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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 
ve 10 ili etkileyen deprem son-
rası tüm Türkiye tek yürek 
oldu. Yıldırım Belediyesi 
iş odaklı mesleki eği-
tim kurslarında ve 
kadın eğitim ve gi-
rişimcilik merkez-
lerinde eğitim alan 
kursiyerler ile koo-
peratif üyeleri afetin 
yaşandığı andan itibaren 
depremzedeler için kışlık 
kıyafet ve battaniye dikimi ya-
pıyor. Yıldırım Sosyal İnovasyon ve Gi-
rişimcilik Merkezi’nde Vişne Cadde-

si’ndeki tekstil firmalarından 
bağış olarak aldığı kumaş-

larla afetin yaralarını sar-
maya çalışan Yıldırımlı 
kadınlar, 10 günde 
ürettikleri 4 bin eşof-
man takımı, bin polar 

takım, 750 yağmurluk, 
bin battaniye ve 500 nev-

resim takımını afet bölge-
sine gönderirken merkezlerde 

üretimler tüm hızıyla devam ediyor. 
Depremin yaralarını el birliğiyle sara-
caklarını belirten Belediye Başkanı Oktay 

Yılmaz, depremzedelere destek veren 
Yıldırımlı kadınlara teşekkür ederek, 
“Biz, birbirinin dertleriyle dertlenen, 
mutlulukları ile mutlu olan dayanışma 
duyguları güçlü bir toplumuz. Yaşadı-
ğımız deprem felaketinde bunu bir defa 
daha gördük. Bu zor günleri hep birlikte 
atlatacağız. Yıldırım olarak belediyemiz, 
kurumlarımız ve hemşehrilerimizle 
birlikte ilk günden itibaren afetze-
delere yardımcı olmak için adeta 
seferberlik başlattık. Gösterdikleri 
özveriden dolayı herkese teşek-
kür ediyorum” dedi. (İHA)
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Asrın felaketi olan depremlerin hemen 
ardından tüm birimleriyle seferberlik baş-
latan ve bugüne kadar bine yakın personel 
ile 300’ü aşkın araç ve ekipmanla bölgede 
aktif olarak yer alan Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, yaraları sarmaya devam ediyor. 
Halen Hatay’da yardımların dağıtım ko-
ordinasyonunu üstlenen, seyyar tuvaletler 
ile çadır ve konteyner kentler kurmakla 
görevlendirilen Büyükşehir Belediyesi, 
diğer taraftan bölgeden kaçıp Bursa’ya 
gelen depremzedelere kucak açtı. Oluş-
turulan kardeşlik mağazasında afet-
zedelerin erzak, giyim ve hijyen mal-
zemesi gibi tüm ihtiyaçlarını ücretsiz 
temin eden Büyükşehir Belediyesi, 
yine uzman eğitmenler gözetimin-
de küçük depremzedelere psiko-
lojik destek sağlıyor. Bunun ya-
nında depremzedelerin kent 
içinde toplu ulaşımdan üc-
retsiz yararlanması için 
Kardeş Kart uygulama-
sını devreye alan Bü-
yükşehir Belediyesi, 
üniversiteye hazır-
lanmakta olan 

depremzede gençleri de unutmadı. Üni-
versiteye hazırlanırken depreme yakala-
nan, hayatlarını kurtarsalar da umut ve 
hayallerini enkaz altında bırakıp ‘geçici 
olarak’ Bursa’ya gelen lise mezunu gençlere, 
Bursa Büyükşehir Belediyesi sahip çıktı. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve 
Meslek Eğitim Kursları çerçevesinde dü-
zenlenen ücretsiz eğitim kurslarının ka-
pıları, lise mezunu olan depremzede genç-
lere açıldı. Afete rağmen üniversite ha-
zırlığına devam etmek isteyen gençler, 
ücretsiz kurslardan yararlanmak için BUS-
MEK’in Atatürk Kongre ve Kültür Mer-
kezi’ndeki yönetim ofisinden veya 0 (224) 
254 30 30 numaralı telefondan kayıt 
yaptırabilecek. 
(İHA)

Öncelikle ebeveynlerin kendi duygu re-
gülasyonlarına dikkat etmeleri gerektiğini 
belirten Klinik Psikolog Nida Biçen, “Ailelerin 
çocuğun yanında ağlayarak yüksek tepkiler 
vermesi çocuğun da duygularını çok daha 
yüksek bir şekilde yaşamalarını sağlayacaktır. 
Bu demek değildir ki duygularımızı hiç gös-
termeyelim bunu daha normal ve doğal 
tepkilerle belli etmek, çocuğun bunu öğ-
renmesini ve rol model almasını sağlayacak” 
dedi. Çocukları sosyal medya ve görsel içe-
riklerdeki deprem görüntülerine tekrar ma-
ruz kalmamasını sağlamak gerektiğini de 
belirten Klinik Psikolog Nida Biçen, “İzledikçe 
tekrar tekrar bu tramvatik durumlara maruz 
kalmak çocukların kaygısını artırabilir. Bir 
diğeri enkaz altında kaldı, çıkarılamadı, 
öldü, başına bir şey geldi, çok kötü oldu 
gibi daha büyük söylemlerde bulunmamak 
çocuklar için oldukça önemli. Bunları daha 
basitleştirilmiş daha çocukların yaşına 
uygun bir şekilde ifade etmeliyiz” şeklinde 
konuştu. Açıklamasında, ebeveynlerin ço-
cuklarıyla kaygıları hakkında konuşmanın 
da önemli olduğuna dikkat çeken Hayat 
Hastanesi Klinik Psikoloğu Nida Biçen 
şunları söyledi: “Bu olay hiç yaşanmamış 
gibi davranmak yerine kaygıları ko-
nuşmak, bu depremin nasıl olduğunu, 
ölenlerin neyden kaynaklı öldüğünü, 
çocuğun yaşına ve çocuğun doğa-
sına göre anlatmak oldukça önem-
li. Bazı çocuklar yaşları gereği 
sözel olarak anlayabilirler, fakat 
yaşları daha küçük olanlar için, 
bunu oyunlarla, masallarla yada 
legolarla bir deprem düzeneği 
kurarak yaşına uygun basit ve 
net bir dille anlatmak önemli. 

Ayrıca, çocuğun duygularını ifade etmesine 
izin vermek, kaygılarını, korkularını ve ko-
nuyla ilgili ne kadar bilgisi olduğunu dinle-
mek gerekmektedir. Bu dinlemeyi şefkatle 
ve sabırla yapmalıyız. İlk önce şefkatle din-
lemek önemli. Burada endişelenme, korkacak 
hiçbir şey yok, üzülme demek yerine, bu 
duygularını ona yansıtmak, şuan üzülü-
yorsun, kaygılanıyorsun bu beni de kaygı-
landırıyor haklısın gibi ona yansıtma yapmak 
veya bu konuyla ilgili daha küçük çocuklarda 
oyunlar oynamak masal anlatmak, bu ko-
nuyla ilgili resim çizmek ve duygu aktarımını 
sağlamaya çalışmak çocukların duygu ifa-
desinde rahatlatıcı bir özelliğe sahip. Burada 
çocuklar şefkate, sıcaklığa ve güvene ihtiyaç 
duyacaklardır. Sözel olarak yada dokunsal 
olarak çocuğun izin verdiği şekilde çocuğun 
üzerine gitmeden çocuğa destek olmak, 
sevgimizi daha fazla dile getirmek, çocuğun 
kaygısını, korkularını azaltacaktır.” Deprem 
travmasına karşı ebeveynlere önerilerde de 
bulunan Klinik Psikolog Nida Biçen, “Ailecek 
sevdiğiniz etkinliklere yer verebilirsiniz. Bu 
hem iyileştirici bir etkiye hem de beraber 
vakit geçirmenize sebep olacaktır. Bu yüzden 
bol bol aktivite yapmak, belki dışarıya çık-
mak, gezmek, temiz hava almak, doğa yü-
rüyüşleri yapmakta aslında sadece çocukların 

değil ebeveynlerin de kaygısını, korkusunu 
ve gerginlik hissini azaltacaktır Çocuk 

bu dönemde her zamankinden daha 
fazla güvene ihtiyaç duyacaktır. 
Daha sık bir şekilde ben hep sen-
leyim, seninle beraber vakit ge-

çirmeye devam ediyorum ve 
güvendesin hissine çocuklara 

sözel olarak ya da davra-
nışsal olarak belli etmekte 
onların o güven hisleriyle 

beraber daha rahat bir 
şekilde günlerine devam 
etmesini sağlayacaktır” 

dedi. (İHA)

Gemlik Belediyesi ilçeye gelen dep-
remzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve 
gelen yardımları organize etmek amacıyla 
kendi bünyesinde bir mağaza oluşturdu. 
Bu mağazada; iç giyim, kadın ve erkek 
kıyafetleri, ayakkabı gibi ürünlerin yanı 
sıra ihtiyaç duyulabilecek erzak ve temizlik 
malzemeleri de bulunuyor. Gemlik Bele-
diyesi’nin kurduğu bu mağazadan bu 
güne kadar 800 depremzede faydalandı. 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan, yardım kampanyasına göste-
rilen yoğun destekten dolayı Gemliklilere 
teşekkür ederken, “Ülkemiz, Kahraman-
maraş ve Gaziantep merkezli iki büyük 
deprem yaşadı. Bu depremlerde hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızı rahmetle anı-

yorum. Depremde evleri yıkılan veya kul-
lanılamaz hale gelen vatandaşlarımızın 
bir bölümü Gemlik’e akrabalarının yanına 
gelerek, vatandaşımızın kendilerine açtığı 
evlerinde ve kiraladıkları evlere taşındılar. 
İlçemize bugüne kadar yaklaşık 2 bin 
deprem mağduru vatandaşımız geldi. Bu 
vatandaşlarımızın giyim ve erzak ihti-
yaçlarını Gemliklilerin yardımlarıyla kur-
duğumuz mağazadan karşılıyoruz. Ül-
kemizin deprem felaketi ile karşılaştığı 
bu günde yaraları dayanışma ile saracağız.” 
dedi. Başkan Sertaslan; ayakkabı, giyim 
ve gıda kategorisindeki ürünlerde yoğun 
talepten dolayı azalma olduğunu belir-
tirken, Gemliklilere destek olma konu-
sunda çağrıda bulundu. (İHA)

Çocuklarda deprem travmasına 
karşı ebeveynlere uyarı
Hayat Hastanesi Klinik Psikoloğu 
Nida Biçen çocuklarda deprem 
travması ile ilgili ebeveynlere 
uyarılarda bulundu.

Deprem bölgesinde hayata 
geçirdiği çalışmaların yanında 
Bursa’ya gelen afetzedelerin 
yaralarını sarmaya devam eden 
Büyükşehir Belediyesi, 
BUSMEK’in ücretsiz üniversite 
hazırlık kurslarının kapılarını 
depremzede gençlere açtı. 
Deprem bölgesindeki 11 ilden 
gelip Bursa’ya yerleşen lise 
mezunu gençler, ücretsiz 
kurslardan yararlanabilecek.

Depremzedelere ücretsiz 
üniversite hazırlık kursu

Gemlik’te depremin yaraları dayanışma ile sarılıyor
Kahramanmaraş ve 
Gaziantep merkezli 

meydana gelen depremlerde 
evi hasar gören vatandaşlar, 
başka illerdeki akrabalarının 

yanına taşınıyor veya ev 
kiralıyor. Gemlik’e de 

yaklaşık 2 bin depremzede 
geldi. Gemlik Belediye 
Başkanı Mehmet Uğur 

Sertaslan depremin 
yaralarının dayanışma ile 

sarılacağını ifade etti.

Yıldırım’da depremin 
yaraları sarılıyor

Yıldırımlı kadınlar, 
depremzedeler  

için battaniye, 
yağmurluk, eşofman 
ve nevresim üretiyor.

Osmangazi’den 
depremzedelere 
psikososyal destek

Nerede bir can 
varsa, orada  
Bursa var

Osmangazi Belediyesi, Kahra-
manmaraş merkezli deprem son-
rası Bursa’daki misafirhane ve ev-
lere yerleştirilen vatandaşlara psi-
kososyal destek vermeye başladı. 

Kahramanmaraş merkezli 10 
ili etkileyen depremin ardından 
seferberlik ilan eden Osmangazi 
Belediyesi, Sosyal Destek Hizmet-
leri Müdürlüğü bünyesinde anlamlı 
bir projeye imza attı. Türkiye’yi 
derinden sarsan afetin yaralarını 
bir an önce sarmak için var gücüyle 
çalışan ekipler, depremin toplum 
ve özellikle çocuklar üzerinde oluş-
turduğu travmanın etkilerini azalt-
mak amacıyla psikolog ile sosyo-
loglarla depremzede ziyaretleri 
yaptı. Depremzedeler için erzak, 
kıyafet, bebek bezi ve mama gibi 
desteklerinin yanı sıra karşılıklı 
görüşmelerin de gerçekleştirildiğini 
belirten Osmangazi Belediyesi Sos-
yal Destek Hizmetleri Müdürü 
Sevcan Yaman, “Bizler, belediye-
mize gelen talepler sonucu Bur-
sa’daki misafirhane ve evlere yer-
leştirilen vatandaşlarımıza psiko-
lojik destek vermeye başladık. Bu-
güne kadar toplam 200 deprem-
zedemizle gerçekleştirdiğimiz gö-
rüşmelerde, psikolojik ilkyardım 
ve bu anlamda riskli alanda olan 
kişilerin tespit ile yönlendirmelerini 
yaptık. Aynı zamanda ekip arka-
daşlarımız, devletin depremzede 
vatandaşlar için oluşturduğu im-
kanlar konusunda bilgilendirme-
lerde bulundu. Umarım, en kısa 
sürede hep birlikte bu zor günlerin 
üstesinden geleceğiz” ifadelerini 
kullandı. (İHA)

Depremde en büyük hasarı gören 
Hatay’da yaraların sarılması için canla 
başla çalışan Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi, bölgedeki her cana yetişmeye 
çalışıyor. Gelen yardım malzemelerini 
depremzedelere ulaştırmak için büyük 
gayret gösteren ekipler, deprem mağ-
duru sahipsiz sokak hayvanlarını da 
ihmal etmedi. Antakya ilçe merkezi 
ve kırsal mahallelerde 1 ton mama 
dağıtıldı, belirli bölgelere kedi evleri 
yerleştirildi. 

Hatay’da ‘seyyar tuvaletler ku-
rulması, çadır ve konteyner kentler 
oluşturulması ve gelen yardımların 
koordineli bir şekilde dağıtılması gö-
revlerini’ üstlenen Bursa Büyükşehir 
Belediyesi, bunun yanında sosyal ya-
şamın her alanına dokunan çalış-
malara imza atıyor. Bursa’da uygu-
lanan rutin belediyecilik hizmetlerinin 
neredeyse tamamını Hatay’da da ha-
yata geçiren Büyükşehir Belediyesi, 
halen 400’ü aşkın personel, 200’ye 
yakın araç ve ekipmanla, bölgede ya-
şanan sorunlara müdahale ediyor. 
BUSKİ ekipleri ile depremde zarar 
gören altyapıyı iyileştirme çalışma-
larına destek veren Büyükşehir Be-
lediyesi, ilgili tüm birim ve iştirakle-
riyle vatandaşların ihtiyaçlarını gi-
dermeye çalışırken, diğer taraftan 
sokak hayvanlarına da sahip çıkıyor. 
Deprem yüzünden kentte yaşamın 
durma noktasına gelmesi nedeniyle 
yiyecek bulmakta zorlanan sokak 
hayvanlarına, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi ekipleri sahip çıktı. Antakya 
ilçe merkezi ve kırsal mahalleleri tek 
gezen ekipler, yaklaşık 1 ton mamayı 
sahipsiz sokak hayvanlarıyla buluş-
turdu. Bunun yanında, belirli bölgelere 
10 tane kedi evi yerleştirildi. Sahipsiz 
sokak hayvanlarını besleme faaliye-
tinin düzenli olarak devam edeceği 
belirtildi. (İHA)

2.qxp_Layout 1  17.02.2023  17:07  Page 1



318 
ŞUBAT 

2023 

CUMARTESİ

Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL

KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

15/4

15/6

13/0

17/4
16/4

13/8

17/-2

16/7

19/1

16/4

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:23

07:47

13:23

16:20

18:49

20:07

BURSA
CUMARTESİ

15/4

PAZARTESİ

15/9

PAZAR

17/8

13/4 İMSAK İYE

Gürsu Belediyesi zabıta ekipleri, 
vatandaşlardan kendilerine iletilen 
bir ihbarı anında değerlendirerek 
tatlı satışı yapan zincir bir işletmeyi 
denetledi. Son kullanma tarihi 
geçmiş 8 adet ürüne el koyan za-
bıta ekipleri işletmeye de para ce-
zası kesti. 

