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Karacabey’den deprem bölgesindeki deprem-
zedelere destek olmak amacıyla süren yardımlar
hız kesmezken, Karacabey Belediyesi de ihtiyaç
sahipleri için bir yandan yardım tırları hazırlıyor
bir yandan da Karacabeyli hayırseverlerin des-
tekleri için lojistik desteği sağlıyor. Karacabey
Belediyesi, deprem bölgesi için 50. yardım aracını
bölgeye gönderirken, deprem bölgelerinde büyük
ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan
vatandaşlara gönderilmek üzere de 3 tır yem
gönderildi.  n 8. sayfada

Karacabey’de örnek devlet
millet dayanışması

Mustafakemalpaşa’da son 3 yılda tehlike arz
eden 4 okulun deprem güçlendirmesi tamam-
lanarak eğitime devam edilirken, 7’sinde ise
güçlendirme ve yeniden yapım çalışmaları
hızla sürüyor. Bursa’da 1. derece deprem böl-
gesinde bulunan Mustafakemalpaşa’da, Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullarda depreme
karşı güçlendirme çalışmaları hızlanırken, 3
okulun daha depremsellik durumu için teknik
rapor talep edildi.     n 4. sayfada

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında şehre kazandırdığı
Nöbetçi Kitaphane ile gençler için eşi benzeri ol-
mayan bir mekan oluşturdu.  Kanal İnegöl Nöbetçi
Kitaphanesinde iç tefrişat çalışmaları devam
ediyor. Hem lise hem üniversite düzeyinde öğ-
rencilerin yoğun olarak kullandığı, aynı zamanda
farklı sınavlara girecek öğrencilerin de yoğun
maratona hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi
kitaphane, ilk günden itibaren yoğun ilgiyle kar-
şılaştı.                                                      n 2. sayfada

İnegöl’ün dördüncü kütüphanesi
kullanıma hazırlanıyor

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, Adana,
Kilis, Diyarbakır ve Şanlı-
urfa’da eğitim ve öğreti-
me 1 Mart’ta başlanaca-
ğını, verilen arayı Gazian-
tep ve Osmaniye’de 13
Mart’a, Adıyaman, Ma-
latya, Kahramanmaraş ve
Hatay’da ise 27 Mart’a kadar uzattıklarını bil-
dirdi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ma-
latya Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı
açıklamada, 71 ilde eğitim öğretimin bugün
itibarıyla başladığını belirtti.          n 7. sayfada
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Mustafakemalpaşa’daki 
okullarda deprem seferberliği

n Haberi 6’da

TOKİ 

n Haberi 6’da

Bozdağ:

Trafikte iyiye
gidiş var, 
rakamlar öyle
söylüyor

Alpaslan
YILDIZ

4’TE

“Hazır ol'da değildik, 
Rahat da durmayacağız!

“Delil toplanmadan
kaldırılmış tek 
bir enkaz dahi 
yoktur”

koordinasyonunda
10 ilde inşaat 
süreçlerini eş 
zamanlı başlayacak

Deprem bölgesindeki 4 ilde 
eğitim-öğretim 1 Mart’ta başlayacak

Osmangazi ilçesi Hamitler mahallesinde
Harput sokak somağın sonunda bulunan
arazi sahibinin tapulu arazisini tel örgüyle
çevrilmesiyle çıkmaz sokağa dönüştü. So-
kakta yaşayanlar ve sokağa bilmeden giren
sürücüler durumdan mağdur olmaya baş-
ladı. Sokağa yanlışlıkla girip geri çıkmak
isteyenler çok sayıda kazaya sebep olmaya
başlayınca mahalleli arazi sahibiyle anlaşılıp
yolun açılmasını istiyor. Mağduriyet yaşayan
vatandaşlar duruma çare bekliyor.

Bursa’da bir
vatandaş

tapulu arazisini
kapatınca

sokağa gelen
geri dönmek
durumunda

kalıyor.

n 4. sayfada

İnegöl’de Turgutalp mahalle-
sinde tahliye kararı nedeniyle evin-
den çıkarılan kadın, intihar girişimi
için çatıya çıktı. Nilüfer’deki olay
Turgutalp mahallesi Şehit Er Ald-
ülkerim Erdoğan sokakta bu-
lunan 3 katlı apartman-
da meydana geldi.

İddiaya göre bir süredir kira
ödemeyen Yurduşen B.(40)’nin
evden çıkarılması için mahkeme
kararını verdi. Avukatlar neza-

retinde çıkarıldığı sırada, kadın
apartmanın çatısına çıktı.

n 3. sayfada

“Şehirleri
ovalardan

dağlara
kaydırmak
istiyoruz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen, 1 milyon 684
bin vatandaşın barınma ihtiyacının giderildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları
kaydetti: “Yerleşim yerlerimizi mümkün olduğu kadar ovalardan dağlara doğru
kaydırarak, zemin sıvılaşmalarının yol açtığı felaketlerden uzak tutmak istiyoruz” dedi.

Hatay Afet Koordinasyon Merke-
zi’nde açıklamalarda bulunan Erdoğan,
“asrın felaketi” olarak nitelenen 6 Şubat
depremlerinin üzerinden 2 hafta geçtiğini
belirterek, Türkiye’nin 11 ilinde yıkıma
ve büyük can kaybına yol açan bu afetin,
Türkiye’nin depremiyle, yangınıyla, seliyle
ve diğer tüm tehditleriyle zorlu bir coğ-
rafyada olduğu gerçeğini bir kez daha
hatırlattığını ifade etti.

“YARDIMLARI 
ORGANİZE ETTİK”
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve El-

bistan ilçeleri merkezli olarak 9 saat
arayla yaşanan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki
depremlerin, etki alanı ve yıkım gücüyle
“dünyada eşi benzeri olmayan hadiseler”
olarak tarif edildiğine dikkati çeken Er-
doğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dep-
remde kırılan 5 ayrı fay hattının yüzlerce
kilometrelik bir alanda, üzerinde yaşa-
dığımız toprakta 7 metreyi aşan yer de-
ğiştirmelere yol açtığı belirlendi. Sarsın-
tının sebep olduğu yıkıma, çetin kış şart-
larının çıkardığı sıkıntılar da eklenince,
depremden sonraki ilk günlerde tüm
gayretlerimize rağmen kimi eksiklik ve
aksaklıklar yaşandığını biliyoruz. Deprem
bölgesindeki kamu ve sivil toplum afet
kapasitesinin ilk anda büyük ölçüde
devre dışı kalması, güçlükleri daha da
artırdı. Deprem haberini aldığımız andan
itibaren, tüm bakanlıklarımızı, kurum-
larımızı, belediyelerimizi, sivil toplum
kuruluşlarımızı harekete geçirdik. Devletin
ve milletin tüm imkanlarını bölgeye
ulaşmak, arama kurtarma çalışmalarını

başlatmak, yardımları organize etmek
için seferber ettik. Türkiye’nin 81 ilinden
doğrudan bu işle görevli olanlar dışında,
arama kurtarma yapabilecek, enkaz kal-
dırma, yardım, güvenlik çalışmalarına
destek olabilecek tüm kamu görevlilerini,
tüm sivil organizasyonları deprem böl-
gesine yönlendirdik. Milletimiz 7’den
70’e fertlerinin tamamıyla bu seferberliğe
gönüllü olarak zaten katıldı.”

DEVLET VATANDAŞININ 
YANINDA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahra-

manmaraş merkezli depremlerde yıkılan
binalara ilişkin, “Tamamen yıkılmış 21
bine yakın binadaki 71 binin üzerinde
bağımsız birimin enkazı kaldırıldı.” ifa-
delerini kullandı. Erdoğan, yıkık, acil yı-
kılacak ve ağır hasarlı 118 bin binadaki
412 bin bağımsız birimin tahliye edildiğini
bildirdi. Hasar tespit çalışmaları bitmek
üzere olduğunu belirten Cumhurbaşkanı

Erdoğan, “Vatandaşlarımız e-Devlet üze-
rinden evlerinin hasar durumu raporuna
ulaşabilir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
depremlerde enkaz altından kurtarılan
kişi sayısının 114 bin 834’ü bulduğunu
söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 mil-
yon 684 bin vatandaşın barınma ihtiya-
cının giderildiğini açıkladı. Erdoğan, şöyle
devam etti: “Halen 65 bininin daha ku-
rulumu süren konteyner sayısını ilk
etapta 100 bine, ihtiyaç halinde 200
bine kadar çıkartabileceğiz. Çadır kent
ve koyteyner kentlerlerde barınan va-
tandaşlarımızı 1 yıl içinde kalıcı konutlara
taşıyacağız. Hiçbir vatandaşımızı, ne acı-
sında ne hayatını yeniden düzene koyma
ne de geleceğini inşa etme gayretinde
asla yalnız bırakmayacağız. Şehirlerimizin
tamamını konutu, iş yeri, sanayisi, tarımı,
tarihi ve kültürel değerleriyle en küçük
gerilemeye mahal vermeden yeniden
ayağa kaldıracağız.”  

“FELAKETLERDEN UZAK 
TUTMAK İSTİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem-

lerde enkaz altından kurtarılan kişi sa-
yısının 114 bin 834’ü bulduğunu söyledi.
“Üniversitelerimizden jeofizik, jeoteknik,
jeoloji, sismoloji hocaları, deprem uz-
manlarıyla istişare halinde çalışıyoruz”
diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mart
ayında Hatay’da 40 bin 426, Kahra-
manmaraş’ta 45 bin 67, Adıyaman’da
25 bin 882, Gaziantep’te 18 bin 544,
Malatya’da 44 bin 770, Osmaniye’de 9
bin 550, Diyarbakır’da 6 bin, Şanlıurfa’da
3 bin, Elazığ’da 3 bin 750, Adana’da 2
bin 500 ve Kilis’te ise 250 konutun in-
şasına başlayacaklarını bildirdi.  Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, “Depremlerden
etkilenen 11 ilimizdeki TOKİ taksit öde-
melerini 3 ay süreyle erteledik.” dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle
sürdürdü: “Ağır hasar gören il ve ilçelerde
yaşayanların kredi borçları 6 ay, bölgedeki
diğer yerlerdeyse 1 ay erteleniyor. Kamu
bankalarımız, depremde vefat eden va-
tandaşlarımızın kredi borçlarını siliyor.
İş yerleri, işletmeleri zarar gören 150
bin esnafımızın Halk Bankası’ndan kul-
landıkları Hazine destekli kredi öde-
melerini 6 ay süreyle erteledik. Ağır yı-
kımın yaşandığı bölgedeki 152 beledi-
yemizin İller Bankasına olan kredi öde-
melerini 3 ay erteledik. Depremin ülke
genelindeki ekonomik faaliyetlere olum-
suz etkisini önlemek amacıyla 250 mil-
yarlık Kredi Garanti Fonu paketini 350
milyar liraya yükselttik.”  (AA)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “(Deprem
bölgesindeki illerde) İŞKUR’un
Toplum Yararına Çalışma Programı
kapsamında 20 bin vatandaşımızın
hızla istihdamını temin ediyoruz.”
ifadelerini kullandı. 20 milyar liralık
deprem bölgesi işletme ve yatırım
destek paketi hazırladıklarını ak-
taran Cumhurbaşkanı Erdoğan,
şunları kaydetti: “Depremde zarar
gören çiftçilerimize, Ziraat Bankası
ve Tarım Kredi’den kullandıkları

Hazine destekli kredilerini 1 yıl
tehir etme imkanı getirdik. Çiftçiler-
imize toplam tutarı 2,8 milyar lirayı
bulan ve ayni ödenen mazot-gübre
desteğini nakdi olarak şubatta
hesaplarına yatırıyoruz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Acil
ihtiyaç duyulan ürünler başta olmak
üzere fiyatlarda haksız artışa giden-
ler için kamunun tüm denetim
araçlarını en sert şekilde devreye
alıyoruz.” diye konuştu. 

Malcolm X
19 Mayıs 1925 - 21 Şubat 1965
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İnegöl’ün dördüncü kütüphanesi
kullanıma hazırlanıyor

İnegöl Belediyesi, 2020 yılında şehre
kazandırdığı Nöbetçi Kitaphane ile genç-
ler için eşi benzeri olmayan bir mekan
oluşturdu. Hem lise hem üniversite dü-
zeyinde öğrencilerin yoğun olarak kul-
landığı, aynı zamanda farklı sınavlara
girecek öğrencilerin de yoğun maratona
hazırlanmak için tercih ettiği Nöbetçi
kitaphane, ilk günden itibaren yoğun il-

giyle karşılaştı. Tarihi binanın restore
edilerek şehre kazandırıldığı Nöbetçi Ki-
taphaneye yönelik bu yoğun ilgi sonrası,
2021 yılında daha gelişmiş bir kitaphane
daha İnegöl’e kazandırıldı. Bu defa Gençlik
Merkezi zemin katında uygulanan özel
projeyle hayat bulan kitaphane, tekno-
lojiyle donatılarak eşsiz bir mekan halini
aldı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin de
benzer bir merkez talebiyle Huzur Ma-

hallesinde Z Kütüphane şeklinde üçüncü
bir kitaphane açıldı. İnegöl Belediyesi,
4. Nöbetçi Kitaphane için de çalışmalarda
sona geldi. İnegöl Belediyesi’nin hayata
geçirdiği ve modern çağın kütüphanesi
olarak adlandırılan merkezlere ilişkin
açıklama yapan Belediye Başkanı Alper
Taban, “Gençlerimizin şehrimizde biz-
lerden bu şekilde merkezlerle ilgili ta-
lepleri vardı. Aslında tam olarak ne is-

tediklerini tarif etmeseler de eski düzen
mekanlardan sıkıldıklarını gördük. Bunun
üzerine mesai arkadaşlarımızla yaptığımız
değerlendirme ve çalışmalar neticesinde
Nöbetçi Kitaphane modelini geliştirerek
şehrimizde uyguladık. İlk merkezin ar-
dından karşılaştığımız yoğun ilgi ve be-
ğeni sonrası hemen ikinci ve devamında
üçüncü merkezimizi şehrimize kazan-
dırdık. Nöbetçi Kitaphaneler İnegöl ile
özdeşleşmiş bir mekan haline dönüştü
ve hem uygulamada öğrencilerimize,
gençlerimize önemli bir katı sundu hem
de farklı şehirlere örnek olacak bir model
ortaya çıkmış oldu. Her iki özelliğiyle de
bizim için önemli. İnşallah bu merkezlerin
sayısı İnegöl’ümüzde artarak devam ede-
cek” dedi. Bu çerçevede İnegöl’de yeni
bir Nöbetçi Kitaphanenin kazandırılması
adına da çalışmaların sürdüğünü kay-
deden Başkan Taban, “İnegöl’ümüzün
4’üncü Nöbetçi Kitaphanesini Kanal İne-
göl projemiz üzerinde hayata geçiriyoruz.
Burada binamız tamamlandı, iç tefrişatı
devam ediyor. İnşallah en kısa sürede
hizmete açmayı hedefliyoruz” diye ko-
nuştu.

(İHA)

İnegöl Belediyesi’nin
farklı noktalarda
oluşturduğu ve
öğrencilerden büyük ilgi
gören Nöbetçi
Kitaphanelere bir yenisi
daha ekleniyor. Kanal
İnegöl Nöbetçi
Kitaphanesinde iç
tefrişat çalışmaları
devam ediyor.

Depremzede Melek’in isteği
bilgisayar teslim edildi

Yaraları sarmak için ilk günden itibaren
deprem bölgesinde çalışmalarını
aralıksız sürdüren Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri,
yardım malzemelerinin da-
ğıtımından enkazda canlı
arama çalışmalarına, kon-
teynır kenti ve seyyar tuvalet
kurulumundan sokak hay-
vanlarının beslenmesine kadar
ihtiyaç duyulan her konuda gece
gündüz demeden çalışıyor. Asrın felaketine
tanık olan minik yürekleri de unutmayarak
oyuncak dağıtımı yapan Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri, evlerinin yıkılması sonucu
halası ve eniştesiyle birlikte çadırda kalan
7 yaşındaki Melek’in istediğine duyarsız

kalmadı. Bilgisayarının enkaz altında kal-
masına çok üzüldüğünü dile getirmesi
üzerine ekipler, hemen harekete geçerek
kısa sürede yeni bir bilgisayar temin etti.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yar-
dımcısı Gazali Şen, daire başkanları Hakan
Bebek ve Feridun Tarım ile ekipler, minik
Melek’i çadırında ziyaret ederek yeni bir
bilgisayar teslim etti. Ateşin başında ısınan
ve ödevlerini yapan Melek’le sohbet eden
Gazali Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş’ın selamını ileterek, minik
kızın üzülmemesini istedi. Küçük kıza
oyuncak bebek ve gıda yardımında da
bulunduklarını belirten Şen, minik kızın
ve ailesinin Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından kurulacak olan konteynır kente
nakledileceğini ifade etti. 7 yaşındaki Me-
lek’in halası olan Fatma Açık, depremde
evlerinin yıkıldığını, yanlarına terlik dahi
alamadan dışarı kaçtıklarını anlatı. 1 ya-

şından beri yeğeni Melek’e kendisinin
baktığını söyleyen Açık, “Eşim ve

yeğenim, Melek ile birlikte 3
kişi çadırda kalıyoruz. Melek
birinci sınıfa gidiyor. Okuma
yazmayı yeni öğreniyor. Eli-
mize ne geçerse tekrar yaptı-

rıyorum, yazıları okutuyorum.
Geçtiğimiz günlerde ekipler gelerek

bizlerle sohbet etti. Melek de bilgisa-
yarın enkaz altına kalmasına çok üzüldü-
ğünü dile getirdi. Ekipler bizi kısa süre
sonra ziyaret edip bilgisayar getirdi. Hiç
beklemiyordum. Bize de sürpriz oldu.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür
ediyoruz” dedi. (İHA)

Hatay’da deprem mağduru
vatandaşların yaralarını
sarmak için mahalle mahalle
gezerek yardımlarını ulaştıran
Bursa Büyükşehir Belediyesi
ekipleri, depremzede
miniklerin yüzünü
güldürmeye devam ediyor.
Evlerinin yıkılması sonucu
çadırda kalan 7 yaşındaki
Melek’in bilgisayar isteğine
duyarsız kalamayan
Büyükşehir Belediyesi ekipleri,
minik kızı ziyaret edip istediği
bilgisayarı teslim ederek
yüzünü güldürdü.

