
MİLLİ YAS

Türkiye yasa boğan yüz yılın felaketinde 
tam 80 saat sonra gelen mucize kurtuluşa 
Mustafakemalpaşa Arama Kurtarma Ekibi 
(MPAK) eşlik etti. Mustafakemalpaşa Arama 
Kurtarma Ekibi’den (MPAK) 80. Saatte se-
vindiren bir haber daha geldi. MPAK Gazi-
antep’in İslahiye ilçesinde orta yaşlı bir er-
keğin daha enkaz altından sağ çıkarılmasına 
yardımcı oldu.  n 4. sayfada

Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli 
iki depremin ardından enkaz altında kalanlar 
için kurtarma çalışmaları sürerken deprem 
bölgesi için de yardım kampanyaları devam 
ediyor. Bu kapsamda Bursa Teknik Üniversi-
tesi’nde (BTÜ) başlatılan yardım kampanyası 
BTÜ personel ve öğrencileri iş birliği ile devam 
ediyor.  n 2. sayfada

Türkiye’nin doğusunda 10 ilde yıkıma sebep olan 
7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş 
depreminin 78. saati geride kaldı. Dünyanın 
birçok ülkesinden gelen arama kurtarma ekiple-
riyle ortak çalışan Türk arama kurtarma ekipleri, 
dün geceden bu yana birçok canı enkaz altından 
sağ çıkarmayı başardı.  n 4. sayfada

Bursa’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin 
de yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 
gözaltına alınan kadın sürücü tutuklandı. Kazanın 
ardından gözaltına alınan Ö.S. (37), emniyetteki 
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.S, çı-
karıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, “taksirle 
birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına 
neden olma” suçundan tutuklandı. n 3. sayfada
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BTÜ’de afet bölgesine 
yardım seferberliği

Erdoğan:

“Hak isteyenin hakkını verin.  
Baş kaldıranın başını kesin”
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11yikim 
siddeti -

- -
Türkiye’nin 10 kentinin büyük yıkımına 

yol açan ve kamuoyunda yüzeysel tartış-
malara sahne olan Kahramanmaraş mer-
kezli depremin, bilimsel olarak yapılan 
analizleri nasıl bir büyük afetle karşı karşıya 
kaldığınızı gözler önüne seriyor. Tarihte 
benzerine rastlanmadığı yerli ve yabancı 
uzmanlar tarafından dillendirilen Kahra-
manmaraş merkezli 2 deprem, bilimsel 
verileriyle de akıllara durgunluk veriyor.  

İşte yerbilimci Prof. Dr. Cenk Yaltırak, 
depremin ardından kaleme aldığı bir makale 
ile yaşanan gerçekleri ve maruz kaldığımız 
bin yılın depremini bilimsel verilerle ortaya 
koydu. Prof. Dr. Cenk Yaltırak’ın depremin 
ikinci günü kaleme aldığı makalesi şöyle, 
“ Şimdi size kısaca herkesin anlayabileceği 
sadelikte dünkü 2 depremin aslında kay-
dedilen 7.7/7.6 değil, şiddet/ enerji boşalımı 

parametresine göre 11 şiddetinde olduğunu 
anlatmaya çalışacağım. Depremde gerçek 
güç tanımlaması ve ölçümü yeryüzüne ya-
kınlığı ve süresine bakılarak hesaplanır. 
Bu ana kriter’e göre bakınca “9 saat gibi 
çok kısa bir zaman aralığında” 7’nin üze-
rinde aynı bölgede deprem olduğu bugüne 
kadar dünyada hiç görülmemiş ve yaşan-
mamış bir olay. Dünkü yaşanan iki deprem 
birbirine (30 km) yan yana sayılabilecek 
bir lokasyonda olmuştur. Bu da bugüne 
kadar görülmüş bir şey değil. Burada birçok 
cahil, bilgisiz ve kötü niyetli insan Japon-
ya’daki yaşanan 9 şiddetinde ki depremle 
bunu ölçüyor. Japonya’daki deprem; kıyıdan 
110 km. açıkta, okyanusun 28 km. altında 
yaşanmıştır. Bizim depremimiz ise yeryü-
züne sadece 7 km. gibi çok çok yakın 
mesafe de olmuştur. 2. önemli aradaki 
fark ise, iki depremin arasındaki süredir. 
Japonya’daki deprem 36 saniye, dünkü 
yaşanan depremler ise toplam da 103 
saniye gibi bugüne kadar yaşanmamış bir 
uzunlukta sürmüştür. Bu o kadar büyük 

ve şiddetli bir deprem ki Trabzon’dan 
Hatay’a (885 km) Eskişehir’den 

Kars’a kadar (1340 km) büyük bir 
coğrafyada çok ciddi hissedildi. 

60 EN GÜÇLÜ NÜKLEER  
BOMBAYA EŞDEĞER 

Peki bu depremin yı-
kım gücünü bilmeyenlere 
nasıl gösterebiliriz? 8 
şiddetindeki bir deprem 

60 megatonluk bir 
atom bombası kadar 

enerji üretir. Dün-
kü 2 deprem 7.7 

ve 7.6 şiddetindeydi. Şu an dünyadaki en 
güçlü nükleer savaş başlığı sadece 2 me-
gaton! İşte bu kadar büyük coğrafyada, 
bu kadar etkili olmasının sebebi yere ya-
kınlığı ve çok uzun sürmesindendir. Yani 
dünkü deprem; 120 megaton güç çıkışı ile 
tarihte görülmemiş bir enerji boşalmasına 
sebep olmuştur. (60 en güçlü nükleer 
bomba gücünde) “2 megaton ne demek, 
yıkıcı güç olarak ne yapar” sorarsanız; Ja-
ponya Nagazaki’ye atılan atom bombası 
1.2 megaton gücündeydi. İşte biz dün arka 
arkaya “tarihte eşi benzeri yasanmamış 
devasa büyüklükte” iki deprem yaşadık. 
Bunları bilelim ve “lütfen paylaşalım” ki 
insanlar bilgi kirliliğinde dezerformasyona 
maruz kalmasınlar.  

TÜRKİYE 3 METRE HAREKET ETTİ 

Son 200 senede Türkiye’de 13 tane 
7’nin üzerinde deprem yaşanmış. İlk defa 
9 saat arayla bu kadar şiddetli 2 deprem 
bu coğrafya da meydana gelmiş... Daha 
önce böylesi hiç olmamış, görülmemiş! 
Bu bir ilk. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volka-
noloji Enstitüsü Başkanı Carlo Doglioni : 
“Türkiye, 30-40 saniye içinde üç metre 
hareket etti! Bu daha önce yaşanmış, gö-
rülmüş bir durum değil. Bu o kadar güçlü 
ve şiddetli bir deprem ki yıkılan binaların 
hepsi depremin enerji dalga boyunun 
gittiği yöne doğru yıkılmış. Maraş’ın dağ 
silsilesinde yaklaşık 40 km’lik bir yarık 
oluştu. Bu olağanüstü bir durum. Türkiye 
3 metre Arap Yarımadası’na doğru kaydı. 
Kahramanmaraş’taki depremler o kadar 
şiddetliydi ki Grönland ve Danimarka’da 
da hissedildi.”  

(Kadir Umut PEHLİVAN)

Türkiye’de  
10 ilde büyük 

yıkıma yol açan 
Kahramanmaraş 

merkezli 7.7 ve 7.6 
büyüklüğündeki 

depremlerin, 
yıkım şiddetinin 

11 olduğunu ifade 
eden Yerbilimci 

Prof. Dr Cenk 
Yaltırak, arka 

arkaya yaşanan 
buiki depremin 

tarihte eşi 
benzerinin 

görülmediğini 
ifade etti.  

Bin yılın afetinde 
korkunç gerçek:

Türk yerbilimci 1963 İstanbul doğumlu. İstan-
bul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakülte-
si’nin Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde profesör 
olarak çalışmaktadır. Marmara Denizi’nin tek-
tonik yapısı üzerine araştırmalarıyla tanınmak-
tadır. Yaltırak, 1987’de Trakya Üniversitesi’nden, 
1992’de İTÜ’den mezun oldu. Yüksek lisansını 
1996’da İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
İşletmeciliği Enstitüsü’nde Deniz Jeolojisi ve Je-
ofiziği Bölümü’nde, doktorasını ise 2003’te İTÜ 
Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü’nde tamamladı. 
2009 yılında doçent, 2014 yılında profesör 
oldu. Yüksek lisans ve doktora tez araştır-
malarını sırasıyla Güney Trakya sahilleri ve 
Edremit Körfezi jeolojisi üzerinde yaptı. Bu böl-
gelere ek olarak, 2000-2001 yıllarında 
Kanada’nın Newfoundland Memorial Üniver-
sitesi’nde Marmara Denizi üzerine de çalışmaya 

başladı. Bu konudaki üstün nitelikli araştır-
maları sayesinde 2003 yılında Türkiye Bilimsel 
ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 
Teşvik Ödülü’nü, doktorasını tamamla-
madan kazanan ilk araştırmacı oldu. 
Araştırma sahasının önemli akademik 
dergilerinden Marine Geology tarafın-
dan iki kere özel sayı editörlüğüne 
davet edildi. Yaltırak, araştırmalarında 
sismik verilere ek olarak tarihsel de-
prem kayıtlarını da kul-
lanmaktadır. “Ne 
Olacak Bu 
Dünyanın Hali?” 
adlı çevrimiçi 
tartışmalara ev 
sahipliği yap-
maktadır.

Yerbilimci/Prof. Dr Cenk YALTIRAK

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), tüm yükseköğretim 
kurumlarında bahar eğitim ve öğretim döneminin 
açılışının ikinci bir duyuruya kadar geçici olarak 
ertelendiğini bildirdi. 
YÖK’ten, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
ardından yükseköğretim kurumlarında bahar 
dönemindeki eğitim ve öğretim faaliyetlerine il-
işkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şu 
ifadelere yer verildi: “Kahramanmaraş merkezli 6 
Şubat 2023 günü meydana gelen ve 10 ilimizi 
doğrudan etkileyen deprem nedeniyle bu bölge-
den olup diğer illerdeki yükseköğretim kurum-
larımızda öğrenim gören öğrencilerimizin 
eğitim ve öğretime katılamayacak olmaları, bu 
öğrencilerimizden bir kısmının yakınlarının 
afetten doğrudan etkilenmiş olmaları, yük-
seköğretim kurumlarımızdaki başta 
öğrencilerimiz olmak üzere akademik 
ve idari personelimizin arama, kur-
tarma ve yardım faaliyetlerine katıl-
maları dikkate alınarak tüm 
yükseköğretim kurumlarımızda 
bahar eğitim ve öğretim dönem-
inin açılışı ikinci bir duyuruya 
kadar geçici olarak ertelen-
miştir.” (AA)

“Asrın felaketi,  
10 büyük ilimizde 
çok büyük yıkımlara 
sebep oldu”
n Haberi 6’da

adli tahkikatlar 
başlatıldı

Depreme maruz kalan  
illerde binaları yapanlar  
ve sorumlularla ilgili 

n Haberi 6’da

TBMM Başkanı Şentop, her bir mil-
letvekilinin en az bir maaşını AFAD’ın 
yardım kampanyasına bağışlayarak dep-
remde zarar gören vatandaşlara destek 
vermesi çağrısında bulundu. Şentop, “Ben 
de AFAD’a 3 maaşımı bağışlamış bulu-
nuyorum.” ifadesini kullandı. TBMM Baş-
kanı Mustafa Şentop, yazılı açıklamasında, 
6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 10 
ili etkileyen deprem afeti sebe-
biyle aziz milletin her bir 
ferdinin yardımlaşma 
konusunda seferber-
lik ruhuyla gösterdiği 
gayret ve fedakar-
lıkların, her türlü 
övgüyü hak etti-
ğini dile getirdi. 

Şentop’tan milletvekillerine 
maaş bağışlaması çağrısı

n 6. sayfada

 
20 Şubat’a kadar uzatıldı
YARIYIL TATİLİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Yaşadığımız deprem felaketi 
nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 
Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” ifadesini kullandı. Bakan Özer, 
sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş 
merkezli depremin ardından okullarda eğitim öğretim faaliyetlerine 
başlanma sürecine ilişkin açıklamada bulundu. n 6. sayfada

Otoyolda 4 ölümlü 
kazaya 1 tutuklama

Nilüfer Arama Kurtarma, 1’i 
kız çocuğu 4 kişiyi sağ kurtardı

MPAK ekipleri mucize 
kurtuluşa eşlik etti

YÖK’ten bahar 
dönemi kararı
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BTÜ personel ve öğrencileri Kah-
ramanmaraş merkezli olarak mey-
dana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma 
neden olan depremin yaralarını sar-
mak için tek yürek oldu. Elektrikli 
ısıtıcı, mont, ayakkabı, polar, yastık, 
jeneratör, ekmek, su, konserve ve 
hazır gıda gibi ürünlerin yer aldığı 
deprem malzemeleri deprem bölge-
sine gönderilmeye başlandı. Elektrikli 
ısıtıcı, kömür sobası,cep ısıtıcısı, po-
werbank, jeneratörçocukve erişkin 
montu kadın ve erkek ayakkabıları, 

kadın ve erkek polarları, yağmurluk, 
panço uyku tulumu, yastık, yatak ve 
nevresim takımı, tek kullanımlık ta-
bak- bardak, çatal, kaşık tava, ketıl 
ve yiyecek malzemelerinin bulunduğu 
yardım kolileri Sağlık Kültür ve Spor 
Dairesi Başkanlığı B Blok fuaye ala-
nında toplanmaya devam ediyor. 
Depremden etkilenen illere yardım 
gönderilmesi için BTÜ’de ilan edilen 
seferberlik sonrası yardımların or-
ganize halde yapılabilmesi içinde bü-

yük bir dikkatle çalışılıyor.  