Halk sağlığı ve hijyen tedbirleri 
yönündeki yaptığı çalışmalar ve 
aldığı önlemlerle Gürsulu vatan-
daşların her an yanında olan Gürsu 
Belediyesi Zabıta Ekipleri, oluşa-
bilecek bir sağlık sorununu önlemiş 
oldu. Kendilerine ulaşan vatandaş 
ihbarını anında değerlendiren za-
bıta ekipleri, Gürsu’da tatlı satışı 
yapan zincir bir işletmeyi denetledi. 
Denetim neticesinde son kullanma 
tarihi geçmiş ürünler olduğu tespit 
edildi. Gürsu Zabıtası, 8 adet ürüne 
el koyarak imha etti. İşletmeye 
ayrıca para cezası da kesildi. (İHA) 

Mezarı kazılmış bekleniyordu,  
258 saat sonra enkazdan  
Neslihan sağ kurtarıldı

Mucizeye 
Bursa 
AKUT 
imzası

Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 
ve Elbistan’da 7.6 büyüklüğünde 
meydana gelen depremler nedeniyle 
şehirde bulunan binaların büyük 
bir kısmı yıkıldı. Depremlerin ar-
dından Kahramanmaraş’a çok sa-
yıda arama kurtarma ekibi ve yar-
dım görevlisi geldi. Şehirde 11 gü-
nün sonunda arama kurtarma ça-

lışmalarında sona yaklaşıldı. Ebrar 
Sitesi enkazında çalışmalarını sür-
düren Bursa AFAD, UMKE ve JAK 
ekipleri bir ses geldiğini duyması 
üzerine yoğunlaştı. Yapılan çalış-
malar sonucunda 29 yaşındaki Nes-
lihan Kılıç’a ulaşıldı. Hummalı ça-
lışma sonrasında enkazdan 258 
saat sonra Neslihan Kılıç’ın sağ 

olarak kurtarılması büyük sevinçle 
karşılandı. Öte yandan deprem böl-
gesinde yakınlarından haber bek-
leyen Muhammed Ali Kılınç, dün 
İHA’ya verdiği röportajında “Dep-
remde burada değildim yurtdışın-
daydım. 3’üncü günü geldim. 
10’uncu gün bitmek üzere herhangi 
bir sonuç alamadık. Umut ışığı yok. 

Kardeşim Serdar Kılınç uzman ça-
vuştu. Suriye’de görevliydi. Çocuklar 
hasta olduğu için izne geleli 10 gün 
olmuştu” şeklinde konuşmuştu. 
Eniştesi Neslihan Kılıç’ın mezarının 
kazılıp beklediklerini belirtikten 
sonra bugün yaşanan inanılmaz 
kurtuluş umutları yeniden yeşertti. 
(İHA)

Kahramanmaraş’ta Ebrar Sitesi enkazından depremin 11. gününde güzel 
bir haber geldi. Ailesi tarafından mezarı kazılıp beklenen Neslihan 
Kılıç, enkazdan 258 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Gece hiç umudu 
olmayan ailesi ertesi gün yaşanan inanılmaz kurtuluş karşısında sevince 
boğuldu. Kılıç’ı kurtaran ekipler raasında Bursa AKUT’ta yer alıyor.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar 
Oktay H. ile Alican V. ve taraf avu-
katları katıldı. Ek savunma hakkı ve-
rilen Oktay H, olaydan önce plan 
yapmadığını ileri sürerek, “Çilingiri 
ben çağırmadım. Alican’ın çağırdı-
ğından haberim yoktu. Ben oraya 
konuşmak için gittim. Niyetim tele-
fon veya altın almak değildi, sadece 
baktım. Telefon zaten benimdi. Böyle 
bir olay yaşandığı için üzgünüm.” 
diye konuştu. Alican V. ise çilingiri 
Oktay H’nin çağırdığını iddia ederek, 
“Ben korkak ve ürkek biriyim. Oktay 
beni tehdit etti ve olaylar iradem dı-
şında gerçekleşti. Bana 1 yıldır o 
evde kaldığını söyledi. Ayrıca beni 
yeğenlerim tehdit etti o yüzden onun 
tarafından rehin alındığımı söyleye-
medim. Böyle bir işe kalkışacağından 

haberim yoktu. 12 aydır cezaevinde 
perişan haldeyim. Beraatimi ve tah-
liyemi talep ediyorum.” dedi. Müta-
laasını açıklayan cumhuriyet savcısı, 
sanıkların, “tasarlayarak kasten öl-
dürme”, “tasarlayarak kasten öldür-
meye teşebbüs”, “konut dokunul-
mazlığını ihlal”, “mala zarar verme” 
ve “yağmaya teşebbüs” suçlarından 
ayrı ayrı 71 yıla kadar hapisle ceza-
landırılmalarını istedi. Avukatların 
mütalaaya karşı süre talebini kabul 
eden mahkeme heyeti, sanıkların tu-
tukluluk halinin devamına karar ve-
rerek duruşmayı erteledi. Kestel’e 
bağlı Vanimehmet Mahallesi’nde ge-
çen yıl 9 Mart’ta, Asya Pınar Üzümcü 
(24) ve annesi İfakat Evci, evlerine 
gelen Oktay H. ve Alican V. tarafından 
bıçaklanmıştı. Üzümcü olay yerinde 
yaşamını yitirmiş, annesi hastaneye 
kaldırılmıştı. Kaçan şüpheliler Oktay 
H. ve Alican V, Sakarya’nın Pamukova 
ilçesi Gökgöz mevkisinde geçirdikleri 
trafik kazasının ardından yakalanıp 
tutuklanmıştı. Sanıklar hakkında “ta-
sarlayarak öldürme”, “tasarlayarak 
öldürmeye teşebbüs”, “konut doku-
nulmazlığının ihlali” ve “nitelikli yağ-
ma” suçlarından 70’er yıla kadar 
hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 
(AA)

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkeme-
sindeki duruşmaya tutuklu sanık 
Mutlu B, Ses ve Görüntü Bilişim 
Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, 
taraf avukatları da salonda hazır 
bulundu. Avukatların dinlenmesinin 
ardından son sözleri sorulan sanık, 
“Boşu boşuna cezaevinde yatıyo-
rum.” dedi. Mahkeme heyeti, “ta-
sarlayarak kasten öldürme” suçun-
dan ağırlaştırılmış müebbet hapse 
çarptırdığı sanığın cezasını takdir 
indirimiyle müebbet hapse indirdi. 

OLAY 

Karacabey’e bağlı Sırabademler 
Mahallesi’nde 12 Temmuz 2020’de 
yaşanan olayda, Mutlu B. (36), oto-
büs şoförü Ahmet B’yi (43), çocuk-
ken kendisine cinsel istismarda bu-

lunduğu iddiasıyla bıçaklamıştı. Ka-
racabey Devlet Hastanesine kaldı-
rılan Ahmet B. kurtarılamamış, 
zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuk-
lanmıştı. Mutlu B. ise yargılama 
sonucu “tasarlayarak kasten öldür-
me” suçundan önce ağırlaştırılmış 
müebbet hapse çarptırılmıştı. Sa-
nığın cezası, takdiri indirimle mü-
ebbet hapse indirilmişti. Bu hükme 
yapılan itirazı değerlendiren Bursa 
Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza 
Dairesi, dava sürerken bir tanığın 
dinlenilmediğine işaret edip istismar 
iddiasının tespit edilebilmesi için 
maktulün olayın gerçekleştiğini be-
lirttiği adres ile maktulün ev adre-
sinin tespit edilerek buna göre hak-
sız tahrik hükümlerinin uygulanıp 
uygulanmayacağına karar verilmesi 
gerektiğini belirterek, yerel mah-
kemenin kararını bozmuştu. (AA)

Kestel’deki kadın cinayeti 
için 70’e yıl hapis talebi
Bursa’da ayrıldığı kız 
arkadaşını para meselesi 
yüzünden bıçaklayarak 
öldürdüğü, annesini yaraladığı 
iddiasıyla tutuklanan sanık ile 
ona yardım ettiği iddia edilen 
arkadaşının yargılandığı 
davada mütalaa açıklandı.

Karacabey’de otobüs şoförünü 
bıçaklayarak öldürdüğü 
iddiasıyla yargılanan ve 
hakkında verilen hüküm 
istinaf tarafından bozulan 
sanık, yeniden yargılama 
sonucu tekrar müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı.

Şöfürü bıçaklayan zanlıya 
ömür boyu hapis!

Mudanya’da  
3 ruhsatsız silah 
yakalandı

Mudanya’da polis ekipleri ta-
rafından yapılan kontrollerde ruh-
satsız silah bulunduran 3 kişi hak-
kında tahkikat başlatıldı. 

Edilen bilgilere göre, Mudanya 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş 
Büro ekipleri tarafından şüphele-
nilen 2 aracın durdurulması üze-
rine araç ve içinde arama yapıldı. 
Yapılan aramada 3 adet 9 mili-
metre çapında Blow marka ruh-
satsız silah ve 10 adet mermi ele 
geçirildi. Ruhsatsız silah bulun-
durulmak suçundan G.K., A.T. ve 
Y.C.E. hakkında adli tahkikat baş-
latıldı. (İHA)

Tırın altına 
giren araçtan 
yaralı çıktılar

Mudanya Tirilye istikametine 
giden otomobil karşısına çıkan 
ekskavatör taşıyan tırın altına 
girdi. Otomobilden 2 kişi yaralı 
olarak çıktı. 

Mudanya Tirilye yolunda Kum-
yaka mevkiinde ilerleyen Besim 
O. yönetimindeki 34 BEM 077 
plakalı otomobil, karşı yönden ge-
len Necati B. idaresindeki 71 DR 
903 plakalı tırın altına girdi. Oto-
mobilde bulunan Güner O. ile 
Aytul A. yaralandı. Olay yerine 
112 acil sağlık, itfaiye, polis ve 
jandarma ekipleri sevk edildi. Olay 
yerine gelen ekiplerin müdahale-
sinin ardından otomobilden çıka-
rılan yaralılar ambulansla Mudan-
ya Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Jandarma olayla ilgili tahkikat 
başlattı. (İHA)

Gürsu’da  
zabıta ekipleri 
tatlıcıyı denetledi
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Büyükşehir Belediye Başkanı 

Alinur Ataş malum önce Gaziantep 
sonrasında Hatay’da 10 gündür ko-
ordinasyon görevi yapıyor. 

Kısa süreliğine Bursa’ya geldi ve 
ayağının tozuyla hem Bursa’daki ça-
lışmaları inceledi hem de Büyükşe-
hir Belediye Meclisi’ne katılarak 
bölgeyle ve yapılan çalışmalarla il-
gili bilgi verdi. Meclisin ardından 
da gazetecilerle buluşan Aktaş, göz-
lemlerin aktardı. 

Oldukça çarpıcı anlatımlarda bu-
lundu. Bunların birçoğunu manşe-
timizdeki haberde bulacaksınız. 
Ancak özellikle söylediği birkaç ko-
nunun altını çizmekte yarar görü-
yorum. 

Öncelikle Bursa’daki tüm bele-
diyelerin ve Bursa’daki kuruluşla-
rın bölgeye olan ilgisi ve desteğine 
vurgu yaptı Aktaş, devamında 
bölge halkının bu çalışmalar nede-
niyle Bursa’ya olan sevgisine işa-
ret etti. 

Gelecekte Bursa’nın adının böl-
gede sevgiyle karşılanacağını ve iz 

bırakmış olacağını aktardı. 
İkincisi ise devletin nasılda de-

zenformasyonları rağmen dimdik 
ayakta ve kudretli bir devletin ol-
ması gereken tavrıyla orada oldu-
ğunu gösteren sözler düştü 
ağzından. Cumhurbaşkanı Erdoğan 
bölgeye görev yapan herkese bir ta-
limat verdi diyor. Depremzedelerin 
bir dediği iki edilmeyecek. Han isti-
yorlarsa hamamıyla yapacaksınız. 

Kudretli milletin kudretli devle-
tinin tavrı tam da bu olur. Evet va-
tandaş seferler ve bu zaten devlete 
dahil bir şey. Yurtdışından da yar-
dımlar geliyor pek tabiki. Ancak 
Türk devleti buradaki yükü kaldıra-
cak kudrete de sahip. Birlik ve bera-
berliğin gösterilmiş olması ise 
geleceğe yönelik daha güçlü bir ba-
kışı beraberinde getirdiğini ifade et-
meliyiz. 

Depremin Türkiye için pahalı bir 
ders olduğuna vurgu yaptı yine baş-
kan. Ve dezenformasyonla ilgili şu 
örneği verdi. “Kefen yok diye ceset 
torbası yok diye sosyal medyadan 
sesler yükseliyor. 

İnanın böyle bir şey yok. Belli 
noktalarda iç çamaşırı gibi bazı 
lokal ihtiyaçlar oluyor. Ancak böl-
gede yardım ve malzeme akıyor 
adeta. Devletimiz ve milletimiz 
eksik bırakmıyor. Resmi kurumla-
rın çağrıları dikkate alınmalı” ifade-
lerini kullandı. 

OHAL uygulamasının bölgede 
işleri hızlandırdığının altını çizdi 
başkan. Bursa’ya 5 bin ailenin geldi-
ğini ve onların ihtiyaçlarını da kar-
şılandığını ve karşılanmaya devam 
edeceğini anlatan Aktaş, Bursa’nın 
üzerine düşeni yaptığını vurguladı. 

Son olarak hayati soruya da 

yanıt verdi Aktaş. Zaten fay hatları-
nın imar planlarına işlenmesi için 
devam eden bir çalışmanın oldu-
ğunu ve bu fay hatlarının imar 
planlarına işleneceğini, bunların 
geçtiği yerlerdeki imar planlarının 
iptal edildiğinin altını çizdi. 

Dünyanın hiçbir devleti belki de 
böylesi bir afetin ardından bu kadar 
kısa sürede organize olarak  bu de-
rece kontrol sağlayamadı. Bu Türk 
devletinin ve Türk milletinin  kud-
retini ve gücünü de bir anlamda or-
taya koyuyor. 

Dün güçlü millet zayıf devlet 
durumunda olduğumuz dönemler 
de artık geride kaldı. Güçlü devlet 
güçlü millet ile her zorluğun al-
tında yüzümüzün akıyla çıkıyor. 
Ne mutlu ki böylesi bir milletin 
evladı böylesi güçlü bir devletin sa-
hibiyiz.

Türk devletinin 

kudreti…

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Tüm Türkiye’yi yasa boğan ve asrın 
felaketi olarak tanımlanan 7.8 ve 7.6’lık 
depremlerin ardından afet bölgesinde 
yaralar sarılmaya devam ediyor.  İçişleri 
Bakanlığı tarafından depremin ilk haf-
tasında Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı 
ilçelerinde görevlendirilen Bursa Büyük-
şehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş son-
rasında ise büyük yıkımın yaşandığı Ha-
tay’da görevlendirilmişti. Burada geçici 
yaşam alanlarının oluşturulması çalış-
malarını sürdüren Başkan Aktaş, afet 
bölgelerindeki gözlemlerini ve ihtiyaçları 
Bursa’daki sivil toplum, yardım kuru-
luşları ve hemşehri derneklerinin tem-

silcilerine aktardı. Büyükşehir Belediyesi 
Yeni Hizmet Binası’nda yapılan toplantıya 
AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da 
katıldı.Toplantının ardından konuşan 
Başkan Aktaş, depremden etkilenen il-
lerde normal hayata döndürme çalış-
malarının çok önemli olduğunu belirtti. 
Afetzedelerle alakalı bütün Türkiye’nin 
duyarlılık ve hassasiyet gösterdiğini söy-
leyen Başkan Aktaş, “Depremin olduğu 
ilk andan itibaren bütün şehirlerde, 
bütün sivil toplum kuruluşlarında du-
yarlılık oluştu. Yapılan çalışmalar, ayrı 
ayrı yapılıyor ve açıkçası etki alanı da 
azalıyor.  Bugün hem bunlarla ilgili genel 

ihtiyaç nedir, bölgelerde genel durum 
nedir bunu anlatıp, bundan sonraki sü-
recin daha sağlıklı ilerlemesi adına, AFAD 
ve Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 
yapılan yardımların envanterini de çı-
karıp, doğru vuruşlar yapabilmek, be-
raberinde de özellikle bu 10 vilayette 
hayatın tekrar normale döndürülmesi 
adına yapılacak çalışmaları değerlendirdik. 
Orada yaşayan insanların, hayatını orada 
devam ettirmesi için yapılacak çalışmalar 
çok önemli. İnşallah el birliği içerisinde 
bu yaraları sarıp, daha güzel günlere dö-
neceğiz diye temenni ediyorum” diye 
konuştu. (Bülten)

BUÜ Tıp Fakültesi ve Hastane-
si’nde görev yapan 1 Doçent, 1 Doktor 
Öğretim Üyesi, 2 yandal araştırma 
görevlisi, 17 araştırma görevlisi ve 2 
hemşire, depremin etkilediği 10 farklı 
ilde görev yapmaya devam ediyor. 
Üniversite yönetimi, afetin yaşandığı 
ilk günden itibaren Bursa İl Sağlık 
Müdürlüğü ve UMKE ile koordine 
olarak bölgedeki sağlık personeli ih-
tiyacına cevap verebilmek adına gö-
nüllülük esasıyla çalışmaya gidebilecek 
isimleri belirledi. Hazırlık sürecinin 
ardından bölgeye giderek çalışmalara 
başlayan sağlık personeli; cerrahi ope-
rasyon, ilk yardım ve diğer tüm sağlık 
hizmetlerinde sorumluluk üstleniyor. 
Üniversite yönetiminin paylaştığı bil-

gilere göre; BUÜ Hastanesi Çocuk Yo-
ğun Bakım Bölümü’nde görev yapan 
Doç. Dr. Çağlar Ödek,Radyoloji Ana-
bilim Dalı’nda görev yapan Dr. Öğre-
tim Üyesi Mehmet Fatih İnecikli, 
Yandal Araştırma Görevlileri Sibel 
Baykutve Abdüsselam Genç, farklı 
birimlerde çalışan araştırma görevlileri 
Göksel Aydoğan, Ender Ulutaş, Ahmet 
Kanat, Furkan Tahsin Bolat, İlker 
Gökay Güney, Burak Büyükpolat, Gi-
zem Gedikoğlu, Tolga Evrim Sevinç, 
Semih Özmen, Büşra Şimşek Güney, 
Furkan Yardımcı, Mehmet Ali Şahin, 
Zeynep Hilal Erdoğan, EhtigadHu-
seynzade, Muhammed Hüseyin Uçar, 
Nermin Caferli ve Sevda Cesur ile 
hemşireler Dilanur Ünver ve Gurbet 

Kaya, depremin yaşandığı 10 ilde yü-
rütülen sağlık hizmetlerinde gönül-
lülük esasıyla görevlendirildi. Afetin 
ilk gününden itibaren Bursa Uludağ 
Üniversitesi olarak büyük bir hassa-
siyet içerisinde yardım çalışmalarına 
ellerinden gelen katkıyı verdiklerini 
vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet 
Saim Kılavuz; “Olayı duyar duymaz 
yaşadığımız üzüntüyü bir kenara bı-
rakarak, devletimizin yetkili kurumları 
ile koordine olarak yapılması gereken 
ne varsa katkıda bulunmak için çaba 
gösterdik. İlk etapta bölgeye gönde-
rilmek üzere yardım malzemesi top-
lanması, bunların yetkililere teslim 
edilmesi ve nakdi yardımların ilgili 
kurumlara ulaştırılması için çalıştık. 
Ardından arama-kurtarma ekipleri-
mizin afet bölgesine sevk edilmesi 
için görüşmeler yaptık. Ekiplerin gön-
derilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdür-
lüğü’müz ve UMKE’nin gönüllü sağlık 
ekibi talebi için Tıp Fakültemiz ve 
Hastanemiz bünyesinde bir organi-
zasyon planladık. Bölgeye gitmek için 
130 sağlık personelimiz bizlere mü-
racaat etti. Listemizi İl Sağlık Müdür-
lüğümüze teslim ettik. Kurum içeri-
sinden23sağlık personelimiz talep edil-
di. Her biri 10 farklı ilde son derece 
kıymetli hizmetler veriyor. Personeli-
miz başta olmak üzere bölgede çalış-
maya devam eden kardeşlerimize ko-
laylıklar diliyoruz. Allah, hepsinden 
razı olsun” diye konuştu. (İHA)

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 
Karacabey İlçe Başkanlığı görevine 
Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin ten-
sibiyle Avukat Ahat Şanlı atandı. 

