlayan ve gece-gündüz arama kurtarma 
çalışmaları gerçekleştiren Osmangazili ekipler, 2 
kişiyi enkazdan kurtarmayı başardı. Osmangazili 
ekipler, tüm ülkeyi mutlu edecek haberler vere-
bilmek adına bölgedeki arama kurtarma çalış-
malarını canla başla sürdürüyor. 

BÖLGEDEKİ İŞ MAKİNESİ  
VE EKİP SAYISI ARTTIRILDI 
Osmangazi Belediyesi, 10 ili etkileyen dep-

remin yaralarını sarmak adına afet bölgesine 
peş peşe araç ve ekip sevkiyatı gerçekleştirdi. 
334 personeli depremzedelere destek olmak 
adına bölgeye gönderen Osmangazi Belediyesi, 
afet bölgesindeki iş makinesi ihtiyacına cevap 
vermek adına 30 iş makinesini de deprem böl-
gesindeki kentlere sevk etti. 

GÜNLÜK 2 BİN KİŞİLİK SICAK YEMEK 
Osmangazi Belediyesi’nin ikram çadırları 

da kısa sürede deprem bölgesinde yerini aldı. 
Ekipler, sıcak yemek ikramıyla zor günlerinde 
depremzede vatandaşların yanında oluyor. Be-
lediye ekipleri tarafından depremzedeler için 
kurulan güvenli alanlarda her gün 2 bin kişilik 
sıcak yemek, depremden etkilenen bölgelerde 
depremzede vatandaşlara dağıtılıyor. 

14 YARDIM TIRI GÖNDERİLDİ 
Osmangazi Belediyesi’nin deprem bölgesi 

için başlattığı yardım kampanyası da her gün 
büyüyerek devam ediyor. Bugüne kadar kulla-
nılmamış kışlık kıyafet, battaniye, bebek bezi, 
bebek maması, yakacak, soba, erzak ve hijyen 
malzemesinin yer aldığı 14 adet yardım tır’ı 
bölgeye gönderildi. Yardım malzemeleri, böl-
gedeki depremzedelere ulaştırıldı. 

“ŞİMDİ BİRLİK VE BERABERLİK ZAMANI” 
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dün-

dar, Türkiye’yi yasa boğan depremin yaralarını 
sarmak için tüm imkanları seferber ettiklerini 
söyledi. ‘Şimdi birlik ve beraberlik zamanı’ diyen 
Başkan Dündar, “Deprem haberini alır almaz 
tüm imkanlarımız ile depremzede vatandaşla-
rımızın yanındayız. Ekiplerimizle, iş makinele-
rimizle, yardımlarımızla ve yiyecek desteğimizle 
depremzede vatandaşlarımıza destek olabilirsek, 
onlara biraz olsun güç verebilirsek, içlerini ısı-
tabilirsek ne mutlu bize. Deprem bölgesinde 
arama kurtarma çalışması yürüten tüm ekiplere 
Allah güç kuvvet versin. İnşallah çok daha fazla 
canımız enkaz altından kurtarılır. Allah bir 
daha böyle büyük felaketler, böyle büyük acılar 
yaşatmasın inşallah” dedi. (İHA)

Kahramanmaraş’ta yaşanan dep-
rem sonrası başlatılan yardım kam-
panyası seferberliği sürüyor. İnegöl’de 
ilçe halkı 7’den 77’ye yardımları ve 
yardımların bölgeye ulaştırılması 
noktasında mücadele ediyor. Yardım 
kampanyası çerçevesinde İnegöl Be-
lediyesi Umuteli Sosyal Yardım İşleri 
Müdürlüğü tarafından Umuteli Yar-
dımlaşma ve Dayanışma Derneği 
aracılığıyla gıda kolisi kampanyası 
da başlatıldı. 

“YARALARI BİRLİKTE  
SARIYORUZ” 
Özellikle hazır yiyecek ihtiyacının 

hat safhada olduğu 
deprem bölgesi 
için “Yaraları Bir-
likte Sarıyoruz” slo-
ganıyla başlatılan 
k a m p a n y a d a , 
depremzedeler 
için gıda kolisi 
bağışlamak iste-
yenler nakdi olarak 
veya belirtilen liste-
deki gıda ürünlerinin 
yer aldığı koliyi ken-
disi hazırlayarak yar-

dım toplama merkezlerine getirebi-
lecek. Kampanyaya ilişkin yapılan 
açıklamada, “Depremzede kardeşle-
rimiz için bir koli de benden olsun 
diyorsanız, Umuteli hesabımıza ba-
ğışta bulunabilirsiniz.” İfadelerine 
yer verildi. 

YARDIM İÇİN İ-BAN NUMARASI 
Yardımda bulunmak isteyenler 

Umuteli Yardımlaşma ve Dayanışma 
Derneği’nin i-ban numarası olan 
TR52 0021 0000 0001 9089 9000 
02 ibanına nakdi yardım göndere-
bilecek. Bir koli bedelinin 500 lira 
olduğu belirtilirken, para gönderme 
işlemi sırasında açıklama kısmına 
mutlaka gıda kolisi yardımı yazılması 
gerektiği belirtildi. 