KIŞLIK MALZEME TEMİNİ İÇİN  
SEFERBERLİK BAŞLATILDI 

Mevsim şartları ve havanın soğuk 
oluşunedeniyle öncelikle kışlık mal-
zemelerin teminine yoğunlaşılanB-
TÜ’de uygunsuz hava koşulları ve 
iklime karşı dışarıda kalan insanlar 
için uyku tulumu, polar, battaniye, 
kışlık kıyafet gibi malzemelerin te-
minine gidiliyor. Meyve suyu, ışıldak, 

bebek bezi, hijyen malzemeleri, 
mont, bot, enerji verici gıdaların da 
kolilendiği yardım malzemeleri öğ-
rencilerin yardımıyla tırlara taşınıyor. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı’nın (AFAD) açıklamış olduğu 
öncelikli ihtiyaç listesi doğrultusunda 
teminlerin devam ettiği BTÜ’de Sos-
yal Yardımlaşma ve Dayanışma Va-
kıfları ile koordinasyonlu çalışma 
da devam ettiriliyor.  

(Bülten)

Gürsu Belediyesi Gönüllü Arama 
Kurtarma Ekibi GÜRAK 18 kişilik eki-
biyle Kahramanmaraş’a, 20 kişilik yerel 
destek ekibi Malatya’ya, 5 kişilik destek 
ekibi Hatay’a gitti. Kahramanmaraş’ın 
Dulkadiroğlu ilçesinde kurulacak olan 
sahra çadırı ve yemekhanesi için de 
kampanya başlatan Gürsu Belediyesi 
11 kişilik ekibini de gece saatlerinde 
yolcu etti. 

GÜRSU BELEDİYESİ  
AFET BÖLGESİNDE  
ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 

Işık’ın ekibi ile beraber afet gününden 
bu yana başlattığı kampanyalarda bir 
çok afet bölgesine fiziki yardım ulaştı-
rıldı. Belediyenin tüm imkanlarını pro-
fesyonel ekibi ile sahaya çıkaran Mustafa 
Işık,” Afette yardımlar farklı şekilde 
ulaştırılıyor, çünkü ihtiyaç tespitini 
daha rahat yapabiliyoruz. Arama kur-
tarma faaliyetleri kadar depremzedeler 
için de yemek ve barınma ihtiyacı mü-

him. Dolayısıyla Kahramanmaraş’ın 
Dulkadiroğlu ilçesi için ilçemizde sahra 
yemekhanesi ve çadırına ithafen bir 
kampanya başlattık. İhtiyaçları hazır-
lıyoruz ancak ekip de çok önemli bir 
ihtiyaç o nedenle hemen koordine olup 
11 kişilik ekibimiz de bölgeye yolladık. 
İnşallah oradaki insanlarımıza yardımcı 
olacaklar” dedi. Gürsu Belediyesi deprem 
için tüm çalışmalarını Kültür Merkezi’n 
koordine edip yardımları toplayıp, tas-
nifleyip akabinde bölgeye ulaştırıyor. 
(İHA)

İnegöl’de yaşayan 11 yaşındaki Nisanur Çiftçi, 
para dolu kumbarasını depremzedelere gönderdi. 
Küçük kızın bıraktığı not ise okuyanları duygu-
landırdı. 

İnegöl’de 5. sınıf öğrencisi Nisanur Çiftçi, elin-
deki kumbarasını getirerek yardım toplayan İnegöl 
Posof Derneği yönetimine teslim etti. Kumbara 
içerisindeki 250 TL’lik bozuk para AFAD hesabına 
yatırıldı. Kumbara üzerine “Merhaba ben Nisanur. 
Sizlerin adına çok üzgünüz. Çok geçmiş olsun. 
Allah yardımcınız olsun. Bu kumbaradaki para 
benden daha çok size lazım” diye not yazan küçük 
Nisanur, bu hareketiyle herkesi duygulandırdı ve 
örnek oldu. (İHA)

Tüm Türkiye, büyük yıkıma yol 
açan depremin yaralarının sarılması 
için seferber oldu.  Türkiye’nin dört 
bir yanında olduğu gibi Nilüfer’de de 
vatandaşlar bölgedeki afetzedelere des-
tek olabilmek için ellerinden geleni 
yapıyor. Nilüfer Belediyesi’nin depremin 
hemen ardından başlattığı yardım kam-

panyasına destek, günlerdir aralıksız 
devam ediyor. Nilüfer Belediyesi yar-
dımseverlerin büyük desteğiyle bölgeye 
şimdiye kadar 150 TIR dolusu gıda, 

odun, ısıtıcı, hijyen malzemesi gibi acil 
ihtiyaç malzemesi yolladı.  Üç ayrı nok-
tada toplanan yardımlar, binlerce gö-
nüllü vatandaşın da desteğiyle kolilenip 

TIR’larla bölgeye yollanıyor. Depremden 
etkilenen illere giden TIR’lardaki mal-
zemeler, buralarda afetzedelere ulaş-
tırılıyor. Bölgede en çok çadır, kontey-
ner, uyku tulumu, ısıtıcı, battaniye, 
hijyen malzemeleri, bebek bezi ve ma-
ması, jeneratör, içme suyu, ekmek,  
powerbank gibi malzemelere ihtiyaç 
duyulduğu belirterek vatandaşların 
yardımları bu ihtiyaçları dikkate alarak 
yapmaları istendi. Nilüfer Belediyesi’nin 
deprem bölgesine gönderdiği sağlık 
görevlileri ve gönüllü personel de, dep-
rem bölgesinde yardım çalışmalarına 
katılıyor.  

(Bülten)

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 
Sertaslan yaptığı basın açıklamasında yar-
dım verilerini açıklarken, Gemliklilere te-
şekkür ederek yardımlara devam etme 
çağrısında bulundu. 

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE 
Gemlik Belediyesi’nin lojistik ve ikmal 

desteğiyle görevli oldukları Kahramanma-
raş’a 24 kişilik ekiple giden mahalle afet 
gönüllüleri buradaki kurtarma çalışmalarına 
katılırken, kurtarma çalışmalarında dep-
remin 58. saatinde yıkılan bir binadan 2,5 
yaşındaki bir çocuğu canlı olarak çıkarttı. 
Gemlik Belediyesi tarafından bölgeye gön-
derilen loder, jcb ve ekskavatör enkaz kal-
dırma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 
Gemlik Belediyesi’nin engelsiz taksisi bölgede 
yaşayan engellilere hizmet vermek üzere 
51 koli sağlık malzemesiyle yola çıktı. 

BİNLERCE YARDIM  
MALZEMESİ ULAŞTI 
Gemlik Belediyesi tarafından kurulan 

koordinasyon merkezine vatandaşlar ta-
rafından depremzedelerin ihtiyaçlarına yö-
nelik binlerce yardım malzemesi getirildi. 
Bu malzemeler gönüllü çalışan gençler ta-
rafından paketlenirken yine gönüllü tırcılar 
tarafından deprem bölgesine götürülüyor. 
Gemlik Belediyesi’nce yardım toplama mer-
kezinde vatandaşlar tarafından toplanan 
32 tır, 2 kamyon ve 1 kamyonet ihtiyaç 
malzemesini Hatay başta olmak üzere AFAD 
koordinasyonunda depremden etkilenen 
bölgelere gönderdi. 

SERTASLAN, “YARALARI  
SARMAK İÇİN TÜM 
İMKANLARIMIZI KULLANIYORUZ” 
Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur 

Sertaslan deprem bölgesine malzeme desteği 
sağlayan Gemliklilere teşekkür ederken, üç 
gündür yardım malzemelerinin vatandaşlar 
tarafından akın akın yardım toplama mer-
kezlerine ulaştığını ve deprem bölgelerine 
gönderildiğini, “İlk gün Gemlikli hemşehri-
lerimizle gurur duyuyorum diye açıklama 
yapmıştım, o gurur artarak devam ediyor. 
Yardım çalışmalarımız halen sürüyor. Ata-
türk’ün Türkiye’yi emanet ettiği gençler sizin 
yolladığınız yardım malzemelerini hazırlıyor. 
Belediye personelimiz gerek deprem bölge-
sinde kurtarma faaliyetlerine katılarak gerekse 
ilçemizde yolladığınız yardım malzemelerini 
hazırlıyor. Bütün sivil toplum örgütleri ve 
siyasi partiler işin içine elini koydu. Hepimiz 
bir arada depremden etkilenen yurttaşların 
yaralarını sarmak için çabalıyoruz. Yardım-
larınıza lütfen devam edin” dedi. (İHA)

Afet bölgesine yardım kampanyası 
çerçevesinde günlerdir aralıksız çalışan 
Gürsu Belediyesi’nin bağış noktalarına 
sayısız insan ulaşıyor. Birçok çocuk 
ise depremdeki kardeşlerine ulaşa-
bilmek için kumbarasını getiriyor, 
evdeki oyuncaklarını kolileyip ulaş-
tırmaya çalışıyor. 

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa 
Işık’ın refakat ettiği yardım kampan-
yası sırasında Azra Ece’nin getirdiği 
ürünler ve söyledikleri herkesi duy-
gulandırdı. Gürsulu vatandaşlar afet 
bölgesine yardım ulaştırmak için tek 
yürek oldu. İlçede üç farklı noktada 
kurulan yardım toplama merkezlerine 
yardım yağıyor. Kolilerin arasında 
oyuncaklar, notlar da yer alıyor. Gür-
sulu Azra Ece Uçkun’un kendi elleri 
ile hazırladığı ve süslediği koli, herkesi 
duygulandırdı. Koliye oyuncak, bebek 
maması, bebe bisküvisi, koyduğunu 
anlatan Azra, “Başkanım ben bunları 
hazırladım oradaki kardeşlerime yol-
layacağım kumbaramdaki tüm paramı 
da getirdim lütfen yollar mısınız?” 
dedi. Azra’yı görünce çok duygulanan 
Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık 
ise, “Güzel çocuğumuz gönlünce koli 
hazırlamış hepsini yollayacağız. Çok 
üzgünüz ama bir o kadar da güçlü 
hissediyoruz kendimizi. Biz çok büyük 
bir milletiz. Yediden yetmişe böyle 
kenetlenmemize diyecek bir söz bu-
lamıyorum.” diye konuştu. Kumbara 
ve para isteği AFAD’a yönlendirilen 
Azra Ece ve Gürsu Belediye Başkanı 
Mustafa Işık yardım kolisini araca 
birlikte yükledi. (İHA)

İznik’te başlatılan yardım kam-
panyasında İznikliler deprem bölgesi 
için 15 tır yardım yolladı. 

Tüm Türkiye’yi yasa boğan dep-
rem felaketine karşı başlatılan yar-
dımlar İznik’te ilk günden itibaren 
hazırlanmaya başladı. Depremin he-
men ardından ilçede alınan kararla 
başlayan yardım çağrısına vatandaşlar 
büyük destek verdi. İznik’ten deprem 
bölgelerine AFAD’dan gelen talepler 
çerçevesinde çocuk kıyafeti, battaniye, 
su, mont, çocuk ayakkabısı, çocuk 
bezi, ısıtıcı, gıda ürünleri, çocuk ma-
ması, yetişkin kıyafetleri, hijyen ürün-
leri, halı ve yakacak odundan oluşan 
yardım ürünlerinden 15. tır bugün 
itibariyle yola çıktı. 

