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Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya gelen depremze-
delerin ihtiyaçlarını karşılamaları için Dayanışma
Marketi’ni hayata geçirdi. Bursa’ya taşınan afet-
zedeler, yardımseverlerin desteği ile oluşturulan
Üçevler Spor Tesisi’ndeki Dayanışma Marketi’nden
ihtiyaçlarını alabiliyor.Deprem bölgesi için destek
çalışmalarını artırarak sürdüren Nilüfer Belediyesi,
hem bölgeye yardımcı ekip ve ihtiyaçları yolluyor
hem de Bursa’ya gelen afetzedelerin yaralarının
sarılması için çalışıyor.                     n 2. sayfada

Dayanışma Marketi yardımları
depremzedelerle buluşturuyor

Bangladeşli Emon,
depremzedeler için
mücadele veriyor

Uludağ Sarıalan bölge-
sindeki bir tesiste konak-
layan Gültekin ailesi, akşam
saatlerinde oyun oynamak
için dışarı çıkan Yusuf Gül-
tekin’den bir süre haber ala-
mayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),
Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve Beşir Arama
Kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik
ekip sevk edildi.                                     n 3. sayfada
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Basın camiası yüzyılın
afetinde tek vücut oldu

“Ey asker... Biliniz ki, bu fetih,
Cenâb-ı Hak katında size ve 
Sultan Mehmet Han'a takdir 
kılınmıştır. Kim ki bundan şüphe
eder, imândan sapıtmış olur...”

Akşemseddin
1389 - 16 Şubat 1459

İnegöl Doğal Afet Arama (İNDAK) 222 saat
sonra enkazdan bir kadını canlı çıkardı:

Kahramanmaraş’ta depremin 10.gü-
nünde 222 saat sonra kurtarılan Melike
İmamoğlu, ileri tetkik için ambulans
helikopterle hastaneye kaldırıldı. Sağlık
görevlilerinin su istediğini zannettiği
42 yaşındaki Melike İmamoğlu’nun
depremde kaybettiği kızı Sıla’yı sayık-
ladığı ortaya çıktı. Abla Nilgün Kalay,
“Umudumuzu kesmişken sağ olarak
çıktı. Yaradana şükürler olsun. Konuştuk
kızını sordu. Su istiyor zannetmişler.
“Sılam nasıl” demiş” ifadelerini kullandı.
Hastaneden helikoptere götürülürken
Melike İmamoğlu’nun kızını sayıklaması
dikkat çekti. 

“SILAM NASIL?”
İlk olarak Sütçü İmam Üniversitesi

Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi
altına alınan Melike İmamoğlu, ileri
tedavi için ambulans helikopterle Ada-
na’ya sevk edildi. Kızını ve eşini kay-
beden Melike İmamoğlu, cenazeler çı-
karılırken son tabya kaldırıldığında
“İmdat” çığlığı ile kurtarıldığı da ortaya
çıkmıştı. Kardeşini bir an olsun bırak-
mayan abla Nilgün Kalay, “Öyle bekledik
ki şükürler olsun. Umudumuzu kes-
mişken inanılmaz bir olay yaşandı. Ya-

radana şükürler olsun.
Kendisiyle konuştuk. Kızını sordu. Su
istiyor zannetmişler. “Sılam” demiş “Sı-
lam nasıl” demiş” şeklinde konuştu. 

İNEGÖL DOĞAL AFET 
ARAMA EKİPLERİNE 
TEŞEKKÜR ETTİ
Enişte Sedat Yaşar da, İnegöl Doğal

Afet Arama ekiplerine teşekkür ederek,
“Umudumuzu yitirmedik. Allahtan
umut kesilmez. Rabbim koruyunca ko-

ruyor. Bursa İNDAK ekibinin hakkı
çok. Bizim umudumuzu kaybettirme-
diler. Allah onlardan razı olsun. Allah
devletimize, milletimize zeval vermesin.
Kendisiyle konuştuğumuzda “Ben iyi-
yim gelmeyin” dedi. Emeği geçen her-
kese teşekkür ederiz” şeklinde konuş-
tu.

“TARİF EDİLEMEYECEK 
BİR MUCİZE”

Kılınç, tekrar seslendiklerinde en-
kazdaki kadının isminin “Melike” ol-
duğunu söylediğini, kadına ulaştıkla-
rında elinin sıcak olduğunu, ayakla-
rından tuttuklarında da ayaklarını his-
settiğini belirttiğini ifade eden Klınç,
“Yani mutluluğu tarif edilmez bir şey.
Rabbime şükürler olsun. Sağ salim bir
şekilde çıkarttık Melike ablayı. Şu anda
iki kişimiz daha var enkaz altında.
Umarım onlara da sağ salim ulaşır, ya-
kınlarına teslim ederiz. Tarif edileme-
yecek bir mucize kesinlikle.” dedi.
İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, sabah
bir tim oluşturarak sahaya gönderdik-
lerini anlattı. Timin bir ses duyduğunu
söylemesi üzerine tüm ekibin sahaya
girdiğini belirten Gürkan, “Çok yakın
bir mesafeden Melike Hanım’ın sesini
duyduk ve heyecanlandık. Melike Ha-
nım’ın sağlık durumu iyiydi. Bütün
ekip herhangi bir arızaya mahal ver-
memek için canla başla çalıştı.” ifadelerini
kullandı.(İHA)

“Asrın felaketi”
olarak nitelendirilen
depremlerin 222.
saatinde,
Kahramanmaraş’ın
Onikişubat ilçesinde
sürdürülen arama
kurtarma çalışmaları
sonucu 42 yaşındaki
Melike İmamoğlu
sağ olarak enkazdan
çıkarıldı.

İnegöl Doğal Afetler Arama
Kurtarma ekibi üyesi Hasan Kılınç
“Dört naaşımızı yakından tespit
etmek için oradaydık. Bir boşluk
vardı. Oradan eğildiğimde kimse
var mı diye bakmak istedim. Alttan
inilti şeklinde bir yardım çığlığı
geldi” dedi. “Asrın felaketi”
olarak nitelendirilen dep-
remin 222. saatinde, Kah-
ramanmaraş’ın Onikişubat
ilçesinde 42 yaşındaki Me-
like İmamoğlu’nu enkaz-
dan sağ çıkaran ara-
ma kurtarma eki-
bindekiler, yaşa-
dıklarını anlat-
tı. İnegöl Doğal
Afetler Arama
K u r t a r m a

Derneği (İNDAK) arama kurtarma
ekibi üyesi Hasan Kılınç, gazeteci-
lere, naaşları tespit etmek için Hay-
rullah Mahallesi’ndeki Özdemirler
Apartmanı enkazında çalıştıklarını
kaydetti. Kılınç, şöyle konuştu:
“Dört naaşımızı yakından tespit

etmek için oradaydık. Bir boşluk
vardı. Oradan eğildiğimde kim-
se var mı diye bakmak istedim.
Alttan inilti şeklinde bir yardım
çığlığı geldi. Artık ses almak

niyetiyle orada değildik. İnsan-
lara naaşlarını teslim etmek

amaçlı oradaydık.
Çok farklı bir duygu
oluştu bende, önce
korktum, sonra
sevinç içerisinde
kaldım.”

“MUTLULUĞU TARİF EDİLMEZ. SAĞ
SALİM ÇIKARTTIK MELİKE ABLAYI”

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle arama kurtarma
çalışmalarına destek vermek için Adıyaman’da bulunan

Meksika ekibi, çalışmalar sırasında rahatsızlanarak
ölen arama kurtarma köpekleri Proteo’ya veda

etti. Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen
depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri
için Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik
ekipte yer alan Proteo, enkazlardan üç kişinin

sağ çıkarılmasında önemli rol aldı. 

“Asrın felaketi” olarak
nitelenen Kahramanmaraş

merkezli 7,7 ve 7,6
büyüklüğündeki depremlerde

çok sayıda binanın yıkıldığı
veya hasar gördüğü Hatay’ın
İskenderun ilçesine “Gemlik

Konteyner Kenti”
oluşturuldu.

Bursa Büyükşehir Belediye-
sinden yapılan açıklamaya göre,
Gemlik Belediyesi ile Gemlik
Ticaret ve Sanayi Odası işbirli-
ğinde kurulan konteyner kentin
tüm altyapı hizmetleri Bursa
Su ve Kanalizasyon İdaresi Ge-
nel Müdürlüğü (BUSKİ) tara-
fından sağlanıyor. Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
AK Parti Bursa milletvekilleri
Refik Özen ve Zafer Işık, İs-

kenderun Bele-

diye Başkanı Fatih Tosyalı ve
AK Parti Merkez Karar Yöne-
tim Kurulu Üyesi Ayhan Sal-
man ile içme suyu ve kanali-
zasyon bağlantılarının BUSKİ
ekipleri tarafından yapıl-
dığı konteyner kentte
incelemelerde bu-
lundu. 

İskenderun’da “Gemlik Konteyner Kenti” oluşturuldu Meksika’nın arama kurtarma
köpeği Proteo’ya hüzünlü veda

12

8

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) mezunu Al
Amin Emon, deprem afetinin vurduğu Türki-
ye’ye yardım etmek için kendi ülkesi Bangla-
deş’te yürütülen çalışmaları organize ediyor.
Türk halkına selamlarını gönderen Emon, top-
lanan malzemelerin kısa süre içerisinde dep-
remzedelere ulaştırılacağını vurguladı. 2019
yılında mezun olan Al Amin Emon, 6 Şubat’ta
Türkiye’de büyük bir deprem felaketi olduğu
haberini alır almaz Bangladeş’te geniş çaplı
bir yardım organizasyonunun başlatılmasına
öncülük etti. n 4. sayfada

Basın İlan Kurumu öncülüğünde başlatılan yardım
kampanyasına büyük destek veren gazeteler
şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon TL katkı sağ-
ladı. Kurum çalışanlarının depremzedelere
desteği 2 milyon TL’yi aştı. Depremde büyük
kayıplar veren basın camiası da ‘yüzyılın en
kötü doğal afeti’ olarak adlandırılan felakette
maddi ve manevi her türlü katkıyı verebilmek
için büyük bir dayanışma örneği sergiledi. 

n 7. sayfada

n Haberi 6’da

Başbakanı Şerif
dayanışma için
Türkiye’ye geliyor

Pakistan

n Haberi 6’da

“Kim eksik 
yapmışsa tespiti
yapılıyor”

Soylu:

Uludağ’da kaybolan çocuk
4 saat sonra bulundu
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Dayanışma Marketi yardımları
depremzedelerle buluşturuyor

Deprem bölgesi için destek çalışma-
larını artırarak sürdüren Nilüfer Beledi-
yesi, hem bölgeye yardımcı ekip ve ihti-
yaçları yolluyor hem de Bursa’ya gelen
afetzedelerin yaralarının sarılması için
çalışıyor. Bursa’ya yerleşen depremze-

delerin temel ihtiyaçlarını karşımaları
için Nilüfer Belediyesi, Üçevler Spor Tes-
isleri’nde Dayanışma Marketi
açtı. Kuru gıda, konserve, kutu
süt, hijyen malzemesi, bebek
bezi, bebek maması, giysi,
ayakkabı, nevresim, batta-
niye, yorgan gibi temel ih-
tiyaç malzemelerinin yer al-
dığı Dayanışma Marketi saat
10.00 ile 20.00 arasında hizmet
veriyor. Yardımsever vatandaşlar da Ni-
lüfer Belediyesi sosyal medya hesapla-

rında sürekli güncellenerek yayınlanan
ihtiyaç malzemelerini, afetzedelere ulaş-

tırılması için Üçevler Spor Tesis-
leri’ne getirmeye devam ediyor.

Böylece yardımlar doğrudan
ihtiyaç duyan depremzedelere
ulaşıyor. Hatay Samandağ’da
vatandaşların barınmaları

için çadır kent kurma çalış-
malarını da sürdüren Nilüfer

Belediyesi, bölgeye yeni ekipler yol-
ladı. 3 zabıta, bir zabıta aracı, 3 temizlik
görevlisi, bir çöp kamyonu ve üç çöp

konteyneri, dezenfektan malzemeleri
ile teknik ekip Hatay’a doğru yola çıktı.
Ekibi belediye binası önünden uğurlayan
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem,
“Bölgeye gönüllü olarak gitmek istediniz
bunun için ayrıca teşekkür ediyorum.
Orada şartlar zor, sizin de elinizden
geleni yapacağına eminim. Oradaki in-
sanlar kendilerine bir elin değmesini is-
tiyor, bizler de o el olacağız. Onlara do-
kunup yaşadıkları travmayı azaltamaya
çalışacağız” diye konuştu. Nilüfer Bele-
diyesi, Kızılay Kan Merkezi ile birlikte
deprem bölgesindeki yaralılar için kan
bağışı kampanyasını da sürdürüyor.
Bursa Kızılay Kan Bağışı Merkezi , Halk
Evi’nde 14 ve 15 Şubat tarihlerinde gün
boyu belediye çalışanları ve vatandaş-
lardan kan bağışı aldı.

(İHA)

Nilüfer Belediyesi, Bursa’ya
gelen depremzedelerin
ihtiyaçlarını karşılamaları için
Dayanışma Marketi’ni hayata
geçirdi. Bursa’ya taşınan
afetzedeler, yardımseverlerin
desteği ile oluşturulan
Üçevler Spor Tesisi’ndeki
Dayanışma Marketi’nden
ihtiyaçlarını alabiliyor.

Bursa’dan Adıyaman’a yardım köprüsü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve
7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde
büyük yıkıma yol açarken, Bursa da
topyekun afet bölgesine yardım elini
uzattı. Aynı zamanda Bursa İl Dernekleri
Federasyonu (BİLDEF) Genel Başkanı
olan Bursa Adıyamanlılar Derneği Baş-
kanı Ramazan Alp, dernek olarak böl-
geye yönelik yaptıkları yardım çalış-
maları hakkında bilgi verdi. Alp, “Adı-
yamanlılar Derneği olarak, afetin ilk
anından itibaren, bölgeyle kolay iletişim
kurabilme avantajımızı da kullanarak
çok şükür yardımlarımızı hızlı bir şekilde
ulaştırmayı başardık. Şu zamana kadar,
8’i derneğimiz ve hemşehrilerimizin
imkanlarıyla olmak üzere 2’si Yıldırım
Belediyesi, 2’si de Nilüfer Belediyesi’nin
destekleriyle toplam 12 tır acil ihtiyaç
malzemesini Adıyaman’a ulaştırdık”
bilgisini paylaştı.

HIZLI BİR ŞEKİLDE 
ARAÇLAR GÖNDERİLDİ
Yapılan yardım çalışmalarıyla ilgili

bilgi aktarmayı sürdüren Başkan Alp,
“Depremden en çok etkilenen kentler-
den biri olan de Adıyaman. Adeta şehrin
yarısı yıkıldı. Hayatını kaybedenlerin
sayısının on binleri bulabileceği ifade
edilmektedir. Depremin ilk günü sabah
saatlerinden itibaren Bursa Adıyaman-
lılar Derneği olarak bir koordinasyon
kurulu oluşturduk. Sağlıklı bilgiler
almak ve iletişim kanallarını açık tutmak
amacıyla 4 arkadaşımızı Adıyaman’a
gönderdik. Aynı gün akşam saatlerinde
gıda, giyim ve battaniyeden oluşan 1
tır acil ihtiyaç malzemesini yola çıkardık.
Deprem sonrası Bursa’dan, Adıyaman’a
STK anlamında belki de ilk insani yar-
dımı derneğimiz ulaştırdı diyebilirim”
dedi.

ALP: “YARALARA MERHEM  
OLMAYA ÇABALIYORUZ”
“Depremin vurduğu 10 ilimizde, 1

milyon 800 bini Suriyeli olmak üzere
toplam 13 milyon civarında insan ya-
şamaktadır” diyen Alp şöyle devam
etti: “Deprem felaketi nedeniyle evsiz
kalan insanlarımız, soğuk kış şartla-
rından dolayı başka şehirlerde barınma
ihtiyacını karşılamanın derdine düştü.
Zorlu iklim şartlarının haricinde bölgede
sağlık, eğitim ve yaşam standartlarının
düşmesi nedeniyle geçici de olsa başka
şehirlere göç eden vatandaşlarımızdan
bir kısmı Bursa’ya gelmeye başladı.
Şehrimize gelen afetzedelerin gidecek
yeri olmaması durumunda, AFAD ta-
rafından yurt ve otellerde ücretsiz
olarak hem barınma hem de gıda gibi
temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Bursa
Adıyamanlılar Derneği olarak, Bursa’ya
gelme konusunda, bölgeden son bir
kaç gündür yoğun yardım talebi al-
maktayız. Bu konuda AFAD yetkilileriyle
gerekli görüşmeleri gerçekleştiriyoruz.
Aldığımız bilgileri de hemşehrilerimizle
paylaşıyoruz. Bursa’ya şu ana kadar
gelen afetzedelerin çoğunun derin bir
travma içerisinde olduğunu üzülerek
belirtmek istiyorum. Bizler de bu an-
lamda onlara yardımcı olmaya, yarala-
rına bir nebze olsa da merhem olmaya
çabalıyoruz.” (Bülten)

Kahramanmaraş merkezli
10 ilimizi sarsan deprem
felaketinin ardından hızlıca
harekete geçen Bursa
Adıyamanlılar Derneği,
bölgeye şu zamana kadar
12 yardım tırı gönderdi.