Bursalı ekipler depremzede
çocuklarla moral maçı yaptı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin
11 ilini sarsan, sadece afet bölgelerinde değil
tüm vatandaşlar üzerinde derin izler bırakan
depremin yaralarını sarmak için çalışmalarını
aralıksız sürdürüyor. Gaziantep’in ardından
Hatay’da yaşamın normale dönmesi için tüm
birim ve iştirakleri ile yoğun mesai harcayan
Bursa Büyükşehir Belediyesi, gıda, giyim, hijyen
malzemesi, battaniye, soba ve yakacak gibi

yardımların yanında bölge halkına moral ver-
meye de çalışıyor. Özellikle kurulacak konteyner
kent ve seyyar tuvaletler için altyapı çalışmalarını
yürüten BUSKİ ekipleri, eski cezaevi alanında
oluşturduğu şantiye alanında bulunan halı sa-
hada depremzede çocuklarla futbol oynadı.
Akranlarının ‘depremin ardından’ başka illere
gitmesiyle yalnız kalan 3 arkadaş, halı sahanın
yanındaki şantiyeye gelip BUSKİ çalışanları ile
maç yapmak istedi. Çocukların isteği kırmayan
ekipler, öğle paydosu için sözleşti ve daha sonra
çocuklar için sahaya indi. Hem çalışanlar hem
de çocuklar için keyifli geçen maçın ardından,
BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı Mesut Boz
tarafından depremzede çocuklara çeşitli hediyeler
verildi. Günler sonra tam kadro ile maç yapmanın
mutluluğunu yaşayan çocuklar, “Buradaki
abilerle maç yapmak istedik. Onlar da bizi kır-
madı. Çok eğlendik” dedi. BUSKİ Genel Müdür
Yardımcısı Mesut Boz da, “Kendi arkadaşları
başka şehirlere gitmiş. Öğle molasında arka-
daşlarımız çocuklara eşlik etti. Güzel bir karşı-
laşma oldu. Çocuklarımız moral buldu. Onları
mutlu etmek, bizleri de mutlu etti” diye konuştu.
(İHA)

Hatay’da yaraların sarılması için
yoğun mesai harcayan Bursa
Büyükşehir Belediyesi BUSKİ
ekipleri, hem alt yapıyı hem de
moralleri onarıyor. Akranları
başka şehirlere gittiği için yalnız
kalan 3 arkadaş, BUSKİ
personeline maç teklif etti. Öğle
paydosunda gerçekleştirilen
mücadele ile keyifli anlar
yaşayan çocuklar, maçın
ardından çeşitli hediyelerle
ödüllendirildi.

Osmangazi’den
deprem bölgesine
teknik destek

Osmangazi Belediyesi, 14 kişilik
mühendis ve teknik personelden oluşan
uzman ekibiyle deprem bölgesindeki
hasar tespit çalışmalarına destek veri-
yor.

Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerin yaşandığı ilk günden itibaren böl-
gede pek çok alanda yardım ve destek-
lerini sürdüren Osmangazi Belediyesi,
afet bölgesinde enkaz kaldırma çalış-
malarıyla birlikte başlayan hasar tespit
çalışmalarına da yardımcı oluyor. Dep-
remlerden en çok etkilenen illerden biri
olan Gaziantep’e giden Osmangazi Be-
lediyesi Fen İşleri ve Yapı Kontrol Mü-
dürlüğü’ne bağlı inşaat mühendisi ve
inşaat teknikerlerinden oluşan ekip,
bölgede hasar gören binaları tespit
ederek rapor tutuyor. AFAD Başkanlığı
koordinesinde Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen
çalışmalar kapsamında görev yapan tek-
nik ekip, bölgedeki binalarda taşıyıcı
sistemleri ve kullanılan malzeme yapısını
kontrol ederek, binaların az hasarlı, çok
hasarlı ya da oturulamaz olup olmadığını
tespit ediyor. Gaziantep’te 5 gündür
saha çalışmalarını sürdüren Osmangazi
Belediyesi ekipleri, bugüne kadar bin
215 binanın hasar tespit çalışmasını
gerçekleştirirken, çalışmalar sırasında
karşılaştıkları manzara ile depremin
şiddetini ve olayın vehametini bir kez
daha gördüklerini belirtti. (İHA)

Depremzedeler için
çok özel müzayede

Türkiye’yi yasa boğan Kahraman-
maraş depremlerinin ardından birlik olan
ülkenin önde gelen sanatçıları deprem-
zedeler için “Sanat Can’dır” isimli bağış
müzayedesi gerçekleştirecek.

23 Şubat Perşembe günü yapılacak
müzayedden elde edilen gelirler AHBAP
ve AFAD üzerinden depremzedelere ak-
tarılacak. Ressam ve yazar olan Nilüfer
Şasev Özbek ile yıllarca önemli ressamların
menejerliğini sürdürmüş olan Mehmet
Aydoğan‘ın sosyal medyada başlattıkları
ve Nişart Sanat Galerisi adına, Ali Tokat
ın desteklediği “Sanat Candır. Sanatın
Gücü Yaşatır” projesi çok sayıdaki ressamı
bir araya getirdi. Bu ressamlarınh hibe
ettiği değerli eserleri 23 Şubat 2023 günü
İstanbul Nişantası’ndaki Nişart Sanat
Galerisi’nde saat 20:00 ile 01:00 aralarında
yapılacak müzayedede sanatseverlerin
beğenisine sunulacak. Müzayededen elde
edilen gelir ise depremzedelere aktarıılmak
üzere yardım kuruluşlarına verilecek. Bu
anlamlı yardım projesi hakkında açıkla-
malarda bulunan Ressam Nilüfer Şasev
Özbek yaptığı açıklamada şunları söyledi:
“Ülke olarak şimdilerde inanılmaz sıkıntılar
yaşıyoruz. Biz sanatçılar bunu en derinden
yaşayan insanlar olduğumuz için, bizi
sadece bizim anlayacağımızı düşünmeye
başladım. “Biz neden duralım’ diye dü-
şünüp sevgili Mehmet Aydoğan‘ı aradım
ve projemden bahsettim. O kadar değerli
bir insan, o kadar duyarlı bir şahıs ki
beni çok iyi anladığını söylemekle birlikte,
böyle bir şeyi zaten kendisinin de dü-
şündüğünü belirtip bana hemen destek
olacağını bildirdi. Çok sanatçı dostu var
ve hepsi çok güvenip çok seviyorlar Meh-
met’i. Benim de gerek üniversiteden ge-
rekse dostum olarak tanıdığım beni asla
kırmayacağını bildiğim çok fazla sanatçı
dostumun olduğunu düşündüğünüzde
“Biz birleşelim” deyip hemen projeyi baş-
laştık. O kadar değerli isimler var ki
hepsine buradan minnetlerimi sunmak
isterim. Tabloları binlerce liraya satılan
bazı ressamlar, hala sayfalarında kendi
yaptıkları resimleri sadece kendi adını
satmak için yayınlamaya devam ederken
daha yeni ressamlık eğitimini bitirmiş
genç bir ressam elindeki son resmini
bize bağışlayabiliyor. Çok üzücü, ama
bazen de mutlu edici. Çünkü insanlar,
insanları böyle günlerde tanıyorlar. Biz
duyarlı insanlar için gördüklerimiz yeter.
Görmeyenlerin de görmesini diliyor ve
bize destek veren herkese yürekten te-
şekkür ediyoruz.” (İHA)
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Toplum

Hava Durumu

BURSA
BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

17/3

18/8

14/2

18/5
17/6

14/5

19/1

15/6

21/2

18/3

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:19
07:43
13:22
16:22
18:52
20:11

BURSA
SALI

17/3

PERŞEMBE

19/9

ÇARŞAMBA

19/8

15/5 İMSAKİYE

İnegöl’de Turgutalp
mahallesinde
tahliye kararı
nedeniyle evinden
çıkarılan kadın,
intihar girişimi için
çatıya çıktı.

Nilüfer’deki olay Tur-
gutalp mahallesi Şehit
Er Aldülkerim Erdoğan
sokakta bulunan 3 katlı
apartmanda meydana
geldi. İddiaya göre bir
süredir kira ödemeyen
Yurduşen B.(40)’nin ev-
den çıkarılması için
mahkeme kararını ver-
di. Avukatlar nezaretin-
de çıkarıldığı sırada, ka-
dın apartmanın çatısına
çıktı. Olay yerine çok
sayıda polis ve itfaiye

ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen
Emniyet Müdürü
Erdoğan Bayde-
mir, uzun uğraş-
lar sonucu kadını
ikna etti. Çatıdan
indirilen kadın,
olay yerine sevk
edilen ambulansla
İnegöl Devlet Has-
tanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı.

(İHA)

Bursa Barosu gönüllülerinin
ilk grubu dönüyor

On binlerce kişinin hayatını kaybettiği Kahramanmaraş
merkezli depremlerin ardından afet bölgesine giden Bursa
Barosu gönüllülerinin ilk grubu Bursa’ya dönüşe geçti. 

Deprem bölgesinde yürütülen delil tespit çalışmaları ve so-
ruşturmalar için Türkiye Barolar Birliği koordinasyonunda Bursa
Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun ve yönetim kurulu üyesi Av.
Umut Mısır ile birlikte bölgede gönüllü olarak görev yapan 13
kişilik gruptaki avukatlar, hasar tespit çalışmalarına katıldı.
Adıyaman Adliyesi önünde Adıyaman Barosu pankartı arkasında
vatandaşlara hukuki destek hizmeti veren avukatlar, deprem
yardımlarının afetzedelere ulaştırılmasına aracılık etti. Avukat
ofislerinin tespitine de katkı sunan Bursa Barosu üyesi avukatlar,
sosyal yardımlaşma ve dayanışma başvurularını aldı. Bursa Ba-
rosu’nun sağladığı konteyner da Adıyaman Adliyesi önüne yer-
leştirildi. Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun, yüzyılın fe-
laketinin yaşandığı deprem bölgesinde, on binlerce vatandaşın
ölümüne yol açan her yapının bir suç mahalli olduğuna dikkat
çekerek, sorumluların ve delillerin tespit edilmesi için Bursa
Barosu gönüllü avukatlarının özveriyle çalıştıklarını, hem mes-
lektaşlarına destek olduklarını, hem de vatandaşın hukuki
açıdan bilgilendirilmesini sağladıklarını söyledi. Öztosun, ilk
grubun 5 günlük çalışma sonunda bugün Bursa’ya döneceğini
belirterek, ikinci grubun da TBB koordinasyonunda diğer illere
gideceklerini söyledi. Bursa Barosu Başkanı Av. Metin Öztosun
ve yönetim kurulu üyesi Av. Umut Mısır, diğer illere de giderek
deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam edecek.
(Bülten)

Evde çıkan yangında
2 kişi yaralandı

Bursa’da bir binanın 2. katında
çıkan yangında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Osman-
gazi’ye bağlı Selamet Mahallesi
Yeşil Sokak’ta bulunan 3 katlı bi-
nanın 2. katında yangın çıktı. İd-
diaya göre, doğalgazdan sızdığı
tahmin edilen gazın parlamasıyla
çıkan yangın büyük paniğe sebep
oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye,
112 Acil Servis, polis ve doğalgaz
ekipleri sevk edildi. Olayda yara-
lanan 2 kişi Çekirge Devlet Has-
tanesi’ne kaldırıldı. Ekiplerin mü-
dahalesiyle yangın kısa sürede
söndürülürken evde hasar mey-
dana geldi. Olayla ilgili inceleme
sürüyor. (İHA)

Enkazda can kurtaran
kahramanlar Bursa’da

Merkez üssü Kahramanmaraş olan
ve 11 kent başta olmak üzere Türkiye’nin
birçok bölgesinde hissedilen depremlerin
ardından, ülke genelinde seferberlik baş-
latılmıştı. AFAD koordinasyonunda, Tür-
kiye’nin birçok bölgesinden ‘başta yerel
yönetimlerden olmak üzere’ çok sayıda
arama kurtarma ekibi, yardım çalışmaları
için deprem bölgelerine gönderilmişti.
Bursa Büyükşehir Belediyesi de ‘yapılan
çalışma kapsamında’ arama kurtarma
ve yardım çalışmaları için ekiplerini dep-
rem bölgelerine sevk etmişti. Büyükşehir
Belediyesi tarafından Kahramanmaraş
ve Hatay için görevlendirilen 21 itfaiye
eri ile 18 zabıta personelinin ardından,
48 görevli personel de Küçük Sanayi
Sitesi yerleşkesinde alkışlarla karşılandı.
Büyükşehir Belediyesi’nin deprem fa-
tihleri, afet bölgelerinde bir cana daha
ulaşmak ve yaraları sarmak için canla
başla çalıştıklarını ifade etti.

(Bülten)
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Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş göreve geldiğinde ilk
söylemlerinden biri hiç şüphesiz
trafik sorununun çözümüne yöne-
lik vaadiydi. Belki de en fazla eleş-
tirildiği noktada burası olmuştu
ancak yapılan araştırmalar verilen
sözün bilimsel olarak yerine geli-
yor olduğu yönünde. 

Bir araştırma var elimizde dün-
yanın önemli kentlerinin dahil
edildiği.  Avrupa’da yüzde 50’ye
varan pazar payıyla  sınıf lideri
olan TomTom navigasyon firması,
6 kıtada 56 ülkede 389 şehri kap-
sayan Trafik Endeksiyle, dünya-
daki şehirleri ortalama seyahat
sürelerine göre sıraladı.

Tomtom bu yıl yeni bir ölçü
kullanmaya başlamış ve seyahat
sürelerini endekse eklemiş. 

Oldukça mantıklı bir yaklaşım.
Trafik yoğunluğu evet ama asıl tra-
fikte kalınan süre önemli. Yani 10
kilometreyi kaç dakikada geçtiği-
niz önemli örneğin. 

Tomtom firması da bunu yap-
mış.  Ve bir ölçüm daha koymuş
yine. 389 şehrin tamamında ben-
zinli, dizel veya elektrikli araçları
kullanırken yakıt /kWh tüketimi ve
CO 2 emisyonlarının yanı sıra artan
yakıt maliyetlerinin ve trafik sıkı-
şıklığının mali etkisini de dahil etti.

Dünyada trafik sıkışıklığı en
fazla olan ilk 5 şehir sırasıyla, Lon-
dra(İngiltere) 36 dakika 20 saniye,
Bengaluru(Hindistan) 29 dakika
10 saniye, Dublin(İrlanda) 28 da-
kika 30 saniye, Sapporo(Japonya)
27 dakika 40 saniye ve
Milano(İtalya) 27 dakika 30 sa-
niye. Türkiye rakamları da var. 

Türkiye’de  trafik sıkışıklığı en
fazla olan ilk 5 şehir sırasıyla Gazi-
antep 21 dakika 10 saniye ile dün-
yada 49.sırada,  İstanbul 20 dakika
40 saniye ile dünyada 55. Sırada,
Ankara 18 dakika 20 saniye ile
dünyada 89. Sırada,  İzmir 18 da-
kika ile dünyada 99.sırada,  An-
talya 17 dakika 30 saniye ile
dünyada 107 sırada yer buldu.
Yani Bursa ülke ilk 5’inde ve dünya
ilk 107’sinde yok. Trafikte geçirilen
süre onlardan daha az. 

Nerede peki Bursa. 10 kilo-
metre seyahat süresi bu yoğun tra-
fikteki ölçüm 16 dakika 30 saniye
ile 9. Sırada dünyada ise 125. 

Geride kaldığımız bir alanın bizi
mutlu etmesi de oldukça güzel. 

Asıl önemli gelişme ise geçen yıl
ile bu yıl arasındaki değişim.
Geçen yıl Türkiye’de 5, dünyada
73’üncüydü Bursa. 

Araştırmada sabah pik saat-
lerde, 10 Km yolculuk başına + 6
dakika, Akşam pik saatlerde 10
Km yolculuk başına + 12 dakika
fazladan süre harcandı. Hızlar ise
sabah 34 Km/Sa, Akşam ise 26
Km/sa olarak ölçüldüğü de vurgu-
lanıyor.

Buradan bir yere daha gelme-
miz gerekiyor. Evet Bursa’da trafik
yoğunluğu var. Evet yıllarca yapı-
lan ihmallerin sonucu buraya gel-
miş durumdayız. 

Kent yoğunluğu hızla artırılır-
ken gereken altyapı yatırımları yıl-
larca yapılmadığı için trafik biraz
yoğun. Son yıllarda yapılan yatı-
rımların yanı sıra rahmetli Hikmet
Şahin döneminde yapılan batçıkla-
rın olmadığını bir düşünün? Aman

Allah’ım. 
Tabi yeter mi yetmez? Büyükşe-

hir Belediyesi ulaşım ve trafikle il-
gili çalışmalarını adeta 7/24
sürdürüyor. Zamanla bu rakamla-
rın çok daha iyi hale geleceği or-
tada. Tabi trafik sadece kent
nüfusunun oluşturduğu bir so-
runda değil. 

Örneğin trafikte 2022’de
Bursa’da en kalabalık gün 24 Eylül
2022 Cumartesi olarak kayıtlara
geçmiş. Bunun sebebi ise 23 - 25
Eylül 2022 tarihlerinde ilki düzen-
lenen Bursa Gastronomi Festi-
vali’nin gördüğü ilgi. Şehir içi ve
şehir dışından oldukça fazla ilgi
olunca doğal olarak bunun trafik
yoğunluğuna da etkisi oluyor.  Ha
o gün için de 10 kilometrelik geçi-
şin süresi 19 dakika 50 saniye.
Öyle bile iyi görünüyoruz. 

Biz Bursa’yız tabi daha iyisini
isteriz. Ama iyileşmeyi de gözden
kaçırmamalıyız. 

Alpaslan 
YILDIZ

alpaslanyldz@gmail.com

Trafikte iyiye gidiş
var, rakamlar öyle
söylüyor

Mustafakemalpaşa’daki
okullarda deprem seferberliği

Bursa’da 1. derece dep-
rem bölgesinde bulunan
Mustafakemalpaşa’da, Milli
Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı
okullarda depreme karşı
güçlendirme çalışma-
ları hızlanırken, 3 oku-
lun daha depremsellik
durumu için teknik rapor
talep edildi. Kahraman-
maraş merkezli ‘yüzyıllık
felaket’ niteliğindeki bü-
yük depremlerin ardın-
dan yaraların sarılması
için yardım seferberli-
ğinin sürdüğü Musta-
fakemalpaşa’da, eğitim
kurumlarının muhte-
mel bir depreme karşı
dayanıklı hale getiri-
lebilmesi için bir sü-
redir planlı ve prog-

ramlı şekilde güçlendirme çalışmaları
gerçekleştiriliyor. Bursa’da 1’inci derece
deprem bölgesinde bulunan Mustafa-
kemalpaşa’da geçtiğimiz yıllarda Sedat
Karan Anadolu Lisesi, İsmail Hakkı Şen-
pamukçu Halk Eğitim Merkezi, Hasan
Celal Güzel MTAL ve Yunus Emre İlk-
okulu’nda güçlendirme çalışması ya-
pıldı. Öğretmen Davut İlkokulu, Bali-
bey İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve
İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Okulu
güçlendirme çerçevesine alındı. Okullar
için yapılan güçlendirme çalışmaları

çerçevesinde, inceleme ve testler so-

nucunda binanın deprem güvenliğinin
hedeflenen performans düzeyine yük-
seltilmesi için deprem güvenliğini art-
tırmaya yönelik binanın taşıyıcı sis-
temine yeni elemanlar eklenerek, ya-
pının esnekliğini ve kuvvetlere karşı
dayanımını arttırıcı önlemler alınıyor.
Bunun için mantolama veya perde du-
var uygulaması gibi çalışmalar yapılı-
yor.

