
Bu ülkenin teknik ve akademik kadroları olarak 
soruyoruz. Ülkemiz daha kaç ‘bu milat olsun’ dedi-
ğimiz deprem sonrası afet gerçeğini yaşayacak!” dedi. 
İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü 
Küçükkayalar, Şube Yönetim Kurulu adına basın 
açıklaması yaparak Kahramanmaraş Depremi ile bir 
kez daha acı bir şekilde yaşanan deprem sonrası 
afet durumunu ve can kayıplarının yaşanmaması 
için yapılması gerekenleri aktardı. Başta deprem 
bölgesinde yaşayanlar olmak üzere tüm yurttaşlara 
geçmiş olsun diyen Küçükkayalar, yaşamını yitiren 
yurttaşların yakınlarına başsağlığı, yaralananlara 
acil şifalar diledi. Enkaz altında kalan yurttaşların 
en kısa sürede kurtarılmasını ümit ettiklerini söyleyen 
Küçükkayalar, 10 ilimizi etkileyen depremin bıraktığı 
acıyı unutmayacaklarını kaydetti. 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 549 
kişi hayatını kaybetti, 22 bin 168 kişi yaralandı. Kahra-
manmaraş’ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17’de 
7,7; Elbistan ilçesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde 
deprem olurken, Gaziantep’te de büyüklükleri 6,4 ile 
6,5 olan iki deprem meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki 
depremin ardından saat 13.24’te bir deprem daha mey-
dana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Elbistan 
ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. 
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, 
Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya 
ve Hatay’da yıkıma yol açtı.  n 7. sayfada

Bursa ekibi 30 saat sonra 
enkazdan canlı çıkardı

Bursa’da gasp şüphelisini bıçaklayarak ölü-
müne neden olduğu iddiasıyla dava açılan üni-
versite öğrencisi hakkında ceza verilmesine 
yer olmadığına karar verildi. n 3. sayfada
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, Kahramanmaraş merkezli, 10 
ili etkileyen depremlere yönelik ko-
ordinasyon çalışmalarının sürdürül-
düğü Devlet Bilgi Koordinasyon Mer-
kezi’nde açıklama yaptı. Pazarcık ve 
Elbistan merkez üslü 2 büyük dep-
remin, yaklaşık 13,5 milyon vatan-
daşın yaşadığı geniş bir çevredeki 10 
ilde büyük yıkıma yol açtığına işaret 
eden Erdoğan, 04.17’de meydana ge-
len Pazarcık merkez üslü depremin 
büyüklüğünün “moment tensör” ana-
lizine göre 7,7, 13.24’te meydana 
gelen Elbistan merkez üslü depremin 
büyüklüğünün de 7,6 olduğunu ha-
tırlattı. Uzmanların bu iki depremi, 
“birbirinden bağımsız ama bir birini 
tetikleyen ve dünyada örneği olmayan 
istisnai yer hareketleri” olarak tarif 
ettiğini aktaran Erdoğan, “Her iki 
deprem de yeryüzünde 7 kilometre 
gibi yıkımın şiddetini katlayarak ar-
tıran bir yakınlıkta yaşanmıştır. Kırılan 
fayların genişliği itibarıyla da bu dep-
remler benzerlerine göre çok geniş 
bir alanda çok büyük yıkıma sebebiyet 
vermiştir. Dolayısıyla sadece Cum-
huriyet tarihimizin değil, coğrafya-
mızın ve dünyanın en büyük fela-
ketlerinden biriyle karşı karşıyayız. 
Devletimiz, tüm kurumları, kuruluş-
ları, personeli, aracı, gereci, imkanla-
rıyla depremin ilk anından itibaren 
seferberlik ruhuyla felaket bölgelerinde 
çalışmaya başlamıştır.” diye konuştu. 
Erdoğan, depremin, 10 şehre yayılan 
yıkım etkisini göz önüne alarak ül-
kenin dört bir yanındaki uzman per-

sonele ve araçlara hemen bölgeye ha-
reket etme talimatı verdiklerini, hava 
şartlarının çıkardığı zorluklara rağmen 
ekiplerin felaket bölgesine ulaşmak 
ve çalışmalara katılmak için fedakarca 
mücadele ettiğini vurguladı. 

“53 BİN 317 ARAMA  
KURTARMA GÖREVLİMİZ ENKAZ  
BÖLGESİNDE ÇALIŞIYOR” 
Çok sayıda artçı sarsıntının, hasar 

gören binalarda ortaya çıkardığı teh-
likelerin de çalışmaları olumsuz yönde 
etkilediğini dile ge-
tiren Erdoğan, şöyle 
devam etti: “Şart-
ların zorluğuna 
b a k m a -
d a n 
devle-

timizin tüm imkanlarını kul-
lanarak vatandaşlarımızın ve gönül-
lülerin de desteğiyle arama kurtarma 
çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. Ha-
lihazırda 53 bin 317 arama kurtarma 
görevlimiz ile destek personelimiz 
enkaz bölgesinde çalışıyor, yurt içinden 
ve yurt dışından gelen ilave ekiplerle 
bu sayı her geçen saat artıyor. Çok 
daha fazla sayıda kamu görevlisi, sivil 

toplum kuruluşu görevlisi ve gönüllü 
de yardım çalışmalarında yer alıyor.” 
Erdoğan, depremden kurtulan fela-
ketzedelerin barınmadan giyeceğe, 
yiyecekten ısınmaya kadar tüm ihti-
yaçlarını karşılamaya yönelik tedbirleri 
de adım adım hayata geçirdiklerini 
belirterek, “Şu ana kadar 54 bin çadır, 
102 bin yatak ve diğer ihtiyaç malze-
meleri afetzedelere ulaştırılmak üzere 
bölgeye gönderildi. Felaketin yaşandığı 
her ilimize, mevcut yöneticilerimizi 
desteklemek için ilave vali ve kayma-

kamlar görevlen-

dirdik.” dedi. Türkiye’nin tüm 
illerindeki kamu kurumları yönetici-
lerinin tamamının kendi şehirlerinde 
deprem bölgesiyle ilgili yürütülecek 
çalışmalar konusunda yoğun gayret 
içerisinde olduğunu, ayrıca her şehirde 
bir bakanın, yürütülen faaliyetlere 
nezaret ettiğini söyleyen Erdoğan, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Ok-
tay’ın AFAD merkezinde çalışmaların 

koordinasyonunu yürüttüğünü belirtti. 
Erdoğan, “Biz de sahadaki arkadaşla-
rımızla sürekli irtibat içinde Cum-
hurbaşkanlığı Kriz Merkezi üzerinden 
gelişmeleri anbean takip ederek ge-
reken müdahaleleri yapıyoruz. Acil 
yardım ve destek faaliyetleri için ilk 
etapta hemen 100 milyar liralık bir 
kaynağı kurumlarımızın emrine tahsis 
ettik.” diye konuştu. 

“ULAŞIM VE İLETİŞİM  
HATLARININ AÇIK TUTULMASI  
HAYATİ ÖNEME SAHİP” 
Ulaşım ve iletişim hatlarının açık 

tutulmasının hayati öneme sahip ol-
duğuna işaret eden Erdoğan, “Çetin 
kış şartları sebebiyle deprem bölgesine 
arama kurtarma ekip ve ekipmanla-
rıyla yardım malzemelerinin ulaştı-
rılmasında halen zorluklar yaşanıyor. 
Bunun için zorunlu olmadıkça kim-
senin deprem bölgesine giden ve dep-
rem bölgesi içindeki yolları kullan-
mamasını, telefon görüşmelerinin de 
acil ihtiyaçlar dışında yapılmaması 
gerektiğini tekrar hatırlatıyorum.” ifa-
desini kullandı. Bölgedeki havaliman-
larının bir kısmını sadece yardım uçuş-
larına tahsis ettiklerini bildiren Er-
doğan, “Sağlıkta, bölgeye 1000’e yakın 
ambulans, 241 UMKE timi ve iki am-
bulans uçakta görevli toplamda 5 bin 
sağlık personeli aktarılmıştır. Ülke-
mizin her yerindeki vatandaşlarımız, 
ihtiyaç halinde stoklarımızın güçlü 
tutulmasını sağlamak için kan bağışı 
yapıyor.” bilgisini verdi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,”Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye 
dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek 
OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız.” dedi.

İMO: “Bu kaçıncı miladımız olacak?”  

n 8. sayfada

Deprem bölgesinde acil ihtiyaç duyulan malze-
melerin temini için başlatılan yardım kam-
panyasına Bursalılar gönülden destek verdi. 
Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen 
yardım toplama merkezleri sabaha kadar va-
tandaşların akınına uğradı. Tırlara yüklenen 
malzemeler, bekletilmeden afet bölgesine 
ulaştırılıyor.    n 2. sayfada

Gaspçıyı bıçaklayan 
Enes’e ceza verilmedi!

İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Küçükkayalar, depreme 
dayanıklı, güvenli binaların üretilebilmesi için doğru projelendirme, projeye uygun doğru bir üretim ve 
üretim esnasında gerçekleşecek iyi bir denetim olması gerektiğini belirterek, “Oysa ki iskan ruhsatı 
olmayan kaçak yapılarda, bu unsurların hepsi göz ardı edilmekte, can ve mal güvenliği riske edilmektedir.  

Kahramanmaraş depreminin ikinci gününde böl-
gede görev yapan Osmaüngazi Bleediyesi ekip-
leri 17 yaşında bir genç kızı 30 saat sonra 
enkaz altında canlı kurtardı.  7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki iki büyük depremin yıkıma sebep 
olduğu 10 ile Türkiye’nin her yerinden sevk 
edilen arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor.   n 4. sayfada

Kahramanmaraş  
depremlerinin 3. günü 

n Haberin devamı 6. sayfada

Yardımları 
AFAD’a 
teslim 
edin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı:

Deprem bölgesinde 

3 ay OHAL!

MİLLİ YAS
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Merkez üssü Kahramanmaraş olan 
ve 10 ilde yıkımlara neden olan dep-
remlerin ardından bölgede arama-kur-
tarma çalışmaları aralıksız devam eder-
ken, AFAD koordinasyonunda Türkiye 
genelinde seferberlik başlatıldı. İçişleri 
Bakanlığı tarafından Gaziantep’te ko-
ordinasyonla görevlendirilen Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, bölgedeki çalış-
malara başladı. Bu arada, Başkan Aktaş’ın 
talimatıyla Büyükşehir, BUSKİ ve işti-
raklerin yanı sıra yerel destek birimleriyle 
birlikte deprem bölgesine toplam 65 
araç ve iş makinesi ile 233 personel 
ulaştırıldı. 

YARDIMLAR ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR 
Bu arada, Büyükşehir Belediyesi 

tarafından ‘Sımsıkı sarılacağız, ya-
ralarımızı saracağız’ sloganıyla baş-
latılan yardım kampanyası çığ gibi 
büyüdü. Tarihi belediye binası, Bü-
yükşehir Belediyesi merkez binası, 
BUSKİ, GUHEM arkasındaki şantiye 
hizmet binası, Büyükşehir Stadyumu, 
TÜYAP fuar alanı, Büyükşehir Demirtaş 
Yerleşkesi ve Merinos AKKM’den oluşan 
toplama merkezleri, sabaha kadar va-
tandaşların akınına uğradı. Vatandaşlar, 
yayınlanan acil ihtiyaç listesi çerçevesinde 
hazır gıda, konserve, çocuk maması, 

su, 
ı s ı t ı c ı , 
battaniye, yatak-yorgan, çocuk bezi, 
ıslak mendil, diş macunu, diş fırçası, 
sabun, kadın pedi, tuvalet kağıdı ve pe-
çete gibi hijyen malzemeleri ile iç ça-

maşı-
rı, çorap ve termal giysi yardı-
mında bulundu. İlk etapta toplanan 
16 çadır, 15 bin battaniye, bin 200 
ısıtıcı, 30 soba, 4 ton soba yakıtı, 

250 çift ayakkabı, 200 çocuk elbisesi, 
bin mont, 4 ton gıda ve 300 bin adet 

su ‘tırlara doldurularak’ bekletilmeden 
deprem bölgesine gönderildi. Yardımda 
bulunmak isteyen vatandaşlar, belirlenen 
noktalara gidebilecek ya da 
www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 
adresi üzerinden destekte bulunabilecek. 
(İHA)

Karacabey Belediyesi’nin başlattığı 
yardım kampanyası çerçevesinde, ilçe 
halkının yoğun desteğiyle toplanan bat-
taniye, yorgan, temel gıda malzemeleri, 
ayakkabı, kıyafet, çocuk bezi,bebek ma-
ması,temizlik malzemeleri,kişisel hijyen 
ürünleri ve ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri 
hem Karacabey Belediyesi’ne ait tırlar 
hem de Karacabeyli hayırseverlere ait 
tırlar ile bölgeye gönderildi. 

TEK YÜREK OLDU 
Belediye Başkanı Ali Özkan yaptığı 

açıklamada, “Ülke olarak, bir daha ol-
mamasını temenni ettiğimiz bir deprem 
felaketini yaşadık. Birçok vatandaşımız 
ne yazık ki hayatını kaybetti, onlara Al-
lah’tan rahmet; ailelerine, milletimize 
sabır ve baş sağlığı diliyorum. Ayrıca ya-

ralılarımıza acil şifalar dilerken, enkaz 
altındaki vatandaşlarımızın da bir an 
önce kurtarılmalarını can-ı gönülden te-
menni ediyorum. Bu uğurdamücadele 
eden herkese kolaylıklar diliyorum. Dep-
remin ardından tüm Türkiye teyakkuzda, 
herkes tek yürek oldu.Karacabey deTür-
kiye genelinde olduğu gibi birleşti, ke-
netlendi.Sağ olsun tüm hemşerilerimiz-
den çok büyük bir destek var. Bu konuda 
herkes üzerine düşeni fazlasıyla yapmanın 
gayreti içerisinde. Bu çerçevede Karacabey 
Belediyesi olarak da ilçemizde yardım 
seferberliği ortaya koyuyoruz. Bu çalış-
malara desteklerinden dolayı başkan 
yardımcılarımıza, müdürlerimize, belediye 
personelimize ve katkı sağlayan tüm Ka-
racabeyli hemşerilerimize canı gönülden 
teşekkür ediyorum” diye konuştu. Öte 
yandan, Karacabey Belediyesi’nin deprem 
bölgesine yönelik çalışmaları ara verme-
den devam edecek. 

(İHA)

Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın 
İçişleri Bakanlığı tarafından Gaziantep’te 
koordinasyonla görevlendirilmesinin ar-
dından, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 
başlatılan yardım seferberliği devam ediyor. 
Depremin hemen ardından 5 araç ve 22 
itfaiye personelini arama kurtarma çalış-
maları için Malatya’ya gönderen Büyük-
şehir Belediyesi, 5 Tır su, 1 Tır gıda ve 
Burfaş bünyesindeki mobil mutfağı 45 
personelle Gaziantep’e göndermişti. 

İŞ MAKİNELERİ BÖLGEDE 
Bölgede enkaz kaldırma çalışmalarında 

kullanılacak araç ve ekipman yetersizliği 
nedeniyle Bursa Büyükşehir Belediyesi 
devreye girdi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı 
bünyesindeki 1 beko loder, 2 lastikli eks-
kavatör, 5 paletli ekskavatör, 1 loder, 1 
dozer ve 5 kamyondan oluşan 15 araç, 

50 personelle dün akşam saatlerinde Ga-
ziantep’e gönderildi. Bölgeye ulaşıp, enkaz 
kaldırma çalışmalarında kullanılmaya baş-
layan iş makineleri ve personel, 24 saat 
esasına göre çift vardiya hizmet verecek 
ve depremin yaraları tamamen sarılana 
kadar bölgede kalacak. 

GÖNÜLLÜLER DE BÖLGEDE 
Öte yandan gerek Büyükşehir Bele-

diyesi gerekse de bağlı şirketlerde çalışan 
personel arasından enkazda ve lojistik 
hizmetlerde görev alabilecek, çadır kurma 
konusunda da deneyimli gönüllülerden 
oluşan bir ekip de depremin yaralarını 
sarmak için Malatya’ya gitti. Büyükşehir 
Belediyesi’nin organizasyonuyla dün akşam 
saatlerinde yolan çıkan 150 kişilik gönüllü 
ordusu bölgede yaralar sarılana kadar 
görev yapmaya devam edecek. 

65 ARAÇ 233 PERSONEL 
Depremin hemen ardından Bursa Bü-

yükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan 
seferberlikle Büyükşehir, BUSKİ ve işti-
raklerin yanı sıra yerel destek birimleriyle 
birlikte deprem bölgesine toplam 65 araç 
ve 233 personel ulaştırılmış oldu. Deprem 
bölgesinde hayat normale dönene kadar 
ihtiyaçlar doğrultusunda araç ve personel 
desteği sürecek. (İHA)

Kahramanmaraş depremi sonrası 
İnegöl Belediyesi’nin oluşturduğu mobil 
aşevi, depremzedelere ve arama kur-
tarma ekiplerine sıcak yemek temini 
için yola çıktı. İnegöl Belediyesi Yemek 
Tırı AFAD koordinasyonunda Adana’ya 
hareket etti. 

Kahramanmaraş’ta 9 saat arayla ya-
şanan 2 büyük deprem sonrası tüm 
yurtta adeta seferberlik ilan edildi. Her 
kurum, her vatandaş kendi imkanları 

çerçevesinde deprem bölgelerine yardıma 
koşuyor. İnegöl Belediyesi de bu çerçe-
vede ilk andan itibaren hem görevlen-
dirdiği ekipler hem de yardım kampan-
yasıyla depremin yaralarını sarmak için 
mücadele ediyor. Yardım tırlarının ar-
dından, İnegöl Belediyesi tarafından 
oluşturulan mobil aşevi hüviyetindeki 
yemek tırı da dün akşam yola çıktı. 
AFAD koordinasyonunda hareket eden 
yemek tırı, Gastro İnegöl Mutfağının 

şefleri ile birlikte İnegöl Belediyesi’nin 
toplam 10 personeli ile Pazartesi gecesi 
yola çıktı. Yemek tırının Adana’da gö-
revlendirildiği, burada hem depremze-
deler hem de arama kurtarma ekipleri 
için hizmet vereceği ifade edildi. Günlük 
11 bin kişilik yemek dağıtılacak tır en 
kısa sürede bölgeye ulaşmak üzere gece 
aralıksız şekilde yol aldı. Gün içerisinde 
Adana’ya ulaşması bekleniyor. 

(İHA)

İnegöl Belediyesi yemek TIR’ı yola çıktı

Deprem bölgesinde 
acil ihtiyaç duyulan 

malzemelerin temini 
için başlatılan 

yardım 
kampanyasına 

Bursalılar gönülden 
destek verdi. 
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sabaha kadar 
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akınına uğradı. 
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malzemeler, 
bekletilmeden afet 

bölgesine 
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Karacabey, yardım 
için ayağa kalktı
Depremin ardından harekete 
geçen Karacabey Belediyesi, 
çalışmalara destek olması için iş 
makinelerini ve ekipleri 
deprem bölgesine gönderirken, 
ilçe genelinde gerçekleştirilen 
yardım kampanyasında da pek 
çok ihtiyaç malzemesinin yer 
aldığı ilk yardım tırlarını 
deprem bölgelerine gönderdi. 
Bu konuda çalışmalar ara 
vermeden devam ediyor.