KADINLAR EVLERİNDE  
FIRINCILAR DÜKKÂNLARINDA  
EKMEK YAPTI 
İznik’te yapılan Ekmek yardımı 

çağrısıyla kadınlar evlerinde, fırıncılar 
iş yerlerinde seferber oldular. Geceden 
yoğrulan ekmek hamurları sabahın 
erken saatlerinde fırınlardan çıkar-
tılarak belediyeye getirildi. Gerek ilçe 
merkezinden gerek köylerden gelen 
köy ekmekleri paketlenerek kolilendi. 
İznik’te ki yardım faaliyetleri Belediye 
Hizmet Binasında oluşturulan Ko-
ordinasyon Merkezinde toplanarak 
ürün gruplarına ayrılıyor. Ayrı ayrı 
paketlenen tüm ürünler paletlerle 
ayrı ayrı tırlara yükleniyor. Yardım 
faaliyetleri aralıksız devam ediyor. 
İznik Kaymakamı Recai Karal ve Be-
lediye Başkanı Kağan Mehmet Usta 
merkezde yardımların koordinesini 
yürütüyor. (İHA)

BTÜ’de afet bölgesine 
yardım seferberliği

Türkiye’yi yasa boğan 
Kahramanmaraş 

merkezli iki depremin 
ardından enkaz 

altında kalanlar için 
kurtarma çalışmaları 

sürerken deprem 
bölgesi için de yardım 
kampanyaları devam 
ediyor. Bu kapsamda 

Bursa Teknik 
Üniversitesi’nde 
(BTÜ) başlatılan 

yardım kampanyası 
BTÜ personel ve 

öğrencileri iş birliği ile 
devam ediyor. 

Gemlik’te yaşayan vatandaşlar, 
Kahramanmaraş merkezli 
yaşanan depremin yaralarını 
sarmak için tek yürek oldu. 
Gemlik Kaymakamlığı ve 
Gemlik Belediyesi bünyesinde 
oluşturulan yardım merkezince 
depremin yaşandığı bölgelere 32 
tır, 2 kamyon ve 1 kamyonet 
ihtiyaç malzemesi gönderilirken, 
vatandaşlar tarafından yardım 
toplanmaya devam ediyor.

Gürsu Belediyesi deprem 
afetinin yaşandığı ilk andan 
itibaren çok hızlı koordine olarak 
ekiplerini bölgeye yönlendirdi.

Nilüfer’den deprem bölgesine 150 TIR gittiNilüfer Belediyesi’nin deprem 
bölgesi için başlattığı yardım 
kampanyasına büyük destek 

veren vatandaşlar 4’üncü 
günde de kolilerce eşya ve 

gıda maddesi taşıdı. Nilüfer 
Belediyesi 4 günde bölgeye 

içinde acil ihtiyaçların 
bulunduğu 150 TIR yolladı.

Gürsu’dan 11 kişilik ekip 
sahra çadırına gidiyor

Minik Nisanur kumbarasını bağışladı

“Kumbaradaki 
paramı yollar mısın 
Mustafa amca”

İznik’ten deprem 
bölgesine 15 tır 
yardım malzemesi



Orhangazi’deki olay  İznik Yolu 
üzerinde bulunan bir orman ürün-
leri firmasında meydana geldi. Alı-
nan bilgiye göre, orman ürünleri 
işletmesinde makinede tomruk ke-
simi yapan Adem Güler (52) tom-
ruğun makineden düşmesi ile tom-
ruğun altında kaldı. 

ÇALIŞANLAR ÇIKARDI 
Olay sonrasında çalışanlar he-

men tomruğu kaldırarak ağır yaralı 
haldeki Adem Güler’i tomruğun al-

tından çıkardı. Olay yerine sevk 
edilen ambulansla Orhangazi Devlet 
Hastanesine kaldırılan talihsiz adam 
burada doktorların tüm müdaha-
lesine rağmen kurtarılamayarak ha-
yatını kaybetti. Mesai arkadaşları 
ve yakınları Adem Güler’in ölümü-
nün ardından hastanede gözyaşla-
rına boğuldu. Polis ekipleri olayla 
ilgili soruşturma başlattı. Adem 
Güler’in evli ve 1 çocuk babası ol-
duğu belirlendi (İHA)
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SAKARYA

KOCAELİ
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İSTANBUL
KIRKLARELİ
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18:39
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BURSA
CUMA

4/-1

PAZAR

6/-4

CUMARTESİ

6/-4

6/0 İMSAK İYE

Kazanın ardından gözaltına alınan Ö.S. 
(37), emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildi. Ö.S, çıkarıldığı nöbetçi 
sulh ceza hakimliğince, “taksirle birden 
fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına 
neden olma” suçundan tutuklandı. Oto-
yolda 5 Şubat’ta meydana gelen kazada, 
İstanbul istikametine seyreden Yakup Terzi 
idaresindeki 34 KT 1194 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kay-
betmesiyle soldaki bariyere çarptıktan 
sonra savrularak yolun sağında durmuştu. 
Kazayı görüp yaralılara yardım etmek için 

yolun sağ şeridinde duran Bünyamin Siv-
ri’nin kullandığı 34 BLK 062 plakalı araç 
ve Şehmuz Karabulut idaresindeki 34 NK 
7990 plakalı otomobil ile yardım amaçlı 
araçlarından inen yolculara, Ö.S’nin kul-
landığı 34 ZM 9005 plakalı otomobil çarp-
mıştı. Kazada Cansu Bağış (23), Serpil 
Terzi Çağşak (47), Betül Nur Terzi (25) ile 
Naz Terzi (15) hayatını kaybetmiş, Yakup 
Terzi (57), Ö.S, Bünyamin Sivri (34), D.N.S. 
(8), Ö.Y.S. (10), Reyhan Mahmasahatova 
(31), Serkan Çalık (34) da yaralanmıştı. 
(AA)

Bursa’da 4 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin de 
yaralandığı zincirleme trafik kazasına ilişkin 

gözaltına alınan kadın sürücü tutuklandı.

Bursa’da mobilya imalatı yapan 
fabrika alev alev yandı. Patlamalarla 
beraber imalathaneden depoya sıçrayan 
yangın kontrol altına alındı. 

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi’ye 
bağlı Panayır Mahallesi 3. Pazar So-
kak’ta bulunan mobilya imalatı yapan 
fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede 
patlamalarla birlikte büyüyen alevler, 
imalathane kısmından depoya sıçradı. 
Alevleri gören çevredeki vatandaşlar 
durumu Bursa Büyükşehir Belediyesi 

itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine 
itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yan-
gını kontrol altına alırken, alevler dron 
ile havadan da görüntülendi. Dumanlar 
şehrin yüksek noktalarından gözlem-
lendi. Fabrikada çalışanların endişeli 
bekleyişleri de kameraya yansıdı. Olay-
da can kaybı yaşanmazken, fabrika 
kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış 
sebebi araştırılıyor. 

(İHA)

Enkazda arama kurtarma çalışması yü-
rüten ekipler, depremin 4’üncü günü saat 
05.00 sıralarında İslahiye’nin Atatürk Ma-
hallesi Şehit Süleyman Şen Caddesi Gür 
Apartmanı’nın enkazında yaptığı çalışmada, 
4 kişilik Aykut ailesinin cansız bedenine 
ulaştı. Yaklaşık 73 saat sonra enkaz altından 
çıkarılanların Uzman Çavuş Sırrı Aykut, eşi 
Hacer Aykut ile çocukları Göktuğ (3) ve Al-
parslan (1) olduğu belirlendi. Deprem ha-
beriyle, kızı, damadı ve torunlarından haber 
almak için Mustafakemalpaşa’dan Gazian-
tep’e giden İsmail Kara ve ailesinin, enkaz 
başındaki umutlu bekleyişi yasa döndü. 
Hacer Aykut ve ailesinin ölüm haberi, Mus-
tafakemalpaşa’yı yasa boğdu. (İHA)

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 
depremde çöken evin enkazından 
kurtarılan anne ve 2 çocuğu, Bur-
sa’nın İnegöl ilçesine getirilerek, bu-
rada tedavi altına alındı. 

6 Şubat günü Kahramanmaraş 
merkezli depremlerde Ga-
ziantep’in Nurdağı il-
çesindeki evlerinin 
çökmesi sonucu 
Kader Ercan (30), 
6 yaşındaki oğlu 
Resul Yakup ve 2 
yaşındaki kızı Ay-
bike enkaz altın-
da kaldı. Kadının 
eşi Abdukadir Er-
can ve eniştesi Hakan 
Ateşoğlu, 12 saat süren 
çalışmaları sonucu anne ve 
2 çocuğu yaralı olarak enkazdan kur-
tardı. Yaralı olarak kurtarılan anne 
ve iki çocuğu, olay yerine gelen ağabey 
Murat Özel’in aracıyla Bursa’nın İne-
göl ilçesine getirildi. Yaralı olan anne 
ve çocukları İnegöl Devlet Hastane-
sinde tedavi altına alındı. Depremi 

anlatan anne Kader Ercan, “Gece 
uyandım, resmen yıkımdı. Oğlumu 
uyandırdım. Kızımı kucağıma alıp 
kaçarken, kaçamadan ev üzerimize 
yıkıldı. Yıkımda enkazın altında kızım 
kolumun altında, oğlum ise ayağının 

dibindeydi. Kızımı kaldırıp 
nefes almasını sağladım. 

Üfleyerek çocuklarıma 
nefes aldırdım. Çok 
bağırdım ama sesimi 
duymadılar. Bir süre 
sonra ayağımızın al-
tından bir ışık açıldı. 
O açılmasaydı biz 

nefes alamazdık. 
Sonra eşim ve eniştem 

geldi. Sonra kıra kıra aç-
tılar. 12 saat sonra enkaz-

dan çıkarıldık. İnegöl’den ağa-
beyim bizi alıp İnegöl’e getirdi” dedi. 
İnegöl’e getirilen aile, İnegöl Devlet 
Hastanesinde tedavi altına alındı. 
İnegöl Kaymakamı Eren Arslan ve 
Emniyet Müdürü Erdoğan Baydemir, 
aileyi hastanede ziyaret ederek, geç-
miş olsun dileklerini iletti. (İHA)

Bursa’da yoğun kar yağışı nede-
niyle mahsur kalan bir kişi jandarma 
ekiplerince kurtarıldı. Nilüfer’e Gün-
gören Mahallesi’ndeki bir maden 
ocağında bekçi olarak görev yapan 
E.Ö. (57) yoğun kar yağışından yol-
ların kapanması nedeniyle mahsur 
kaldı. Ailesinin durumu 112 Acil 
Sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine 
bölgeye Jandarma Arama Kurtarma 
(JAK) ve diğer kurumlardan oluşan 
24 kişilik ekip sevk edildi. E.Ö, yak-
laşık 9 saatin ardından bulunduğu 
yerden jandarma ekiplerince kurta-
rıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu 
öğrenilen E.Ö, kontrol amaçlı Bursa 
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne götürüldü. (AA)

Nilüfer Belediyesi kırsal mahal-
lelerde günlerdir karla mücadeleyi 
aralıksız sürdürdü. Ekipler hafta so-
nundan bu yana, 40 mahallede etkili 
olan kar yağışında toplam 2500 ki-
lometre yol açtı. Nilüfer Belediyesi 
karla mücadele ekipleri hafta so-
nunda etkili olmaya başlayan kar 
yağışında kapanan yollar için seferber 
oldu. Günlerdir aralıksız çalışan ekip-
ler, 40 mahallede yol açma ve tuzlama 
çalışması yaptı. Yaklaşık 110 perso-
nelle iki vardiya halinde çalışan karla 
mücadele ekipleri, Kadriye, Atlas, 
İnegazi, Maksempınar, 30 Ağustos 
Zafer gibi mahallelerde karla kapanan 
toplam 2500 kilometrelik yolda karla 
mücadele gerçekleştirdi.  Devam 
eden yağış nedeniyle kapanan yolları 
tekrar açan ekipler, bir yandan da 
tuzlama çalışması yaptı.  Nilüfer Be-
lediyesi, karla mücadele çalışması 
kapsamında şimdiye kadar toplam 
500 ton tuz kullandı. (Bülten)

Bursa’da depremzedelere yardım 
adı altında dolandırıcılık yaptığı be-
lirlenen zanlı tutuklandı Merkez 
üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve 
Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem-
lerin ardından, depremzedelere yar-
dım adı altında dolandırıcılık yaptığı 
iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli 
tutuklandı. Bursa Cumhuriyet Baş-
savcılığınca yapılan açıklamada, “bi-
lişim sistemlerini aracı kullanmak 
suretiyle dolandırıcılık” suçu kapsa-
mında yürütülen soruşturma çer-
çevesinde şüpheli U.G’nin, Whatsapp 
üzerinden IBAN numarası paylaşarak 
deprem mağdurlarına maddi ve ayni 
yardım etme vaadiyle dolandırıcılık 
yaptığının tespit edildiği belirtildi. 
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Yan-
kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amir-
liğince gözaltına alınan şüphelinin, 
emniyetteki işlemlerinin ardından 
adliyeye sevk edildiği ve çıkarıldığı 
nöbetçi sulh ceza hakimliğince “bi-
lişim sistemlerini aracı kullanmak 
suretiyle dolandırıcılık” suçundan 
tutuklandığı bildirildi. Açıklamanın 
devamında, şüphelinin kullandığı 
banka hesap numarasına bloke ko-
nulduğu ifade edilerek Bursa Cum-
huriyet Başsavcılığınca soruşturma-
nın titizlikle yürütüldüğü, soruştur-
manın safahatı ve sonucu hakkında 
bilgi verileceği kaydedildi. (AA)

  
Mustafakemalpaşa’ya düştü
Deprem ateşi

Kahramanmaraş merkezli iki ayrı 
depremin vurduğu Gaziantep’in 
İslahiye ilçesindeki facianın ateşi 
Mustafakemalpaşa’ya düştü. 2 
yıldır bölgede Uzman Çavuş 
olarak görev yapan Sırrı Aykut, 
eşi Hacer Aykut ve iki çocuğu 
hayatını kaybetti.