GELECEK YILA YETİŞECEK
Mustafakemalpaşa’da riskli görü-

nerek güçlendirme çalışmasına dâhil
edilen bu 4 okulda binaların güvenli

hale getirilmesi için çalışmalar sürer-
ken, öğrenciler yakın okullarda eğitime
devam ediyor. Balibey İlkokulu’nda
tamamlanma noktasına gelen güçlen-
dirme işlemleri, Atatürk Ortaokulu ve
İbn-i Sina Özel Eğitim Meslek Oku-
lu’nda da hızlandırıldı. Yıkılarak aynı
yerinde tekrar yapılan 18 sınıflı Yalıntaş
Ortaokulu’nda ise kalebodur ve ince
işçilik çalışmalarına geçildi. Yalıntaş
ile birlikte deprem güçlendirmesine
elverişli görülmeyerek yeniden yapıl-
masına karar verilen 32 sınıflı Musta-
fakemalpaşa Anadolu Lisesi’nde de ya-
pım çalışmaları, bu okulların gelecek

eğitim yılına yetiştiril-
mesi için aralıksız devam

ediyor. Güçlendirme çer-
çevesinde bir diğer okul olan
Vıraca Mahallesi’ndeki Öğ-
retmen Davut İlkokulu’nda
ise yarıyıl tatili öncesi ça-

lışmalar durduruldu.
15 sınıflı okul için ikin-

ci bir teknik rapor isten-
di. Uzmanlardan gelecek
rapor çerçevesinde Öğ-
retmen Davut İlkoku-
lu’nun yıkımına veya
güçlendirme çalışma-
larının devamına ka-
rar verilecek. Bu oku-
lun öğrencileri, 14
Eylül İlkokulu ve Taş
Mektep’te eğitimine
devam ediyor. Ay-
rıca Nilüfer Hatun
MTAL ve Musta-
fakemalpaşa Mes-
leki ve Teknik
Anadolu Lisesi A-
Blok içinde dep-
reme karşı tek-
nik rapor hazır-
lanması isten-
di. (İHA)

Mustafakemalpaşa’da
son 3 yılda tehlike arz
eden 4 okulun deprem
güçlendirmesi
tamamlanarak eğitime
devam edilirken, 7’sinde
ise güçlendirme ve
yeniden yapım
çalışmaları
hızla sürüyor.

Çok şükür okullar açıldı

Eğitim ve öğretim takvimine göre 6 Şubat
2023’te başlaması planlanan 2022-2023 eğitim
ve öğretim yılının ikinci dönemi, Kahramanmaraş
merkezli ve 10 ili etkisi altına alan deprem ne-
deniyle 20 Şubat 2023’e ertelendi. 71 ilde okullar
eğitim öğretime bugün itibariyle başladı. Dep-
remden etkilenen 10 ildeki öğrencilerin ise
çeşitli illere nakil işlemleri gerçekleştirildi.

İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür,
Bursa’da okulların açılmasıyla birlikte ilk ziyaretini
Şehit Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokuluna
gerçekleştirdi. Ziyarette Osmangazi İlçe Milli

Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve İl Milli
Eğitim Temel Eğitim Şubesinden Sorumlu Şube
Müdürü Ömer Karaca da eşlik etti. Öğrencileri
sınıflarında ziyaret eden ve onlarla bir süre
sohbet eden Gür, eğitim öğretim yılının ikinci
döneminde öğrencilere başarılar diledi.

OKUL ÖNCESİ ÖĞRENCİLERİNE 
ÜCRETSİZ YEMEK 
UYGULAMASI BAŞLADI
Milli Eğitim Bakanlığınca tüm anasınıfı öğ-

rencilerine yönelik başlatılan ücretsiz yemek
uygulaması kapsamında  Şehit Jandarma Er
Bahadır Aydın Ortaokulu’nun anasınıfındaki
çalışmaları yerinde inceleyen  İl Millî Eğitim
Müdürü Serkan Gür, okuldaki minik öğrencilerin
öğle yemeğine katıldı. Öğrencilere kendi elleriyle
servis de yapan Gür ve beraberindekiler, öğ-
rencilerin mutluluğuna ortak oldu. İl Millî
Eğitim Müdürü Serkan Gür, tüm Türkiye’de
okul öncesi öğrencilerine yönelik başlatılan üc-

retsiz yemek uygulaması hakkında şunları
söyledi: “Bakanlığımızca başlatılan ücretsiz
yemek uygulamasına ilişkin hazırlıklarımız Bur-
sa’da tamamlandı. Bugün itibariyle tüm okul
öncesi öğrencilerimize ücretsiz yemek hizmeti
sağlıyoruz. Okul öncesindeki tüm çocuklarımıza
beslenme hizmeti verilmesi konusunda hazır-
lıklarımız, il millî eğitim müdürlüğümüz, ilçe
millî eğitim müdürlüklerimiz ve okul müdür-
lüklerimiz tarafından titizlikle yürütülüyor.
Okul mutfağında yemek hazırlayacak anaokul-
larımız ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul
ve kurumlarımızın dışında kendi mutfağında
yemek hazırlanması mümkün olmayan okul-
larımıza da meslek liselerimiz tarafından ye-
mekler hazırlanarak ulaştırılacak. Ücretsiz
yemek hizmetinin öğrencilerimize sağlanması
noktasında başta Millî Eğitim Bakanımız Sayın
Mahmut Özer olmak üzere emeği geçen herkese
öğrencilerim adına şükranlarımı sunuyor, te-

şekkür ediyorum.”

GÜR’DEN DEPREM BÖLGESİNDEN 
GELEN AİLELERE ZİYARET
İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Şehit

Jandarma Er Bahadır Aydın Ortaokulu ziyaretinin
ardından deprem bölgesinden Bursa’ya gelen
ailelerin misafir edildiği Muradiye Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesine bir ziyaret gerçekleştirdi.
Gür, depremden etkilenen ailelerin çocuklarına
yönelik okul bünyesinde açılan anasınıfında öğ-
rencilerle bir araya geldi. (Bülten)

Deprem nedeniyle iki defa
ertelenen 2022-2023 eğitim öğretim
yılının ikinci döneminde Bursa’da
ilk ders zili çaldı. Bursa’da okulları
ziyaret eden Bursa İl Millî Eğitim
Müdürü Serkan Gür, öğrencilerin
ilk ders heyecanına ortak oldu.

Büyükşehir’den
deprem bölgesinde
hijyen seferberliği

Deremde büyük hasar gören Hatay’da
yaraların sarılması için canla başla çalışan
Bursa Büyükşehir Belediyesi, bölgede kur-
duğu konteyner kentler ile ihtiyaç nokta-
larının ilaçlama çalışmalarını da tüm
hızıyla sürdürüyor.

Hatay’da ‘seyyar tuvaletler kurulması,
çadır ve konteyner kentler oluşturulması
ve gelen yardımların koordineli bir şekilde
dağıtılması görevlerini’ üstlenen Bursa
Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama işlemlerine
de ilk günden itibaren devam ediyor. An-
takya ilçesindeki sabit ve seyyar tuvaletler
ile ‘Büyükşehir Belediyesi tarafından ku-
rulan’ konteyner kentlerde dezenfeksiyon
işlemlerini sürdüren Bursa Büyükşehir
Belediyesi Veterinerlik Şubesi Müdürlüğü
ekipleri, salgın hastalıkların önüne geçe-
bilmek adına çalışmalarını yoğun bir
şekilde devam ettiriyor. Düzenli olarak
fare ilaçlaması da yapan ekipler, havaların
ısınmasıyla birlikte haşere ilaçlamasına
da start verecek. Her gün BUSKİ’nin te-
mizlediği konteyner tuvaletlerde düzenli
dezenfeksiyon çalışması yapan ekipler,
Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Ko-
ordinasyon Merkezi’ndeki yemek yeme
ve kalınan alanlarda da ilaçlama faaliyet-
lerini sürdürüyor. İlerde oluşabilecek ka-
rasinek tehdidine karşı Bursa’da ekipler
hazır tutulurken, ihtiyaç halinde bölgeye
sevk gerçekleşecek. İlaçlama çalışmalarının
düzenli olarak devam edeceği belirtildi.
(İHA)

Tapulu arazisini
kapattı sokağa giren
geri dönüyor

Bursa’da bir vatandaş tapulu arazisini
kapatınca sokağa gelen geri dönmek du-
rumunda kalıyor.

Osmangazi ilçesi Hamitler mahalle-
sinde Harput sokak somağın sonunda
bulunan arazi sahibinin tapulu arazisini
tel örgüyle çevrilmesiyle çıkmaz sokağa
dönüştü. Sokakta yaşayanlar ve sokağa
bilmeden giren sürücüler durumdan mağ-
dur olmaya başladı. Sokağa yanlışlıkla
girip geri çıkmak isteyenler çok sayıda
kazaya sebep olmaya başlayınca mahalleli
arazi sahibiyle anlaşılıp yolun açılmasını
istiyor. Sokaklarının kapalı olduğu için
büyük mağduriyet yaşayan vatandaşlar
duruma çare bekliyor. Sokaklarının girişi
olup çıkışı olmadığını ifade eden sokak
sakinleri, “Sokağımız dar ve yokuş yan-
lışlıkla sokağımıza giren sürücüler geri
çıkmak durumunda kalıyor. Sokağımızın
çıkışı vardı. Çıkışındaki arazi sahibi tapulu
arazisi olduğu için sokağın çıkışının olduğu
alını tel örgüyle çevirdi, sokağımızın girişi
var çıkışı yok bu iş bizi de mağdur ediyor.
Sokaktan çıkmak için geri dönmek du-
rumunda kalıyoruz. Sokakta çok sayıda
kaza oldu, sokağa girip çıkışı olmadığını
görenler geri geri çıkmaya çalışıyor buda
kazalara sebep oluyor. Biz arazi sahibiyle
anlaşılıp yolun açılmasını istiyoruz” dedi.

(İHA)
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Sigorta sektörü hasar
için 13 milyar lira ayırdı
SEDDK Başkanı Eroğlu,
Kahramanmaraş merkezli
depremler sonrası
DASK’a 215 bin hasar
duyurusunda
bulunulduğunu
belirterek, “Tahmini
beklediğimiz dosya sayısı
600 bin adet. Dolayısıyla
buradaki hasar ödemeleri
tabii ki milyarlara
ulaşacaktır” dedi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme
ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Meh-
met Akif Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açık-
lamada, sigorta sektörü olarak tüm risk he-
saplamaları için çeşitli modellemeler yaptıklarını
kaydederek, konut, ticari ve benzeri alanlarda
bu modellemelerden yararlandıklarını söyledi.
Mehmet Akif Eroğlu, “İnanın bizim yaptığımız
modellemelerin çok çok ve kat kat üzerinde
bir afetle karşı karşıyayız. Hakikaten çok çok
büyük bir felaket. Bundan dolayı da hepimize
kolaylıklar diliyorum. Böyle büyük ve geniş
coğrafyada olan bir felakette sigortayı düzenleyen
ve denetleyen kurum olan SEDDK olarak biz
de önceliğimizi ve odağımızı, sigortalılarımızın
hak ve menfaatlerini korumaya ayırdık ve tüm
çalışmalarımızı bu yönde tamamladık.” diye
konuştu.

AÇIK OLUŞTURMAMASI 
İÇİN ÖNLEMLER ALINDI
DASK ile beraber depremin ilk gününden

itibaren sigortalıların teminat açığı oluşmaması
için çeşitli önlemler aldıklarını dile getiren
Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu kapsamda
DASK’ın yaptığı faaliyetlerinde özellikle dü-
şündüğümüz şu oldu: Orada çok olağanüstü
bir durum var, can derdine düşmüş vatanda-
şımız. Dolayısıyla poliçesi bittiği zaman onu
yenilemeyle uğraşmasın, bunu düşünmesin.
Ya da işte tahsilatla uğraşmasın. Çünkü sigorta
sektöründe, poliçelere tahsilat olmadığı zaman
iptaller söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla aldı-
ğımız birinci tedbir 6 Şubat, depremin olduğu
günden itibaren OHAL dönemi boyunca yani
8 Mayıs’a kadarki tüm vadesi biten poliçelerin
vadelerini otomatik olarak uzattık. Dolayısıyla
vatandaşımızın teminatsız kalmasını birinci
adımda önledik. İkinci adımda yine bunlara
ilişkin tahsilatları da 8 Mayıs’a kadar öteledik.
Yani vatandaşımız tabii ki prim ödemek isterse
ödeyebilir ama eğer ödeme durumu yoksa tah-
silat olmadan da tüm poliçe vadelerimizi 8
Mayıs’a kadar uzattık.” SEDDK Başkanı Eroğlu,
bu dönemde özellikle zorunlu trafik sigortasında
gecikme cezasını kaldırdıklarını belirterek,
acentelerin orada çalışma şartlarının oluşma-
dığını düşünerek statik IP uygulamasını askıya
alarak tüm Türkiye’den poliçe kesme imkânı
getirdiklerini söyledi. Keza yeni poliçelerde va-
tandaşın tahsilatla uğraşmaması için tahsilatını
mayıs ayına ertelediklerini dile getiren Eroğlu,
“Zorunlu trafik sigortasında da minimum ilk
tahsilat mayıs ayında olmak üzere 6 taksit uy-
gulaması getirdik. Tamamen amacımız buradan
sigortalının hak ve menfaatlerini korumaktı.
Bunun da sigortalılarımızın açıkçası rahatlattığını
düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.

“KONUT VE ARAÇLARDA 
TEMİNATLAR ÖDENMEYE 
BAŞLANDI”
Mehmet Akif Eroğlu, depremin ilk anından

itibaren DASK ile yakın çalıştıklarını kaydederek,
şu bilgileri verdi: “Şu anda o bölgede 1 milyon
129 bin DASK poliçesi var. Toplam 2 milyon
150 bin civarında konut var o bölgede ve
bunun yaklaşık yüzde 50’si sigortalı. DASK ilk
24 saatte hemen hasar tespit yapıp tazminat
ödemeye başladı. Bu da yine DASK için önemli
bir şey. DASK’ın Ankara’da olağanüstü durum
ve süreklilik merkezi var. Özellikle bu İstanbul’da
tasarlanmadı. Çünkü İstanbul depremi de bek-
lendiği için bir ofis şeklinde düzenlendi. İlk
günden itibaren DASK yönetimi olağanüstü
süreklilik merkezine gitti. Acil eylem masasını
kurduk ve kriz oradan yürütmeyi DASK ile
beraber devam ettik. Hemen hızlıca hasar
tespit çalışmalarını tamamlamaya ve ödeme
yapmaya başladık. Özellikle ağır hasar ve ta-
mamen yıkılmış evler için hiç bekletmeden
DASK kurumumuz tazminat ödemeye başladı.”
Eroğlu, bölgedeki 2 milyon 150 bin civarında
konutun yanı sıra 3 milyon 150 bin araç bu-
lunduğunu belirterek, sigorta sektörünün bun-
larla ilgili teminatını ödemeye başladığını vur-
guladı.

“DASK İÇİN BEKLEDİĞİMİZ 
BAŞVURU SAYISI 600 BİN”
SEDDK Başkanı Eroğlu, bölgedeki DASK

poliçesine sahip konut sayısının 1 milyon 129
bin olduğunu kaydederek, şu açıklamalarda
bulundu: “Rakamlar sürekli değişiyor ancak
son aldığım verilere göre 215 bin adet
hasar duyurusunda bulunuldu
DASK için. Felaketin büyük-
lüğünü anlamak bakımın-
dan şunu söyleyeyim:
DASK 2000’de kuruldu.
20 yılda toplam DASK’ın
açılmış dosya sayısı 115
bin adet. Mesela Elazığ’da
yakın zamanda bir deprem
oldu orada açılan dosya sayısı
30 bin adet. Orada ödenen rakam
yaklaşık 35 milyon TL civarındaydı. Toplamda
DASK’ın 20 yılda ödediği rakam 1,5 milyar
lira. Bu depremde yani 10 ili vuran ve ‘asrın fe-
laketi’ dediğimiz depremdeki tahmini bekle-
diğimiz dosya sayısı 600 bin adet. Dolayısıyla
buradaki hasar ödemeleri tabii ki milyarlara
ulaşacaktır.”

Mehmet Akif Eroğlu, deprem sonrası DASK
için başvuru yoğunluğu yaşandığını, deprem
bölgesi dışındaki illerde ilk 24 saatte 50 bin
başvuru yapıldığını, toplamda ise 200 bin
poliçe artışı olduğunu söyledi. Deprem ülkesi
Türkiye’de sigortalılık oranının artırılması ge-
rektiğini, her iki evden birisinin sigortasının
bulunmadığını dile getiren Eroğlu, “Bugün or-
talama bir DASK poliçesi 300 lira civarında.
100 metrekare için söyleyelim. Verdiği teminat
300 bin lira, üst limit olan 640 bin liraya kadar
çıkabiliyor. Birinci derece deprem bölgesinde

bile en fazla 600 liraya kadar çıkabiliyor. Yani
500-600 liralık bir poliçeyle 600 bin liralık bir
teminat alma durumunuz var. En riskli bölge
için konuşuyorum. Bu rakam Konya’ya gitti-
ğinizde 100 TL’ye, Ankara’da 250 TL’ye düşüyor.
Dolayısıyla mutlaka vatandaşlarımızın da DASK
poliçesini yaptırmaları lazım.” diye konuştu.
Eroğlu, sigortanın hızlı bir nakit akışı sağladığı
için hem devletin yükünü aldığını hem de va-
tandaşı rahatlattığını söyledi. DASK’ın en temel
inşaat maliyetini karşıladığını dile getiren
Eroğlu, “Sigortalılarımız, vatandaşlarımız kendi
evinin inşaat maliyetlerinin daha yüksek ol-
duğunu düşünüyorsa, bir de özel sektörde
acentelerimiz marifetiyle ihtiyari yangın dedi-
ğimiz ilave deprem teminatı da alabilir. Bu du-
rumda aslında alınan para bayağı yükselmiş
oluyor. Yani DASK’tan aldığınız kadar özel
sektörden alma şansınız var. Deprem bölge-
sindeki 2 milyon 150 bin konut için ihtiyari si-
gorta oranı yüzde 20. Yine arabaları görüyor-
sunuz. Enkaz altında arabalar milli servet.
Hepsi pert oldu. Oradaki sigortalık oranı (kasko)
yüzde 17. Dolayısıyla aslında bu felaketi de
fırsat bilip vatandaşlarımızın sigorta konusunda
biraz daha hassasiyet göstermelerini tavsiye
ederim. Çok uygun primlerle teminat alabilirler.”
ifadelerini kullandı. Eroğlu, şu anda DASK’ı
olan vatandaşların poliçesinde yazan metrekare
ile evlerinin metrekaresini mukayese etmesini

isteyerek, orada bir eksik bulunma-
ması gerektiğini vurguladı.

SEDDK Başkanı Eroğlu,
sigortacılık açısından böl-

gede konut, insan ve
araçların yanı sıra bit-
kilerin ve hayvan var-
lığının da bulunduğunu

belirterek, onlar için de
deprem ödemeleri yapıla-

bildiğini söyledi. Tarım Si-
gortaları Havuzu’nun (TARSİM)

hasar ödemelerine ilişkin bilgi veren Eroğlu,
OHAL bölgesinde 2 milyon adet küçükbaş ve
büyükbaş hayvanın, yaklaşık 4,5 dekar seranın,
6 milyon kanatlı kümes hayvanlarının, arıların
ve bitkisel ürünlerin bulunduğunu, bunların
tamamının TARSİM kapsamında deprem te-
minatına girebildiğini anlattı. Eroğlu, TARSİM’in
bitkisel tarafta 84 eksperle, hayvancılık tarafında
da 90’dan fazla veterinerle sahada olduğunu
belirterek, “Eksper faaliyetlerinin şu anda yüzde
50’si tamamlandı. 3 milyon TL’lik bir ödeme
yapıldı bugüne kadar ama 33 milyon liralık da
muallak dediğimiz bir karşılık ayrıldı. Yani
yüzde 50’si 36 milyon TL olduğuna göre TAR-
SİM’den 70-80 milyon TL’lik ödeme bekliyoruz.
Orada da çok hızlı bir şekilde TARSİM kuru-
mumuz sahada ve ihbarları alıp hızlıca ödemeleri
gerçekleştiriyor.” diye konuştu.