Türkiye’yi yasa boğan 
depremin ardından bölgeye 
su, erzak ve mobil mutfak 
gönderen, arama kurtarma 
çalışmaları için itfaiyeyi 
seferber eden Bursa 
Büyükşehir Belediyesi, enkaz 
kaldırma çalışmaları için de  
15 iş makinesi ve 50 personeli 
Gaziantep’e gönderdi. 
Büyükşehir’in bölgeye 
ulaştırdığı araç sayısı 65’e, 
personel sayısı da 233’a ulaştı.

Deprem bölgesine 
takviyeler sürüyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi İz-
nik’te de 10 ili vuran deprem fela-
ketinin ardından yardımlar top-
lanmaya devam ediyor. 

İznik’te ard arda yardım tırla-
rını yola çıktı. İznik Kaymakam-
lığında sabahın ilk saatlerinde alı-
nan karar ile yardım çalışmalarına 
başlayan ilçede vatandaşlar ara-
lıksız yardımlarını İznik Beledi-
yesi’ne teslim ettiler. 7’den 70’e 
yardım seferberliğinde yürekleri 
ısıtan görüntülerde geldi. İznik 
Belediyesi’ne minikler kumbara-
larını, oyuncaklarını, biriktirdikleri 
harçlıklarını teslim ettiler. İznik 
Kaymakamı Recai Karal ve Bele-
diye Başkanı Kağan Mehmet Usta 
bizzat yardım kampanyasında gö-
rev alıyorlar. (İHA)

Kahramanmaraş’ta yaşanan 
ve 10 ili vuran deprem için Bur-
sa’da vatandaşlar AFAD merke-
zine akın etti. Depremzedeler 
için battaniye, gıda ve birçok 
malzeme tırlara dolduruldu. 

Kahramanmaraş, Gaziantep, 
Hatay, Adana, Osmaniye, Diyar-
bakır, Adıyaman ve Şanlıurfa’da 
meydana gelen deprem sonra-
sında tüm Türkiye yardıma koştu. 
Bursa’da da başta merkez olmak 
üzere ilçelerde yardım malzeme-
leri götürmek isteyen vatandaşlar 
AFAD merkezine koştular. Va-
tandaşlardan gelen giyim, bat-
taniye, gıda gibi birçok malzeme 
depremzedelere götürülmek üze-
re tırlara yüklendi. (İHA)

Mudanya Cafer Yener Okul Aile 
Birliği önderliğinde, Kahraman-
maraş’ta meydana gelen depremin 
ardında afetzedelerin ihtiyaçlarını 
karşılayabilmek için başlatılan yar-
dım kampanyasına, vatandaşlar 
yoğun katılım sağladı. 

Vatandaşlar tarafından yardım 
kampanyası için kullanılmamış kı-
yafetler, gıda, battaniye ve kişisel 
hijyen malzemeleri gibi deprem 
bölgesinde kullanılacak yardım 
malzemeleri, Cafer Yener İlkoku-
lu’na getirilerek, gönüllülerce tasnif 
edilip paketlendi. Başlattıkları yar-
dım kampanyası hakkında AA mu-
habirine konuşan Cafer Yener Okul 
Aile Birliği Başkan Yardımcısı Tuğçe 
Cerlek, vatandaşlarının yoğun ka-
tılımdan memnun olduklarını dile 
getirdi. Kampanyanın Çarşamba 
gününe kadar süreceğini belirten 
Cerlek, “Burada ihtiyaç sahibi in-
sanlara yardım kolileri hazırlıyoruz. 
Yollayacağımız yardım kolilerinin 
içerisinde bebek bezi, hijyen ürün-
leri, erzak, kıyafet ve battaniye 
var. Kampanyamızın duyurursun 
daha yeni yapmamıza rağmen yo-
ğun bir katılım oluştu. Bu kadar 
İnsanın seferberliği beni çok onure 
etti.” ifadelerini kullandı. (AA)

İznik’te yardımlar 
toplanmaya 
devam ediyor

Bursalılar  
depremzedeler için 
yardıma koştu

Mudanya’da  
afet yardım  
kampanyasına  
destekler sürüyor



Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmaya, tutuksuz sanık Enes K. (23), 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla katıldı. Maktul Erkan Aysu’nun 
ailesi ile taraf avukatları ise mahkeme salo-
nunda hazır bulundu. Önceki celse verdiği 
mütalaasını tekrarlayan cumhuriyet savcısı, 
sanığın “kasten öldürme” suçundan ceza-
landırılmasını ve haksız tahrik indirimi uy-
gulanarak 18 yıla kadar hapsini talep etti. 
Müşteki vekili ise sanığın üst sınırdan ce-
zalandırılmasını istedi. Mütalaayı kabul et-
mediklerini dile getiren sanık avukatı, mü-
vekkilinin kendisini korumaya çalıştığını 
belirterek, meşru müdafaa hükümlerinin 
uygulanması talebinde bulundu. Kararını 
açıklayan mahkeme heyeti, oy çokluğuyla, 
Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinin 
“Meşru savunmada sınırın aşılması mazur 
görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan 
ileri gelmiş ise faile ceza verilmez.” hükmü 
gereğince sanığa ceza verilmesine yer ol-
madığına karar verdi. Yahşibey Mahallesi’nde 
3 Ocak’ta Enes K. kendisini gasbetmek is-
teyen Erkan Aysu’yu (31) bıçaklamış, sağlık 
ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesi’ne kal-
dırılan Aysu müdahaleye rağmen kurtarıla-
mamıştı. Olay sonrası kaçan Enes K. ise 
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı 
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına 
alınmasının ardından tutuklanmış, daha 
sonra tahliye edilmişti. (AA)
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL
KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

1/-3

2/-1

-1/-4

3/-1
4/0

3/0

2/-3

4/-2

4/-2
2/-3

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:34
07:59
13:23
16:10
18:37
19:57

BURSA
ÇARŞAMBA

1/-3

CUMA

5/-3

PERŞEMBE

3/-3

4/-3 İMSAK İYE

Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun. Ha-
yatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, 
geride kalanlara sabır ve yaralılara acil 
şifalar diliyorum. 

Büyük bir felaket yaşıyoruz. Bu bir 
gerçek. Milletçe tek yürek olmamız 
gerektiği bir zamandayız ama gerçek-
ten öyle mi? 

Kılıçdaroğlu birlik olma zamanı 
edebiyatı yapıyor güya. Ancak, araya 
laf sıkıştırmayı da ihmal etmiyor. 
AFAD’dan randevu istemiş zat. Niye 
ister, ne gerekçeyle ister? Bu ayrı 
konu ama araya laf sıkıştırmayı ihmal 
etmiyor; 

“Bana dönüş olmadı. Nedeni 
belli ama neyse…”  

Bu mu senin birliğin? 
Malum media “çaktırmadan” 

çamur atma yarışında. 

Sosyal medya denen lağım çuku-
runun vebalı sıçanları bilgi kirliliği pe-
şinde. 

Fırsatçı bezirganlar haksız kazanç 
arıyor pervasızca… 

Bunlar da var arada. Evet azınlıkta 
ama var! 

BBC yapabildiğince laf sokuşturu-
yor. 

En önemlisi de Fransız dergisi 
CHARLİE HEBDO, “Türkiye’de 
deprem. Tank yollamaya bile 
gerek yok” diye sözde dalga geçiyor 
ama Türkiye7yi yıkma sevdasını itiraf 
ediyor. Bu dergiyi bilirsiniz tabii. 

İki büyük deprem saatler içinde 
meydana geldi bölgede. 

İçimiz yandı ve hiç aklımıza gel-
memesi gereken şeyler bile geldi. 

Bakın Sami abi’nin kahvesinde 

Küçük Çekmece Nükleer Araştır-
ma’dan mütekait Nefi bey’in tezle-
rine: 

HAARP projesinden bahsediyor. 
Onun söylediklerini anlatmayacağım 
ama bu proje nedir onu bir anlatıvere-
yim; 

1993 yılında kurulan Yüksek 
Frekans Aktif Aurora Programı 
(HAARP)  

HAARP, ünlü bilimadamı Ni-
kola Tesla’nın elektrik ve enerjiyle 
ilgili çalışmalarına dayanır. Bu 
göre dünya’nın atmosferinin en 
dış katmanı olan ve radyo dalgala-
rının iletilmesinde kullanılan iyo-
nosferin özelliklerini incelemek 
için başlatılmış olan bir projedir. 
Projenin en temel amacı, radyo 
iletişim ve gözlem araştırmalarını 
geliştirmek amacıyla iyonosfer ta-
bakasında incelemeler ve deneyler 
yapmaktır. Bu amaçla, HAARP 
kapsamında üretilen en meşhur 
aygıt, İyonosferin Araştırma Ens-
trümanı (IRI) isimli bir ölçüm ara-
cıdır. Bu araç sayesinde HAARP, 

yüksek frekanslı ve yüksek enerjili 
radyo dalgalarını iyonosfer taba-
kasına gönderebilmektedir. IRI 
sayesinde HAARP araştırmacı-
ları, iyonosferin çok küçük bir kıs-
mını, geçici bir süreyle 
uyarabilmektedirler. İşte bu iyo-
nosferi uyarma kapasitesi nede-
niyle HAARP, uzak mesafeden 
çeşitli doğa olaylarını manipüle 
etmekte kullanılabileceği iddiala-
rının doğmasına neden oldu. Ülke-
miz söz konusu olduğunda bu 
iddiaların başında Dünya’nın belli 
bir bölgesinde “depremler yarat-
mak” geliyor.

HAARP!

İnegöl’de bir süredir kendi-
sinden haber alınamayan 54 
yaşındaki kişi, evinde ölü bu-
lundu. 

Alınan bilgilere göre, Tur-
gutalp Mahallesi Fevzi Çakmak 
Caddesi üzerinde bulunan 3 
katlı bir binanın 2’nci katında 
yaşayan Nuri S’den haber ala-
mayan yakınları durumu polise 
bildirdi. Olay yerine gelen ekip-
ler, Nuri S’yi evinde hareketsiz 
buldu, 112 Acil Sağlık ekipleri 
adamın öldüğünü belirledi. Sav-
cılık incelemesinin ardından 
Nuri S’nin cenazesi, kesim ölüm 
nedeninin tespiti için Bursa 
Adli Tıp Kurumu morguna gö-
türüldü. (AA)

Gaspçıyı bıçaklayan 
Enes’e ceza  
verilmedi!

Bursa 1. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya, hakkında “kas-
ten öldürme”, “tehdit” ve “hakaret” 
suçlarından dava açılan tutuklu sa-
nık Hakan Ç, cezaevinden Ses ve 

Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) 
aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları 
da salonda hazır bulundu. Mahkeme 
başkanı, sanık hakkında düzenlenen 
raporla ceza sorumluluğunun tam 
olduğunun bildirildiğini ifade etti. 
Hakan Ç. ise sağlık sorunları bu-
lunduğunu ileri sürerek, beraatini 
ve tahliyesini istedi. Sanığın tutuk-
luluk halinin devamına karar veren 
mahkeme heyeti, maktul Basri Kö-
roğlu’nun ölümüyle sanığın eylemi 
arasında illiyet bağı yönünden rapor 

alınması için duruşmayı erteledi. 
Osmangazi’ye bağlı Küklüpınar Ma-
hallesi’nde 9 Eylül 2022’de, kadın 
çığlığı duyduğunu belirten Hakan 
Ç, sokakta oturan Basri Köroğlu’na 
sesleri sormuş, ikili arasında çıkan 
tartışmada Hakan Ç’nin elindeki 
metal sopayla vurması üzerine ra-
hatsızlanan KOAH hastası Köroğlu 
hastaneye kaldırılmıştı. Tedavi altına 
alınan Köroğlu 2 gün sonra hayatını 
kaybetmiş, gözaltına alınan Hakan 
Ç. tutuklanmıştı.  (AA)

Bursa’da gasp şüphelisini 
bıçaklayarak ölümüne neden olduğu 
iddiasıyla dava açılan üniversite 
öğrencisi hakkında ceza verilmesine 
yer olmadığına karar verildi.

Borulu cinayet davası sürüyor
Bursa’da tartıştığı kişiye metal 
boruyla vurarak ölümüne 
neden olduğu iddiasıyla 
hakkında dava açılan sanığın 
yargılanmasına devam edildi.

Mudanya’da otomobiliyle çarp-
tığı kadın ile torununun ölümüne 
neden olduğu gerekçesiyle tutuk-
lanan sanığın yargılanmasına de-
vam edildi. 

Bursa 7. Ağır Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık 
Burak U, kazada hayatını kaybeden 
Fikriye Yeğit’in eşi ve oğlu, kaza 
sonrası hastanede vefat eden to-
runu Zeynep Mira Güler’in babası 
ile taraf avukatları katıldı. Müş-
tekiler, sanık hakkındaki şikayet-
lerinin devam ettiğini belirtti. Olay 
nedeniyle üzgün olduğunu belirten 
sanık Burak U, kazadan önce evlilik 
hazırlığında olduğunu belirterek, 
“Maddi ve manevi olarak zor du-
rumdayım. Tahliyemi talep edi-
yorum.” dedi. Cumhuriyet savcısı, 
sanığın tutukluluk halinin deva-
mına karar verilmesini talep etti. 
Ara kararını açıklayan mahkeme 
heyeti, dosya için istenen kusur 
raporunun beklenmesine ve sa-
nığın yurt dışına çıkış yasağıyla 
birlikte tahliyesine karar verdi. 
Duruşmanın ardından müştekiler 
karara tepki gösterdi. Bursa-Mu-
danya kara yolunda 26 Haziran’da 
Burak U. idaresindeki 16 ANV 
418 plakalı otomobil, yolun karşına 
geçmeye çalışan Fikriye Yeğit (56) 
ve torunu Zeynep Mira Güler’e 
(6) çarpmıştı. Fikriye Yeğit olay 
yerinde, torunu ise Bursa Şehir 
Hastanesi’nde hayatını kaybet-
mişti. Gözaltına alınan Burak U, 
tutuklanmıştı. (AA)

İki ölüme neden 
olan alkollü 
sürücüye tahliye

Yalnız yaşayan 
adam evinde 
ölü bulundu



7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük 
depremin yıkıma sebep olduğu 10 ile 
Türkiye’nin her yerinden sevk edilen 
arama kurtarma ekipleri, çalışmalarını 
aralıksız sürdürüyor. Bursa’dan deprem 
bölgesine giden Osmangazi Belediyesi 
Sivil Savunma Birimi ekipleri, Kahra-
manmaraş’ta enkaz altında kalan 17 ya-
şındaki Dilara Aktaş’ı depremden 30 
saat sonra kurtardı. Merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan il-
çeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 
depremde enkaz altında kalan çok sayıda 
kişi için arama kurtarma çalışmaları 
canla başla sürdürülüyor. Osmangazi 
Belediyesi Sivil Savunma Birimi ekipleri 
de, 1 adet tam donanımlı arama kurtarma 
aracı, 1 adet 4x4 arazi tipi kurtarma 
aracı, 1 personel taşıyıcı otobüs, 3 adet 
pikap yük malzeme donanım aracı ve 
38 kişilik arama kurtarma personeli ile 
deprem bölgesinde arama kurtarma ça-
lışmaları yürütüyor. 

30 SAAT SONRA ENKAZ  
ALTINDAN ÇIKARILDI 
Kahramanmaraş şehir merkezinde 

çalışma yapan Osmangazi Belediyesi 
Sivil Savunma Birimi ekipleri, çöken 8 
katlı Sözler Apartmanı’nın enkazından 
ses geldiğini belirledi. Tonlarca enkazın 
altında iğne ile kazar gibi 8 saat boyunca 

hummalı bir çalışma yapan ekipler, yı-
ğınların altındaki 17 yaşındaki Dilara 
Aktaş’a ulaştı. Depremden 30 saat sonra 
enkaz altından canlı şekilde kurtarılan 
Dilara, sedyeye alınarak hastaneye kal-
dırıldı. Dilara’nın ailesinin büyük bölü-
münün halen enkaz altında olduğu be-
lirtildi. (İHA)
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Türkiye belki de dünya tarihinde çok az 

görülmüş bir doğal afetle karşı karşıya. Ne 
yazık ki 10 kentimizde büyük yıkıma yol 
açan Güneydoğu Depremi, binlerce insanı-
mızı bizden alırken, hali hazırda bölgede mil-
yonlarca insan da evsiz barksız durumda.  

Tabiki devletimiz tüm imkanlarıyla 
olay bölgesinde ve elinden gelenin fazla-
sını yapıyor. Binlerce insanımız orada en-
kazdan canlı çıkartmak için kendini 
parçalıyor. Ve tüm Türkiye deprem bölge-
sindeki vatandaşlarımıza yardımcı olmak 
için seferber olmuş durumda.  

Bu tür durumlarda en önemli konula-
rın başında düzen gelir. Düzensiz yapılan 
yardımların faydadan daha çok zarar getir-
diği tecrübeyle sabit. Devletin tecrübeleri 
yıllar içinde bu tür olaylarda koordinas-

yonu sağlamak için AFAD kuruldu. İşte 
bugünkü deprem sürecinde de sevk ve ko-
ordinasyon işini AFAD yapıyor. Bölgedeki 
arama kurtarma ekiplerinin koordinasyo-
nundan, yardım götürülmesine, yemek 
dağıtımından tahliyelere kadar tüm orga-
nizasyonun birinci muhatabı AFAD. 

Koordinasyon görevini yerine getiren 
AFAD’da diğer kuruluşlar da yardımcı olu-
yor. Bursa’da Valilik, Büyükşehir Belediyesi 
ve BTSO’nun koordinasyonu ile toplana 

yardımlar AFAD aracılığıyla deprem bölge-
sine yine AFAD’ın yönlendirmesiyle gön-
deriliyor. TÜYAP Bursa Fuar Merkezi’nde 
yardım koordinasyon merkezi oluşturuldu. 
Ve Bursa’dan deprem bölgesine ancak bu-
radan sevk yapılmasına izin veriliyor. Ta-
biki yardımların zamanında ve olması 
gereken yere sevk edilmesinin yanı sıra sa-
niyelerin bile büyük öneminin olduğu dep-
rem afetini yaşandığı bölgelerde kargaşaya 
mahal vermemek bunun nedeni.  

Milletimiz ilk andan itibaren ve müt-
hiş merhameti, alicenaplığı, yardımsever-
liği ile adeta seferber oldu. Bursalılar da 
hemen yardımları toplamaya, yardım 
kampanyalarına destek olmaya, elinde 
avucunda ne varsa imkanları dahilinde 
buz gibi havada afeti yaşayan vatandaşları-
mız için ayağa kalktı adeta. STK, siyasi 
parti, kurum kuruluş ve yerel yönetimlerle 
birlikte gerçekten millet olmanın ne 
demek olduğunu gösteriyoruz.  