“Deprem şahıslarda uzun süreli
psikolojik etki bırakabilir”

Medicana Bursa Hastanesi Uzman Klinik
Psikolog Başak Mutlu, depremin psikolojik etkileri
hakkında bilgiler verdi. Mutlu, “Eğer psikolojik
etkiler zaman geçtikçe azalmak yerine artış gös-
teriyor ve kişinin sosyal, iş ve aile hayatını olumsuz
yönde etkilemeye devam ediyorsa; bu durumda
vakit kaybetmeden bir ruh sağlığı profesyonelinden
destek almak gerekir” dedi. Uzman Klinik Psikolog
Başak Mutlu, “Afetler fiziksel olduğu kadar psi-
kolojik açıdan da yaralayıcı deneyimlerdir. Yaşanan
depremle birlikte öngörebilme ve güven duygumuz
sarsıldığı için ilk zamanlarda durumu kavramakta
ve bai etmekte zorlanmak doğaldır. Travmatik
olayların ardından olaya maruz kalanların yanı
sıra; tanık olanlar, mağdurların yakınları ve
yardım çalışmalarında görev alan kişiler de trav-
matik stres belirtileri gösterebilir. Şok, inkar,
keder, öfke, suçluluk gibi duygusal boyutta tepkiler
görülebileceği gibi; göğüs sıkışması, nefes daralması,
mide problemleri, kolay irkilme, yorgunluk, baş
ağrısı gibi bedensel boyutta tepkiler de görülebilir.
Kişiler uyku problemleri, iştahta değişimler, sosyal
çevreden uzaklaşma gibi davranışlar sergileyebilir.
İlk haftalarda bütün bu tepkiler ‘anormal bir
olaya verilen normal tepkiler’ olarak değerlendirilir
ve şikayetlerin zaman içinde kendiliğinden ya-
tışması beklenir. Bu süreçte mümkün olduğunca
eski rutine devam etmeye çalışmak, beslenmeye
ve dinlenmeye dikkat etmek önemlidir. Duyguları
bastırmak veya olanları unutmaya çalışmak yerine
paylaşmak daha çok yardımcı olacaktır. Olanları
kabullenmek dalgalı biçimde ilerler. Bu süreçte
bazı günlerin daha zor bazı günlerin daha kolay

geçmesi tamamen normaldir. Eğer psikolojik
etkiler zaman geçtikçe azalmak yerine artış gös-
teriyor ve kişinin sosyal, iş ve aile hayatını olumsuz
yönde etkilemeye devam ediyorsa; bu durumda
vakit kaybetmeden bir ruh sağlığı profesyonelinden
destek almak gerekir” dedi. Yaşanılan deprem
olaylarında psikolojik ilk yardımın nasıl uygu-
lanması gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulunan
Uzm. Psk. Başak Mutlu, “İlk olarak travmaya uğ-
rayan kişilerin o ortamdan uzaklaştırılması gerekir.
Kişiye güvenli bir ortam sunmalı ve anlayışla
onun travmayı anlatmasına izin vermelisiniz.
Kişiye güvenli bir ortam sunmalı ve anlayışla ya-
şadıklarını anlatmasına izin vermelisiniz. Kişi
konuşmak istemediğini belirtirse ısrarcı olmamalı
ve yasadıklarını sindirebilmesi için zaman tanı-
malısınız. ” şeklinde konuştu. Travma süreçlerinde
çocuklara yaklaşımın yetişkinlerden farklı oldu-
ğunun altını çizen Mutlu,Dogal afetler sonrasında
çocuklara hassas yaklaşmak gerekir. Yetişkinler
çocukların yanında onları korkutabilecek konuş-
malar yapmamaya ve onları deprem haberlerine
maruz bırakmamaya özen göstermelidir. Çocuklar
olay hakkındaki düşüncelerini paylaşmak istedi-
ğinde yetişkinler konuşmaktan kaçmamalıdır.
Çocuklar gördüklerini ve duyduklarını yanlış yo-
rumlayabilirler. Onların aklından geçenleri öğ-
renmek ve gerekli açıklamaları yapmak önemlidir.
Açıklamalar soyut ifadelerden uzak, anlayabileceği
kelimelerle ve yalansız olmalıdır. Korkutmamaya
özen göstererek, sade ve çocuğun yaşına uygun
biçimde iletişim kurmak önemlidir. Masallardan
ve oyuncaklardan faydalanılabilir. Çocuklara ‘Bu-
rada deprem olmaz.’ , ‘Bizim başımıza gelmez’
gibi tutamama ihtimaliniz olan sözler vermekten
kaçının. Bunun yerine, bulunduğunuz yerin
sağlam ve güvenli olduğunu, onu tehlikelerden
korumak için hazır olduğunuzu anlatabilirsiniz.
’’ dedi.

(İHA)

Medicana Bursa Hastanesi
Uzman Klinik Psikolog Başak
Mutlu hem yetişkin hem de
çocuklarda büyük hasarlar
bırakan depremle ilgili psikolojik
değerlendirmelerde bulundu.

Osmangazi’den 
depremzede çocuklar 
için oyuncak kumbarası

Kahramanmaraş merkezli 10
ili etkileyen depremlerin ardından
seferberlik ilan eden Osmangazi
Belediyesi, bölgedeki çocukların
yüzünü gülümsetmek için anlamlı
bir kampanya başlattı. Panorama
1326 Bursa Fetih Müzesi’ne ku-
rulan oyuncak kumbarasında top-
lanan oyuncak ve kitaplar, afet
bölgesindeki çocuklara gönderile-
cek. Kampanyanın ilk gününde
vatandaşlar, depremzede çocuklara
gönderilmek üzere oyuncak ve ki-
taplar bıraktı. Depremin çocuklar
üzerindeki etkisini bir nebze olsun
hafifletebilmek için ellerinden ge-
leni yapacaklarını söyleyen Os-
mangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, “Deprem bölgesinden ge-
len acı haberle adeta içimiz yandı.
Bizler, bu yarayı sarabilmek adına
hiç vakit kaybetmeden tüm im-
kanlarımızı seferber ettik. Aynı
zamanda psikolojik ve sosyal an-
lamda desteğe ihtiyacı olan ço-
cuklarımız için bu kampanyayı dü-
zenledik. Kampanya çerçevesinde
oyuncak ve kitap getiren hemşeh-
rilerimiz, 19 Şubat’a kadar Fetih
Müzesi’ni ücretsiz olarak ziyaret
edebilecek. Gelin, hep birlikte ora-
daki evlatlarımızın kalbine doku-
nalım” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Deprem bölgesine
Bursa’dan 4 tır yem

Tarım ve Orman Bakanlığı ko-
ordinasyonunda, Karacabey Kay-
makamlığı ile Karacabey İlçe Ta-
rım ve Orman Müdürlüğü öncü-
lüğünde deprem bölgesi için top-
lanan 4 tır dolusu 104 ton yem
gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 7,7
ve 7,6’lık depremlerin ardından
afet bölgesinde yaraları sarmak
için kent genelinde yardım kam-
panyaları devam ederken, bir yar-
dımda büyükbaş ve küçükbaş hay-
vanlar için yapıldı. Yardım kam-
panyaları kent genelinde aralıksız
devam ediyor. Tarım ve Orman
Bakanlığı koordinasyonunda, Ka-
racabey Kaymakamlığı ile Kara-
cabey İlçe Tarım ve Orman Mü-
dürlüğü öncülüğünde büyükbaş
ve küçükbaş hayvanlar için topla-
nan 104 ton yem deprem bölgesine
gönderildi. Karacabey İlçe Tarım
ve Orman Müdürü Davut Aytek;
“6 Şubat’ta meydana gelen dep-
remden dolayı insanlarla beraber
orada yaşayan 11 milyona yakın
büyükbaş ve küçükbaş hayvanımız
bulunmaktadır. Bu hayvanların aç
kalmalarından dolayı bakanlığı-
mızın talimatı ile beraber Karaca-
bey İlçe Tarım ve Orman Müdür-
lüğü personelleriyle duyurular ya-
parak destek istedik. Sağolsun Ka-
racabey halkı, yem fabrikaları ve
bayilerinin kampanyamızı yoğun
bir şekilde destekleyerek, küçükbaş
ve büyükbaş hayvanlar için 4 tırı
dolduracak kapasitede; hazır yem,
arpa, küspe, sılaj ve mısırdan olu-
şan 104 ton yem toplandı. Hayır-
sever vatandaşlarımız sayesinde
toplamda 725 bin lira değerinde
104 ton hayvan yemi Karacabey
İlçe Tarım ve Orman Müdürlü-
ğü’müz tarafından afetzedelere
ulaştırılmak üzere sevk edildi. Sev-
kiyatlar; Hatay Kırıkhan, Adıyaman
Gölbaşı, Kahramanmaraş Elbistan
ilçelerine yapıldı. Lojistik ve yem
temininde yardımcı olan her bir
vatandaşımıza teşekkür ederiz”
ifadelerini kullandı. Öte yandan,
Karacabey’den sevk edilen tırların
tamamı bölge ulaşarak, dağıtımına
başlandığı öğrenildi. Dağıtımların
belirli bir koordinasyon dahilinde
devam ettiği belirtildi. (İHA)
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Toplum

Hava Durumu

BURSA
BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

9/-2

10/3

5/-2

9/2
8/2

8/1

10/-2

11/1

13/-1

10/-2

İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı

06:25
07:49
13:23
16:18
18:46
20:05

BURSA
PERŞEMBE

9/-2

CUMARTESİ

15/5

CUMA

13/10

9/1 İMSAKİYE

Uludağ’da kaybolan 
10 yaşındaki çocuk 4 saat süren
arama çalışmalarının ardından
ormanlık alanda bulundu.

Uludağ Sarıalan bölgesindeki bir
tesiste konaklayan Gültekin ailesi,
akşam saatlerinde oyun oynamak
için dışarı çıkan Yusuf Gültekin’den
bir süre haber alamayınca durumu
112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Bölgeye AFAD, Jandarma Arama Kur-
tarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtar-
ma (NAK) ve Beşir Arama Kurtarma
ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 ki-
şilik ekip sevk edildi. Bölgede 4 saat
süren arama çalışmaları gerçekleş-
tiren ekipler kayıp çocuğu, konak-
ladıkları tesisten bir kilometre uzak-
lıkta bulundu. Sağlık durumunun iyi
olduğu öğrenilen Gültekin, tedbir
maksatlı Çekirge Devlet Hastanesine
götürüldü.

(İHA)

Bursa’da iş sağlığı için
uluslararası işbirliği

İş sağlığı ile güvenliği konusunda sürekli iyileştirme politikaları
ve eğitim çalışmalarıyla Türkiye’ye örnek olan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, bu alanda yine örnek bir işbirliğine
imza attı. BUSKİ’nin İSG alanındaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesi
adına, Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) arasında
inşaat kazalarını önlemek amacıyla ‘İyi Niyet Mektubu’ imzalandı.
Uluslararası Sosyal Güvenlik Kuruluşları Birliği (ISSA) heyeti, Bursa
temasları çerçevesinde ilk olarak BUSKİ Genel Müdürü Güngör
Gülenç’i ziyaret edip, çalışmalar hakkında bilgi aldı. BUSKİ’nin çamur
yakma tesisini gezen heyet, yapımı devam eden Dürdane Deresi
ıslah çalışmalarını da yerinde inceledi. İki kurum arasındaki iyi niyet
mektubu, tarihi belediye binasında imzalandı. İmza törenine;
Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, BUSKİ Genel
Müdürü Güngör Gülenç, ISSA İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü
Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Sigortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli
Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel, DGUV Elektrik, Tekstil, Enerji ve
Medya Bölümü Yönetim Kurulu Üyesi (BG ETEM) Nevzat Bağlı, Bü-
yükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları Daire Başkanı Mehmet Veysi
Tutkun, İSG şube müdürleri Dr. Nurten Türksoy ve Erhan Güneş
katıldı. Bursa’nın güçlü altyapıya sahip olması için önemli yatırımları
hayata geçiren BUSKİ, diğer taraftan çalışanlarına da sağlıklı, huzurlu
ve mutlu çalışma ortamı sunmak için İSG faaliyetlerine büyük önem
veriyor. Almanya’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerde, ISSA
tarafından iş kazaları ve meslek hastalıklarının azaltılması için
dünyada pek çok ülkede yürütülmekte olan “Vision ZERO” projesinin
bir ayağı da Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşmiş
oldu. İmza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili
Süleyman Çelik, “İnşallah ilimize ve ülkemize hayırlı olur. Bursa’mızdan
başlamak kaydıyla projeyi ülkemizin her bir bölgesine yayma hedefimiz
var. Bunların yapılmasının asıl amacı tüm personelin can güvenliğini
ileri seviyeye taşımak, pilot projeler geliştirip uygulamak, elde edilen
sonuçları kongre ve seminerlerde paylaşıp personelin can güvenliğini
en üst seviyede tutmak. Suya atılan taş misali dalgalar gibi ülkemize
yayılmasını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi. ISSA
İnşaat Kazalarını Önleme Bölümü Başkanı ve Alman Sosyal Kaza Si-
gortalar Kurumu (DGUV) Kıdemli Uzmanı Prof. Karl-Heinz Noetel
de son derece önemli bir işe imza attıklarını vurguladı. Noetel, tek ga-
yelerinin çalışanların işe gelip giderken daha sağlıklı olmasını sağlamak
olduğunu kaydetti. Konuşmaların ardından, BUSKİ ile ISSA arasında
iyi niyet mektubu imzalandı. (İHA)

Enkazda bulunan 
para ve ziynet sahibine
teslim edildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen dep-
rem felaketinden sonra bölgede arama kur-
tarma çalışmalarında yer almak için bulunan
Orhangazi Belediyesi OBAK Ekipleri, Merve
Apartmanı enkazında bir kadına ait içinde
yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz ve
altınların bulduğu çantayı bularak sahibine
teslim etti. Orhangazi Belediyesi OBAK ekipleri
Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalış-
malarını sürdürüyor. Depremin hemen ar-
dından 15 kişilik gönüllü ekibi ile bölgeye
giden OBAK ekipleri Kahramanmaraş’ta Müf-
tülük Meydanı Merve Apartmanı enkazından
içinde döviz ve altınlar bulunan çantayı çıkardı.
Para ve altın dolu çantanın Merve Çakar
isimli bir kadına ait olduğu belirlenirken,
OBAK ekipleri çantanın Merve Çakar’a ait
olduğunun teyit edilmesinden sonra para
dolu çantayı sahibine teslim etti. Değerli eş-
yalarını teslim alan Merve Çakar, Orhangazi
Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine de te-
şekkür etti. (İHA)

Bulduğu felçli köpeğe
tesisat borularıyla
yürüteç yaptı

İnegöl’de yol kenarında bulunan adına
“Pamuk” adı konan köpek, su tesisatında
kullanılan borulardan yapılan yürüteçle hayata
tutundu. İnegöl’e bağlı kırsal Şipali Mahallesi’nde
ikamet eden Muharrem Başkurt (20), gezi
amaçlı ormanlık bölgeye doğru otomobili ile
seyir halindeyken, yol kenarında bulduğu
felçli köpeği sahiplendi. Köpeğin durumundan
etkilenen Başkurt, internet üzerinden yaptığı
araştırma ile Pamuk’un yürümesi için araştırma
yaptı. Çevresindekilerin de desteği ile araştır-
malarından sonuç alan Muharrem Başkurt,
su tesisatında kullanılan borularla felçli köpeğin
yürümesi için yürüteç yaptırdı. (İHA)
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Maraş depremini, bazı çevreler siyasi
tartışmaya boğmaya çalıştı. Ancak deprem
insanlık iklimini yeniden ve kuvvetli bir şe-
kilde herkese hatırlatmış oldu. Çünkü dep-
remde en çok mağdur olan, doğrudan
insandır. O halde bu mağduriyeti ortadan
kaldırmak, değilse azaltmaya, telafi etmeye
çalışmak, herkes için bir insanlık görevine,
varlık nedenine dönüşmüştür.

İnsan, bu deprem acısını yaşadığı öl-
çüde insandır. Bu acıya ortak olduğu ve
kendi imkanlarına göre, acının telafisine
katkıda bulunduğu kadar insandır. Dep-
rem bu haliyle bir insanlık ölçüsüdür. Dep-
remi, insanlık ölçüsü dışına taşıma çabası,
kişiyi insanlıktan uzaklaştırmaktadır.

Teslim edilmelidir ki Türk halkı bu dep-
rem felaketinde ki insanlık sınavını yüz
akıyla geçmiştir. Halkın ezici çoğunluğu,
elindeki imkanların sınırlarını zorlayarak,
yardıma koşmuştur. Yardıma koşanların
çoğusu, kendisini tehlikeye bile atan olay-
ları yaşamıştır. Normal zamanlarda, insan-
ları biri birinden ayıran her türlü sınır,
yardım esnasında ortadan kalkmıştır.
Kefen parasını yardım için bağışlayandan,
hastalığından dolayı tedavisi için biriktir-

diği parasını eli titremeden veren insan ör-
nekleri görülmüştür. Resmi görevlilerin ya-
nında, hemen her ilden, ilçeden koşan
arama kurtarma görevlilerinin, can paha-
sına, kış mevsiminin bütün zorluklarına
rağmen, günlerce insan üstü bir çaba ile
enkaz altında can aramaları, her türlü öv-
güye değer niteliktedir. Milletin ezici ço-
ğunluğu, bir adanmışlık ruhu içinde
davranmıştır. Bu ruh sayesindedir ki dep-
rem felaketinin yaralarını sarmak, kolay-
laşmıştır.

Buna karşılık yabancı ülkelerde, bu fe-
lakette iyi bir insanlık sınavı vermişlerdir.
Politik beklentileri olabilir. O işin başka bir
tarafıdır. Ancak depremin ilk gününden iti-
baren, uzak yakın bütün ülkeler, yardım
malzemesi, tıbbi araç gereçler, arama kur-
tarma gönüllülerini göndermişlerdir.
Bunun yanında, Azerbaycan, Katar, Pakis-
tan vb ülkelerin, felaketi kendilerinin fela-
keti sayarak, bir çeşit seferberlik ruhu ile
davranmaları unutulacak işler değildir. Bu
kadar çok sayıda ülkeden, arama kurtarma
gönüllülerinin felaket bölgesinde çalışma-
ları hem biri birleri için hem de bizim için
heyecan verici, şevk verici, teskin edici bir

başka neden olmuştur. Arama kurtarma
ekipleri arasında, Çin, Ermenistan, İsrail,
İran ve Yunanistan’ın da olması bu yardım-
laşma da insanlığın galip geldiğini göster-
miştir.

Ülkeler arasında bilinen askeri, siyasi
sorunların, yarışların insanlığa zarar ver-
diği, pek çok acılar yaşattığı bilinirken, aynı
ülkelerin birdenbire felakete karşı Tür-
kiye’ye yardım için yarışmaları, insanlık
adına, hâlâ umutlu olmak için yeterli bir
sebeptir. Demek ki aslında bu ülkeler,
sorun bildikleri anlaşmazlıkları siyasi ve

askeri rekabetlerle çözmek yerine, insanlık
gibi ortak bir payda ile çözmeye çalışsalar,
dünya daha güzel ve daha çok yaşanmaya
değer bir gezegen olurdu. Depremde bas-
kın olan bu insaniyetin, kısa sürede uçup
gitmeden olabildiği kadarı ile kalıcı hale
gelmesi, hiç kimse için kayıp değil aksine
bütün insanlık için büyük bir kazanç ola-
caktır.