SEDDK Başkanı Eroğlu, deprem riski ne-

deniyle kasko yapılmadığına ilişkin şikayetlerin
bulunduğunun hatırlatılması üzerine, sigorta
sektörünün riski yönetmek için varlığını sür-
dürdüğünü söyledi. Amaçlarının zaten bu
riskleri yönetmek ve risklerin teminatını vermek
olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:
“Bu gülünç bir şey. Risk olmazsa biz niye varız?
İkincisi Türkiye zaten deprem bölgesi. Siz şimdi
OHAL bölgesindeki 10 ilde sigorta şu anda
zaten olağanüstü bir durum söz konusu. Onun
dışındaki iller için böyle bir şeyi konuştuğunuz
zaman zaten her tarafta deprem riski var. O
zaman Türkiye’deki sigorta şirketlerinin dükkanı
kapatıp gitmesi lazım. Bu kabul edilebilir bir
şey değil. Ama yine de şöyle ifade edeyim.
Böyle bir durum var ise SEDDK’ya ve CİMER’e
başvuru yapsınlar otorite olarak gerekli tedbirleri
hızlıca alırız. Ama bunu çok imkan ve ihtimal
dahilinde ve gerçekçi görmüyorum.” Eroğlu,
trafik sigortasının deprem teminatını ödeme-
diğini, kasko poliçesinin bu tür anlarda devreye
girdiğini anımsatarak, “Şu anda o bölgedeki 3
milyon 150 bin aracın sadece yüzde 17’si
kaskolu. Şu ana kadar ödenen hasarlarla ve
ayrılan karşılıklarla oradaki hasarın 1 milyar
TL olmasını bekliyoruz. 1 milyar TL’lik bir
karşılık ayrıldı.” diye konuştu. O bölgedeki
ticari fabrikalar ve iş yerleri ile ilgili de sigorta
korumasının bulunduğunu aktaran Eroğlu,
“Onlarla ilgili de iş durması, kar kaybı ve fiziksel
zararlarla alakalı da çalışmalarımız var. Sektö-
rümüzle yaptığımız çalışmalarda yaklaşık 12
milyar liralık bir maliyetin de oradan gelmesini
bekliyoruz. Yani kaskoya 1 milyar lira, ticari iş
yerleri için de 12 milyar lira olmak üzere sek-
törümüz 13 milyar liralık karşılık ayırmış du-
rumda. Hızlıca hasar tespit yapıp ödemelere
başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

HAYAT SİGORTASINDA 
TAZMİNAT ÖDEMESİ 
BEKLENTİSİ 850 MİLYON TL
Mehmet Akif Eroğlu, hayat sigortası ve

bireysel emeklilik konularına işaret ederek,
deprem bölgesinde 1 milyon 700 bin kişinin
hayat sigortasının bulunduğunu, bunun toplam
teminatının 234 milyar TL olduğunu, 850 mil-
yon TL’lik bir tazminat ödemesi yapılacağını
beklediklerini söyledi. Sadece hayatını kaybe-
denlerle ilgili değil yaralılar için maluliyetin de
söz konusu olduğunu ve hayat sigortasının
maluliyeti de kapsadığını kaydederek, “Ancak
orada maliyet durumu çok belli olmadığı için
tahmini bir rakam vermek gerçekten zor.
Bireysel emeklilik noktasında da 25 milyar
liralık bir fonun oluştuğu bir bölge. Eğer bu
bölgede bireysel emeklilik katılımcımızın vefatı
söz konusuysa burada hemen bunun tespitiyle
beraber varislerine ödeme yapılabiliyor.” diyerek
sözlerini noktaladı. (AA)

Doğanlar Holding,
1.200 depremzede
istihdam edecek

Doğanlar Holding, yaşanılan
deprem felaketi sonrası deprem-
zede vatandaşlara öncelik vermek
kaydıyla 1.200 kişilik istihdam
kararı verdi.

Holdingden yapılan açıklama-
da görüşlerine yer verilen Do-
ğanlar Holding Yönetim Kurulu
Başkanı Davut Doğan, deprem-
zedeler için ilk günden itibaren
kamu kuruluşları, Kızılay ve
AFAD iş birliği ve koordinasyo-
nunda çalışmalara devam ettik-
lerini belirtti. Depremzedelere
yardım için tüm imkanları se-
ferber ettiklerini aktaran Doğan,
“Bu zamana kadar başta temel
ihtiyaçlar olmak üzere yataklı
konteyner, çadır, ısıtıcı, WC, ban-
yo, baza, yatak, kanepe, batta-
niye, yorgan, yastık, havlu, nev-
resim ve çeşitli kıyafetleri afet
bölgelerine ulaştırdık. Bu des-
teklerimiz hiç bitmeyecek. Eli-
mizden gelen her türlü desteği
yaptık ve yapmaya da devam ede-
rek depremzede vatandaşlarımı-
zın yanında olmaya devam ede-
ceğiz.” ifadelerini kullandı. Dep-
remzedelerin iş ihtiyacına deği-
nen Doğan, “Gerçekleştirdiğimiz
yardımların sürdürülebilirliği kap-
samında istihdam ihtiyacını da
göz önünde bulundurmanın de-
ğerli adımlardan birisi olduğunu
düşünüyoruz. Bu bakış açısıyla
depremden etkilenen vatandaş-
larımıza öncelik sağlamak ama-
cıyla istihdam seferberliğini baş-
latıyoruz.” değerlendirmesinde
bulundu.

(AA)

PETDER üyelerinden
deprem bölgesine
akaryakıt desteği

Petrol Sanayi Derneği (PET-
DER), Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ilk 2 haftasında böl-
geye bir kısmı hibe olmak üzere
yaklaşık 125 milyon litre akar-
yakıt gönderdiklerini duyurdu.

Dernekten yapılan açıklamaya
göre, PETDER üyesi akaryakıt
şirketleri, depremin ilk gününden
19 Şubat akşamına kadar deprem
bölgesine toplamda 5 bin 300’den
fazla tanker seferiyle yaklaşık
125 milyon litre akaryakıt gön-
derdi. Bunun bir kısmını ise hibe
akaryakıt oluşturdu. Bu kapsam-
da, nakdi yardımlar, gıda, kıyafet,
hijyen ürünleri, çadır, battaniye,
yatak, ilaç, tıbbi malzemeler, sey-
yar tuvalet, elektrikli ısıtıcı, je-
neratör ve temel ihtiyaç malze-
meleri ve yaşamsal malzemeler
de bölgeye ulaştırılıyor. Açıkla-
mada görüşlerine yer verilen PET-
DER Genel Sekreteri Köksal Onur
İnci, depremin ilk anından iti-
baren koordinasyon içinde sıkın-
tıları en aza indirmek için çalış-
tıklarını belirterek, şunları kay-
detti: “Üyelerimiz akaryakıt dı-
şında acil ve temel ihtiyaç mal-
zemelerini de hızla bölgeye gön-
derdi ve göndermeye devam edi-
yor, ayrıca belirlenen kurumlara
nakdi bağışlarda bulunuyorlar.
Tüm şirketlerimizin çalışanları
da canla başla bu yardım çalış-
malarında yer alıyor, ürün pa-
ketleri hazırlıyor, nakit bağış top-
luyor, arama-kurtarma faaliyet-
lerine katılıyor. Gün, dayanışma
günü, birlik olma günü. Yarala-
rımızı inşallah hep birlikte en
kısa zamanda saracağız.”

(AA)

Elektrikli araçlar, artık daha ulaşılabilir

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, satış ve
satış sonrası maksimum müşteri memnu-
niyetini en önemli misyonu edinerek, Bursa
İnegöl’de hizmet veriyor. Fosil yakıt kulla-
nımının doğaya olan zararlarından ve elek-
trikli otomobil dönüşümünden bahseden
Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü
Didem Aras, “Gelişen teknolojik imkanlar

ve endüstrileşme sebebiyle önceden sınırlı
bir kitlenin erişebildiği otomobiller, günü-
müzde hemen hemen her bireyin ulaşabi-
leceği araçlar haline geldiler. Bu durumun
doğal bir sonucu olarak fosil yakıtların kul-
lanıldığı araçlar sebebiyle karbon salınımının
artmasının oluşturduğu olduğu hava kirliliği,
çevremize oldukça büyük zararlar verme
noktasına ulaştı. Bu sebeple arz ve talebin,
fosil yakıtlı arabalardan elektrikli motora
sahip olan araçlara doğru kaydığını göz-
lemlemekteyiz. Elektrikli otomobil satış-
larının giderek artması ve pek çok otomobil
markasının önümüzdeki çeyrek asırda ta-
mamen elektrikli otomobil üretme karar-

larını açıklaması bunun en büyük göster-
gelerinden. Ayrıca elektrik altyapı yatırım-
larının, akaryakıt fiyatlarının, çevre du-
yarlılığının ve araçların menzillerinin art-
ması, elektrikli araçların tercih edilebilirliğini
her geçen gün yükseltmektedir” dedi.
Zoe’nin elektrikli motorunun kullanıcılarına
yüksek güç ve tork eğrisi sunması ile birlikte
hem şehir içi hem şehir dışı kullanımlarda
uzun bir menzil sunduğunun altını çizen
Aras, “Elektrikli araç pazarındaki en önemli
modellerden biri olan Zoe, Avrupa’da en
çok satılan elektrikli araç oldu. Zoe’de bu-
lunan R110 elektrikli motor, 80kW (108
HP) güç ve 225 Nm torka sahip ve maksi-

mum 395 kilometreye kadar menzil suna-
biliyor. Zoe, evlere kurulabilen 7,4 kW Wall-
box (Duvara Monte Şarj İstasyonu) ile şarj
edilebiliyor. Wallbox’un olmadığı durum-
larda Zoe, sadece 30 dakikalık şebeke şarjı
ile 150 kilometre menzil sunabiliyor” diye
konuştu. (İHA)

Koçaslanlar Motorlu Araçlar
Genel Müdürü Didem Aras,
fosil yakıtlı araçların yerini
elektrikli araçların daha çık
tercih edildiğini söyledi.
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“Delil toplanmadan kaldırılmış
tek bir enkaz dahi yoktur”

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarba-
kır’daki Güvenlik ve Acil Durumlar Koor-
dinasyon Merkezi’nde (GAMER), Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin ardından
yürütülen çalışmalara ve soruşturmalara
ilişkin açıklamada bulundu. Diyarbakır’daki
çalışmaları yoğun bir gayretle yürüttüklerini
aktaran Bozdağ, devletin yanı sıra vatan-
daşların da olayın ilk anından itibaren se-
ferberliğe katıldığını kaydetti. Devlet ve
milletin el ele olmasının dünyaya büyük
bir örnek teşkil ettiğine dikkati çeken Boz-
dağ, Türkiye’nin geçmiş yıllarda olduğu
gibi zor ve dar zamanlarda bir ve beraber
olmayı her zaman başardığını, bundan
sonra da birliğin korunarak her türlü fela-
ketin üstesinden gelineceğine inandığını
söyledi. Diyarbakır’da yürütülen çalışmalara
katkı sağlayan kurumlara ve çalışanlara
teşekkürlerini ileten Bozdağ, “Depremden
sonra yapılan tespit çerçevesinde Diyar-
bakır’da 126 binanın yıkıldığını ve buradan
74 binanın acil yıkılacak binalar arasında
olduğunu görüyoruz. Bu yıkık binalardan
ise içinde insanımızın mukim olduğu 6
bina vardı. Bu binaların enkazları kaldırıldı.
Enkaz altında olan her bir vatandaşımıza
ulaşıldı. Bunlardan kimisi sağ olarak kur-
tarıldı, kimilerine maalesef vefat etmiş
olarak ulaşıldı. Kimisine de sağ olarak ula-
şıldığı halde hastaneye kaldırıldıktan bir
süre sonra vefat edenler oldu. Bu kapsamda
bakıldığında Diyarbakır’da toplamda 912
yaralımızın bulunduğunu, 414 vefat eden
insanımızın bulunduğunu görüyoruz. Vefat
edenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına
başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar
diliyoruz.” şeklinde konuştu.

“BÜTÜN KONUT STOKUNU 
ELDEN GEÇİREREK HASAR 
TESPİT ÇALIŞMALARINI 
TAMAMLAYACAĞIZ”
Bakan Bozdağ, Diyarbakır’da kim-

liklendirme işlemi yapılamayan vatan-
daşın olmadığını ifade etti. Vefat eden
her bir vatandaşın kendi yakınlarında
doğru bilgiler ve tespitler çerçevesinde
teslim edildiğini aktaran Bozdağ, defin
işlemlerinin tamamlandığını kaydetti.
Depremde yakınının kaybolduğuna dair
herhangi bir başvuru olmadığına dile
getiren Bozdağ, hasar tespit çalışmala-
rının da hızla devam ettiğini söyledi.
Hasar tespit çalışmalarının Diyarbakır
merkezdeki dört büyük ilçede bina ba-
zında yüzde 57 oranında ve bağımsız
bölüm/daire bazında da yüzde 87 ora-
nında tamamlandığını belirten Bozdağ,
şöyle devam etti: “Kısa süre içerisinde
Diyarbakır’ın ilçe ve köyleri dahil bütün
konut stokunu elden geçirerek hasar
tespit çalışmalarını tamamlayacağımızı
ifade etmek isterim. Yapılan çalışmalar
çerçevesinde şu ana kadar Diyarbakır’da
yıkık 126 bina, 599 bağımsız bölüm;
acil yıkılacak 74 bina, 519 bölüm; ağır
hasarlı 959 bina bağımsız bölüm olarak
7 bin 341 bağımsız bölüm; orta hasarlı
1196 bina ve bağımsız bölüm olarak 12
bin 546 daire; az hasarlı bağımsız bina
12 bin 268, tabii bağımsız bölüm sayısı
ise 113 bin 604; hasarsız 31 bin 354
bina ve bağımsız bölüm olarak da 236
bin 97 olduğunu ifade edebiliriz. Şu ana
kadar toplamda acil yıkılacak, ağır hasarlı,
yıkılmış bina ve bağımsız bölüm sayısına
baktığımızda toplamda 1159 bina ve 8
bin 459 bağımsız bölüm olduğunu gö-
rüyoruz.” Bakan Bozdağ, 279 komisyon
tarafından hızla sürdürülen hasar tespit
çalışmalarının yakın zamanda tamam-

lanacağını kaydetti. Depremzedelerin
barınma ihtiyacına yönelik ihtiyacın da
hızla karşılandığına değinen Bozdağ,
“Ancak hasar tespit çalışmalarının iler-
lemesi ve bu çerçevede de evleri sağlam
çıkan vatandaşlarımızın da evlerine geç-
mesiyle geçici barınma merkezlerinde
barındırdığımız insan sayımızın önemli
ölçüde azaldığını ifade etmek isterim.
Şu ana kadar yaklaşık 200 binlerden bu
rakamın şu anda 10 bin 654’e düştüğünü
ifade etmek isterim. Bu rakamın da ba-
rınma yerlerine baktığımızda 1850’sini
çadır kentlerde ve 4 bin 948’ini de Kredi
Yurtlar Kurumumuza ait yurtlarda ba-
rındırmaktayız. Barındırma konusunda
da önemli ölçüde sorunu Diyarbakır’da
aştığımızı ifade etmek isterim.” şeklinde
konuştu. Kalan binaların hasar tespit
çalışmaları tamamlandığı takdirde oradan
da evine geçecek vatandaşlar hesap edil-
diğinde, Diyarbakır’da bu sorunun önemli
ölçüde aşıldığını aktaran Bozdağ, “Zira
yurt kapasitemiz 6 bin 63 şu ana kadar
kullandığımız kapasite 4 bin 948. Bura-
larda henüz kullanabileceğimiz kapasi-
temiz olduğunu da ifade etmek isterim.
Orta öğretim pansiyonlarıyla ilgili de
daha henüz oralarda bir kullanıma gir-
medik ama ihtiyaç olması halinde bura-
ların da değerlendirmesi yapılacaktır.”
dedi.

“DELİL TOPLANMADAN 
KALDIRILMIŞ TEK BİR 
ENKAZ DAHİ YOKTUR”
Bozdağ, soruşturmalara değinerek,

sözlerini şöyle sürdürdü: “Bütün illerde
olduğu gibi Diyarbakır ilimizde de so-

ruşturmalar büyük bir titizlikle hukuka
uygun bir biçimde yürütülmektedir.
Her yerdeki soruşturmalar usul ve ya-
salara uygun yürütülmektedir. Zaman
zaman kamuoyunda farklı değerlen-
dirmeler yapılmakta, bunların kimi bil-
gisizlikten kimi de maalesef kötü ni-
yetten kaynaklıdır. Bilgisizlikten olanlara
fazlaca bir şey söylemek istemem, doğ-
rusu söylemeyi de doğru görmem ama
gerçekten art niyetle manipüle etmek
ve toplumu farklı şekilde algılarla bir
tarafa yönetmek isteyenleri bir kez daha
kınadığımı ifade etmek isterim. Soruş-
turmaların nasıl yapılacağı bellidir.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımız yasala-
rımızda usul ve esaslara göre bu soruş-
turmaları titizlikle yürütmektedir. Dep-
rem nedeniyle yıkılan binalarda hayatını
kaybeden ve yaralanan vatandaşları-
mızın olduğu yerlerde sorumluluğu ol-
duğu değerlendirilen herkesle ve ilgili
çalışmaların zaman aldığı büyük bir ti-
tizlik içerisinde yürütüldüğünden hiç
kimsenin şüphesi olmasın.” “Delillerin
toplanması konusunda da herhangi bir
sorun yaşanmamaktadır.” diyen Bozdağ,
“Şu ana kadar deprem yaşanan her
yerde deliller kanunlarımıza uygun bir
şekilde toplanmaktadır. Bilirkişiler yine
usul, yasa ve fenne uygun bir biçimde
incelemelerini ve çalışmalarını sürdür-
mektedir. Delil toplanmadan kaldırılmış
tek bir enkaz dahi yoktur. Aksi yöndeki
haber ve yorumların büyük bir karalama
kampanyası olduğunu bir kez daha bu-
radan ifade etmek isterim.” değerlen-
dirmesinde bulundu. (AA)

Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ, Kahramanmaraş
merkezli depremlere
yönelik, “Delil
toplanmadan kaldırılmış
tek bir enkaz dahi yoktur.
Aksi yöndeki haber ve
yorumların büyük bir
karalama kampanyası
olduğunu bir kez daha
buradan ifade etmek
isterim.” dedi.

TOKİ koordinasyonunda 10 ilde inşaat süreçlerini eş zamanlı başlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanı Murat Kurum, Gaziantep’in Nurdağı
ilçesinde yapımı süren konteynerlerde in-
celemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan
Kurum, depremden etkilenen 10 ilde va-
tandaşların geçici barınma ihtiyaçlarını kar-
şılayacak yerlerin kurulumunu yaptıklarını,
Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye’de 4 bin 500
konteynerin kurulumunun devam ettiğini
söyledi. Kurum, bugün itibarıyla bin kon-
teynerin kurulumunun tamamlandığını dile
getirerek, “Vatandaşlarımızı konteyner kent-
lere yerleştiriyoruz. Diğer taraftan da TO-
Kİ’mizin koordinasyonunda, 10 ilde Bakan-
lığımızın tüm birimleriyle tüm iştiraklerimizle
inşaat sürecine gireceğiz ve hasar tespitinin
tamamlanmasını müteakip de etap etap in-
şaat süreçlerini 10 ilde eş zamanlı başlata-
cağız.” ifadelerini kullandı. Ön alanların se-
çimini tamamlayarak, ön etütlere başladık-
larını anlatan Kurum, üniversitelerden
değişik meslek dallarındaki akademisyenlerle
bir araya gelerek, tespit edilen ön yerleşim
yerlerinin kalıcı yerleşim yerleri olmasıyla
ilgili çalışmalar yürüteceklerini kaydetti.