Hilmi Kaya’nın istifası ile boşalan 
göreve geçtiğimiz dönem Karacabey 
Belediye Meclis Üyeliği yapan, ilçenin 
genç ve sevilen isimlerinden Avukat 
Ahat Şanlı atandı. Atama, Bursa İl 
Başkanı Cihangir Kalkancı’nın teklifi, 
Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih 
Yalçın’ın takdiri ve Genel Başkan 
Devlet Bahçeli’nin oluruyla gerçekleşti. 
Görevi kabul eden ve partisinin il 
binasına gelen Şanlı, yetki belgesini 
MHP İl Başkanı Cihangir Kalkancı’nın 
elinden aldı. MHP İl Başkanı Cihangir 
Kalkancı, yeni başkan Ahat Şanlı ve 
yönetim kurulu üyelerine başarılar 
diledi. Karacabey İlçe Başkanlığı gör-
evini kendisine layık gören MHP Ge-
nel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, Genel 
Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’a 
ve İl Başkanı Cihangir Kalkancı’ya 
teşekkür eden Şanlı, yeni görevinin 
Karacabey’e ve Milliyetçi-Ülkücü ca-
miaya hayırlı ve uğurlu olmasını 
diledi. MHP Karacabey İlçe Başkanı 
Avukat Ahat Şanlı, “ Çocukluk yılla-
rımdan bu yana hizmet etmekten 
onur ve gurur duyduğum ülkücü ha-
rekete ilçe başkanı olarak hizmet et-
meyi nasip eden cenab-ı Allah’a şü-
kürler olsun. Genel Başkanımız Devlet 
Bahçeli’nin de ifade ettiği gibi; Türk 
milliyetçileri ülke sorunlarını aşma 
yolunun, ayrılıkları derinleştirmek, 
kavgaları kızıştırmak, kutuplaştır-
maları tırmandırmak, insanlarımızı 
birbirine düşürmekten değil, milli 
ve manevi değerlerde uzlaşma, da-
yanışma ve yardımlaşma ile olacağını 
bilmekte ve bunu ısrarla savunmak-
tadır. Bugün teslim aldığımız bayrağı, 
ben değil biz prensibiyle, Milliyetçi 
Hareket Partisini en iyi şekilde temsil 
edip en üst seviyeye çıkarmak için 
var gücümüzle çalışacağız. Ayrıca, 
bayrağı teslim aldığımız MHP İlçe 
Başkanımız Hilmi Kaya ve yönetimine 
bugüne kadar yapmış oldukları hiz-
metlerden ötürü teşekkür ediyorum” 
dedi.MHP Karacabey İlçe Başkanlı-
ğı’na atanan Avukat Ahat Şanlı’nın 
50 kişilik yönetim kurulu listesi şu 
isimlerden oluştu: Abdülkerim Şuva, 
Ahmet Karadeniz, Ali İsmet Ozar, 
Alper Karahan, Asil Köker, Atilla 
Gün, Cemalettin Karaca, Çağatay 
Kahraman, Dilek Oruç, Ferruh Artan, 
Fikret Aydın, Gökhan Dursun, Gök-
han Bay, Hasan Eller, Hasena Çalış-
kan, Hüseyin Dinç, İbrahim Bozde-
mir, İhsan Çelenli, İzzet Şener, İzzet 
Toprak, Kamil Başpınar, Kerim Şim-
şek, Kürşat Şahin, Lokman Yıldırım, 
Mecit Tosun, Mehmet Mahken, Mu-
kaddes Erdinç, Murat Türkoğlu, Musa 
Çetin, Mustafa Gül, Naim Tilki, Oğuz 
Bulut, Oray Dinç, Orhan Erdinç, 
Özal Türkmen, Özlem Kuru, Remzi 
Avcı, Sebahattin Yıldız, Seda Bulut, 
Sevgi Ataseven, Şahinde Gelmiş Kel-
leci, Şamil Özkara, Tamer Dönmez, 
Tolga Çevdir, Ufuk Azcan, Ümit Sof, 
Üzeyir Altınkaynak, Yasin Önder, 
Yasin Tekin, (İHA)

Merkez üssü 
Kahramanmaraş olan 

depremlerin hemen 
ardından Bursa 

Büyükşehir Belediyesi 
ekipleriyle birlikte afet 

bölgesine koşan Başkan 
Alinur Aktaş, depremin 
yıkıcı boyutunu, yapılan 

arama-kurtarma ile 
yardım çalışmalarını ve 
gözlemlerini Bursa’daki 

yardım kuruluşları ve 
hemşehri dernekleriyle 
paylaştı. Başkan Aktaş 

“Tüm kurumlarla birlikte 
yaraları sarıp daha güzel 
günlere döneceğiz” dedi.

BUÜ’nün gönüllü sağlık ekibi, deprem 
bölgesinde şifa dağıtıyorTürkiye’yi sarsan deprem 

faciasının ardından 
bölgeye yardıma giden 
binlerce sağlık personeli 
yaralılara şifa olmak için 
canla başla çalışmaya 
devam ediyor. Bursa 
Uludağ Üniversitesi 
(BUÜ) Tıp Fakültesi ve 
Hastanesi’nde görev 
yapan 23 personel de 
deprem bölgesine gönüllü 
olarak giden ekipler 
arasında yeraldı.

Bursa tüm kurumları 
ile tek yürek

MHP  
Karacabey’e 
atama
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Kahramanmaraş merkezli dep-
remler nedeniyle kamu kurumlarının 
yapacakları ödemelerde vadesi geçmiş 
borcun bulunmadığına ilişkin belge 
aranılması zorunluluğu, 31 Temmuz’a 
kadar yapılacak ödemeler için aran-
mayacak. 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir 
İdaresi Başkanlığı tarafından hazır-
lanan “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A 
Sıra No: 1’de Değişiklik Yapılmasına 
Dair Tebliğ” Resmi Gazete’de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi. Tebliğde, 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanun’un Bakanlığa verdiği 
yetki kapsamında uygulanan, kamu 
kurum ve kuruluşlarınca bazı öde-
meler yapılmadan önce hak sahibinin 
vergi dairesine borcunun bulunma-
ması şartına ilişkin esaslar yer alıyor. 
Mevcut tebliğle Kamu Mali Yönetimi 
ve Kontrol Kanunu’na tabi kamu ida-
releri ve bu idarelere bağlı döner ser-
maye işletmeleri, Kamu İhale Kanunu 
kapsamına giren kurumlar ile bu ka-
nunlar kapsamında bulunmayan 
kamu tüzel kişiliğini haiz kurumlar 
(mesleki kuruluşlar ve vakıf yüksek-
öğretim kurumları hariç) tarafından 
belirtilen 5 bin lira ve üzeri ödemeler 
sırasında, hak sahiplerinden vadesi 
geçmiş borç durumunu gösterir bel-
genin aranılması gerektiği düzenle-
niyor. Yapılan değişiklikle, 6 Şubat’ta 
meydana gelen Kahramanmaraş mer-
kezli depremler nedeniyle kamu ku-
rum ve kuruluşlarınca 31 Temmuz’a 
kadar (bu tarih dahil) deprem kap-
samında yapacakları ödemeler sıra-
sında hak sahiplerinden söz konusu 
belgenin aranılmaması yönünde dü-
zenleme yapıldı. Buna göre, yapacak-
ları ödemelerde “Borcu yoktur” belgesi 
arama zorunluluğu bulunan kamu 
kurum ve kuruluşları, 31 Temmuz’a 
kadar depremler kapsamında yapa-
cakları ödemelerde bu belgeyi ara-
mayacak.        (AA)

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 
depremlerin ardından özellikle eski binalarda 
yaşayan vatandaşların çoğu, binasının sağlam 
olup olmadığını merak etmeye başladı. 
Başta İstanbul olmak üzere fay hatları üze-
rinde bulunan Türkiye’nin birçok ilinde va-
tandaşlar depreme karşı bina dayanıklılık 
testi yaptırmak için arayışlara girdi. Binasının 
riskli olduğunu düşünen veya depreme karşı 
dayanıklı olup olmadığını öğrenmek isteyen 
vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim De-
ğişikliği Bakanlığınca belirlenen kurum ve 
kuruluşlara başvurarak bu testi yaptırabiliyor. 
Bakanlığın internet sitesinde, risk tespit 
raporu için başvurulabilecek belediyeler, 
meslek odaları, kamu kurumları, üniversiteler 
ile özel kuruluşlar ve firmalar yer alıyor. 
Özellikle belediyeler tarafından ve sadece 
betondan numune alınarak yapılan tarama 
işlemi sonrası risk tespit raporu kısa sürede 
çıkabiliyor. Ancak binanın farklı yerlerinden 
karotların alındığı, farklı işlemlerin yapıldığı 
ve numunelerin laboratuvarlarda incelendiği 
detaylı tarama için daha uzun vakite ihtiyaç 
duyuluyor. Riskli yapı tespitlerinin maliyetini 
kat malikleri öderken, söz konusu testi yap-
tırmak için bina sakinlerinden bir kişinin 
başvurması yeterli oluyor. Karot raporu 
olarak da bilinen bina dayanıklılık testi son-
rası binaların depreme karşı riskli olup ol-
madığı ortaya çıkıyor. 

“İLK İŞ OLARAK BELEDİYEDEN  
BİNA PROJENİZİ ALIN” 
Deprem Güçlendirme Derneği (DEGÜ-

DER) Başkanı Sinan Türkkan, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, detaylı bir raporun 
ortaya konduğu ve başvuran kişiye bir yol 
haritası niteliğinde raporun hazırlandığı 
bina dayanıklılık testinin nasıl yapıldığını 
anlattı. Türkkan, Kahramanmaraş merkezli 
meydan gelen depremlerden sonra İstan-
bul’da da riskin yükselmesinden dolayı va-
tandaşların panik halinde olduğunu belir-
terek, herkesin binasının durumunu merak 

ettiğini söyledi. Türkiye’de şu anda deprem 
yönetmeliğinin çok açık olduğunu ve her 
şeyin net tanımlandığını dile getiren Türkkan, 
vatandaşın oturduğu konutla ilgili tereddüdü 
bulunması halinde ilk iş olarak belediyeye 
giderek binanın mevcut projesinin alınması 
gerektiğini vurguladı. Türkkan, “Mevcut 
proje alındıktan sonra bununla ilgili binada 
çalışma yapıp mevcut proje ile binanın 
uyumlu olup olmadığının tespitini yapıyoruz. 
Bu çok önemli bir konu. Çünkü resmi projeler 
ile binalar arasında uyumsuzluk da söz ko-
nusu olabiliyor.” diye konuştu. 

“MUTLAKA DEMİR OLMAYAN  
BETON BÖLGEDEN KAROT ALINMALI,  
DEMİRLER KESİLMEMELİ” 
Sinan Türkkan, projenin incelenmesinin 

ardından teknik ekiplerin binadaki kolonların 
ve kirişlerin mevcut projeye uyup uymadığı 
ile ilgili bir rölöve çalışması gerçekleştirdik-
lerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu çalışma gerçekleştirildikten sonra binada 
karot çalışmaları yapıyoruz. Karot çalışması 
sırasında betondan numune alma işlemi 
yapılırken mutlaka daha öncesinde donatı 
tespitlerinin yapılması gerekir. Düşey ve 
yatay donatıları tespit edip demir olmayan 
beton bölgeden karot alınması gerekir. Ge-
nelde burada profesyonel ve uzman olmayan 
bazı ekipler kolonlardaki demirleri de keserek 
karot alıyor. Bu gerçekten ciddi problemlere 
neden oluyor. Kolonlardaki donatılar tespit 
edildikten sonra boşluk kalan kısımda beton 
numuneler alarak bunları laboratuvarda 
kırdırıyoruz. Binada kullanılmış betonun 

taşıma kapasitesini tespit ediyoruz. Daha 
sonra binadaki, kolonlardaki demir mik-
tarlarını tespit ediyoruz. Bunlar bittikten 
sonra kırımlar yapıp donatıları da gözümüzle 
görüyoruz. Yani oradaki donatı gerçekten 
projeye uygun mu, değil mi, düz donatı mı 
gibi hususları betondaki pas paylarını kal-
dırarak tespit ediyoruz. Daha sonra zemin 
etüdü yaptırıp bina ile ilgili statik analizleri 
gerçekleştiriyoruz.” 

“KAPSAMLI RAPORUN ÇIKMASI  
BİR AY SÜREBİLİYOR” 
DEGÜDER Başkanı Türkkan, deprem 

dayanıklılık testinin aşamalarını kısaca özet-
leyerek, sürecin binanın projesinin doğru 
uygulanıp uygulanmadığının tespitiyle baş-
ladığını, kolonlardaki donatı tespitlerinin 
yapılması, betondan numune alınması, de-
mirlerin pas payının kaldırılarak düz veya 
nervürlü olup olmadığına bakılmasıyla de-
vam ettiğini, sonrasında zemin etüdü ya-
pılması gerektiğini, son olarak statik analiz 
ve performans analiziyle binada güçlendir-
me/dönüşüm yapılıp yapılamayacağı veya 
güçlendirmenin nasıl yapılacağına karar ve-
rildiğini anlattı. Tespitlerin yapılması, nu-
munelerin alınması, laboratuvarlarda ince-
leme gerçekleştirilmesi ve zemin etüdünün 
ardından raporun çıktığını dile getiren Türk-
kan, “Bir vatandaş 6-7 katlı, 20 daireli bir 
yer için müracaat ettiğinde sonuçların alın-
ması, statik analiz yapılması bir ay sürebilir.” 
şeklinde konuştu. Türkkan, kapsamlı bir 
bina dayanıklılık testinin meskenin büyük-
lüğüne göre değişebildiğini kaydederek, 

“Böyle bir raporu hazırlamak için binanın 
tamamını elden geçirmek gerekiyor. Ücret 
binanın büyüklüğü ve işlemlerin kapsamına 
bağlı olmak kaydıyla değişebilir. Bina başına 
test maliyeti 20 bin liradan başlıyor.” açık-
lamasında bulundu. 

“BİNADAN KAROT ALINMASI  
HERHANGİ BİR ZARAR  
OLUŞTURMAZ” 
Sinan Türkkan, deprem sonrası özellikle 

sosyal medyada bir bilgi kirliliği yaşandığını 
belirterek, alına karotların binaya zarar 
verdiği ve bunun yaptırılmaması gerektiği 
şeklinde söylemin yayıldığını söyledi. Türk-
kan, “Son günlerde sosyal medyada yayılan 
mikrotromor sistemle binaların dışarıdan 
inceleme yapılarak ve yukarıda belirtilen 
çalışmalar yapılmadan sağlamlığının tespit 
edildiği söyleniyor. Bu kesinlikle doğru bir 
bilgi değil. Alınan karotların binaya herhangi 
bir zararı olmaması için karot alındıktan 
sonra yüksek mukavemetli harçlarla bun-
ların dolgularını yapıyoruz. Bundan dolayı 
binanızda herhangi bir hasar meydana gel-
mesi söz konusu değil.” diye konuştu. Yeni 
yapılan veya güçlendirilen bir depremde 
binanın hiç hasar almayacağına ilişkin dü-
şüncenin yaygın olduğunu ancak bunun 
doğru olmadığını dile getiren Türkkan, 
“Olası büyük depremlerde binalar hasar 
alabilir. Yapısal olmayan elemanlar yani 
duvarlar ve kolon ile kirişin olmadığı bölgeler 
hasar alabilir. Bu, binanızın riskli olduğunu 
göstermez. Önemli olan taşıyıcı sistemde 
hasarın meydana gelmemesidir. Güçlen-
dirme veya dönüşümle bunu sağlıyoruz.” 
açıklamasında bulundu. 