Orhangazi’de bir orman 
ürünleri üreten firmada çalışan 
bir şahıs, devrilen tomruğun 
altında kaldı. Ağır yaralanan 
şahıs kaldırıldığı hastanede 
doktorların tüm müdahalesine 
rağmen kurtarılamayarak 
hayatını kaybetti.

Nurdağı’nda kurtarıldılar 
Bursa’da şifa bulacaklar

Tomruğun altında can verdi

Mobilya fabrikası 
alevlere  
teslim oldu

Nilüfer’de  
40 mahallede 
karla mücadele

Deprem 
dolandırıcısı 
tutuklandı

JAK, karda  
mahsur kalan 
kişiyi kurtardı



Bursa’dan Kahramanmaraş’a giden 
Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekip-
leri de 1’i Ayşe isimli kız çocuğu 
olmak üzere Mustafa, Cemal ve İb-
rahim isimli 4 kişiyi enkaz altından 
canlı çıkarmayı başardı. Kahraman-
maraş’ta yerle bir olan Şazibey Ma-
hallesi Ebrar Sitesi’nde jandarma ko-
mandolarla ile birlikte arama kur-
tarma çalışması yapan NAK ekipleri, 
60. saatte 30 yaşlarında isminin Ce-
mal olduğu öğrenilen bir erkek şahısla 
13 yaşındaki Ayşe isimli bir kız ço-

cuğunu canlı olarak çıkardı. 72. saate 
gelindiğinde eşi ve 1 çocuğu ile bir-
likte enkaz altında kalan Mustafa 
Beğendik isimli kişinin sesini duyan 
ekipler, Beğendik ile uzun süre ko-
nuşup soğukta donmaması için onu 
sürekli meşgul etti. Enkaz altındaki 
Beğendik’e eşi ve çocuğunun nerede 
olduğunu öğrenebilmek için sürekli 
sorular soran arama kurtarmacı Pınar 
Bulmuş, enkaz altındaki Beğendik’e 
moral verip sürekli konuşturarak ha-
yatta kalmasını sağladı. Kadın arama 

kurtarma eri ile Mustafa Beğendik 
arasında geçen diyalog, kameraya da 
yansıdı. Ekipler aynı binadan gece 
yarısı İbrahim Oluk isimli 72 yaşın-
daki bir kişiyi de sağ kurtardı.  

(İHA)
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Ülke olarak çok büyük bir afet ya-
şıyoruz inanın buna deprem demek 
çok hafif olur, neden mi? 

 
Yeryüzünde ilk defa 7.7 lik bir 

depremin 9 saat sonrasında aynı böl-
gede 7.6 lık bir deprem yaşanıyor, bu 
deprem yer yüzeyinin sadece 7 km al-
tında ve daha fenası bu süreç 103 sa-
niye boyunca yaşanıyor 

Yerbilimci/ Prof. Dr Cenk Yaltırak 
“Depremde gerçek güç tanım-

laması ve ölçümü yeryüzüne ya-
kınlığı ve süresine bakılarak 
hesaplanır.” 

Yukarıdaki paragraftaki bilgiler ışı-
ğında  

“06/02/2023 tarihinde yaşa-
dığımız depremlerin gerçek şid-
deti 11 ‘dir” 

“ama Japonya’da 9 şiddetinde 
deprem oluyor insanlara bir şey 
olmuyor” diye soranlara Japon-
ya’da ki 9 şiddetinde olan dep-
rem kıyıdan 110 km uzaklıkta ve 
okyanusun 28 km derinliğinde 
ve 36 saniye sürüyor yani iki çok 
farklı şeyi karşılaştırmak çok 
yanlış 

Bu kadar şiddetli olmasına rağ-
men bu deprem tek bir şehirde ya-
şansa inanın daha organize şekilde 
hem arama kurtarma hem de ba-
rınma, ısınma, yeme içme olanakları 
oluşturulabilirdi  

Ama depremin inanılmaz büyük-
lüğü hem de depremin 100.000 kilo-
metre kare, 10 farklı şehrimize 
yayılan etkileri hem de yoğun kış ko-
şulları düşünüldüğünde organizas-
yonda aksamalar yaşanması maalesef 
çok normal 

Yani bu 100.000 kilometre kare 
büyüklük İngiltere’nin, Portekiz’in 
yüzölçümünden daha büyük bir alan 

Tablo böyleyken bu tabloya ekle-
nen kar, kış, tipi, yolların depremde 
aldığı hasar eklenirse yaşanan bazı 
eksiklikleri anlamak sanırım daha 
mümkün olabilir 

Depremlerin altyapıya verdiği za-
rarı da göz önüne almak lazım, elek-
trik, su, doğalgaz şebekeleri 
depremde büyük zarar gördü ve yine 
önemli bir olay benzin istasyonlarının 
yere gömülü depoları zarar gördü ve 
deprem bölgesinde çalışacak makine 
ve araçların bu koşullarda çalışması 

çok zor olduğu için seyyar depolar ge-
tirildi 

Tüm bunlara rağmen devletimiz 
büyük devlete yakışan, millet için 
devlet anlayışıyla hiçbir bahaneye sı-
ğınmadan büyük bir mücadeleyi dep-
remin ilk günü henüz üstüne güneş 
doğmadanvermeye başlamıştır 

Mehmetçiğiyle, Polisiyle, Jandar-
masıyla, AFAD, Kızılay gibi kurumla-
rıyla STK’larıyla, tüm milletvekilleri 
ve bakanlarıyla devlet, ilk saatlerden 
beri sahada ve inanılmaz bir müca-
dele veriyor  

Milletimiz, devletinin ve kardeşle-
rinin yanında yer alarak, dünyaya in-

sanlık ve medeniyet dersi veriyor; 
Para yardımı yapamayan veya 

yapan Kızılay’a kan veriyor 
Bankaya gidemeyen cepten 

1866’ya DEPREM yazarak AFAD’ a 
20 TL destek veriyor 

IBAN’ lara maddi destek yağıyor 
Battaniyeler, montlar, botlar, 

bebek mamaları, bebek bezleri, gıda-
lar yurdun her yerinden tırlarla gidi-
yor, yollar yardım tırlarından 
kapanıyor 

Devlet ve millet bu koşullarda her 
bir canı, kediyi, köpeği, kurdu, kuşu 
kurtarmanın mücadelesini verirken, 
insanlar enkazın altında, yakınları 
gözü yaşlı şekilde onları ararken, ce-
nazeler henüz toprakla buluşmamış-
ken sosyal medya mecrasında devleti 
zayıf göstermeye, güçsüz göstermeye, 
yetersiz göstermeye ant içmiş lanetli 
toplulukların seçim sandıklarını dep-
rem bölgesine, enkazların üstüne kur-
ması insanlık adına utanç verici bir 
durumu bize gösteriyor 

Depremi yaşayan insanların her 
isyanı baş göz üstüne, onlar yaşadık-
ları acıyla, soğukla, açlıkla, susuzlukla 
her şeyi söylemeye, her isyanı yap-

maya hakları var  
Bu büyük depremlerin mağdurları 

ve yakınları sabırla acısını ve umu-
dunu yaşıyorken 

Sımsıcak evlerinde, sırça köşkle-
rinde, yemeklerinin içeceklerinin eşli-
ğinde bu ülkeye bu devlete bu millete 
düşmanlık için çalışan soysuzların bu 
acıyı siyasetlerine meze yapması 
insan olan herkesi yaralıyor 

Bu büyük acıları bile siyasi mal-
zeme haline getiren tasmalı muhalif-
lere, insanlık namına sesleniyorum 
“insanlık adına orada kimse var 
mı? 

Şu büyük acıyı yaşarken bile bana 
bu yazıyı yazdıran muhaliflere soru-
yorum “insanlık adına orada 
kimse var mı?” 

Yitirdiklerimize Allah’tan rahmet, 
yakınlarına sabır,  

Yaralılara şifa  
Deprem bölgesinde çalışanlara, 

bölgeye gücünce destek verenlere tak-
dir ve şükranla 

Devletim ve milletimle gurur du-
yarak 

Selam ve Saygıyla

Abdülkadir 
KARAKAYA

Orada 
kimse 

var mı?

Türkiye’nin doğusundaki 10 ilde yıkıma 
sebep olan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş 
depremlerinin ardından İçişleri Bakanlığı’nın 
talimatıyla Gaziantep’te koordinasyonla gö-
revlendirilen Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş bölgede incelemelerde bu-
lundu. En çok yıkımın yaşandığı Başpınar, 
Bademli, Yeni Bademli, Karahasanlı ve Belpınar 
Mahallelerini dolaşan Aktaş, incelemelerde 
bulunup gelen yardım ve kurtarma ekiplerini 
ivedilikle bu mahallelere yönlendirdi. 

“KURTARILAN HER BİR CAN  
BİZE UMUT OLUYOR, 2 SAAT  
ARABALARDA UYUYORUZ” 
Depremin birinci günü İçişleri Bakanlı-

ğı’nın talimatıyla Bursa Valisi ile birlikte 
hemen yola çıktıklarını anlatan Bursa Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
“Ben Gaziantep, Nurdağı ve İslahiye bölge-
sindeyim. Şu anda da kriz merkezine gör-
evimize devam ediyoruz. İlk günden itibaren 
büyük bir gayret var. Fakat ilk gün hem 
hava muhalefeti hem de mesafeden dolayı 
Bursa’dan çıkan ekiplerimiz ancak 2 günün 
sabahına yetişebildi. İki ayrı ilçede 10 tane 
aşevi açtık. Sabah, öğle, akşam olmak üzere, 
aralarda da çay ikramıyla buradaki insanlara 
merhem olmaya çalışıyoruz. Beraberinde 
15 aracımız sadece bu bölgeye geldi. Ama 
biz Bursa Büyükşehir olarak Kahraman-
maraş’ a ve Malatya’ya da kurtarma araçla-
rımızı gönderdik. O bölgelerde de arama 
kurtarma araçlarımız var. Hummalı bir ça-
lışma var. Çok büyük bir afet. Cumhuriyet 
tarihinin ikinci büyük afeti deniyor ama 
Erzincan’daki deprem sadece Erzincan’daydı. 

Burada 10 ili çerçeveleyen ki bunların 7 
tanesi büyükşehir, ve 13,5 milyon insan 
yaşıyor. Açıkçası Gaziantep merkezde yıkılan 
10 - 15 civarında binamız var ama özellikle 
Nurdağı 40 bin nüfuslu, 68 bin nüfuslu İs-
lahiye, bu 2 ilçemizde binaların yüzde 60, 
yüzde 65’i enkaz halinde. Tek katlı binalar 
bile yıkılmış durumda. Beraberinde diğer 
binalarda kullanılmayacak durumda. Herkes 
dışarıda burada. Devlet bütün gayretiyle 
tüm ekipleriyle burada. Dört beş saat önce 
Murat Kurum Bakanımızın katılımıyla 60 
yaşında bir abimiz kurtarıldı. İnanın o kadar 
mutlu olduk ki her bir can bize bir heyecan 
oluyor. Umut oluyor. Burada sivil toplum 
örgütlerinin, belediyelerimizin herkesin bü-
yük bir gayreti var. Gün birlik beraberlik 
günü, kenetlenme günüdür. Ben bugün 
sosyal medyamda da yayınladım. Buradan 
bir siyaset üretmek, buradan birilerine vurgu 
yapmak çok doğru değil. Gerçekten çok 
ciddi bir organizasyon var. Murat Kurum 
bakanımız burada. Önceki dönem bakanımız 
Abdülhamit Gül bey burada. Valilerimiz 

bölgelere dağılmış durumda. İnanın çadı-
rından battaniyesine, yiyeceğinden içeceğine 
büyük bir hassasiyetle günde 2-3 saat uykuyla 
arabalarda yatıyoruz” dedi. 