YARDIM TOPLAMA NOKTALARI 
Gıda kolisi içeriğindeki ürünleri 

alarak koliyi kendisi oluşturacak va-
tandaşların da hazırladıkları kolileri; 
Kültürpark İçi Belediye Spor Salonu, 
Alanyurt Yunus Emre Spor Kom-
pleksi ve İlçe Kapalı Spor Salonuna 

bırakabilecekleri belirtildi. 
(İHA)

Kahramanmaraş’ta enkaz altın-
dan 80 saat sonra çıkarılan geç kız, 
etrafına tebessüm etti. 

Kahramanmaraş merkezli 10 ili 
etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerin ardından kente gelen 
arama kurtarma ekiplerinin çalış-

maları sürü-
yor. Beşir 
Derneği Ara-
ma Kurtar-
ma Ekibi, 
kent merke-
zinde bulu-
nan Berk 
Apartmanı-
nın 5. katın-
da oturan 16 

yaşındaki Şehriban Naz Güldoğan’dan 
gelen ses üzerine çalışmalar bu en-
kazda yoğunlaştırıldı. Sesin duyul-
duğu alana koridor açan ekipler dep-
remden yaklaşık 80 saat sonra, Gül-
doğan’a ulaştı. Sıkıştığı yerden sağ 
çıkarılan Şehriban Naz Güldoğan’ın 
arama kurtarma ekiplerince ambu-
lansa taşındığı esnada etrafına gü-
lümsediği anlar, çevredekileri de se-
vindirdi. (AA)

Aktaş: “Yaraları hep beraber devlet 
millet kaynaşmasıyla saracağız”
Deprem afetinde 
yıkımın fazla olduğu 
yerlerden birisi olan 
Gaziantep’in Nurdağı 
ilçesine kriz yönetimi 
için görevlendirilen 
Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur 
Aktaş, “Yaraları hep 
beraber devlet millet 
kaynaşmasıyla 
saracağız” dedi.

Osmangazi’den deprem 
seferberliği
Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen depremlerin hemen 
ardından tüm imkânlarını seferber 
eden Osmangazi Belediyesi, 
arama kurtarma ekipleriyle, iş 
makineleriyle, sıcak yemek 
ikramlarıyla ve yardım tır’ları ile 
depremzede vatandaşların 
yanında olmaya devam ediyor.

İnegöl Belediyesi Umuteli Sosyal 
Yardım İşleri Müdürlüğü, 
Umuteli Yardımlaşma ve 
Dayanışma Derneği aracılığıyla 
gıda kolisi kampanyası  
başlattı. Bir koli bedelinin  
500 lira olduğu, isteyen 
vatandaşların yardım toplama 
noktalarına da koli yardımı 
yapabileceği ifade edildi.

Umuteli’nden deprem bölgesi 
için gıda kolisi kampanyası

NAK, 89 saat 
sonra baba oğlu 
canlı çıkardı

“Asrın felaketi” olarak nitelendi-
rilen Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden 89 saat sonra Ebrar Site-
si’nin enkazından baba-oğul sağ çı-
karıldı. Merkez üssü Kahramanma-
raş’ın Pazarcık ile Elbistan ilçeleri 
olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki depremlerin ardından 
arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 
Kent merkezindeki Şazibey Mahal-
lesi’nde yıkılan Ebrar Sitesi’nin en-
kazında, Bursa’dan giden Nilüfer Ara-
ma Kurtarma (NAK) ekipleri, önce 
7 yaşındaki Recep Yahya Güçlü’ye 
ulaştı. Çocuğu enkazdan kurtaran 
ekipler yarım saat geçmeden babası 
32 yaşındaki Ozan Ramazan Güçlü’yü 
de sağ çıkarmayı başardı. Yaralı baba-
oğul, sağlık kontrollerinin ardından 
hastaneye sevk edildi. Ekiplerin en-
kazdaki arama kurtarma çalışmala-
rının devam ettiği öğrenildi. (AA)

Hayvan üreticileri 
kuzularını keserek 
bağış yapıyor

Bir güzel haber de 
Beşir Derneği  
ekibinden
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Azerbaycan, "asrın felaketi" olarak ni-
telendirilen Kahramanmaraş merkezli
depremlerin mağdurları için 1000'den
fazla çadır gönderdi. Azerbaycan Ola-
ğanüstü Haller Bakanlığından yapılan
açıklamada, Türkiye'ye, 16 araçtan olu-
şan insani yardım konvoyunun gönde-
rildiği bildirildi. Araçlarda, 830 çadır ile
279 ısıtıcı bulunduğu kaydedildi. Ba-
kanlığın bir diğer açıklamasında da
200 çadır ile 183 ısıtıcı taşıyan uçağın
Bakü'den Adana'ya hareket ettiği ifade
edildi. (AA)