“BİNA RİSKLİYSE ÖNÜNÜZE  
İKİ SEÇENEK ÇIKIYOR” 
DEGÜDER Başkanı Türkkan, bina da-

yanıklılık testi çıktıktan sonra mesken sa-
hibinin önüne iki seçenek geldiğini belirterek, 
şu değerlendirmelerde bulundu: “Binanızı 
yıkıp yeniden yapabilir ya da güçlendirebi-
lirsiniz. Bu tamamen vatandaşların kendi-
sine bırakılıyor. Raporda güçlendirme kararı 
varsa güçlendirme yapılabiliyor. Raporda 
binanın nasıl hasar alacağı, nerelerin zayıf, 
nerelerin sağlam olduğu, binanın nelerden 
dolayı problem yaşayacağı çok net olarak 
gösteriliyor. Binanın kaç şiddetinde depreme 
dayanacağına ilişkin bir bilgi vermek müm-
kün değil. Binanın kaç şiddetinde depreme 
dayanacağı beklenti yerine, yapılan açıkla-
malarda deprem hesapları binanın bulun-
duğu yere göre beklenen en yüksek deprem 
kuvveti dikkate alınarak analiz yapılmaktadır. 
Bu sosyal medyada çıkan bir konudur. 
Hiçbir bina için bu söylenmez.” (AA)

Bankadan yapılan açıklamada, deprem 
felaketinin acısını ve zorluklarını atlata-
bilmek için ilk andan itibaren dayanışma 
ile tüm kaynakların seferber edildiği be-
lirtilerek, “Önümüzde uzun bir yol var. 
Bölgeye yapılacak finansman desteğinin 
sürdürülebilir olması gerektiğini biliyor, 
bu bilinçle planlamalarımızı yapıyor, var 
gücümüzle çalışıyoruz. Bu zor dönemde 
bölgenin yaralarını bir nebze de olsa sa-
rabilmek için Garanti BBVA ailesi adına 
bölgeye olan desteğimiz hakkında detayları 
kamuoyu ile paylaşıyoruz.” ifadelerine yer 
verildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Kredi ve kredi kartı borçlarını başvuru 
gerekmeksizin, faizsiz erteliyoruz. Dep-
remde ağır hasara uğrayan şehir ve ilçe-
lerimizdeki bireysel müşterilerimizin ve 
gerçek kişi ticari işletmelerimizin borçlarını 
6 ay, deprem bölgesinde yer alan diğer il-
lerde ise 1 ay faizsiz erteliyoruz. Deprem 
felaketinin yaşandığı bölgede hayatını 
kaybeden bireysel müşterilerimizle gerçek 
kişi ticari işletmelerimizin kredi ve kredi 
kartı borçlarını anapara dahil olmak üzere 
siliyoruz. Depremden etkilenen tüzel müş-
terilerimize, firma özelinde; ödemesiz dö-
nemli, uzun vadeli, çok geniş kapsamlı 
destek paketlerimizle finansal kaynak 
sağlayacağız. Depremde en ağır hasara 
uğrayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel 
müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işlet-
melerimizden 2023 yılı sonuna kadar 

kredi kartı ve üye iş yeri POS ücreti tahsil 
etmeyeceğiz. Depremde ağır hasara uğ-
rayan şehir ve ilçelerimizdeki bireysel 
müşterilerimiz ve gerçek kişi ticari işlet-
melerimizin genel bankacılık hizmetlerini 
ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Bankacılık iş-
lemlerine erişim sağlamak için depremden 
etkilenen tüm illerin merkezinde şubele-
rimiz ve mobil araç şubelerimizle hizmet 
veriyoruz. Müşterilerimizin kartlarına 
kolay erişmesi ve hemen kullanabilmesi 
için mobil araç şubelerimiz dahil tüm şu-
belerimizden anında banka kartı ve kredi 
kartı teslimatı yapıyoruz.” 

“İLK ETAPTA 10 MİLYAR  
LİRALIK BİR FİNANSMAN  
DESTEĞİ SAĞLIYORUZ” 
Açıklamada, “Deprem bölgesinin ih-

tiyaçlarını yakından takip ediyor, bölgenin 
temel ve barınma ihtiyaçlarını sürekli 
karşılıyoruz. İlk andan itibaren çalışma 
arkadaşlarımız ve yakınlarını deprem böl-
gesinin dışındaki güvenli alanlara hızlıca 
yerleştirdik. Türkiye’nin dört bir yanından 

gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte bölgeye 
aralıksız desteğimizi sürdürüyoruz.” de-
ğerlendirmesinde bulunuldu. Banka açık-
lamasında, deprem bölgesine verdikleri 
tüm desteklerin yanı sıra şimdi de AFAD’a 
650 milyon liralık bağış yapıldığı belirti-
lerek, şu ifadelere yer verildi: “BBVA İs-
panya ve BBVA Meksika küresel ölçekte 
bağış kampanyalarıyla ülkemize destek 
oluyor. Bünyesinde bulunduğumuz BBVA 
Grubu bölgeye destek olmak isteyen tüm 
müşterilerini kapsayan küresel ölçekte 
bir bağış kampanyası başlattı. Kampanyada 
biriken bağışlar deprem bölgesindeki ih-
tiyaçlar için kullanılacak. Ülke olarak önü-
müzde uzun ve zorlu bir süreç var. İyileşme 
dönemimiz de uzun sürecek, hepimiz bu-
nun bilincindeyiz. Bu zaman zarfında 
bölgenin finansal sıkıntılarını karşılamak 
üzere ilk etapta 10 milyar liralık bir fi-
nansman desteği sağlıyoruz. Önümüzdeki 
dönemin doğuracağı finansal ihtiyaçlar 
doğrultusunda imkanlarımızı seferber 
edeceğiz.” (AA) 

Avrupa’da doğal gaz fiyatı, ılıman 
hava koşulları dolayısıyla birçok ülkede 
gaz depolarının yeniden doldurulması 
ve daha fazla sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) ithalatıyla 17 ayın en düşük 
seviyesine geriledi. 

Avrupa’da derinliği en fazla olan 
Hollanda merkezli sanal doğal gaz 
ticaret noktası TTF’de işlem gören 
mart vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün 
megavatsaat başına 51,55 avrodan 
işleme açıldı. Gaz kontrat fiyatı, gün 
içinde megavatsaat başına 48,77’e 
düşerek Ağustos 2021’den bu yana 
en düşük seviyesine geriledi. Söz ko-
nusu fiyat, Türkiye saatiyle 14.30’da 
dünkü kapanışa göre yüzde 4,47 aza-
lışla 49,71 avroya indi. Gaz fiyatının 
17 ay sonra 50 avronun altına düşmesi 
dikkati çekti. Fiyatlardaki düşüşte, 
doğal gaz tüketimini nispeten düşük 
tutan hava şartları ve bu nedenle bir-
çok ülkede gaz depolarının yeniden 
doldurulması ve daha fazla sıvılaştı-
rılmış doğal gaz (LNG) ithalatı etkili 
oldu. Ayrıca, özellikle maliyet neden-
leriyle daha az üretim yapan sanayide 
doğal gazda tasarruf sağlanması da 
fiyatların düşüşünde etkili oldu. Öte 
yandan, TTF’de işlem gören vadeli 
kontratların fiyatı uzun süre 20 avro 
seviyesinin ardından 26 Ağustos 
2022’de 348,8 avroya kadar çıkmıştı. 
Bu da Rus gazına olan yüksek ba-
ğımlılıkla Avrupa’da bir enerji krizine 
yol açmıştı. Bu arada, Avrupa’nın sı-
vılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı, 
geçen yıl önceki yıla göre yüzde 60 
artış gösterdi. Shell tarafından ha-
zırlanan LNG Görünümü 2023 ra-
poruna göre, İngiltere’nin de dahil 
edildiği Avrupa ülkeleri, geçen yıl 121 
milyon ton LNG ithal etti. Analistler, 
kış sezonu sona ermeden uzun süreli 
bir soğuk hava dalgası olması duru-
munda veya arz kesintileri yaşanması 
durumunda Avrupa’da doğal gazın 
fiyatının tekrar yükselebileceğine 
işaret etti. (AA)

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı 
Hasan Fehmi Yılmaz, Kahraman-
maraş merkezli depremlerden et-
kilenenler için “istihdam seferber-
liği” başlattıklarını bildirdi. 

Müstakil Sanayici ve İşadamları 
Derneği (MÜSİAD) Ankara Başkanı 
Hasan Fehmi Yılmaz, yaptığı yazılı 
açıklamada, “asrın felaketi” olarak 
nitelendirilen depremlerin ardından 
Ankara’ya yerleşen ve hayatını ye-
niden kurmaya çalışan vatandaş-
ların iş bulabilmeleri için destek 
sağlayacaklarını ifade etti. Üyele-
rinin halihazırda 2 bin işletmeyle 
30 bine yakın istihdam sağladığını 
belirten Yılmaz, şunları kaydetti: 
“Depremin ilk gününden itibaren 
MÜSİAD Ankara üyelerimizin des-
tekleriyle bölgenin ihtiyaçlarını kar-
şılamak için 175 tır sevk ettik. Dep-
remzedelerin hayatları-
nın bir an önce nor-
male dönebilmesi için 
de tüm gücümüzle 
milletimizin yanında 
olacağız. Bu kapsam-
da MÜSİAD Anka-
ra olarak istihdam 
seferberliği başlatı-
yoruz. İş arayan dep-
remzede vatandaşlar, 
w w w. m u s i a -
dankara.org.tr 
adresinde pay-
laşılan link 
üzerinden 
kayıt yap-
tırabilir-
ler.” 

( A A )

Bina dayanıklılık testine hücum!
Kahramanmaraş 
merkezli depremler 
sonrası bina dayanıklılık 
testine talepte yüzde 
100’ü aşan artış 
görülürken, detaylı 
rapor bir ayda çıkıyor ve 
bina başına maliyet  
20 bin liradan başlıyor.

MÜSİAD Ankara  
depremzedeler  
için “istihdam  
seferberliği” başlattı

Garanti BBVA’dan AFAD’a 
650 milyon liralık bağış
Garanti BBVA, Afet ve Acil 
Durum Yönetimi 
Başkanlığına (AFAD) 650 
milyon liralık bağış 
yaptıklarını duyurdu.

Avrupa’da  
gaz fiyatında 
düşüş sürüyor

Kamu, “Borcu 
yoktur” belgesi 
istemeyecek
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JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR 
GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ  

KURULUŞLAR CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ  
İŞ YURTLARI KURUMU

2 Adet 250 kVA (Prime) Dizel Jeneratör mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik or-
tamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                    : 2023/147914 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : GEMLİK AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU 
                                                            DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR CEZA İNFAZ 
                                                            KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞ YURTLARI KURUMU 
b) Adresi                                            : Engürücük Mahallesi, 16 Nolu Engürücük Sokak 
                                                            No:4 16600 Gemlik/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2245248813 - 2245248813 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu mal alımın 
a) Adı                                                 : 2 Adet 250 kVA (Prime) Dizel Jeneratör 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 2 Adet 250 kVA (Prime) Dizel Jeneratör Alımı. 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Bursa ili Mudanya ilçesi Belediye Binası  
                                                            karşısında bulunan, Mudanya İskelesinden hareket  
                                                            ile İmralı Adasında faaliyet gösteren İşyurdu  
                                                            birimine teslim edilecektir. 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : İdare ile yüklenici firma arasında sözleşme imzalandığı
                                                                 tarihten itibaren 3 (üç) gün içerisinde mal alımına  
                                                                 başlanacak olup 31.08.2023 tarihine kadar iş bitirilecektir. 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşme imzalanması öngürülen tarih 01.04.2023 tür. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 13.03.2023 - 10:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)              : Gemlik Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü    
                                                            Satın Alma Birimi, Engürücük Mahallesi 16 Nolu  
                                                            Engürücük Sokak No:4 Gemlik/BURSA 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat 
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler; 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık 
oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece 
EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya 
yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak 
bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve 
teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere iliş-
kin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler. 
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 

b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren 
belge veya belgelere ilişkin bilgiler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest 
bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler. 
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten istekli-
lerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki 
bilgiler ile tevsik edilir. 
a) Aday ve istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, 
b) Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına dü-
zenlenen Kapasite Raporu, 
c) Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına dü-
zenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi, 
d) Aday veya isteklinin adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi 
veya Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi, 
e) Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca 
Yetkili Kurum veya Kuruluşlarca Düzenlenen ve aday veya İsteklinin üretici veya imalatçı 
olduğunu gösteren belgeler. 
Aday veya istekli imalatçı ise yukarıdaki belgelerden birini Yeterlik Bilgileri tablosunda 
belirtmesi yeterlidir. 
İstekli Yetkili Satıcı veya Temsilcisi ise yetkili olduğunu gösteren Bayilik Belgesi veya 
Bayilik Sözleşmesi Yeterlik Bilgileri tablosunda belirtecektir. 
İstekliler yukarıda sayılan belgelerden kendi durumlarına uygun olan belge veya belgelere 
ait bilgileri yeterlik bilgileri tablosunda  belirtmek zorundadır. İstekliler tarafından, e-teklif-
leri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuru-
luşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden 
sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kuralla-
rına uygun olarak ihale sürecinde idare tarafından istenmesi halinde idareye sunulacaktır. 
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile 
teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları: 
Tedarik edilecek 2 adet 250 kVA (Prime) Dizel Jeneratörler için istekli firmalar tanıtıcı ka-
talog ve Jeneratörlere ait teknik bilgilerinin olduğu dökümanları kurumun istemesi ha-
linde hazır etmeleri gerekli olup, Yeterlilik Bilgileri Tablosu Katalogve/veya Fotoğrafları 
kısmında Tedarik edilecek ürünelere ait marka model veya internet sitesinin uzantısının 
bu kısımda belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca Yeterlilik Bilgileri Tablosunda beyan edilen 
belge ve bilglilerin doğrulaması istenecektir. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. 
Bu ihalede benzer iş olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre yapıl-
mış olan Jeneratör Satış ve Tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin ta-
mamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek 
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, 
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale 
sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 
inci maddesine göre açıklama istenecektir. 
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Bakan Kurum, Tarım ve Orman Bakanı 
Vahit Kirişci ile Adana 112 Acil Çağrı Merkezi 
İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon Sa-
lonu’nda yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ardından Adana’da 
genel bir değerlendirme yaptıklarını söyledi. 
Bir yandan hasar tespit çalışmalarına devam 
ettiklerini diğer yandan da geçici barınma ve 
kalıcı konutlarla ilgili çalışmaları yürüttüklerini 
ifade eden Kurum, “Şu anda 7 bin 328 per-
sonelle 11 ilimizde hasar tespit çalışmaları 
devam etmektedir. Bu kapsamda 3 milyon 9 
bin 563 bağımsız bölüm ve 684 bin bina in-
celenmiştir. 332 bin 947 bağımsız bölümden 
oluşan 84 bin 726 bina yıkık, acil yıkılacak 
ve ağır hasarlı olarak tespit edilmiştir. Ada-
na’mızda da 148 binada 1602 bağımsız bölüm 
yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak 
tespit edilmiştir.” diye konuştu. Depremlerin 
11 ilde 14 milyon kişiyi doğrudan etkilediğini 
hatırlatan Kurum, şehirlerin yeni yerleşim-
lerine ilişkin hassas bir süreç ve vatandaşların 
can ve mal güvenliğini teminat altına alacak 
bir çalışma yürüttüklerini vurguladı. 