Türk halkı için de depremin öğrettiği,
hatırlattığı pek çok husus vardır. Deprem
öncesinde gına getiren siyasi tartışmalar,
gruplaşmalar ile halk kesimlerinin biri bir-
leri için hayatı zorlaştıran tutumlarının, as-
lında geçici ve yüzeysel olduğu ortaya
çıkmıştır. Biri birleri için bu kadar çok feda-
karlık eden, başka bir halk dünyada bul-
mak zordur. Zaten akside olamazdı. Çin,
Ermenistan ve Yunanistan’ın yardıma gel-
diği bir hengamede, hâlâ siyasi kazanç ve
siyasi yağmacılıkla davranan, Türk halkına
yabancılardan daha çok yabancı olan azın-
lık, şımarık bir kesim için, söylenecek fazla
bir şey yoktur. Halkın umudunu kırmak,
karamsarlığını arttırmak için, her türlü akıl
sınırlarını zorlayan yalan yeteneklerini ya-
rıştırdılar. Ancak onların yalan haber yarış-

ları, halkın yardım etme yarışını, daya-
nışma çabasını asla engelleyememiştir.

Deprem işinin şakaya gelir tarafının ol-
madığını, büyük kayıplarla bir kere daha
gördük. İster istemez yapı denetimi ol-
saydı, sağlam evlerimiz bulunsaydı, hazır-
lıklarımız yeterli olsaydı vb. yakınma ya da
şikayet cümlelerini biri birimize tekrarla-
dık. Bu şikayetlerin, anılarda kaybolan,
gelip geçici temenniler olmaması, etkili, ka-
lıcı tedbirlere dönüşmesi, gelecekteki muh-
temel felaketlerimiz için en büyük
tedbirdir. Tedbirsizliğimizi İslam inançları
ile örtme çabaları kadar, bu felaket nede-
niyle İslam inançlarını suçlu gösterme küs-
tahlığı da aynı ölçüde felaketlerimizi,
acılarımızı arttırmaktadır.

Depremin içerde ve dışarda insanlığı
tahkim ettiği, bu hava ile tedbirlerimizi
tahkim etmeliyiz. Benzeri bir felaketin her
an tekrarlanabileceği açıktır. Böyle bir ihti-
male göre davranmak kimsenin zararına
değildir. Tedbir kadar yaşanan felakette,
tedbirsizliği olanların da bir elden, gözden
ve hesaptan geçirilmesi kaçınılmazdır.

Selami
SAYGIN

Deprem 
insanlığı 

güçlendirdi

Bangladeşli Emon, depremzedeler
için mücadele veriyor

vBUÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fa-
kültesi Uluslararası İlişkiler Bölü-
mü’nden 2019 yılında mezun olan Al
Amin Emon, 6 Şubat’ta Türkiye’de bü-
yük bir deprem felaketi olduğu haberini
alır almaz Bangladeş’te geniş çaplı bir
yardım organizasyonunun başlatılma-
sına öncülük etti. TİKA’nın yürüttüğü
faaliyetlerin bizzat içerisinde yer alan
Emon, her aşamada canhıraş bir şekilde
çalışıyor.

FELAKET HABERİNİ ALIR 
ALMAZ YARDIMLAR 
BAŞLATILDI
Öğrencilik zamanında Türkiye Burs-

lusu olan ve aldığı destek ile okulunu
başarılı bir şekilde tamamlayarak ül-
kesine dönen Al Amin Emon, felaket
haberinin kendisi başta olmak üzere
tüm Bangladeşlileri yasa boğduğunu
vurguladı. Kardeş ülke gibi gördükleri
Türkiye’nin yaralarının sarılması için
çok sayıda noktada yardım kampan-
yasının başlatıldığını açıklayan Emon,
“Türk kardeşlerimiz için yüzlerce yar-

dım kampanyası başlatıldı. Yetkililer-
den acil ihtiyaçlar konusunda bilgi al-
dık. Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile de irtibat
kurarak toplanan yardımların bir araya
getirilmesi ve nakliye işlemlerinin der-
hal başlatılması için çalıştık. Bizler
aynı zamanda din kardeşleriyiz. Tür-
kiye için Cuma namazlarında dualar
ettik. Hatimler okuduk. Bu felaketin
bir an evvel atlatılacağına inanıyoruz.
Enkaz altında hayatını kaybedenlere
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar
diliyoruz” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE’NİN BİNLERCE 
GÖNÜLLÜ ELÇİSİNDEN BİRİ
Al Amin Emon, ülkesinde yürüttüğü

çalışmalar hakkında BUÜ Rektörü
Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz’a bilgi-
lendirme maili attı. Organizasyondan
bu sayede haberdar olduğunu söyleyen
Rektör Kılavuz da tüm Bangladeş hal-
kına, yardımda bulunanlara ve bu yar-
dımların Türkiye’ye ulaştırılması için
canla başla çalışan herkese teşekkür

etti. Aldığı mailin kendisini çok duy-
gulandırdığını aktaran Kılavuz, “Tür-
kiye’nin en yoğun misafir öğrenci nü-
fusuna sahibiz. Dünyanın 120’ye yakın
ülkesinden öğrenciye ev sahipliği ya-
pıyoruz. Onlara asla yabancı öğrenci
demedik. Ülkemize ayak bastıkları ilk
andan itibaren kendilerini misafir ola-
rak görüyor ve son güne kadar bu
düstur ile hareket ediyoruz. Bizden
gördükleri hoşgörü ve yakınlık, öğ-
rencilerimizin de kendilerini adeta ev-
lerinde hissetmelerine vesile oluyor.
Mezun olup ülkelerine döndüklerinde
ise artık Türkiye’nin birer gönüllü
elçisi oluyorlar. Al Amin Emon gibi
on binlerce elçiye sahibiz. Başımıza
gelen felakette de bu gençlerin Türki-
ye’yi nasıl sahiplendiklerini çok daha
net bir şekilde görebiliyoruz. Allah,
hepsinden razı olsun. Kardeşliğimiz
daim olsun” açıklamasında bulundu.

(İHA)

Bursa Uludağ
Üniversitesi (BUÜ)
mezunu Al Amin Emon,
deprem afetinin
vurduğu Türkiye’ye
yardım etmek için kendi
ülkesi Bangladeş’te
yürütülen çalışmaları
organize ediyor. Türk
halkına selamlarını
gönderen Emon,
toplanan malzemelerin
kısa süre içerisinde
depremzedelere
ulaştırılacağını
vurguladı.

Türkan teyze umut oldu

K a h ra m a n m a -
raş’ta yaşanan
depremlerin yara-
larının sarılması
için tüm Türkiye
tek yürek olur-

ken, Yıldırımlılar da çok önemli
dayanışma örneği sergiliyor. Yıl-
dırım’da ikamet eden Türkan Ak-
baba, umreye gitmek için yıllardır
biriktirdiği parasını depremzedeler

için bağışladı. Türkiye’nin çok
büyük bir acı yaşadığını ak-
taran Akbaba, “Umreye gitme
niyetiyle para biriktiriyordum.
Depremden sonra oradaki
kardeşlerimize yardım etme-

nin daha doğru olacağını dü-
şündüm. Meğer farkında ol-
madan bu parayı onlar için

biriktirmişim. İnşallah
yaralarına bir nebze de
olsa merhem olur. Be-
lediyemizin kampan-

yasını duyunca, ka-
tılmaya

karar verdim. Hayatını kaybeden-
lere rahmet, yaralılarımıza ve ya-
kınlarına sağlık diliyorum. Hepi-
mizin başı sağ olsun. Allah
devletimizden de milleti-
mizden de razı olsun. Bir-
liğimiz daim olsun” dedi.

500 AİLEYE 
KONTEYNER KENT
Yıldırım Belediyesi,

depremzedeler için ayni
yardımlar haricinde bölgede
İçişleri Bakanlığı izni ve
AFAD koordinasyonu ile
Malatya’da 500 konteyner-
den oluşan kent kuracak.
2 oda, banyo, lavabo ve
mutfak bulunan kontey-
nerlerin içerisinde ısıtıcı,
yatak gibi acil ihtiyaçlar

da yine Yıldırım
Belediyesi ta-

rafın-

dan karşılanacak. Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, depremden zarar

gören vatandaşlara sıcak
bir yaşam alanı sunacak

konteyner kampanya-
sına tüm vatandaşları
davet etti ve örnek
davranışından dolayı
Türkan Akbaba’ya te-

şekkür etti.
(İHA)

Yıldırım’da ikamet eden
Türkan Akbaba, umre
için biriktirdiği parasını
depremzedelere
konteyner alınması için
Yıldırım Belediyesi’ne
bağışladı.

Sarı otobüslerle
umuda yolculuk

Hatay’daki afetzedelere yardım
malzemesi taşıyan Burulaş’ın sarı
otobüsleri, ‘Ulaştırma ve Altyapı
Bakanlığı koordinasyonunda’ dep-
remzedelerin bölgeden tahliye edil-
mesinde de önemli görev üstleniyor.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin
deprem yaralarını sarma çalışmaları
kesintisiz devam ediyor. Büyükşehir
Belediyesi’nin arama kurtarmada
itfaiye, altyapı onarımında BUSKİ,
sıcak yemek ve erzak dağıtımında
BURFAŞ, ekmek temininde BESAŞ,
su temininde Jeotermal A.Ş ve
meyve temininde de Tarım Peyzaj
A.Ş marifetiyle başlattığı seferber-
liğe, Burulaş da lojistik destekle
katıldı. Bursalı gönüllülerden top-
lanan yardımları 20 sarı otobüsle
Hatay merkeze ulaştıran Burulaş,
bu otobüslerden 15’ini yardımların
dağıtımı için Hatay’da bıraktı. Ma-
halle mahalle dolaşan sarı otobüsler,
yardımları afetzedelerin ayağına
kadar götürdü. Bölgeye giden oto-
büslerden 5 tanesi, hayata yeni bir
başlangıç için bölgeden tahliye edi-
len vatandaşların umut yolculuğuna
ev sahipliği yapıyor. Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı koordinasyonun-
da görev yapan otobüsler, Ha-
tay’dan başka şehirlere gitmek is-
teyen vatandaşların tahliyesinde
kullanılıyor.

(Bülten)

Karacabey’den deprem 
bölgelerine yardımlar sürüyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali
Özkan, Karacabey’de toplanan ve
deprem bölgesine götürülmek üzere
hazırlanan 41. yardım kamyonunu
gönderdiklerini duyurdu. Özkan, bir
kamyon dolusu unun AFAD ile ko-
ordineli olarak Adıyaman’a gönde-
rildiğini söyledi.

Özkan,yardım kamyonu hareket
etmeden önce belediyeye ait kademe
yerleşkesinde yaptığı açıklamada,“As-
rın felaketi olarak kabul edilen bu
deprem hadisenin yaralarını, tüm
Türkiye devlet-millet el ele felsefesiyle
sarmaya çalışıyor. Herkes üstün bir
gayret sarf ediyor. Bizde burada Ka-
racabeyli halkımızın bölgeye gön-
dermek istediği yardımlara aracı ol-
mak, bu konuda yaralara merhem
olmak için Karacabey Belediyesi ola-
rak vatandaşlarımızla birlikte çalı-
şıyoruz. Karacabeyli hayırsever Toru
ailesinin bağışladığı unları da Adı-
yaman’a göndermek için buradayız.
Böylelikle 41. aracımızı gönderiyoruz”
dedi. Başkan Özkan, “Allah bir daha
böyle büyük acıları yaşatmasın. Allah
devletimize, milletimize zeval ver-
mesin. Tüm hayırsever işadamları-
mıza, vatandaşlarımıza, hemşerile-
rimize Allah razı olsun diyoruz. Kap-
tan kardeşimize hayırlı yolculuklar
diliyoruz. İnşallah sağ salim yerine
ulaşır. ”diye konuştu. (AA)
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Merkezi yönetim
bütçesi gelirleri ocakta

289 milyar 78 milyon
lira, giderleri ise 321

milyar 320 milyon lira
olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı
bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.
Buna göre, merkezi yönetim bütçe gi-
derleri 2022 Ocak’ta 145 milyar 958
milyon lira iken, bu yılın ocak ayında
yüzde 120,1 artışla 321 milyar 320 mil-
yon liraya yükseldi. Böylece 2023’te mer-
kezi yönetim bütçe giderleri için öngö-
rülen 4 trilyon 469 milyar 570 milyon
lira ödeneğin yüzde 7,2’si kullanılmış
oldu. Geçen yıl ocakta 44 milyar 276
milyon lira faiz dışı fazla verilmişken
Ocak 2023’te 10 milyar 883 milyon lira
faiz dışı açık verildi. Faiz hariç bütçe gi-
derleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde
127,7 artarak 299 milyar 961 milyon li-
raya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe
ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise
2022’nin aynı ayında yüzde 5,3 iken,
geçen ay yüzde 7,7 olarak hesaplandı.

Ocakta personel giderleri, geçen yılın
aynı ayına göre yüzde 116,8 artarak 103
milyar 240 milyon lira olurken, personel
giderleri için bütçede öngörülen 952
milyar 308 milyon lira ödeneğin yüzde
10,8’i kullanıldı. Sosyal güvenlik kurum-
larına devlet primi giderleri, ocakta geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 104,1
artışla 15 milyar 520 milyon liraya yük-
seldi ve bütçede öngörülen 150 milyar
392 milyon lira ödeneğin yüzde 10,3’ü
kullanılmış oldu. Söz konusu dönemde,
mal ve hizmet alım giderleri için bütçede
öngörülen 318 milyar 685 milyon lira
ödeneğin yüzde 6,2’si harcandı. Bu ayda
yüzde 244,1 artışla 19 milyar 826 milyon
lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.
Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 128,2 artarak 146
milyar 381 milyon lira oldu. Bütçede

öngörülen 1 trilyon 681 milyar 997 mil-
yon lira ödeneğin yüzde 8,7’si kullanıldı.
Ocakta 9 milyar 884 milyon lira sermaye
gideri yapılırken, sermaye transferi 7
milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme
giderleri ise 5 milyar 103 milyon lira
oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 50,1 artarak 21 milyar 359
milyon lira olarak kayıtlara geçti.

BÜTÇE GELİRLERİ
Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen

yılın ocak ayında 176 milyar 2 milyon
lira iken, Ocak 2023’te yüzde 64,2 artarak
289 milyar 78 milyon liraya çıktı. Bütçe
tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak
ayı gerçekleşme oranı 2022’de yüzde 6,9
iken, geçen ay yüzde 7,6 oldu. Vergi ge-
lirleri tahsilatı, geçen ay 2022’nin ocak
ayına göre yüzde 71,5 artarak 252 milyar
826 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin

bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı
ise 2022’de yüzde 6,7, geçen ay ise yüzde
7,9 olarak tespit edildi. Genel bütçe vergi
dışı diğer gelirleri, yüzde 5,6 artarak 27
milyar 535 milyon lira olarak hesaplandı.
Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 5
milyar 669 milyon lira, düzenleyici ve
denetleyici kurumların gelirleri 3 milyar
48 milyon lira olarak belirlendi. Vergi
türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı
ayına göre, gelir vergisi yüzde 80,5, da-
hilde alınan katma değer vergisi yüzde
85, özel tüketim vergisi yüzde 101,7,
banka ve sigorta muameleleri vergisi
yüzde 66,5, ithalde alınan katma değer
vergisi yüzde 66,1, damga vergisi yüzde
112,2, harçlar yüzde 114, diğer vergiler
tahsilatı yüzde 81,5 artarken, kurumlar
vergisi yüzde 36,7 azaldı.

(AA)

ABD’de enflasyon beklentiyi aştı
Fed’in faiz artırım sinyali verdi

ABD Çalışma Bakanlığı’nın açıkladığı son
veriler, ülkede enflasyonun önceki aylara kıyasla
yavaşlamayı sürdürse de yüksek kalmaya devam
ettiğini ortaya koydu. Buna göre, ABD’de Tüketici
Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde
0,5 artarak piyasa beklentileriyle paralel bir seyir
izlerken, yıllık bazda yüzde 6,4 ile beklentilerin
üzerinde yükseldi. Haziran 2022’de yüzde 9,1
ile 1981’den bu yana en yüksek seviyesini kay-
deden yıllık enflasyon, Ekim 2021’den bu yana
en düşük seviyesine geriledi.

POWELL’IN DEZENFLASYON 
SÜRECİNİN “İNİŞLİ ÇIKIŞLI OLACAĞI” 
SÖZLERİNİ AKILLARA GETİRDİ
Bu yılın ilk ayında enflasyondaki aylık artışta

en etkili kalem barınma fiyatları olurken, gıda,
benzin ve doğal gaz fiyatlarında da artış kaydedildi.
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen
çekirdek TÜFE de ocakta aylık yüzde 0,4 ve
yıllık yüzde 5,6 arttı. Aylık bazda piyasa beklentileri
dahilinde gerçekleşen çekirdek enflasyonun yıllık
yüzde 5,5 olması öngörülüyordu. Söz konusu
dönemde beklenenden az yavaşlama kaydeden
yıllık enflasyon verisi, Fed Başkanı Jerome Po-
well’ın enflasyonu Fed’in yüzde 2’lik hedefine
düşürme sürecinin “muhtemelen biraz zaman
alacağına” ve dezenflasyon sürecinin “muhte-
melen inişli çıkışlı olacağına” dair değerlendir-
melerini akıllara getirdi. Analistler, son enflasyon

verilerinin Fed’i faiz artışlarını sürdürme yolunda
tutacağına dikkati çekti. American Enterprise
Institute (AEI) Kıdemli Uzmanı Steven Kamin,
TÜFE verilerinin hayal kırıklığı yarattığını be-
lirterek, enflasyonun yıllık bazda analistlerin
beklentilerinin biraz altında yavaşladığını söyledi.
TÜFE’nin aylık bazda ise artan enerji fiyatlarının
etkisiyle güçlü bir artış gösterdiğine işaret eden
Kamin, aylık yüzde 0,4’te sabit kalan çekirdek
enflasyonun dezenflasyonist momentumda bir
miktar kayıp sinyali verdiğini vurguladı. Kamin,
son açıklanan TÜFE raporunun Fed’in faiz
oranını beklentilerin üzerinde artırması için
yeterli yeni bilgi ortaya koymadığına inandığını
dile getirerek, “Ancak, çok güçlü ocak ayı istihdam
raporunun ardından gelen enflasyon verisi,
muhtemelen Fed’in faiz oranlarını daha da
artırma ve uzun bir süre yüksek tutma kararlılığını
güçlendiriyor.” diye konuştu.