Azerbaycan, Türkiye'ye
1000'den fazla çadır
gönderdi

Yunanistan, "asrın felaketi" olarak ni-
telendirilen Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ardından Türkiye'ye in-
sani yardım malzemesi göndermeye
devam ediyor. Başbakan Kiryakos Mi-
çotakis'in talimatı, İklim Krizi ve Sivil
Koruma Bakanlığının inisiyatifiyle
depremzedelerin yaralarının hafifletil-
mesi amacıyla Türkiye'ye acil ihtiyaç
maddeleri ve sağlık malzemelerinden
oluşan yardım gönderilmesi süreci
bugün de devam etti. Aegean Havayol-
larına ait uçağa başkent Atina'daki
Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda
Türkiye'ye gönderilmek üzere çadır,
sedye, sağlık gereçleri ve battaniye gibi
malzemeler yüklendi. İklim Krizi ve
Sivil Koruma Bakanlığından yapılan
açıklamada, depremzedeler için 1500
yatak, 500 çadırın da dahil olduğu top-
lam 80 tonluk çeşitli insani yardım
malzemesinin Aegean Havayollarına
ait uçaklarla 5 seferde Türkiye'ye ileti-
leceği bildirilmişti. Yardımın battaniye,
yatak, barınma ve mobil muayenehane
amaçlı çadırları kapsayan ilk kısmını
taşıyan iki uçak sabaha karşı, Adana
Havalimanı'na inmişti. Malzemelere,
Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Ko-
ruma Bakanı Hristos Stilyanidis ile
Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos
Papayeorgiu da eşlik etmişti. Yunanis-
tan, biri 6 Şubat'ta, diğeri dün olmak
üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kur-
tarma ekibi göndermişti. (AA)

NATO müttefikleri, "asrın felaketi" olarak
nitelenen Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenenlerin barınması için
Türkiye'ye tam teşekküllü, "yarı kalıcı" ba-
rınma tesisleri gönderilmesini kararlaş-
tırdı. NATO'dan yapılan açıklamaya göre,
NATO'nun göndereceği barınma tesisleri
normalde NATO'nun tatbikatları ve ope-
rasyonlarında kullanılan karargah kom-
plekslerinden oluşuyor. Bu tesisler
ısınma, jeneratör ve tıbbi tedavi alanları
gibi imkanları içeriyor. NATO askeri yet-
kilileri, şu anda İtalya'nın Taranto kentin-
deki NATO Destek Ajansı Güney
Operasyon Merkezi'nde tutulan barınma
tesislerinin gönderilmesi için en uygun
lojistik ve nakliye seçeneklerini değerlen-
diriyor. Bu tesisler, kurulduktan sonra
NATO ülkelerinin göndermeye başladığı
kış şartlarına uygun çadırların etrafına
yerleştirilmesiyle tamamlanacak. Ünite-
lerin gönderilmesine yönelik çalışmaları
NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komu-
tanı (SACEUR) Orgeneral Christopher
Cavoli yönetecek. NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, müttefiklerin kararını
memnuniyetle karşılayarak, "NATO,
müttefikimiz Türkiye ile güçlü daya-
nışma içindedir." dedi. (AA)

Yunanistan, depremzedelere
insani yardım göndermeyi
sürdürüyor

NATO Türkiye'ye barınma
tesisleri gönderiyor

ABD'li deprem uzmanına göre,
Türkiye'de art arda gelen depremler 

New York'taki Cornell Üniversitesi
Jeoloji bölümünde deprem araştırmaları
yapan Doç. Dr. Judith Hubbard, "(ABD'de-
ki ölçümlere göre) 7,8'in ardından 7,5'lik
depremin takip etmesi şaşırtıcıydı. Bu,
bir tür tetikleme olabilir. Çok yaygın gö-
rülen bir durum değil ve eminim ki çok
daha zarar vericiydi." ifadelerini kullandı.
20 yıldır dünyanın çeşitli bölgelerindeki
depremleri araştırdığını belirten Hubbard,
Türkiye'nin güneyinde yaşanan deprem-
lerin, "meydana gelen birçok depremden
daha karmaşık" olduğunu söyleyerek "Pek
çok farklı fay kopmuş gibi görünüyor ve
sonra herkesin dikkatini çektiğini dü-
şündüğüm şey, mutlak yıkım." dedi. ABD'li
akademisyen, "Binaların yıkılışının gö-
rüntüleri o kadar trajik ki... Ve bu, eski
depremlere göre çok benzersiz kalıyor.
Dolayısıyla yıkımın boyutu ile yıkımın
görünürlüğünün birleşimi gerçekten ama
gerçekten şoke edici." diye konuştu.

"BU DEPREMİN OLAĞAN 
DIŞI OLDUĞUNU 
DÜŞÜNEBİLİRSİNİZ"
Türkiye'de 10 ilde 13 milyondan fazla

insanı etkileyen depremle ilgili duygularını
ifade eden Judith Hubbard, bu konudaki
şaşkınlığını ve üzüntüsünü şu sözlerle
aktardı: "Türkiye'de deprem olduğunu
ilkin yanlış duymuşum. 6,7 büyüklüğünde
olduğunu duydum ve ilk düşüncem, 'Oh,
hayır, 6,7 büyüklüğünde ve Türkiye'ye

oldukça zarar verici olabilir' şeklindeydi
ama sonra internete baktığımda bunun
sadece bir artçı sarsıntı olduğunu gördüm.
Gerçek depremin 7,8 büyüklüğünde ol-
duğunu anlayınca yıkıldım." Hubbard,
Türkiye ile Suriye'de de büyük yıkıma ve
can kaybına sebep olan depremin tektonik
bir deprem olduğunu, Arap levhasının
kuzeye doğru hareket etmesiyle Türki-
ye'deki farklı yer altı tabakalarını da ha-
rekete geçirdiğini söyledi. Akademisyen
Hubbard, "Bu depremin olağan dışı ol-
duğunu düşünebilirsiniz. Çünkü 7,8 öl-
çeğinde bir büyüklük, bu fay sistemi üze-
rinde daha önce tespit edilenlerin hep-
sinden daha büyüktür." tespitinde bu-
lundu.