Şimdi burası oldukça önemli. Bursa’dan 
AFAD koordinasyonu olmadan deprem 

bölgesine sevkiyat yapmaya izin verilmi-
yor. Yardımların TÜYAP Bursa Fuar Mer-
kezi’nde oluşturulan Yardım Koordinasyon 
Merkezi’ne götürülerek oradan sevki sağla-
nıyor. İlk 24 saatte bu merkezden 100’ü 
aşkın TIR, bölgeye sevk edildi.  

Bursa’da iyi niyetle yapılan yardım 
kampanyalarının amaca ulaşabilmesi için 
bu malzemelerin AFAD Merkezi’ne teslim 
edilmesi gerekiyor. Kimsenin kendi başına 
afet bölgesine yardım götürmesine izin ve-
rilmiyor çünkü bu aynı zamanda orada bir 
kaos oluşmasına neden olacağı gibi doğru 
yere gitmemesi ya da kötü niyetli kişiler 
tarafından istismar edilmesini de engelle-
meyi amaçlıyor.  

Doğrusu neyle onu yapmalıyız. 
Bursa’dan kafasına göre yola çıkan bir çok 
Yardım TIR’ı Eskişehir girişinde geri çevri-
liyor. Bölgede yolların açık tutulması gere-
kiyor. Kontrolsüz giden araçların 
oluşturduğu trafik, organize yardımların 
da ulaşmasında sorun oluşturacağından 
dolayı bu yöntem uygulanıyor. Üstelik ih-

tiyaçların nerede olduğunu ve ne şekilde 
dağıtılması gerektiğini en iyi AFAD biliyor.  

BTSO, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi 
koordinasyonunda AFAD çatısı altında 
hızlı ve güvenli yardım aktarılmasını da 
sağlıyor. İlçelerde kaymakamlıklar ya da 
belediyeler aracılığı ile toplanan yardımlar 
da bu merkeze gidiyor ve buradan sevki-
yatı yapılıyor.  

Yardımlarımız zordaki vatandaşları-
mıza ulaşması için bu duruma dikkat et-
memiz gerekiyor. Düzen, zor olanı 
kolaylaştırırken, darda olana daha hızı 
ulaşmayı da sağlıyor. Yollarda ve afet böl-
gesinde bir de düzensizliğin sorun olma-
ması için vatandaşlarımızın, siyasi 
partilerin, derneklerin vakıfların, kurum 
ve kuruluşların ve STK’ların bu duruma 
hassasiyet göstermesi oldukça önemli.  

Türk milleti her zaman ferasetini gös-
termiş, acılarını paylaşmayı, ekmeğini pay-
laşmayı bilmiş bir millet. Bugünde devleti 
ile milleti el ele koordineli bir şekilde bu 
acıların üstesinden geleceğiz inşallah.

Yardımları 
AFAD’a  
teslim edin!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Yıldırım Belediyesi, Kahramanmaraş’ta 
meydana gelen ve Gaziantep, Malatya, 
Batman, Bingöl, Elazığ, Kilis, Diyarbakır, 
Mardin, Siirt, Şırnak, Van, Muş, Bitlis, 
Hakkari, Adana, Osmaniye, Hatay’da da 
yıkımlara neden olan depremler sonra-
sında seferberlik etti. Depremin yaralarının 
sarılması ve bölge sakinlerine destek 
olmak için çalışmalarını yoğunlaştıran 
Yıldırım Belediyesi’nin yaşanan felaketin 
hemen ardından bölgeye sevk edilen 30 
kişilik Arama Kurtarma Ekibi, arama 
kurtarma çalışmalarına başladı. Bununla 
birlikte 120 kişilik gönüllü ekibi, iş ma-
kineleri ve yardım malzemeleri de deprem 
bölgelerine sevk edildi. Depremzedelere 
sıcak yemek sağlayacak 5 kişilik mutfak 
ekibi de bugün deprem bölgesine gön-
derildi. Bölgede yaşanan afetin acısını en 
derinden hissettiklerini belirten Yıldırım 
Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaşanan 

felaketin acılarını hep birlikte saracaklarını 
vurgulayarak, “Depremin yaşandığı andan 
itibaren ilgili birimlerini teyakkuz haline 
geçirerek tüm imkanlarımızı seferber 
ettik. AFAD yetkilileri ile sürekli irtibat 
halindeyiz. Onlardan aldığımız bilgiler 
ve talepler çerçevesinde ihtiyaç duyulan 
ekipman, personel ve yardım malzeme-
lerini hızlı bir şekilde deprem bölgesine 
sevk ediyoruz. Deprem bölgesine şuana 
kadar; 1 tam donanımlı arama kurtarma 
aracı, 1 arazi tipi kurtarma aracı, 2 kamyon 
malzeme donanım aracı, 5 personel 
taşıyıcı otobüs 2 iş makinesi, 2 lowbed, 1 
transporter araç aşevi kurulumu için, 1 
kurtarma köpeği, 30 kişilik arama kur-
tarma personeli, 26 kişilik inşaat personeli, 
78 kişilik yerel destek personeli, 7 şoför, 
3 operatör ile birlikte 1 TIR kıyafet bat-
taniye bebek bezi, yakacak, soba, hijyen 
malzemesi ve erzaktan oluşan yardım 
malzemesi deprem bölgesine sevk edildi. 
Sadece belediyemiz değil Yıldırımlı hem-
şerilerimiz de depremin ilk saatlerinden 
itibaren bir yardım seferberliği başlattı. 
Herkes kendi imkânı nispetinde yardım 
ve destekte bulunmak için çaba sarf 
ediyor. Bu yardım çalışmalarını koordine 
ederek, hangi bölgemizde neye ihtiyaç 
varsa onu oraya sevk ediyoruz. Birlik, 
beraberlik, yardımlaşma ve dayanışma 
ile bu zor günleri birlikte atlatacağız” 
diye konuştu. (İHA)

Kahramanmaraş Pazarcık ilçesinde ger-
çekleşen depremin ardından Marmara Böl-
gesi’nde yaşayan vatandaşların endişelerini 
gidermek için Jeofizik Mühendisleri Odası 
Bursa İl Temsilciliği’nden açıklama yapıldı. 
Kahramanmaraş’ta gerçekleşen depremin 
Doğu Anadolu fay zonu üzerinde doğrultu 
atımlı bir fay üzerinde gerçekleştiği ve Mar-
mara bölgesinde beklenen depremin ise 
Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olduğu 
Kahramanmaraş merkezli depremin Bursa’yı 
etkilemesi gibi bir durum söz konusu ol-
madığı açıklandı. sBursa Akademik Odalar 
Birliğinde açıklama yapan Jeofizik Mü-
hendisleri Odası Bursa İl Temsilcisi Güven 
Aslan, “Kahramanmaraş ve çevre illerde, 
depremde hayatını kaybeden vatandaşla-
rımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına 
başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar 
diliyoruz. Ülkemizin en büyük gerçekle-
rinden biri olan deprem ne yazık ki dün 

gece yarısı büyüklüğü 7,7 olarak yine kendini 
göstermiş olup biz unutmak istesek de var-
lığını yine hatırlatmıştır. Ülkemiz yıllardır 
bu gerçekle yüzleşmeyi hep ötelemiş olsa 
da özellikle de 1999 Gölcük depreminden 
sonra depremle beraber nasıl yaşarız, dep-
remin hasarlarını en aza nasıl indirgeriz ve 
deprem olmadan önce ne gibi tedbirler al-
mamız konusunda çözüm arayışına girmiş 
durumdayız. Bu nedenle toplumda deprem 
bilincinin oluşturulması, deprem ve afetlere 
karşı uygun yerleşim alanlarının belirlenmesi, 
güvenli binalar yapılması, mühendislik bi-
liminin gerekleri dikkate alınması gerek-
mektedir” dedi. 

“KAHRAMANMARAŞ  
DEPREMİ MARMARA  
BÖLGESİNİ ETKİLEMEZ” 
Bugün olan depremin Doğu Anadolu 

fay zonu üzerinde gerçekleşmiş olduğunu 
belirten Aslan, “Doğrultu atımlı bir fay üze-
rinde gerçekleşmiştir. Marmara Bölgesi’nde 
beklenen deprem ise Kuzey Anadolu fay 
hattı üzerinde olup Kahramanmaraş mer-
kezli depremin Bursa’yı etkilemesi gibi bir 
durum söz konusu değildir. Dün gece ve 
bugün meydana gelen depremlerin üzerinde 
gerekli çalışmalar yapılmakta olup sahadan 
toplanan veriler incelendikten sonra daha 
kesin bir sonuca varılacaktır. Bir kez daha 
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli yaşanan 
depremde yaşamını yitirenlere Allahtan 
rahmet, yaralananlara acil şifalar ve dep-
remden etkilenen bütün bölge halkına geç-
miş olsun diliyoruz” şeklinde konuştu. 
(İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUS-
Kİ Genel Müdürlüğü, su sayaçları ve 
tesisatlarında meydana gelebilecek 
‘don’ tehlikesine karşı abonelerini 
uyardı. Büyükşehir Belediyesi BUSKİ 
Genel Müdürlüğü, kış şartlarının et-
kisini artırmasıyla birlikte hava sı-
caklıklarının özellikle gece saatlerinde 
sıfırın altına düşme ihtimaline karşı 
(su sayaçları ve tesisatlarda meydana 
gelebilecek don tehlikesine karşı’ uya-
rıda bulundu. Açıkta olan su borula-
rının soğuk hava ile temas etmeyecek 
şekilde kapatılması ve cam yünü-
talaş gibi çeşitli izolasyon malzeme-
leriyle izole edilmesi gerektiğinin bil-
gisini veren BUSKİ Genel Müdürlüğü, 
buz tutmuş su sayacının herhangi 
bir ısıtıcı ile ısıtılmaması gerektiğine 
dikkat çekti. Alınan tedbirlere rağmen, 
yaşanabilecek sıkıntıların çözümüne 
yönelik vatandaşların Alo 185 BUSKİ 
Çağrı Merkezi’nden yardım isteye-
bileceği vurgulandı. (İHA)

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ta-
rafından 11 Şubat’ta başlaması 
planlanan “Bursa 20. Kitap Fuarı” 
merkez üssü Kahramanmaraş olan, 
10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyük-
lüğündeki depremler nedeniyle er-
telendi. 

TÜYAP Bursa Fuarcılık AŞ ve 
Bursa Büyükşehir Belediyesinden 
yapılan açıklamaya göre, TÜYAP 
Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde 11-19 Şubat’ta ger-
çekleştirilmesi planlanan “Bursa 
20. Kitap Fuarı” merkez üssü Kah-
ramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 
depremler nedeniyle ertelendi. Bur-
sa Kitap fuarı, 29 Nisan-7 Mayıs 
tarihlerinde gerçekleştirilecek. (AA)

Kitap fuarı 29 
Nisan’a ertelendi

Türkiye’yi vuran 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki depremler sebebiyle 
7 günlük milli yas ilan edilmesinin 
ardından tüm illerde olduğu gibi 
Bursa’da da Türk bayrakları yarıya 
indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, merkez üssü Kahraman-
maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri 
olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 
büyüklüğündeki depremler sebe-
biyle 7 gün süreyle milli yas ilan 
edildiğini açıkladı. Bütün yurtta 
ve dış temsilciliklerde 12 Şubat 
Pazar günü güneşin batışına kadar 
Türk bayrağının yarıya indirileceği 
belirtildi. Milli yas ilanının ardından 
tüm yurtta olduğu gibi Bursa’da 
da bayraklar yarıya indirildi. (İHA)

Bursa’da bayraklar 
yarıya indi 

BUSKİ’den 
sayaçlara 
‘don’ uyarısı

Bursa ekibi 30 saat sonra 
enkazdan canlı çıkardı

Kahramanmaraş 
depreminin ikinci 
gününde bölgede 

görev yapan 
Osmaüngazi 

Bleediyesi ekipleri 17 
yaşında bir genç kızı 

30 saat sonra enkaz 
altında canlı kurtardı. 

JMO Bursa’dan Marmara  
depremi açıklaması “Marmara  
bölgesindeki fay hattını etkilemez”
Jeofizik Mühendisleri Odası 
Bursa İl Temsilciliği, 
Kahramanmaraş’taki depremin 
Doğu Anadolu fay zonu 
üzerinde gerçekleştiğini 
belirterek, “Marmara Bölgesi’nde 
beklenen deprem ise Kuzey 
Anadolu fay hattı üzerinde olup 
Kahramanmaraş merkezli 
depremin Bursa’yı etkilemesi 
gibi bir durum söz konusu 
değildir” açıklamasını yaptı.

Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen ve 10 ili etkileyen 
depremlerin yaralarının 
sarılması için adeta seferberlik 
başlatan Yıldırım Belediyesi, 
bölgeye, arama kurtarma 
ekipleri, yardım malzemeleri, 
gönüllü personel, iş makineleri 
göndermeye devam ediyor.

Yıldırım tüm ekipleriyle 
afet bölgesinde



2023 YILI NİLÜFER İLÇESİ  
4. BÖLGE İÇERİSİNDEKİ MAHALLELERDE BORDÜR  

TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAPIM VE ONARIM İŞİ 
NİLÜFER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2023 yılı Nilüfer ilçesi 4. bölge içerisindeki mahallelerde bordür tretuvar düzenlemesi 
yapım ve onarım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alı-
nacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                     : 2023/121670 
1- İdarenin 
a) Adı                                                 : NİLÜFER BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                             : İhsaniye Mah.Nilüfer Cumhuriyet Meydanı  
                                                            No:2A / 2B Blok 16130 NİLÜFER/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası               : 2244441603 - 2242475488 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası           : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                 : 2023 yılı Nilüfer ilçesi 4. bölge içerisindeki mahallelerde 
                                                                 bordür tretuvar düzenlemesi yapım ve onarım işi 
b) Niteliği, türü ve miktarı                   : 22 Çeşit bordür tretuar düzenlemesi ve onarımı, yapım işi 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşı-
labilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer      : Nilüfer ilçesi 4. bölge içindeki mahalleler 
ç) Süresi/teslim tarihi                         : Yer tesliminden itibaren 195 (YüzDoksanBeş)  
                                                            takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                          : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün 
                                                            içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati   : 23.02.2023 - 13:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)              : İhsaniye Mah. Nilüfer Cumhuriyet Meydanı No:2/A  
                                                            Nilüfer/BURSA (İhale Komisyon Odası) 
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. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yük-
lenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarı-
sından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
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 deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen be-
delin % 60 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mü-
hendislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
(11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı  Resmi gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyimle-
rinde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’e göre): A/V Grubu işler kabul edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık diploması denk sayılacaktır. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir. 
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif 
Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek Puan(100) / İstekli TP) 
İsteklinin Toplam Puanı ve Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı hesaplanırken; 
İstekli Toplam Puan (İstekli TP) = ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İda-
rece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı 
Sıralamaya Esas Teklif Fiyatı= Geçerli En Düşük Teklif Fiyat X (Alınabilecek En Yüksek 
Puan(100) / İstekli Toplam Puan) 
Teklif Fiyat Puanı:50 
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50 
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik 
puanlaması 
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin as-
gari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere ve-
rilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 
100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran ara-
sında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu 
işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş 
kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tara-
fından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam 
teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen as-
gari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı 
unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama 
işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için istek-
lilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam 
fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. 
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 ) 
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır 

Grup Adı : İş Grubu-01 
Kısım Adı : 4. BÖLGE İÇİNDEKİ MAH.BORDÜR TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAP.İŞİ. 
Gruba ait kalemler 

Grup Adı : İş Grubu-02 
Kısım Adı : 4. BÖLGE İÇİNDEKİ MAH.BORDÜR TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAP.İŞİ. 
Gruba ait kalemler 

Grup Adı : İş Grubu-03 
Kısım Adı : 4. BÖLGE İÇİNDEKİ MAH.BORDÜR TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAP.İŞİ. 
Gruba ait kalemler 

Grup Adı : İş Grubu-04 
Kısım Adı : 4. BÖLGE İÇİNDEKİ MAH.BORDÜR TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAP.İŞİ. 
Gruba ait kalemler 

Grup Adı : İş Grubu-05 
Kısım Adı : 4. BÖLGE İÇİNDEKİ MAH.BORDÜR TRETUVAR DÜZENLEMESİ YAP.İŞİ. 
Gruba ait kalemler 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
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 60 (Altmış) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01778085

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                   Asgari    Azami   Fiyat Dışı 
                                                                                                                 Oran       Oran     Unsur Puanı 
Asfalt kesiminin yapılması. Nakliyeler dahil. 
Asfalt sökülmesi. Nakliyeler dahil. 
Makine ile her türlü eski kaldırım yıkılması ve kazı yapılması.  
Nakliyeler dahil. 
Makine kullanılarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması.    18%        31%      12  
Nakliyeler dahil. 
El ile her cins zeminde kazı yapılması. Nakliyeler dahil. 
Makine ve el ile tretuvar altına ocaktaşından konkasörle kırılmış alt  
temel dolgusu yapılması. (figüre hariç) (malzeme temini serilmesi  
sıkıştırılması). Nakliyeler dahil.                                                             