“BİR YIL İÇERİSİNDE 
VATANDAŞLARIMIZIN 
KONUTLARINI TESLİM 
EDİYOR OLACAĞIZ”
Binaların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek ve

altına dükkan olmadan inşa edileceğinin altını
çizen Kurum, “Stabil bir betonarme olsun istiyoruz.
Radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle ger-
çekleştireceğiz. TOKİ’yle yaptığımız 1 milyon
180 bin konutun hepsi dimdik ayakta, hiçbir
bina yıkılmadı, hiçbir binada vatandaşımız hayatını
kaybetmedi. Daha önceki depremlerde olduğu
gibi burada da inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın
talimatları çerçevesinde çalışmalarımızı yürütü-
yoruz. Bir yıl içerisinde vatandaşlarımızın ko-
nutlarını teslim ediyor olacağız.” diye konuştu.
Bakan Kurum, depremin ağır hasara neden
olduğu Nurdağı, İslahiye, Hatay, Antakya, Elbistan,
Kahramanmaraş, Adıyaman gibi şehir merkez-
lerinde ayrıntılı incelemeler yaptıklarına dikkati
çekerek, şunları kaydetti: “Bu alanların ayrıntılı
etütlerini yapıyoruz. Zemin kalitesi nedir? Sıvı-
laşma var mı, yok mu? Fay hattına mesafesi
nedir? Tüm bu etütleri yaptıktan sonra şehirdeki
kültürel dokuyu, demografik yapıyı, şehrin 50-
100 yılını planlayacak anlayışla burada yerleşime
uygun yer var ise oraya zemin artı 3-4 katı geç-

meyecek şekilde yapılacak ama zemin kalitesi
kötüyse, sıvılaşma varsa, fay hattına yakınsa ke-
sinlikle buralarda yapılaşma yapılmayacak. Bu-
radaki mülkiyet sahibi vatandaşlarımızı da gerek
trampa yapmak, gerek takas yapmak, gerek imar
transferiyle onları mağdur etmeden şehrin çe-
perindeki belirlediğimiz sağlam, güvenli alanlara
taşınmalarını gerçekleştireceğiz.”

“3-4 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN 
DEPREM BÖLGELERİNDE İNŞA 
FAALİYETLERİ BAŞLAYACAK”
Şehirlerde kültürel dokuyu, tarihi mirası ko-

ruyacak anlayışla parkları, bahçeleri, sosyal do-
natılarıyla en sağlam, en güvenli yapılaşmanın
olması için master plan yaptıklarını dile getiren
Kurum, konuyla ilgili Türkiye’nin en iyi mimar-
larıyla birlikte çalıştıklarını, tüm mimar ve mü-
hendislerin deprem bölgesi için seferber edildiğini
vurguladı. Kurum, hasar tespitinin tamamlan-
masıyla etap etap ihaleleri ve sözleşmeleri yapıp
mart ayı itibarıyla inşaatlara hızlı bir şekilde baş-
layacaklarını belirterek, “Bu süreci de 10 ilimizde
ilçelerimiz dahil eş zamanlı yürütmeyi planlıyoruz.
Bütün planlarımızı yaptık. Çarşamba günü de
tüm inşaat malzemecileriyle bir araya geleceğiz.
Onlarla buradaki tedarik zincirini kuracağız çünkü

3-4 ay içerisinde bütün deprem bölgelerinde inşa
faaliyetleri başlayacak. Demirimizde, çimento-
muzda, tedarikte herhangi bir problem, sıkıntı
yok. Dolayısıyla hep birlikte nasıl depremin ilk
anında tüm Türkiye tek yürek olduysa bütün
Türkiye’nin kalbi, yüreği deprem bölgeleri için
attıysa aynı anlayışla vatandaşlarımızı evlerine
sokana dek, onları sağlam, güvenli yapıya oturtana
kadar 24 saat esasıyla çalışacağız.” değerlendir-
mesini yaptı. İnşaat sürecinin tamamının koor-
dinasyonunun TOKİ, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
Emlak Konut Genel Müdürlüğü eliyle yapılacağını
bildiren Kurum, gerek köylerde tek katlı yapıların
vatandaşların, bölgenin kültürel dokusuna, sosyal
ihtiyaçları doğrultusunda planladıklarını aktar-
dı.

“OVALARDAN DAĞLARA 
DOĞRU YERLEŞECEĞİZ”
Bakan Kurum, bağışçı veya konut yaptırmak

isteyen vatandaşların AFAD üzerinden nakdi
yardım yapıp konut yaptırabileceğini işaret ederek,
sözlerini şöyle tamamladı: “Kendisi yapmak isti-
yorsa da bizim çizeceğimiz, onaylayacağımız ve
yine buradaki müşavirlik denetim sürecini bizim
yürüteceğimiz sistem dahilinde yapacak. Onun
dışında herhangi bir yapılaşmaya müsaade et-
meyeceğiz. Mümkün olan her ilimizde, ilçemizde
ovalardan dağlara doğru yerleşeceğiz. Birçok böl-
gemizde tarım arazilerimiz mevcut. Tarım ara-
zilerinde yeraltı su seviyesine bakıyoruz. Zemin
emniyetine bakıyoruz. Dolayısıyla uygun olmayan
yere kesinlikle yerleşime müsaade etmeyeceğiz
ve mümkün olan her yerde dağlara doğru sağlam
zemini bulduğumuz yerlerde, fay hattına uzak
olan yerlerde yerleşimi öngörüyoruz. Tabii ki ör-
neğin İslahiye’de dağdan fay hattımız geçiyor.
Dolayısıyla orada fay hattından uzak bir mesafede
en doğru zemin nereyse orada yerleşeceğiz.”

(AA)

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanı Kurum,
depremden etkilenen 10
kentte TOKİ
koordinasyonunda, inşaat
sürecini başlatacaklarını
belirterek “Hasar tespitinin
tamamlanmasını müteakip
inşaat süreçlerini 10 ilde eş
zamanlı başlatacağız” dedi.

Elbistan Belediyesi,
evraklarını Cumhuriyet
Başsavcılığına teslim edildi

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet
Gürbüz, “Hem dijital hem klasik arşivi-
mizin tamamını kurtardık. Evrakların
tamamı ve serverlar çıkartıldı. Cumhuriyet
Başsavcılığımıza teslim edildi.” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet
Gürbüz, ilçe belediye binasının yıkılarak
binadaki belgelerin yok edilip delillerin
karartıldığı yönündeki iddiaların gerçeği
yansıtmadığını belirterek, “Hem dijital
hem klasik arşivimizin tamamını kurtardık.
Evrakların tamamı, serverlar çıkartıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığımıza teslim edildi.”
dedi. Gürbüz, yıkılan belediye binasının
önünde gazetecilere yaptığı açıklamada,
farklı kentlerden Elbistan’da sanki deliller
karartıyormuş gibi açıklama yapan in-
sanların olduğunu söyledi. Depremlerde
belediye binalarının ağır hasar aldığını
belirten Gürbüz, şunları kaydetti: “Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
tarafından yapılan incelemelerde binanın
ağır hasarlı olduğu belirlendi. Biz bakan-
lığımıza ve AFAD yetkililerimize ‘Bizim
depolarımız yani arşiv yaptığımız yerler,
bodrum katlarda biz bunu nasıl alacağız?’
diye sorduk. Çünkü Cumhuriyet Başsav-
cılığı 4 cumhuriyet savcısı görevlendirdi.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcımızın ko-
ordinasyonunda onların burada imarla
ilgili ya da yapı stoklarıyla ilgili varsa ih-
malleri denetlemeleri gerekiyor. Bu süreci
de bir an önce başlatmaları gerekiyor.
Bodrum kata da insanlarımızı indiremi-
yoruz. Bir insanımızı daha kaybetmek
istemiyorum. Bana ‘binayı yukarıdan aşa-
ğıya doğru tıraşlayın, girilebilir hale getirin,
ondan sonra insanlarımızı sokalım’ dediler.
Allah’a hamdolsun, hem dijital hem klasik
arşivimizin tamamını kurtardık. Evrakların
tamamı, serverlar çıkartıldı. Cumhuriyet
Başsavcılığımıza teslim edildi. Hiçbir ev-
rakımızı kaybetmedik. Evraklarımızı ala-
bilmek, bodrum kata inebilmek için
yapmış olduğumuz tıraşlamayı, sanki bu-
rada karartma varmış gibi, deliller sakla-
nıyormuş gibi ya da efendim burada
büyük bir sorun, skandal varmış gibi an-
latan insanları da gerçekten kınıyorum.”

Gürbüz, evrakların alınma işlemi sı-
rasında emniyet müdürlüğünden, kay-
makamlıktan yetkililerin binada olduğunu
ve kameralar gözetiminde evrakların de-
taylı şekilde kontrol edildiğini anlattı. Bi-
rilerinin yıkım çalışmalarının sürdüğü
belediye binasında “imar ile ilgili projeler
yok ediliyor” gibi bir algı oluşturmak is-
tediğini iddia eden Gürbüz, “Bunlar mu-
hasebe evrakları, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığıyla ilgili yapılan yazışmalar. Ben
bunları da kurtarmak zorunda değilim.
Benim kurtarmam gereken evraklar, acil
evraklarım, imar arşivim ve vatandaşımızın
yapı stokuyla ilgili yargı mensupları tara-
fından ihtiyaç duyulan evraklar.” diye ko-
nuştu. Bazı kişilerin belediye binası önüne
gelerek çekim yapıp sosyal medyada algı
oluşturduğunu ileri süren Gürbüz, bele-
diyenin delil kararttığına yönelik çalışma
yürütülerek halkın infiale sürüklenmeye
çalışıldığını iddia etti. Hem klasik hem
dijital arşivin tamamını Cumhuriyet Sav-
cılıklarına teslim ettiklerini vurgulayan
Gürbüz, Elbistan Belediyesindeki tüm
yazışmaların, meclis kayıtlarının tama-
mının dijital arşivlerde olduğunu, onlarda
herhangi bir zarar oluşmadığını ve iki
ayrı yerde yedeklediklerini ifade etti.

(AA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, depremin vurduğu Hatay’da
incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP
Lideri Bahçeli, depremin vurduğu
Hatay’a geldi. Antakya’da inceleme-
lerde bulunan Erdoğan ve Bahçeli’ye
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık
Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaş-
kanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik
etti. Arama kurtarma çalışmalarına
katılan ekiplerle tek tek görüşen iki
lider, yaptıkları çalışmalar hakkında
bilgi aldı. Erdoğan ve Bahçeli arama
kurtarma ekipleriyle hatıra fotoğrafı
çektirdi. (İHA)

Erdoğan ve Bahçeli Hatay’da
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4 ilde eğitim-öğretim
1 Mart’ta başlayacak

Deprem bölgesindeki 

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Malatya
Afet Koordinasyon Merkezinde yaptığı açık-
lamada, 71 ilde eğitim öğretimin bugün itibarıyla
başladığını belirtti. Depremden etkilenen 10
ilden 71 ile nakillerini yaptıran öğrenci sayısının
74 bin 884’e yükseldiğini kaydeden Özer, bu
sayının her geçen gün arttığını ifade etti. Bakan
Özer, öğrencileri istemeleri durumunda müm-
kün olduğu kadar, pansiyonlara yerleştirdiklerini
de söyledi. Depremden etkilenen 10 ile Elazığ’ın
da eklendiğini belirten Özer, Elazığ’da da ikinci
dönem devam şartının aranmayacağını ifade
etti. Yalnızca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığınca “sağlam” raporu verilen okullarda
eğitimi başlatacaklarını vurgulayan Özer, “Okul-

larımıza sağlam raporu almadan kesinlikle öğ-
rencilerimizi ve öğretmenlerimizi okullara sok-
mayacağız. Eğitim başlayacak illerde de eğer
sağlam raporu henüz alınmamışsa o okullarda
eğitime başlamayacağız.” diye konuştu.

EĞİTİM ÖĞRETİME 
VERİLEN ARA
Depremden etkilenen 10 ili kapsamlı bir

değerlendirmeye tabi tuttuklarını ve 3 kategoriye
ayırdıklarını bildiren Özer, şöyle devam etti:
“Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve
Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde merkez ve
tüm ilçelerde 1 Mart tarihi itibarıyla eğitim
öğretime başlıyoruz. İkinci kategoride Gaziantep
ve Osmaniye yer alıyor. Bu illerimizde eğitim,
öğretime 1 Mart tarihine kadar verilen arayı
13 Mart’a kadar uzatıyoruz. Üçüncü kategoride
ise Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve
Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart
tarihine kadar vermiş olduğumuz uzatmayı,
eğitim öğretimine ertelemeyi 27 Mart tarihine
kadar uzatıyoruz. Dolayısıyla bu on ilimizi
eğitim öğretimiyle buluşturmada güvenlik
odaklı ve tedrici bir şekilde normalleşme sürecini
bugün itibarıyla, bugün almış olduğumuz ka-
rarlarla başlatmış oluyoruz. Bunlara ilave olarak
10 ilimizde tüm hastanelerde 1 Mart tarihine
kadar hastane sınıfları açacağız. Bu hastane
sınıflarında sadece tedavilerini hastanede gören
öğrencilerimiz eğitim almayacak, ayrıca 7-24
fedakar bir şekilde çalışan sağlık emekçilerimizin
çocukları da bu sınıflardan yararlanabilecekler.”
LGS’ye girecek 8. sınıf ve YKS’ye girecek 12.
sınıf öğrencileri için 1 Mart itibarıyla destekleme
ve yetiştirme kursları açacaklarını dile getiren
Özer, “İkinci ve üçüncü kategoride olan eğitim
öğretimi uzattığımız, ertelediğimiz illerde de

8 ve 12. sınıflara desteklemek için 1 Mart
tarihi itibarıyla destekleme ve yetiştirme kursları
açarak bu öğrencilerimizi destekleyeceğiz.
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı olarak 8 ve 12.
sınıfın on ildeki tüm öğrencilerimiz için tüm
ders kitaplarını ve yardımcı kaynakları tekrar
bastırdık. Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918
kitap ve yardımcı kaynağı 1 Mart itibarıyla
tüm öğrencilerimize ulaştıracağız.” ifadelerini
kullandı.

DEPREMZEDELERİN EĞİTİM 
ÖĞRETİM MATERYALLERİ 
KARŞILANACAK
Diğer sınıflar için ise özellikle iki ve üçüncü

kategoride olan iller için tüm sınıf seviyelerindeki
ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını tekrar
basmaya başladıklarını aktaran Özer, onlar da
bittiği zaman tüm öğrencilere ulaştıracaklarını
söyledi. Depremzede öğrencilerin tüm kırtasiye
ihtiyaçlarını da bakanlık tarafından karşılaya-
caklarını ifade eden Özer, şöyle dedi: “Öğren-
cilerimiz rahat olsunlar. Çantalarını, kitaplarını,
silgilerini, ihtiyaç duydukları her türlü eğitim
öğretim materyalini bakanlık olarak temin
edip tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. İkinci
ve üçüncü kategorideki illerde her ne kadar
eğitim öğretimi ertelesek de özellikle çadır ve
konteyner kentlerde, merkezlerde anasınıfı,
ilkokul ve ortaokul için çadır sınıflar oluştura-
cağız. Bunun örneğini dün gördük, Gaziantep’te
İslahiye’de gerçekten çok güzel çocuklarımız
için anasınıfı, ilkokul ve ortaokul açılmıştı, o
örneği tüm illerimizde yaygınlaştıracağız.”

ÖĞRENCİLERE 
PSİKOSOSYAL DESTEK
Çadır merkezlerinde, toplanma yerlerinde

öğrencileri desteklemek için psikososyal destek
çadırları oluşturduklarını belirten Bakan Özer,
sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu çadırlar, şu an
itibarıyla 377’ye ulaştı. Bu çadırlarımızda okul
öncesi öğretmenlerimiz, rehber öğretmenlerimiz
ve psikolojik danışmanlarımız çocuklarımızı
normalleştirmek, oyun, etkinliklerle sürekli
desteklemek için çalışmalarını yapıyorlar ve
bu kapsamı her geçen gün daha fazla artıracağız.
Kısaca, farklı seçenek ve destek mekanizma-
larıyla ve her şart altında eğitimi devam ettirmek
için bakanlık olarak her türlü imkanımızı kul-
lanacağız. Burada önemli olan şey, güvenlikli
bir şekilde süreçleri yönetebilmek. Onun için
de sağlam raporu olmayan hiçbir binada eğitim
öğretimi başlatmayacağız. Öğrencilerimizin
her türlü imkanını karşılamak için de bakanlık
olarak sürekli devrede olacağız.”

TAŞIMALI EĞİTİM
Taşımalı eğitim için de her türlü imkanı

seferber ettiklerini kaydeden Özer, şöyle ko-
nuştu: “10 ilden diğer illere giden öğrencilerimizi
pansiyonlarımızda ücretsiz olarak konaklattı-
rıyoruz. Her türlü kırtasiye malzemesini sağ-
lıyoruz. Bu eğitim öğretime başlayan illerde ve
bundan sonra başlayacak illerimizde sağlam
okullara nakledilirse o öğrencilerimizin tamamını
da taşımalı eğitim kapsamına alacağız. Ücretsiz
olarak taşıyacağız. Ücretsiz olarak yemek yi-
yecekler ve tekrar bulundukları lokasyona,
evse ev, çadırsa çadır, konteyner merkeziyse
konteyner merkezine taşıyacağız.” Özer, öğ-
retmen, idari personel ve diğer bakanlık çalı-
şanlarına deprem sürecinde gösterdikleri çaba
dolayısıyla teşekkür etti.

(AA)

Milli Eğitim Bakanı
Mahmut Özer, Adana,
Kilis, Diyarbakır ve
Şanlıurfa’da eğitim ve
öğretime 1 Mart’ta
başlanacağını, verilen
arayı Gaziantep ve
Osmaniye’de 13 Mart’a,
Adıyaman, Malatya,
Kahramanmaraş ve
Hatay’da ise 27 Mart’a
kadar uzattıklarını
bildirdi.

Depremzedelere bağışlarda “taklit
hesapla” dolandırıcılık uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen
ve Türkiye’yi yasa boğan depremlerin ardından
depremzedeler için yapılan bağışların dolandırıcılar
ve terör örgütlerinin kasasına girmemesi için
vatandaşların yardımlarını güvenilir kurum ve
kuruluşlar üzerinden ihtiyaç sahiplerine ulaş-
tırması uyarısı yapıldı. “Asrın felaketi”ne
yol açan depremlerin ardından tüm
Türkiye ve yurt dışından dep-
remzedelere ayni ve nakdi yar-
dımlar yağmaya başladı. Bu sü-
reçte kamu kurumları, sivil top-
lum kuruluşları ve vatandaşların
bireysel çabalarıyla, depremden
etkilenenler adına önemli miktarda
bağış ve yardım toplandı. AA muhabi-
rinin aldığı bilgiye göre, dolandırıcılar ve terör
örgütleri, kumbarasındaki parasını, emekli maa-
şını, iş yeri kazancını, günlük harçlığını bağışlamak
isteyen yardımseverlerin bağışlarına göz dikti.
Dolandırıcılık şebekeleri ve terör örgütleriyle
bağlantılı bazı sivil toplum kuruluşları, yaşanan
afeti suistimal ederek farklı dolandırıcılık yön-
temleriyle vatandaşların bağışlarını kendi he-
saplarına geçirmek için harekete geçti. Dolan-
dırıcılar bu amaçları doğrultusunda birçok yön-
teme başvuruyor. Kamuoyunda bilinen ve bu
anlamda bağış/yardım toplama yetkisi olan sivil
toplum kuruluşlarının sosyal medya hesaplarını

kopyalayan bu kişiler, yeni bir sosyal medya
adresi oluşturarak bu adrese, sivil toplum kuru-
luşunun banka hesapları/kripto varlık cüzdanları
yerine kendi banka hesapları/kripto varlık cüz-
danlarını yerleştirerek haksız kazanç elde ediyor.
Yardım çabalarını kötüye kullanan dolandırıcılar,
kendilerini bilinen STK’ler ve bağış/yardım top-
lamakla görevli kamu kurum/kuruluşlarının
yöneticisi veya yetkilisi olarak tanıtarak güven
ortamı oluşturuyorlar ve böylelikle yardımları
ele geçiriyor.