"SARSINTI NE KADAR UZUN 
SÜRERSE O KADAR FAZLA 
HASAR GÖRÜRSÜNÜZ"
Türkiye'deki son depremin çok derinde

olmadığından dolayı, "sığ bir deprem"
olarak adlandıran Doç. Dr. Hubbard, "Sığ
depremler daha kötüdür. Çünkü burada
insanlar kaymaya ve sallanmaya daha
yakındır. Depremin kendisi yaklaşık 75
saniye sürdü. Sarsıntı muhtemelen çok
daha uzun sürdü. Çünkü zemin hala ilk
kırılmaya tepki veriyor." değerlendirmesini
yaptı. Böyle bir depremin çok daha zarar
verici olduğunu ve hasarın boyutunu et-
kilediğini belirten Hubbard, "Sarsıntı ne
kadar uzun sürerse o kadar fazla hasar
görürsünüz." dedi. Depremin merkez
noktasının yerleşim yerinin (Pa-
zarcık) hemen yanında ol-
masının, son derece yıkıcı
etki oluşturduğunu belirten
ABD'li akademisyen, mey-
dana gelen yüzlerce artçı dep-
rem hakkında şunları söyledi:
"Artçı sarsıntılar depremler-
den sonra olan normal bir
şeydir ve bunun nedeni
zeminin kaymasıyla
bölgedeki tüm fayların
aniden yeni bir şe-
kilde gerilmesidir
ve böylece
kendi

küçük depremlerini yaparak bu strese
yanıt verirler ama burada bir değil, iki
büyük fayı kıran iki büyük deprem olduğu
için daha fazla artçı şok olabilir ve sonuç
olarak artçı şok miktarını iki katına
çıkarır." Judith Hubbard, Türkiye'de yıkıcı
bir depremle yüzleşen bölgenin bundan
sonra da güvende olduğunun söylene-
meyeceğine vurgu yaparak "Depremden
sonraki zaman, başka bir deprem olma
ihtimalinin en yüksek olduğu zamandır.
Fayın etrafındaki bölgeler artık ekstra
stres altındadır ve bence Türkiye muhte-
melen özellikle Kuzey Anadolu Fay Hat-
tı'nın durumu nedeniyle bu riskin far-
kında." ifadelerini kullandı.

"DEPREMLER 
KAÇINILMAZDIR, ONLARI 
DURDURAMAZSINIZ"
Güney Asya'dan ABD'ye, dünyanın

çeşitli bölgelerinde yer hareketlerini göz-
lemleyen Judith Hubbard, depremlerin
öngörülemez olduğunu şu sözlerle açıkladı:
"Depremler kaçınılmazdır. Onları durdu-
ramazsınız ve biz onları tahmin bile ede-
meyiz. Ancak onlar hakkında bilgi edi-
nebilir ve ne kadar büyük olabileceklerini
ve etkilerinin ne olacağını öğrenebiliriz.
Hangi yerlerin, diğerlerinden daha yüksek
risk altında olduğunu öğrenebiliriz ve bu
gibi araçlarla daha güvenli hale gelebiliriz."
Yer bilimcilerin, deprem araştırmaları ya-
parken Türkiye'yi bir ders kitabı gibi gör-
düklerini belirten ABD'li akademisyen
Hubbard, "Çünkü gerçekten büyüleyici
bir tektonik ortam. Arap levhası kuzeye,
Avrasya'ya çarpıyor ve Türkiye'de, Hima-
laya'da, İran'da ya da Alpler'de gördüğümüz
gibi dev dağlar inşa etmek yerine, eks-
trüzyon tektoniği denen bir şey var; bu