“EN DOĞRU ZEMİNİ  
SEÇMEYE ÇALIŞIYORUZ” 
“Daha önceki yapmış olduğumuz 1 milyon 

180 bin TOKİ konutumuz nasıl dimdik ayak-
taysa bundan sonraki süreçte de olası dep-
remlerde en doğru zemini, yeri seçecek çalış-
maları yürütüyoruz.” diyen Kurum, 20 yıldır 
izlenen anlayışı yeni yapılacak Cumhuriyet 
tarihinin en büyük afet konut seferberliğinde 
de devam ettireceklerini belirtti. Kurum, söz-
lerini şöyle sürdürdü: “Mart ayı başı itibarıyla 
konutlarımızın 11 ilimizde eş zamanlı ihalelerini 
gerçekleştireceğiz ve etap etap bakanlığımız 
ve TOKİ’mizin inşa koordinasyonunda tüm 
birimlerimizle birlikte 11 ilimizde olacağız ve 
11 ilimizde hasar tespitlerinin tamamlanmasına 
müteakip eş zamanlı inşaat sürecini yürütüyor 
olacağız. En doğru zemini seçmeye çalışıyoruz. 
Detaylı zemin etüt raporları hazırlamak, mikro 
bölgeleme çalışmaları yapmak, jeofizik uz-
manlarının incelemesi sonucunda daha önceki 
konutlarımızda nasıl hareket ettiysek burada 
da aynı hassasiyetle hareket ediyoruz ve en 
doğru yerleşim alanlarını seçmeye gayret gös-
teriyoruz.” Bakan Kurum, Adana’da da ağır 
hasarlı olarak tespit edilen binaların yanı sıra 
orta hasarlı konutlara ilişkin vatandaşların 
da dönüşüm sürecine katkı sağlayacağı çalış-
malar yürüttüklerini kaydetti. Binaları orta 
hasarlı olanları açıkta bırakmayacaklarını an-
latan Kurum, bu binalar için vatandaşların 
talepleri doğrultusunda devletin her türlü 
desteği vereceğini, daha önceki depremlerde 
olduğu gibi Adana’da da planlama, kamulaş-
tırma ve finans desteği anlamında her türlü 
katkıyı sunacaklarını dile getirdi. (AA)

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bera-
berindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Musa Avsever ile 11 ili etkileyen depremlerin 
ardından bölgeye yardım ulaştırmaya başlayan 
Türk Silahlı Kuvvetleri helikopterlerinin koordine 
edildiği TSK Helikopter Koordinasyon Merke-
zi’nde incelemelerde bulundu. Çalışmalara 
ilişkin brifing alan, talimat veren Akar, depremde 
hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifa 
ve tüm millete başsağlığı diledi. Kederde ve kı-
vançta millet olarak bir ve beraber olmanın 
önemine vurgu yapan Akar, “Bugün her şeyden 
önce birlik, dayanışma içinde olma günü. He-
pimiz bu yarayı sarmak için elimizden gelen 
gayreti göstereceğiz. Geleceğe umutla yürüye-
ceğiz, karamsar ve kötümser olmayacağız. Ça-
resizlik, karamsarlık yaymaya gayret edenlere 
karşı devlet ve millet olarak inatla birliğimizi, 
beraberliğimizi koruyacak, gayretlerimizi sür-
dürecek ve çok kısa sürede yaraları saracak ve 
sorunları aşacağız. Kimsenin bundan şüphesi 
olmasın.” dedi. 

“İHTİYAÇ DUYULAN TÜM  
TEDBİRLERİ HAYATA  
GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ” 
Devletin tüm imkanları, kurum ve kuru-

luşlarıyla milletinin emrinde olduğunu belirten 
Akar, “Asrın felaketinin yaralarını sarmak için 

canla başla herkes çalışıyor. Milli Savunma Ba-
kanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak biz de ih-
tiyaç duyulan tüm tedbirleri hayata geçirmeye 
devam ediyoruz.” diye konuştu. Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin hemen ardından MSB 
ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin yanı sıra 
2’nci Ordu ve bağlı diğer karargahlarda, Afet 
Acil Durum Kriz Merkezlerini faaliyete geçirerek 
çalışmalara büyük bir yoğunlukla başladıklarını 
hatırlatan Akar, depremin ardından Türk Silahlı 
Kuvvetlerince gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin 
de değerlendirmelerde bulundu. Kara, Deniz 
ve Hava Kuvvetlerinin tüm unsurlarının, ka-
rargah ve birliklerinin ilk andan itibaren görevinin 
başında olduğunu vurgulayan Akar, deprem 
günündeki olumsuz hava şartları, Hatay Hava-
limanının depremden zarar görerek kullanılamaz 
hale gelmesi ve iletişim ağlarında yaşanan ak-
saklıklar nedeniyle yaşanan zorlukları hatırlattı. 
Akar, tüm bunlara rağmen arama kurtarma 
çalışmaları için Türk Silahlı Kuvvetlerinin DAK 
ve DAFYAR timleri, AFAD’a bağlı arama kur-
tarma ekipleri ile teknik personel ve işçilerin 
deprem bölgelerine veya görev yapacakları 
yerlere en yakın ve şartların izin verdiği havaa-
lanlarına intikal ettiklerini söyledi. Depremin 
hemen ardından gerek arama kurtarma ekip-
lerinin gerekse yardım malzemelerinin bölgeye 
nakledilmesine yönelik kurulan “hava yardım 

köprüsü”ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan 
Akar, “ABD, Endonezya, Hollanda, İngiltere, 
Katar ve Norveç’in görevlendirdiği uçak ve he-
likopterlerle birlikte 65 uçak, 66 helikopter, 41 
İHA/TİHA ile toplam 2 bin 602 sorti yapıldı. 
Bu büyük, ciddi bir rakam. Bu uçuşlarla 32 ilçe 
152 köye de yardım ulaştırıldı.” dedi. 

“ERKEN TERHİS SÖZ KONUSU DEĞİL” 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

deprem bölgesinde ikamet eden veya deprem 
bölgesi illerinin nüfusuna kayıtlı yükümlü as-
kerlerin mart ve nisan celplerinin mayısa er-
telendiğini açıkladığını hatırlatan Akar, “10 
ilde ikamet eden veya bu illerin nüfusuna 
kayıtlı 2 Mart ve 6 Nisan 2023 celp dönemle-
rinde silahaltına alınması planlanan er statü-
sündeki yükümlünün sevkini, 4 Mayıs 2023 
celbine kadar erteledik. Ayrıca depremin etki-
lediği bölgelerde ikamet eden veya ailesi bura-
larda yaşayan 10 bin 900 er, erbaş ve personele 
sıla izni verdik.” dedi. “Terhislerin erkene alı-
nacağına” yönelik, özellikle sosyal medyada 
yer alan iddiaların gerçek olmadığını vurgulayan 
Akar, “Erken terhis söz konusu değil. Bizim 
terörle mücadelemiz, hudut güvenliği faali-
yetlerimiz, semalarda, denizlerde, yurt dışındaki 
görevlerimiz aksaksız, eksiksiz devam ediyor.” 
diye konuştu. (AA)

Bakan Akar: TSK ilk günden 
itibaren görevinin başındadır
Bakan Akar, Mehmetçiğin 
deprem bölgelerinde güvenliğin 
tesis edilmesinin yanı sıra arama 
kurtarma faaliyetlerine 
katıldığını belirterek çadır 
kurduğunu, yemek dağıtımı 
gerçekleştirdiğini, 2 bin 602 sorti 
ile malzeme ve personel 
taşıdığını bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden 
etkilenen illerde 684 bin binanın 
incelendiğini, bunlardan 84 bin 
726’sı için yıkık, acil yıkılacak 
veya ağır hasarlı tespiti 
yapıldığını bildirdi.

“84 bin 726 bina yıkık, acil 
yıkılacak ve ağır hasarlı”
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Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nca 
(DASK) depremin üzerinden henüz 24 
saat geçmeden ilk hasar ödemesinin ger-
çekleştirildiği ve hasar ödemelerinin hızla 
sürdürüldü belirtildi. 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu 
(DASK) tarafından AA muhabirine yapılan 
açıklamada, kurum olarak, bugüne kadar 
finansal ve operasyonel tüm hazırlık ve 
planlamaların, ülke coğrafyasında mey-
dana gelebilecek olası en büyük bir dep-
remin göz önüne alınarak yapıldığı be-
lirtildi. Kurumun, öncelikle Ankara Ola-
ğanüstü Yönetim Merkezi’ndeki ekiplerle 
birlikte, İstanbul ekiplerinin de katılımıyla 
tam kadro çalışmaları başlattığı bildirilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ayrıca, 
yöneticilerimiz ve hasar ekiplerimizden 
bir grup ile aynı gün içinde bölgedeydik. 
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza 
en hızlı şekilde hizmet vermek amacıyla 
bölgede kuracağımız mobil ofislerin ve 
deprem tırımızın konuşlanacağı yerleri 
tespit ettik. İncelemelerimiz sonrasında 
deprem tırımız, depremin merkezi olan 
Kahramanmaraş’ta konumlanmıştır. Ola-
sı büyük bir afete hazırlıklı olmak adına 
yenilediğimiz bilgi sistemleri altyapımız, 
beklediğimiz performansta, sorunsuz ve 
kusursuz hizmet sunmamızı sağladı. Alo 
DASK 125, e-devlet ve web sitemiz ara-
cılığı ile kesintisiz şekilde hasar ihbarı 
almaya başladık. Bunun yanında diğer 
kamu kurumlarının yaptığı tespitler doğ-
rultusunda sigortalılarımızdan ihbar gel-
mesini dahi beklemeden hasar süreçlerini 
başlatıp ödemelerini gerçekleştiriyoruz.” 

“GÖREVLİ EKSPERLERİMİZ  
15 İLDE ÇALIŞMALARINI  
SÜRDÜRÜYOR” 
Açıklamada, bölgede, yıkık ve ağır 

hasarlı olduğu belirlenen binalar için si-
gortalılardan ihbar gelmesi dahi beklen-
meden hasar süreçlerinin başlatılıp öde-
melerinin gerçekleştirildiği aktarılarak, 
eksper görevlendirmelerinin ise diğer 
binalar için yapıldığı, görevli eksperlerin 
15 ilde çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 
Depremin üzerinden henüz 24 saat geç-
meden ilk hasar ödemesinin gerçekleş-
tirildiği ve hasar ödemelerinin hızla sür-
dürüldüğü belirtilen açıklamada, “16 Şu-
bat 2023 saat 10.00 itibarıyla, tarafımıza 
ulaşmış 158 bin 183 hasar ihbarı bulun-
maktadır. 20 Şubat itibarıyla, tarafımıza 
ulaşan hasar ihbarı sayısı, işlemi süren 
başvuru sayısı ve ödenen tazminat tutarı 
bilgilerini paylaşacağız. Amacımız, tüm 
vatandaşlarımızın aynı anda doğru ve 
şeffaf bilgilere erişimini sağlamak.” ifa-
deleri kullanıldı. 

ZORUNLU DEPREM  
SİGORTASI’NA İLGİ ARTTI 
Açıklamada, deprem sonrası yaşanan 

acı tecrübelerin, sigortalı olma eğilimini 
etkileyerek sigortalılık oranlarında bir 
artışa neden olduğu vurgulanarak, “Bizim, 
kurum olarak hedefimiz, acı tecrübeler 
yaşanmadan kapsamımıza giren tüm ko-
nutları Zorunlu Deprem Sigortası güven-
cesi altına almak. Bugün itibarıyla iller 
bazında günlük poliçe üretiminde ise 
yüzde 112 oranında artış mevcuttur. Hak-
kari, Muş, Bingöl, Niğde, Bayburt, Kayseri 
ve Batman sigortalılık oranında artış gö-
rülen başlıca iller olarak öne çıkmaktadır.” 
denildi. Vatandaşların, Alo DASK 125, e-
devlet ve internet sitesi aracılığı ile DASK’a 
ihbarda bulunabileceği anımsatılan açık-
lamada, sigortalıların herhangi bir süre 
kısıtlaması olmaksızın hasar ihbarlarını 
iletebilecekleri belirtildi. (AA) 

YÖK Başkanı Özvar, bahar 
döneminin 20 Şubat’ta uzaktan 
eğitimle başlatılabileceğini, ni-
san başı itibarıyla yüz yüze eği-
timin de olduğu hibrit seçeneğin 
değerlendirileceğini açıkladı. 

 Yükseköğretim Kurulu 
(YÖK) Başkanı Erol Özvar, Kah-
ramanmaraş merkezli deprem-
ler sonrası üniversitelerin bahar 
dönemindeki eğitim programı-
na ilişkin açıklamalarda bulun-
du. YÖK Başkanı Özvar, bahar 
döneminin 20 Şubat’ta uzaktan 
eğitimle başlatılabileceğini, ni-
san başı itibarıyla yüz yüze eği-
timin de olduğu hibrit seçeneğin 
değerlendirileceğini açıkladı. 
Özvar, yükseköğretim kurum-
larındaki uygulamalı program-
larda öğrencilerin bu eğitimle-
rini yüz yüze sürdüreceğini bil-
dirdi. YÖK Başkanı Özvar, dep-
remden etkilenen öğrencilere 
ilişkin, şunları kaydetti: “Uy-
gulamalı programlarda birinci 
derece yakınlarının ikamet et-

tiği ildeki üniversitelerde 
özel öğrenci olabile-
cek. Talep edenlerin 
bahar döneminde 
kayıtlarının dondu-
rulması ve bu süre-
nin azami öğrenim 

süresinden düşülme-
mesine karar ve-

rildi.” 
(AA)

“Asrın felaketi” olarak nitelendi-
rilen Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Adıyaman’da yı-
kılan Özkan Apartmanı’nın müte-
ahhidi Mehmet Özkan tutuklandı. 

Adıyaman Cumhuriyet Başsav-
cılığının depremde yıkılan binalara 
yönelik yürüttüğü soruşturma kap-
samında gözaltına alınan Özkan’ın 
emniyetteki işlemleri tamamlandı. 
Özkan, sevk edildiği adliyede nöbetçi 
hakimlikçe tutuklandı. Depremde yı-
kılan ve yargı mensuplarının da ara-
larında bulunduğu çok sayıda kişinin 
hayatını kaybettiği binanın 2 yıl önce 
izinsiz şekilde tadilattan geçirildiği 
öğrenildi. (AA)

Silahlı saldırı sonucu Danıştay üyesi Mustafa 
Yücel Özbilgin’in öldürülmesi, Danıştay 2. Daire 
Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gönenç ve 
Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet Çoba-
noğlu’nun yaralanmasına ilişkin dava kapsamında 
hükümlü bulunan Arslan’ı dün cezaevinde asılı 
olarak hareketsiz halde bulan görevliler, durumu 
sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince 
yapılan incelemede hayatını kaybettiği belirlenen 
Arslan’ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı. Anadolu Cumhuriyet Baş-
savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. 

KANLI SALDIRIYA GİDEN SÜREÇ 
Danıştaydaki kanlı saldırıya giden süreç, 

Danıştay 2. Dairesinin 8 Şubat 2006’da verdiği 
başörtüsü kararıyla başladı. Daire, okula geliş 
gidişlerinde türban takan öğretmen Aytaç Kı-
lınç’ın, anaokuluna müdür olmasını sakıncalı 
buldu. Kamuoyunda büyük tepkilere neden 
olan karar sonrası 17 Mayıs 2006’da avukat 
kimliğiyle üzeri aranmadan Danıştayın Necatibey 
Caddesi’ndeki eski binasına gelen Alparslan 
Arslan, kararı veren Danıştay 2. Dairesinin 
heyet odasında kanlı baskını düzenlendi. Arslan, 
Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden, 
üyeler Ayla Gönenç, Mustafa Yücel Özbilgin, 
Ayfer Özdemir ve Kamuran Erbuğa’dan oluşan 
5 kişilik heyetin toplantısı sırasında müzakere 
salonuna girerek ateş açtı. Saldırıda üye Mustafa 
Yücel Özbilgin hayatını kaybederken Mustafa 
Birden, Ayla Gönenç, Ayfer Özdemir ve Ahmet 
Çobanoğlu yaralandı, saldırıdan sonra kaçmaya 
çalışan Alparslan Arslan ise Danıştay binası 
içinde yakalandı. 

YARGILAMA SÜRECİ 
Danıştay 2. Dairesi üyelerine yönelik silahlı 

saldırıyla ilgili açılan davanın görülmesine, 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesinde 11 Ağustos 
2006’da başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mah-
kemesi, Alparslan Arslan hakkında, “cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, 
yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygu-
lanmasını önlemeye teşebbüs etmek” suçundan 
ve “Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Yücel 

Özbilgin’i, “tasarlayarak ve yerine getirdiği kamu 
görevi nedeniyle kasten öldürmek” suçundan 
ayrı ayrı 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası verdi. Mahkeme, sanıklar Osman Yıldırım, 
Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır’ı ise “cebir ve 
şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anaya-
sası’nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya, 
yerine yeni bir düzen getirmeye, fiilen uygu-
lanmasını önlemeye teşebbüs etmek” suçundan 
müebbet hapisle cezalandırdı. Süleyman Esen’e 
“silahlı suç örgütünün üyesi olmak” suçundan 
6 yıl 3 ay hapis cezası verilirken, sanıklar 
“patlayıcı madde bulundurmak ve taşımak”, 
“kişiler arasında korku, kaygı ve panik yaratacak 
şekilde patlayıcı madde kullanmak”, “tasarlayarak 
ve yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten 
öldürmeye teşebbüse yardım etmek” suçlarından 
çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı. Mahkeme, 
sanıklardan Aykut Metin Şükre, Ayhan Parlak 
ve Salih Kurter’in de üzerlerine atılı suçlardan 
ayrı ayrı beraatlerine hükmetti. 

“ERGENEKON İLE BİRLEŞSİN” KARARI 
Temyiz aşamasında Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 
kararı oy birliğiyle bozdu. Daire, “dosya kap-
samına göre sanıkların mensubu bulundukları 
iddia edilen örgütün niteliği, atılı suçların vas-
fının belirlenmesi ve delillerin birlikte değer-
lendirilmesi yönünden İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne açılan Ergenekon davası ile bu 
dava arasında hukuki ve fiili irtibat bulundu-
ğunun iddia edilmiş olması karşısında, öncelikle 
davaların birleştirilmesinde zorunluluk bu-
lunduğu” yönünde karar verdi. Karar sonrası, 
Danıştay saldırısı davası, “Ergenekon” davasının 
görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine 
gönderildi. Mahkeme, “Ergenekon” ana dava-
sıyla birleşen dosyada kararını 5 Ağustos 
2013’te açıkladı. 