“‘SÜPER ÇEKİRDEK ENFLASYON’ 
GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM EDİYOR”
Moody’s Analytics Başekonomisti Mark

Zandi, enflasyonun ocakta yüksek gelmesine
rağmen yıllık bazda yavaşladığına dikkati çekerek,
“Bu enflasyonun gerilediği ve Fed’in daha fazla
faiz artışı yapması veya resesyon yaşanması ge-
rekmeden gelecek yılın başlarında Fed’in enflasyon
hedefine dönme yolunda ilerlediği senaryosunu
değiştirmiyor.” ifadesini kullandı. Verilerde umut
verici olanın, endeksin 3’te 1’ini oluşturan ve
enflasyona önemli ölçüde katkıda bulunan konut
maliyetinin kiralar yumuşadıkça yavaşlayacağı
olduğunu söyleyen Zandi, tedarik zincirinin ra-
hatlamasıyla da araç üretiminin artacağını, sıfır
otomobil fiyatlarının da yakında azalacağını
anlattı. Zandi, verideki can sıkıcı noktanın ise
enerji ve konut hizmetleri dışındaki hizmetler
olarak tanımlanabilecek “süper çekirdek” en-
flasyonun güçlü kalmaya devam etmesi olduğuna
değinerek, “Fed, para politikasının etkileyebileceği
iş gücü maliyetleri tarafından yönlendirildiği
için buna odaklanıyor. Ancak ücret artışı ılımlı
ve sonuçta süper çekirdek enflasyon da ılımlı
olmalı.” değerlendirmesinde bulundu. (AA)

ABD’de bu yılın ilk ayında
beklenenden az yavaşlama
kaydeden enflasyon, ABD
Merkez Bankası’nın (Fed)
enflasyonu yüzde 2
hedefine düşürmek için
faiz artırımlarına devam
edeceğine ilişkin
beklentileri güçlendirdi.

Depremzedelerin
abonelik iptal
hakkı bulunuyor

Deprem mağduru vatandaşların
“mücbir sebep” kapsamında abo-
nelik ve hizmet sözleşmelerini iptal
etmesi imkanı bulunuyor. Taah-
hütlü aboneliklerde ise cayma bedeli
alınmaması için düzenleme yapıl-
ması gerekiyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye
göre, Kahramanmaraş merkezli
depremlerin etkili olduğu bölgede
pek çok vatandaş, ya ücretini öde-
yemeyeceği ya da artık yararlanma
imkanı bulunmadığı için abonelik
sözleşmelerini iptal etmek istiyor.
Bu kapsamda, telefon, internet ya
da dijital televizyon yayıncılığı abo-
neliğine ilişkin sözleşmeler ile spor
salonu ya da dershane gibi kurum-
larla imzalanan hizmet sözleşmeleri
de yer alıyor. Ticaret Bakanlığının
Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeli-
ği’ne göre, tüketici, belirsiz süreli
veya bir yıl ve daha uzun abonelik
sözleşmesini herhangi bir gerekçe
göstermeden ve cezai şart ödeme-
den istediği zaman feshetme hak-
kına sahip bulunuyor. Süresi bir
yıldan az abonelik sözleşmesinde
de tüketicinin hizmetten yararlan-
masına engel olabilecek geçerli bir
sebebin varlığı halinde sözleşme
feshedilebiliyor. Taahhütlü abone-
likler ise belirtilen süre kadar abone
kalmayı taahhüt eden tüketicilerle
yapılıyor. Burada, tüketicinin ta-
ahhütlü aboneliğini süresinden
önce feshetmesi halinde cayma be-
deli talep edilebiliyor. Olağanüstü
hal (OHAL) ilan edilen deprem
bölgesinde internet, telefon gibi
hizmetlerde söz konusu cayma be-
delinin alınmaması için kamunun
düzenleme yapması önem taşıyor.
Taahhütlü aboneliklerde tüketicinin
yerleşim yerinin değişmesi ve ta-
ahhüt konusu hizmetin tüketiciye
yeni yerleşim yerinde aynı nitelikte
sunulmasının fiilen imkansız olması
durumunda, herhangi bir bedel
ödemeden taahhütlü abonelik fes-
hedilebiliyor. Spor salonu ve ders-
hane gibi kurumlarla imzalanan       
hizmet sözleşmelerinde ise deprem
bölgesinde artık bu hizmetin ve-
rilmesi mümkün değilse “ayıplı hiz-
met” kapsamında fesih imkanı bu-
lunuyor.

“BTK DÜZENLEME 
YAPMALI”
Tüketici Konfederasyonu Baş-

kanı Aydın Ağaoğlu, AA muhabi-
rine, OHAL ilan edilen bölgede ta-
hakkuk etmiş ve edecek tüm fatu-
raların dondurulmasını, hayatını
veya evlerini kaybetmiş vatandaş-
ların abonelikleriyle ilgili yüküm-
lülüklerin sonlandırılmasını talep
etti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun (BTK) da telekomü-
nikasyon sektörüne yönelik abo-
nelikler konusunda düzenleme ya-
parak ilgili şirketlere bildirmesi ge-
rektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “İn-
ternet, cep telefonu, sabit telefon,
dijital televizyon yayıncılığı hiz-
metleri sunan işletmelerin, OHAL
ilan edilen ve depremden etkilenen
10 ilimizdeki aboneliklerinde ilgili
tüketicilere şefkatli yaklaşmaları,
alacak ve icra takibinde bulunma-
maları sağlanmalı.” dedi. Teleko-
münikasyon sektörü dışındaki abo-
neliklere ilişkin de değerlendirmede
bulunan Ağaoğlu, şunları kaydetti:
“Ayrıca, bu illerdeki spor salonu,
dershane, kurs ve benzeri abone-
likler, Ticaret Bakanlığının yapacağı
bir düzenlemeyle askıya alınmalı.
Mücbir sebep nedeniyle varsa tü-
keticilerin mükellefiyeti sona er-
dirilmeli. Hizmet almak isteyen
kendisi başvurduğu takdirde hizmet
kaldığı yerden devam ettirilmeli.
Sözleşmelerinin sonlanmasını is-
teyen tüketicilerin yapmış olduğu
ödemelerden aldıkları hizmet tutarı
düşülerek, kalan tutar kendilerine
iade edilmelidir. Kalan abonelik
tutarının iadesinde sorun yaşayan
tüketici, tüketici hakem heyetlerine
66 bin liraya kadar uyuşmazlıklarda
internetten başvuru yapabilir.”

(AA)

Ücretli çalışan sayısı Aralıkta yüzde 7,2 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık
2022 dönemine ilişkin ücretli çalışan
istatistiklerini yayımladı. Buna göre,
Aralık 2021’de 13 milyon 797 bin 768
kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet
sektörleri toplamında ücretli çalışan
sayısı, geçen yılın aynı döneminde
yüzde 7,2 artışla 14 milyon 792 bin
228 kişiye yükseldi. Söz konusu ayda
ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe
yıllık bazda yüzde 6,7, inşaat sektöründe
yüzde 9,2 ve ticaret-hizmet sektöründe
yüzde 7,1 arttı.

AYLIK DEĞİŞİM
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sek-

törleri toplamında ücretli çalışan sayısı
Aralık 2022’de, bir önceki aya göre
yüzde 0,6 artış gösterdi. Bu dönemde
ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe
yüzde 0,4, ticaret-hizmet sektöründe
yüzde 0,5 ve inşaat sektöründe yüzde
1,6 yükseldi.

(AA)

Sanayi, inşaat ve ticaret-
hizmet sektörleri
toplamında ücretli çalışan
sayısı, Aralık 2022’de bir
önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 7,2 artış gösterdi.

İş Bankası 3 milyar liralık
hisse geri alımı yapacak

İş Bankası, Kamuyu Aydınlatma
Platformu’na (KAP) gönderdiği açıkla-
mada, hisse geri alım programı başlat-
tığını duyurdu. Açıklamada, “6 Şubat’ta
yaşanan deprem felaketi sonrasında 14
Şubat’ta Yönetim Kurulumuzca sağlıklı

fiyat oluşumunun desteklenmesi ile
tüm yatırımcıların menfaatlerinin ko-
runması amacıyla Sermaye Piyasası Ku-
rulu’nun 14 Şubat tarih, 2023/10 sayılı
bülteni ile duyurulan 9/177 sayılı İlke
Kararı kapsamında Bankamız C grubu
paylarının Borsa İstanbul nezdindeki
piyasadan geri alınabilmesi, geri alıma
konu edilebilecek azami pay sayısının
330 milyon adet olarak belirlenmesi,
geri alım için kullanılabilecek azami
fon tutarının 3 milyar TL olarak belir-
lenmesi, belirlenen limitler dahilindeki
geri alım işlemlerinin yerine getirilmesi
için Genel Müdürlük 31 Aralık 2023
tarihine kadar yetkili kılınmıştır.” ifa-
delerine yer verildi. (AA)

İş Bankası, pay
piyasasında sağlıklı
fiyat oluşumunu
desteklemek amacıyla 
3 milyar liralık hisse
geri alım programı
başlattı.
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Pakistan Başbakanı Şerif
dayanışma için Türkiye’ye geliyor

Dost ve kardeş
Pakistan
Başbakanı
Şahbaz Şerif,
“Türkiye’nin
tarih boyunca,
depremler, seller
ve zor
zamanlarda
Pakistan’ın
yanında
durduğu gibi bu
keder anında biz
Türkiye’nin
yanınızda
duruyoruz.”
dedi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, “as-
rın felaketi” olarak nitelenen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerin ardın-
dan dayanışma göstermek için Türkiye’ye
gelecek. Bugün Ankara’da olması plan-
lanan Başbakan Şerif’in, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bek-
leniyor. Depremin 3’üncü günü Türkiye’ye
geleceğini açıklayan Şerif, ziyaretini er-
telemişti. Karaçi’de AMAN-2023 çok
uluslu deniz tatbikatının kapanış gü-
nünde Pakistan Deniz İkmal Gemisi’ni
ziyaret eden Başbakan Şerif, burada AA
muhabirine açıklamalarda bulundu. Şerif,
Kahramanmaraş merkezli depremlerin
çok yıkıcı olduğunu ifade ederek “Tür-
kiye’nin tarih boyunca, depremler, seller
ve zor zamanlarda Pakistan’ın yanında
durduğu gibi bu keder anında biz Tür-

kiye’nin yanınızda duruyoruz; tıpkı bir
aile gibi.” dedi. Deprem sebebiyle binlerce
kişinin hayatını kaybettiğini ve önemli
ölçüde mal kaybı yaşandığını hatırlatan
Şerif, “Depremin yaşandığı gün kardeşim
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile konuştum. O günden bu yana biz
yardım malzemelerini hava yolu ve kara
yolu göndermek ile meşgulüz.” diye ko-
nuştu. Şerif, Pakistan Deniz Kuvvetleri
Komutanı Oramiral Muhammed Amjad
Khan Niazi’nin Türkiye’ye büyük mik-
tarda yardım malzemesi gönderebilmek
için gemi önerisinde bulunduğunu ak-
tararak Pakistan Hava Kuvvetleri ve Pa-
kistan Uluslararası Havayollarının (PIA)
Türkiye’ye personel taşımakla meşgul
olduğunu vurguladı. Türk Hava Kuvvet-
leri ve Türk Hava Yollarının (THY) da

Pakistan’a gelerek yardım malzemelerini
Türkiye’ye taşıdığını anlatan Başbakan
Şerif, “Türkiye’deki kardeşlerime Pakistan
hükümeti ve halkı adına içten taziyelerimi
sunuyorum. Pakistan ve Türkiye bir ruh
ve iki kalbe sahip iki kardeş ülke, aile
gibi.” ifadelerini kullandı. Şerif, Türkiye’ye
ellerinden gelen desteği sonuna vere-
ceklerini dile getirdi.

PAKİSTAN’IN GÖNDERDİĞİ 
YARDIMLAR
Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA),

bazı siyasi partiler ve sivil toplum ör-
gütleri, ülkenin çeşitli şehirlerinde Türkiye
ve Suriye’deki depremzedeler için yardım
noktaları oluşturdu. Al Khidmat Vakfı,
Khubaib Vakfı ve Beytüsselam Refah
Vakfı ile Pakistan’dan çeşitli STK’ler,

deprem bölgesinde sahada faaliyetlerini
sürdürüyor. Pakistan, 7 Şubat’tan bu
yana Türkiye’ye destek için 16 uçak gön-
dermişti. Bu yardımlardan ikisi THY ve
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçaklarla
taşınmıştı. Diğer yardımlar ise Pakistan
Hava Kuvvetleri ve PIA’ya ait 14 uçak
seferiyle Türkiye’ye ulaştırılmıştı. Pakis-
tan’dan Türkiye ve Suriye’ye kara yo-
lundan ulaştırılmak üzere yardım mal-
zemesi taşıyan 16 tır, 11 Şubat’ta yola
çıkmıştı. İslamabad yönetimi, ülke ge-
nelinde devlete bağlı okullarda yardım
toplanmasını kararlaştırmıştı. Bakanlar
Kurulunun tüm üyelerinin bir aylık ma-
aşları ve tüm devlet çalışanlarının ma-
aşlarının bir günlük kısmının, oluşturulan
yardım fonuna bağışlanmasına karar ve-
rilmişti. (AA)

İçişleri Bakanı Soylu: “Kim eksik yapmışsa tespiti yapılıyor”

Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Mer-
kezi’nde açıklama yapan İçişleri Bakanı Sü-
leyman Soylu, hükümet olarak depremlerin
yaralarını sarmak için büyük mücadele ver-
diklerini, adımlarını her noktaya ve vatandaşa
ulaşmak için attıklarını söyledi. Türkiye’nin
karşı karşıya kaldığı yıkımın büyüklüğüne
işaret eden Soylu, Kahramanmaraş’ın yüzde

40’ında hasar tespit çalışmalarının yapıldığını
bildirdi. Bazı kişilerin, “Bu kadar çabuk hasar
tespiti yapılabilir mi?” sorusunu yönelttiğini
aktaran Soylu, hasar tespiti yapan 7 bin kişinin
bulunduğunu kaydetti. Soylu, bu işlemlerin,
önceki depremlerin ardından da ölçekleri dik-
kate alındığında hemen hemen aynı zaman
diliminde gerçekleştirildiğini belirterek, ilk
hasar tespitinin, karşı karşıya kalınan durumun
fotoğrafını ortaya koyacağını, itiraz süreçlerinin
ardından da bunların netleşeceğini ifade etti.
Bakan Soylu, şu ana kadar yapılan tespitlere
göre, Kahramanmaraş’ın dörtte birinin, ilk
etapta ya yıkılmış ya ağır hasar ya da acil yıkı-
lacak kapsamı içerisinde olduğunu bildirdi.
Antakya merkezinde hasar tespiti çalışması
sonuçlarına göre de bu rakamın yüzde 50’nin
üzerinde olduğunu anlatan Soylu, işlemlerin
devam ettiğini kaydetti.

“İNCELEMELER TEKER TEKER 
DEVAM EDİYOR”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremin

ardından bütün süreçlerin yargı gözetiminde
devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:
“Bugünkü ve bundan sonraki soruşturmalara
konu olacak binalardaki yapım eksiklerinden
kaynaklanan süreçlerle alakalı yargı gözeti-
minde, Çevre, Şehircilik Bakanlığı ve ilgili tüm
birimlerimiz, bilirkişiler, savcılar, alınan kanıtlar,
bunların incelenmesi teker teker devam et-
mektedir. Aziz vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz
şudur, burada kim eksiklik yapmışsa, binanın
yapımında bir eksiklik söz konusuysa, binanın
yapımından sonra yapılanlar söz konusuysa
elbette ki bunların hepsinin tespitine yönelik
delillendirilmeler bütün binalarda devam et-
mektedir. Bunlar yapılmadan da herhangi bir
enkaz kaldırılmamaktadır.” Ağır hasarlı ve
acil yıkılacak binaların bulunduğuna işaret
eden Süleyman Soylu, bu binaların içine girilip
girilmeyeceğine yönelik kararın, Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerince
alınacağını aktardı. İçine girilmesi mümkün
olabilen binalara güvenlik ekipleriyle birlikte
girileceğini ifade eden Bakan Soylu, “Burada
yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı binalarda
kolluk kuvvetlerimiz sürekli binaların etra-
fındadır, bulunmaya devam edecektir. O bi-
nanın sahibi olan arkadaşlarımız herhangi

bir güvenlik riski olup da ‘Acaba orada ne olu-
yor?’ diye bir endişe içinde bulunmasınlar.
Şehirlerimizde bir kolluk kuvveti varsa şu
anda üç kolluk kuvveti var. Bu şehirlerdeki
güvenlik güçlerimizin sayısını üçe katladık.”
diye konuştu. Soylu, öte yandan binaların nu-
maralandırıldığını belirterek, “Binalara barkotlar
yerleştiriliyor. Bu sistem eskiden olduğu gibi
aynı şekilde devam etmektedir. Alınacak enkazlar
numunesi alınmış, kanıtı alınmış ve ‘artık
enkaz kaldırma yapılabilir’ denilen ölçüde en-
kazlar kaldırılacak.” dedi.

“EN ÇOK İHTİYAÇ BUGÜN VAR”
Deprem bölgesindeki aşevlerinin bir yıllık

süreçte sürdürülebilir olması gerektiğini vur-
gulayan Soylu, “Aşevlerinin yemek yapmaya
ve milletimize yemek hizmeti vermeye yönelik
ihtiyaçlarını sürdürülebilir kılmamız lazım.
Kuru gıdayı, hijyeni ve birinci el giysileri de
sürdürülebilir kılmamız gerekiyor.” dedi. “Binlerce
araba geldi. Çok büyük tıkanıklık var. Acaba
daha ihtiyaç yok mu?” değerlendirmesi yapıl-
dığını aktaran Soylu, “En çok ihtiyaç bugün
var.” vurgusunu yaptı. Soylu, “Kahramanmaraş’ta
şu anda 215 enkazda arama kurtarma çalışmaları
devam ediyor. Nitelikli binalar kaldı. Nitelikli
binalardaki arama kurtarma çalışmalarını bazı
binalarda 24 saat esasıyla devam
ettiriyoruz.” bilgisini verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, deprem-
zedelere ilk etapta hane
başına 10’ar bin lira des-
tekte bulunulacağı yönün-
deki açıklamasını ha-
tırlatan Soylu, “Bu
kapsamda şu

ana kadar 335 bin 956 ailenin hesaplarına
10’ar bin lira gönderildi.” dedi. Çevre, Şehircilik
ve İklim Değişikliği Bakanlığının hasar tespitlerini
sürdüğüne değinen Soylu, “İlk etapta 335 bin
956 tespit yapıldı, yapılmaya devam ediyor.
Hasar tespitlerinin ortalama yüzde 30-35 civarı
tespit edilmişse bu, daha üçte biridir. Hane
başına 10’ar bin lira, depremzede ailelerin he-
saplara aktarılmaya devam edilecek.” değer-
lendirmelerinde bulundu. 1833 dernek ve sivil
toplum kuruluşunun 59 bin 814 kişiyle bölgede
çalıştığını belirten Soylu, şunları kaydetti: “Mu-
hakkak ki iyi niyetliler olduğu gibi aldığı desteği
tam yerine ulaştıramayanlar veya az da olsa
bunun istismarını yapmak isteyenler de olabilir.
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüz,
bu konuda gerekli bütün denetimleri yani ne
almış, nereye gitmiş, ne olmuş, yarın öbür gün
herhangi bir tartışmaya, istismara mahal ver-
memek için yapıyor. Bu, yalnızca bu alana
yönelik değil. Toplanan bağışlarla ilgili ne har-
candı, nereye harcandı, ne kadar harcandı?
Bu, geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde
de aynı istikamette devam edecek. Bizim birçok
AFAD da sivil toplum da dahil çalıştığımız sivil
toplum kuruluşu ve dernek var. Bunlar kendileri
isterler yani ‘Bizi denetleyin ve biz bu konuda
milletimize ve bağışçılarımıza karşı bir mah-
cubiyet içinde olmayalım.’ diye. Bu durumla

karşı karşıya geldiği-
mizde bu ortaya

koyulur. Bunu is-
tismar eden, bu
konuda devletle

eş koşmaya
çalışan varsa
da elbette ki

gereği yerine
getirilecek.”