da bu iki fay sisteminin Kuzey Ana-
dolu'da birbirlerine göre bir açı

geliştirdiği anlamına geliyor.
Türkiye'nin doğusu, batısı

sıkışıp gidiyor." dedi. Son
olarak, depremlerdeki

can ve mal kayıpla-
rının artmasına
ilişkin konuşan
Hubbard, dün-

yada eskisinden daha fazla insan olduğu
için, kıyı şeritleri ve fay hatları gibi tehlikeye
açık bölgelerde yoğunlaşan toplulukların,
doğal afet durumunda eskiye nazaran
daha büyük zarar uğradığına, aksi takdirde
dünyanın durumumun tektonik olarak
eskisinden farklı olmadığına atıfta bu-
lundu. Hubbard, 7,8'lik depremlerin sık
sık görüldüğünü ve Türkiye'de de bu bü-
yüklükte depremlerin daha önce olduğunu
belirterek "Ancak aynı fay üzerinde ve
kırılan Doğu Anadolu fay sisteminde bu
büyüklükte bir deprem meydana gelmedi."
diye konuştu. Türkiye'de depreme maruz
kalmamış binalar olduğunun altını çizen
Hubbard, özellikle fayların sarsıldığı bir
dönemde buna tepki olarak daha fazla
deprem olma riskinin de bulunduğunu
aktardı. Hubbard, 1930 ile 1960'lı yıllar
arasında Kuzey Anadolu fay hattında
depremlerin birbirini tetiklediğini anım-
satarak net olarak bilinemese de güneyde
de bunun olabileceğini ifade etti. Levha-
ların hareketiyle fay hatlarının etkilen-
diğine değinen Hubbard, bugüne kadar
yapılan saha araştırmalarında fayın bazı
kısımlarında 3 metre civarında bir kayma
olduğunun tespit edildiğini dile getirdi.
Hubbard, normalde bulunan fay hattına
göre depremlerin 2 ile 8 metre arasında
bir kaymaya sebep olabileceğini kaydederek
"Bu (3 metre), 7,8'lik bir deprem için nor-
mal bir değer. Şu ana kadar kaydedilen
en büyük değer 50 metreydi ancak bu
2011'de Japonya'da su altında meydana
gelmişti ve hiçbir insan tarafından tecrübe
edilmemişti. 2008'de Çin'de gerçekleşen
7,9'luk depremde ise 8 ila 10 metre ara-
sında bir ölçüm yapılmıştı." ifadelerini
kullandı. Japonya, Çin veya ABD'nin Ca-
lifornia eyaletindeki bina yapılarının Tür-
kiye'ye uygun olmayabileceğini söyleyen
Hubbard, "Binalar ve gelenekler farklı.
Buna göre çalışmalı ve bu trajediyi anla-
yabilmeliyiz." dedi. Deprem uzmanı aka-
demisyen, Türkiye'deki depremin ardından
Twitter'da, "7,8 büyüklüğünde bir dep-
remde ortalama 5 metre kayma olabilir.
Yani bugünkü deprem yaklaşık 300 yıllık
sürece yayılmış bir gerilmeye dayanıyor."
şeklinde değerlendirme yapmıştı. (AA)

ABD'li deprem uzmanı
Doç. Dr. Hubbard,
Türkiye'de art arda
yaşanan Kahramanmaraş
merkezli depremlerin,
meydana geldiği fay
sistemi üzerinde daha
önce tespit edilenlerden
daha büyük olması
açısından "olağan dışı"
olduğunu belirtti.

Arap ülkelerinde gıyabi cenaze namazları kılınacak

Orta Doğu ülkelerindeki birçok
camide depremde hayatını kaybe-
denler için bugün cuma namazını
müteakiben gıyabi cenaze namazları
kılınacak ve dua edilecek. Bazı ca-
milerde depremzedeler için yardım
toplanacak. İsrail ablukası altında
bulunan Gazze Şeridi'ndeki Filistin
Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığından
yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de-
ki depremlerde yaşamını yitirenler

için bugün gıyabi cenaze namazı kı-
lınacağı bildirildi. Camilerde "Türkiye
ve Suriye'nin her türlü felaketten
korunması" için dua edileceği belir-
tilen açıklamada, cuma hutbelerinde
"Müslümanların kardeş ve yekvücut
olduğu, dolayısıyla Türkiye ile Suri-
ye'de deprem felaketi nedeniyle zor
durumda bulunanların yardımına ko-
şulması gerektiği" konusunun işle-
neceği aktarıldı. İşgal altındaki Doğu
Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa’da
da bugün Türkiye'nin Filistin nez-
dindeki Kudüs Başkonsolosu Büyük-
elçi Ahmet Rıza Demirer'in katılımıyla
gıyabi cenaze namazı kılınacak.

Suudi Arabistan İslami İşler Ba-

kanı Abdullatif Al eş-Şeyh'in talima-
tıyla cuma hutbelerinde cemaate,
Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler
için düzenlenen yardım kampanya-
larına katılma çağrısı yapılacak. Bir-
leşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı
Muhammed bin Zayid de "asrın fe-
laketi" olarak nitelenen depremler
nedeniyle "dost ve kardeş ülkeler
Türkiye ile Suriye'de yaşamını yiti-
renler için ülke genelindeki tüm ca-
milerde gıyabi cenaze namazı kılın-
ması" talimatı verdi. Birleşik Arap
Emirlikleri Fetva Konseyi ise dep-
remzedeler için düzenlenen yardım
kampanyalarına destek çağrısı yaptı.
Konseyin bu çağrıyı ülkedeki cami-