YARGITAYIN BOZMA KARARI 
Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 

16. Ceza Dairesi, bu kez Danıştay saldırısı davası 
ile “Ergenekon” davası arasındaki hukuki ve 
fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesini 
bozma nedeni yaparak yerel mahkeme kararını 
bozdu. Yargıtayın bozma kararına uyan İstan-
bul’daki mahkeme, “terör örgütü kurmak, yö-
netmek, üye olmak, anayasal düzeni ortadan 
kaldırmaya teşebbüs ve nitelikli kasten öldürme” 
gibi suçlardan yargılanan sanık Alparslan Arslan, 
Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu, Aykut Metin 
Şükre, Salih Kurter, Süleyman Esen, İsmail 

Sağır ve Tekin İrşi, silah temin ettikleri öne sü-
rülen sanıklar Kenan Özay, Selçuk Özkan, Erkan 
Akyıldız ve Mahmut Güzel hakkındaki dosyayla 
ilgili görevsizlik kararı vererek dosyanın Ankara 
23. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini 
kararlaştırdı. 

ALPARSLAN ARSLAN’A  
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET 
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık 

Alparslan Arslan’ı, Mustafa Yücel Özbilgin’e yö-
nelik eylemine ilişkin “kamu görevlisini yerine 
getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek” 
suçundan “ağırlaştırılmış müebbet” hapis ce-
zasına çarptırdı. Arslan’a ayrıca silahla yaraladığı 
Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayla Gö-
nenç ve Ayfer Özdemir ile tetkik hakimi Ahmet 
Çobanoğlu’na yönelik eylemlerine ilişkin “kamu 
görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs” 
suçundan 72 yıl hapis cezası verildi. Hakkında 
her 2 suçtan takdir indirimi yapılmayan Arslan’ın, 
hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı ka-
rarlaştırıldı. Sanıklar Osman Yıldırım, Erhan 
Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında “kasten 
adam öldürmeye yardım” suçundan 14 yıl 2’şer 
ay, 4 kişinin “öldürülmesine teşebbüse yardım” 
suçundan da 25’şer yıl olmak üzere toplam 39 
yıl 2’şer ay hapis cezasına hükmedildi. Sanıklardan 
Mahmut Güzel’e “silah ticareti yapmak” suçundan 
5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası 
verildi. Aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ay-
yıldız ise 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para ce-
zasına çarptırıldı. “Kasten adam öldürmeye 
yardım” ve “kasten adam öldürmeye teşebbüse 
yardım” ile suçlanan Süleyman Esen, delil ye-
tersizliğinden beraat etti. Sanıklar Aykut Metin 
Şükre, Kenan Özay ve Selçuk Özkan hakkındaki 
“ruhsatsız silah bulundurma” davası zaman 
aşımından düştü.Ankara 23. Ağır Ceza Mah-
kemesinin verdiği kararın da temyiz edilmesi 
üzerine dosya tekrar Yargıtay 16. Ceza Dairesine 
gelmişti. (AA)

Danıştaya 17 Mayıs 2006’da 
düzenlenen silahlı saldırı 
davasında “ağırlaştırılmış 
müebbet” ve 72 yıl hapis cezasına 
çarptırılan Alparslan Arslan (46), 
kaldığı Maltepe Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumunda ölü bulundu.

Üniversiteler 
için yeni karar 
Nisan’da

Ortalama 4 dakikada bir 
artçı sarsıntı yaşanıyor
AFAD Deprem Risk ve Azaltma 
Genel Müdürü Prof. Dr. Tatar, 
şu ana kadar 4 bin 700 civarında 
artçı sarsıntının yaşandığını 
belirterek, “4 dakikada bir 
meydana gelen artçı sarsıntıların 
çok büyük bir bölümü 
hissedilebilir düzeyde.” dedi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD) Deprem Risk ve Azaltma Genel 
Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 
merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ar-
dından bir yandan arama kurtarma faali-
yetlerinin diğer yandan da iyileştirme sü-
reçlerinin devam ettiğini söyledi. Deprem 
bölgesinde şu anda bütün kurumlardan 
oluşan 250 binin üzerinde personel oldu-
ğunu belirten Tatar, her ilde bakan, bakan 
yardımcısı, mülki idare amirlerinin görev-
lendirildiğini aktardı. Depremlerin Anadolu 
coğrafyasında 2 bin yılda yaşanan en büyük 
depremlerden biri olduğunu hatırlatan 
Tatar, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bu 
depremin hem etki alanı çok geniş hem de 
ortaya çıkardığı yüzey kırığı çok geniş bir 
alanda. Cumhuriyet tarihinde son 100 yıla 
bakıldığında 7,9 büyüklüğünde 1939 Er-
zincan depremi var. O depremde 33 bin 
insanımızı yitirmiştik ve depremin sonu-
cunda yaklaşık 340 kilometre uzunluğunda 
yüzey kırığı meydana gelmişti. Bu depreme 
baktığımızda ise yüzey bakımından Erzincan 
depreminden belki de çok daha geniş alana 
yayılan, ortaya çıkardığı yüzey bakımından 

ise belki Erzincan depreminden daha fazla 
yüzey kırığı ortaya çıkaran bir deprem.” 

“4 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTEKİ  
SARSINTILAR YAKLAŞIK  
40 CİVARINDA” 
Bölgedeki güncel ve sağlıklı veriler de-

ğerlendirildiğinde Doğu Anadolu Fay Zo-
nu’nun 5 ayrı segmentinin kırıldığını ve 
bunun sonucunda 400 kilometre civarında 
bir fayda yüzey kırığının meydana geldiğini 
söyleyen Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Bu kırılma neticesinde 7,3 metre civarında 
yerkabuğunda yer değiştirme olduğu yö-
nünde sahadan gelen bilimsel veriler var. 
Şu ana kadar 4 bin 700 civarında artçı sar-
sıntı var. Bakıldığında çok olağan dışı bir 
durum. Hem 7,7 hem 7,6 büyüklüğündeki 
bu iki depremin, iki ana şokun artçı sar-
sıntıları devam ediyor. 4 dakikada bir artçı 
sarsıntı meydana geliyor. Bu artçı sarsıntı-
ların da çok büyük bir bölümü hissedilebilir 
düzeyde. 3,5 ve üzeri büyüklükte çok fazla 
sayıda artçı sarsıntı var ama 4 ve üzeri bü-
yüklükteki sarsıntılar yaklaşık 40 civarında. 
İzmir ve Düzce depremi büyüklüğünde 
artçı sarsıntılar meydana geliyor. Bunlar 

önümüzdeki günlerde de devam edebilir. 
Özellikle 5’in üzerinde meydana gelebilecek 
artçı sarsıntılarla karşı karşıya kalabiliriz.” 

“HASARLI BİNALARDAN UZAK  
DURMAKTA YARAR VAR” 
Vatandaşlara hasarlı binalardan uzak 

durulması konusunda uyarıda bulunan Ta-
tar, “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığımızın çok sayıda personeli şu 
anda sahada hasar tespit çalışması yapıyor. 
Çalışmalardan elde edilen raporlar öğreni-
linceye kadar bu binalardan uzak durmakta 
yarar var.” diye konuştu. Yerleşim alanlarını 
jeolojik tehlikelerden uzak alanlarda kur-
manın, afete dirençli şehirler oluşturmanın 
ön koşullarından biri olduğunu belirten 
Tatar, yerleşim alanlarının deprem dalga-
larını karşılayabilecek özellikteki sağlam 
kayaların üzerine inşa edilmesi gerektiğini 
vurguladı. Prof. Dr. Tatar, “Ümit ediyorum 
ki bu süreçten sonra bütün bölgede yoğun 
bir şekilde kalıcı konut seferberliği başla-
yacak. Mart ayından itibaren ilk konutların 
inşasının başlanacağı duyuruldu. Çevre, 
Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu 
süreci yönetiyor. O anlamda da yeni rezerv 

alanlarının saptanması, bunlar saptanırken 
doğru şekilde jeolojik tehlikelerden uzak 
alanlara kurulması konusunda gerekli ça-
lışmalar yapılır. Bölgede çok sayıda fay var, 
bunun ötesinde bölgenin zemin yapısına 
bakıldığında çoğu yerde ovalar içerisinde 
düşük kalite olarak nitelendirebileceğimiz 
zeminler var.” açıklamasında bulundu. 

“AKTİF DİRİ FAY YENİ  
BİLGİLER IŞIĞINDA 500’ÜN  
ÜZERİNE ÇIKABİLİR” 
Türkiye’de bilinen 485 aktif diri fayın 

olduğunu ve bunların her an, her yerde 5 
ve üzeri büyüklükte deprem üretebileceğini 
bildiren Tatar, şunları kaydetti: “Bakıldığında 
bu aktif diri fay yeni bilgiler ışığında 500’ün 
üzerine çıkabilir. Dolayısıyla burada en 
önemli husus, bireysel olarak başlayıp bizim 
toplumsal olarak bu farkındalığı yaratmamız 
gerekiyor. Ümit ediyorum ki bundan sonra 
afetlere karşı dirençli hem toplum hem de 
şehirlerimiz olacaktır. Büyük bir toplumsal 
seferberliğin bu süreçten sonra yapılması 
lazım. Bütün şehirlerimizi, bütün yerleşim 
alanlarımızı her türlü afete hazır hale ge-
tirmek en büyük amacımız.” (AA)

DASK’a 158 bin 
183 hasar  
ihbarı yapıldı

Adıyaman’da yıkılan 
Özkan Apartmanı’nın 
müteahhidi tutuklandı

Alparslan Arslan cezaevinde 
ölü bulundu
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BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez 
yaptığı açıklamada, ilk etapta bölgeye 
hemen hazır çorba, hazır paket yemek 
ve kumanya gönderdiklerini, ikinci ve 
üçüncü gün ise afet bölgesinde mobil 
mutfaklar kurduklarını söyledi. Başkan 
Dönmez, “Bursa’nın yanı sıra deprem 
bölgesi ve yakınlarında da hizmet veren 
üyelerimiz hiç zaman kaybetmeden mut-
faklarını hiç tereddüt etmeden tüm dep-
remzedelere açarak yemek dağıtımına 
başladı. Hızla koordine olarak bölgeye 
personel ve ekip ekipman desteğinde 
bulunduk. Bu afet bize STK’ların ne 
kadar güçlü olabileceğini gösterdi” dedi. 
Yardımların doğru organize edilmesi 
için YESİDEF (Yemek Sanayicileri Fe-
derasyonu) ile iş birliği yaparak bölgedeki 
Yemek Sanayicileri Dernekleri ile irtibat 
kurduklarını belirten Başkan Coşkun 
Dönmez, iyi bir planlama yaparak bölgeye 
önce hazır çorba ve hazır paket yemekleri 
ulaştırdıklarını belirterek, “Çalışmala-
rımızda bölgedeki deneyimli meslektaş-

larımızla koordineli hareket etmeye özen 
gösterdik. Üye meslektaşlarımız üç böl-
gede mobil mutfak kurdu. Yine deprem 
bölgesinde hizmet veren üye firmalarımız 
mutfaklarından afetzedelere sıcak yemek 
hizmeti vermeye ve barınma ihtiyaçlarını 
da karşılamaya başladı. Planlama çerçe-
vesinde ve AFAD’ın talepleri çerçevesinde, 
Hatay, Adana ve İskenderun’da felaketin 
yaşandığı ilk günden itibaren çalışma-
larımıza başladık. İlk hafta ortalama 
günde 12 bin kap yemek, 20 bin kâse 
çorba, 5 bin paket hazır yemek ve 10 
bin kumanyayı depremzedelere ve yardım 
ekiplerine sunduk. Halen bölgedeki mut-
faklarda her gün 10 bin kap yemek sun-
mayı sürdürüyoruz. Bu yardımlar, BUY-
SAD üyelerinin yanı sıra çalışmalarımıza 

destek veren değerli müşterilerimiz ve 
tedarikçilerimizin de katkısı ile ihtiyaç 
olduğu sürece devam ettireceğiz. Bunları 
yaparken bize destek olan tüm kişi ve 
kurumlar ile personelimize yürekten te-
şekkür ediyorum” dedi. Coşkun Dönmez, 
deprem bölgesine yemek yardımını en-
düstriyel yemek sektörünün boynun 
borcu olarak gördüklerini ve talep gelmesi 
durumunda faaliyetlerine aralıksız devam 
edeceklerini de ifade etti. Türkiye’nin 
ve Türk insanının böylesine bir felaketin 
altından, ancak sabırla, dayanışma ile 
yardımlaşma ruhuyla kalkabileceğine 
vurgu yapan Dönmez, “Türk insanı, bir 
kez daha ülkesini, insanını nasıl sevdiğini 
gösteriyor. Ülkemizin her yerinden, dev-
letimizin öncülüğünde bölgeye adeta 

yardım yağdırıyor. İnsanlarımız, hem 
bireysel, hem kurum ve kuruluşlar ara-
cılığı ile depremzedenin yardımına ko-
şarak merhametli yönünü dünyaya gös-
teriyor. Kimisi, nakdi, gıda, giysi, dona-
nım yardımı yaparak, kimisi kan vererek 
zor durumdaki kardeşlerinin acılarına 
ortak oluyor. Bizlerde imkânlarımız öl-
çüsünde kesintisiz yemek desteği veri-
yoruz. İnsanlarımızın deprem bölgesine 
ulaşmak için havaalanına, otobüs ter-
minallerine koşması, bizim bu felaketi 
göğüsleyebileceğimize olan inancımızı 
yükseltiyor, umutlarımızı taze tutuyor. 
Herkesin elinden geleni yaptığı bu sü-
reçte, biz de BUYSAD olarak insanların 
yemek ihtiyacını zahmetsiz ve hızlı şe-
kilde karşılayacak hazır paket çorba, 
hazır yemek, kumanya kumanyalar ile 
ve de kurulan mutfaklarla, ülkemizin, 
insanımızın yanında olmak istedik. Yar-
dımlarımız bundan sonra da devam ede-
cek. Şunları da eklemek istiyorum. 
STK’lar çok önemli bir işleve sahiptir. 
Bu felaket sırasında gerek federasyonu-
muz YESİDEF, gerekse BUYSAD olarak 
hızla koordine olduk. Üyelerimiz olan 
meslektaşlarımızın yanı sıra sektörde 
faaliyet gösteren tüm endüstriyel yemek 
sektörü firmaları ilettiğim talepleri anın-
da yerine getirdiler. Bu aynı zamanda 
BUYSAD’a duyulan güvenin bir göster-
gesidir.” (İHA)
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KÜLTÜR MERKEZLERİ

İnegöl’de mobilyacılar ta-
rafından başlatılan yardım 
kampanyasıyla, kente gelen 
depremzede ailelerin mobilya 
ihtiyaçları karşılanıyor. 

Kahramanmaraş merkezleri 
depremlerden etkilenen iller-
den İnegöl’e gelen aileler için 
mobilyacılar tarafından yardım 
kampanyası başlatıldı. Bağış-
lanan mobilya ürünleri, fuar 
alanında İnegöl Belediyesi per-
soneli ve Beşir Derneği gönül-
lüleri tarafından istifleniyor. 
Daha sonra ise İnegöl’de evlere 
yerleştirilen ailelere gönderi-
liyor. İnegöl Mobilyacılar Odası 
Başkanı Özcan Ayhan, yaptığı 
açıklamada, yaşanan büyük 
afetin ardından milletin yek-
vücut olup yardım seferberli-
ğine başladığını söyledi. İlçe 
halkının destekleriyle deprem 
bölgesine yüzlerce tır yardım 
malzemesi ile yakacak odun 
gönderildiğini belirten Ayhan, 
şöyle konuştu: “Bizler de İne-
göl’deki mobilyacılar olarak 
İnegöl Belediyesinin de desteği 
ile ilçemize gelen depremze-
delerimiz için harekete geçtik. 
İnegöl’e gelen depremzedele-
rimiz için belirlenen evlerin 
mobilya ve eşya aksamının ta-
mamlanması için seferber ol-
duk. Bunun neticesinde de şu 
an halihazırda İnegöl Fuar Ala-
nı’nda mobilyacılarımızdan ge-
len mobilya ve diğer eşyalar 
istifleniyor. Buradan deprem-
zede ailelerimiz için belirlenen 
evlere nakilleri gerçekleştiri-
liyor. Bunun yanında yine dep-
remzede ailelerimizin bulun-
dukları dairede ne eksiklikleri 
varsa onları da yine fuar ala-
nındaki eşyalardan tamamla-
nıyor.” Ayhan, yardım çalış-
malarının süreceğini ifade ede-
rek, bunun için mobilyacılara 
kampanyaya desteklerini sür-
dürmeleri çağrısında bulundu. 
(AA)

Kahramanmaraş merkezli 
11 ili etkileyen depremlerde 
hayatını kaybedenler için Bur-
sa’da gıyabi cenaze namazı kı-
lındı. Bursa’da vatandaşlar, 
Ulu Cami, Emir Sultan Cami, 
Murat Hüdavendigar ve Yeşil 
Cami başta olmak üzere ca-
milerde cuma namazı önce-
sinde Kur’an-ı Kerim okudu, 
dualar etti. Cuma namazının 
ardından depremde yaşamını 
yitirenler için gıyabi cenaze 
namazı kılındı.  

(AA)
Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, 

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu ile birlikte, 
deprem bölgesindeki arama kurtarma ça-
lışmalarına katıldıktan sonra ilçeye dönen 
ekiplerle bir araya geldi. Karacabey Belediyesi 
Kademe Hizmet Yerleşkesinde gerçekleşen 
buluşmada,belediye başkan yardımcıları ve 
daire müdürleri ile bölgeye giden arama 
kurtarma ekibi de yer aldı. 