Yardım/bağış yapmak isteyen kişilere çeşitli
yollarla ulaşan dolandırıcılar, topladıkları parayı
kayıtlı sistem dışına çıkarıyor veya birlikte hareket
eden üçüncü kişilerin hesaplarına aktarıyor.
Diğer taraftan terör örgütlerinin organizasyon-
larında faaliyet yürüten ve mal varlığı dondurulan
kişi ve kuruluşlar arasında yer alan bazı sözde

dernek görünümlü örgütler dahi ya-
şanan afeti suistimal ederek fon

toplama faaliyetleri yürütüyor
ve bu fonları terörün finans-
manı için kullanabiliyor. Va-
tandaşların yapacakları bağış
ve yardımların güvenilir kişi

veya kurumlar üzerinden ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması husu-

sunda gereken hassasiyeti göstermesi,
bağış ve yardımlar için kamu kurum ve ku-

ruluşlar ile sivil toplum kuruluşlarının kurumsal
internet siteleri ve sosyal medya hesaplarının
kullanıldığından emin olması önem taşıyor. Bu
kapsamda, Cumhurbaşkanlığı tarafından va-
tandaşların yapacağı yardımların AFAD Baş-
kanlığınca koordine edilmesi uygun görülürken,
kurumun banka hesap numaralarına, kripto
para bağışı için cüzdan bilgilerine ve SMS
bilgilerine www.afad.gov.tr adresinden ulaşıla-
biliyor. Bunun yanı sıra, STK’lerin de kurumsal
hesaplarının kontrol edilerek bağışların yapılması
gerekiyor. (AA)

Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ardından
depremzedeler için yapılan
bağışların dolandırıcılar ve
terör örgütlerinin kasasına
girmemesi için vatandaşların
yardımlarını güvenilir kurum
ve kuruluşlar üzerinden
ulaştırması uyarısı yapıldı.

Deprem bölgesinde içme suyu
altyapısının yüzde 98’i onarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen 11 ilde ağır hasarlı
bölgeler hariç içme suyu altyapısının
yüzde 98’inin onarıldığını, vatandaşların
içme suyuna erişiminin sağlandığını bil-
dirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, İller Bankası (İLBANK) ekipleri
depremden etkilenen 11 ilde 172 yerel
yönetimde depremzedelerin hayatının
normale dönmesi için en büyük ihtiyaç-
lardan biri olan içme suyuna erişim için
belediyelerle seferberlik içinde çalışıyor.
Ekiplerin 172 yerel yönetime ait mevcut
içme suyu tesisinin tamamında yaptığı
hasar tespit çalışmaları sonucunda 79
yerel yönetime ait depo, terfi merkezi,
isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki
toplam 800 arıza giderildi. Depremden
etkilenen 11 ilde, ağır hasarlı bölgeler

hariç içme suyu alt yapısının yüzde 98’i
onarıldı. Çalışmalar, AFAD’ın arama kur-
tarma faaliyetlerinin bitmesinin ardından
yüzde 100 olarak tamamlanacak.

GAZİANTEP’İN TAMAMINA 
SU SAĞLANIYOR
Gaziantep’in merkez Şehitkamil ve

Şahinbey ilçelerinde içme suyu tesisle-
rinde meydana gelen arızalar, İLBANK
ve GASKİ ekiplerince 24 saat içinde gi-
derilerek şehrin tamamına içme suyu
verildi. Gaziantep’in depremden ağır ha-
sar gören Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki
içme suyu tesislerinde meydana gelen
arızalar da giderilerek yaşamın olduğu
tüm alanlara ve köylere içme suyu sağ-
landı. Ayrıca çadır kent ve konteyner
kurulumu yapılan alanların içme suyu
ve atık su bağlantıları da tamamlandı.
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesindeki iletim
hattındaki arızaları giderme çalışmaları
devam ediyor. Kısmi olarak içme suyu
verilen ilçenin tamamına bugün içme
suyu verilmesi planlanıyor. Hatay’ın An-
takya ve Defne ilçeleri ile Kahraman-
maraş’ın Elbistan ilçesinde de içme suyu
arızaları giderilerek yaşam alanlarının
tamamına içme suyu verildi. (AA)

AFAD’ın arama kurtarma
faaliyetlerini tamamlamasının
ardından depremlerden
etkilenen tüm yerleşim
yerlerinde içme suyuna
sorunsuz erişim sağlanacak.

Siber provakatörlere
büyük gözaltı

Siber Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığınca yapılan tespitler doğ-
rultusunda gözaltına alınan 131 şüp-
heliden 25’i tutuklandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı
ekiplerince, sanal ortamda 808 hesap
yöneticisinin depremle ilgili provokatif
paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla
Mücadele Daire Başkanlığınca, ka-
nunların verdiği yetki çerçevesinde,
suç ve suçlularla mücadele amacıyla,
internet ortamında 7/24 esasına göre
sanal devriye faaliyetleri sürdürülüyor.
Sosyal medya platformlarında Kah-
ramanmaraş merkezli depremlere
ilişkin provokatif paylaşımlarda bu-
lunduğu değerlendirilen 808 hesap
yöneticisi belirlendi. Bunlardan 452’si
hakkında adli işlem başlatıldı. Cum-
huriyet başsavcılıklarından alınan ta-
limat doğrultusunda gözaltına alınan
131 şüpheliden 25’i tutuklandı. Öte
yandan, oltalama olarak bilinen yön-
temle dolandırıcılığa yönelik hazırla-
nan 76 internet sitesi kapatıldı. Resmi
kurumların adını kullanarak veya
taklit ederek, vatandaşlardan para
talep eden 15 sosyal medya platformu
hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapıldı.
Ayrıca “deprem yardımı” teması kul-
lanılarak para yatırılması talep edilen
6 kripto varlık cüzdan adresi tespit
edilerek, cüzdanların dondurulması
sağlandı. (AA)

Aleyna Ölmez’in
servise çıkarılması
planlanıyor

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Necdet Ünüvar, “Durumu gayet
iyi, beslenmesi tamamen normale
geçti. Ameliyat geçirdiği için takibi
devam ediyor ama morali de genel
durumu da çok iyi. İnşallah bugün
servise çıkarmayı da planlıyoruz.”
dedi. Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü
Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Kahraman-
maraş merkezli depremin 248. saa-
tinde enkazdan kurtarılan ve hasta-
nelerinde tedavi edilen Aleyna Öl-
mez’in genel sağlık durumunun iyi
olduğunu belirterek, “Beslenmesi ta-
mamen normale geçti. Ameliyat ge-
çirdiği için takibi devam ediyor ama
morali de genel durumu da çok iyi.
İnşallah bugün servise çıkarmayı da
planlıyoruz.” dedi. Ünüvar ve AÜ Tıp
Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygu-
lama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Tanıl Kendirli, Aleyna Ölmez’in ve
tedavi altında olan diğer depremze-
delerin sağlık durumuna ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Cebeci Hastane-
sinde 30’un üzerinde afetzede bu-
lunduğunu aktaran Ünüvar, “Bu ki-
şilerden 13’ü çocuk yoğun bakım ser-
visinde yatıyor. Aleyna Ölmez’i ho-
calarımla beraber gördük. Durumu
gayet iyi, beslenmesi tamamen nor-
male geçti. Ameliyat geçirdiği için
takibi devam ediyor ama morali de
genel durumu da çok iyi. İnşallah bu-
gün servise çıkarmayı da planlıyoruz.”
bilgisini verdi. Aleyna Ölmez’in herkes
için bir umut kaynağı olduğunu söy-
leyen Ünüvar, kendisinin uyku dü-
zeninin tamamen normale döndü-
ğünü, iletişiminin de güçlü olduğunu
söyledi. Taburcu durumunun şu an
için belli olmadığını anlatan Ünüvar,
“Leğen kemiğine bir fiksatör konul-
muştu, onun takibi yapılıyor. Bundan
sonra fizik tedavi süreci de olabilir.
Ailesiyle de konuşacağız, tıbbi teda-
visini yapacağız. Birkaç ay sürebilecek
fizik tedaviyi nerede yaptırmak isterler
diye aileyle konuşacak ve değerlen-
dirme yapacağız.” diye konuştu. Baş-
hekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli de Öl-
mez’in sağlık durumuna ilişkin birçok
parametrenin düzeldiğini anlattı.
Kendirli, “Ortopedi doktorlarımız,
bugün yatağına oturup, sağa sola dö-
nebileceğini söyledi. Çok şükür ki kli-
niği beklenmeyecek düzeyde iyi gidi-
yor, inşallah daha güzel haberleri de
en kısa sürede vereceğiz.” dedi. (AA)
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Sorumlu Müdür
Alpaslan YILDIZ

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

112
112
112     
112
112    
11811
444 1 600

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

270 50 00
270 55 72

POLİS

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

261 57 07
261 57 08

GARNİZON

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

185
186
187
121
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma
n Şehirlerarası Otobüs Terminali 
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Karacabey Belediyesi, deprem bölgesi
için 50. yardım aracını bölgeye gönderirken,
deprem bölgelerinde büyük ve küçükbaş
hayvancılık faaliyetinde bulunan vatan-
daşlara gönderilmek üzere de 3 tır yem
gönderildi. Ayrıca sahipsiz hayvanlar veya
dışarıda kalan evcil hayvanlar için hazırlanan
mamalar da bölgedeki ihtiyaç sahibi canlara
ulaştırılacak. Yüzyılın felaketinin yaşandığı
deprem bölgelerine Karacabey’in destekleri
tüm hızıyla devam ediyor. Karacabey Be-
lediyesi de ihtiyaç sahipleri için bir yandan
yardım tırları hazırlıyor bir yandan da Ka-
racabeyli hayırseverlerin destekleri için lo-
jistik desteği sağlıyor. Karacabey Belediyesi,
hayırsever iş insanı Sadettin Yıldırım’ın
afet bölgesine göndermek için teslim ettiği
2 adet konteynırı da deprem bölgesine
gönderirken, bu kapsamda Karacabey’den

deprem bölgelerine gönderilen yardım tırı
sayısı 50’yi buldu.

HERKES ELİNDEN GELEN 
GAYRETİ GÖSTERİYOR
Özkan, 50. tırın hazırlandığı esnada

yaptığı açıklamada, “Bütün Türkiye’de ol-
duğu gibi Karacabey’imizde de kamu
kurum ve kuruluşlarımız, belediyemiz,
vatandaşlarımız el birliğiyle, bölgeye elinden
geldiği kadarıyla yardım gönderme gayreti
içerisinde. Bir taraftan tarım il müdürlüğü
organizasyonu çerçevesinde
Türkiye Jokey Kulübü-
nün önceden gön-
derdiğimiz iki tı-
rına ilave olarak
bir tır, bölgedeki
hayvancılara
hayvan yemi gön-
deriliyor. Bunun lo-
jistik desteğini yine
Karacabey Belediyesi, ha-
yırseverlerimiz vasıtasıyla orga-
nize etti. Diğer taraftan da kaymakamlı-
ğımız tarafından yapılan bir organizasyon
ile ilçedeki tapu müdürlüğü personeli, ilçe
milli eğitim müdürlüğü personeli bir gayret
göstermişler ve topladıkları erzak ve kıya-
fetleri, yine Karacabey Belediyesi’nin ha-
yırseverler vasıtasıyla organize ettiği nak-
liyeci kardeşlerimizle beraber bölgeye gön-
deriyoruz” dedi. Başkan Özkan, “Devlet
millet el ele felsefesi çerçevesinde, tüm
yurtta olduğu gibi Karacabey’deki seferberlik
çalışmalarımız da devam ediyor. Bir taraftan
da bölgeden gelen depremzede vatandaş-
larımız var, onlarla ilgili de kaymakamlı-
ğımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız ile

belediyemiz teyakkuz halinde. İnşallah en
kısa zamanda bu yaraları saracağız ve
büyük Türkiye idealine doğru yine emin
adımlarla ilerleyeceğiz. Biz, bu uğurda
gayret gösteren herkese, kadirşinas Kara-
cabey halkına teşekkür ediyoruz. Yola
çıkan kaptan arkadaşlarımıza da hayırlı
yolculuklar diliyoruz” şeklinde konuştu.

CAN DOSTLAR DA 
UNUTULMUYOR
Karacabey Belediyesi’nin destekleriyle,

deprem bölgelerinde büyük ve
küçükbaş hayvancılık faa-

liyetinde bulunan va-
tandaşlara ulaştırıl-
mak üzere de 3 tır
yem gönderildi. Ay-
rıca sahipsiz hayvan-

lar veya dışarıda kalan
evcil hayvanlar için ha-

zırlanan mamalar da böl-
gedeki ihtiyaç sahibi canlara

ulaştırılacak. Başkan Özkan, “Bursa
Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı nez-
dinde, ülke çapında bir kampanya başlattı.
Türkiye Jokey Kulübü de o bölgedeki büyük
ve küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunan
vatandaşlarımıza gönderilmek üzere bu
faaliyetlerin aksamaması adına Karaca-
bey’deki tesislerinden 3 tır yem gönderiyor.
Karacabeyli hayırseverlerimiz de bizlerin
aracılığıyla bunun lojistik desteğini sağlıyor.
Devlet-millet iş birliği çerçevesinde seferberlik
halinde belediyelerimiz, STK’larımız, kamu,
kurum ve kuruluşlarımız, özel firmalarımız
bu yaraları sarmaya gayret ediyor. Biz bu
çerçevede yem desteğinde bulunan TJK’ya,
şube müdürümüze, tarım il müdürü ve ba-

kanlık personelimize teşekkür ediyoruz.
Gidecek kaptan arkadaşlarımıza da hayırlı
yolculuk diliyoruz. Gidip bu emanetleri sağ
salim yerine ulaştırmalarını temenni edi-
yoruz. Tüm bunların yanında, deprem böl-
gelerindeki sahipsiz hayvanlar veya dışarıda
kalan evcil hayvanlar için de mamaları bu
araçlara yükledik. İnşallah bunlar da ihtiyaç
sahibi canlara ulaştırılacak” diye konuştu.
TJK Karacabey Hara Müdürü Hüseyin
Çavdar da yaptığı açıklamada, “TJK olarak,
başta tarım bakanlığımızın öncülüğünde
yapılan bu yardım faaliyetine tarım il mü-
dürlüğümüzün de destekleri ile katkıda bu-
lunmak amacıyla destek olmak istedik. Sağ
olsun başkanımız da bize lojistik olarak
destek oldu. Umuyoruz hayırlısı ile bizler de
yardım bekleyen vatandaşlarımıza böylelikle
katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

KARACABEY’DEN TAM DESTEK
Öte yandan Belediye Başkanı Ali Özkan,

Karacabey Belediyesi’nin bölgeye gönderdiği
yardım tırlarının yanı sıra daha önce 45
kişilik personel desteği sağladığını, AFAD
koordinasyonunda deprem bölgesinde ger-
çekleşen çalışmalarda da arama kurtarma
ekibi, yerel destek ekibi, hasar tespit ekibi, iş
makinesi operatörleri ile kamyon şoförlerinin
yer aldığını söyledi. Başkan Ali Özkan, “Zabıta
personelimiz ve inşaat mühendislerimiz gibi
teknik personeli de bölgeye yolcu ettik. Bursa
Büyükşehir Belediyemiz son olarak Hatay’da
çalışmalarına devam ediyor. Şantiye kuruldu.
Karacabey Belediyesi olarak biz de bu çalış-
malara katkı sağlamaya devam ediyoruz.
Aynı şekilde, duş ve tuvaletlerimizi gönde-
riyoruz. Bu yöndeki desteklerimiz devam
edecek” ifadelerini kullandı. (İHA)

Karacabey’den deprem
bölgesindeki
depremzedelere destek
olmak amacıyla süren
yardımlar hız kesmezken,
Karacabey Belediyesi de
ihtiyaç sahipleri için bir
yandan yardım tırları
hazırlıyor bir yandan da
Karacabeyli hayırseverlerin
destekleri için lojistik
desteği sağlıyor.

Nilüfer Belediyesi
ve meslek odaları
binalarda tespitlere
başlıyor

Nilüfer Belediyesi,
TMMOB İnşaat Mühendis-
leri Odası Bursa Şubesi ve
Mimarlar Odası Bursa Şubesi
ile birlikte binaların depreme
dayanıklılığına ilişkin bir ça-
lışma için hareket geçti. İm-
zalanan protokolle ilk aşa-
mada Nilüfer’deki 3400 ticari
işletmede eksik ve zedelen-
miş taşıyıcı sistem tespiti
yapılacak ve sonuçlar vatan-
daşlarla paylaşılacak.

Kahramanmaraş’ta 6 Şu-
bat’ta art arda yaşanan dep-
rem felaketinin ardından
herkes yaşadığı binanın dep-
reme dayanıklı olup olmadığı
kaygısını yaşarken, Nilüfer
Belediyesi bu kaygılara cevap
verecek bir adım attı. Nilüfer
Belediyesi, Nilüfer bölgesin-
deki ticari işletmeler içinde
yer alan taşıyıcı sistem ele-
manlarının kontrolü ama-
cıyla TMMOB Mimarlar Oda-
sı Bursa Şubesi ve İnşaat
Mühendisleri Odası Bursa
Şubesi ile iş birliği protokolü
imzaladı. Protokolü,  Nilüfer
Belediye Başkanı Turgay Er-
dem, İnşaat Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi Başkanı
Ülkü Mercan Küçükkayalar
ile TMMOB Mimarlar Odası
Bursa Şubesi Başkanı Şirin
Rodoplu Şimşek imzaladı.
Protokol törenine her iki
odanın yönetim kurulu üye-
leri ile Nilüfer Belediyesi Baş-
kan Yardımcıları Osman Ay-
radilli, Remzi Çınar ile Ni-
lüfer Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Müdürü Ayşegül Er-
kol da katıldı.  Protokol kap-
samında Nilüfer’de 70 met-
rekarenin üzerindeki 3400
ticari işletmenin içinde yer
alan taşıyıcı sistem eleman-
larının yerinde olup olmadığı
ve varsa taşıyıcı sistem tah-
ribatlarının gözlemsel tespiti
yapılacak.  Çalışma kapsa-
mında ilk olarak Bursa Ulu-
dağ Üniversitesi’nden hoca-
ların da yer alacağı bir ko-
misyon kurulacak ve sahada
çalışacak ekiplere eğitim ve-
rilecek.  En az bir mimar ve
bir mühendisin yer alacağı
saha ekipleri, denetimde elde
ettikleri verileri bu komis-
yona aktaracak. Komisyon
da, bu bilgileri raporlayarak
Nilüfer Belediyesi ile payla-
şacak. Nilüfer Belediyesi de,
taşıyıcı sisteminde sorun
olan mülklere tebligat yapa-
cak. Çalışmanın ilk olarak
ticari işletmelerin yoğun ol-
duğu Beşevler ve İhsaniye
Mahallesi’nde başlayacağını
belirten Nilüfer Belediye Baş-
kanı Turgay Erdem, bu ça-
lışmanın ilk aşama olduğunu
ve devamının geleceğini be-
lirterek, “Bütün Nilüfer’de
yapılacak bu çalışmanın ikin-
ci etabında kapsamını daha
da genişleteceğiz. Diğer bü-
tün alanlarla ilgili yapılacak
çalışmalar da kapsam içine
girecek. Nilüfer’in bütün en-
vanterini daha detaylı şekilde
çıkaracağız. Her mahalleye
girilerek, gözlemsel olarak
bakılacak. Bina kaç yılında
yapıldı? Binaların proje dı-
şında eklentisi var mı? Bi-
naların sorgulanması lazım”
dedi. Başkan Erdem, bu sü-
reçte meslek odalarına çok
görev düştüğünü de sözlerine
ekledi.  Oda Başkanları Ülkü
Mercan Küçükkayalar ile Şi-
rin Rodoplu Şimşek de, oda-
lar olarak her türlü çalışmaya
hazır olduklarını belirterek,
bu yaşananları unutturma-
mak için çaba gösterecekle-
rini belirttiler. 