lerde okunacak cuma hutbelerinde
de tekrar etmesi bekleniyor. Ürdün
Vakıflar Bakanı Muhammed el-Ha-
layiye, ülkedeki tüm camilerde cuma
namazı sonrası deprem nedeniyle
hayatını kaybedenler için gıyabi ce-
naze namazı kılınması kararı alın-
dığını duyurdu. Lübnan Müftüsü Ab-
dullatif Deryan da deprem nedeniyle
yaşamını yitirenler için üzüntülerini
belirten yazılı açıklama yaptı. Türkiye
ve Suriye ile dayanışma içinde ol-
duklarını vurgulayan Deryan, tüm
camilerde cuma namazından sonra
depremlerde yaşamını yitirenler için
gıyabi cenaze namazı kılınması çağ-
rısında bulundu. Bahreyn'de de dep-
rem nedeniyle hayatını kaybedenler
için ülkedeki tüm camilerde cuma
namazı sonrası gıyabi cenaze namazı
kılınacak. Libya'nın başkenti Trab-
lus’taki Bin Nabi Camisi'nde cuma
namazına müteakiben, depremde ve-
fat edenler için kılınacak gıyabi ce-
naze namazı sonrası bir taziye prog-
ramı düzenlenecek. Türkiye'nin Trab-
lus Büyükelçisi Kenan Yılmaz da bu-
rada hazır bulunarak taziyeleri kabul
edecek. (AA)

"Asrın felaketi" olarak
nitelendirilen
Kahramanmaraş
merkezli depremlerin
ardından Arap
ülkelerinin Türkiye ve
Suriye için başlattığı
yardım çalışmaları
beşinci gününde de
devam ediyor.
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TFF Başkanı
Mehmet Büyükekşi,
Spor Toto 
1. Lig'de mücadele
eden Yeni
Malatyaspor'un
ligden çekildiğini,
çekilmek isteyen
Adanaspor'un ise
resmi başvurusunu
beklediklerini
açıkladı.

Türkiye Futbol Federas-
yonu Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, Spor Toto 1. Lig'de
mücadele eden Yeni Ma-
latyaspor'un ligden çekil-
diğini, çekilmek isteyen
Adanaspor'un ise resmi

başvurusunu beklediklerini
duyurdu. İşte Mehmet Bü-
yükekşi'nin açıklamaları;

‘‘Hayatını kaybedenler
için dua ediyoruz.

Yaralı kurtulan
vatadanşla-

rımız
için
d e

acil şifalar diliyoruz. TFF olarak
hayatta kalan vatadanşlarımıza
nasıl yardımcı olabiliriz diye ça-
lışıyoruz. Dün Kulüpler Birliği
Vakfı ile toplantı gerçekleştirdik.
Bin konteyner gönderme kararı
aldık. Liglerin durumunu da tar-
tışmıştık.’’

ADANASPOR DA 
ÇEKİLMEK İSTİYOR
Büyükekşi, şöyle devam etti:

‘‘1. Lig ile toplantımızı yaptık.
1. Lig maçları da 3-4 Mart ta-
rihlerinde başlayacak. Eyüps-
por'un erteleme maçı birkaç gün
önce oynatma konusunda mu-
tabık kaldık. Depremde zarar
gören şehirlerimizden Malat-
yaspor'un kalecisi enkaz altından
sağ çıkarılamadı. Acılı ailesine
sabır diliyorum. Malatya'daki
büyük yıkımdan dolayı Yeni Ma-
latyaspor ligden çekilmek istiyor.
Bu konuda mutabık kaldık. Ada-
naspor da çekilmek istiyor.  Yö-
netim kuruluyla değerlendir-
dikten sonra karar vereceğiz.
Sonrasında kaç takım küme
düşecek ve çıkacak konusun-
daki kararları da birkaç gün
içerisinde vereceğiz. Çünkü
Gaziantep FK da henüz yazılı

kararını bildirmedi. Onlara
da pazartesi gününe kadar

süre vermiştik.’’ (AA)

Bursaspor Kulübü 25 Şubat
2023 Cumartesi günü saat
11:00’da Bursaspor Kulübü Özlüce
İbrahim Yazıcı Tesisleri Toplantı
Salonu’nda idari ve mali genel
kurul toplantısı gerçekleştirecek.
Bursaspor Kulübü resmi internet
sitesinden yayınladığı duyuruda
şu ifadelere yer verdi; ‘‘Kulübü-
müzün Olağan İdari ve Mali Genel
Kurulu’nun aşağıdaki gündemi
görüşmek üzere 25 Şubat 2023
Cumartesi günü saat 11:00’da
Bursaspor Kulübü Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri Toplantı Salo-
nu’nda yapılmasına, çoğunluk
sağlanamaması halinde ikinci
toplantının 15 Nisan 2023 Cu-
martesi günü saat 13:00’da Me-
rinos Kongre Kültür Merkezi Mu-
radiye Toplantı Salonu’nda ço-
ğunluk aranmaksızın yapılmasına
karar verilmiştir.’’

Bursaspor'dan
idari ve mali
genel kurul ilanı

n Kadir Umut PEHLİVAN

Bursaspor öğle saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı
Tesisleri Nejat Biyediç Sahası'nda yaptığı antrenman ile
Amed Sportif Faaliyetler maçı hazırlıklarına devam etti.
Teknik Direktör İsmail Ertekin gözetiminde yapılan id-
man, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde şut

ve pas oyunları oynayan yeşil-beyazlı futbolcular, an-
trenmanı çift kale maçlar yaparak tamamladı.