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                   Asgari    Azami   Fiyat Dışı 
                                                                                                                 Oran       Oran     Unsur Puanı 
(70x30x15) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü  
beton bordür döşenmesi (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil. 
(70x20x10) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 13% 23% 8 
beton bordür döşenmesi (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil. 
8 cm yüksekliğinde görme engelli taşlarının temini ve kum ile  
döşenmesi (Her renk,şekil ve her ebatta). Nakliyeler dahil.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                   Asgari    Azami   Fiyat Dışı 
                                                                                                                 Oran       Oran     Unsur Puanı 
Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 1,500-3,000 kg/m2  
(3,000 kg/m2 dahil). Nakliyeler dahil. 
Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla 15% 27% 11 
basılan, C 20/25 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal  
hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil). Nakliyeler dahil. 
Düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı. Nakliyeler dahil.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                                  Asgari  Azami  Fiyat Dışı 
                                                                                                                                  Oran     Oran    Unsur Puanı 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton  
parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması (Her renk şekil  
ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil.                                                     22%    38%    14 
8 cm yüksekliğinde buhar kürlü 2000 mikron bazalt kaplı beton parke taşı  
ile döşeme kaplaması yapılması (her renk, şekil ve ebatta). Nakliyeler dahil.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması                                                   Asgari    Azami   Fiyat Dışı 
                                                                                                                 Oran       Oran     Unsur Puanı 
8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke  
taşının temini (Her renk şekil ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil. 
8 cm yüksekliğinde buhar kürlü 2000 mikron bazalt kaplı beton parke  
taşının temini (Her renk şekil ve ve her ebatta). Nakliyeler dahil. 
(70x30x15) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü  
beton bordür temini (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil. 
(70x20x10) cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü 4% 8% 5 
beton bordür temini (pahlı, her renkte). Nakliyeler dahil. 
(20x10xserbest boy) cm boyutlarında normal çimentolu buhar  
kürlü beton oluk döşenmesi.Nakliyeler dahil 
Flora(saksı) tipi prekast şev taşı temini ve şev uygulaması  
yapılması. Nakliyeler dahil. 
Yollarda her türlü (Buski,PTT,İller Bankası,Doğalgaz)  
bacalarının her derinlikte yükseltilmesi. Nakliyeler dahil. 
Bitkisel Toprağın tretuvarlardaki yeşil alan kısımlarına serilmesi.  
Nakliyeler dahil.
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 
ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dep-
remin etkilediği Hatay kent merkezin-
deki arama kurtarma çalışmalarını in-
celedi. Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerin ardından, Hatay’ın da arala-
rında bulunduğu 10 ilde başlatılan 
arama ve kurtarma çalışmaları devam 
ediyor. Depremlerin hemen ardından 
beraberindeki Genelkurmay Başkanı 
Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri 
Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile 
Hatay’a gelen Bakan Akar, burada Sağlık 
Bakanı Fahrettin Koca ile arama kur-
tarma çalışmalarını yerinde takip ediyor. 
Kentteki arama kurtarma çalışmalarının 
koordine edildiği AFAD Koordinasyon 
Merkezi’nde brifing alan Akar ve Koca, 
daha sonra kent merkezine giderek ça-
lışmaları yerinde inceledi, arama kur-
tarma ekiplerinden çalışmalara ilişkin 
bilgi aldı, talimat verdi. Akar ve Koca’ya 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler 
ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral 
Avsever ile Hatay Valisi Rahmi Doğan 
da eşlik etti. (AA)

Erdoğan, İçişleri Bakanlığı ve Türk 
Silahlı Kuvvetlerine mensup olarak gü-
venlik güçlerinden çok sayıda personelin 
arama kurtarma çalışmalarında görev-
lendirildiğini bildirerek, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz 
kara unsurlarındaki binlerce personelinin 
yanı sıra Deniz Kuvvetlerimizin 10 gemisi, 
Hava Kuvvetlerimizin 54 yüksek kapasiteli 
kargo uçağı dahil tüm imkanlarıyla arama 
kurtarma, tahliye ve yardım malzemele-
rinin nakli çalışmalarında yer almaktadır. 
Emniyet teşkilatımız tüm unsurlarıyla 
zaten sahadadır. Jandarmamız binlerce 
uzman personelinin yanı sıra 26 kargo 
uçağıyla, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 
gemi ve botlarıyla afet bölgesinin her ye-
rinde görev başındadır. Güvenlik koru-
cularımız da bu çalışmalara aktif olarak 
katılmaktadır. Depremin geniş bir alana 
yayılan etkilerinin daha hızlı ve detaylı 
tespiti için insansız hava araçlarımızı da 
devreye aldık. Ülkemizin dört bir yanından 
arama kurtarma eğitimi ve donanımı olan 
binlerce gönüllümüz AFAD’ın koordinas-
yonunda bölgeye akın etmektedir. Ba-
kanlıklarımıza bağlı birimlere ilave olarak 
parti ayrımı gözetmeksizin tüm beledi-
yelerimiz, ellerindeki araç gereçleri ve yar-
dım malzemelerini bölgeye göndermek-
tedir.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu büyük 
felaketin milletçe çekilen acısına hürmeten 
dünden başlayarak gelecek pazara kadar 
bir hafta süreyle milli yas ilan ettiklerini 
de belirtti. Erdoğan, konuşmasına şöyle 
devam etti: “Bölgeye 1000’e yakın ambu-
lans, 241 UMKE timi ve 2 ambulans 
uçakta görevli 5 bin sağlık personeli ak-
tarılmıştır.” Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“TSK’mız binlerce personelinin yanı sıra 
10 gemisi, 54 kargo uçağı dahil tüm im-
kanlarıyla çalışmalarda yer almaktadır.” 
dedi. Erdoğan, “Bakanlıklarımıza bağlı bi-
rimlere ilave, parti ayrımı gözetmeksizin 
tüm belediyelerimiz yardımları bölgeye 
göndermektedir.” ifadelerini kullandı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülke genelin-
deki okullarda 13 Şubat’a, afet bölgesindeki 
okullarda 20 Şubat’a kadar eğitim öğretime 
ara verildi.” diye konuştu. 

10 İLİ KAPSAYAN VE 3 AY  
SÜRECEK OHAL KARARI 
Erdoğan, “Anayasanın 119. madde-

sinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL 
ilan etme kararı aldık.” dedi. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Depremin yaşandığı 
10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi 
olarak ilan ediyoruz.” diye konuştu. Er-
doğan, “Deprem yaşanan 10 ilimizi kap-
sayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla 
ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreç-
lerini hızla tamamlayacağız.” açıklamasını 
yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yalan 
haber, çarpıtmalarla insanımızı birbirine 
düşürmeye niyetlenenleri takip ediyoruz. 
Gün tartışma günü değil günü geldiğinde 
tuttuğumuz defteri açacağız.” dedi. Er-
doğan, “Savcılarımız, insanlık dışı yön-
temlerle sosyal kaos çıkarmaya tevessül 
edenleri belirleyip gereken işlemleri ya-
pıyor.” diye konuştu. 

“VATANDAŞLARIMIZI AFAD  
HESAPLARINA BAĞIŞTA  
BULUNMAYA DAVET EDİYORUM” 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini 

şöyle sürdürdü: “Deprem yaralarının sa-
rılmasına yardım etmek isteyen vatan-
daşlarımızı ve iş dünyamızı AFAD hesap-
larına bağışta bulunmaya davet ediyorum.” 
Erdoğan, “AFAD’ın ülkemizin önde gelen 
tüm bankaları ve katılım şirketlerinde 
bulunan Türk lirası ve döviz hesaplarına 
havalelerden herhangi bir ücret alınma-
yacaktır.” dedi. (AA)

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 
AFAD Koordinasyon Merkezi’nde, merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan 
ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki depremlere ilişkin açıklamalarda 
bulundu. Arama kurtarma çalışmalarının 
aralıksız devam ettiğini belirten Oktay, kış 
şartlarının sadece bölgedeki 10 ille sınırlı ol-
madığını, zorlu mevsim şartlarında diğer 
bölgelerde de gece boyunca tipinin etkisiyle 
yolların kapandığını, bir taraftan afetle diğer 
taraftan da hava şartlarıyla mücadele edildiğini 
söyledi. Hava şartlarından dolayı bu sabah 
itibarıyla hava araçlarının daha rahat kulla-
nılmaya başlandığını bildiren Oktay, şöyle 
devam etti: “Arama kurtarma sayıları itibariyle 
bugün, şu an itibariyle tüm illerimizde 12 
bin 181 arama kurtarma personelimiz mev-
cuttur. Bunlardan 4 bin 60’ı Kahramanma-
raş’ta, 2 bin 465’i Hatay’da, 1314’ü Gazian-
tep’te, 1721’i Adıyaman’da, 687’si Osmaniye’de, 
119’u Adana’da, 562’si Diyarbakır’da, 100’ü 
Şanlıurfa, 41’i Kilis ve 1912’si Malatya’da... 
Özellikle Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır’daki 
çalışmalar oldukça başarılı şekilde yürütüldü. 
Bu illerimizdeki durum oldukça iyi. Diğer 
illerle alakalı yine bu arama kurtarma çerçe-
vesinde sağlıkla ilgili 946 ambulans, 239 
UMKE timi ve yine ambulans uçaklar ve 
ayrıca 1947 UMKE personeli de toplam 4 
bin 785 sağlık personelimiz görev yapmaktadır 
sahada. An itibariyle toplam sahada fiilen 
çalışan personel sayımız 24 bin 443’tür. Tabii 
iş makinaları konusu son derece önemli, 
kritik. Arama kurtarma ekipleriyle ilgili burada 
da 5 bin 19 iş makinemiz fiilen sahada. 
Arama kurtarma ekiplerimizle birlikte faaliyet 
halindedir.” 

“ADANA HAVALİMANI LOJİSTİK  
ÜSSÜ HALİNE GELMİŞ DURUMDA” 
Özellikle dün akşam ve gece itibarıyla 

vinç ihtiyacının karşılanmasıyla ilgili çok 
ciddi bir yol alındığını söyleyen Oktay, sayıları 
500’ü geçen araçların tamamının sahaya 
sevk edildiğini aktardı. Hava araçlarının kul-
lanmasıyla ilgili detayları da paylaşan Oktay, 
şunları kaydetti: “6 A400 M, 6 C-130, 19 
CN-235 ki bunlardan 4’ü ambulans uçaktır... 
Sağlık Bakanlığımızın ambulans uçaklarına 
ilave olarak 4 KC-135 tanker uçağı ve 26 
helikopter...Helikopterleri hava şartları çer-
çevesinde son derece dikkatli değerlendiri-
yoruz. Özellikle şu anda Adana Havalimanı 
lojistik üssü haline gelmiş durumda. Özellikle 
yurt dışından gelen, bölgeye ulaşan arama 

kurtarma ekiplerini çok hızlı şekilde Hatay, 
Kahramanmaraş ve Adıyaman başta olmak 
üzere Malatya’ya çok hızlı şekilde sevk edi-
yoruz. Hava araçları konusunda da iyi bir 
çalışma an itibariyle devam ediyor. Hava 
şartları bozmazsa gelen ekiplerin tamamını 
ekipmanlarıyla birlikte, mevcut 12 bin 181 
arama kurtarma ekibine ilave olarak sahaya 
göndereceğiz. Sadece havadan değil, karadan 
da yine otobüslerle ve ekipmanları da kam-
yonlarla da sahaya sevk edilmektedir. Diğer 
ülkelerden gelen yardımların boyutuna bak-
tığımızda da 3 bin 294 arama kurtarma 
personelinin geldiğini görüyoruz. 70’in üze-
rinde ülke talepte bulundu, bunlardan 14’ü 
fiilen sahada ve şu anda biraz önce de ifade 
ettiğim Adana’dan ilgili yerlere sevk aşama-
sında. Bunlar Çekya, Fransa, Malta, Hollanda, 
Hindistan, Polonya, Cezayir, İtalya, Moldova, 
Arnavutluk, İsrail, Özbekistan, Macaristan, 
Almanya, Sırbistan, Slovakya, Katar, İngiltere 
ve Rusya’dır.” Söz konusu ülkelere, sıkıntılı 
bir dönemde gösterdikleri dayanışmadan 
dolayı teşekkür eden Oktay, 3 bin 294 per-
sonelle birlikte K9 arama kurtarma köpek-
lerinin de getirildiğini söyledi. Hastane ve 
sağlık ekipleriyle ilgili Oktay, “Dolayısıyla 
dışarıdan da içeriden de gelen sahra hasta-
neleriyle ilgili elimizde sahra hastanelerimiz 
de mevcut. Çok hızlı şekilde onların da yine 
kurulumlarını yapıyoruz. Bu hasarlı olan 
hastanelerin bulunduğu yerlerde de yoğun 
olarak diğer illere hasta sevkiyatını da yapı-
yoruz. Yerelde de yine sahra hastaneleri ve 
çadır hastaneler dahil bunlarla hizmet ver-
meye devam ediyoruz.” dedi. Fuat Oktay 
ülke genelindeki barınma konusunda ise 
çadır, battaniye, yatak, mutfak setleri, yas-
tık-çarşaf setlerinin hem AFAD’ın lojistik 
depolarındaki ve Kızılay’ın depolarındaki 
malzemelerle, sivil toplum örgütleri ile yerel 
yönetimlerce yapılan yardımlarla ihtiyaç sa-
hiplerine iletilmeye çalışıldığını söyledi. Özel-
likle dün akşam ve gece boyu yaşanan tipi 
nedeniyle yolların afet bölgesi dışında da 
kapalı olduğunu dile getiren Oktay, bugün 
itibarıyla da ihtiyaç malzemelerinin hava 
yolu aracılığıyla afet bölgesine göndermeye 
başlandığını bildirdi. 

“YOLLARI AÇIK TUTMAK  
SON DERECE ÖNEMLİ” 

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin 
dün itibarıyla yerleşim yerlerini depremzedelere 
açtığını kaydeden Oktay, “Milli Eğitim Bakan-
lığında 301 bin 512 kişi, Gençlik Spor Bakan-
lığımız koordinasyonunda yeni üniversiteler 
çerçevesinde 78 bin yaklaşık 79 bin kişi, top-
lamda da yaklaşık 380 bin 500 afetzede bura-
larda şu anda barındırılıyor. Dolayısıyla beslenme 
imkanları da sunulmakta bu bölgelerde.” dedi. 
Yollarla ilgili de bilgi veren Oktay, şöyle devam 
etti: “Dün ifade ettiğimiz güzergahlarda Ha-
tay-Reyhanlı Devlet Yolu vardı, burası da 
ulaşıma kapalı alan. Burada alternatif yol kul-
lanılmakta, kapalı alanlarda yine geçişi kontrollü 
olarak sağlayalım diye... Osmaniye- Antep yolu 
üzerinde Nurdağı mevkisinden dolayı orada 
yine tek yönlü geçiş imkanı sağlandı. Özellikle 
görevli araçlar için açılmış durumda burası...Ma-
latya-Maraş arasında bir sıkıntı vardı. Orada 
da yine alternatif güzergah kullanılmaktadır. 
Özellikle Kayseri, Pınarbaşı ve Göksun yolu 
çerçevesinde o bölgede de afetten kaynaklı 
değil de tipiden kaynaklı sıkıntılar gece boyu 
da devam etti. Ama zorunlu geçişler için buralar 
açılmış durumda.” Özellikle afet bölgelerinde 
ulaşımın son derece önemli ve kritik olduğunun 
altını çizen Oktay, ulaşımın zamanında sağla-
nabilmesi, afetle mücadele eden araçların ve 
ekiplerin sahada çalışmalarını çok hızlı yerine 
getirebilmeleri için bu yolları açık tutmanın 
son derece önemli olduğunu vurguladı. Oktay, 
şunları kaydetti: “Afet bölgesinde işi olmayan 
vatandaşlarımızı bu yolları kullanmamaları ve 
bölgeye gitmemeleri yönünde özellikle ikaz 
etmek istiyoruz ve rica ediyoruz. Bu bölgeleri 
ihtiyacı olmayan afet bölgesine gıda veya arama 
kurtarmadır, barınmadır ve benzeri alanlarda 
herhangi bir nakliye işi yapmayanların bu 
yolları kullanmamaları... Dolayısıyla burada 
bir tedbir de almış durumdayız. Özellikle Hatay, 
Maraş ve Adıyaman’a, 48 saat itibarıyla görevli 
araçların, afetle ilgili bölgeye sevkiyat yapan 
araçların dışındaki diğer her türlü aracın gir-
mesini durdurmuş durumdayız. 48 saat süre-
since bu geçerli olacak. 11.00 itibarıyla bugün 
bu süre başlamış durumda. Diğer illerde de 
ihtiyaç olursa bu genişletilebilir.” 

“HEMEN SİLAHLI KUVVETLERİMİZ  
DEVREYE GİRMİŞTİR” 
Sosyal medyadan gelen ihbarlarda, enkaz 

altındaki kişilerin olduğu ve AFAD ekiplerinin 
ulaşamadığı yönündeki iddia ile TSK perso-
nelinin çalışmalarda daha fazla yer alması 
çağrısına ilişkin soru üzerine Oktay, afet 
yönetiminin önemli ve kritik bir konu oldu-
ğunu belirtti. Sahada her ilde bakan ve vali-
lerin olduğunu kaydeden Oktay, sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Sosyal medya üzerinden 
afeti yönetmeye kalkarsak faydasından çok, 
çok ciddi bir şekilde zararını görmeye başlarız. 
Silahlı kuvvetlerimizin personeli zaten fiilen 
kullanılmakta, hava gücü fiilen kullanılmakta, 
ihtiyaca binaen de zaten yine kullanılacaktır. 
Orada herhangi bir sınırımız söz konusu 
değil. Dün gece itibarıyla özellikle çadırların 
kurulumuyla ilgili ilave personel ihtiyacımız 
olduğunda hemen silahlı kuvvetlerimiz dev-
reye girmiştir. Orada hiçbir sorunumuz yok. 
Elbistan’la ilgili de ulaşılamayan yerlere 
bugün havadan erişimle alakalı biraz daha 
rahat ulaşıyor olacağız.” Oktay, yerel yöne-
timler de dahil, sadece arama kurtarma bo-
yutuyla değil, ayni yardımlar ve diğer bes-
lenme, barınma yardımları konusunda da 
bugün her ilçede çok daha fazla olunacağını 
vurguladı. 