“BUNDAN SONRASI  
İÇİN BÜYÜK İŞ VAR” 
“Gaye bu insanlara bir umut olmak, bu 

bölgeleri ayağa kaldırmaksa bundan sonrası 
için büyük bir iş var” diyen Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Cumhur-
başkanımızın zaten açıkladı. İnşallah en 
kısa zamanda konteynerlar koyulacak. Bir 
yıl içerisinde de burada evler yenilenerek 
inşallah insanlarımızın normal hayatına 
dönmesini sağlanacak. Gündüzleri Allah’a 
şükürler olsun hava gerçekten güzel. Bir 
yağış söz konusu değil. İki gündür onun 
da etkisiyle çalışmalar hızlı bir şekilde 
devam ediyor. Yeteri kadar makine ve tec-
hizatta geldi. İnşallah yeni canları kurtarırız 
diye dua ediyorum. Ümitli bekleyişimizi 
sürdürüyoruz. Bir yandan da Allah’a dua 
ediyoruz. Rabb’im işlerinizi kolaylaştırsın” 
diye konuştu. (İHA)

Türkiye yasa boğan yüz yılın fela-
ketinde tam 80 saat sonra gelen mucize 
kurtuluşa Mustafakemalpaşa Arama 
Kurtarma Ekibi (MPAK) eşlik etti. Mus-
tafakemalpaşa Arama Kurtarma Eki-
bi’den (MPAK) 80. Saatte sevindiren 
bir haber daha geldi. MPAK Gaziantep’in 
İslahiye ilçesinde orta yaşlı bir erkeğin 
daha enkaz altından sağ çıkarılmasına 
yardımcı oldu. Mustafakemalpaşa Be-
lediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MPAK) 
AFAD’ın yönlendirilmesi doğrultusunda 
Gaziantep’e destek için görevlendirildi. 
Gaziantep’e indikleri andan itibaren 
zamana karşı yarışan ekiplerin çalış-
maları, CNN Türk kameralarına yansıdı. 
MPAK ekiplerinin umut dolu haberini 
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı 
Mehmet Kanar’’ Umutla bekleyiş sü-
rüyor Mustafakemalpaşa Arama Kur-
tarma Ekibimiz Gaziantep’te … 80 saat 
sonra enkaz altında ki bir depremzedeye 
daha ulaşıldı… Dualarımız sizinle ‘’ ifa-
deleriyle duyurdu.  Mustafakemalpaşa 
Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ‘’80. 
Saatte mucize haberler duymaya devam 
ediyoruz. Kalbim, ruhum ekiplerimiz 
orada. Ekiplerimizle irtibat halindeyiz 
ve onlarca mutlu haberi bizlere ileti-
yorlar. Mustafakemalpaşa Arama Kur-
tarma Ekibi (MPAK) aralıksız çalışma-
larını sürdürüyorlar. Rabbim sizlerin 
yanında olsun. Allah yardımcınız olsun.’’ 
İfadelerini kullandı. (Bülten)

Deprem yaralarının bir an önce 
sarılması için Bursa’da başlatılan se-
ferberliğe Burulaş da katıldı. Deprem 
bölgesinde gönüllü olarak çalışmak 
üzere AFAD’dan akreditasyon alan 
herkes, BBBUS ile İstanbul’daki ha-
vaalanlarına ücretsiz taşınacak. 

Bursalıların İstanbul ve Sabiha 
Gökçen havalimanlarına kesintisiz 
ulaşımını sağlayan Büyükşehir Bele-
diyesi’nin ulaşım şirketi Burulaş, dep-
rem nedeniyle önemli bir sosyal so-
rumluluğa imza attı. Deprem bölge-
sindeki çalışmalarda görev alacak gö-
nüllüler ile resmi görevliler, Bursa’dan 
İstanbul’daki havaalanlarına ücretsiz 
taşınacak. Bunun yanında bölgede 
görev yapıp Bursa’ya dönmek iste-
yenler de yine bu ücretsiz ulaşım im-
kanından yararlanabilecek. Ancak 
deprem bölgesinde karmaşıklığa yol 
açılmaması amacıyla BBBUS’un üc-
retsiz ulaşım imkanından yararlan-
mak isteyenlerde ‘AFAD’ın akredi-
tasyon belgesi’ aranacak. AFAD’dan 
akreditasyonu olmayan vatandaşlar, 
ücretsiz ulaşım imkanından yararla-
namayacak. (Bülten)

MPAK  
ekipleri mucize 
kurtuluşa eşlik etti

BBBUS gönüllülere 
ücretsiz

Nilüfer Arama Kurtarma, 1’i 
kız çocuğu 4 kişiyi sağ kurtardı

Türkiye’nin 
doğusunda 10 ilde 
yıkıma sebep olan 

7,7 ve 7,6 
büyüklüklerindeki 

Kahramanmaraş 
depreminin 78. saati 

geride kaldı. 
Dünyanın birçok 
ülkesinden gelen 
arama kurtarma 
ekipleriyle ortak 

çalışan Türk arama 
kurtarma ekipleri, 

dün geceden bu 
yana birçok canı 

enkaz altından  
sağ çıkarmayı 

başardı.

Aktaş: “Devlet tüm varlığı ile afet bölgesinde”

İçişleri Bakanlığı tarafından 
Gaziantep’te koordinasyonla 
görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Alinur Aktaş bölgedeki son 
durumu bildirdi. İHA 
muhabirine konuşan Aktaş 
bölgeye geldiğimiz gibi Bursa 
Büyükşehir Belediyesi olarak 
iki ayrı ilçede 10 tane aşevi 
açtık. Sabah öğle ve akşam 
yemek dağıtıp buradaki 
insanlara merhem olmaya 
çalışıyoruz. Devlet tüm varlığı 
ile bölgede, kirtarılan her can 
bize umut oluyor, inanın 
sadece 2 saat arabalarda 
yatıyoruz” dedi.
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SGK’nın internet sitesinde yayınla-
nan duyuruda, Adana, Adıyaman, Di-
yarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahraman-
maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve 
Şanlıurfa illeri için “mücbir sebep hali” 
ilan edildiği belirtildi. Devletin tüm ku-
rumları ile afet yaşanan illerdeki işve-
renler, sigortalılar ve hak sahiplerinin 
iş ve işlemlerini kolaylaştırılmasına de-
vam edildiği aktarılan açıklamada, SGK 
tarafından önlemler alındığı, ihtiyaç 
duyulması halinde ivedi olarak yeni ted-
birlerin de alınacağı aktarıldı. 

PRİM BORÇLARI 
Meydana gelen deprem felaketi tarihi 

itibarıyla, 10 ilde faaliyet gösteren iş 
yerleri ile bu illerde çalışan veya ikamet 
eden sigortalıların 6 Şubat ila 31 Temmuz 
arasında 5510 sayılı Kanunun 91’inci 
maddesi kapsamına alındığına işaret 
edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
“Buna göre mücbir sebep kapsamına 
alınan yerler için 6 Şubat 2023 ila 30 
Nisan 2023 arasında, 5510 sayılı Kanuna 
göre vermekle yükümlü olunan her türlü 
bilgi, belge ve beyannamelerin (iş kazaları 
ile meslek hastalıkları bildirimleri dahil), 

26 Mayıs 2023 tarihine kadar (bu tarih 
dahil) kuruma verilmesi halinde yasal 
süresi içinde verilmiş sayılacaktır. 6 Şu-
bat’tan önce ödeme süresi dolmuş mev-
cut prim borçları ile 2023 yılı ocak, 
şubat, mart, nisan, mayıs, haziran ay-
larına ait prim borçları 5510 sayılı Ka-
nunun 89’uncu maddesinde belirtilen 
gecikme cezası ve gecikme zammı uy-
gulanmaksızın 31 Ağustos 2023 tarihine 
(bu tarih dahil) kadar ertelenecektir.” 

YASAL SÜRESİ İÇİNDE  
ÖDEMİŞ SAYILACAK 
Açıklamada, ödeme vadesi geçmiş 

borçları, çeşitli kanunlar uyarınca yeniden 
yapılandırılan veya 6183 sayılı Kanun 
uyarınca tecil ve taksitlendirilmiş olup 
kapsama alınan illerdeki yerler için 6 
Şubat itibarıyla yapılandırma/taksitlen-
dirme işlemleri, bozma koşuluna gir-
memiş işveren, sigortalı ve hak sahip-
lerinin ödeme vadesi 6 Şubat ila 31 
Temmuz tarihleri arasında sona eren-
lerin, taksitlerini 31 Ağustos’a kadar 
ödemeleri halinde yasal süresi içinde 
ödemiş sayılacağı da aktarıldı. Borçlanma 
ve ihya kapsamındaki borçlardan son 
ödeme tarihi 6 Şubat ila 31 Ağustos ta-
rihleri arasında olanlar için son ödeme 
tarihi 31 Ağustos olarak dikkate alınacağı 
belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
“Kontrol muayenesine tabi olanlardan, 
1 Şubat ila 31 Ağustos arasında olanların, 
kontrol muayene tarihleri 31 Ağustos 
olarak belirlenmiştir. Fazla veya Yersiz 
Ödemeler ve Kamu Zararlarından Kay-
naklanan Kurum Alacaklarından 6 Şubat 
itibarıyla yapılandırma/taksitlendirme 
işlemleri, bozma koşuluna girmemiş ve 
ödeme süresi dolmuş mevcut alacaklar 
ile 31 Ağustos tarihine kadar tahakkuk 
edecek olan alacakların son ödeme tarihi, 
ilgili mevzuatı gereği gecikme zammı 
uygulanmaksızın 31 Ağustos tarihine 
(bu tarih dahil) ertelenecektir.” (AA)

TCMB tarafından Haftalık Para ve 
Banka İstatistikleri yayımlandı. 
Buna göre, 3 Şubat itibarıyla 
Merkez Bankası brüt döviz 
rezervleri, 1 milyar 725 
milyon dolar artışla 77 
milyar 931 milyon dolara 
yükseldi. Brüt döviz re-
zervleri, 27 ocakta 76 
milyar 206 milyon 
dolar seviyesinde 

bulunuyordu. Söz konusu dönemde altın 
rezervleri de 763 milyon dolar yükselişle 
50 milyar 933 milyon dolardan 51 milyar 
696 milyon dolara çıktı. Böylece Merkez 
Bankası’nın toplam rezervleri, 3 Şubat 
haftasında bir önceki haftaya kıyasla 2 
milyar 488 milyon dolar artışla 127 
milyar 139 milyon dolardan 129 milyar 
627 milyon dolara yükseldi. Söz konusu 
veri, Ocak 2015’ten bu yana en yüksek 
seviyesine işaret etti. Net uluslararası 
rezervler de geçen hafta 25,8 milyar do-

lardan, 27,1 milyar dolara çıktı. 
(AA)

Hazine ve Maliye Bakanlığından ya-
pılan açıklamada, aylıklarını personel 
kanunlarına göre almakta olup Adana, 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osma-
niye ve Şanlıurfa’da görev yapanlara, 15 
Şubat’ta ödenmesi gereken tüm hak ed-

işlerin, Devlet Memurları Kanunu’nun 
164’üncü ve ek 24’üncü maddeleri uya-
rınca ivedilikle ödeneceği bildirildi. Hazine 
ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 
imzasını taşıyan genelgede, kamu ku-
ruluşlarında söz konusu illerde çalışan 
sözleşmeli personel, işçi ve diğer personel 
hakkında da aynı şekilde işlem yapıla-
cağının belirtildiği bilgisine yer verilen 
açıklamada, şunlar kaydedildi: “Ödenecek 
aylıklar yasal kesintiler yapılmak suretiyle 
muhasebeleştirilecektir. Banka hesapla-
rına aktarılan aylıkların ilgili bankalarca 
personele ivedilikle ödenmesi sağlana-
caktır. Aylıklardan yapılan kesintiler ön-
ceki aylarda olduğu gibi yasal süresinde 
gönderilecektir. İl dahilindeki mahalli 
idare birimleri dahil tüm ilgili birimlere 
gerekli duyurunun yapılması ve herhangi 
bir aksamaya meydan verilmemesi hu-
susunda ilgili birimlerce bütün tedbirlerin 
alınması gerekmektedir.” (AA)

Büyükbaş hayvan sayısı 2022’de 
bir önceki yıla göre yüzde 5,6 azalışla 
17 milyon 24 bine, küçükbaş hayvan 
sayısı da yüzde 2,2 düşüşle 56 milyon 
266 bine geriledi. 

Türkiye İstatistik Kurumu, 2022 
yılına ilişkin hayvansal üretim ista-
tistiklerini açıkladı. Buna göre, bü-
yükbaş hayvan sayısı 2022’de bir ön-
ceki yıla kıyasla yüzde 5,6 azalarak 
17 milyon 24 bine düştü. Bu dönemde 
sığır sayısı yüzde 5,6 azalışla 16 milyon 
852 bin, manda sayısı da yüzde 7,4 
gerileyerek 171 bin 835 oldu. Kü-
çükbaş hayvan sayısı ise 2022’de bir 
önceki yıla göre yüzde 2,2 azalarak 
56 milyon 266 bin olarak hesaplandı. 
Koyun sayısı bu dönemde yüzde 1,1 
düşerek 44 milyon 688 bin, keçi sayısı 
ise yüzde 6,2 gerileyerek 11 milyon 
578 bin baş oldu. 