Yaşanan deprem felaketini derinden hisseden
Bursasporlu futbolcuların moralinin oldukça

düşük olduğu gözlendi. Formada kala-
bilmek için idmanları aksatmayan yeşil-
beyazlı takım, bir yandan da depremze-
deler için yardım toplamaya da devam
etti. (İHA)

Yaşanan deprem sebebiyle morallerin
oldukça düşük olduğu Bursaspor’da,

19 Şubat’ta oynanacak olan Amed
Sportif Faaliyetler maçı hazırlıkları da
bir yandan sürüyor. Yeşil-beyazlılar
dünkü idmanda çift kale maç yaptı. 

Bursaspor’da
buruk antrenman

NBA'de Milwaukee Bucks
üst üste 9. maçını kazandı

NBA'e 4 maçla devam edildi. Doğu
Konferansı ikincisi Bucks, yıldız oyuncusu
Giannis Antetokounmpo'nun 38 sayı,
10 ribaunt, 6 asistle öne çıktığı maçta
Lakers'ı mağlup ederek 38 galibiyete
ulaştı. Bucks'ta Khris Middleton 22 ve
Jrue Holiday 18 sayı kaydetti. Sakatlığı
bulunan LeBron James'in yanı sıra D'An-
gelo Russell, Malik Beasley ve Mo Bamba

gibi yeni transferlerin forma giymediği
mücadelede Lakers (25 galibiyet, 31
mağlubiyet) adına Dennis Schroder 25
sayı, 12 asist ve Anthony Davis 23 sayı,
16 ribaunt üretti. Orlando Magic, saha-
sında Batı Konferansı lideri Denver Nug-
gets'ı 115-104 yendi. Doğu Konferan-
sı'nda 13. sırada bulunan Magic'te 7
oyuncu çift haneli sayıya ulaştı. Wendell
Carter Jr 19, Cole Anthony ve Bol Bol
17'şer sayıyla takımına sezonun 23. ga-
libiyetini getirdi. Nuggets'ta (38 galibiyet,
18 mağlubiyet) Aaron Gordon 37 sayı,
13 ribaunt ve Nikola Jokic 29 sayı, 12
ribauntla oynadı. (AA)

Amerikan Basketbol Ligi'nde
(NBA) Milwaukee Bucks,
deplasmanda Los Angeles
Lakers'ı 115-106 yenerek art
arda 9. galibiyetini aldı.
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Asrın felaketi olarak nite-
lenen, Akdeniz, Güneydoğu ve
Doğu Anadolu bölgelerinde 10
ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyük-
lüğündeki depremlerin ardından
arama kurtarma çalışmaları de-

vam ediyor. Türkiye ve dünyanın
dört bir yanından deprem bölgesine
gelen arama kurtarma ekiplerinin
çalışmalarına savunma sanayisi
firmaları da ürettikleri teknolojiyle

destek veriyor. Ankara merkezli
STM Savunma Teknolojileri Mü-
hendislik ve Ticaret AŞ tarafından
yerli imkanlarla üretilen DAR, dep-
remin en fazla etkilediği illerden
Hatay'daki enkazlarda can kurtar-
maya yardımcı oluyor. Cihazla en-
kaz altında canlının olup olmadığını
tespit edilerek, kişinin göçük al-
tındaki konumu arama kurtarma
ekiplerine bildiriliyor. Ekipler DAR'ın

verdiği koordinatlarla 20'den fazla
depremzedeye ulaşarak sağ çıkarıl-
masını sağladı.

DAR, SAVUNMA SANAYİSİ 
DIŞINDA İLK KEZ HATAY'DA 
KULLANILDI
Savunma Teknoloji Mühendislik

AŞ (STM) lider teknikeri Yusuf Ha-
yırlı, AA muhabirine, fir-
ma tarafından görevlen-
dirildikleri deprem böl

gesinde faaliyetlerde bulunduk-
larını söyledi.  Hayırlı, savunma sa-
nayisi için tasarlanan DAR cihazını
bu alanın dışında ilk kez deprem
bölgesinde denediklerini belirterek,
20'den fazla kişinin canlı kurtarıl-
masına katkı sağladıklarını vurgu-
ladı. Yön ve metraj tavsiyesinde bu-
lunarak arama kurtarma ekiplerine
kolaylık sağlamaya çalıştıklarını dile
getiren Hayırlı, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Bu sayede savunma tekno-
loji ve mühendisliğinin gelişmesinin
ülkemiz için ne kadar önemli oldu-
ğunu bu deprem bölgesinde de gör-
müş olduk. Duvar arkasında bulu-
nan canlının nefes hareketlerinden,
nefes alıp vermesinden, el kol ha-
reketlerinden yerinin tespit edilmesi
konusunda yardımcı oluyoruz. Bir
canlıya ulaştığımız zaman 'üç metre
ileride, iki metre sağda' şeklinde
yaklaşık olarak tavsiyelerde bulu-
nuyoruz. Ekipler de dinleme yaparak
eğer konuşuyorsa o tarafa doğru
yöneliyor. Koordineli bir şekilde
kurtarma ekipleriyle beraber çalış-
maya devam ediyoruz." Hayırlı, Ha-
tay'da iki ekip olarak görev aldıkla-
rını ifade ederek, "7 aylık bir bebeğin
enkazdan çıkışına şahit olduk. Bu
mutluluk tarif edilemez." dedi. 