(Bülten)

Bursa Teknik Üniversitesi’nin sarsıcı İskenderun tespitleri 
Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ)

İnşaat Mühendisliği Bölümü
öğretim üyesi ve Deprem

Mühendisliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdür

Yardımcısı Doç. Dr. Eyübhan
Avcı, yürütücüsü olduğu

“Kahramanmaraş Pazarcık ve
Elbistan Depremleri (06.02.2023)
Nedeniyle Hatay İli İskenderun
İlçesinde Meydana Gelmiş Olan

Sıvılaşma Kaynaklı Hasarların
Belirlenmesi” başlıklı Tübitak

1002C Projesi kapsamında,
İskenderun’da yıkılan bazı

binalarla ilgili
değerlendirmelerde bulundu. 

ATV televizyonuna bölgedeki binalar hakkında
açıklamalar yapan Doç. Dr. Eyübhan Avcı, bir yıl
önce inşa edilen lüks bir rezidansın neden bu
kadar kolay yıkıldığına dair bilgiler verdi. İsken-
derun’da yeni yapılmış 13 katlı bir rezidansın
depremde kolay yıkılmasının nedenleriyle ilgili
değerlendirmelerini aktaran Doç. Dr. Avcı, binanın
kolon ve perde kesitlerinin oldukça küçük olduğuna
dikkati çekti. Depremde meydana gelen sarsıntılara
karşı koyamayan bu kolon ve perdelerden koparak
binanın yan yattığını belirten Avcı, binanın beton
kalitesinin de istenilen seviyelerde olmadığına
vurgu yaptı. Bu tip rezidanslarda C 30 ya da C 35
kalitesinde beton tercih edilmesi gerektiğini dile
getiren Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “Bu
binanın olması gereken C 30 ya da C 35 beton sı-
nıfından düşük olduğunu görüyoruz. Beton da-
yanımının tercih edilmesi gerekenden daha zayıf
olduğunu da söyleyebiliriz. Genellikle binaların

alt katlarına otopark ya da dükkân tarzı alanlar
yapılıyor olması nedeniyle de aralardaki perdeleri
olması gerekenden daha küçük yapıyorlar ya da
kolonları olması gerekenden daha az atıyorlar.
İlk izlenimlerimize göre kolonların ve perdelerin
ebatları yeterli görünmüyor, ama net ifadeler
kullanabilmek için  projelere bakmak ve analiz
raporu çıkarmak gerekiyor. Ayrıca, sahadaki in-
celemelerimiz sonrasında ise beton malzeme ka-
litesi ve yapılan demir işçiliğinin olması gereken
düzeyde olmadığı görülmektedir.”

BU BÖLGEDE ZEMİN 
SIVILAŞMASI GÖRÜLÜYOR
İskenderun’un sahil kenarlarında zemin sı-

vılaşmasının olduğunu belirten Doç. Dr. Eyübhan
Avcı bu sıvılaşmanın depremi daha yıkıcı hale
getirdiğine değindi. Ev alırken öncelikle zemin
araştırması ve zemin iyileştirilmesi yapılıp yapıl-
madığının kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan

Avcı, sözlerine şöyle devam etti: “İnsanlar iç ve
ince işçiliklere daha çok dikkat ediyor. Bunun
yerine çok katlı bir binada oturuyorlarsa, orası
için yeterli zemin araştırması yapılmış mı buna
bakmalılar. Bunu bilemeyebilirler belki, ama
bunun için uzman bir inşaat mühendisinden
yardım alabilirler. Çünkü içerisine girilecek olan
evler için ciddi meblağlar isteniyor. Bu paraları
verip bu sonuçlarla karşılaşmak üzücü açıkçası.
Gerçekten üzücü bir durum. İnşallah bu durumu
bir daha yaşamayız.” (Bülten)
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Gü-
venlik Politikası Yüksek Temsilcisi
Josep Borrell, Çin’in Rusya’ya Uk-
rayna’da kullanması için silah sağlama-
sının AB’nin “kırmızı çizgisi” olacağını
kaydetti. Borrell, AB ülkelerinin dışiş-
leri bakanlarını bir araya getiren AB
Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı’na giri-
şinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blin-
ken’ın Ankara ziyaretinde yaptığı
“Çin’in Rusya’ya Ukrayna savaşı konu-
sunda özellikle silah desteği sağlama
düşüncesinden ötürü endişeliyiz.”
açıklaması hatırlatılan Borrell, Blinken
gibi kendisinin de Çin’in en kıdemli
diplomatı, Çin Komünist Partisi (ÇKP)
Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Di-
rektörü Vang Yi ile bir görüşme yaptı-
ğını belirtti. (AA)

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haa-
visto, ülkesinin NATO üyeliği hak-
kında olumlu mesaj aldıkları
Türkiye’nin, harekete geçmesini bekle-
diklerini söyledi.
Haavisto, Brüksel’de düzenlenen AB
Dışişleri Bakanları Toplantısı’na girer-
ken, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Ülkesinin NATO üyeliğiyle ilgili soru
üzerine Haavisto, ABD Dışişleri Ba-
kanı Anthony Blinken’ın, bugün Tür-
kiye’yi ziyaret ettiğini hatırlatarak,
“Eminim ki ABD’nin mesajı şu: İsveç
ve Finlandiya’nın NATO üyeliği ne
kadar çabuk olursa o kadar iyi olacak-
tır.” ifadesini kullandı. Haavisto, 30
NATO ülkesinden Türkiye ve Macaris-
tan’ın katılım protokollerini henüz
onaylamadığını anımsatarak, bu iki ül-
kenin de en kısa sürede onay verece-
ğini ümit ettiklerini, kendi üzerlerine
düşeni yaptıklarını ve kararın NATO
ülkelerine ait olduğunu dile getirdi.
Haavisto, Türkiye’nin, İsveç ve Finlan-
diya’dan şu ana kadar yalnızca Finlan-
diya’nın üyeliğine olumlu yaklaştığı
belirtti. (AA)

“Çin’in Rusya’ya silah vermesi
kırmızı çizgimiz olur”

Finlandiya, Türkiye’nin
harekete geçmesini
bekliyor

10

ABD Başkanı Joe Biden,
Rusya-Ukrayna savaşının yıl
dönümünün hemen öncesinde
Kiev’i ziyaret ederek Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy ile bir araya geldi.

Biden, Polonya ziyareti öncesinde
sürpriz bir şekilde Ukrayna’nın başkenti
Kiev’e geldi. Ukrayna medyasına göre,
Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Zelens-
kiy ile Aziz Michael Kilisesi’nde bir
araya geldi. Biden ve Zelenskiy, kiliseden
birlikte çıkarken şehirde aynı anda si-
renler çaldı. Zelenskiy, sosyal medya
hesabından Biden’ın ziyaretine ilişkin
yaptığı fotoğraflı paylaşımda, “Biden,
Kiev’e hoş geldiniz. Sizin ziyaretiniz
bütün Ukraynalılar için çok önemli
destek göstergesidir.” ifadelerini kul-
landı. ABD Başkanı Biden, Kiev’de yap-
tığı konuşmada Ukrayna’ya mesaj ve-
rerek, “Ne kadar sürerse sürsün, (Rus-
ya’ya karşı özgürlük) uğruna savaşmaya
değer. Bu hafta (Ukrayna hükümetine)
vatandaşların temel hizmetlerini sağ-
lamaya yardımcı olmak için hemen kul-
lanabileceği milyarlarca (dolar) bütçe
desteği vereceğiz.” dedi.

ZELENSKİY: “BİDEN İLE 
GÖRÜŞMELER ÇOK 
ÖNEMLİ VE BELİRLEYİCİYDİ”
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir

Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile
çok verimli ve önemli görüşmeler yap-
tıklarını belirterek, bunun sonuçlarının
savaş alanını etkileyeceğini kaydetti.       
Ukrayna’yı zor bir dönem beklediğini
belirten Zelenskiy, ancak ülkesinin
ABD ve diğer müttefik ülkelerin des-
teğiyle “tarihi başarıyı” elde edeceğini
dile getirdi. Başkan
Zelenskiy, “Bugün-
kü (Biden ile) gö-
rüşmeler çok ve-
rimli, çok önemli
ve çok belirleyiciy-
di, sonuçları kesin-
likle savaş ala-
nını etkile-
y e c e k -
tir.”

dedi. Biden’ın Ukrayna ziyaretinin Uk-
rayna-ABD arasındaki ilişkilerin tari-
hinde çok önemli olduğunun altını
çizen Zelenskiy, “Çünkü bu dönem,
devletimizin kendi özgürlüğü, tüm Av-
rupalıların öz-
gürlüğü ve
özgür dün-
yanın tüm
insanları için
mücadele et-
tiği en zor
d ö -

nemdir.” ifadesini kullandı. Volodimir
Zelenskiy, Biden ile görüşmesinde,
uzun menzilli silahlar ve Ukrayna’ya
tedarik edilebilecek diğer silahlar ko-
nularını da müzakere ettiklerini aktardı.
ABD’nin Ukrayna’ya M1 Abrams tankları
sağlama kararının tank koalisyonunun
temelini attığını kaydeden Zelenskiy,
“Hava savunması konusundaki ilerleme,
tarihsel olarak önemlidir ve bu Patriotlar
şehirlerimizin koruması için önemli.
Bu, gerçekten temel bir destek.” diye
konuştu. Yerel medyaya göre, Biden,

Zelenskiy ile Mihayilov Meydanı’nda
savaşta ölenlerin anısına saygı du-
ruşunda bulundu. Her iki lider, Uk-
rayna Devlet Başkanlığına ait Ma-
riyinskiy Sarayı’nda bir araya gelirken
Biden’ı, Zelenskiy ve eşi Olena Ze-
lenska birlikte karşıladı. Rusya-
Ukrayna savaşı, Rusya Devlet Baş-
kanı Vladimir Putin’in talimatıyla
geçen yıl 24 Şubat’ta başlamıştı.
Biden’ın, 20-22 Şubat’ta Polon-
ya’ya ziyaret gerçekleştireceği
açıklanmıştı. (AA)

Güney Afrika’nın Rusya ve Çin’le
ortak tatbikatı, Batı’yı tedirgin ediyor

Bu yıl Brezilya, Rusya, Çin, Hindistan
ve Güney Afrika’dan oluşan BRICS ülkeler
grubunun dönem başkanlığını yürüten
Güney Afrika, 17-27 Şubat’ta, ülkenin
doğu sahillerinde Rus ve Çin ile “Mosi”
isimli ortak deniz tatbikatı düzenliyor.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin yıl dönü-
münde gerçekleştirilen bu tatbikat, Güney
Afrika’nın işgale karşı çekimser tavrı da
göz önüne alındığında, Batılı hükümetler
tarafından tepkiyle karşılanıyor. Güney
Afrikalı dış politika uzmanları, Rusya ve
Çin ile düzenlenen ortak tatbikatın,
Güney Afrika’nın Batılı ortaklarıyla olan
ilişkilerine ve ülkenin dış politikasına et-
kilerini AA muhabirine değerlendirdi.
Güney Afrikalı gazeteci ve dış politika
uzmanı Peter Fabricius, Güney Afrika’nın
Rusya ve Çin’le gerçekleştirmekte olduğu
deniz tatbikatının Batılı ülkeler tarafından
tepkiyle karşılandığını belirterek “Batılı
hükümetler, Güney Afrika’nın bu deniz
tatbikatını yapmakla Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı’nda benimsediğini iddia ettiği ‘bağ-
lantısızlık’ konumunu terk ettiğine ina-
nıyor.” ifadelerini kullandı. Fabricius, bu
durumun Güney Afrika’nın Batılı ortak-
larıyla olan ilişkilerine zarar vererek ül-
kenin gelecekte yararlanabileceği bazı
olanakları kaybetmesi anlamına geldiğini
ileri sürerek “Batı ülkelerinin büyükelçi-
liklerinin Güney Afrika’nın Rusya’ya karşı
tutumunu nasıl daha açık bir şekilde
eleştirmeye başladıkları şimdiden görü-
lebilir.” dedi. Güney Afrika’nın tüm müt-
tefikleriyle tatbikat yapmakta serbest
olduğunu ancak bu tatbikatın Ukrayna’nın
işgalinin yıl dönümünde gerçekleştiril-
mesini “yanlış” bulduğunu belirten Fab-
ricius, “Güney Afrika en azından bu tat-
bikatı daha iyi bir ana kadar ertelemek
için bir bahane bulabilirdi.” diye konuştu.
Fabricius, Güney Afrika’nın BRICS or-
takları Rusya ve Çin’in saldırgan tutum-

larının, ülkenin dış politikadaki bağlan-
tısızlık ilkesini sürdürmesini güçleştir-
diğini ifade ederek şunları kaydetti: “Kor-
karım Güney Afrika, Rusya’nın Batı ile
ilişkilerine zarar veren jeopolitiğe sü-
rükleniyor. Sonuçları tahmin etmek zor
ama Güney Afrika, Batılı hükümetlerle
ilişkilerinde bazı çıkarları ve ayrıcalıkları
tehlikeye atıyor olabilir. Örneğin Batılı
liderlerin ziyaretlerinin azalması, belki
de Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası’na
(AGOA) uygun ülke statüsünü kaybetmesi
ya da bazı yardımların kaybı gibi. Söylemek
için çok erken ama bu, daha önce bu tür
tepkileri düşünmeyen Batı başkentlerinde
konuşuluyor.”

“RUSYA TARAFINDAN 
OLDUKÇA ETKİLİ BİR 
ŞEKİLDE ARAÇ HALİNE 
GETİRİLDİK”
Afrika Güvenlik Araştırmaları Ensti-

tüsü (ISS Africa) Yönetim Kurulu Başkanı
Jakkie Cliers, Güney Afrika kamuoyunun
Ukrayna’daki savaş konusunda ikiye bö-
lünmüş durumda olduğunu belirterek
“Geçmişi ve BRICS’e yakın zamandaki
üyeliği göz önüne alındığında, Afrika
Ulusal Kongresi (ANC) hükümeti kesin-
likle Batı karşıtı ve bu duruş zaman içinde
daha belirgin hale geldi.” dedi. Cliers,
Güney Afrika’nın Ukrayna krizinde açıkça
Rusya’yı desteklediğini iddia ederek “(Rus-
ya Dışişleri Bakanı Sergey) Lavrov’un zi-
yaretinden de anlaşılacağı gibi, Rusya
tarafından da oldukça etkili bir şekilde
araç haline getirildik. Bu genel olarak
Rusya için bir kazançtır. “ ifadelerini kul-
landı. Güney Afrika’nın uluslararası iti-
barının, ülkenin demokratik yollarla se-
çilen ilk Cumhurbaşkanı Nelson Man-
dela’nın ardından istikrarlı bir şekilde
azaldığını ancak Afrika’daki önemini ko-
ruduğunu kaydeden Cliers, Güney Afri-
ka’nın Rusya ve Çin’den yana tavrının

ülkenin konumunu daha da olumsuz et-
kileyeceğini söyledi.

Witwatersrand Üniversitesi Uluslar-
arası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Mopeli Moshoeshoe, Rusya ve Çin’in Gü-
ney Afrika’yı 1948-1994 yıllarında yö-
neten ırkçı apartheid rejimine karşı mü-
cadeleye verdiği desteğe dikkati çekerek
“Bu nedenle 1994 yılında eski kurtuluş
hareketinin iktidara gelmesiyle yeni
Güney Afrika’ya geçiş hem Rusya’nın
hem de Çin ile müttefik olunması anla-
mına geldi.” dedi. Moshoeshoe, Güney
Afrika’nın Batı ile de derin ve yakın eko-
nomik ilişkileri olduğuna dikkati çekerek
bu nedenle Güney Afrika dış politikasının,
Batı’nın çıkarlarına ve hassasiyetlerine
anlaşılır bir şekilde duyarlı olmaya devam
ettiğini söyledi. Güney Afrika’nın ulus-
lararası hukuk ve çok taraflılık ahlakına
dayalı egemen bir dış politika izlediğini
kaydeden Moshoeshoe, “Güney Afrika,
Çin ve Rusya arasında planlanan ortak
deniz tatbikatları, Güney Afrika’nın de-
vam eden Rusya-NATO/Ukrayna savaşına
ilişkin tarafsız duruşunda bir değişiklik
olduğu anlamına gelmez.” ifadelerini kul-
landı. Moshoeshoe, Güney Afrika’nın
“bağlantısızlık” politikasına sadık kalarak
Batılı devletlerle de askeri tatbikatlar
yürüttüğüne işaret ederek “Rusya ve Çin
ile ortak deniz tatbikatları, Güney Afri-
ka’nın bağlantısız konumunun bir teyi-
didir ve ülkenin dış politikasında bir de-
ğişiklik olarak tasvir edilemez.” diye ko-
nuştu. Bu açıdan Güney Afrika hükü-
metinin, Batı’nın dış politika kararları
üzerinde aşırı etkide bulunma girişim-
lerine her zaman direndiğini belirten
Moshoeshoe, buna karşın Batılı güçlerin,
“Afrika’daki kaleleri” olarak gördükleri
Güney Afrika’yı karşılarına almak konu-
sunda itidalli davranacaklarını ifade etti.
(AA)

Uzmanlara göre, Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin
BRICS ortakları Rusya ve
Çin’le olan yakınlaşması ve
bu ülkelerle askeri tatbikat
gerçekleştirmesi, Batılı
ülkeleri tedirgin ediyor.