Yapağı üretimi 2022’de yıllık bazda 
yüzde 1,2 azalarak 84 bin 885 tona, 
kıl üretimi yüzde 4,6 düşerek 6 bin 
393 tona, tiftik üretimi ise yüzde 
10,9 gerileyerek 417 tona indi. Bal 
üretimi bu dönemler itibarıyla yüzde 
22,8 artarak 118 bin 297 ton oldu. 
İpek böcekçiliği yapan köy sayısı 
2022’de bir önceki yıla göre yüzde 
15,9 azalarak 559’a geriledi. İpek bö-
cekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da 
yüzde 12,9 düştü ve 1761 olarak ka-
yıtlara geçti. Açılan tohum kutusu 
sayısı geçen yıl 2021’e kıyasla yüzde 
7,5 azalışla 5 bin 577 adet olarak ka-
yıtlara geçti. Yaş ipek kozası üretimi 
ise aynı dönemde yüzde 10 gerileyerek 
69 ton oldu. (AA)

Kalyon, Gaziantep  
İslahiye’ye 3 bin kişilik 
konteyner kent kuracak

Depremin vurduğu bölgelerde 2 
bin 336 gönüllü çalışanı ile sahada ya-
ralara merhem olmak için çalışan Kalyon 
Holding, konteyner kentte depremze-
delerin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak. 

Kalyon Holding, Gaziantep’in İs-
lahiye ilçesine 3 bin kişilik konteyner 
kent kurmak için harekete geçtiğini 
duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya 
göre, Kalyon Holding, Kahramanmaraş 
merkezli ve 10 ili etkileyen depremler 
sonrası 2 bin 336 gönüllüsüyle afet 
bölgesinde yer alıp, barınmadan enkaz 
kaldırma teçhizatı ve makinelerine, 
gıda, giysi ve ilaç yardımlarından psi-
kolojik desteğe tüm imkanlarını seferber 
etti. Deprem bölgesindeki vatandaşların 
acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli 
tüm girişimleri, başta AFAD olmak 
üzere ilgili devlet kurumları ile istişare 
ve koordinasyon halinde yürüten şirket, 
ilk etapta Gazianteplilere Hasan Kal-
yoncu Üniversitesi’nin kapılarını açıp, 
bölgede 7 bin 756 afetzedenin barınma 
ve gıda ihtiyacını karşıladı. Kalyon Hol-
ding, şimdi de Gaziantep’in İslahiye il-
çesine 3 bin kişilik konteyner kent kur-
mak için harekete geçti. Yönetim Kurulu 
Başkanı Cemal Kalyoncu başta olmak 
üzere tüm üst yönetimi ve 2 bin 336 
gönüllü çalışanı ile sahada yaralara 
merhem olmak için çalışan Holding, 
konteyner kentte depremzedelerin tüm 
ihtiyaçlarını karşılayacak. Hatay Ha-
valimanı’nın tahrip olan pistinin ona-
rımını da yürüten Holding, BOTAŞ 
doğal gaz boru hattının tamiratı için 
de ekip ve ekipmanları ile bölgede bu-
lunuyor. Yine, 527 konteyner, 41 çadır, 
14 vinç, 49 ekskavatör, 30 kepçe, 82 
kamyon, 22 tır, 28 tonluk yakıt tankeri, 
9 ışık kulesi, 156 muhtelif iş makinesi, 
4 adet jeneratör ile afet bölgesinde hiz-
met veriyor. Ayrıca 22 tır dolusu, 236 
bin 245 kıyafet, 245 bin 564 gıda mal-
zemesi, 24 bin 678 battaniye, 3 bin 
458 ilaç, 7 ton yakacak ve daha binlerce 
yardım malzemesinin depremden zarar 
gören vatandaşlara ulaşmasını sağlayan 
Kalyon Holding, kan bağışı ve ilk yar-
dıma yönelik faaliyetleri ile de kurtarma 
çalışmalarına katkıda bulunmak için 
çalışmalarına devam ediyor. (AA)

Türkiye’nin 
hayvan varlığı 
belli oldu

Gelir İdaresi Başkanlığı, dep-
rem nedeniyle yapılan bağış ve 
yardımların vergi mevzuatı kar-
şısındaki durumuna ilişkin açık-
lamada bulundu. Merkez üssü 
Kahramanmaraş olan depremler 
sonrası genel hayatı olumsuz et-
kileyen şartların ortadan kaldı-
rılması ve afetzedelerin acil ih-
tiyaçlarının karşılanması için ge-
lir ve kurumlar vergisi mükel-
leflerince bağış ve yardımlar ya-
pıldığına işaret edilen açıklama-
da, Gelir Vergisi Kanunu’nun 89. 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 
10. maddeleri hükmü uyarınca, 
Cumhurbaşkanınca başlatılan 
yardım kampanyalarına makbuz 
karşılığı yapılan ayni veya nakdi 
bağışların tamamının ilgili yıl 

vergi matrahlarının tespitinde 
indirim olarak dikkate alınabil-
diği anımsatıldı. 3 Şubat 2021 
tarihinde yayımlanan 3483 sayılı 
Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 
bu tarihten itibaren Türkiye’de 
meydana gelebilecek depremler 
sonrası zarar gören afetzedeler 
için Acil ve Afet Yönetimi (AFAD) 
Başkanlığı koordinasyonunda 
yardım kampanyaları yürütüldü-
ğüne yer verilen açıklamada, şun-
lar kaydedildi: “Bu kapsamda, 
Kahramanmaraş merkezli dep-
remler için AFAD Başkanlığı ko-
ordinasyonunda yardım kampan-
yası başlatılmıştır. Ayrıca Gelir 
ve Kurumlar Vergisi Kanunu hü-
kümleri uyarınca, Türkiye Kızılay 
Derneğine yapılan nakdi bağış-

ların tamamı da vergi matrahın-
dan indirilebilmektedir. Deprem-
lerden etkilenen afetzedeler için 
AFAD Başkanlığınca ilan edilen 
hesaplara yapılan nakdi bağış ve 
yardımların tamamı gelir ve ku-
rumlar vergisi mükelleflerince 
indirim konusu yapılabilecektir. 
Aynı şekilde, Türk Kızılay tara-
fından ilan edilen hesaplara ya-
pılan nakdi bağışların tamamı 
da indirime konu edilebilecektir. 
Bağışların indirilebilmesi için 
ödemeye ilişkin banka dekontları 
yeterli olacaktır. Depremler son-
rası genel hayatı olumsuz etki-
leyen şartların ortadan kaldırıl-
ması için gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerince, işletmelerinde 
mevcut olan ya da dışarıdan te-

min edilen ihtiyaç malzemeleri 
de ayni olarak bağışlanabilmek-
tedir. Ayni bağışlar; AFAD Baş-
kanlığının kendisine yapılabile-
ceği gibi AFAD’ın yönlendirdiği 
kamu kurum ve kuruluşlarına 
da yapılabilecektir. Bu kapsamda 
yapılan ayni bağışların tamamı, 
bağışa konu malların içeriğine 
ve ilgili kurumlarca teslim alın-
dığına ilişkin belge düzenlenmesi 
kaydıyla indirim konusu yapıla-
bilecektir. Yine söz konusu kap-
samda yapılan bağış ve yardım-
larda KDV hesaplanmayacak ve 
bağışa konu mallara ilişkin yük-
lenilen KDV’ler de işletmeler ta-
rafından indirim konusu yapıla-
bilecektir.”  

(AA)

Acil ve Afet Yönetimi  
(AFAD) Başkanlığı 
koordinasyonunda yapılan 
bağış ve yardımlar vergi 
indirimine konu 
edilebilecek.

SGK’dan 
prim erteleme 
kararı 
Sosyal Güvenlik Kurumunca, 
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden etkilenen illerde 
prim borçlarının ödenme 
süreleri ile kuruma verilmekle 
yükümlü olunan bilgi, belge ve 
beyannamelerin verilme 
sürelerinin ertelendiği bildirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB) toplam rezervleri 
3 Şubat haftasında bir önceki 
haftaya göre 2 milyar 488 milyon 
dolar arttı ve 129 milyar 627 
milyon dolarla Ocak 2015’ten bu 
yana en yüksek seviyesine çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, deprem 
bölgelerindeki kamu kurumlarında 
görevli memur ve işçilere maaş 
ödemelerinin 15 Şubat’tan önce 
yapılacağını duyurdu.

MB rezervleri, 129,6 
milyar dolara ulaştı

Deprem bölgelerindeki memurların 
maaşı erken ödenecek
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Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen vatandaşlar için 
başlatılan yardım kampanyalarına AK 
Parti, MHP, CHP, İYİ Parti ve HDP 
milletvekilleri de katılarak bağışta bu-
lunma kararı aldı. 

AK Parti TBMM Grup Başkanlı-
ğından yapılan açıklamada, Kahra-
manmaraş merkezli deprem felake-
tinden etkilenen vatandaşlar için yar-
dım kampanyası başlatıldığı bildirildi. 
Açıklamada, milletvekilleri ve teşkilat 
mensuplarından katkıda bulunmak 
isteyenlerin en geç 28 Şubat Salı günü 
mesai bitimine kadar yardımda bu-
lunabilecekleri belirtildi. Bu kapsamda 
AK Parti milletvekilleri en az bir maaş 
yardımda bulunacak. MHP Genel Baş-
kanı Devlet Bahçeli, depremle müca-
dele kapsamında Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığına (AFAD) 1 mil-
yon liralık yardımda bulunmuştu. 
MHP milletvekillerinin yanı sıra MHP- 
MYK üyeleri de AFAD’a bağış yaptı. 
CHP TBMM Grup Başkanlığı’ndan 
yapılan açıklamada da CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülü-
ğünde, tüm milletvekillerinin bu ayki 
maaşlarını afet bölgesindeki deprem-
zedelere destek olarak gönderme 
kararı aldığı belirtildi. İYİ Parti Grup 
Başkanı İsmail Tatlıoğlu, “İYİ Parti 
milletvekilleri olarak başlangıçta bir 
maaşımızı, deprem bölgesindeki va-
tandaşlarımıza, kardeşlerimize ba-
ğışladık. Konuyla ilgili Genel Merke-
zimizde çalışmalar devam ediyor. Yar-
dım faaliyetlerimiz sürecek.” dedi. 
HDP milletvekilleri de partinin oluş-
turduğu deprem fonuna nakdi yar-
dımda bulundu. (AA)

TBMM Başkanı Mustafa Şen-
top, yazılı açıklamasında, 6 Şubat 
2023’te meydana gelen ve 10 ili 
etkileyen deprem afeti sebebiyle 
aziz milletin her bir ferdinin yar-
dımlaşma konusunda seferberlik 
ruhuyla gösterdiği gayret ve feda-
karlıkların, her türlü övgüyü hak 
ettiğini dile getirdi. Depremin ya-
ralarının bir an evvel sarılabilmesi 
için maddi ve manevi desteğini 
esirgemeyen her bir vatandaşa 
şükranlarını sunan Şentop, şunları 
kaydetti: “Bu kapsamda bütün mil-
letvekillerimizin de deprem böl-
gelerine yardım için ellerinden ge-

leni yapmaya, ayni ve nakdi yar-
dımlarda bulunmaya çalıştığına 
olan inancım tamdır. Bununla bir-
likte sembolik bir adım olarak her 
bir milletvekilimizin, en az birer 
maaşını yardım kampanyasına ba-
ğışlayarak AFAD’a, depremde zarar 
gören vatandaşlarımıza destek ver-
mesi çağrısı yapıyorum. Ben de 
birçok ayni ve nakdi başka kam-
panyalara katılımıma ilaveten, 
AFAD’a 3 maaşımı bağışlamış bu-
lunuyorum. Milletvekillerimizin 
tamamı tarafından katılım sağla-
nacak böyle bir girişimin, maddi 
tutarından bağımsız olarak büyük 
anlam taşıyacağına; siyasi parti 
gruplarımızın birlikte imza attıkları 
7 Şubat 2023 tarihli bildiride geçen 
‘Milletimizin yanında ve hizme-
tinde olma’ iradesini somutlaştı-
racak sembolik ama önemli bir 
adım olacağına inanıyorum.” Dep-
remde hayatını kaybeden vatan-
daşlara Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar dileyen Şentop, hayatını 
kaybedenlerin yakınlarına ve dep-
reme maruz kalan vatandaşlara 
sabır, millete başsağlığı dileklerini 
iletti. (AA)

Bakan Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Diyarbakır’da yıkılan binalar 
arasında yer alan merkez Bağlar ilçesi Mevlana 
Halit Mahallesi Cengizler Caddesi Hisami Apart-
manı’nda enkaz altında kalanların kurtarılması 
amacıyla yürütülen çalışmalarla ilgili inceleme 
yaptı. İncelemelerinin ardından Diyarbakır Güvenlik 
ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde (GA-
MER) açıklamalarda bulunan Bozdağ, yaşanan 
büyük deprem felaketi sonrasında Diyarbakır’da 
da arama, tarama ve kurtarma faaliyetlerinin 
büyük bir titizlik ve özenle kurumların ve uz-
manların koordinesinde yürütüldüğünü söyledi. 
Diyarbakır’da 7 müstakil binanın tamamen çök-
tüğünü, birinde insan bulunmadığını anımsatan 
Bozdağ, “Bugüne kadar 6 binadan enkaz altından 
322 vatandaşımız çıkarıldı, maalesef bunlardan 
192’si vefat etti. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. 
Enkaz altından 130 vatandaşımız da sağ çıkarıldı. 
Şu anda enkaz kaldırma çalışmaları, vatandaşla-
rımızı arama, tarama, kurtarma çalışmaları büyük 
bir titizlikle özenle yürütülmektedir.” dedi. Bozdağ, 
çalışmalarda büyük bir koordinasyon yapıldığını 
ve her enkazda yeterinden fazla teknik uzmanlar 
bulunduğu gibi ekipmanların da söz konusu ol-
duğunu dile getirerek, Diyarbakır genelinde 
afet kapsamında değişik alanlarda 11 bin 
906 personelin çalıştığını, 1193 aracın 
da kullanıldığını kaydetti. Diyarbakır’da 
personel ve araçların yeteri kadar olduğunu 
vurgulayan Bozdağ, kentin diğer illere 
ekip ve araç yardımı yaptığını aktardı. 
Bakan Bozdağ, Diyarbakır’da bugüne kadar 
toplam 1091 vatandaşın hasta-
neye başvurduğunu dile geti-
rerek, “Şu an hastanelerimizde 
bulunan yaralı vatandaş sa-
yımız 136 civarında-
dır ve bunların içeri-
sinde durumu ciddi 

olan vatandaşlarımız da bulunmaktadır.” diye ko-
nuştu.Bozdağ, bugün 6 yaşındaki Beşir Yıldız’ın 
enkazdan sağ çıkarıldığını ve sağlık durumunun 
iyi olduğunu aktararak, arama kurtarma personeline 
teşekkür etti. 