“TÜM İMKANLARIMIZI  
SEFERBER ETMİŞ DURUMDAYIZ” 
Özellikle Hatay, Antakya özelindeki ça-

lışmalara ilişkin detayların sorulması üzerine 
Oktay, “Yanlış hatırlamıyorsam bugün itiba-
rıyla ilave 1500-1600’ün üzerinde, hem yurt 
dışından gelen hem de bizde olan arama kur-
tarma ekiplerini de fiilen Hatay’a gönderiyoruz. 
1673 zaten sahada ve ilave de yine gelen 
ekiplerden hava helikopteri aracılığıyla hava 
yolundan, artı yine otobüsler ve kamyonlar 
da dahil ekipmanların taşınması da dahil.” 
ifadesini kullandı. Tüm illere odaklandıklarını 
ama bugün özellikle Hatay, Adıyaman, Kah-
ramanmaraş ve Malatya olmak 4 ile daha 
fazla odaklandıklarını dile getiren Oktay, 
“Tüm bölgelere elimizden geldiği kadarıyla 
tüm imkanlarımızı seferber etmiş durum-
dayız.” diye konuştu. (AA)

MHP Grup Toplantısı’nın başında 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 
yaşamını yitiren vatandaşlar için saygı 
duruşunda bulunuldu ve dua okundu. 
Bahçeli, toplantıda yaptığı konuşmada, 
bugün iç ve dış siyasi gündemle ilgili bir 
değerlendirme yapmayacağını, siyasi mu-
hatap ve muarızlarıyla ilgili herhangi bir 
yorum yapmayacağını söyledi. Büyük bir 
acı yaşandığını, ruhlarının devasa bir hü-
zünle sarılıp sarsıldığını dile getiren Bahçeli, 
“Gün, sen-ben ayrımıyla, nefsi arzularla, 
yersiz polemiklerle, ucuz ve uçuk söz dü-
ellolarıyla vakit kaybedecek bir gün değildir. 
Gün, siyasi ve ideolojik kutuplaşmalara, 
asılsız isnat ve ithamlara çanak tutulacak 
bir gün de değildir. Gün, her şeyden ve 
hepsinden önemlisi; bir olma, beraber 
olma, kenetlenme ve aynı hissiyatla ku-
caklaşma günüdür. Nitekim içinden geç-
tiğimiz kasvetli ve kederli günler hep 
birlikte Türkiye olmanın günleridir.” diye 
konuştu. Devlet Bahçeli, çözemeyecekleri 
hiçbir sorun, aşamayacakları hiçbir engel, 
altından kalkamayacakları hiçbir enkaz 
ve saramayacakları hiçbir yaranın Allah’ın 
izni ve inayetiyle olmadığını vurgulayarak, 
“Belki çok ağır kayıplarımız vardır ve ola-
caktır. Belki ‘bu karanlık gecenin ne zaman 
sökecek aydınlığı’ diye kendi kendimize 
sorduğumuz anlar da olmuştur, bundan 
sonra da sormak mümkündür. Ancak her 
seferinde imanımızla direneceğiz, hür ira-

demizle birbirimizin can beraberi olacağız.” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“MAALESEF BİLANÇO HER 
İKİ DEPREMDE DE ÇOK AĞIR” 
MHP lideri Bahçeli, felaketler karşısında 

sergilenecek sağduyu ve soğukkanlılığın, 
gösterilecek direnç ve dirayetin, sosyal, 
siyasal ve ekonomik normalleşmenin ön 
şartı olduğunu belirterek, milli birlik ve 
dayanışma mukavemetiyle her neviden 
felakete göğüs gerilmesi ve karşı çıkılması 
gerektiğini ifade etti. “Hepimizin birimiz, 
birimizin hepimiz olacağı bir zamanın 
tam ortasında bulunduğumuz da tartış-
masız bir gerçektir.” diyen Bahçeli, empati 
duygusuna güç verilmesi gerektiğini söyledi. 
Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Birbi-
rimize dayanak olmalıyız. Birbirimizi ana 
kucağı gibi sarıp sarmalamak zorundayız. 
Gündemimizin yegane konusu depremdir. 
Türkiye’mizin tamamı depremlerin ağırlık 
merkezinde yer almaktadır. Fay hatları 
Anadolu coğrafyasını bütünüyle kuşat-
mıştır. Bu gerçeği değiştirmemiz im-
kansızdır. Coğrafyamızı yok say-
mamız, başka bir coğrafyada ge-
lecek arayışına girmemiz müm-
kün ve muhtemel değildir. Dün 
sabaha karşı saat 4.17’de Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi 
merkez olmak suretiyle şiddeti 
7,7 olan bir deprem meydana gel-
miş ve çok geniş bir alanda tesirini 
hissettirmiştir. Kahra-
manmaraş’ın 
yanı sıra, Ha-
tay, Osma-
niye, Adıya-
man, Di-

yarbakır, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Adana 
ve Malatya’da depremin çok vahim so-
nuçları görülmüştür. Yine dün Kahra-
manmaraş’ın Elbistan ilçesinde saat 
13.24’de 7,6 büyüklüğünde yeni bir deprem 
daha yaşanmıştır. Maalesef bilanço her 
iki depremde de çok ağırdır. Artçı sarsıntılar 
ise kesintisiz devam etmiştir.” Devlet Bah-
çeli, olumsuz hava şartlarından dolayı 
arama kurtarma çalışmalarının güçlükle 
yapıldığına işaret ederek, Türkiye’nin, 
1939 Erzincan depremi ile 17 Ağustos 
1999 Gölcük depreminden sonra en feci 
doğal afetle karşı karşıya kaldığını dile 
getirdi. Binlerce vatandaşın taş, beton ve 
toprak yığınlarının altından kurtarıldığını 
anlatan Bahçeli, depremde can veren tüm 
vatan evlatlarına Cenab-ı Allah’tan rahmet, 
tedavi altında bulunanlara şifalar, kederli 
ailelere ve aziz millete sabır ve başsağlığı 
diledi. 

“DEVLET VE HÜKÜMET DEPREM  
BÖLGESİNDE TEYAKKUZDA” 

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 
partisi olarak felaket haberini 
alır almaz bir genel başkan 
yardımcısı başkanlığında mil-
letvekillerinin de iştirakiyle 
heyet teşkil edip afet bölgesine 
gönderdiğini hatırlatarak, söz 

konusu heyetin devletin arama 
kurtarma faaliyetleriyle uyumlu 

olmak kaydıyla depremden 
etkilenmiş il ve 

ilçelerde 
destek ve 

yardım 
temelli 

ç a -

lışmalarını ifa edeceğini kaydetti. Bütün 
parti teşkilatları ve Ülkü Ocakları’nın gö-
nüllü olarak arama kurtarma çalışmalarına 
katılacaklarını da belirten Bahçeli, “İhtiyaç 
olan kansa kan vereceğiz, emekse emek 
vereceğiz, mücadeleyse mücadele edeceğiz, 
üzerimize göçen binaları mutlaka kaldı-
racağız. Her dava arkadaşımın bu süreçte 
sorumlu, duyarlı ve fedakar davranması 
içten beklentim ve temennimdir. Milleti-
mizle tek yumruk olup zorlukları muhak-
kak aşacağız. Devlet ve hükümet deprem 
bölgesinde teyakkuzdadır. Bütün imkanlar 
seferber edilmiştir. MHP, arama kurtarma 
mücadelesine sonuna kadar destek sağ-
layacak, hükümetin yanında duracaktır.” 
şeklinde konuştu. Bahçeli, tüm vatandaş-
ların yekvücut olduğunu; tüm kurum, ku-
ruluş, kural ve değerleriyle dimdik ayakta 
olunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: 
“Sükunet, metanet ve cesaretimizi kay-
betmeksizin bütün enerjimizi yaşadığımız 
afetin getirdiği sıkıntıları gidermek amacıyla 
kullanmalıyız. Normal zamanlardaki gibi, 
gözünün üzerinde kaşın var bahaneleriyle 
yapılacak mesnetsiz eleştirilerin sahnele-
neceği bir zamanda olmadığımız herkesçe 
bilinmelidir. Depremi fırsat bilen sosyal 
medya farelerine, provokasyon peşinde 
koşan vandallara, ajitasyon yapan çıkar-
cılara, felaketi istismar etmeye gayret eden 
utanmazlara kesinlikle göz yummayacağız, 
müsaade etmeyeceğiz, müsamaha gös-
termeyeceğiz. Hangi yokuşu gördük de 
düzlüğüne ulaşamadık. Hangi geceyi gör-
dük de sabahına uyanamadık. Bu da ge-
çecektir, nihayet Allah bizimledir. Bu 
çilemiz de bitecektir, nitekim Türk milleti 
tek yürektir.”   (AA)

Akar ve Koca 
Hatay’da

10 il için  
OHAL kararı!

Bahçeli’den deprem açıklamasıMHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, Kahramanmaraş 
merkezli depremlere ilişkin, 
“Gün, her şeyden ve hepsinden 
önemlisi; bir olma, beraber 
olma, kenetlenme ve aynı 
hissiyatla kucaklaşma 
günüdür.” dedi.

Hatay’a 1600’ün üzerinde 
ilave ekip görevlendirildi

Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı Fuat 

Oktay, 
Kahramanmaraş 

merkezli depremlerin 
ardından bölgede 

görev almak üzere 
1600’ün üzerinde 

ilave arama kurtarma 
ekibinin Hatay’a 
gönderileceğini 

açıkladı.
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 
önceki gün saat 4.17’de 7,7; Elbistan il-
çesinde saat 13.24’te 7,6 büyüklüğünde 
deprem olurken, Gaziantep’te de bü-
yüklükleri 6,4 ile 6,5 olan iki deprem 
meydana geldi. 7,7 büyüklüğündeki dep-
remin ardından saat 13.24’te bir deprem 
daha meydana geldi. Merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan dep-
remin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. 
Deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyar-
bakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şan-
lıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay’da 
yıkıma yol açtı. 

10 İLDE TOPLAM CAN KAYBI  
3 BİN 549’A YÜKSELDİ 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “3549 ve-

fatımız, 22 bin 168 yaralımız var. En 
büyük tesellimiz şu ana kadar 8 binin 
üzerinde vatandaşımızın enkaz altından 
sağ olarak kurtarılmış olmasıdır.” dedi. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlı-
ğından yapılan açıklamada, en büyüğü 
Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde top-
lam 312 deprem meydana geldiği belir-
tildi. Göçüklerin bulunduğu bölgelerde 
AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis ve 
jandarma ekipleri aralıksız çalışıyor. Ga-
ziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, 
Şanlıurfa ve Malatya’daki deprem böl-
gelerinde arama-kurtarma çalışmaları 
sabaha kadar devam etti. Geceden iti-
baren Türkiye’nin farklı illerinden bölgeye 
sevk edilen ekiplerin de deprem bölgesine 
ulaşmasıyla arama kurtarma çalışmaları 
hız kazandı. 

TSK’NIN “HAVA YARDIM KORİDORU”  
GECE BOYUNCA ÇALIŞTI 
Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin 

ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri 

tarafından oluşturulan “hava yardım ko-
ridoru” gece boyunca açık kaldı. Arala-
rında A400M nakliye uçaklarının da bu-
lunduğu 37 hava aracıyla, arama kur-
tarma ekipleri, araçlar ve yardım mal-
zemeleri taşındı. 

“UÇAN KALELER” DE  
DEPREM BÖLGESİNDE 
MSB, 2’nci Kolordu İstihkam Alay 

Komutanlığında görevli personelin de 
arama kurtarma faaliyetlerine destek 
için deprem bölgesine hareket ettiğini 
duyurdu. TSK, bölgeye personel ve yar-
dım malzemesi nakli için aralarında 
“uçan kale” olarak nitelendirilen CH-
47 Chinook tipi helikopterlerin olduğu 
genel maksat helikopterleri de sevk edi-
yor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığından yapılan açıklamada, şu bil-
gilere yer verildi: “Bölgede araç sayısı 

360, iş makinesi sayısı, 629’u vinç olmak 
üzere 3 bin 361’dir. Dışişleri Bakanlığı 
ile yapılan görüşmeler neticesinde 65 
ülkeden yardım için gelen 2 bin 769 
personel, afet bölgesine sevk edildi. 
Afet bölgelerine 30 vali ve 47 kaymakam 
görevlendirildi. Hava Kuvvetleri, Kara 
Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma 
Genel Komutanlığına bağlı toplam 54 
hava unsuruyla İstanbul, Ankara ve İz-
mir’den bölgeye personel ve malzeme 
sevkiyatı için hava köprüsü kurulmuş 
olup söz konusu hava araçlarıyla toplam 
154 sorti yapıldı.” Bölgeye personel, 
malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla 
Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca 9, 
Sahil Güvenlik Komutanlığınca 1 olmak 
üzere toplam 10 gemi görevlendirildiği 
ifade edilen açıklamada, ayrıca tahliye 
maksadıyla görevlendirilen TCG İsken-
derun gemisinin İskenderun İsdemir 

Limanı’na intikal ettiği ve yaralıları ge-
miye kabule başladığı belirtildi. Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı Oktay da diğer 
ülkelerden 3294 arama kurtarma per-
soneli geldiğini, 70’in üzerinde ülke ta-
lepte bulunduğunu ve 14’ünün fiilen 
sahada olduğunu belirterek, MEB ve 
Gençlik Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda 
toplam 380 bin 500 afetzedenin barın-
dığını bildirdi. Yaralanarak İstanbul’a 
getirilen 53 vatandaşın tedavileri, kent-
teki çeşitli hastanelerde sürüyor. 

BÖLGEYE DESTEK VE  
YARDIM SEFERBERLİĞİ 
Türkiye genelinde deprem bölgesine 

yapılan yardımlar da devam ediyor. Va-
tandaşlar bebek bezi, battaniye, elektrikli 
ısıtıcı, temizlik ürünleri, kuru gıda ve 
birçok malzemeyi yardım noktalarına 
ulaştırdı. (AA)

Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 
Depremlerin ardından Milli Savunma Ba-
kanlığı bünyesinde kurulan Afet Acil Durum 
Kriz Masası ile gelen taleplere yanıt verilirken, 
bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştı-
rılması için oluşturulan “hava yardım koridoru” 
çalışmalarına devam ediyor. Deprem bölgesine, 
gün boyu arama kurtarma ekipleri, ekipmanlar 
ve yardım malzemeleri taşındı, faaliyetler 
gece boyunca da devam etti. Bu kapsamda, 
aralarında A400M nakliye uçaklarının da 
bulunduğu 37 hava aracı ile 154 sorti destek 
uçuşu yapıldı. Çalışmalar kapsamında deprem 

bölgesinden alınan yaralılar da uçaklarla ta-
şındı. Edinilen bilgiye göre, bunların yanı 
sıra bugün hava şartlarının müsaade etmesiyle 
TSK, bölgede personel ve yardım malzemesi 
nakline katkı sağlamak için aralarında “uçan 
kale” olarak nitelendirilen CH-47 Chinook 
tipi helikopterlerin de olduğu genel maksat 
helikopterleri sevk ediyor. Helikopterler, hava 
şartlarının müsaade etmesinin ardından ba-
tıdaki birliklerden kaydırılmaya başlandı. Ba-
kanlığın sosyal medya hesabından yapılan 
paylaşımda da “Kara Kuvvetlerimizin CH-
47 tipi ağır nakliye helikopterleri de deprem 
bölgesi için Ankara’dan havalandı. Helikop-
terlerimiz bölgede personel ve malzeme nakli 
başta olmak üzere verilecek birçok görevi 
yerine getirecek.” ifadelerine yer verildi. Bu 
arada, arama-kurtarma ekiplerinin deprem 
bölgesine ulaştırılmasına yönelik uçuşların 
aralıksız sürdüğü, Hava Kuvvetlerine ait uçak-
ların Ankara’dan Adana’ya Akut ekiplerinin 
ulaşımını sağladığı bildirildi. Öte yandan, 
afet bölgelerindeki çalışmaların koordinasyonu 
için görevlendirilen 2 Akıncı TİHA’nın uçuş-
larının devam ettiği öğrenildi. (AA)

Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, 
merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pa-
zarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili 
etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerde görev yapacak sağlık ve 
arama kurtarma ekiplerine tahsis edil-
di. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talima-

tıyla deprem bölgesinde görev yapacak 
arama-kurtarma ve sağlık ekiplerine 
tahsis edilen uçaklardan biri Adıya-
man’a, diğeri Kahramanmaraş’a ha-
reket etti. Bölgeye giden uçaklarda 
kardiyoloji, genel cerrah, göğüs cerrahı, 
kalp ve damar cerrahı, beyin cerrahı, 
ortopedi uzmanı, kadın doğum uz-
manı, hemşireler ve AFAD teknisyen-
leri yer alıyor. Uçaklarla personelin 
yanı sıra sağlık malzemeleri, jeneratör, 
beslenme ve giyecek malzemeleri de 
bölgeye taşınacak. Uçakların dönüşte 
bölgedeki yaralıları Ankara’ya taşıya-
cağı öğrenildi.  

(AA)

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 
ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suri-
ye’nin çeşitli bölgelerinde ölenlerin sayısı 
1602’ye, yaralananların sayısı 3 bin 649’a 
çıktı. Suriye’de depremlerden etkilenen 
İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus ille-
rinde arama kurtarma çalışmaları devam 
ediyor. Esed rejiminin haber ajansı SANA’nın 
haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, 
Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki 
bölgelerde 812 kişi hayatını kaybetti, 1449 
kişi yaralandı. Suriye’nin kuzeyinde mu-

haliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok 
sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü. Sahadaki 
AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları 
Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), 
yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel 
kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suri-
ye’nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatı bölgelerinde en az 790 kişi öldü, 2 
bin 200’den fazla kişi yaralandı. Merkez 
üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 bü-
yüklüğündeki depremler, söz konusu illerde 
büyük yıkımlara neden olmuştu. (AA) 

İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş 
merkezli ve 10 ili etkileyen depremlere 
yönelik çalışmalarda 37 bin 960 per-
sonelin görevlendirildiğini bildirdi. 

İçişleri Bakanlığından yapılan açık-
lamaya göre, deprem bölgelerinde 
893’ü Polis Arama Kurtarma (PAK) 
olmak üzere 6 bin 183 polis, 1536 
AFAD çalışanı, 296 Jandarma Arama 
Kurtarma (JAK), 216 Jandarma Özel 
Harekat (JÖAK), 17 bin jandarma 
personeli, 7 bin 510 gönüllü ve 5 bin 
219 güvenlik korucusu görevlendirildi. 
Çalışmalara katılan 37 bin 960 personel 
dışında bölgeye sevkiyat sürerken, 
çevre il ve ilçelerden 31 vali ve 61 
kaymakam da deprem bölgelerinde 
görev yapıyor. Personel, malzeme sev-
kiyatı ve tahliye amacıyla 1 Sahil Gü-
venlik Komutanlığı gemisi, 2 Sahil 
Güvenlik Komutanlığı ve 26 Jandarma 
Genel Komutanlığı hava aracı da böl-
geye gönderildi. Emniyet Genel Mü-
dürlüğüne bağlı 2 mobil mutfak tırı, 
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı 
2 mobil mutfak tırı ve 1 mobil fırı da 
bölgeye sevk edildi. (AA)

İsviçreli ve Fransız gönüllülerden 
oluşan Kentsel Arama ve Kurtarma 
(USAR-GIS) isimli arama kurtarma 
ekibi, Cenevre’den Türkiye’ye gelmek 
üzere yola çıktı. İsviçreli ve Fransız 
gönüllülerden oluşan Kentsel Arama 
ve Kurtarma (USAR-GIS) isimli arama 
kurtarma ekibi, Kahramanmaraş mer-
kezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki dep-
remler nedeniyle Türkiye’de devam 
eden çalışmalara destek olmak amacıyla 
Cenevre’den Türkiye’ye gelmek üzere 
yola çıktı. 15 kişilik USAR-GIS heyeti, 
Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli 
uçağıyla Adana’ya hareket etti. Arama 
kurtarma ekibi, yaklaşık 1,5 tonluk 
yardım malzemesi, ilaç ve çalışmaları 
esnasında kullanacakları ekipmanları 
yanında götürdü. THY, ekip ve mal-
zemeleri ücretsiz taşıdı. USAR-GIS 
üyesi doktor Lambert Anne, AA mu-
habirine, “Adana’dan sonra hangi şehre 
gideceğimizi bilmiyoruz. Başka şehirlere 
de gidebiliriz. Şu an için 7 gün Adana’da 
kalacağız. Muhtemelen bu süreden 
daha fazla kalabiliriz, henüz bilmiyoruz. 
Ben doktorum, ekibimizde 2 doktor 
ve 2 hemşire var. Diğerleri kurtarma 
ekibi ve bir de arama köpeğimiz var.” 
dedi. Geçen yıl Polonya’ya da arama 
kurtarma ekibi olarak gittiklerini ha-
tırlatan Anne, yaptıkları işten mutluluk 
duyduğunu ifade etti. Ekibin bir diğer 
üyesi, bankacı Philippe Zuberbuhler, 
böyle bir yardım organizasyonuna 
dahil olmaktan gurur duyduklarını, 
Türkiye’nin Cenevre Başkonsolosluğu 
ve THY ile yaptıkları etkin işbirliği sa-
yesinde Adana’ya gidebildiklerini söy-
ledi. Zuberbuhler, “Ekip olarak gör-
evimize çok konsantre olduk. Elimizden 
geldiği kadar insanlara yardımcı ola-
cağız. Adana’da 7 gün kalacağız, bu 
süreyi uzatabiliriz. Daha fazla kalmamız 
halinde, ihtiyaç duyarsak ekibimizin 
diğer üyelerini de çağırabiliriz.” diye 
konuştu. Genel olarak enkaz altında 
kalan kişileri kurtardıklarını aktaran 
Zuberbuhler, bunun için bir de kur-
tarma köpeklerinin olduğunu ve kö-
peklerini de Adana’ya da götürdüklerini 
aktardı. Zuberbuhler, “Aslında ban-
kacıyım. Ben ve ekip arkadaşlarım, 
arama kurtarma işini gönüllü olarak 
yapıyoruz. Göreve gittiğimizde yıllık 
izinlerimizi kullanıyoruz.” şeklinde ko-
nuştu. Daha önce başka ülkelerde de 
görev yaptıklarını anımsatan Zuber-
buhler, Haiti, Nepal, Sri Lanka, Pakistan 
ve Ukrayna’ya da enkaz altındaki in-
sanları kurtarmak için gittiklerine de-
ğindi. USAR-GIS heyetinin, İstanbul 
aktarmalı olarak akşam saatlerinde 
Adana’ya ulaşması bekleniyor. (AA)

İsviçreli ve  
Fransız gönüllüler, 
Türkiye’de 

İçişleri Bakanlığı 
38 bin personel 
görevlendirdi

Kahramanmaraş  
depremlerinin 3. günü

Kahramanmaraş 
merkezli 

depremlerde 3 bin 
549 kişi hayatını 

kaybetti, 22 bin 168 
kişi yaralandı.