(AA)

Türk savunma sanayisinin 
önde gelen mühendislik
şirketlerinden STM Savunma
Teknolojileri Mühendislik ve
Ticaret AŞ tarafından üretilen
Duvar Arkası Radar (DAR)
cihazı, deprem bölgesindeki
arama kurtarma çalışmalarında
etkin rol üstleniyor.

İngiliz ressam, illüstratör ve yazar Char-
lie Mackesy, depremzedelere
bağış toplamak için çizdiği
resmi https://merch.choo-
se.love adresinde tişörte
basarak satışa çıkardı ve
geliri depremzedelere ba-
ğışlayacağını açıkladı. Holly-
wood filmleri için tasarladığı
film afişleriyle tanınan Türk
tasarımcı Emrah Yücel de
hazırladığı çizimin altına,
"Dualarımız seninle Türkiye…
" yazdı. Atölye Balık'ın kurucusu
çizer Ahmet Demir, gözyaşı dö-
ken bir çocuğu tasvir ettiği

çalışmasına sosyal medyada yer vererek,
"Zamana karşı yarışanlara selam ve dua
ile. Merhamet sahibi Allah devletimize
milletimize zeval vermesin. İnancımızı,
birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin.
Allahüekber." ifadelerini kullandı.

"DÜNYANIN BİR ARAYA 
GELDİĞİNİ GÖRMEK ÇOK 
UMUT VERİCİ"
Rus çizer Shavrin Ivan de "Yardım ede-

bileceksen yardım et. Destek olabilirseniz
destekleyin." sözleriyle Türk bayrağındaki
hilale sığınan depremzedeyi çizdiği eserini

takipçileriyle paylaştı. Almanya'da yaşayan
illüstratör Karen Tuba ise fotoğrafçı
Adem Altan'ın enkaz bölgesinde çek-
tiği fotoğrafa yeni bir yorum getire-
rek, "Sabahtan beri bu fotoğrafa
bakıyoruz. Kelimeler yok. Sadece
duygular var. Dünyanın bir araya

geldiğini görmek çok umut verici.
Bir zamanların rakipleri, insanlık
adına kardeş oldu. Hepinize çok

teşekkür ederim. Hala yas tu-
tuyoruz ve bir süre daha öyle

olacağız." sözlerine yer ver-

di. Suriyeli tasarımcı Abdullah Keshi, en-
kaza dönüşen şehre bakan iki kız çocuğunu
resmederek, "Allah ailemizi başımızdan
eksik etmesin ve onları korusun." ifade-
lerini kullandı. Mısırlı sanatçı Shaimaa
Alaskalany, geçmiş olsun Türkiye dileğiyle,
"Ölenlere Allah rahmet eylesin, yaralılara
şifa versin ve evlerini kaybedenlere Allah
yardım etsin." paylaşımını yaptı. Sanatçı
Sena Nur Toslak, depremde medyada öne
çıkan görsellerden etkilenerek oluşturduğu
çizime, şunları yazdı: "Pek çok duyguyu
aynı anda yaşıyorum. Hüzün, öfke, buruk
sevinçler hepsi bir yerde. Pek çok şey dolup
taşıyor gönlüme. Ama yazmak benim için
çok zor. Bu yüzden dualarımı çizmek iste-
dim. Enkaz altında bekleyen nice canlar
için umudumuz daima var. Dualarımız ve
iyi dileklerimiz sizlerle." Enkaz fotoğrafları
üzerine çizimler yaparak destekte bulunan
Katarlı çizer Ghida paylaşımında bağış
çağrısı yaparak, "Bağışta bulunun ve dua
edin. Elinizden ne geliyorsa en iyi şekilde
onu yapın." ifadelerine yer verdi. Zeynep
Begüm Şen, kucağında kedisiyle yorgana
sarılı küçük bir depremzedeyi çizdiği esere,

şunları ekledi: "Ne yazsam diye çok düşün-
düm ama hiçbiri duygularımı ifade etmeye
yetmiyor. Çok üzgünüm. Çok utanıyorum.
İnşallah el ele verip bu günleri de hep
beraber atlatacağız. Selam ve dua ile…"

Türk çizerler Volkan Akmeşe, Hamide Aydın,
Serap Olgaç, Fatma Demiroğlu, Nurten Yıl-
maz Özkardaş ve Semra İşler de depremden
etkilenerek ürettikleri eserleri sosyal medya
hesaplarında yayınladı. (AA)

Dünyanın farklı ülkelerinden
birçok sanatçı,
Kahramanmaraş merkezli
depremin ardından, sosyal
medya hesaplarında,
depremden etkilenenler için
yaptıkları çizimleri paylaştı.

İllüstratörler, çizimlerini Türkiye'deki
depremzedeler için yaptı