(AA)

 İLAN 
YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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Belediye Encümeni’nin 17/01/2023 tarih ve 2023/303 sayılı kararı Mev-
lana Mahallesi 813 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 parseller (51 
parsel kısmi olarak), 814 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,32 ,33, 35, 
37, 46, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 parseller (37 parsel kısmi ola-
rak), 4564 ada 7 ve 8 parseller, 4565 ada 6 parsel, 4566 ada 9 ve 10 
parseller, 4569 ada 1 parsel, 4576 ada 1 ve 2 parseller, 4577 ada 1, 2, 5 
ve 6 parseller, 4578 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 parseller, 4580 ada 1, 3, 4, 
5, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15 ve 16 parsellerde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 
18. Maddesine istinaden hazırlanan düzenleme haritası ve dağıtım cet-
velleri 24/01/2023 tarihinde Plan ve Proje Müdürlüğü ilan tahtasında 1 ay 
müddetle askıya çıkarılmıştır. 
İlgililere veya ölmüş iseler miraçılarına tebliğ olunur.

Bakan Soylu,
Kahramanmaraş
merkezli depremlerin
ardından yıkılan
binalara yönelik
soruşturmalara ilişkin
“Kim eksiklik
yapmışsa, bunların
hepsinin tespitine
yönelik
delillendirilmeler bütün
binalarda devam
etmektedir” dedi.

Çelik: “Seçimle ilgili
bir şey konuşmayı
yanlış buluruz”

AK Parti Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik,
“Şu anda biz yaraları sarmanın
mücadelesini veriyoruz. Canları-
mızı kurtarmanın mücadelesini
veriyoruz. Seçimle ilgili herhangi
bir şey konuşmayı çok yanlış bu-
luruz.” dedi. AK Parti Genel Başkan
Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer
Çelik, Yüreğir Belediyesi’nde AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
sahada, afet alanında büyük bir
mücadelenin olduğunu söyledi.
Adana’da arama kurtarma çalış-
malarının tamamlandığını belirten
Çelik, kentte dışarıdaki vatandaş-
ların koşullarını iyileştirmeye, ya-
ralıların yaralarını sarmaya odak-
landıklarını dile getirdi. Diğer şe-
hirlerde enkazlarda arama kur-
tarma çalışmalarının sürdüğünü
aktaran Çelik, “Enkazdan canlı-
larımızı kurtarma, sağ salim onlara
kavuşma gayreti devam ediyor.
Her duyduğumuz haberle sevini-
yoruz. Bugün de bu şekilde haber
duymak bizi çok memnun etti.
Tabii aynı zamanda da evleri yı-
kılmış, dışarıda olan vatandaşla-
rımızın ihtiyaçlarının karşılanması
konusunda büyük bir koordinas-
yon var. Şunu söylemek isterim
koordinasyon ve diğer afetle mü-
cadelenin gerekleri konusunda el-
den gelen gayret üstün bir çabayla
gösterildi.” diye konuştu. 

Çelik, seçim tarihiyle ilgili tar-
tışmalara da değinerek, şunları
kaydetti: “Şu anda biz canlarımızı
enkazdan kurtarmanın derdin-
deyiz. Şu anda biz yaraları sar-
manın mücadelesini veriyoruz.
Canlarımızı kurtarmanın müca-
delesini veriyoruz. Seçimle ilgili
herhangi bir şey konuşmayı çok
yanlış buluruz. Hiçbir şekilde doğ-
ru bulmayız. Bugün tek günde-
mimiz var. Bu canlarımızı nasıl
kurtarırız. Bu yaraları nasıl sararız.
Dışarıda evsiz kalmış vatandaşı-
mızın yanında olmaya nasıl devam
ederiz. Bu afetle verdiğimiz mü-
cadeleyi sahadan hiç ayrılmadan
nasıl sürdürürüz... Onun dışında
seçim ya da başka bir şeyin ko-
nuşulması söz konusu bile değil.
Cenazelerimizi defnederken, yaralı
insanımıza sahip çıkarken böyle
bir şeyi hiçbir şekilde konuşmayız.
Bu tip konuşmaların da bizimle
bir ilgisi yoktur.”

(AA)

Erdoğan’dan, Baykal
ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan, vefat eden eski CHP Ge-
nel Başkanı ve Antalya Milletvekili
Deniz Baykal’ın ailesine taziye zi-
yaretinde bulundu.

Eşi Emine Erdoğan ile Baykal’ın
Beysukent’teki evine gelen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, Baykal’ın eşi
Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal ve
oğlu Ataç Baykal’a başsağlığı di-
leklerini iletti.

(AA)
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği
Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
(TOKİ) tarafından Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerden etkilenen bölgelerde
evleri yıkılan ya da ağır hasar gören va-
tandaşların konut ihtiyacının karşılan-
ması için mart başı itibarıyla 30 bin ko-
nutun inşasına başlanacak. AA muha-
birinin derlediği bilgilere göre, TOKİ,
afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun
olduğu alanlar ile deprem bölgelerinde
kalıcı konutlar inşa ediyor. 2003’ten bu
yana ürettiği 1 milyon 180 bin konut ile
insanlara sağlıklı ve güvenli evler sunan
TOKİ, 6 Şubat’ta yaşanan depremlerden
etkilenen Kahramanmaraş’ta 5 bin 545,
Hatay’da 8 bin 18, Osmaniye’de 3 bin
323, Malatya’da 20 bin 605, Şanlıurfa’da
17 bin 261, Diyarbakır’da 20 bin 912,
Gaziantep’te 27 bin 947, Adıyaman’da
7 bin 65, Adana’da 21 bin 154, Kilis’te
ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin
759 konut inşa etti. Kahramanmaraş
merkezli depremlerden etkilenen 10 ilde
TOKİ’nin depreme dayanıklı sistemlerle
inşa ettiği binaların hiçbirinde yıkım ve
yapısal hasar oluşmadı. Bölgede, mart
başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına
başlanması planlanıyor. Kademeli olarak
diğer konut projelerine başlanması da
hedefleniyor.

FAY HATLARININ UZAĞINDAKİ 
REZERV ALANLARDA İNŞA 
ÇALIŞMALARINA BAŞLANACAK
Bu kapsamda bölgede yeni inşa edi-

lecek konutlar ve şehirlerle ilgili Çevre,
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
ile TOKİ tarafından hazırlıklar yürütü-
lüyor. Hasar tespit çalışmalarının ta-
mamlanmasının ardından, bilimsel ça-
lışmalarla yerinde ihya edilebilecek binalar
tespit edilecek. Bu çalışmalar sonucu
yerinde ihyasının uygun görülmeyen
başka yere taşınması gereken binaların,
fay hatlarının uzağında belirlenecek re-
zerv alanlarda inşa çalışmalarına hemen
başlanacak. TOKİ tarafından etaplar ha-
linde yapılması planlanan inşa çalışma-

larında ilk olarak, her bir parsel için ayrı
ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik
hesaplarının yapılabilmesi için zemin
araştırma verileri ile geoteknik değer-
lendirmeleri içeren zemin etüt raporu
çıkartılacak. Rapordan alınan veriler
doğrultusunda da başta Deprem Yönet-
meliği olmak üzere yürürlükteki tüm
ilgili kanun ve yönetmeliklere göre pro-
jeler hazırlanacak.

KONUTLAR ZEMİN 
ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK
Depremden etkilenen bölgeler için

projelendirmede konutların zemin artı
3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması
planlanıyor. TOKİ, binalarında uyguladığı
“radye temel”, “tünel kalıp taşıyıcı sistem”,

“yüksek beton dayanımı” gibi binada
oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı
en aza indiren depreme karşı çözümlerini
yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak.
Bu bölgede de ihtiyaca göre tüm bu
sosyal donatıların da yapılması öngörü-
lüyor.

HEDEF 1 YIL İÇİNDE 
KONUTLARI TAMAMLAMAK
TOKİ tarafından deprem bölgesinin

tamamındaki konut ihtiyacını çözecek
sayıda kaliteli ve güvenli yapının inşasının
1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.
Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar
gören vatandaşlar için yapımı tamam-
lanan konutlar, etaplar halinde hak sa-
hiplerine teslim edilecek. (AA)

Bilimsel çalışmalar
sonucunda yerinde ihya
edilebilecek binaların
yerinde, başka yere
taşınması gereken
binaların da fay
hatlarının uzağında
belirlenecek rezerv
alanlarda inşa
çalışmalarına hemen
başlanacak.

Depremzede 10 ilde 30 bin
konutun inşasına başlanacak

Deprem bölgesinde 50 bin 576
binanın acil yıkılması gerekiyor

Kurum, sosyal medya hesabından Kah-
ramanmaraş merkezli depremden etkilenen
illerde yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin
bilgi verdi. Hasar tespit çalışmalarının 7 bin
100 personelle sürdürüldüğünü belirten Ku-
rum, “387 bin 346 bina incelendi. Şu ana ka-
darki tespitlerimize göre acil yıkılması gereken
50 bin 576 bina var. 279 bin 655 bina az
hasarlı veya hasarsız. Acil yıkılması gerekenleri
hızla yıkıp güvenli konutlar inşa edeceğiz.”
ifadelerini kullandı. Bakanlıktan yapılan açık-
lamaya göre, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü,
20’nin üzerinde üniversiteden 400 profesör
ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini
aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde
çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespit ça-
lışmalarında yer almak isteyen farklı kurum
ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mü-
hendisi, eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre
belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

DÜN İTİBARIYLA 1 MİLYON 
856 BİN 864 BAĞIMSIZ BİRİMDE 
İNCELEME YAPILDI
Bakanlık, dün itibarıyla yapılan hasar

tespit çalışmalarında 387 bin 346 binada yer
alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde
inceleme yaptı. Yürütülen çalışmalarda 50
bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız
birimin, acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve
yıkık olduğu tespit edildi. 11 bin 114 binada
bulunan 71 bin 174 bağımsız birimin orta
hasarlı, 99 bin 300 binadaki 640 bin 131 ba-
ğımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada

yer alan 762 bin 627 bağımsız birimin ise ha-
sarsız olduğu tespit edildi.

DEPREMDEN ETKİLENEN 
İLLERDEKİ HASARLAR
Kahramanmaraş merkezli depremlerden

etkilenen illerdeki hasar tespit çalışmaları
şöyle: “Adana’da toplam 5 bin 797 binada
106 bin 474 bağımsız birimde hasar tespit
çalışması yapıldı. Buna göre 46 binadaki 1074
bağımsız bölümün acil yıkılması gereken ağır
hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 235
binada bulunan 5 bin 755 bağımsız birimin
orta hasarlı, 1342 binadaki 31 bin 465 bağımsız
birimin az hasarlı, 3 bin 913 binadaki 66 bin
74 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu tespit
edildi. Adıyaman’da toplam 28 bin 766 binada
yapılan çalışmada 102 bin 932 bağımsız
birimin hasar tespit çalışması yapıldı. Çalış-
malarda 6 bin 108 binadaki 28 bin 265 ba-
ğımsız birimin acil yıkılması gereken ağır
hasarlı ve yıkık olduğu belirlendi. 2 bin 285
binadaki 10 bin 195 bağımsız birimin orta
hasarlı, 9 bin 859 binada bulunan 34 bin 169
bağımsız birimin az hasarlı, 7 bin 60 binada
yer alan 16 bin 53 bağımsız birimin de hasarsız
olduğu kaydedildi. Diyarbakır’da toplam 24
bin 314 binada 262 bin 702 bağımsız birimde
hasar tespit çalışması yürütüldü. 520 binada
yer alan 6 bin 69 bağımsız birimin acil yıkılması
gereken ağır hasarlı ve yıkık olarak açıklandı.
611 binadaki 9 bin 199 bağımsız birimin
orta hasarlı, 5 bin 367 binada bulunan 76
bin 498 bağımsız birimin az hasarlı, 15 bin

471 binadaki 159 bin 827 bağımsız birimin
ise hasarsız olduğu tespit edildi. Elazığ’da
toplam 2 bin 488 binada 24 bin 734 bağımsız
birimde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.
587 binadaki 3 bin 675 bağımsız birimin acil
yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu
belirlendi. 1118 binada yer alan 12 bin 204
bağımsız birimin az hasarlı, 541 binadaki 7
bin 371 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu
kayıt altına alındı. Gaziantep’te toplam 130
bin 331 binadaki 487 bin 814 bağımsız
birimde hasar tespit çalışması yapıldı. 11 bin
922 binadaki 27 bin 987 bağımsız birimin
acil yıkılması gereken ağır hasarlı ve yıkık ol-
duğu belirlendi. 3 bin 803 binada bulunan
14 bin 552 bağımsız birimin orta hasarlı, 25
bin 187 binadaki 150 bin 472 bağımsız birimin
az hasarlı, 71 bin 694 binada bulunan 252
bin 147 bağımsız birimin de hasarsız olduğu
tespit edildi. Hatay’da toplam 49 bin 470
binada 183 bin 291 bağımsız birimde hasar
tespit çalışması yapıldı. 10 bin 911 binada
bulunan 54 bin 468 bağımsız birimin acil yı-
kılması gereken ağır hasarlı ve yıkık olduğu
tespit edildi. 1812 binadaki 13 bin 38 bağımsız
birimin orta hasarlı, 13 bin 162 binadaki 49
bin 564 bağımsız birimin az hasarlı, 21 bin
51 binada bulunan 56 bin 766 bağımsız
birimin de hasarsız olduğu belirlendi. Kahra-
manmaraş’ta toplam 57 bin 87 binada bulunan
222 bin 863 bağımsız birimde hasar tespitinde
bulunuldu. 

(AA)

Ömer Uğur Gençcan,
Yargıtay 2. Hukuk
Dairesi Başkanlığına
yeniden seçildi

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı
Ömer Uğur Gençcan, görev süresinin
dolmasının ardından yapılan seçimde
daire başkanlığına yeniden seçildi.
Yargıtay Büyük Genel Kurulunca,
Gençcan’ın görev süresinin dolması
nedeniyle Yargıtay 2. Hukuk Daire-
sinin başkanını belirlemek için seçim
yapıldı. Yargıtay üye sayısının salt ço-
ğunluğunun oyunu alan Gençcan, ye-
niden Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin
başkanı oldu. (AA)

Beşir Derneği görevlisi
kalp krizi nedeniyle öldü

Depremlerin merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ta arama kurtarma ça-
lışmalarına katılan Beşir Derneği Afet
Müdahale ve Lojistik Birim Müdürü
Metin Doruklu, kalp krizi sonucu ha-
yatını kaybetti. Depremin hemen ar-
dından kente gelen ve o tarihten bu
yana bölgede görev yapan Beşir Der-
neği Afet Müdahale ve Lojistik Birim
Müdürü Doruklu, enkazda yürütülen
çalışmaların ardından dinlenmek için
geldiği derneğin koordinasyon mer-
kezinde kalp krizi geçirdi. Doruklu,
doktorların müdahalesine rağmen
kurtarılamadı. Cenaze, Kocaeli’nin
Gölcük ilçesine gönderildi. (AA)

Vural Savaş öldü!
Antalya’da 21 Ağustos 1938’te do-

ğan Vural Savaş, Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesinden 1969 yılında me-
zun olduktan sonra Ankara hakim
adayı olarak mesleğe başladı. Yargıtay
üyeliğine 1987’de seçilen Savaş, 17
Ocak 1997’de Yargıtay Cumhuriyet
Başsavcısı oldu. Savaş, 19 Ocak 2001’de,
kendi isteği ile emekliye ayrıldı. Vural
Savaş, 4 Ciltlik “Türk Ceza Kanununun
Yorumu”, 2 Ciltlik “Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanununun Yorumu” adlı ortak
eserlerinin yanı sıra “İrtica ve Şeriata
Karşı Militan Demokrasi”nin de ara-
larında bulunduğu birçok kitap yazdı.
(AA)

Basın camiası
yüzyılın afetinde
tek vücut oldu

Basın İlan Kurumu öncülüğün-
de başlatılan yardım kampanyasına
büyük destek veren gazeteler şim-
diye kadar yaklaşık 4 milyon TL
katkı sağladı. Kurum çalışanlarının
depremzedelere desteği 2 milyon
TL’yi aştı. Depremde büyük kayıplar
veren basın camiası da ‘yüzyılın
en kötü doğal afeti’ olarak adlan-
dırılan felakette maddi ve manevi
her türlü katkıyı verebilmek için
büyük bir dayanışma örneği ser-
giledi. Basın İlan Kurumu koordi-
nasyonuyla gerçekleştirilen yardım
kampanyasına ülke genelinde şim-
diye kadar 442 gazete kuruluşu
destek verirken toplanan miktar
4 milyon TL’ye ulaştı.

GAZETELER, RESMİ İLAN 
GELİRLERİNİ BAĞIŞLADI
Türkiye’nin gazetelerini tek vü-

cut haline getiren yardım kam-
panyası, Artvin’deki gazetecilerin
harekete geçmesiyle başladı. Art-
vin’deki 9 gazetenin bir aylık resmi
ilan gelirlerinin yüzde 10’unu afet-
zedelere bağışladıklarını açıklama-
sının ardından Basın İlan Kurumu
Genel Müdürü Cavit Erkılınç ön-
derliğinde bağış kampanyası baş-
latıldı. Kurumun Şube Müdürlükleri
aracılığıyla yürütülen kampanyaya
ülke genelindeki basın kuruluşla-
rının desteği çığ gibi büyüdü. Basın
kuruluşları, Basın İlan Kurumu
aracılığıyla yayımladıkları resmi
ilanlardan elde ettikleri gelirlerin
belirli bir oranını ya da tamamını
bağışlayarak kampanyaya destek
verdi. Şu ana kadar 442 gazete
bağış kampanyasına katılırken top-
lanan miktar yaklaşık 4 milyon TL
oldu. Bazı gazeteler önümüzdeki
aylara ilişkin resmi ilan gelirlerinin
bir kısmını da bağışlamayı taahhüt
ederek depremden zarar görenlere
desteklerini sürdüreceklerini beyan
etti. Kampanyanın, daha fazla ka-
tılımla önümüzdeki günlerde de
sürmesi bekleniyor. (AA)

“Ermenistan bu zor
günümüzde insanımıza
dostluk elini uzattı”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, “Ermenistan, bu zor günü-
müzde insanımıza dostluk elini
uzattı, dayanışma ve işbirliği ser-
giledi.” dedi.