Suriye’de ölenlerin 
sayısı 1602’ye 
yükseldi

TSK “uçan kaleleri” deprem 
bölgesine sevk ediyor

TSK, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından bölgeye 
personel ve yardım malzemesi 
nakli için aralarında “uçan kale” 
olarak nitelendirilen CH-47 
Chinook tipi helikopterlerin de 
olduğu genel maksat 
helikopterleri sevk ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın talimatıyla 
Cumhurbaşkanlığına ait 2 uçak, 
arama-kurtarma ve sağlık 
görevlilerinin deprem bölgesine 
intikali için tahsis edildi.

Cumhurbaşkanlığının  
uçakları ekiplere tahsis edildi

Kazakistan’ın Türkiye’deki dep-
remden etkilenen bölgelerde arama 
kurtarma çalışmalarında yer alacak 
ekibini taşıyan uçak Gaziantep Ha-
valimanı’na indi. 

Kazakistan Olağanüstü Haller 
Bakanlığından yapılan açıklamaya 
göre, 41 kişilik arama kurtarma ekibi 
ile ekipmanlar ve özel araçları taşıyan 
uçak, Gaziantep Havalimanı’na iniş 
yaptı. Uçağı pistte Kazakistan’ın An-
kara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev 
ve Türk yetkililer karşıladı. Dün Ka-

zakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cö-
mert Tokayev’in talimatıyla Türki-
ye’deki deprem bölgelerinde görev 
yapmak için Almatı şehrinden ha-
valanan uçakta uluslararası düzeyde 
arama kurtarma uzmanları, sağlık 
çalışanları ve 3 özel eğitimli köpek 
bulunuyor. Aynı zamanda otomotiv 
araçların yanı sıra hidrolik ve pnö-
matik aletler, hidrolik krikolar, par-
çalayıcılar, aydınlatma cihazları, çadır 
ve uydu terminalleri gibi arama kur-
tarma ekipmanları yer alıyor. (AA)

Kazakistan’ın arama kurtarma 
ekibi Türkiye’ye ulaştı
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YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2718

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

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

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

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

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

n İDO Danışma 
n Şehirlerarası Otobüs Terminali  
n THY

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

ULAŞIM

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

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

SAĞLIK

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

 366 02 02 
 243 36 63 

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

KÜLTÜR MERKEZLERİ

Türkiye’de yaklaşık 20 yerde deprem üre-
tebilecek diri fayların bulunduğunun altını 
çizen Aysun Aykan, Kuzey Anadolu Fayı başı 
olan Bingöl-Yedisu ve Kuzey Anadolu Fayı’nın 
Marmara Denizi içerisinden geçen kısmı ile 
Balıkesir, Kahramanmaraş-Türkoğlu bölgele-
rine dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti. 

“EN BÜYÜK DEPREMLERDEN  
BİRİNİ YAŞADIK” 
Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl 

Temsilcisi Aysun Aykun, “Türkiye, çok büyük 
bir felaket yaşadı. Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan 7,7 büyüklüğündeki deprem çok geniş 
bir alanı vurdu. Ülkemizde büyük bir depremi 
en son 1999’da 7,4 büyüklüğünde yaşadık. 
Kahramanmaraş’taki bu deprem 23 yıldır ya-
şadığımız en büyük depremdir. Çok büyük bir 
fay kırıldı ve ciddi anlamda bir yıkım var. Ya-
şanan depremin büyük artçılarının olması 
doğal. Artçı depremler en az 1 yıl kadar devam 
edecek. 6 büyüklüğüne yaklaşan her deprem 
hasarlı yapılarda yeniden hasar verebilir, yıkıma 
neden olabilir; bu yüzden hasarlı binalara gi-
rilmemesi gerekiyor. Bu deprem Doğu Anadolu 

Fay Zonu üzerinde gerçekleşti; Doğu Anadolu 
Fay Zonu kuzeydoğudan güneybatıya doğru 
uzanan yaklaşık 600 kilometre uzunluğundadır 
ve Karlıova-Bingöl, Palu-Hazar Gölü, Hazar 
Gölü-Sincik, Çelikhan-Gölbaşı, Gölbaşı-Türkoğlu 
arasında belirgin şekilde izlenebilen 6 ana fay 
segmentinden oluşmaktadır. Her fay parçasını 
deprem tekrarlama periyotları farklıdır. Doğu 
Anadolu Fay Zonu üzerinde Pazarcık-Türkoğlu 
segmentinde olan bu deprem beklenen bir 
depremdi ve bu alanı sismik boşluk olarak de-
ğerlendiriyorduk. Bu bölgede 1513’ten bu yana 
deprem olmadığı biliniyor. Dolayısıyla büyük 
bir deprem beklentisinin olduğu bir alanda 
bu deprem gerçekleşti. Maalesef görünen o ki 
oldukça büyük bir hasar oluşturdu ve çok fazla 
da can kaybı olma olasılığı var” diye konuştu. 

“24 KENT DİRİ FAY  
ÜZERİNDE YER ALIYOR” 
Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu 

bir kez daha hatırlatan Aykan, “Ülkemiz dün-
yanın en aktif tektonik kuşaklarından olan 
Alp-Himalaya Deprem kuşağı üzerinde bulu-
nuyor; ülkemizin sınırları içerisinden 2 
önemli fay olan Kuzey Anadolu Fayı ve 
Doğu Anadolu Fayı geçmektedir. Ülke-
mizde 24 kentimizin, 110 ilçemizin, 
500’ü aşkın mahallemizin, 5,5 ve üzeri 
büyüklükte deprem üreten fay zonları 
üzerinde yer aldığı bilinmektedir. Bu 
fayların sakınım bandı üzerinde 
100 bine yakın bina bulunduğu 
ve bir milyona yakın insanımızın 
da bu binalarda yaşamaktadır. 
Bu yüzden vatandaşlarımızın 
büyük riskler altında kaldığı 
görülmektedir. 1999 Gölcük 
Depremi 7.4 büyüklüğünde 

idi; Kahramanmaraş-Pazarcık Depremi Gölcük 
depreminden daha büyük depremdir. 1939’daki 
7,9 büyüklüğündeki Erzincan depreminin ar-
dından, son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi 
yaşadık” ifadelerini kullandı. 

“RİSK ALTINDAKİ KENTLERİMİZ” 
Türkiye’de deprem riski altında bulunan 

iller hakkında da bilgiler veren Aykan, “Ülke-
mizde Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Bolu, Sakarya, 
Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli, Burdur, 
Kütahya, Eskişehir, Konya, Aksaray, Tokat, 
Kayseri, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, 
Erzurum, Erzincan, Hakkari ve Bingöl illerimiz 
diri fay üzerindedir. Dolayısıyla Türkiye’nin 
herhangi bir bölgesinde yıkıcı bir depremin 
olması bizim için sürpriz bir durum değil” 
değerlendirmesinde bulundu. 

“DÖRT NOKTAYA DİKKAT  
ETMEK GEREKİYOR” 
Özellikle 4 noktaya dikkat edilmesi ge-

rektiğini belirten Aykan, “Türkiye’de yaklaşık 
20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay 

var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Kırılma 
zamanı gelmiş, yeterli derecede gerilim 

birikmiş, her an kırılabilecek fay par-
çaları. Bilimsel çalışmaların, özellikle 
Kuzey Anadolu Fayı başı olan Bin-
göl-Yedisu ve Kuzey Anadolu 

Fayı’nın Marmara Denizi içe-
risinden geçen kısmı ile, Balı-

kesir, Kahramanmaraş-Tür-
koğlu taraflarında yakın ge-
lecekte deprem olacağı yö-
nünde olduğunu birçok 
kez ifade ettik; buralara 
dikkat edilmesini, ha-
zırlık yapılması gerek-
tiğini birçok bilim in-

sanları da uyarmıştı” şeklinde konuştu. 
“ZAMANINI MAALESEF SÖYLEYEMİYORUZ” 
Türkiye’nin birçok yerinde deprem üretme 

zamanını doldurmuş ve yeterli gerilimi birik-
tirmiş faylar olduğuna dikkat çeken Aysun 
Aykan, “Yapılan çalışmalara göre, sismik boşluk 
olarak değerlendirilen faylar, yakın bir gelecekte 
tekrar deprem olacağını gösteriyor; fakat dep-
remin tam zamanını bilemiyoruz. Marmara 
Denizi içinden geçen kuzey koldaki deprem 
dağılımları ise en son depremlerin 1509 ve 
1766 yılında gerçekleştiği, 200–250 yıllık 
dönüş periyotları olduğu düşünüldüğünde 
bu alanın bir sismik boşluk olduğu yani kırılma 
zamanı geldiğini göstermektedir; burada mut-
laka 7’nin üzerinde büyük bir deprem olacak. 
Burada olacak büyük bir depremde, Marmara 
Denizi’ne kıyısı olan tüm iller; İstanbul, Balı-
kesir, Bursa, Yalova, Çanakkale, Kocaeli, Te-
kirdağ ağır bir şekilde etkilenecektir ve depreme 
hazırlıksız yakalanılması durumunda da büyük 
bir kaos yaşanabilir” ifadelerine yer verdi. 

“FAY HATTINDAKİ BİNALAR İÇİN  
SAKINIM BANDI OLUŞTURULMALI” 
Deprem riskini en aza indirme yollarının 

aranması gerektiğini kaydeden Aykan, “Türki-
ye’deki yerleşim alanlarının önemli bir bölümünün 
diri faylar üzerinde konumlandığı bilindiğinden, 
bu faylar üzerinde olası bir depremde yüzey 
kırığı nedeniyle gerçekleşecek binaların yıkılması 
sonucu can ve mal kayıplarını en aza indirmek 
için; yüzey kırığı oluşturacak diri faylar 1/1000 
ölçekli imar haritalarına işlenmeli ve fayın her 
iki tarafına sakınım bandı oluşturularak, bu 
alanda bina ve bina türü yapılaşmaya kısıtlama 
getirilmelidir ve diğer önemli husus ise zeminin 
jeolojik özelliklerine göre bina yapılmalıdır” açık-
lamasında bulundu. (İHA)

“Son 100 yıldaki en büyük ikinci depremi yaşadık”
Kahramanmaş’ta yaşanan ve 
birçok ilde de şiddetli şekilde 
hissedilen 7,7 büyüklüğündeki 
deprem sonrasında 
değerlendirmelerde bulunan 
TMMOB Jeoloji Mühendisleri 
Odası Balıkesir İl Temsilcisi 
Aysun Aykan, “Son 100 
yıldaki en büyük ikinci 
depremi yaşadık” dedi.

İMO Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Ülkü Küçükkayalar, Şube Yönetim Kurulu adına 
basın açıklaması yaparak Kahramanmaraş Dep-
remi ile bir kez daha acı bir şekilde yaşanan 
deprem sonrası afet durumunu ve can kayıpla-
rının yaşanmaması için yapılması gerekenleri 
aktardı. Başta deprem bölgesinde yaşayanlar 
olmak üzere tüm yurttaşlara geçmiş olsun diyen 
Küçükkayalar, yaşamını yitiren yurttaşların ya-
kınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar 
diledi. Enkaz altında kalan yurttaşların en kısa 
sürede kurtarılmasını ümit ettiklerini söyleyen 
Küçükkayalar, 10 ilimizi etkileyen depremin 
bıraktığı acıyı unutmayacaklarını kaydetti. 

“YETKİN MÜHENDİSLİK, MÜHENDİSLİK  
BİLİMİNE UYGUN YAPILAR” 
İnşaat Mühendisleri Odasının yıllardır hay-

kırdığına dikkat çeken Başkan Küçükkayalar, 
“Depremi değil ama afeti önlemek mümkün!” 
Deprem bir doğa olayıdır. Depremin afete dö-
nüşüp yıkım ve ölüm getirmesini önleyebiliriz. 
Temel insan haklarından olan “Barınma Hakkı” 
nın tüm yurttaşlarımıza güvenli bir şekilde su-
nulabilmesi için depremi unutmama ve unut-
turmama ısrarımızı sürdürmeye güvenli ve 

sağlıklı yapı üretimi sağlanana kadar yasa yapı-
cıların, uygulayıcıların ve yöneticilerin görev ve 
sorumluluklarını hatırlatmaya kararlıyız. Bunun 
için öncelikli olarak yapıların, mesleki derinliği 
olan, yetkin, erdemli ve etik anlayışı yüksek 
meslek insanları tarafından, mühendislik bilimine 
uygun olarak tasarlanması ve üretilmesinin sağ-
lanması hedeflenmelidir. Bununla beraber stan-
dartlara uygun malzemeler kullanılarak etkili 
bir denetim mekanizmasının uygulanması da 
geliştirilmelidir” dedi. 17 Ağustos 1999 Gölcük 
ve 12 Kasım 1999 Düzce depremlerinin ardından 
‘Bu bir Milat’ denilerek yola çıkıldığını hatırlatan 
Küçükkayalar, ardından 2003 Bingöl, 2011 Van, 
2020 Elâzığ, 2020 İzmir depremleri ve bugün 
ne yazık ki Maraş depreminin sonuçlarının çok 
acı bir şekilde yaşandığını vurguladı. 

DOĞRU PROJELENDİRME,  
ÜRETİM VE DENETİM 
Mühendislik hizmeti almamış kaçak yapı-

ların, yeterli denetimi yapılmadan üretilen ya-
pıların çoğunun hala yenilenemediğinin altını 
çizen İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Ülkü Küçükkayalar, Türkiye’nin yapı durumu 
ile ilgili şunları söyledi: “Depremde yıkılacak, 
hasar görecek yapıların envanterini hala çıkar-
tamadık. Plansız uygulamaların olumsuz etkilerini 
yaşamaya maalesef devam ediyoruz. Depremin 
değil fakat binaların öldürdüğünü biliyoruz! 
Peki bunun için ne yapılıyor? Depreme dayanıklı 
güvenli binaları üretebilmemiz için gereken un-
surlar belli. Doğru projelendirme, projeye uygun 
doğru bir üretim ve üretim esnasında gerçekle-
şecek iyi bir denetimdir. Oysa ki iskan ruhsatı 
olmayan kaçak yapılarda, bu unsurların hepsi 
göz ardı edilmekte, can ve mal güvenliği riske 
edilmektedir.  Bu ülkenin teknik ve akademik 
kadroları olarak soruyoruz. Ülkemiz daha kaç 
‘bu milat olsun’ dediğimiz deprem sonrası afet 
gerçeğini yaşayacak! Mevcut yapı stokumuzun 
belirsizliği bilinen bir gerçektir. Olası bir dep-
remden nasıl etkileneceği bilinmeyen çok sayıda 
bina mevcutken üstüne bir de siyasal iktidarlarca 
çıkarılan imar afları can ve mal kayıpları tehdi-
dinin büyümesine sebep olmuştur. 

“SORUMLULUK KİMDE?” 
‘Devletin bir binaya iskan ruhsatı vermesi, 

vatandaşına o yapıda güvenle oturabileceği yö-
nünde güvence sunması anlamına gelir.’ diyen 

Küçükkayalar, “Oysa mühendislik hizmeti al-
mamış kaçak yapıların, doğa olayları karşısında 
hasara uğramaları halinde sorumluluk bu kararı 
alan yöneticilerin olacaktır. Vatandaşlarımızın 
can ve mal güvenliğini tehlikeye atan imar affı 
uygulamalarına son verilmeli, imar affından 
yararlanan yapılar denetlenmelidir. Plan-
sız-çarpık kentleşme ve kaçak yapılaşma 
ile ilgili birçok kurum ve kuruluş ta-
rafından neler yapılması gerektiği 
konusunda çalışmalar yapılmış, 
bu çalışmalar birleştirilerek stra-
teji ve eylem planlarına dön-

üştürülm-

üştür. Odamızın da bu konuda çeşitli çalışmaları 
olmuş, deprem kongreleri, çalıştaylar düzen-
lenmiş, raporlar hazırlanmış, kamuoyunu ay-
dınlatacak ve bu konuda farkındalığı ve bilinci 
artıracak çalışmalar yapılmıştır” diye konuştu. 