FEDAKÂRCA GÖREV YAPTILAR 
Gerçekleşen toplantıda konuşan Kay-

makam Kurtbeyoğlu,“Büyük bir fedakârlık, 
büyük bir iş birliği gösterdiniz. İnşallah 
tekrar böyle acılar yaşamayız. O acıyı, o 
psikolojiyi yerinde gördünüz. Gerçek kah-
ramanlar, isimsiz kahramanlar sizlersiniz. 
Her birinize üstün gayretinizden dolayı te-
şekkür ediyorum” dedi. 

HEPİMİZİN VATANDAŞLIK GÖREVİ 
Özkan yaptığı konuşmada,“Bir tarafta 

hayatını kaybeden vatandaşlarımız var, 
evini, yurdunu kaybeden vatandaşlarımız 
var. Arama kurtarma faaliyetinin ardından 

da devletimize, milletimize büyük işler dü-
şüyor. Deprem bölgesinde insanlarımızın 
hayatlarını devam ettirmesi, istihdamı, 
yavrularımızın eğitim öğretimleri gibi. Dev-
letimiz, büyük bir devlet. Şimdiye kadar 
nasıl kenetlendiysek devlet millet işbirliği 
içerisinde bundan sonrada herkes, üzerine 
düşeni özveri ile yerine getirecektir. Bu 
noktada fedakarlıkta bulunmak, hepimizin 
vatandaşlık görevi. Arkadaşlarımız sağ ol-
sunlar, bu bilinçle bölgeye gittiler. Kendileri 
ile iletişim kurduk. Gerçekten cansiperane 
çalıştılar. Tüm arkadaşlarımızaKaracabey 
halkı adına da tek tek teşekkür ediyorum. 
Tabi atasözümüz var:‘Bir musibet, bin na-
sihatten yeğdir’ şeklinde. Bundan sonra 
da biz, musibetten dersler çıkarmamız 
lazım. Buna göre hareket planlarımızı or-
ganize etmemiz lazım. Marmara için büyük 
bir deprem söyleniyor, eli kulağında deniyor. 
İnşallah cenabı Allah böyle bir acıyı, felaketi 
göstermesin. Ama biz önce tedbir alacağız 
ondan sonra tevekkül edeceğiz. Dolayısıyla 
arkadaşlarımız burada aynı zamanda tecrübe 
kazandılar. O tecrübelerden diğer arkadaş-
larımızı istifade ettirecekler inşallah. Gönüllü 
olarak giden vatandaşlarımız vardı sanayi-

den, inşaatçılardan ekipler vardı. Onlarda 
çalışmalarda yer aldılar. Böyle ehliyet, 
liyakat, donanım sahibi vatandaşlarımızı 
toplayıp, Karacabey açısından bir envanter 
çıkarmayı düşünüyoruz. Çünkü bu arka-
daşlarımızın hiltileri var, kesicileri var je-
neratörleri var. Bunlarla Karacabey Belediyesi 
olarak koordine edip, Allah göstermesin 
ama böyle bir durum yaşandığında daha 
seri ve kabalalık olarak aksiyon alabilecek 
konuma getirmek bizim vazifemiz. İnşallah 
bu sıkıntıları atlattığımızda, kısa süre içinde 
bu çalışmalara da ağırlık vermeyi planlıyoruz. 
Hem bunları yapabilecek kapasitemiz, insan 
potansiyelimiz hem de donanımımız var. 
Bir kez daha arkadaşlarımıza teşekkür edi-
yoruz. Allah sizin ayağınıza taş değdirmesin, 
Allah yar ve yardımınız olsun” diye konuştu. 
Başkan Ali Özkan, deprem bölgesinde 
AFAD koordinasyonunda gerçekleşen ça-
lışmalarda Karacabey Belediyesi’ninarama 
kurtarma ekibi, yerel destek ekibi, hasar 
tespit ekibi, iş makinesi operatörleri ile 
kamyon şoförleri ile yer aldığını söyledi.  

ÇOK GÜZEL BİR KENETLENME VARDI 

Ekipte yer alana Muhammet Usta da 

yaptığı açıklamada,“Deprem bölgesinde 
gece-gündüz aralıksız şekilde çalışmalarımızı 
sürdürdük. Rabbim onun gücünü bize 
verdi. Bizler elimizden gelenin en iyisini 
yapmaya çalıştık. En güzel şekilde aldığımız 
görevi sürdürdük ve bizden sonrakilere 
teslim ettik. Orada çok güzel bir kenetlenme 
vardı. Madencilerimiz ve askerlerimizde 
bizimleydi çalışmalarda. Komutanların as-
kerlerin rütbesi önemsizdi. Üst rütbeli bir 
komutanı,hilti ile çalışırken görebiliyordu-
nuz. Rabbim bir daha böyle afet göster-
mesin”dedi. Karacabey Belediyesi Arama 
Kurtarma Ekibinden bir başka personel 
olan Ramazan Özdemirde “22 saatlik bir 
yolculukla ulaştık Malatya’ya. Hava durumu 
maalesef kötüydü. AFAD koordinasyonu 
ile Yeşilyurt Mahallesine yönlendirildik. 
Arama kurtarmada yer aldık. Çalışmaya 
başladıktan 10 saat sonra, 80 yaşında 
Hanife Teyzemizi çıkardık. Hatta arkada-
şımıza ‘Beni buradan çıkarın elinizi öperim’ 
dedi. Biz de ‘Sen çık, biz senin eliniz 
öpeceğiz’ dedik. Sonrasında çocuk ve ye-
tişkin 4 kişiyi daha çıkarttık. Genel olarak 
izlenimimiz, birlik ve beraberlik her alanda 
çok yoğundu”diye konuştu. (Bülten) 

BUYSAD üyelerinden hazır  
yemek ve mobil mutfak desteği

Yüzyılın en büyük deprem 
felaketini yaşayan Türkiye, tek 

yürek oldu. Binlerce kişi, kurum 
ve kuruluş, 10 ilde, milyonlarca 

kişiyi etkileyen depremin 
yaralarını sarmak için yardıma 

koştu. Bursa Yemek Sanayicileri 
Derneği de (BUYSAD) deprem 

meydana geldikten kısa süre 
sonra hızla organize olarak 

bölgedeki kurtarma ekipleri ve 
depremzedeler sıcak yemek 

imkanı sundu.

Karacabey Belediye 
Başkanı Ali Özkan, 
Kaymakam Tahsin 
Kurtbeyoğlu ile birlikte, 
deprem bölgesindeki 
arama kurtarma 
çalışmalarına katıldıktan 
sonra ilçeye dönen ekiplerle 
bir araya geldi. Başkan Ali 
Özkan,“Arama kurtarma 
çalışmalarına katıldıktan 
sonra ilçemize dönen 
ekiplerimizi ziyaret ederek, 
ilçemiz adına özverili ve 
fedakârca çalışmalarından 
ötürü teşekkürlerimizi 
ilettik” dedi.

Başkan Özkan, arama kurtarma 
ekipleriyle buluştu

Bursa’da depremde 
vefat edenler için 
gıyabi cenaze  
namazı kılındı

İnegöllü mobilyacılar 
ilçeye gelen  
depremzedeler için 
seferber oldu
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Türkiye’de yaşanan deprem felaketinin
ardından arama kurtarma çalışmalarına
destek olmak amacıyla Meksika’dan ül-
kemize gelen kurtarma ekipleri geri
döndü. Ekip, çalışmalar sırasında haya-
tını kaybeden Proteo adlı kurtarma kö-
peğinin cenazesini de yanlarında getirdi.
Proteo için tören düzenlendi. Kahra-
manmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen
ve 10 ilimizde büyük yıkıma neden olan
deprem felaketinin ardından, arama kur-
tarma çalışmalarına katılmak için ülke-
mize gelen ve bazı vatandaşlarımızı
enkaz altından kurtaran Meksikalı ekip-
lerin, çalışmalar sırasında hayatını kay-
beden kurtarma köpeği Proteo’nun
cenazesi ile birlikte ülkelerine ulaştıkları
bildirildi. Meksika Milli Savunma Bakan-
lığı (SEDENA), Deniz Kuvvetleri Bakan-
lığı, Dışişleri Bakanlığı ve Meksika
Kızılhaçı’ndan 150 kişilik personel ile
kurtarma köpeklerinden oluşan ekip,
Hava Kuvvetleri’ne ait uçakla 16 Şubat
Perşembe günü yerel saatle 13.40’ta Fe-
lipe Angeles Uluslararası Havaalanı’na
iniş yaptı. Meksika Milli Savunma Ba-
kanlığı tarafından yapılan açıklamada
“Türkiye’deki arama ve kurtarma çalış-
malarına hayat kurtararak destek veren
insani yardım gücünün Meksika Dele-
gasyonunun üyeleri, kahraman arkadaşı-
mız Proteo ve diğer kardeşlerimize hoş
geldiniz diyoruz.” sözlerine yer verildi.
(İHA)

Meksikalı kurtarma ekibi
ülkesine döndü! Proteo 
için tören düzenlendi

Azerbaycan, deprem nedeniyle Türki-
ye'ye 110 kişilik arama kurtarma ekibi
daha gönderdi.  Azerbaycanlı arama-
kurtarma ekipleri, merkez üssü Kahra-
manmaraş olan ve çevre illerde de
büyük yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 bü-
yüklüğündeki depremlerin ardından
geldikleri enkaz alanındaki çalışmala-
rına aralıksız devam ediyor. Azerbay-
can Olağanüstü Haller Bakanlığı'na
bağlı 110 kişilik arama kurtarma ekibi
daha Türkiye'ye gitmek üzere Ba-
kü'den yola çıktı. Bakanlıktan yapılan
açıklamaya göre 110 kişilik ekibin ve
çeşitli malzemelerin bulunduğu uçak,
Haydar Aliyev Uluslararası Havalima-
nı'ndan havalandı. Ekibin Hatay'daki
arama-kurtarma çalışmalarına katıla-
cağı belirtildi. (İHA)

Avusturya Silahlı Kuvvetleri’nin arama
kurtarma ekibinden Binbaşı Linden-
berg, "Misafirperverlik sınırsızdı, el-
lerinde çok bir şeyleri olmamasına
rağmen, bize su ve yemek ikramında
bulundular." dedi. Avusturya Savunma
Bakanı Klaudia Tanner, Türkiye'nin Vi-
yana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve eşi
Azize Ceyhun, arama kurtarma ekibini
resmi törenle karşıladı. Savunma Ba-
kanı Tanner, burada yaptığı konuş-
mada, göçük altından 9 kişiyi kurtaran
ve 52 kişiye acil tedavi hizmeti veren
ekibe teşekkür ederek, kendileriyle
gurur duyduğunu dile getirdi. Öte yan-
dan, "Benim için çok daha önemli olan,
samimi bir şekilde söylemek istediğim
şey, hiç fark etmez nereye gittiysek, git-
tiğimiz bölge ne kadar zarar görmüş
olursa olsun, sokaklarda kalmak zo-
runda kalan insanlar, herkes bizi selam-
ladı, su, kek ve benzeri şeyler getirdiler.
Onlar için her şeyin iyi olmasını diliyo-
rum." diyen Schachner, göz yaşlarını tu-
tamadığı için röportaja devam edemedi.
(AA)

Azerbaycan, Türkiye'ye 
110 kişilik ek arama 
kurtarma ekibi gönderdi

Biden: "Bir cisim ABD vatandaşlarını
tehdit ederse, onu düşüreceğim"

ABD Savunma Bakanlığı (Penta-
gon), Çin’e ait yüksek irtifalı istihbarat
balonunun ABD üzerinde olduğunu
duyurmasının ardından ABD Başkanı
Joe Biden casus balonun düşürülme-
sine onay vermişti. Beyaz Saray'da
açıklama yapan Biden, ABD hava sa-
hasında tespit edilen tanımlanamayan
cisimlere ilişkin önemli açıklamalarda
bulundu. Geçtiğimiz hafta sonu tespit
edilen tanımlanamayan 3 cismin de
hava güvenliğini tehdit ettiği gerek-
çesiyle düşürüldüğünü söyleyen Biden,
"Burada bir hata yok. Eğer herhangi
bir cisim ABD vatandaşlarının gü-
venliğini tehdit ederse, onu düşüre-
ceğim" dedi. Kanada'da da düşürülen
cisim hakkında Kanada Başbakanı
Justin Trudeau ile görüşme
gerçekleştirdiğini belirten
Biden, Kanada ve ABD or-
dularının iş birliği içinde
çalışma yürüttüklerini ak-
tardı.

"BİLİMSEL 
ÇALIŞMALAR 
İÇİN OLABİLİR"
Düşürülen tanımla-

namayan 3 cismin,
Çin'in casus balon
programı veya başka
bir ülke ile bağlantılı
olup olmadığına iliş-

kin kanıt olmadığını ifade eden Biden,
"İstihbarat yetkililerinden alınan bil-
giler, balona benzeyen bu 3 cismin
özel şirketlerin hava durumu veya
diğer bilimsel çalışmalar için kullan-
dığı araçlar olabileceği yönünde. Gök-
yüzündeki cisimlerin sayılarının bir
anda artığına dair kanıt yok. Bu gün-
lerde cisimleri daha fazla görmeye
başladık çünkü radarlarımızın sayısını
artırdık" açıklamasında bulundu.

BİDEN, Xİ İLE 
GÖRÜŞMEYİ PLANLIYOR
ABD Başkanı Biden, düşürülen

balon ve tanımlanamayan 3 cisim ile
ilgili Çin Devlet Başkanı Xi Jinping
ile de bir görüşme yapmayı planladı-
ğını söyledi. Görüşme için net bir
tarih belirtmeyen Biden, "Çin ile bir
anlaşmazlık değil rekabet görüyoruz.
Yeni bir soğuk savaş olmasını bekle-
miyoruz. Dediğim gibi özür dileme-

yeceğim, rekabet
e d e c e ğ i z "

dedi. (İHA)

ABD Başkanı Joe Biden,
ABD'de düşürülen casus
balon ve tanımlayamayan
3 cisim hakkında yaptığı
açıklamada, "Eğer
herhangi bir cisim ABD
vatandaşlarının
güvenliğini tehdit ederse,
onu düşüreceğim" dedi.
Biden ayrıca, Çin Devlet
Başkanı Xi Jinping ile de
bir görüşme yapmayı
planladığını söyledi.

Kuveyt yönetimi ve halkı, depremin
meydana geldiği 6 Şubat'tan itibaren
depremzedelerden yardımlarını esirge-
medi. Deprem felaketinin ardından
destek için hızlı davranan Kuveyt,
devlet, sivil toplum kuruluşları (STK),
hayır kurumları, özel şirketler ve va-
tandaşları aracılığıyla insani yardım
faaliyetleri yürüttü.

HAVA KÖPRÜSÜ 
OLUŞTURULDU
Depremin gerçekleştiği gün Kuveyt

Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir
es-Sabah'ın talimatıyla, arama-kurtarma
ekibi, tıbbi ekip, sağlık malzemesi ve
diğer afet sonrası ihtiyaçların hızlı ve
etkin bir şekilde nakli için Türkiye ile

Kuveyt arasında iki askeri kargo uçağının
görev yapacağı hava köprüsü oluştu-
ruldu. Kuveyt İtfaiyesi öncülüğünde
46 kişilik arama-kurtarma ekibi ve acil
sağlık ekibi, 6 arama-kurtarma aracıyla
7 Şubat'ta Gaziantep'e ulaştı. Emir Şeyh
Nevvaf ile Veliaht Prens Meşal el-Ahmed
el-Cabir es-Sabah'ın talimatıyla Kuveyt
hükümeti, 9 Şubat'ta Türkiye'deki dep-
remzedelere 15 milyon dolar yardım
taahhüdünde bulundu.

KUVEYTLİ BAKAN 40 TON 
YARDIM MALZEMESİYLE 
GAZİANTEP'E GELDİ
Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığının

Türkiye ve Suriye'deki deprem bölgeleri
için "Kuveyt yanınızda" temasıyla 11
Şubat'ta düzenlediği canlı yayınlanan
bağış programında 129 bini aşkın kişi
ve kuruluşun desteğiyle 67 milyon do-
ların üzerinde yardım toplandı. Yar-
dımların Türkiye ve Suriye'deki deprem
bölgeleri için eşit olarak paylaştırılacağı
aktarıldı. Bunların yanı sıra Kuveyt
Sosyal İşler ve Toplumsal Kalkınma
Bakanı Mey el-Bağli, "asrın felaketi"
olarak nitelenen Kahramanmaraş mer-
kezli depremler sonrası ülkesinin Tür-
kiye ile dayanışmasını ifade etmek üzere
40 ton insani yardım malzemesi taşıyan
askeri kargo uçakla 14 Şubat'ta Gazi-
antep'i ziyaret etti.