Çavuşoğlu, Ermenistan Dışişleri
Bakanı Ararat Mirzoyan ile Dışişleri
Bakanlığındaki görüşmesinin ar-
dından düzenlenen ortak basın
toplantısında konuştu. Deprem-
lerin ardından Ermenistan’ın Tür-
kiye’ye 28 kişilik arama kurtarma
ekibi gönderdiğini aktaran Çavu-
şoğlu, Ermenistan ekibinin 8 Şu-
bat’tan bu yana Adıyaman’da canla
başla çalıştığını dile getirdi. Çavu-
şoğlu, Ermenistan arama kurtarma
ekiplerinin küçük bir kızı ve kadını
kurtardığını belirterek, “Onlara da
çok teşekkür etmek istiyorum. Ger-
çekten canla başla çalıştılar ve va-
tandaşlarımızı kurtarırken de ne
kadar mutlu olduklarını gördük.”
dedi. Ermenistan’ın Türkiye’ye 100
tonluk insani yardım yolladığını,
mevkidaşı Mirzoyan’ın bugünkü
görüşmede de ilave yardımları gön-
dereceklerini söylediğini kaydeden
Çavuşoğlu, Ermenistan’ın, Türki-
ye’ye sürekli ilave isteklerinin olup
olmadığını sorduğunu aktardı. Ça-
vuşoğlu, “Ermenistan, bu zor gü-
nümüzde insanımıza dostluk elini
uzattı, dayanışma ve işbirliği ser-
giledi.” diyerek, Ermenistan’ın
1999’da Gölcük depreminin ardın-
dan da Türkiye’ye insani yardım
malzemesi gönderdiğini hatırlattı.
Ermenistan Dışişleri Bakanı Mir-
zoyan da, “Bu zor anlarda Türki-
ye’de bulunarak bir kez daha barışı
inşa konusundaki isteğimizi teyit
etmek istiyorum.” diye konuştu.

(AA)
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YIL: 12
SAYI: 2726

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

Bursa Büyükşehir Belediyesinden ya-
pılan açıklamaya göre, Gemlik Belediyesi
ile Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası işbir-
liğinde kurulan konteyner kentin tüm
altyapı hizmetleri Bursa Su ve Kanali-
zasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BUSKİ)
tarafından sağlanıyor. Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti
Bursa milletvekilleri Refik Özen ve Zafer
Işık, İskenderun Belediye Başkanı Fatih

Tosyalı ve AK Parti Merkez Karar Yönetim
Kurulu Üyesi Ayhan Salman ile içme
suyu ve kanalizasyon bağlantılarının
BUSKİ ekipleri tarafından yapıldığı kon-
teyner kentte incelemelerde bulundu.
Konteyner kente yerleşen depremzede-
lerle sohbet edip sorunlarını dinleyen
Aktaş, sadece İskenderun’da değil tüm
deprem bölgelerinde hummalı bir çalışma
sergilendiğini vurguladı. Aktaş, yaralara
merhem olmak, yoklukları giderebilmek
adına olağanüstü gayret sarf edildiğini
belirterek, Hatay’ın depremden en çok
etkilenen şehir olduğunu bildirdi. İs-
kenderun’un da Hatay’ın en büyük ilçesi
olduğunu anlatan Aktaş, şunları kaydetti:

“İskenderun’da da ciddi hasarlı binalar
ve yıkılmış binalar var. Bu noktada
burada da olağanüstü gayret var. Emeği
geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ederim. Burada oluşturulan Gemlik Kon-
teyner Kenti’nin altyapısıyla alakalı sıkıntı
vardı. Hemen tam donanımlı araçlarla
10 kişilik iki ekibi gönderdik. Herkes
işin bir ucundan tutmuş ve burada hayatı
normalleştirmek adına olağanüstü bir
gayret söz konusu.” AK Parti Bursa Mil-
letvekili Zafer Işık da depremin ilk gü-
nünden beri bölgede olduğunu dile ge-
tirerek, “Bölgemizden gelen yardımları
burada eksiksiz şekilde deprem mağ-
durlarına sunmaya gayret ediyoruz. Özel-

likle Gemlik’in bu bölgede ciddi etkisi
var. Buraya bölgedeki kimsenin sırtına
yük olmadan bir konteyner kent kurduk.
Depremzedelere her türlü hizmeti ver-
meye gayret ediyoruz.” ifadesini kullandı.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen
de devlet millet işbirliğiyle yaraları sar-
maya çalıştıklarını vurguladı. İskenderun
Belediye Başkanı Fatih Tosyalı da ilçede
yaklaşık 371 binanın hasarlı olduğunu
2 bin 800 İskenderunlunun hayatını
kaybettiğini bildirdi. Ülkenin dört bir
yanından yardım geldiğini vurgulayan
Tosyalı, “Sorunları en kısa sürede çözmek
için elimizden gelen her türlü gayreti
gösteriyoruz. Yanımızda olan tüm kurum
ve kuruluşlara, birbirinden kıymetli be-
lediyelerimize, milletvekillerimize, ba-
kanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza,
derneklerimize ayrı ayrı teşekkür edi-
yorum. Bizler için harcadıkları 1 lira,
100 bin katı ile kendilerinin gelir hane-
lerine yazılsın.” açıklamasında bulundu.
Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha
sonra konteyner kentte kalan çocuklara
oyuncak hediye etti. (AA)

“Asrın felaketi” olarak
nitelenen Kahramanmaraş
merkezli 7,7 ve 7,6
büyüklüğündeki
depremlerde çok sayıda
binanın yıkıldığı veya
hasar gördüğü Hatay’ın
İskenderun ilçesine
“Gemlik Konteyner 
Kenti” oluşturuldu.

“Sadece vazelin buldum, biraz vazelin yedik”
Kahramanmaraş’ta eşiyle enkazdan 202. saatte çıkan depremzede yaşadıklarını anlattı:

Depremlerin ardından Aktaş Apart-
manı’nda Bursa Arama Kurtarma Spor
Kulübü Derneği (BAKUT), Adapazarı
Belediyesi personeli ve Bursa Gürsu
Arama Kurtarma ekiplerinin yürüttüğü
çalışmada enkaz altından ses alınması
sonrası Muharrem ve eşi Hidayet Polat
ile iletişim kuruldu. Ekiplerin çalışması
sonucu önce Muharrem Polat, ardından
eşi Hidayet Polat ekiplerin desteğiyle
çıkarıldı. Yürüyerek çıkan çift, sağlık
ekiplerince sedyeye yatırılarak ambu-
lansla Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine
kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan
Muharrem Polat, AA muhabirine, enkaz
altında yaşadıkları anlattı. Deprem ol-
duğunda telefonunu kaybettiğini an-

latan Polat, “Depremin ilk günü tele-
fonlar kayıptı. Alarmı 08.45’e kurmuş-
tum, alarm çalınca, telefon yatağın
altına girmiş, yatak zemine oturmuştu.
Yatağı kaldırıp telefonu aldık, onun ışı-
ğıyla idare ettik.” dedi. Enkaz altındaki
2 çocuklarının hayatını kaybettiğini,
kucaklarındaki 6 aylık bebeklerini de
hayatta tutmak için çok uğraştıklarını
dile getiren Polat, şunları kaydetti: “En-
kaz altında hiçbir şey yemedik. Sadece

vazelin buldum, biraz vazelin yedik.
Tabii sıkıntı yaşatır mı bilmiyorum ağ-
zımız bayağı bir kapanmıştı. Bir yemek
kaşığı kadar kendi imkanımızla erittik,
orada beklettik onu da içemedik zaten
tekrardan tükürdük. 6 aylık oğlum Mu-
hammet Alparslan vardı, onu ağzımdan
çıkarttığım tükürükle beslemeye çalı-
şıyordum, eşimin artık sütü gelmiyordu.
Enkazın altında 5. gün artık Muhammet
Alparslan dayanamadı, ben nabzına

baktım, kalbini dinledim sabah vefat
etti.” Enkaz altında 7’inci gün kar suyuna
ulaştıklarını belirten Polat, bu anları
şöyle anlattı: “Yer lamine parkeydi. İlk
depremde yer kapalıydı, ikinci depremde
orası açılmış, bunu ben 7’inci günde
fark ettim. Hava gelen yer sadece ora-
sıydı, çok toz oluyordu ağzımızı, yüzü-
müzü kapatıyordu. Depremin 7’inci
günü 03.30-04.00 sıraları ‘Hidayet bak
dedim şuradan bir şeyler var’. Ben elimi
attım, tuğla ıslak, nemli. Gösterdim,
inanmadı. Kazdım, kazdım baktım su
çıktı, kar suyu. Kar suyunu nerde görsem
bilirim. Allah bize böyle bir hidayet
gösterdi.” Su çıkarttığı yeri sandalye ve
koltuk parçalarıyla kırarak genişlettiğini,
tavanla aralarında bir boşluk açtığını
anlatan Polat, ekiplerin bir iki gün önce
de kendilerine ulaşabileceğini ancak
üzerlerindeki molozun buna engel ol-
duğunu düşündüğünü ifade etti. İnanç-
larını hiç kaybetmediklerini aktaran
Polat, sözlerini şöyle sürdürdü: “Buradan
çıktığım zaman eşimle birlikte sadece
Allah yolunda, dergahta çalışacağım.
İş de yapmayacağım. Ben 32 yaşındayım,
utanıyorum tüm Türkiye duysun isterse.
Kuran’ı Kerim öğrenmemek çok büyük
ayıp, orada dualarla ayakta durduk.”

(AA)

Kahramanmaraş’ın
Onikişubat ilçesinde
depremin 202’inci
saatinde Muharrem ve
Hidayet Polat çifti,
mahsur kaldıkları
binanın enkazından
yürüyerek çıkarıldı.

Nea Moudania’dan
deprem bölgesine
yardım

Kahramanmaraş merkezli dep-
rem felaketinin ardından Mudan-
ya’nın Yunanistan’daki kardeş kenti
Nea Moudania’dan depremzedelere
kardeş eli uzandı.

Mudanya Belediye Başkanı
Hayri Türkyılmaz ile iletişime ge-
çen Nea Moudania Belediye Baş-
kanı Manolis Karras, Türkiye’ye
geçmiş olsun dileklerini iletti. Kar-
ras’ın baş sağlığı mesajında “Ül-
kenizde meydana gelen depremin
yol açtığı yıkım ve can kaybının
üzüntüsünü yaşıyoruz. Böyle za-
manlarda kardeşliğimizin daha da
güçlenmesi için birbirimizin acı-
larını paylaşmak, yaraları birlikte
sarmak çok önemli. Nea Mouda-
niahalkı olarak ihtiyaç duyulan
yardım malzemelerini hazırladık.
Türkiye’ye doğru yola çıkardık.
Elimizden gelen her şekilde yar-
dımlara devam etmeye hazırız.Tüm
yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifa-
deleri yer aldı.

(İHA)

Hayatlarının dramını
203 saate sığdırdılar

Kahramanmaraş’ta 203 saat
sonra sağ olarak kurtarılan Hidayet
(24) ve Muharrem (32) Polat çif-
tinin enkaz altında yaşadığı dram
ne söylenecek söz bıraktı, ne de
göz pınarlarından akacak yaş.

Türkiye’nin doğusunda 10 ilde
yıkıma sebep olan 7.7 ve 7.6 bü-
yüklüğündeki Kahramanmaraş
depreminin üzerinden 9 gün geçti.
Şuana kadar 35 bin 418 vatandaşın
hayatını kaybettiği depremde, 50
binin üzerinde binada yıkıldı ya
da kullanılamayacak seviyede zarar
gördü. Depremin ardından Tür-
kiye’nin her yerinden bölgeye giden
arama kurtarma ekipleri kurtara-
cakları 1 tek can için günlerdir
kendilerinden vazgeçti. 9 gün bo-
yunca girmedik enkaz bırakmayan
ekipler binlerce kişiyi de enkaz al-
tından sağ kurtarmayı başardı.
Enkaz altından sağ çıkarılan can-
larla birlikte birbirinden hazin hi-
kayeleri de onlarla birlikte gün
yüzüne çıktı. Bursa’dan hareket
edip Kahramanmaraş’ta arama
kurtarma faaliyetlerine katılan
BAKUT Bursa Arama Kurtarma
ekibinin bir bölümü, depremin
ikinci gününden itibaren 12 Şubat
ilçesi Karamanlı Mahallesi Şeker-
dere Caddesi üzerindeki Aktaş
Apartmanının enkazında çalışma-
ya başladı. BAKUT ekibi 7 katıda
tamamen çöken binanın enkazın-
dan 40’tan fazla kişinin cansız be-
denini çıkardı. Açılan dehlizden
girip ağaç ve metallerle tahkimat
yaparak yaşam koridoru oluşturan
ekipler kurtarma faaliyetlerinin
8. günü ulaştıkları binanın zemin
katının altından ses geldiğini far-
ketti. Uzun süre dinleme yapan
BAKUT ekibi, açtığı delikten içeriye
bakarken enkaz altından uzanan
bir el delikten çıkıp arama kur-
tarma ekiplerine ulaştı. Canlı in-
sanlar olduğunu belirleyen BAKUT
ekibi çalışmasına hız verdi ve 203
saat sonra isimlerinin Hidayet
(24) ve Muharrem (32) Polat ol-
dukları öğrenilen genç çifti sağlıklı
bir şekilde Aktaş Apartmanının
bodrumundaki kapıcı dairesinden
dışarıya çıkarmayı başardı. Karan-
lıkta geçirdikleri günlerin ardından
ilk kez güneşi gören çift ağlayıp
Allah’a şükrederek BAKUT ekibine
sarıldı. Duygu dolu buluşma sıra-
sında gözyaşları adeta sel oldu.
(İHA)
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Avrupa Birliği (AB), Rusya’ya yö-
nelik yeni ticari yasaklar ve tek-
noloji ihracat kısıtlamalarını
içeren 11 milyar avroluk 10’uncu
yaptırım paketini duyurdu. AB
Komisyonu Başkanı Ursula von
der Leyen, Strazburg’da gerçek-
leştirilen Avrupa Parlamentosu
(AP) Genel Kurul oturumunda,
Ukrayna’daki savaşın başlamasın-
dan bu yana geçen süreci değer-
lendirdi. Aldıkları çeşitli tedbir ve
yaptırımlarla Rusya’nın savaşma
kabiliyetini zayıflattıklarını belir-
ten von der Leyen, “Rus ekono-
misi yürürlükte olan 9 yaptırım
paketi ile geriliyor.” dedi. Von der
Leyen, Rusya üzerinde baskıyı ar-
tırmak için yeni yaptırım paketi
hazırladıklarına işaret ederek,
“Rusya’ya yeni ticaret yasakları ve
teknoloji ihracat kontrolleri içe-
ren 10’uncu yaptırım paketini
teklif ediyoruz.” ifadesini kul-
landı. Yeni yaptırım paketinin
toplam değerinin 11 milyar avro
olduğuna dikkati çeken von der
Leyen, paketin farklı unsurlarla
birlikte insansız hava aracı (İHA),
füze ve helikopter gibi Rus silah
sistemlerinde kullanılan elektro-
nik bileşenlere ihracat kısıtlaması
içerdiğini belirtti.Von der Leyen,
Rusya’nın Ukrayna’daki savaş
alanlarında kullandığı İran ya-
pımı yüzlerce İHA tespit edildi-
ğini anımsatarak, “Bu İran yapımı
dronlar Ukraynalı sivilleri öldü-
rüyor ve bu zalimce.” yorumunu
yaptı. İran Devrim Muhafızları
ile bağlantılı olanlar dahil olmak
üzere İranlı kuruluşlara da yaptı-
rım uygulamayı teklif ettiklerini
ifade eden von der Leyen, İHA te-
dariki ve Rusya’da üretim tesis-
leri inşa etmek için teknik bilgi
transferi konusunda İran’la yüz-
leşmeleri gerektiğini ve buna
karşı yaptırımlar uygulayacakla-
rını vurguladı.AB Komisyonu ta-
rafından teklif edilen yaptırım
paketinin yürürlüğe girmesi için
üye 27 ülkenin buna onayı gere-
kiyor. AB Komisyonu paketin sa-
vaşın yıl dönümü olan 24 Şubat
tarihine kadar yürürlüğe girme-
sini hedefliyor.
(AA)

Rusya’ya yeni 
yaptırım hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun ge-
nişlemeden sorumlu üyesi Oliver Var-
helyi, Avrupa Parlamentosunda (AP)
katıldığı oturumda mikrofonunu kapat-
mayı unutunca milletvekillerine ettiği ha-
karet, salondakiler tarafından duyuldu.
Varhelyi, önceki gün AP Genel Kuru-
lunda “Batı Balkanlar’a yönelik güçlendi-
rilmiş genişleme politikası” konulu
oturuma katılarak, milletvekillerinin so-
rularını yanıtladı. Milletvekilleri çok sa-
yıda soru sordu ve oturum uzun sürdü.
Bu sırada Varhelyi’nin ana dili Macarcada
“Daha kaç aptal var (konuşmacılar liste-
sinde)?” dediği duyuldu. Bunun üzerine
Macar muhalefet partisi Demokratik
Koalisyon, Varhelyi’nin istifasını talep
eden bir açıklama yaptı. Partiden sosyal
demokrat AP milletvekili Sandor Ronai,
yaptığı açıklamada, “AP’de aynı fikirde ol-
madığımız kişilere aptal demek yaygın
değildir.” dedi. Parti ayrıca olayı AP ve Av-
rupa Komisyonu başkanlığına bildirece-
ğini açıkladı. Olay, Avrupa basınında yer
bulmaya başlarken, Varhelyi’den henüz
bir açıklama gelmedi.
(AA)

Varhelyi’den AP 
milletvekillerine hakaret
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AB, Ukrayna’ya desteği
artırma çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu Genel Kuru-

lu’nda Borrell ve AB Komisyonu Başkanı

Ursula von der Leyen’in katılımıyla Uk-

rayna’daki savaşın başlamasından bu
yana geçen bir yıl değerlendirildi. Borrell,
“Ukrayna’yı askeri olarak desteklemeye
eskisinden daha fazla devam etmeliyiz.
Bu, benim en önemli mesajlarımdan
biri. Müzakere yapabilmek için önce Uk-
rayna’yı askeri olarak desteklemeyi bı-
rakmak gerektiğini söyleyenleri anlamı-
yorum. Aksine her ikisini de aynı anda
yapmanız gerekir. Bu güvercinler ve şa-
hinler arasındaki bir tartışma değil.” ifa-
delerini kullandı. Ukrayna’ya askeri yar-
dım yaparken, barışın olabildiğince çabuk
gelmesini sağlamak için gerekli tüm dip-
lomatik çabaları göstermenin mümkün
olduğunun da altını çizen Borrell, “Savaşın
akıbeti için bu bahar ve yaz ayları belir-
leyici olacak. Rusya taarruzuna hazırla-
nırken, meşhur Leopard tanklarını te-
darik edip etmeyeceğimizi tartışmak
için çok zaman harcadık. Tank vereceği-
mizi açıkladık ve üçüncü dünya savaşı

çıkmadı.” diye konuştu.