“DİYARBAKIR’DA BARINMA  
SORUNU BULUNMUYOR” 
Diyarbakır’da 170 bin vatandaşın konaklama 

ve günde 3 öğün yemek ihtiyaçlarının valilik ko-
ordinesinde karşılandığını belirten Bozdağ, Di-
yarbakır’da barınma sorununun bulunmadığını 
bildirdi. Bozdağ, hasar tespit komisyonlarının da 
çalışmalarını sürdürdüğünü, 81 komisyonun 162 
personelle hasar tespit çalışmalarını teknik usullere 
uygun bir şekilde yerine getirdiğini dile getirerek, 
928 vatandaşa psikososyal destek verildiğini kay-
detti. Yargısal faaliyetler çevresinde de atılan adım-
ların bulunduğunu aktaran Bozdağ, “Deprem fe-
laketinin etkisi nedeniyle deprem olan bölgelerdeki 
Cumhuriyet savcılarımız ve adliye personelimiz 
de depreme maruz kaldığı ve onlardan etkilendikleri 
için deprem bölgelerindeki adli süreçleri yönetmek 
üzere şu ana kadar 206 Cumhuriyet savcısı değişik 
deprem bölgelerine Hakimler ve Savcılar Kurulumuz 
tarafından görevlendirildi. Bundan sonra da ihtiyaç 
olan her yere Hakimler ve Savcılar Kurulumuz ta-
rafından gerekli görevlendirmeler yapılacaktır. 
Şunu da özellikle ifade etmek isterim; görevlen-
dirmeler gönüllülük esasına göre yapılmaktadır.” 
şeklinde konuştu. Bozdağ, vefat eden vatandaşların 
cenazelerinin yakınlarına teslimi hususunda hem 
Cumhuriyet savcılıkları hem de Adli Tıp Kuru-
munun birlikte sağlık ekipleriyle beraber çalıştığına 
işaret ederek, Adli Tıp Kurumu üzerinden de şu 
ana kadar bölgeye 180 uzman doktor ve teknikerin 

görevlendirildiğini, sağlık hizmetlerinin sağlıklı 
yürümesi bakımından Sağlık Bakanlığının 
da görevlendirme yaptığını kaydetti. Adalet 

Bakanlığı’nın 721 personelini bölgeye 
görevlendirdiğini, Ceza ve Tevkifevleri 
Genel Müdürlüğüne bağlı 19 CEKUT eki-

binin deprem bölgelerinde 326 gö-
nüllüyle arama kurtarma 

ve tarama faaliyet-
lerine katıldığını ve 
son 2 gün içeri-
sinde 38 kişiyi en-
kaz altından çıkar-
dığını anlattı. (AA)

Şentop’tan milletvekillerine 
maaş bağışlaması çağrısı
TBMM Başkanı Şentop, her 
bir milletvekilinin en az bir 
maaşını AFAD’ın yardım 
kampanyasına bağışlayarak 
depremde zarar gören 
vatandaşlara destek vermesi 
çağrısında bulundu. Şentop, 
“Ben de AFAD’a 3 maaşımı 
bağışlamış bulunuyorum.” 
ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 
deprem bölgelerindeki adli 
süreçleri yönetmek üzere şu ana 
kadar 206 Cumhuriyet 
savcısının Hakimler ve Savcılar 
Kurulu tarafından 
görevlendirildiğini bildirdi.

Depreme maruz kalan illerde  
binaları yapanlar ve sorumlularla 
ilgili adli tahkikatlar başlatıldı

“Asrın felaketi, 10 büyük ilimizde 
çok büyük yıkımlara sebep oldu”
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan asrın 
felaketinin yaşandığı 
şehirlerdeki 
incelemelerini 
sürdürüyor. Erdoğan, 
dünde Gaziantep ve 
Osmaniye’de 
vatandaşlarla buluştu, 
geçmiş olsun dileklerini 
iletip çalışmalar 
hakkında da bilgi aldı. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ar-
dından geldiği Gaziantep’te, bu şehirde gö-
revlendirilen bakanlardan brifing aldı, Bo-
tanik Bahçesi’nde kurulan çadır kentteki 
incelemelerinin ardından basın açıklaması 
yaptı. Gaziantep’in, Kahramanmaraş mer-
kezli, ülke tarihinin en büyük deprem fela-
ketinde ilçeleriyle beraber büyük yıkıma 
uğradığını belirten Erdoğan, dün depremin 
merkezi üssü Kahramanmaraş, ardından 
Hatay ve Adana’da incelemelerde bulun-
duğunu anımsattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
““Şu anda hemen yanı başımızda da gör-
düğümüz gibi enkaz kaldırma çalışmalarımız 
yoğun bir gayretle devam ediyor. Yıkılan 
bina sayısı 6 bin 444 olarak belirlenmiştir. 
Gaziantep’te ise 944 bina yıkılmış bunun 
yanında 1415 vatandaşımız vefat etmiş, 
10 bin 395 vatandaşımız ise yaralanmıştır.” 
ifadelerini kullandı. Bir kez daha depremin 
etkilediği şehirlerde vatandaşlara geçmiş 
olsun dileklerini ileten Erdoğan, hayatını 
kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara 
acil şifalar diledi. Erdoğan, deprem anından 
itibaren devlet olarak tüm kurumlarla 
sahada olduklarını belirterek, şöyle devam 
etti: “Enkaz kaldırma çalışmalarımız devam 
ediyor. Bu arada Çevre, Şehircilik ve İklim 
Değişikliği Bakanlığımız olarak hedefimiz 
bir yıl içerisinde yıkılan binaların yerine, 
konutlarımızı zemin artı 3-4 kat olmak 
üzere inşa etmek. Bunun yanında da yapı-
lacak olan hasar tespitle şu anda geçiş 
süreci için vatandaşlarımıza 10’ar bin lira 

nakdi yardım yapacağız ve bu nakdi yardımla 
bu geçiş sürecinin en azından sıkıntılarını 
biraz olsun hafifletmiş olalım istiyoruz.” 
Erdoğan, konteynerlerin kurulması yönün-
deki çalışmaların devam ettiğini, yurt dı-
şından gelecek konteynerler de olduğunu 
dile getirerek, “Gelecek konteynerleri de 
yine bu 10 ilimize dağıtacağız. Bunun ya-
nında karavan çalışmalarını devam ettiri-
yoruz. Bazı bölgelerde de karavanlarla yine 
sıkıntıda olan vatandaşlarımızın bu sıkın-
tılarını gidermenin gayreti içerisinde olacağız. 
Bu arada süreci ne yazık ki siyasi istismara 
dönüştürenler var. Bu istismara benim va-
tandaşım, benim halkım asla prim verme-
yecektir.” diye konuştu. Öte yandan Gazi-
antep’teki çadır kenti ziyareti sırasında Aile 
ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca çocuklar 
için oluşturulan bölümde de incelemelerde 
bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuk-
larla bir süre sohbet etti. 

ERDOĞAN OSMANİYE’DE 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin 

7,7 şiddetinde, ardından da 7,6 şiddetinde 
iki depremle sarsıldığını belirterek, “Asrın 
felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 
büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep 
olmuştur.” dedi. Erdoğan, depremin etki-
lediği Osmaniye’de yaptığı incelemenin ar-
dından açıklamalarda bulundu. Cumhur-
başkanı Erdoğan, “Ülkemiz pazartesi günü 
04.17’de 7,7 şiddetinde, ardından da 7,6 
şiddetinde iki depremle sarsılmıştır. Asrın 
felaketi diyebileceğimiz bu depremler, 10 
büyük ilimizde çok büyük yıkımlara sebep 

olmuştur. Osmaniye’miz de depremin vur-
duğu şehirlerden bir tanesidir.” dedi. Dünden 
bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki 
şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde 
gördüğünü dile getiren Erdoğan, “Şu an 
itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda 
hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 
maalesef 16 bin 170’e ulaştı. Yaralılarımızın 
sayısı ise 64 bin 194’e ulaştı, yıkılan bina 
sayısı da 6 bin 644.” bilgisini verdi. Erdoğan, 
Osmaniye’de 326 binanın yıkıldığını, 877 
vatandaşın vefat ettiğini, 2 bin 220 vatan-
daşın ise yaralandığını ifade ederek, şöyle 
konuştu: “Yaşadığımız felaketin derinden 
etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki va-
tandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi 
tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet 
diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara 
ise acil şifalar temenni ediyorum. Devletimiz, 
tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, 10 vi-
layetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını 
sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz 
omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, be-
lediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, 
gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes, 
arama kurtarma ve yardım çalışmalarına 
destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin 
çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister 
istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de ya-
şanabiliyor. “ 

“BİR YIL İÇERİSİNDE  
KONUTLARI BİTİRECEĞİZ” 
Vatandaşların, devletinin tüm imkan-

larıyla deprem bölgesinde olduğunu bil-

diğini dile getiren Erdoğan, “Doğrudan 
ve dolaylı katkılarıyla sayıları 100 binlerle 
ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla 
ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. 
Ülkemizin dört bir yanından gereken her 
türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlen-
dirilmiştir.” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
“afet bölgesi” ilanından, Parlamento’da 
“olağanüstü hal” kararına kadar tüm adım-
ları attıklarını söyledi. Daha önce, enkazın 
kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde 
depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa 
ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle ko-
nuştu: “Van’da bunu gerçekleştirdik. Ma-
latya’da, Elazığ’da, İzmir, Düzce deprem-
lerinde bunları gerçekleştirdik Bütün bun-
ların yanında Antalya ve Muğla yangın-
larında yine bunları süratle gerçekleştirdik. 
Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel 
afetlerinde hatırlayın, bu iktidar, bu hü-
kümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de 
ben milletime sesleniyorum, inşallah bir 
yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların 
inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş 
sürecinde de 10’ar bin lira depremzedelere 
destek veriyoruz. Bunların tespitleri ya-
pılıyor. Ve bu 10’ar bin lirayı depremzede 
kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içe-
risinde de inşallah konutlarımızı bitire-
ceğiz.” Erdoğan, en önemli adımlardan 
bir tanesinin de talep edenleri Antalya’daki, 
Alanya’daki otellerde misafir etmek ol-
duğunu, Türk Hava Yolları uçaklarıyla 
buralara seferler düzenleneceğini kaydetti. 
(AA)

OHAL tezkeresi  
TBMM Genel Kurulu’nda 
kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan tarafından ilan edilen ve Resmi 
Gazete’de yayımlanan; depremden 
etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü 
hal (OHAL) kararıyla ilgili Cumhur-
başkanlığı tezkeresi, TBMM Genel 
Kurulu’nda kabul edildi. Genel Ku-
rul’da Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen 10 ilde OHAL 
ilanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tez-
keresi üzerinde hükümet, gruplar ve 
şahıslar adına yapılan konuşmaların 
ardından gerçekleştirilen oylamada 
tezkere kabul edildi.Buna göre, Ana-
yasa’nın 119. maddesi ile 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu’nun 3’üncü 
maddesinin birinci fıkrasının (a) ben-
dine göre Kahramanmaraş, Adana, 
Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, 
Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve 
Şanlıurfa’da 8 Şubat 2023 Çarşam-
ba’dan itibaren 90 gün süreyle ola-
ğanüstü hal ilan edildi. (AA)