STK VE HAYIR KURUMLARI 
DÜZEYİNDE YARDIM 
FAALİYETLERİ
Kuveyt Sosyal İşler Bakanlığı ona-

yıyla 30 hayır kuruluşu ve STK'nın dep-
remzedeler için insani yardım kam-
panyası yapacağı bildirildi. Oluşturulan
hava köprüsü kapsamında 16 Şubat
itibarıyla Türkiye'ye tıbbi malzeme,
çadır, battaniye, gıda taşıyan 9 askeri
kargo uçağı ile yaklaşık 450 ton insani
yardım malzemesi ulaştırıldı. Kuveyt

Kızılayı, 7 Şubat-7 Mart 2023 tarihleri
arasını kapsayacak bir bağış kampanyası
başlatırken Katar ve Türk Kızılayları
ile 1 milyon dolar yardım malzemesi
taahhüdü anlaşması yaptı. Kuveytli çok
sayıda yardım kuruluşu da ayni ve nakdi
yardım kampanyaları başlattı, bazıları
da afet bölgelerinde yemek dağıtımı,
tedavi ve bakım faaliyetlerine katıldı.
Kuveytli yardım kuruluşlarınca toplanan
nakdi ve ayni yardımların toplam tutarı
net olarak bilinemezken her alanda yo-
ğun bir yardım seferberliği yürütüldü.
Kuveyt'in özel sektörü de depremze-
delerden yardımlarını esirgemedi. Ül-
kenin önde gelen firmaları, toplamda
30 milyon dolardan fazla bağış taah-
hütlerinde bulundu. Kuveyt'in Ankara
Büyükelçiliği tarafından başlatılan ve
yoğun ilgi gören ayni yardım kampan-
yasında şimdiye kadar çeşitli kalemlerde
yüzlerce ton yardım malzemesi toplandı.
Toplanan malzemelerin THY uçaklarıyla
sevkiyatına 11 Şubat tarihli uçuşlarla
başlandı. Biri kargo, 5'i tarifeli yolcu
uçuşuyla olmak üzere toplam 65 ton
yardım malzemesi getirildi. Kalan yar-
dımların da çeşitli zaman aralıklarıyla
gönderileceği açıklandı. (AA)

Kuveyt, "asrın felaketi"
olarak nitelenen
Kahramanmaraş
merkezli depremler
sonrası yaptığı
yardımlarla Türkiye'yi
yalnız bırakmadı.

Uçakla Adıyaman Havalimanı'na gelen
Şerif'i, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş
karşıladı. Şerif, burada, Pakistan'dan getirilen
yardımları Türk yetkililere teslim etti. Pakistan
Başbakanı Şerif, Adıyaman İl Nüfus ve Va-
tandaşlık Müdürlüğü yanında bulunan en-
kazdaki Pakistan arama kurtarma ekibinin
çalışmalarını inceledi. Şerif, burada Pakistan
ekibinin kurtardığı ailelerle görüştü. Şahbaz
Şerif, Karaismailoğlu ve Muş'tan depremle
ilgili brifing aldı.

"BİZ, TÜRKİYE İLE AİLE GİBİYİZ"
Şerif, Adıyaman Üniversitesindeki AFAD

Koordinasyon Merkezinde düzenlediği basın
toplantısında, Adıyaman ile ilgili "Bu muhteşem
şehir, 6 Şubat gecesi Türkiye'yi ve şehri vuran
en yok edici depremle yerle bir oldu." dedi.
Türkiye ve Pakistan arasındaki güçlü bağlara
işaret eden Şerif, "Türk hükümeti ve halkının
muhteşem cömertliğini ve kibarlığını unuta-
mayız." ifadesini kullandı. Şerif, depremlerin
hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ı arayarak başsağlığı dileklerini ve
yardım tekliflerini ilettiklerini aktardı. "Biz,
Türkiye ile aile gibiyiz." diyen Şerif, Türkiye
ve Pakistan'ın bir kalbin içindeki iki millet, iki
ruh gibi olduğunu söyledi. Pakistan'ın arama
kurtarma ve sağlık ekiplerinin yanı sıra kışlık
çadır, battaniye ve diğer ihtiyaç malzemelerini
de ivedilikle Türkiye'ye ulaştırdığını anlatan
Şerif, "Şehirdeki yıkımı az önce gördüm, evler,
iş yerleri hepsi yerle bir olmuş. Canım kardeşim
Erdoğan'ın ve hükümetinin ve cesur Türk
halkının çok çalışarak bu krizin üzerinden
geleceğine şüphem yok. Ancak buradaki yıkım
korkunç. Bu, bir kişinin düşünebileceğinin

çok ötesinde." değerlendirmesinde bulundu.

"BU YAS VE YIKIM 
SÜRECİNDE SİZİNLEYİZ"
Şerif, binlerce çocuğun okul, aile ve eve

ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, "Yorulmak-
sızın çalışan Türk kardeşlerim ve bakanlarla
çok gurur duyuyorum. Ayrıca durmadan
çalışan ve enkaz altından birçok kişiyi kurtaran
Pakistanlı ekiple de gurur duyuyorum." diye
konuştu. Türkiye'nin önünde uzun bir yol ol-
duğunu belirten Şerif, şöyle devam etti: "Türk
kardeşlerime 220 milyon Pakistanlının sizin
için gönderdiği mesajı iletmek istiyorum. Biz,
sizin aileniz gibiyiz, sizden hiçbir yardımı esir-
gemeyeceğiz. Bu yas ve yıkım sürecinde si-
zinleyiz, sizi yalnız bırakmayacağız. Tıpkı sizin
Pakistan'ı yalnız bırakmadığınız gibi. 2005'te
Pakistan'da deprem olduğunda, 2010'da sel
olduğunda olduğu gibi. Geçen yılki sel felake-
tinde kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, bizzat
Pakistan'a geldi, onunla Punjab'ın güneyine
gittik." 

"TÜRKİYE HÜKÜMETİ VE 
HALKININ CÖMERTLİĞİ VE 
KİBARLIĞINI NASIL 
UNUTABİLİRİZ"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Er-

doğan'ın sel felaketinin ardından yardım top-
ladığını anımsatan Şerif, "Türkiye hükümeti
ve halkının bu cömertliğini ve kibarlığını nasıl
unutabiliriz." dedi. Şerif, Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile dünkü görüşmesiyle ilgili "Kardeşim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmemin ar-
dından stratejimizi değiştirdik. Daha önce
kışlık çadır, battaniye ve gıda gönderiyorduk.
Şimdi sadece ısıtmalı ve yangın korumalı
kışlık çadırlara odaklanacağız." şeklinde ko-
nuştu. Türklerin ve Pakistanlıların kardeş ol-
duğunu vurgulayan Şerif, "Farklı diller konu-
şuyoruz ancak birbirimizi çok iyi anlıyoruz.
Binlerce kilometre uzakta yaşıyoruz ancak
uyurken bile kardeşlerimizin hislerini payla-
şıyoruz." şeklindeki görüşlerini paylaştı. (AA)

Pakistan Başbakanı Şahbaz
Şerif, "asrın felaketi" olarak
nitelendirilen Kahramanmaraş
merkezli depremlerin
ardından Adıyaman'da
incelemelerde bulundu.

‘‘Misafirperverlik sınırsızdı’’

Şerif, Adıyaman'ı ziyaret etti
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UEFA Konferans Ligi 
play-off turu ilk maçında
Trabzonspor, sahasında
İsviçre'nin Basel takımını 
1-0 yendi. Tribünlerde ise
duygu dolu anlar yaşandı.
Tüm takımlardan
vatandaşlar tek yürek oldu.

20. dakikada Burger'in pasında, savun-
manın arkasında topla buluşarak ceza ala-
nına giren Kade'nin şutunda, top az farkla
yandan auta gitti. 21. dakikada Abdülkadir

Ömür'ün ara pasında soldan ceza alanına
giren Eren Elmalı'nın şutunda top ka-

leci Hitz'den döndü. Dönen topu
önünde bulan Abdülkadir

Ömür'ün şutunda meşin yu-
varlak az farkla yandan auta
gitti. 24. dakikada Novoa'nın
sağdan ortasında, ceza alanı
içinde Kade'nin kafa vu-
ruşunda, kaleci Uğurcan
Çakır, sol tarafına gelen
topu yatarak kontrol etti.
27. dakikada Abdülkadir
Ömür'ün plase vuruşunda
savunmada Nuhu'nun bı-
raktığı topu kaleci Hitz, ya-
tarak çeldi. 30. dakikada
Gomez'in soldan ortasında

savunmada Nuhu'nun mü-
dahele edemediği topu Tre-

zeguet dokundu ancak kaleci
Hitz, bir kez daha gol izni ver-

medi. 38. dakikada Bakase-
tas'ın ceza yayı üzerinden
sert şutunda kaleci Hitz,
sağ tarafına gelen topu
çelmeyi başardı. Karşılaş-
manın ilk yarısı 0-0 bitti.
65. dakikada Trabzons-

por, öne geçti. Gomez'in sağdan ortasında,
Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz'den dö-
nen topu Larsen, yakın mesafeden filelere
gönderdi: 1-0 75. dakikada Trezeguet'in
pasında sağ çaprazda savunmanın arkasında
topla buluşan Gomez, meşin yuvarlağı fi-
lelere gönderdi. Ancak VAR incelemesi son-
rasında gol ofsayt gerekçesiyle geçerli sa-
yılmadı. 86. dakikada Abdülkadir Ömür'ün
şutunda, savunmaya çarpan top az farkla
üsten kornere çıktı. 87. dakikada Umut
Bozok'un sağdan ortasında, yakın mesafeden
Trezeguet'in vuruşunda kaleci Hitz, tehlikeyi
önledi. 89. dakikada Bartra'nın uzun pa-
sında, savunmanın arkasına sarkan Go-
mez'in kaleci Hitz ile karşı karşıya kaldığı
andaki şutunda, Hitz topu kontrol etti.
Bordo-mavili takım karşılaşmadan 1-0 galip
ayrıldı.

ATKI VE BERELERİNİ 

TRİBÜNLERE BIRAKTILAR

Karşılaşmanın bitiminin ardından stat-
tan yapılan anonsla tribündeki taraftarlar,
bulundukları yere atkı ve berelerini bıraktı.
Daha sonra toplanan atkı ve bereler, deprem
bölgesine gönderilecek. Bu arada Karşılaş-
mayı 26 bin 200 taraftar izledi.

TRABZONSPORLU 

TARAFTARLARIN DEPREM 

KOREOGRAFİSİ BEĞENİ 

TOPLADI

UEFA Konferans Ligi play-off turunda

Trabzonspor-Basel maçı öncesinde tribün-
lerde açılan deprem koreografisi beğeni
topladı. Maç öncesinde açılan ve üzerinde
arama kurtarma çalışanının kurtardığı
çocuk ile Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından
yardıma gelen ülkelerin bayraklarının da
yer aldığı koreografi, 30 kişilik taraftarın 2
günlük çalışmasıyla hazırlandı. Vira Taraf-
tarlar Derneği yöneticisi Muhammed Onur
Yazıcı, AA muhabirine, Kahramanmaraş
merkezli depremlerin ardından dernek ola-
rak Türk Kızılay ve AFAD ile iletişime
geçerek Hatay'da mobil aşevi kurduklarını
söyledi. Mobil aşevinde 2 bin kişiye 5 gün
boyunca yemek ikram ettiklerini belirten
Yazıcı, daha sonra UEFA Konferans Ligi
play-off turundaki Trabzonspor-Basel maçı
için kente döndüklerini anlattı. Yazıcı,
maçın oynanmak zorunda olmasına karşın
bir şeyler yapma ihtiyacı hissettiklerini dile
getirerek, "Tüm dünyaya teşekkür etmek
ve bir mesaj vermek, bulunduğumuz zor
durumu ulusal ve uluslararası basına du-
yurmak istedik. Bunun için koreografi ça-
lışmalarına başladık. Kısıtlı bir zamanımız
vardı. Zaten döner dönmez bu çalışmalara
başladığımız için yorgunluk da vardı. Statta
soğuk hava koşulları vardı, zorlandık. İs-
tediğimiz mesajı verdiğimizi düşünüyoruz.
Tüm dünyaya teşekkür ettik." dedi. (AA)
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GÖLCÜK NURDAĞI

Gaziantep'te, 17 Ağustos
1999'daki Gölcük depreminin
meydana geldiği gün dünyaya

gelen Osman Enes Baştürk,
Kahramanmaraş merkezli, 11 ili

etkileyen depremde Nurdağı
ilçesindeki evlerinin enkazı

altında kalarak hayatını kaybetti.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük
ilçesi olan deprem sırasında Gazi-
antep'te sabaha karşı gözlerini dün-
yaya açan Osman Enes Baştürk'ün
24 yıllık hayatı, bir depremle başlayıp
başka bir depremle son buldu. Kah-
ramanmaraş merkezli 7,7 büyüklü-
ğündeki depremde kardeşini koru-
mak isterken üstüne devrilen du-
varın altında kalarak yaşamını yiti-
ren Osman Enes'in hayat hikayesini
anne Asiye Baştürk, AA muhabirine
gözyaşlarıyla anlattı. Acılı anne,
gece sarsıntıyla uyandığını, eşini
duvar dibine iteklediğini, çocukla-
rının yanına gitmeye çalışırken de
üstüne duvarın devrildiğini söyledi.
Deprem sırasında büyük oğlu Osman
Enes ve küçük oğlu Emirhan'ın aynı
odada yattığını belirten Baştürk,
"Oğlum Osman Enes, 1999 yılında
meydana gelen Gölcük depremi sı-
rasında Gaziantep'te doğdu. 2023'te
Nurdağı'nda depremde hayatını kay-
betti. Yiğit ve dağ gibiydi, aslan par-
çasıydı oğlum. Oğlumu dağlar taşlar
deviremezdi. Öyle pehlivan gibiydi.
Kuldan gelmedi, Allah'tan geldi."
dedi. Deprem anında çocuklarına
yetişmek için koştuğunu ancak ye-

tişemediğini dile getiren Baştürk,
"Osman Enes güçlü, kardeşini kur-
tarır dedim. Oğlum kardeşine ken-
disini siper etmiş ama kendisini
kurtaramamış. Elini omzuna atmış.
Küçük oğlum enkazın altından çıktı
ama o çıkamadı. Osman Enes doğ-

duğu gece ameliyattan çıktığımda
hastanede jeneratörler çalışıyordu,
'Bunlar niye çalışıyor?' diye sordu-
ğumda 'İstanbul'da deprem olmuş.'
demişlerdi. O depremde doğdu, bu
depremde hayatını kaybetti. İçim
yanıyor." diye konuştu.

"AĞABEYİM KENDİNİ 
BANA SİPER ETTİ"
Depremden yaralı kurtarılan Emir-

han Baştürk ise deprem gecesi ağa-
beyiyle aynı odada uyuduğunu ak-
tardı. Deprem anında çok korktuğunu
ifade eden Baştürk, o anları şöyle

anlattı: "Deprem olunca birbirimize
sarıldık. O sırada 1-2 dakikalığına
bayılmışım. Binanın yıkılma sesini
duydum. Bina komple çöktü. Ağabe-
yim dibimde ölü şekilde. Babamın
sesi dışarıdan, annemin sesi içeriden
geliyordu. Anneme seslendim, bana
cevap verdi. Annem bana 'Ağabeyin
nasıl?' dedi, ben de 'Ondan ses gel-
miyor.' dedim. 'Çimdikle' dedi çim-
dikledim ama tepki vermedi. Elini
oynattım ama boşa sallanıyordu. Ağa-
beyim deprem anında kendini bana
siper etti."

DEPREME 
YAKALANDIKLARI 
EVE 3 GÜN ÖNCE 
TAŞINMIŞLAR
Baba Mehmet Baştürk ise depreme

yakalandıkları eve 3 gün önce taşın-
dıklarını dile getirerek, "Cuma günü
gittik, cumartesi ve pazar evi dizdik,
yorulduk. Ben deprem gecesi 03.00
gibi namaza kalktım. Sonra deprem
oldu. Bina birden çöktü. Ben kendi im-
kanlarımla çıktım. Üşüyordum, bir
şoför geldi, onun montunu aldım.
Sonra akrabalar geldi, eşimi ve küçük
oğlumu kurtardık. Onlar gelmeseydi
ailem ölürdü." ifadelerini kullandı. (AA)
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Kahramanmaraş Sütçü
İmam Üniversitesi (KSÜ) kam-
püsünde kurulan çadır kentte,
mobil fırınlarda hazırlanan ye-
mekler Azerbaycanlı gönüllü-
lerce depremzedelere ikram
ediliyor. Çadır kent sorumlusu
Albay Halig Hüseynov, AA mu-
habirine, depremin hemen ar-
dından Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev'in tali-
matıyla 720 kişilik arama kur-
tarma ekibiyle bölgeye hareket
ettiklerini söyledi. Depremlerin
etkilerini azaltmak amacıyla
bölgede olduklarını belirten
Albay Hüseynov, her şey nor-
male dönünceye kadar Türki-
ye'de kalmayı sürdüreceklerini
ifade etti. Hüseynov, deprem
bölgesindeki çalışmalar hak-
kında şu bilgileri verdi: "Ola-
ğanüstü Haller Bakanlığı'nın
720 kişilik arama kurtarma

ekibi şu an Kahramanmaraş'ta
görev yapıyor. Şu ana kadar
760 çadır kuruldu ve devamın-
da da kurmaya devam ediyoruz.
Çadırların yemeklerini de biz
veriyoruz. Çadırlarımız 6 ki-
şilik, içlerinde odun sobası
mevcut, elektrik var. İçinin ya-
takları ve diğer tüm ekipman-
ları tarafımızdan verilecek.
Türkiye bizim kardeşimiz. Biz
elimizden gelen her şeyi yapa-
lım ki kardeşlerimizin yarala-
rına merhem olalım." Albay
Hüseynov, bölgeye ilk geldik-
lerinde gördükleri karşısında
çok üzüldüğünü ifade ederek,
"Deprem bölgesine arama kur-
tarma için gittiğimizde, insan-
larla konuştuğumuzda kahrol-
duk. Bu sadece Türkiye'nin so-
runu değil Azerbaycan'ın da
sorunu." diye konuştu. (AA)

Azerbaycan görevlileri, "asrın felaketi" olarak
nitelenen depremlerde zarar görenler için
Kahramanmaraş'ta çadır kent oluşturdu.
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