VON DER LEYEN’DEN BİR 

YILIN DEĞERLENDİRMESİ

Von der Leyen de “Bir yıl sonra Pu-
tin’in hain planları, cesur Ukrayna milleti
tarafından engellenmeye devam ediyor.
Bir yıl sonra Rusya, en önemli ekonomik
ortağı olan Avrupa’dan tamamen uzak-
laşmış ve dünya sahnesinde yalnız kal-
mıştır.” değerlendirmesinde bulundu.
Ukrayna’nın galip geleceğinden emin ol-
duğunu vurgulayan von der Leyen, AB’nin
bir yıllık süreçte 3 hedefe odaklandığını
anlattı. Von der Leyen, “Birincisi, Uk-
rayna’nın işgalciye karşı direnişini sar-
sılmaz bir şekilde desteklemek. İkincisi,
Rusya’nın ‘savaş makinesini’ baltalamak.
Üçüncüsü, Ukrayna’nın Avrupa’daki ge-
leceğini birlikte inşa etmek. Bu 3 eylem,
geçen yıl boyunca bize rehberlik etti ve
önümüzdeki aylarda da rehberlik etmeye

devam edecek.” ifadesini kullandı.

UKRAYNA’NIN AB ÜYELİĞİ

Von der Leyen, “aday ülke” statüsü
verilen Ukrayna’nın AB üyeliğiyle ilgili
şunları kaydetti: “Ukraynalılar bir yandan
savaş verirken, diğer yandan somut ilerleme
kaydediyor. Birliğimize katılımın liyakate
dayalı bir süreç olduğunu biliyorlar. Baş-
kalarının yıllar alacağını düşündüğü yasal
reformları kabul ettiler. Bu ilerlemeyi, Av-
rupa için canla başla çalıştıkları için kay-
dediyorlar. Ukrayna, yalnızca tarihi ve mi-
rasıyla tanımlanan bir millet değil hayal-
leriyle tanımlanan bir millettir. Avrupa da
bu hayallerden biridir.” AB Komisyonu
Başkanı, AP milletvekillerine hitaben, “Ne
kadar sürerse sürsün Ukrayna için ayağa
kalkarak bu hayalleri onurlandıralım. Böy-
lece bir gün, Ukrayna halkının temsilcileri
tam da bu mecliste yerlerini alacaklar.”
dedi. (AA)

AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikası
Yüksek Temsilcisi Josep
Borrell, savaşın akıbeti
için bu bahar ve yaz
aylarının belirleyici
olacağını belirterek,
“Ukrayna’yı askeri
olarak desteklemeye
eskisinden daha fazla
devam etmeliyiz.” dedi.

İsveç: “Türkiye’de yaşanan
felaketin acısını paylaşıyoruz”

İsveç Parlamentosunda dış politika
konulu oturumdan önce AA muha-
birine açıklama yapan Billström, “asrın
felaketi” olarak nitelenen Kahraman-
maraş merkezli depremler nedeniyle
Türkiye ve Suriye halkıyla da-
yanışma içinde olduklarını
vurgulayarak, “Türkiye’de
yaşanan felaketin acısını
paylaşıyoruz. İsveç bu fe-
lakete kayıtsız kalmaya-
rak, 37 milyon kron maddi
yardımın yanı sıra bölgeye
arama ve kurtarma ekibi
gönderdi.” dedi. Bills-
tröm, “Türkiye’ye yardı-
ma devam edeceğiz ve
elimizden geleni yapacağız.
Brüksel’de Avrupa Birliği
(AB) Komisyonunun Başkanlı-
ğında yapacağımız bir toplan-
tıda Türkiye ve Suriye için
ekonomik ve sosyal yar-
dımları ele alaca-
ğız.” ifadesi-
ni kul-

landı. İsveç’in NATO’ya üyelik baş-
vurusuna ilişkin de Billström, şu de-
ğerlendirmelerde bulundu: “NATO
konusunda geçen sene İspanya’nın
başkenti Madrid’de Finlandiya, İsveç
ve Türkiye arasında imzalanan Üçlü
Muhtıra devam ediyor. Biz de bu an-
laşmaya uyuyoruz. Doğal olarak en
son Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu’nu aradığımda deprem felaketini
konuştuk. Felaket daha önemli. İleri
tarihlerde NATO konusunu konuşu-
ruz.” Bakan Billström, Parlamentoda
yaptığı konuşmada da İsveç’in güve-

nilir bir NATO müt-
tefiki olacağını

b e l i r t e r e k ,
“Teröre karşı

mücadele
Tü r k i ye ,
Finlandiya
ile yaptığı-

mız Üçlü
M u h t ı -

ra’nın bir
p a r ç a s ı .

Bütün taah-
hütlerimizi

yerine getire-
ceğiz.” dedi.

(AA)

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias
Billström, Kahramanmaraş
merkezli depremler nedeniyle
Türkiye’nin acısını paylaştıklarını
belirterek, Türkiye ve Suriye’ye
37 milyon kron (yaklaşık 
3 milyon 558 bin dolar) 
yardım gönderdiklerini söyledi.

Bulgaristan’dan depremzedelere

yardımlar sürüyor

Merkezi Filibe’de bulunan Bulgar Türk İşadamları
Derneği (BULTİŞ) Başkan Yardımcısı Donka Koleva,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, kısa sürede top-
ladıkları yüklü miktarda malzemeyi tırla Türkiye’ye
gönderdiklerini anlattı. Koleva, “Bir yandan derin
bir üzüntü duyarken, diğer yandan derneğimizin
çabaları boşa gitmediği ve amacımıza ulaştığımız
için gurur duyuyorum. Burada faaliyet gösteren
Bulgar ve Türk iş adamlarının çabalarıyla, Filibe
şehri ve bölgesindeki halkın desteğiyle yardım taşıyan
bu kamyon Türkiye’de depremden zarar gören in-
sanlara ulaşabilecek.” dedi. Türkiye’deki büyük
facianın haberini alır almaz, daha ilk dakikalarda gi-
rişimde bulunmaya karar verdiklerini aktaran Koleva,
“Önce nakdi bağış toplamaya başladık, ardından
insanların en önemli ihtiyaçları için eşya toplayarak
devam ettik. Bu insanların depremden sonra yaşamak
zorunda kaldıkları şartları görünce biz çadır, sıcak
battaniye, giyim eşyaları, çocuk bezi, yiyecek ve daha

birçok malzeme topladık.” diye konuştu. Yardım
malzemelerinin Türkiye’ye ulaşması için tır sağlayan
BULTİŞ üyesi ve nakliyat firma sahibi Murat Güler
de “Türkiye’nin başına gelen olaydan sonra, yardıma
ihtiyaç olduğunu duyar duymaz elimizdeki tüm im-
kanlarımızı seferber ettik, yardım eli uzatmaya karar
verdik. Türk ve Bulgar iş adamlarımız hep birlikte
sorumluluğumuzu yerine getirdik.” ifadelerini kul-
landı.

Filibe Müslümanları Encümen Başkanı ve Yeşilay
Derneği Başkanı Ahmet Pehlivan, deprem haberinin
Bulgaristan’da herkesi çok üzdüğünü belirterek,
Bölge Müftülüğünde bulunan Filibeli Ahmet Hilmi
Kütüphanesi’nde toplanan yardımların akşam sa-
atlerinde buraya gelen gönüllü üniversite öğrencileri
tarafından paketlenip hazırlandıklarını anlattı. Çok
sayıda dini ve etnik topluluğun bir arada yaşadığı
şehirde tüm halk, kendi olanakları çerçevesinde ba-
ğışlarını Bölge Müftülüğünün kütüphanesine ge-
tirmeye devam ediyor. Pehlivan, her yıl şehir mer-
kezindeki tarihi Hüdavendigar Cami’de düzenlenen,
şehrin tüm etnik ve dini toplulukların temsilcilerini
bir araya getiren “Hoşgörü Kahvesi” toplantısını da
bu sefer Türkiye’deki depremlerde hayatını kaybe-
denlere saygı duruşuyla başlattı. Irkçı grupların
2014 yılında camiyi kundaklama girişimi ardından,
2015’ten itibaren Başmüftülüğün kararıyla her yıl
“ayrımcılığa hayır” mesajını veren “Hoşgörü Kahvesi”
geleneği sürdürülüyor. (AA)

Kahramanmaraş merkezli
depremlerin ardından
Bulgaristan’da geniş çaplı
kampanyalar sürerken,
ülkenin güneydoğusunda
Filibe’de çeşitli örgüt ve
kuruluşlarca yardım
toplanıyor.

Suudi Arabistan “ihtiyaç olduğu müddetçe” Türkiye’ye desteğini sürdürecek
Suudi Arabistan’ın

Ankara Büyükelçiliği
Maslahatgüzarı

Muhammed Alharbi,
“asrın felaketi” olarak

nitelenen Kahramanmaraş
merkezli depremlerin

yaralarının sarılması için
ülkesinin “ihtiyaç olduğu

müddetçe” desteğini
sürdüreceğini söyledi.

Alharbi, AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Suudi Arabistan’ın, depremin ilk
anından itibaren Türkiye’nin yanında ol-
duğunu belirterek, “Bu desteğimiz İhtiyaç
olduğu müddetçe devam edecek.” dedi. Dep-
remde hayatını kaybedenler için Türk halkı
ve hükümetine başsağlığı dileyen Alharbi,
“Allah’tan, Türkiye’yi bir an önce bu kederden
kurtarmasını, hayatını kaybedenlere rahmet
ve yaralılara şifa diliyoruz.” ifadesini kullandı.
Alharbi, Suudi Arabistan Kralı Selman bin
Abdulaziz ve Veliaht Prensi Muhammed
bin Selman’ın emriyle depremin hemen ar-

dından insani yardımların gönderilmesi için
hava köprüsü kurulduğunu anımsattı. Ül-
kesinin tıbbi malzeme, gıda ve çadırlardan
oluşan yardımlarının yanında gönüllülerin
de katıldığı büyük bir ekiple arama kurtarma
çalışmalarına katıldığını aktaran Alharbi,

depremzedelerin yardım ve desteğe ihtiyacı
olduğu sürece bu desteklerinin süreceğini
kaydetti. Alharbi, desteklerinin, sadece resmi
yardımlarla sınırlı kalmadığını ve halkın da
katıldığı kampanyalarla sürdüğünü dile ge-
tirdi. Yürütülen kampanyalarda toplanan
yardımların şu ana kadar 350 milyon Suudi
Arabistan riyalini (1 milyar 760 milyon lira)
aştığını aktaran Alharbi, “İnşallah bu yar-
dımlar, gelecek günlerde daha da artacak
ve depremden etkilenenlerin normal hayata
dönüşlerine katkı sağlayacak.” ifadesini kul-
landı. (AA)
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Deprem, spor
camiasını da
derinden
sarstı
Asrın felaketi” olarak nitelendirilen
Kahramanmaraş merkezli
depremlerden spor camiası da
derinden etkilenirken, sporcular,
teknik adamlar, hakemler ve çok
sayıda branşın çeşitli kademelerinden
görevliler yaşamını yitirdi.
A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kaptanı,

Erkekler Süper Lig ekibi Özel Vefakent Hatay
Büyükşehir Belediyespor’un oyuncusu Cemal
Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya,
Hatay’daki evlerinin enkazında kalarak vefat
etti. Milli sporcunun dört aylık hamile eşi
Pelin Kütahya ile kayınvalidesi Nurten Mut-
lu’ya henüz ulaşılamadı. Spor Toto Süper
Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ve Gazi-
antep FK ile Spor Toto 1. Lig’den Yeni Ma-
latyaspor ve Adanaspor deprem felaketini
yaşayan ekipler olurken, sezonun kalanında
lige devam etmeme talebinde bulundu. TFF,
bu takımların taleplerini kabul etti. Atakaş
Hatayspor’da enkaz altında kalan Christian
Atsu ve sportif direktör Taner Savut’tan hala
bir haber alınamadı. Yeni Malatyaspor’da,
Çaykur Rizespor maçından sonra verilen
izin dolayısıyla çok sayıda futbolcu depremde
kentte bulunmazken, kaleci Ahmet Eyüp
Türkaslan enkaz altında kaldı. Ahmet Eyüp’ün
cansız bedenine ulaşıldı. TFF 2. Lig ekipleri
Adıyaman FK, Şanlıurfaspor, Amed Sportif
Faaliyetler, Diyarbekirspor, İskenderunspor,
TFF 3. Lig ekipleri Karaköprü Belediyespor,
Yardımcıoğlu Sigorta Kahramanmaraşspor,
Osmaniyespor FK, Malatya Arguvanspor
deprem felaketinden etkilendi. İskenderuns-
por’da teknik ekipten Halil İbrahim Ölmez,
kaleci antrenörü Uğur Kurt ile 18 Yaş Altı
Takımı’nın sporcusu Burak Duraltı, enkaz
altında kalarak yaşamını yitirdi. TFF 2. Lig’de
Adıyaman FK ve Diyarbekirspor sezonun
kalanında lige devam etmeyecek. TFF 3.
Lig’de ise Yardımcıoğlu Sigorta Kahraman-
maraşspor, Osmaniyespor FK, Malatya Ar-
guvanspor lige devam etmeme talepleri kabul
edilen takımlar oldu.

KAHRAMANMARAŞ 
İSTİKLAL SPOR, 
4 FUTBOLCUSUNU KAYBETTİ
Bölgesel Amatör Lig’de 1. Grup, 2. Grup

ve 7. Grup’ta bulunan birçok takım, felaketin
etkilerini yakından hisetti. 2. Grup’ta lider
durumda bulunan Kahramanmaraş İstiklal
Spor’un birçok oyuncusu enkaz altında ka-
lırken, futbolculardan Taner Kahriman,
Hakan Doğan, Saruhan Bolat ve Burhanettin
Sever hayatını kaybetti. Amatör lig ekilerinden
Derikspor’un oyuncusu Muhammed Seyyid
Orhan da depremde yaşamını yitirenler ara-
sında yer aldı. Turkcell Kadın Futbol Süper
Ligi A Grubu’nda Gaziantep temsilcisi ALG
Spor ve Onvo Hatayspor, B Grubu’nda Amed
Sportif Faaliyetler ve Bitexen Adana İdman-
yurduspor, 1. Lig’de de Doğuş Gold Gaziantep
Asya Spor ve Birfen Koleji Hatay Defne Spor
ile 3. Lig ekipleri depremden etkilendi. Yapılan
resmi açıklamalara göre Verda Demetgül
(Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekibi Onvo
Hatayspor’un futbolcusu), Elif Berra Uzun
(Kadınlar 3. Lig 5 Ocak Demirspor futbolcusu),
Buse Coşkun (Kadınlar 3. Lig kulüplerinden
Beykentspor futbolcusu), Eda Püsküllü, Nur-
gül Özdemir (Turkcell Kadın Futbol Süper
Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor’un altyapı
futbolcuları) yaşamını yitirdi. Malatya Bü-
yükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takı-
mı’ndan 4 futbolcunun (İranlı Mehdi Saedavi,
Hamed Matroudi ve Muhammed Rıza Mir
Ahmadi ile Kamerunlu Elvis Nkam Teneng),
işitme engelli takımlarından Mehmet Akan
(Adıyaman Belediyesi İşitme Engelliler Spor
Kulübü oyuncusu) ve Arif Özdemir’in (Hatay
Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü
oyuncusu) hayatını kaybettiği aktarıldı. Futbol

dünyasından Adem Şahan ile eşi ve çocukları
(B Klasman Yardımcı Hakemi, TFFHGD
Kahramanmaraş Şube Başkanı) Furkan Kür-
şad Demir (Kahramanmaraş il hakemi), Cev-
det Karakurt (İl gözlemcisi), Cevher Çakmak
ve Ceren Çakmak kardeşler (Hatay aday ha-
kemi), Hasan Bihan (Hatay il hakemi) Eyyub
Saydam (Bölgesel yardımcı hakem), Nuri
Gülen ve kızı (Hatay il gözlemcisi), Yakup
Yel (Kahramanmaraş eski il hakemi), Cemil
Can (Hatay eski il hakemi), Kemal Torun ve
Soner Koyuncuoğlu (Hatay ili eski gözlem-
cileri), Uğur Fırat Karaca (Hatay eski il tem-
silcisi) ile Mehmet Öztürk’ün (Hatay ASKF
Başkanı ve TFF Amatör Kurul Üyesi) de
depremde vefat ettikleri duyuruldu.

MİLLİ BASKETBOLCU NİLAY 
AYDOĞAN YAŞAMINI YİTİRDİ
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ta-

kımlarından Çankaya Üniversitesi’nin milli
oyuncusu Nilay Aydoğan, yaşamını yitirdi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Tufan
Metalurji Hatay Büyükşehir Belediyespor,
Kadınlar Basketbol Ligi ekipleri Elazığ İl
Özel İdare, Tarsus Belediyesi ve Elazığ Bas-
ketbol bölgede etkilenen takımlar oldu. Ka-
dınlar Bölgesel Basketbol Ligi takımlarından
Diyarbakır Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu
Başkanı Av. Serhan Özdemir hayatını kaybetti.
Adıyaman’da enkaz altında kalan basketbol
C klasman hakemi Eren Kılınç’ın da vefat
ettiği açıklandı.