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ BELLİ 
Yıllara dayanan çalışmalar sonucunda, so-

runların da bu sorunların çözümü için yapılması 
gerekenlerinde belli olduğunun altını çizen Baş-
kan Küçükkayalar yapılması gerekenleri şöyle 
sıraladı: “Kentsel Dönüşüm yasası akılcı bir şe-
kilde deprem odaklı olarak revize edilmeli. Dep-
rem ülkesi olduğumuz gerçeğini kabullenerek 
yapı üretim şekillerimiz buna uygun olarak 
revize edilmelidir. Yapıların inşaa aşamasında 
yeni uygulamalar ve zorunluluklar getirilerek 
yapı kütlesini azaltacak yapı elemanları kulla-
nılabilir. Ahşap kullanımı yaygınlaştırılarak 
bölme duvar, zemin döşemesi yerine kullanıla-
bilir. Yıkılan binalarda gözlemlediğimiz binalarda 
çıkmalar tamamen kaldırılabilir.  Sadece konut 
dışı yapılarda (sanat galerileri, kütüphaneler 
gibi) uygulanabilir. 2011 yılında Bakanlar Kurulu 
kararıyla yürürlüğe konan ve 2012-2023 yıllarını 
kapsayan “Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem 
Planı”nda (UDSEP) alınan kararların uygulamaya 
geçirilmesi depreme hazırlık konusunda en 
önemli çaba olacaktır. UDSEP’e göre başta okul 
ve hastaneler olmak üzere, Türkiye’deki bina 

envanterinin çıkarılması ve mevcut yapıların 
hasar görebilirlikleri ve riskleri esas alınarak 
gruplandırılması planlanmıştır. Oysa 2020 yı-
lında TBMM`de kurulan Deprem Komisyonu-
nun 2021 tarihli raporunda, 2017 yılı itibarıyla 
bitirilmesi gereken envanter ve riskli yapı tespiti 
çalışmalarının bugün de gördüğümüz gibi nasıl 
yapılacağının yönteminin bile çıkarılamadığı 
anlaşılmaktadır. Mevcut yapı stokunun envan-
terinin çıkarılması konusundaki çalışmalar hız-
landırılmalı, mevcut durum tespit edilerek 
acilen güçlendirilmesi veya yenilenmesi gereken 
binalar belirlenerek bir plan doğrultusunda 
yapı stokunun depreme dirençli hale getirilmesi 
sağlanmalıdır. Yapı üretim sürecinin önemli 
bir parçası olan “Şantiye Şefliği” konusu sorunun 
bir        parçası olmaktan çıkartılarak ayrı bir uz-
manlık alanı olarak değerlendirilmeli ve “Her 
Şantiyeye 1 Şef” görevlendirilmelidir. Odamız 
bununla ilgili meslek içi eğitim programına ha-
zırdır. Yapı Denetim Yasası ülke ve deprem, 
afet gerçeklerine uygun yeniden ele alınmalıdır. 
Yapı denetim sisteminin, uzmanlık ve etik de-
ğerlere sahip yapı denetçilerinin etkinliğine 
dayalı, meslek odalarının sürece etkin katılımını 
sağlayacak yeni bir modele dönüşmesi gerek-
mektedir. Bu modelde proje denetimi ile yapı 
denetimi birbirinden ayrılmalıdır. Ortak akıl 
devreye girmelidir.” (Bülten)

İnşaat Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şubesi Yönetim 

Kurulu Başkanı Ülkü 
Küçükkayalar, depreme 

dayanıklı, güvenli binaların 
üretilebilmesi için  doğru 

projelendirme, projeye 
uygun doğru bir üretim ve 

üretim esnasında 
gerçekleşecek iyi bir 

denetim olması gerektiğini 
belirterek, “Oysa ki iskan 

ruhsatı olmayan kaçak 
yapılarda, bu unsurların 

hepsi göz ardı edilmekte, 
can ve mal güvenliği riske 
edilmektedir.  Bu ülkenin 

teknik ve akademik 
kadroları olarak soruyoruz. 
Ülkemiz daha kaç ‘bu milat 

olsun’ dediğimiz deprem 
sonrası afet gerçeğini 

yaşayacak!” dedi.

“GÖREVE HAZIRIZ”

İMO: “Bu kaçıncı 
miladımız olacak?” 

İnegöl Belediyesi’nin AFAD ta-
rafından daha önce arama kurtarma 
ve ilk yardım eğitimi verilen 30 per-
soneli, deprem bölgesinde çalışmalara 
katılmak üzere Malatya’ya sevk edildi. 
Depremle mücadele çalışmaları çer-
çevesinde yapılan hazırlıklarda, İnegöl 
Belediyesi’nin 30 personeli daha önce 
AFAD tarafından bir dizi eğitimden 
geçirilmişti. Fen İşleri Müdürlüğü, 
Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park 
Bahçeler Müdürlüğü personellerinden 
oluşan 30 kişilik AFAD yerel destekler 
ekibi, Pazartesi akşamı deprem böl-
gesine sevk edildi. Şantiyede toplanan 
İnegöl Belediyesi personeli AFAD 
yerel destekler ekibi, otobüsle deprem 
bölgesine ulaşmak için yola çıktı. 30 
kişilik ekip, AFAD tarafından görev-
lendirildikleri Malatya’ya hareket etti. 
Gün içerisinde bölgeye ulaşması plan-
lanan ekip arama kurtarma çalışma-
larına katılacak. (İHA)

Balkan Göçmenleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği (BAL-GÖÇ) kurucu baş-
kanı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası meclis 
başkanı ve Bursaspor Kulübü eski baş-
kanlarından Mümin Gençoğlu, vefatının 
30’uncu yılında kabri başında anıldı. 

Geçirdiği trafik kazası neticesinde 
1993 yılında hayatını kaybeden eski 
milletvekili, Balkan göçmenlerinin sesi 
Mümin Gençoğlu, kabri başında dualarla 
anıldı. Emir Sultan Mezarlığı’nda dü-
zenlenen anma töreninde eski bakan-
lardan Lütfi Kayalar, Faruk Çelik, eski 
milletvekili Ali Kul, eski milletvekili ve 
Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Or-
han, BAL-GÖÇ kurucuları, BAL-GÖÇ, 
BGF, BRTK şube ve yöre dernekleri baş-
kan, temsilcileri ve sevenleri katılım 
gösterdi. Törende konuşan BAL-GÖÇ, 
BGF, Balkan Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu Onursal Başkanı Turhan Gen-
çoğlu yaptığı açıklamada, “30 sene evvel 
aramızdan ayrılmış olan, Bulgaristan’dan 
ceketiyle Türkiye’ye gelip buralarda ame-
lelik yaparak, akabinde Bursa Ticaret 
ve Sanayi Odası’nda göreve başlayıp 
oralarda meclis başkanlığına kadar ulaşan, 
Bursaspor Kulübü Vakıfköy Tesisleri’nin 
temelini atıp başkanlığını yapan, Bur-
saspor tarihinde Avrupa kupalarında 
ilk kez çeyrek final oynatan, BAL-GÖÇ’ü 
kurarak oradaki kardeşlerimizin ve za-
limin dünya kamuoyuna duyurulması 
ve oradaki kardeşlerimizin Türkiye’ye 
göçü sırasında çok büyük hizmetleri 
geçmiş olan, milletvekili olarak Ankara’ya 
giderken bir trafik kazasında kaybetmiş 
olduğumuz babamızın, sizin Mümin 
Aga’nızın, ruhu şâd olsun. Bu soğuk 
günde bizleri burada yalnız bırakmadınız. 
Allah sizlerden razı olsun” şeklinde ko-
nuştu. Gençoğlu’nun çok sevilen bir 
insan olduğunu ifade eden eski Maliye 
Bakanı Lütfi Kayalar, “Hepimizin ağabeyi, 
dostu, kardeşi ve benim sevdiğim şekli 
ile Mümin Aga’nın dostları ve sevenleri 
olarak burada anma töreninde birlikteyiz. 
Ne mutlu ki o başta evlatları ve ailesi 
olmak üzere sevenleriyle iyi bilinen bir 
insan. İnsanlara faydalı olabilmek, güzel 
işler yapabilmek çok önemli şeyler. Bul-
garistan Kırcaali’den 1950’lerde Türki-
ye’ye ailesiyle birlikte birçok değerli soy-
daşımız ile beraber göç etmiş olup, gerek 
iş hayatında gerekse spor hayatında 
yapmış olduğu hizmetler hepimizin tak-
dirle karşıladığı ve şu anda takdirle an-
dığımız hizmetlerdir. O bizim Aga’mızdı, 
sevdiğimiz bir insandı” dedi. Bursa Kent 
Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Onun 
bu muhacir mücadelesinde yerini unut-
mak çok zor. Yerini dolduracak adam 
da çok zor ama evlatları onun hizmetini 
devam ettirmeye uğraşıyor. Ben kendi-
lerine teşekkür ediyorum” diye konuştu. 
BAL-GÖÇ kurucuları adına konuşma 
yapan Ali Osman Cesur, “Mümin Aga 
bize sahip çıktı. Bursa’ya ve ülkemize 
çok büyük hizmetler yaptı. Hiçbir zaman 
unutmayacağız” dedi. Tören Kur’an-ı 
Kerim tilâveti ve dua edilmesinin ar-
dından, Mümin Gençoğlu hayrına lokma 
dağıtımıyla sona erdi. (İHA)

Mümin Gençoğlu 
kabri başında anıldı

İnegöl Belediyesi  
personeli deprem  
bölgesine sevk edildi

Başkan Ülkü Küçükkayalar son olarak, İMO 
Bursa Şubesi olarak tüm bilimsel-teknik birikim, 
sahada edinilen tecrübe ve yetişmiş kadrolarla 
başta deprem olmak üzere doğa olaylarının 
afetlere dönüşmesini önleme konusunda görev 
almaya hazır olduklarını açıkladı. 
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Sudan'da yüzlerce Kur'an kursu öğren-
cisi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın
Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve
7,6 büyüklüğündeki depremlerde ha-
yatını kaybedenler ve yaralılar için dua
etti. Yerel Tadamun Yardımlaşma ve
Kalkınma Derneği ile Afrika Kapısı
Derneğinin etkinliğinde Darfur bölge-
sindeki Niyala şehrinde yer alan Ha-
mişkoreyb Kur'an Kursu'nda, Türkiye
için hatimler okundu, dualar edildi. Ta-
damun Yardımlaşma ve Kalkınma
Derneği Başkanı Şeyh El-Emir Hüse-
yin, Afrika Kapısı Derneği ile birlikte
Niyala'da, Türkiye'ye yüzlerce hatim ve
dua programını düzenlediklerini belir-
terek, "Depremde ölenlere rahmet, ya-
ralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini
kullandı. (AA)

Sudan’da depremzedelere
öğrencilerden dua

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, orduya
muharebe tatbikatlarını artırma ve savaş
hazırlıklarını güçlendirme talimatı verdi.
Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA)
göre, iktidardaki Kore İşçi Partisinin
Merkez Askeri Komisyonunun dün yap-
tığı toplantıya başkanlık eden Kim, ordu-
dan askeri hazırlıkları artırmasını istedi.
Komisyonun toplantısı, Kuzey Kore’nin
en son geliştirdiği silahları sergilemek
üzere kuruluş yıl dönümü kutlamala-
rında yapmayı planladığı askeri geçit tö-
reni hazırlıklarının öncesinde geldi.
Komisyon üyeleri, toplantıda “askeri
operasyon ve tatbikatların sürekli olarak
genişletilmesi ve yoğunlaştırılması” ve
“savaşa hazır bulunma” durumunun
güçlendirilmesi konularını ele aldı. Dev-
let medyasının toplantıya ilişkin görün-
tülerinde, “Füze Genel Bürosu” adı
altında yeni kurulmuş olma ihtimali
yüksek bir askeri operasyonel birimin
bayrağı da yer aldı. Kuzey Kore’de 75’inci
kuruluş yılı kutlamalarının yarın başkent
Pyongyang’da yapılması bekleniyor.
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı geçen
hafta, ABD'nin, Güney Kore ile askeri
tatbikatlarını artırmasının bölgede geri-
limi tırmandırdığını savunarak kısa veya
uzun vadeli herhangi bir tehdide karşı
"ezici nükleer güçle" yanıt vermeye hazır
olduklarını bildirmişti. ABD Savunma
Bakanı Lloyd Austin, geçen ay sonunda
yeni nesil hayalet savaş uçakları ve uçak
gemileri gibi stratejik askeri varlıkları
Güney Kore'ye daha fazla konuşlandıra-
caklarını açıklamıştı. (AA)

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (DHSÖ),
Slovakya ve Nepal’de bulaşıcı H5N1 kuş
gribi virüsü tespit edildiğini bildirdi.
Fransa merkezli Dünya Hayvan Sağlığı
Örgütü (DHSÖ), Slovakya ve Nepal’de
bulaşıcı H5N1 kuş gribi virüsü tespit edil-
diğini bildirdi. DHSÖ tarafından yapılan
açıklamada, Slovakya sağlık yetkililerinin
Slovakya'nın batısındaki Galanta kasa-
bası yakınlarındaki bir çiftlikte bulaşıcı
H5N1 kuş gribi virüsü tespit ettiği ve 5
bin 665 kümes hayvanından bin
530’unun telef olduğu ifade edildi. DHSÖ
ayrıca, Nepal'in başkenti Katmandu ya-
kınlarındaki bir çiftlikte bulaşıcı H5N1
kuş gribi virüsü tespit edildiğini aktara-
rak, 10 binden fazla kümes hayvanın
telef olduğunu ifade etti.
Geçtiğimiz yıl Avrupa'da kuş gribi nede-
niyle rekor sayıda tavuk, hindi ve diğer
kuş türleri telef olmuştu. (İHA)

Kim, tatbikatlarda 
vites arttırdı!

Slovakya ve Nepal’de
kuş gribi alarmı

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem-
lerin ardından Pakistan’dan arama kur-
tarma ekibi Türkiye’ye gönderdi. Kah-
ramanmaraş'ta meydana gelen deprem-
lerin ardından Türkiye'ye yardımlar de-
vam ediyor. Pakistan da Türkiye’ye arama
kurtarma ekibi gönderdi. Başbakanlık
ofisinden yapılan açıklamada, 50 kişilik
ekip ve 25 ton yardım malzemesinin
afet bölgesine gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, yardım malzemeleri arasında
30 yataklı sahra hastanesi, battaniye,
sağlık malzemesinin de yar aldığı akta-
rıldı.  Ekibin, arama kurtarma çalışmaları
tamamlana kadar ülkede kalması plan-
lanıyor. 

İSRAİL'DEN TÜRKİYE'YE 
150 KİŞİLİK YARDIM EKİBİ 
GÖNDERİLDİ 
Merkez üssü Kahramanmaraş olan

depremlerin ardından İsrail de Türkiye'ye
yardım gönderme kararı aldı. İsrail Sa-
vunma Kuvvetleri (IDF), İsrail Savunma
Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığının ortak
operasyonları dahilinde Türkiye'ye 150
kişilik ekip gönderdi. IDF'nin Ulusal
Kurtarma Bölümü Başkanı Golan Vach

yaptığı açıklamada, grubun üçte birinin
idare ve istihbarat elemanlarından oluş-
tuğunu, kalan üçte ikinin ise kurtarma,
tıp ve mühendislik alanlarında uzman
olduğunu açıkladı. Kurtarma bölümünün
çıktığı 31. sefer olduğunu kaydeden
Vach, sahra hastanesi de kurmak için
onay aldıklarını belirtti. 

AZERBAYCAN, 20 KİŞİLİK 
ASKERİ SAĞLIK PERSONELİNİ 
TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ 
Azerbaycan, merkez üssü Kahra-

manmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10
ili vuran 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki dep-
remlerin ardından Türkiye’ye yardımlarını
sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Ba-
kanlığı’ndan yapılan açıklamada, Azer-
baycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in
talimatıyla Azerbaycan ordusuna bağlı
bir grup askeri sağlık personelinin Tür-
kiye'ye gönderildiği bildirildi. Açıklamada,
20 kişiden oluşan askeri sağlık perso-
nelinin Türkiye’deki depremde yarala-
nanlara yardım amacıyla kardeş Türki-
ye'de faaliyet göstereceği kaydedildi. 

TOKYO CAMİİ ÖNCÜLÜĞÜNDE 
YARDIM KAMPANYASI 
BAŞLATILDI 
Japonya'daki Türk sivil toplum ku-

ruluşları harekete geçti. Tokyo Camii
Diyanet Türk Kültür Merkezi öncülü-
ğünde bir araya gelen Gifu Fatih Camii,
İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG),

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD), Uluslararası Demokratlar
Birliği (UID), Türk Ticaret ve Sanayi
Odası Japonya (TTSOJ), İnsan Hak ve
Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH)
ve Türk Japon Kültür Ticari Yardımlaşma
ve Dayanışma Derneği depremden et-
kilenen bölgelere destek için yardım
kampanyası başlattı.  

RUSYA, TÜRKİYE'YE SAHRA 
HASTANESİ GÖNDERDİ 
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Tür-

kiye'deki deprem nedeniyle kurtarma
ekiplerinin yanı sıra depremde yarala-
nanların tedavisi için sahra hastanesi
gönderdi. Türkiye'nin birçok ilinde can
ve mal kaybına neden olan Kahraman-
maraş merkezli depremin ardından Rus-
ya'dan Türkiye'ye destek ekipleri gön-
derilmeye devam ediyor. Bakanlık ayrıca
deprem bölgelerine kurulması için sahra
hastanesi gönderiminin de gerçekleşti-
rildiğini duyurarak, "Depremzedelere
doğrudan afet bölgesinde yardım sağla-
mak amacıyla Türkiye’ye hava yoluyla
taşınabilen bir sahra hastanesi gönderildi.
Hastanede çalışan 40’tan fazla uzman
nitelikli tıbbi yardım sağlayacak" denildi.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Türkiye'ye
gönderilen ekiplerin havaalanlarından
yola çıkışlarına ve uçaklarla yardım pa-
ketlerinin gönderilmesine dair görüntüler
de yayınladı. Bakanlık Türkiye'nin yanı
sıra Suriye'ye de kurtarma ekiplerinin
yanı sıra insani yardım malzemelerinin
gönderildiğini duyurdu. 

BERLİN’DE TÜRKİYE’YE 
YARDIM SEFERBERLİĞİ 
Türkiye'de meydana deprem felake-

tinin ardından depremzedelere yardım
etmek için Almanya’nın başkenti Berlin’de

yaşayan Türkler yardım seferberliği baş-
lattı. Berlinli sivil toplum kuruluşları ta-
rafından yardım malzemesi toplamak
amacıyla 4 farklı merkez oluşturulurken,
depremzedeler için  tonlarca yardım
malzemesi toplandı. Berlin'deki yardım
merkezlerinden biri olan BTMK Müzik
Okulu'nda yapılan yardımların ardından
okulun bütün odaları, koridorlar, hatta
merdiven boşlukları yardım malzeme-
leriyle doldu. Yeni gelen yardım malze-
meleri okulun bahçesinde toplandı. Yar-
dım etmek için gelen yüzlerce genç,
gelen yardım malzemelerini, ayırarak
farklı farklı kutulara yerleştirdi. Sonra
ayrıştırılan yardım paketler, elden ele
kamyonlara yüklendi.  

ÇEK ARAMA-KURTARMA EKİBİ 
ÇEKYA’DAN TÜRKİYE’YE 
HAREKET ETTİ 
Merkez üssü Kahramanmaraş olan

depremlerin ardından aralarında gönüllü
1 Türk vatandaşının da bulunduğu 69
kişiden oluşan Çek arama-kurtarma
ekibi, Çekya’dan Türkiye’ye geldi. Merkez
üssü Kahramanmaraş olan depremlerin
ardından Çekya tarafından Türkiye’ye
gönderileceği açıklanan 68 kişilik ara-
ma-kurtarma ekibi, gönüllü 1 Türk va-
tandaşının daha eklenmesi ile 69 kişi
olarak Türkiye’ye hareket etti. 35 kişiden
oluşan ilk ekip yerel saatle 18.15’de Os-
trava Leos Janacek Havaalanı’ndan, 34
kişiden oluşan ikinci ekip ise yerel saatle
19.00’da Prag Vaclav Havel Havaala-
nı’ndan hareket etti. Ekipler uçakla direkt
olarak Adana’ya gönderildi. Başkent
Prag’dan hareket eden ekibi Prag Türk
Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Banu Ma-
laman ve diğer yetkililer havaalanında
yolcu etti. (AA-İHA) 

Kahramanmaraş
merkezli 10 ili ve
Suriye'yi etkileyen 7,7 ve
7,6 büyüklüğündeki
depremler nedeniyle
Türkiye ve Suriye'ye
insani yardım için dünya
ülkeleri seferber oluyor.  