Alman bakanlar
Kahramanmaraş’a
gidecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Ba-
erbock ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in,
deprem felaketi nedeniyle Kahramanmaraş’ı
ziyaret edecekleri bildirildi. Dışişleri Bakanlığı
Sözcü Yardımcısı Christian Wagner, Berlin’de
yaptığı açıklamada, Baerbock ve Faeser’in
yarın Kahramanmaraş’a giderek deprem-
lerden zarar gören bölgeleri ziyaret edecek-
lerini ifade etti. Wagner, ziyaretin kısa sürede
planlanması ve program hazırlıklarının sür-
mesi nedeniyle detaylı açıklama yapama-
yacağını belirtti. Alınan bilgiye göre, iki
bakan Pazarcık’ta çadır kent ziyareti yapacak
ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle gö-
rüşecek. Almanya’nın deprem bölgelerinde
zarar gören depremzedelere vize kolaylığı
sağlanacağının açıklanmasının ardından iki
bakanın, Gaziantep’teki vize ofisini de ziyaret
etmelerinin beklendiği öğrenildi. (AA)

Dendias, AB’ye
Türkiye’ye destek
çağrısı yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
Avrupa Birliği (AB) olarak Türkiye’ye destek ve-
rilmesi gerektiğini bildirdi. Brüksel’de AB dışişleri
bakanlarının Ukrayna ana gündemiyle yaptığı
toplantıya katılan Dendias, girişte gazetecilere,
toplantı kapsamında Ukrayna, Afganistan’daki
kadın hakları, iklim krizi ve çevre sorunları gibi
konuların ele alınacağını açıkladı. Nikos Dendias,
Türkiye’ye yaptığı ziyaret hakkında mevkidaşlarını
bilgilendireceğini belirterek, “Ayrıca mevkidaş-
larımla, Türkiye ve Suriye’deki depremzedelerin
yanında nasıl durabiliriz, bunu da konuşma fır-
satım olacak. Bunu söylediğim için çok üzgünüm;
ilk kez görülen, çok büyük bir felaket söz konusu.
Çok büyük yardım ve destek gerekli.” diye
konuştu. Depremin ardından Hatay’ı ve Adana’yı
ziyaret eden Dendias, Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu ile görüşmüştü. (AA)

Peskov:  “Moldova
ile ilişkilerimiz son
derece gergin”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mol-
dovalı yetkililerin açıklamalarına “dikkat
etmeleri” gerektiğini belirterek, “Mol-
dova ile ilişkilerimiz zaten son derece
gergin.” dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy
Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere
yaptığı açıklamada, Moldova Başbakanı
Dorin Recean’ın, Moldova sınırları içeri-
sinde bulunan ve tek taraflı bağımsızlı-
ğını ilan eden Transdinyester bölgesinin
askerden arındırılması gerektiğine yöne-
lik açıklamalarını değerlendirdi. Rusya ile
Moldova arasındaki ilişkilerin haliha-
zırda gergin olduğuna işaret eden Pes-
kov, “Moldova ile ilişkilerimiz zaten son
derece gergin. Moldova yönetimi, Rusya
karşıtı her şeye vurgu yapıyor. Rusya
karşıtı bir histeriye giriyorlar.” ifadesini
kullandı. Peskov, söz konusu yaklaşımın
Rusya-Moldova ilişkilerini olumsuz etki-
lediğini belirterek, “Bu yapıcı tutum ek-
sikliği, Moldova’ya yardımcı olmaz ve
elbette ikili ilişkilerimize zarar verir. Mol-
dovalı muhataplarımıza açıklamalarında
çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz.”
diye konuştu. 16 Şubat’ta Moldova’da
kurulan yeni hükümetle başbakanlık
görevini üstlenen Dorin Recean, dün
yaptığı açıklamada, Rusya’nın Moldo-
va’ya karşı “hibrit” savaş yürüttüğünü ve
Rus askeri güçlerinin bulunduğu Trans-
dinyester’in askerlerden arındırılması ge-
rektiğini söylemişti. (AA)
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Avrupa’nın en büyük 5 futbol

ligi İngiltere (Premier Lig),
İspanya (La Liga), İtalya (Serie

A), Almanya (Bundesliga) ve
Fransa’daki (Ligue 1) maçlara,

hafta sonu devam edildi.

İngiltere’de Arsenal, İspanya’da Barcelona,
İtalya’da Napoli, Almanya’da Bayern Münih,
Fransa’da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan
tablosunun zirvesinde yer aldı.

PREMİER LİG

İngiltere Premier Lig’de Arsenal, deplasmanda
Aston Villa’yı 4-2 yendi. Üç hafta sonra galip
gelen Arsenal, puanını 54 yaptı ve liderliğe
yerleşti. Haftaya lider giren Manchester City,
deplasmanda Nottingham Forest ile 1-1 berabere
kaldı. Bu sonuçla 52 puana çıkan Manchester
City, haftayı Aston Villa galibiyetiyle kapatan
ve maç eksiği bulunan Arsenal’ın iki puan arka-
sında ikinci sıraya geriledi. Premier Lig’de zirve
mücadelesi veren takımlardan Manchester Uni-
ted, konuk ettiği Leicester City’yi 3-0 mağlup
etti. Ev sahibi ekip, 25. ve 56. dakikalarda
Marcus Rashford, 61. dakikada Jadon Sanc-
ho’nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup
etti. Tüm kulvarlarda 24’üncü kez ağları sarsan
Rashford, Manchester United formasıyla bir
sezon içindeki gol rekorunu şimdiden kırdı.
Ligin 24. haftası sonunda, 54 puanlı Arsenal’i,
52 puanlı Manchester City, 49 puanlı Manc-
hester United izledi.

LA LİGA

İspanya 1. Futbol Ligi’nin (La Liga) 22. haf-
tasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta
Cadiz’i 2-0 mağlup etti. La Liga’da gol krallığı
yarışında ilk sırada yer alan Barcelona’nın Po-
lonyalı yıldızı Robert Lewandowski, maçta attığı
bir gol ile La Liga’daki toplam gol sayısını 15’e
çıkardı. Real Madrid ise deplasmanda Osasuna’yı
2-0 yendi ve liderlik mücadelesini sürdürdü.
Ligde art arda 7. galibiyetini alan Katalan ekibi
Barcelona, puanını 59’a çıkararak, en yakın
rakibi Real Madrid’in 8 puan önünde liderliğini
sürdürdü.

SERİE A

İtalya Birinci Futbol Ligi’nin (Serie A) 23.
haftasında Napoli, deplasmanda Sassuolo’yu 2-
0 yendi. Napoli, bu galibiyetle ligdeki galibiyet
serisini de 7 maça çıkardı. Lider Napoli’nin en
yakın takipçisi Inter, konuk ettiği Udinese’yi 3-
1 yendi. Puanını 47’ye çıkaran Inter, lider Napoli
ile arasındaki 15 puanlık farkın açılmasına izin
vermedi. Bu arada, karşılaşmaya yedekler arasında
başlayan Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlu, 66. dakikada Marcelo Brozovic’in
yerine oyuna dahil oldu. Ligde son haftalarda

yaşadığı puan kayıplarıyla zirveden uzaklaşan
Milan da Monza’yı deplasmanda 1-0 yenerek
ligde üst üste 2. maçından galip ayrıldı. Bu gali-
biyetle Milan, puanını 44’e çıkardı ve 4. basamakta
lider Napoli’nin 18 puan gerisinde yer aldı. Roma
evinde Hellas Verona’yı 1-0 yenerken, Juventus
da deplasmanda Spezia’yı 2-0 mağlup etti. Milli
futbolcu Merih Demiral’ın da formasını giydiği
Atalanta, kendi seyircisi önünde Lecce’ye 2-1
mağlup oldu. Demiral, maça ilk 11’de başlayıp
75. dakikaya kadar forma giydi. Atalanta, 41
puanla 6. sırada kaldı. Serie A’nın 23. haftasını
62 puanla zirvede tamamlayan Napoli’yi, 47
puanlı Inter, 44 puanlı takımlardan, Roma ve
Milan izledi.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga)
Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönc-
hengaldbach’a 3-2 yenildi. Bu sezon ikinci mağ-
lubiyetini alan Bayern Münih 43 puanda kaldı
ve averajla liderliğini sürdürdü. Leipzig ekibi,
deplasmanda Wolfsburg’u 3-0 yendi. Leipzig
puanını 39’a çıkardı ve 5. sıradaki yerini korudu.
Zirve mücadelesi veren Borussia Dortmund, sa-
hasında Hertha Berlin’i 4-1 yendi. Borussia
Dortmund takımında milli futbolcu Salih Özcan
ve Herhta Berlin’de Tolga Ciğerci ilk 11’de
başladığı maçta Salih Özcan 65 dakika, Tolga
Ciğerci de 79 dakika oyunda kaldı. Ligde üst
üste 6. galibiyetini alan Borussia Dortmund
puanını 43’e çıkardı. Lider Bayern Münih ile
aynı puana sahip olan sarı-siyahlı ekip averajla
ikinci sıraya yükselerek zirve yarışına ortak oldu.
Union Berlin ise sahasında Schalke 04 ile golsüz
berabere kalarak puanını 43’e çıkardı ve averajla
3. sıraya geriledi. Bundesliga’da 21. haftanın ar-
dından 43 puana sahip lider Bayern Münih’i,
aynı puanla sırayla Borussia Dortmund ve Union
Berlin takip etti.

LİGUE 1

Fransa Birinci Futbol Ligi’nin (Ligue 1) 24.
haftasında Paris Saint-Germain (PSG), Lille’i
90+5’inci dakikada attığı golle 4-3 yendi. Olimpik
Marsilya, geriye düştüğü maçta deplasmanda
Toulouse’u 3-2 yendi. Olimpik Marsilya’da 59.
dakikada milli oyuncu Cengiz Ünder de bir gol
kaydetti. Son şampiyon PSG 57 puanla liderliğini
sürdürdü. 52 puanlı Olimpik Marsilya ikinci,
50 puanlı Monaco ise üçüncü sırada yer aldı.

(AA)

Ligden çekilen Hatayspor,
5 oyuncusunu kiraladı

Kahramanmaraş merkezli depremler ne-
deniyle Spor Toto Süper Lig’den çekilen Ata-
kaş Hatayspor, 5 futbolcusunun sezon sonuna
kadar başka takımlarda forma giyeceğini
duyurdu.

Takımın ligden çekilmesinin ardından
futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri hak-
kında kulübün internet sitesinden bilgilen-
dirme yapıldı. Açıklamada, “Mehdi Boudje-
maa’nın sezon sonuna kadar Ferencvaros’a,
Samuel Adekugbe’nin sezon sonuna kadar
Galatasaray’a, Bertuğ Özgür Yıldırım’ın sezon
sonuna kadar Antalyaspor’a, Saba Lobja-
nidze’nin sezon sonuna kadar Fatih Kara-
gümrük’e, Abdullah Yiğiter’in sezon sonuna
kadar Çaykur Rizespor’a geçici transferi ko-
nusunda anlaşma sağlanmıştır.” ifadesine
yer verildi.

(AA)

Yeni Malatyaspor’da 10 futbolcu
başka takımlara transfer oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ar-
dından Spor Toto 1. Lig’den çekilme kararı alan
Yeni Malatyaspor’da 9 futbolcu kiralık olarak,
bir oyuncu da bonservisiyle başka takımlara
transfer oldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada,
yaşanılan deprem felaketi sonrası ligden çekilme
kararının ardından futbolcuların transfer geliş-
meleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.
Cengizhan Akgün’ün Kocaelispor’a, Ogün Öz-
çiçek’in Çaykur Rizespor’a, Burak Kavlak’ın
Esenler Erokspor’a, Atakan Müjde’nin Pendiks-
por’a, Nuri Fatih Aydın’ın Karşıyaka’ya, Mert
Miraç Altıntaş’ın Kuşadasıspor’a, Berat Yaman’ın
Şanlıurfaspor’a, Philip Awuku’nun Tuzlaspor’a
ve Haqi Osman’ın Çaykur Rizespor’a kiralandığı
belirtildi. Ally Malle’nin de sonraki satıştan
yüzde 50 pay sahibi olacak şekilde bonservisiyle
Eyüpspor’a transfer olduğu kaydedildi. Kiralık
olarak takımdan ayrılan futbolculara başarı ve
en kısa sürede tekrar bir arada olmak dileğinde
bulunuldu. (AA)
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Savaşın göbeğindeki şehir: 

Anadolu Ajansı
(AA) ekibi, yaklaşık

bir yıldır devam
eden Rusya-

Ukrayna Savaşı’nda
en şiddetli

çatışmaların
yaşandığı yerlerden

biri olarak bilinen
Donetsk bölgesine

bağlı Ugledar
şehrini görüntüledi.

Ukrayna’da Rus ordusunun sal-
dırılarını özellikle kış mevsiminde
artırdığı Donetsk cephesinde yoğun
bombardıman altındaki Ugledar şeh-
rinde hayat adeta durma noktasına
geldi. Topçu sistemleri, tanklar ve
diğer ağır silahların kullanıldığı ça-
tışmaların sürdüğü Ugledar’da güçlü
patlamalar art arda meydana gelir-
ken makineli tüfek sesleri hiç ke-
silmiyor. Şehrin girişindeki ana yo-
lun çevresinde çok yakın mesafeden

çatışmalar sürerken, Uk-
rayna ordusu yetkililerinin
eşliğinde şehre ulaşan AA

ekibi, Rus kuvvetleri-
nin mevzilerine 500

metre kadar yak-
laştı. Savaşın acı yü-
zünü yansıtan,

elektrik,
d o -
ğ a l

gaz, su, telefon
ve internetin ol-

madığı, merkezin-
de neredeyse her
ev ve konutun
ağır hasar gör-

düğü şehirde sa-
dece askeri hare-

ketlilik göze çarpıyor. Ağır bombar-
dımanlar nedeniyle çoğu kişinin tah-

liye edildiği şehirde kalanlar ise sığı-
naklarda zor şartlarda hayata tutun-
maya çalışıyor. Donetsk bölgesinde,
Marinka ve Bahmut şehirlerinin yanı
sıra en sıcak çatışmaların sürdüğü
Ugledar’da yanmış veya yıkılmış evler
görülüyor. Rus güçlerinin yoğun sal-
dırılar düzenlemesine rağmen Ukray-
na ordusunun kontrolünde olan şehrin
her noktasında füze ve top mermilerin
patlaması sonucu açılan çukurlar, sa-
vaşın izleri ve burada yaşanan çatış-
maların şiddetini gösteriyor.

UGLEDAR’A YÖNELİK 
SALDIRILAR 24 OCAK’TAN 
İTİBAREN ARTTI
Savaş başlamadan önce yaklaşık

15 bin kişinin yaşandığı Ugledar’da
bir apartmanın altında sığınak olarak
kullanılan depoda kalan ve soyadını
söylemek istemeyen 43 yaşındaki Bog-
dan, ağır hasar almış bu küçük şehirde
yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.
Oldukça zor şartların altında, tehlikeli
bir ortamda ayakta kalmaya çalıştık-
larını kaydeden Bogdan, şehre yönelik
saldırıların bir yıldır sürdüğünü be-
lirterek “Burada durum ağır. Şehre
saldırıyorlar. Füzeler uçuyor. Ateş açı-
yorlar bize. 24 Ocak’tan beri saldırılar
artmaya başladı. Bunu iyi hatırlıyorum
çünkü 27 Ocak doğum günümdü.”

dedi. Bogdan, ailesini bir süre önce
daha güvenli bölgeye gönderdiğini
belirterek “Sığınakta kalıyoruz. So-
balarla ısınıyoruz. Sık sık saldırı oluyor.
Evde nasıl yaşayabiliriz ki? Siz de gö-
rüyorsunuz saldırı olduğunda evlerde
yangın çıkıyor.” diye konuştu.

UGLEDAR’IN TAMAMI 
UKRAYNA ORDUSUNUN 
KONTROLÜNDE
Ukrayna ordusunun deniz piyadesi

olarak görev yapan ve
Ugledar’ı savunmak için
bir süredir bölgede bu-
lunan, kod adı “Zver”
olan asker, “Şehir Uk-
rayna Silahlı Kuvvet-
lerinin kontrolündedir
ve gelecekte de böyle
kalacak.” dedi. Zver,
şehrin dış kesimlerin-
de bazı noktalarda
düşman ile Ukray-
na askerlerinin
mevzileri arasında
sadece birkaç
metre olduğunu
belirterek “Şimdi
bile bulunduğu-
muz noktadan
düşmanın mev-
zilerine sadece

500 metre mesafe var.” ifadesini kul-
landı. Aynı tugayda görevli asker Vo-
lodimir de yoğun saldırılar nedeniyle
şehrin sivil altyapısının ağır hasar al-
dığını söyledi. Ugledar’a yönelik topçu
ve hava saldırılarının sürdüğünü ak-
taran Volodimir, iki ordu arasında
şehrin dışındaki ana yolun etrafında
yakın mesafede ağır çatışmaların de-
vam ettiğini belirterek “Şehrin tamamı
bizim kontrolümüzde.” dedi.

(AA)

Mesudiye Medresesi’ndeki dönen denge taş sütunları,
yapının depremde hasar görmediğini gösterdi
Diyarbakır’da 800 yıl önce
yapıldığı bilinen Mesudiye
Medresesi’nde o dönem
depremin yapıya verdiği hasarı
görmek amacıyla yerleştirilen
denge taş sütunlar,
Kahramanmaraş merkezli
depremler sonrası da dönmeyi

sürdürüyor.

Diyarbakır’da Mesudiye Medresesi’nin
yapımında yerleştirilen taş denge sütun-
larının dönmeye devam etmesi, tarihi bi-
nanın Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerden etkilenmediğini gösterdi. Sur ilçe-
sindeki Ulu Cami Külliyesi girişinde bu-
lunan Mesudiye Medresesi, Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Başkanlığına bağlı olarak
Diyarbakır Yazma Eserler Kütüphanesi’ne
ev sahipliği yapıyor. İnşasına 1198’de Ar-
tuklu Meliki Ebu Muzaffer zamanında
başlanan, 1223’te Melik Mesud döneminde
tamamlandığı için “Mesudiye” ismiyle
anılan yapı, Anadolu’nun ilk üniversite-

lerinden biri oldu. Medresenin
iç avlusundaki mihra-

bın iki yanı-

na yerleştirilmiş döner denge taş sütunlar,
binanın herhangi bir sebeple çökme veya
kaymalarını belirlemek amacıyla konul-
du.

6 ŞUBAT’TAKİ 
DEPREMLERDEN 
ETKİLENMEDİ
Dicle Üniversitesi Sanat ve Tasarım

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Yıldız,
AA muhabirine, 6 Şubat’ta Kahraman-
maraş merkezli meydana gelen iki depre-
min çevre illerde birçok tarihi yapıda tah-
ribata yol açtığını söyledi. Depremden et-
kilenen illerden biri olan Diyarbakır’daki
tarihi yapılarda hafif hasarların meydana
geldiğini aktaran Yıldız, yapılarda ciddi
bir tahribatın söz konusu olmadığını ifade
etti. 1199-1223 yılları arasında Artuklular

tarafından inşa edilen Mesudiye
Medresesi’nin mimari

ve süs-

leme özelliklerinin yanında dönen sütunları
ile de dikkati çektiğini anlatan Yıldız,
şunları kaydetti: “İslam medeniyetinin
meşhur mühendisi, otomasyon ve siber-
netiğin babası El Cezeri’nin Diyarbakır
Artuklu Sarayı’nda çalıştığı dönemde ya-
pılan bu sistemin El-Cezeri’nin tasarımı
olduğu düşünülmektedir. Mihrabın iki
yanında yer alan dönen sütunceler, her-
hangi bir depremden ve doğal afetten ya-
pının zarar görüp görmediğinin kontrol
mekanizması konumundadır. Bu dönen
sütuncelerden biri yapının 1975’te
Lice depreminden etkilenme-
sinden dolayı biraz ağır
dönmektedir. Ya-
pılan incele-
melerde

Kahramanmaraş depreminden sonra bu
sütuncelerin herhangi bir zarar görmediği,
dönmeye devam ettiği anlaşılmaktadır.
Bu sütuncelerin sorunsuz bir şekilde
dönmeye devam etmesi yapının
depremden zarar görme-
diğinin göstergesidir.”

(AA)
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