VOLEYBOLCU BETÜL ÇOBAN 
ÇAKIR-BEDRETTİN ÇAKIR 
ÇİFTİ VEFAT ETTİ
TVF Kadınlar 1. Ligi B Grubu’nda müca-

dele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Vo-
leybol’un smaçörü Betül Çoban Çakır ve vo-

leybolcu eşi Bedrettin Çakır kurtarılamadı.
Erkekler 2. Ligi ekiplerinden Malatya Bü-
yükşehir Belediyespor Takımı’nın enkaz
altında kalan sporcularından Mehmet Can
Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gün, Görkem
Can Gündüz, Tunahan Yıldız, Emincan Ko-
cabaş hayatını kaybetti. Voleybol liglerinde,
depremin vurduğu bölgede birçok takım yer
alıyor. Efeler Ligi’nde Manas Enerji Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Sultanlar Ligi’nde
Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, Er-
kekler 1. Ligi’nde Hatay Erzin Yeşilkent, Ga-
ziantep Gençlikspor, Kadınlar 2. Lig 15.
Grup’taki takımlar ile 13. Grup’tan İmamoğlu
Belediyesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ve
Seyhan Belediyesi, Erkekler 2. Lig 5. Grup’taki
takımların tamamı, 6. Grup’tan ise GAP
Gençlik ve Elazığ Aksaray Gençlik kulüpleri
depremden etkilenen voleybol takımları oldu.
Adıyaman’da çöken otelin enkazında Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) gelen
voleybol takımı kafilesinden 16 kişi yaşamını
yitirdi. Voleybolda Ümitcan Doğan, Azat Ju-
mayev, Sevgi Cihangir (Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi Voleybol Takımı sporcuları),
Ece Yürek (Hatay Voleybol Yıldız Takımı’nın
kaptanı), Gamze Naz Cücük ve Emine Arslan
(Adıyaman Gençlerbirliği sporcuları), Ceren
Akman (Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı
sporcusu), Elçin Çınar (Rasus Kimya Hatay
Voleybol Takımı altyapı sporcusu) da hayatını
kaybetti. Mustafa Dost (Adıyaman bölgesi
ulusal hakemi), Feyzullah Köylü (Voleybol
antrenörü-Adıyaman), Gülşah Boy (Adıyaman
voleybol il hakemi), Sevgi Cihangir (Kahra-
manmaraş bölgesi aday hakemi) ve Nimet
Akbulut (Hatay bölgesi voleybol ulusal hakemi)
yaşamını yitirenler arasında bulunuyor.

ÜZÜCÜ HABERLER 
GELMEYE DEVAM EDİYOR
Spor dünyasında enkaz altında kalanlardan

üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Üzümdalı
Gençlik ve Spor Kulübünden Bedir Terlik ve
Hasan Ekşi ile Alpedo Kahramanmaraş Voleybol
Yardımcı Antrenörü Ümit Can Doğan vefat etti.
Kahramanmaraş TOHM atıcılık sporcusu Sefa
Bayraktar, Antakya Belediyespor Kulübü Başkanı
Mehmet Erhan Önal, Türkiye Binicilik Federasyonu
sporcusu Semanur Baysal ve Hatayspor malze-
mecisi Onur Akdeniz yaşamını yitirdi. Futbol Ka-
dınlar 3. Lig ekiplerinden Şanlıurfa Gençlikspor
Antrenörü Mustafa Abak ve eşi Hacer Abak, Tur-
gutlu Belediyesi e-spor oyuncusu Gizem Har-
mankaya hayatını kaybetti. Kahramanmaraş Bü-
yükşehir Belediyesi güreşçilerinin kaldığı binanın
yıkılması sebebiyle başlatılan arama kurtarma
çalışmaları sonucunda çok sayıda isim kurtarıldı.
Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy, Aslan
Ekiz, Eray Şimşek, Halil İbrahim Edirne, Hasan
Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman ise vefat
etti. Artistik cimnastik antrenörü Fatma Özbay-
temur da deprem felaketinde Adıyaman’da yaşa-
mını yitirenler arasında yer aldı. Su topunda Şe-
hitkamil Belediye Spor Kulübü sporcusu Aybüke
Aksoy’un annesi, babası ve erkek kardeşiyle
birlikte, Türkiye Halter Federasyonu hakemlerinden
Durdu Mehmet Ak, halterde eski milli takım an-
trenörlerinden Akif Akben ile sporcu Yaşar Bekçi,
Adıyaman Gençlik ve Spor Kulübü kürek sporcuları
Mir Berke Mutlu ve Halil İbrahim Elvermez,
Türkiye Tenis Federasyonu Hatay İl Temsilcisi
Murat Ali Yapar ve eşi Alev Yapar, tenis antrenörü
Tuba Pidecioğlu ile eşi ve çocuğu, Kahramanmaraş
bölgesi tekvando milli takım antrenörlerinden
Cemal Toman ve eşi depremlerde hayatını kaybetti.
(AA)

Bursaspor 5’e 2
pas pres çalıştı

Bursaspor’da hazırlıklar dün ya-
pılan antrenmanla devam etti. Ye-
şil-beyazlı takım 5’e 2 pas pres ça-
lışması gerçekleştirdi.

Bursaspor, bugün Özlüce İbrahim
Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası’nda
yaptığı antrenman ile hazırlıklarına
devam etti. Teknik Direktör İsmail
Ertekin gözetiminde yapılan idman
ısınma hareketleriyle başladı. İkinci
bölümde 5’e 2 pas pres ve sonuç-
landırma oyunları oynayan futbol-
cular son bölümde mas koşuları ile
yaptı. Bursaspor, hazırlıklarını bu-
gün öğle saatlerinde yapacağı an-
trenman ile sürdürecek.

(İHA)

Napolili Eljif Elmas, takımıyla birlikte
yardım kampanyası başlattı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A)
takımlarından Napoli’de forma giyen
Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas,
Kahramanmaraş merkezli depremlerin
yol açtığı “asrın felaketi”nden etkilenen
Türkiye için takımıyla beraber yardım
kampanyası düşündüklerini bildirdi.
Elmas, Instagram hesabından yaptığı
kısa görüntülü paylaşımda, yardım
kampanyasını duyurarak, “Ülkem için
çok üzgünüm. Elimden geleni yapmaya
çalışıyorum. Yapılan yardımların dışında
biz Napoli takım olarak bir gelir plan-
lıyoruz, düşünüyoruz ve inşallah en
kısa zamanda Türkiye’ye bağış olarak
göndereceğiz. Yardımlarınızı bekliyo-
ruz.” ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki

Elmas, ayrıca yaptığı başka bir payla-
şımda da takım olarak imzaladıkları
Napoli formasını göstererek, “Canım
Türkiyem için takım arkadaşlarımla
birlikte formalarımızı açık arttırmaya
çıkarıyoruz. Yardımlarınızı bekliyoruz.”
ifadelerine yer verdi. Elmas, takım ar-
kadaşları Gürcü Kvicha Kvaratskhelia
ve Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in
imzalı formalarını gösterdiği fotoğ-
raflarla da paylaşım yaptı. Napoli’nin
hafta sonu Serie A’nın 22. haftasında
sahasında Cremonese’yi 3-0 yendiği
maçta, 3. golü atan Elmas, gol sevinci
sırasında elleriyle ay-yıldız yaparak,
golünü Türkiye’ye adadığını göster-
mişti.

(AA)

Napoli’de forma giyen
Kuzey Makedonyalı
futbolcu Eljif Elmas,
Kahramanmaraş merkezli
depremlerin yol açtığı
“asrın felaketi”nden
etkilenen Türkiye için
takımıyla beraber yardım
kampanyası
düşündüklerini bildirdi.

Merih Demiral’ın kampanyasında
bağış miktarı 9 milyon liraya ulaştı

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A)
ekibi Atalanta’da forma giyen Merih
Demiral’ın, “Asrın felaketi” olarak
nitelenen Kahramanmaraş merkezli
depremlerden etkilenenlere yönelik
başlattığı kampanyadaki bağış mik-
tarı 9 milyon liraya ulaştı. Sosyal
paylaşım sitesi Twitter hesabından
imzalı forma satışlarındaki güncel-
lemeleri duyuran milli futbolcu,
Norveçli santrfor Erling Haaland
ile Fransız oyuncu Antoine Griez-
mann’ın formalarının, 750 biner

liraya satıldığını belirtti. Fransız
santrfor Kylian Mbappe’nin for-
masını ise Napoli’de forma giyen
Elif Elmas, 700 bin lira karşılığında
satın aldı. Futbol dünyasının birçok
yıldız oyuncusunun dahil olduğu
kampanyadan elde edilen toplam
gelir, 9 milyon liraya ulaştı. Merih
Demiral’ın depremzedelere yardım
amacıyla başlattığı kampanyaya,
Lionel Messi, Cristiano Ronaldo,
Neymar, Kevin De Bruyne, Karim
Benzema, Harry Kane, Paulo Dyba-
la, Eden Hazard, Alvaro Morata,
Leonardo Bonucci, Gianluigi Buffon
gibi önemli isimler katılmıştı.

(AA)

Kampanyada son olarak Erling
Haaland, Antoine Griezmann
ve Kylian Mbappe’nin
formaları alıcı buldu.
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Deprem bölgesindeki
barajların durumu
yakından izleniyor

Kahramanmaraş
merkezli, 10 ili etkileyen
depremler sebebiyle afet
bölgesi içerisinde kalan

barajlar, Tarım ve
Orman Bakanlığına

bağlı DSİ Genel
Müdürlüğü teknik
ekiplerince detaylı
incelemeye alındı.

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı
ekipler, “asrın felaketi” olarak nitele-
nen depremlerin ilk saatlerinden iti-
baren bölgedeki barajları tek tek in-
celeyerek gerekli önlemleri almaya
başladı. Deprem bölgesi ve yakın çev-
resindeki işletmede bulunan sulama,
içme suyu, enerji ve taşkın faydası
olan 140 depolamalı tesis incelendi,
ilk aşamadaki gözlemsel incelemeler
sonucunda acil müdahaleyi gerekti-
recek bir duruma rastlanmadı. Tüm
barajlar için tekrar detaylı inceleme
ve raporlamaların yanı sıra bakım
onarım ve rehabilitasyon proje iha-
lelerinin de hızlıca yapılması karar-
laştırıldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM 
OLAN YARSELİ BARAJI’NIN 
DURUMU
Depremin hemen ardından Ha-

tay’daki Yarseli Barajı’nda Devlet Su
İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) teknik
ekiplerince yapılan incelemelere göre,
kret üzerindeki asfalt yolda çatlakların
oluştuğu tespit edildi. Aktif olarak
kullanımından dolayı trafik açısından
sorun oluşturmaması amacıyla kret
üzerindeki asfalt yol ulaşıma kapatıldı.
11 Şubat saat 12.00’de barajın sosyal
medyada patladığı veya yıkıldığına
ilişkin haberlerin gündeme gelmesi
üzerine daha önce incelenmiş olma-
sına rağmen ivedi olarak DSİ tara-
fından iki yönetici uzman görevlen-
dirilerek baraj incelendi. Ancak her-
hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.
Haberin asılsız olduğu tespit edildi.

Ayrıca, Hatay Adliyesi Cumhuriyet
Başsavcılığınca sosyal medyada asılsız
paylaşımlar yapan kullanıcılar hak-
kında soruşturma başlatıldı.

ATATÜRK BARAJI’NDA 
HERHANGİ BİR SORUN YOK
Atatürk Barajı da 6 Şubat’ta mey-

dana gelen depremlerin ardından DSİ
Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince
2 defa ve 7 Şubat’ta da 3’üncü kez
acilen ve gözleme dayalı olarak ince-
lendi. Baraja ait tüm ünitelerin gezil-
diği ilk tetkiklerde herhangi bir soruna
rastlanmadı. 9 Şubat’ta Tarım ve Or-
man Bakanı Vahit Kirişci başkanlı-
ğında ve DSİ Genel Müdürlüğü teknik
ekibiyle, öncesinde havadan sonra-
sında da baraj gövdesine 4. defa gidi-
lerek gerekli incelemeler yapıldı. Dep-
rem öncesi olan 2019 yılı ve 2023
Ocak ayında, Atatürk Barajı’nın gövde
ve diğer yapılarında yapılması gereken
bakım onarım iyileştirme işleri ve
ilave araştırmalar hususunda DSİ Ge-
nel Müdürlüğünce gerekli çalışmalar
devam ediyor.

ASİ NEHRİ’NDE AŞIRI 
SU YÜKSELMESİ TESPİTİ
Memba bölümünde 130 metreküp

saniye mansap bölümünde ise 100
metreküp saniye yatak kapasitesine
sahip Asi Nehri’nin debisinin 09 Şubat
saat 11.20’de aşırı yükselmesi uyarısı
neticesinde yapılan tespitlerde debinin
15 metreküp saniye mertebesinden
130 metreküp saniye seviyesine hızla
yükseldiği görüldü. Asi Nehri’nin
menba tarafında, Suriye Rejimi kont-

rolü içerisinde yer alan, Rastan Ba-
rajı’nda oluşan hasar nedeniyle, tedbir
maksatlı dipsavaktan su boşaltıldığı

öğrenildi. Hızlıca Asi Nehri’nin bü-
tünüyle yurda girdiği Eşrefiye Karakolu
noktasında ve mansap bölümünde

tespitler yapıldı. Suyun yükselmesini
engellemek için Afrin Kurutma Kanalı
regülatöründe kapaklar açılarak bir
kısım suyun Afrin kanalına tahliyesi
sağlandı. Harim regülatöründe de ka-
nat duvarının kırılması ve kapakları-
nın kullanılamaz hale gelmesinden
dolayı, iş makineleri ile müdahale
edilerek buradan da su tahliyesi ya-
pıldı. Depremin yaşandığı 6 Şubat ta-
rihinden 12 Şubat tarihine kadar
geçen sürede, Rastan Barajı’ndan su
bırakılmaya devam edildiği için, sudan
dolayı Suriye tarafında Asi Nehri ya-
tağında heyelanlar ve zemin hare-
ketleri meydana gelmesi ile Türkiye
tarafındaki Demirköprü Mahalle-
si’nden memba kısmına doğru büyük
barajlanma olduğu görüldü. Sedde-
lerdeki su yüksekliğinin 1,5-2 metreye
çıkması ile sedde duvarlarının aniden
yıkılması ve biriken suyun Tayfur
Sökmen, Varışlı ve Demirköprü ma-
hallelerini etkileme ihtimaline karşı
Devlet Su İşleri ekiplerince Asi Nehri
yatağında genişletme yapmak suretiyle
barajlanmayı en aza indirmek üzere
çalışılmalara hızlıca başladı. 12 Şubat
saat 18.00’de Asi Nehri Eşrefiye mev-
kisinde yapılan debi ölçümünde su
debisinin 69 metreküp saniye değerine
düştüğü, Asi Nehri akımlarının düşme
eğilimine girdiği anlaşıldı. Yapılan
müdahaleler ile şu an herhangi bir
yerleşim yerinin etkilenmesinin söz
konusu olmadığı bildirildi. Ayrıca,
Asi Nehri’nin debisi sürekli ölçülmeye
devam ediliyor.

(AA)

n Osmaniye’deki Kalecik Barajı:
Krette çatlak oluştuğu tespit edildi.
Su sızıntısı gözlemlenmedi.
n Kahramanmaraş’taki Kartalkaya
Barajı: Krette çatlak oluştuğu tespit
edildi. Su sızıntısı gözlemlenmedi.
n Malatya’daki Sürgü Barajı:
Krette çatlak raporlandı. Su sızın-
tısı gözlemlenmedi.
n Malatya’daki Sultansuyu Barajı:
Krette çatlak belirlendi. Gövdede
oluşan deformasyonlar nedeniyle
tedbir amaçlı olarak barajdaki su
boşaltılmaya başlandı. Suyun akış
yönünde bir sonraki baraj olan Ka-
rakaya Barajı rezervuarına kadar
bölgeye tedbir amaçlı olarak insan
geçişi yasaklandı.

n Osmaniye’deki Bahçe Arıklıkaş
Göleti: Krette çatlak oluştuğu gö-
rüldü. Gövdede oluşan deformas-
yonların risk teşkil edebileceği
değerlendirilerek gölet boşaltıl-
maya başlanarak minimum su sevi-
yesine indirildi. Halihazırda bir risk
bulunmuyor.
n Hatay’daki Reyhanlı Barajı:
Krette çatlaklar ve gövdede defor-
masyonlar tespit edildi. Tedbir
amaçlı gözlemlere devam ediliyor.
Su seviyesi minimum kotun altında
ve şu anda herhangi bir risk yok.
n Gaziantep’teki Nurdağı Hami-
diye Barajı: Kret bölgesinde çatlak
oluştuğu tespit edildi. Su sızıntısı
gözlemlenmedi.

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen
depremlerden sonra arama kurtarma faaliyetleri
için Meksika’dan Türkiye’ye gelen 150 kişilik
ekipte yer alan Proteo, enkazlardan üç kişinin
sağ çıkarılmasında önemli rol aldı. Arama kur-
tarma çalışmaları sırasında rahatsızlanarak
ölen Proteo’ya Meksika ekibi veda etti. Pro-
teo’nun eğitmeni Juan Carlos Villeda Marquez,
AA muhabirine, öncelikle Türkiye’nin acısını
paylaştıklarını söyledi. Depremden dolayı Mek-
sika halkı, ordusu ve devleti olarak çok üzgün
olduklarını vurgulayan Marquez, “Bizi ordumuz
görevlendirdi. Kardeş ülkemize destek vermeye

geldik. Türk ekipleriyle birlikte çalışmak için
buradayız. Amacımız, yardıma koşmaktı. Çok
üzgünüz. İnsanları enkaz altından çıkarmak,
ailelerin acısını bir nebze de olsa dindirmek
için buradayız.” dedi. Orduda köpek eğitmeni
olarak görev yaptığını, Proteo’nun Meksika’nın
yanı sıra Haiti, Guatemala, Ekvador gibi birçok
bölgede operasyonlara katıldığını anlatan Mar-
quez, Türkiye’nin deneyimli arama kurtarma
köpekleri Proteo için son görev olduğunu an-
lattı.

“HER ZAMAN SAHAYA 
ÇIKTIĞIMIZDA BİRBİRİMİZE 
DESTEK OLUYORDUK”
Proteo’nun görevi boyunca arama kur-

tarma çalışmalarında birçok insanı kurtar-
dığını belirten Marquez, “Misyonunu ta-
mamlamış oldu. Buraya gelirken onu tecrü-
besini aktarmak üzere getirmiştik. Buradaki
birçok enkazdan canlı çıkarmaya yardımcı
oldu. Birçok yer tespiti yaptı. O konuda
Proteo değerli köpek bizim için, daha çok
can dostumuz. Öncelikle can dostumu kay-
bettim. Çok üzgünüm, gözlerim doluyor. Bir-
çok operasyona beraber katıldık. Her zaman
sahaya çıktığımızda birbirimize destek olu-
yorduk.” diye konuştu. (AA)

Kahramanmaraş merkezli
depremler nedeniyle arama
kurtarma çalışmalarına
destek vermek için
Adıyaman’da bulunan
Meksika ekibi, çalışmalar
sırasında rahatsızlanarak
ölen arama kurtarma
köpekleri Proteo’ya veda etti.
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