Biden: ‘‘ABD'yi gözetlemeye çalışmak Çin'den beklenen bir şey’’

TBiden, Washington DC yakın-
larındaki Camp David'den Beyaz
Saray'a dönüşünde gazetecilerin so-
rularını yanıtladı. Biden, "Balon
hadisesi ABD-Çin ilişkilerini zayıf-
lattı mı?" sorusuna, "Hayır. Çin'e
ne yapacağımızı açıkça bildirdik.
Bizim pozisyonumuzu anlıyorlar.
Geri adım atmayacağız. Biz doğru
olanı yaptık. Zayıflatma ya da güç-
lendirme söz konusu değil, sadece
gerçek bu." yanıtını verdi. Balonun,
Amerikan kamuoyu haberdar oldu
diye vurulmadığını belirten Biden,
balonun ABD hava sahasına girdiği
andan beri "uygun olan en kısa sü-
rede" vurulması gerektiği talimatını
verdiğini aktardı. Biden, Çin'in ABD

hava sahasında neden böyle bir ey-
leme cüret edebildiğine ilişkin so-
ruya ise gülerek, "Onlar Çin hükü-
meti." yanıtını verdi. ABD'yi gözet-
lemeye çalışmanın "Çin'den bekle-
nen bir şey" olduğunu söyleyen Bi-
den, Çin tarafının da balonu inkar

etmediğini, sadece ne amaçlı kul-
lanıldığını inkar ettiklerine işaret
etti. Biden, "Bu Çin'e güvenme me-
selesi değil. Hangi alanlarda birlikte
çalışmalıyız, hangi alanlarda ihti-
lafımız var buna karar verme me-
selesi." şeklinde konuştu. Başkan

Biden, Latin Amerika semalarındaki
diğer bir Çin "casus balonu" ile ilgili
ise Savunma Bakanlığının (Penta-
gon) bölgedeki ortaklarla iletişime
geçtiğini kaydetti. Diğer taraftan,
Ukrayna'ya F-16 gönderilmesine
neden karşı olduğuna ilişkin bir so-
ruyu Biden, "Çünkü onları burada
tutmalıyız. Bu tamamen farklı bir
durum." şeklinde yanıtladı. "Sizce
ABD'de TikTok yasaklanmalı mı?"
sorusuna ise Biden, "Emin değilim
ancak benim telefonumda olmadı-
ğını biliyorum." karşılığını verdi.
Biden, gizli belgeler meselesinin
yanlış yönlendirildiğine dair suç-
lamayı ise üstlenmediğini belirtti.
Yarın gerçekleştireceği "Ulusun Bir-
liği" konuşmasında Amerikan hal-
kına mevcut durumu ve politikala-
rını anlatmak istediğini söyleyen
Biden, ABD'de resesyon beklenti-
leriyle ilgili ise şu an durumun iyi
olduğunu ancak çok dikkatli olmak
gerektiğini kaydetti. (AA)

ABD Başkanı Joe Biden,
ABD'yi gözetlemeye
çalışmanın "Çin'den
beklenen bir şey"
olduğunu söyledi.



Türkiye Atletizm Federasyonu
(TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Kah-
ramanmaraş merkezli deprem ne-
deniyle, Bursa'dan dönüş yapan
yaklaşık 30 atletin bir kısmının,
ailelerinden haber alınamadığını
söyledi. Çintimar, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Türkiye'nin
çok büyük bir afetle karşılaştığını
belirterek, "Çok zor bir süreç, bü-

yük bir afet. Allah tüm ülkemize
yardım etsin. Hayatını kaybeden-
lere Allah'tan rahmet, yaralılara
geçmiş olsun. Vatandaşlarımızdan
kan bağışı ve bölgeye yapılacak
yardımlar konusunda duyarlı ol-
malarını istiyoruz." dedi. Bölgedeki
sporcuların durumlarını belirlemek
için çalışma yaptıklarını vurgulayan
Çintimar, depremden etkilenen il-
lerden bazılarında sporcu ve tem-
silcilere ulaşmakta sıkıntı yaşa-
dıklarını ama sorunun çözüldüğü-
nü dile getirdi. Adıyaman'da ya-
şayan bir milli sporcudan uzun
süre haber alamadıklarını da kay-
deden Çintimar, "Milli sporcula-
rımızdan yürüyüşçü bir kızımızdan
haber alamıyorduk Adıyaman'da.
Daha sonra ağabeyiyle kendisinin
yıkılan evlerinin dışında olduğunu
öğrendik. Ailesi enkazda kalmış
kızımızın, kurtarılmasını bekliyo-
ruz inşallah." diye konuştu.

"BURSA'DAN ADIYAMAN'A 
DÖNEN SPORCULARIN BİR 
KISMI AİLELERİNDEN 
HABER ALAMIYOR"
TAF Adıyaman İl Temsilcisi

Mehmet Seyit Durmuş'un eşi ve

çocuklarının enkaz altında kaldı-
ğını vurgulayan Çintimar, "Çok
şükür onlara ulaşıldı, yaralı du-
rumdalar ancak şu anda sağlık du-
rumlarının iyi olduğunu öğrendik."
ifadelerini kullandı. Yurt dışındaki

bazı yarışmalarda olan milli spor-
cuların da ailelerinden haber ala-
madıklarını anlatan Çintimar, "On-
lar da endişeli şekilde bekliyor ha-
ber almayı. Adıyaman'dan gelen
grubumuzun Bursa'da iki gün sü-
ren Turkcell Türkiye 14 Yaş Altı
Salon Türkiye Şampiyonası yarışı
vardı. 30'a yakın sporcumuz, Bur-
sa'dan dönüş yolundaydılar, var-
mak üzereler memleketlerine an-
cak bir kısmının evlerinin yıkıldığı
bilgisini aldık. Ailelerine ulaşamı-
yor bazı sporcularımız. Kafile so-
rumlumuzla görüşüp, evi enkaz
halinde olan çocuklarımızı ailele-
rinden haber almadıkları sürece
enkaz bölgesine bırakmaması ta-
limatını verdik. Gençlik Spor İl
Müdürlüğümüzün yurtlarına yön-
lendirdik çocuklarımızı. Onlara
sahip çıkacağız bu süreçte." de-
ğerlendirmesinde bulundu. (AA)
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Amerikan Basketbol Ligi'nde
(NBA) Cedi Osman'ın 9 sayılık

katkı yaptığı Cleveland Cavaliers,
Indiana Pacers'ı 122-103 yendi.

NBA'e 6 karşılaşmayla devam
edildi. Doğu Konferansı'nın id-
dialı takımlarından Cavaliers,
konferansta play-in mücade-
lesi veren Pacers'ı deplasman-
da mağlup etti. Cavaliers'ta
Darius Garland 24 sayı, 6
asist, Isaac Okoro 20 sayı
üretti. Jarrett Allen 18 sayı,
13 ribaunt, Evan Mobley de
17 sayı, 10 ribauntla "double
double" yaptı. Cedi Osman
ise 9 sayı, 4 ribaunt, 2 asist,
2 top çalmalık katkıda bu-
lundu. Pacers'ta Myles Tur-
ner'ın 27 sayı, 10 ribaunt, 3

blok ve Tyrese Halibur-
ton'ın 15 sayı, 11 asistlik

performansı mağlubi-
yeti önleyemedi.

KNİCKS 21
SAYI GERİDEN
GELDİ

New York
Knicks, ilk çey-

reğin bitimi-
ne 2,5 da-
kika kala
21 sayı ge-
ride oldu-
ğu Phila-
delphia
7 6 e r s
maçı-
n ı

108-97 kazandı. Ev sahibi
Knicks'i galibiyete, 24 sayı, 9
ribaunt, 7 asist üreten Julius
Randle ve 21 sayı, 7 asist, 5 ri-
bauntla oynayan Jalen Brunson
taşıdı. 76ers'ın all-star pivotu
Joel Embiid 31 sayı, 14 ribauntla
sahanın en etkili ismi oldu. Fur-
kan Korkmaz ise forma şansı
bulamadı.

ALPEREN'İN 
15 SAYISI YETMEDİ
Milli basketbolcu Alperen

Şengün'ün formasını giydiği Ho-
uston Rockets, sahasında Sac-
ramento Kings'e 140-120 ye-
nildi. Bu sezon 30. galibiyetini
alan Kings'te, Domantas Sabonis
16 sayı, 10 asistle "double do-
uble" yaparken, Keegan Murray
30, Malik Monk 20 sayıyla oy-
nadı. Jalen Green'in 27 sayı at-
tığı ev sahibi ekipte ise Kenyon
Martin Jr. 18 sayı, 8 ribaunt,
Alperen Şengün de 15 sayı, 7
ribaunt, 7 asistle mücadeleyi
tamamladı.

Öte yandan NBA'e 8 karşı-
laşmayla devam edildi. Baştan
sona üstün götürdüğü mücade-
leyi 19 sayı farkla kazanan Doğu
Konferansı temsilcisi Bucks, ga-
libiyet serisini 8 maça çıkardı.
Bucks'ta Giannis Antetokounm-
po 24 sayı, 13 ribauntla "double
double" yaparken, Brook Lopez
27, Jrue Holiday 20 sayı kay-
detti. Damian Lillard'ın 28 sa-

yıyla oynadığı Blazers'ta, An-
fernee Simons 21, Josh

Hart 14 sayı üretti.
(AA)

Amerikan Basketbol Ligi'nde
(NBA) Brooklyn Nets forması giyen
all-star oyun kurucu Kyrie Irving'in
Dallas Mavericks'e takas edildiği öne
sürüldü. ABD basınında yer alan ha-
berlerde Mavericks'in, Spencer Din-
widdie, Dorian Finney-Smith, 2027
ikinci tur draft hakkı, 2029 ilk ve
ikinci tur draft hakları karşılığında
Nets'ten Irving ve Markieff Morris'i
kadrosuna katacağı paylaşıldı. Cle-
veland Cavaliers formasıyla 2016'da
NBA şampiyonluğu yaşayan, 8
kez all-star seçilen 30 yaşındaki
Irving, bu sezon 27,1 sayı, 5,3
asist ve 5,1 ribaunt ortala-
malarıyla oynuyor.

NBA'DE KYRİE IRVİNG'İN
MAVERİCKS'E TAKAS
EDİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Adıyamanlı bazı atletlerin ailelerinden haber alınamıyor
TAF Başkanı Fatih Çintimar,
"30'a yakın sporcumuz,
Bursa'dan dönüş
yolundaydılar, varmak
üzereler memleketlerine
ancak bir kısmının evlerinin
yıkıldığı bilgisini aldık.
Ailelerine ulaşamıyor bazı
sporcularımız." dedi.
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Rotasını antik
dünyanın önemli
metropollerinden
Efes'e çeviren
doğaseverler,
rehber eşliğinde
bölgeyi adeta
yeniden keşfedip,
gizemli
hikayelerini
dinledi.

Aydın’ın tarihi ve doğal güzellikle-
rinin korunması adına önemli çalışmalar
yapan Ekosistemi Koruma ve Doğa Se-
venler Derneği’nin (EKODOSD) her
hafta düzenledikleri gezi turlarının bu
haftaki durağı Efes Antik Kenti oldu.
Kışın en kötü mevsiminde bile yüzlerce
yabancının ziyaret ettiği Efes’te, Celsus
Kütüphanesi, dev tiyatro yapısı, Had-
rianus Tapınağı, agoraları, hamamları,
aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri, antik
limanı ve antik mezarları gezen doğa-
severler, hikayelerle de binlerce yıl ön-
cesine gitti. Her zaman olduğu gibi
doğa ve kültür gezilerinin devam ede-
ceğini ifade eden EKODOSD Başkanı
Bahattin Sürücü, gezi ile ilgili bilgi ve-
rerek “Hava şartlarının bozukluğuna,
Kuşadası’nın yanı başına kadar düşen
karlara aldırış etmeden, yağmur çamur
dinlemedik, antik dünyanın en önemli

metropollerinden biri olan Efes coğ-
rafyasında bir etkinlik gerçekleştirdik
bu hafta. Efes bölgesinin deneyimli
rehberlerinden Hakan Bahçecioğlu’nun
eşliğinde, bugüne kadar gezdiklerimiz-

den daha farklı bir biçimde antik kentin
hikayelerini dinleyerek gezdik. Kışın
en kötü mevsiminde bile yüzlerce ya-
bancının geldiği Efes’te; Celsus Kütüp-
hanesi, dev tiyatro yapısı, Hadrianus

Tapınağı, agoraları, hamam-
ları, aşk evi, umumi tuvaleti, caddeleri,
antik limanı ve antik mezarların hika-
yeleriyle binlerce yıl öncesine gittik.
Konumu itibariyle pek bilinmeyen,
antik ismi Marnas olan Dervendere Ir-
mağı’nın geçtiğibir vadi üzerine yapılan
olağanüstü güzellikteki Polio Su Kemeri’ni
hayranlıkla izledik. Akdeniz Bitki Coğ-
rafyasının en güzel örnekleriyle bezenmiş
Bülbül Dağı’nın yükseltilerinde Meryem
Ana Evi’ni ziyaret ettik. Rehberimiz Hakan
Bahçecioğlu’ndan bölgenin gizemli hi-
kayelerini dinledik. Bülbül Dağı’ndan aşa-
ğıya yürüyerek Acarlar köyüne indik.
Daha sonra Selçuk içindeki mahallede
evlerle iç içe geçen su kemerlerini inceledik.
Yakın bölgemizdeki komşumuz olan Sel-
çuk’un dünyaca ünlü kültür varlıklarını,
doğal güzelliklerini ziyaret etmenin keyfini
yaşadık” dedi. (AA)

Gençliğe yol gösteren Şeyhü’l-muharrirîn 

Elazığ Harput'ta
bulunan Göllübağ
köyünde, 30 Ma yıs
1924'te imam Ömer

Efendi ile Münire
Hanım'ın çocuğu
olarak dünyaya

gelen Kabaklı,
çocukluğu-
nu doğdu-
ğu köyde

geçirdi.
Kabaklı,

ilk, orta ve
lise tahsilini

Elazığ'da, yük-
sek öğrenimini İs-

tanbul Üniversitesi Ede-
biyat Fakültesi Türkoloji Bö-

lümünde yaptıktan sonra Di-
yarbakır ve Manisa Lisesi'nde
edebiyat öğretmeni olarak ça-

lıştı. Milli Eğitim Bakanlığı
bursuyla 1956'da Fran-
sa'nın başkenti Paris'e gi-
den Kabaklı, Paris'ten
döndükten sonra tayin
edildiği İstanbul Çapa

Eğitim Enstitüsünde 1958-1969'da
edebiyat öğretmeni olarak görev yaptı.
öğretmen olarak çalıştı.

"Yunus Emre mi haklı, Gölpınarlı
mı?" başlıklı ilk yazısı, henüz öğrenci
olduğu 1946'da "Son Saat" gazetesinde
yayınlanan yazarın Nurettin Topçu'nun
çıkardığı "Hareket" dergisi ve "Bizim
Türkiye" dergisinde de yazılarına yer
verildi. Kabaklı'nın şiir ve yazıları
"Yeni İstanbul" ve "Hisar" adlı dergi-
lerde çıktı. Tercüman gazetesinin
1956'da düzenlediği fıkra yarışmasını,
Emil Galip Sandalcı ve Hakkı Gülmen
ile kazanan yazar, aynı gazetede çeşitli
yazılar kaleme aldı. Aydın'da iken baş-
ladığı Ankara Hukuk Fakültesi'ni
1960'ta tamamlayan Kabaklı, kısa bir
süre avukatlık yaptı. Ahmet Kabaklı,
1969'dan itibaren İstanbul Yüksek
Öğretmen Okulunda öğretim üyesi
olarak çalıştı.

1974'TE EDEBİYAT 
DERSLERİ VERMEYE BAŞLADI
Emekliye ayrıldığı 1974'te Türk

Musikisi Devlet Konservatuvarında
edebiyat dersleri vermeye başlayan
usta kalem, Nihat Sami Banarlı, Meh-

met Kaplan, Mümtaz Turhan, Tarık
Buğra'nın da aralarında olduğu arka-
daşlarıyla Türk Edebiyatı Cemiyetini
kurdu. Kabaklı, cemiyetin çıkardığı
Türk Edebiyatı dergisini yönetti,
1978'de de Türk Edebiyatı Vakfının
kurucuları arasında yer aldı. Usta ede-
biyatçı, 1990'a kadar "Tercüman" ga-
zetesindeki yazılarına devam etti,
Daha sonra Türkiye gazetesindeki kö-
şesinde makaleler kaleme aldı.

TÜRK DİL KURUMU 
ÜYELİĞİ YAPTI
Eserlerinde Harput'un ve yaşadığı

dönemin izleri görülen Kabaklı,
1995'ten itibaren Türk Dil Kurumu
asil üyeliği görevini sürdürdü. Ahmet

Kabaklı'ya 14 Aralık 1996'da Aydınlar
Ocağı ve 55 gönüllü kuruluşun deste-
ğiyle düzenlenen törende, Şeyhül Mu-
harririn (yazarların üstadı) unvanı ve-
rildi. Kalp rahatsızlığı nedeniyle
2000'de hastanede tedavi görmeye
başlayan yazarın eşi Meşkure Hanım
kısa süre sonra vefat etti. Akciğer en-
feksiyonu nedeniyle bir kez daha has-
taneye kaldırılan Kabaklı, 8 Şubat
2001'de vefat etti, cenazesi Eyüpsul-
tan'a defnedildi.

ESERLERİYLE BİR 
DEVRE IŞIK TUTTU
Yetenekli ve genç yazarların ede-

biyat dünyasına kazandırılmasına katkı
veren usta kalem, hayatının sonuna
kadar devam ettirdiği köşe yazıları ve
eserleriyle bir devre ışık tuttu, gençliğe
yol gösterme çabası içinde oldu. Hak-
kında açılan davalara rağmen, doğru
bildiklerini yazmaktan vazgeçmeyen
Kabaklı, Allah, Peygamber, vatan ve
millet sevgisinin yanı sıra toplumsal
açıdan önem taşıyan aile, insan, hayvan
ve memleket sevgisine de eserlerinde
yer verdi. (AA)

Edebiyat tarihçisi,
gazeteci ve yazar

Ahmet Kabaklı'nın
vefatının üzerinden

22 yıl geçti.