Yarıyıl tatili  
20 Şubat’a kadar 
uzatıldı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut 
Özer, “Yaşadığımız deprem felaketi 
nedeniyle eğitim öğretime verdiğimiz 
arayı tüm Türkiye’de 20 Şubat’a 
kadar uzatma kararı aldık.” ifadesini 
kullandı. Bakan Özer, sosyal medya 
hesabından yaptığı açıklamada, Kah-
ramanmaraş merkezli depremin ar-
dından okullarda eğitim öğretim 
faaliyetlerine başlanma sürecine iliş-
kin açıklamada bulundu. Özer, pay-
laşımında, “Yaşadığımız deprem fe-
laketi nedeniyle eğitim-öğretime 
verdiğimiz arayı tüm Türkiye’de 20 
Şubat’a kadar uzatma kararı aldık.” 
ifadesine yer verdi. Bakan Özer, TRT 
Haber canlı yayınındaki açıklama-
sında ise deprem bölgesinde on bin-
lerce öğretmenin sahada olduğunu 
ifade ederek, tatilin uzatılması ka-
rarının, bu süreci aksatmamak için 
alındığını kaydetti. Deprem bölge-
sindeki okullarda verilen iki haftalık 
süreye ilişkin soruyu yanıtlayan Ba-
kan Özer, “Şimdilik iki hafta ama 
uzatabiliriz. Onunla ilgili çalışma-
larımız devam ediyor.” dedi. (AA)

Milletvekilleri 
maaşlarını  
depremzedelere 
bağışlıyor
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University College London’da araş-
tırma görevlisi olarak çalışan sismolog 
Stephen Hicks, Kahramanmaraş merkezli 
depremin Britanya Adası’nda yaşanması 
halinde Birmingham, Manchester, Sheffi-
eld ve Bristol gibi şehirlerin “dümdüz” 
olacağını söyledi. Hicks, Twitter hesa-
bından yaptığı paylaşımda, ABD Jeolojik 
Araştırmalar Merkezi’nin, depremin yönü 
ve etki alanını gösteren ısı haritasını, 
Britanya haritası üzerine yerleştirerek 
depremin büyüklüğünü ve yıkıcılığını 
anlattı. Sismolog Hicks, “Birmingham, 
Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şe-
hirler harap olacak ve neredeyse dümdüz 
olacaktı.” ifadesini kullandı. Aynı dep-
remlerin İngiltere’de yaşanması halinde 
gerçekleşeceklere işaret eden Hicks, fay 
hattını açılan bir fermuara benzeterek, 
İngiltere’nin de fermuarın açılmasıyla 
2’ye ayrılacağını kaydetti. İngiltere’de 
böylesine depremler oluşturacak fay hat-
ları bulunmadığını ve bu çalışmayı Tür-
kiye’de yaşananları ortaya koymak için 
yaptığını vurgulayan Hicks, arzu edenlerin 
yaşadıkları bölgelerdeki kuruluşlara yar-
dımlar yapabileceğine ya da Türk Kızılaya 
bağışta bulunabileceğine dikkati çekti. 
Hicks, benzeri bir depremin Britanya 
Adası’nda yaşanmasıyla sadece Güney 
İngiltere’nin değil Galler’in de büyük 
hasar göreceğini belirtti. (AA)

Mehmetçik,  
40 bin kişilik sıcak  
yemek dağıttı

Mehmetçik, Kahramanmaraş mer-
kezli depremlerden etkilenen bölgelerde 
34 sahra mutfakla yemek hizmeti veriyor. 
Türk Silahlı Kuvvetlerince bugüne kadar 
40 bin kişilik sıcak yemek, 557 bin 600 
kumanya ile 240 bin 400 ekmek dağıtıldı. 
Ayrıca 34 sahra mutfağı, 15 seyyar tuvalet, 
14 seyyar banyo da depremden etkilenen 
bölgelere gönderildi. Milli Savunma Ba-
kanlığının sosyal medya hesabından “Da-
yanışma Vakti...” başlığıyla yapılan pay-
laşımda, Mehmetçiğin deprem bölgesinde 
gece boyunca yaptığı yemek dağıtımına 
ilişkin fotoğraflara yer verildi. (AA)

Şanlıurfa ve  
Kilis’te çalışmalar 
tamamlandı

Deprem  
İngiltere’de olsaydı… 

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerden etki-
lenen Şanlıurfa’da arama kurtarma faali-
yetlerinin neticelendirildiğini söyledi. Kilis’te 
de çalışmaların tamamlandığı bildirildi.  

Bakan Nebati, depremlerden etkilenen 
iller arasında yer alan Şanlıurfa’da açıkla-
malarda bulundu. İlde 170 vatandaşın vefat 
ettiğini dile getiren Nebati, çevre illerde 
vefat eden 110 kişinin de ile nakledildiğini 
söyledi. Nebati, bugün (Dün) itibarıyla 
Şanlıurfa’da 3 bin 423 kişinin taburcu edil-
diğini, 39 kişinin acil serviste, 110 yaralının 
ise yoğun bakım ünitelerinde tedavilerinin 
devam ettiğini, 328 kişinin de hastanelerdeki 
servislerde tedavilerinin sürdürüldüğünü 
bildirdi. Vefat eden vatandaşlara Allah’tan 
rahmet, yaralılara da acil şifa dileyen Nebati, 
depremler sonrasında ilçeler de dahil olmak 
üzere Şanlıurfa genelinde 253 yapının kul-
lanılamaz hale geldiğini, bunların 19’unda 
arama kurtarma faaliyetlerinin yürütül-
düğünü dile getirdi. Nebati, şu ana kadar 
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-
kanlığına bağlı 117 ekibin ildeki 12 bin 
172 binada hasar tespit çalışmalarını ta-
mamladığını, diğer hasar tespit çalışmala-
rının hızla sürdürüldüğünü ifade ederek, 
“Şu an itibarıyla ilimizde arama kurtarma 
faaliyetleri neticelendirilmiştir. Tüm im-
kanlarımızla artık ilimizde rehabilitasyon 
ve yaraları sarmaya odaklanmış durum-
dayız.” diye konuştu. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 
(AFAD), Kahramanmaraş merkezli dep-
remlerden etkilenen Kilis’teki arama kur-
tarma çalışmalarını tamamladı. AFAD’dan 
Kilis’teki çalışmalara ilişkin açıklama yapıldı. 
Açıklamada, “Ekiplerimiz, Kilis’te arama 
kurtarma çalışmalarını tamamlamıştır. Ki-
lis’teki arama kurtarma ekiplerimiz ivedilikle 
çalışmaların devam ettiği diğer illere sevk 
edilmiştir.” bilgisi paylaşıldı. AFAD’ın Şan-
lıurfa’daki arama kurtarma çalışmalarının 
da tamamlandığı açıklanmıştı. (AA)

KAHRAMANMARAŞ:  
70 SAAT SONRA ENKAZDAN BABA  
VE İKİ OĞLU KURTARILDI 
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, 

Samsun’dan giden itfaiye ekibi, depremden 
70 saat sonra bir binanın enkazından 3 
kişiyi sağ çıkardı. 3 itfaiye aracı ve 25 per-
sonelden oluşan Samsun Büyükşehir Bele-
diyesi ekipleri, Kümbet Mahallesi’nde 70 
saattir enkaz altında bulunan 50 yaşındaki 
Ahmet Ali ve oğulları 22 yaşındaki İbrahim 
Ali ile 15 yaşındaki Muhammet Ali’yi 8 
saatlik çalışmanın ardından sağ kurtardı. 
Baba ve 2 oğlu sağlık ekiplerine teslim edildi. 
Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, dep-
rem bölgesinde üç günde 2’si bebek toplam 
14 kişiyi enkazdan kurtardı. 

ELBİSTAN’DA MUCİZENİN  
80. SAATTE MUCİUZE 
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 

enkaz altında kalan çocuk 80 saat sonra 
kurtarıldı. Elbistan’ın Güneşli Mahallesi’ndeki 
4 katlı Çevikler Apartmanı’nın enkazında 
arama kurtarma çalışması yürüten ekipler 
Muhammed Emin Berk’e ulaştı. Enkazdan 
sağ çıkarılan çocuk, sağlık ekiplerince has-
taneye kaldırıldı. 

ANNE-BEBEK 81 SAAT SONRA KURTARILDI 
Kahramanmaraş’ta depremin ardından 

Suriye uyruklu 1 yaşındaki bebek ve annesi 
enkazdan sağ çıkarıldı. Ankara Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, 
arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. 
Ekipler, Kahramanmaraş’ta 1 yaşındaki Su-
riye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi 
Ela Hamoko’yu depremin 81’inci saatinde 
enkaz altından sağ çıkardı. 

HATAY: 
İKİ YAŞINDA 80 SAAT SONRA KURTARILDI 
Hatay’da enkaz altında kalan 2 yaşındaki 

Mehmet Tatar, depremin 80. saatinde arama 
kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla enkazdan 
sağ çıkarıldı. Burdur Sağlık Müdürlüğünden 
alınan bilgiye göre, AFAD, Burdur UMKE ve 
Çanakkale 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Odabaşı 
Mahallesi’ndeki binanın enkazında bir çocuğa 
ulaştı. Uzun süren çalışmanın ardından en-
kazdan sağ kurtarılan çocuk, ekiplerin ku-
cağında sedyeye alındı. Çocuğu, depremden 
kurtulan ve çalışmaları takip eden amcası 
karşıladı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan, 
anne ve babasının isminin Hatice ile Fahim 
olduğu öğrenilen çocuk, Çanakkale 112 Acil 
Sağlık ambulansıyla Hatay Sahra Hastanesine 
kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi ve bilincinin 
açık olduğu öğrenilen minik Mehmet’in te-
davisinin sürdüğü, anne ve babasından henüz 
haber alınamadığı bildirildi. 

80. SAATİNDE MUCİZENİN ADI  
“MAHİR VE HİLAL” KARDEŞLER OLDU 
Hatay’da enkaz altında kalan 12 yaşın-

daki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşler, 
Antalya’dan giden itfaiye ekiplerince dep-
remden 80 saat sonra çıkarıldı. Antalya Bü-
yükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
ekipleri, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili 
etkileyen iki depremin ardından bölgedeki 
çalışmalarını sürdürüyor. Hatay General 
Şükrü Kanatlı Mahallesi’nde ekipler, 12 ya-
şındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal kardeşlere 

ulaştı. İki kardeş, depremin 80’inci saatinde 
enkazdan çıkarıldı. İki kardeş, sedyeye alın-
dıktan sonra hastaneye götürüldü. 

11 YAŞINDAKİ ABDÜSSELAM,   
73 SAAT SONRA KURTULDU 
Hatay’da, Suriye uyruklu 11 yaşındaki 

Abdüsselam enkazdan çıkartıldı. Antakya 
ilçesi Cebrail Mahallesi Varlık Sokak’taki 5 
katlı Çağlar Apartmanı’nın enkazında çalışma 
yapan Güney Koreli ekip ile gönüllüler, gelen 
sesler üzerine çalışmalarını bu alanda yo-
ğunlaştırdı. Seslerin geldiği yöne koridor 
açan ekipler, adının Abdüsselam Alsavaş 
olduğu öğrenilen çocuğa ulaşıp güneşten 
etkilenmemesi için yüzünü örttü, vücut sı-
caklığını koruması için üzerine kıyafet koydu. 
İlk depremden yaklaşık 73 saat sonra kur-
tarılan çocuk, ekiplere iyi olduğunu söyledi. 
Kontrolleri Güney Koreli ekip tarafından 
yapılan Abdüsselam, ambulansla hastaneye 
götürüldü. 

NİDA,  80 SAAT SONRA KURTULDU 
Hatay’da depremde yıkılan bir binanın 

enkazı altında kalan 14 yaşındaki Nida, 80 
saat sonra kurtarıldı. ANDA Derneği Genel 
Merkezinden Hatay’a giden ekipler, Kışla-
saray Mahallesi’nde yıkılan bir binanın en-
kazında arama yaptı. Çalışma yapan ekip, 
isminin “Nida” olduğu öğrenilen 14 yaşındaki 
kız çocuğunu depremden yaklaşık 80 saat 
sonra enkazdan sağ olarak çıkardı. Ekipler, 
enkaz altından çıkardıkları kız çocuğunu, 
“Hoş geldin Nida” diyerek karşıladı. Sağlık 
ekiplerine teslim edilen Nida, tedavisi için 

hastaneye sevk edildi. 
18’LİK DAVUT, 69 SAAT SONRA KURTARILDI 
Hatay’da enkaz altında kalan 18 yaşın-

daki Davut Çerçi, Isparta, Eskişehir ve Bur-
dur’dan giden kurtarma ekiplerinin çalış-
masıyla enkazdan sağ çıkarıldı. Burdur 
Sağlık Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 
Cebrail Mahallesi’ndeki evinde depreme ya-
kalanan Çerçi, enkaz altında 69 saat geçirdi. 
Ekiplerin “Sesimi duyan var mı?” sorusuna 
cevap veren Çerçi’yi kurtarma ve sağlık 
ekipleri enkazdan sağ çıkarmayı başardı. 
Burdur 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk mü-
dahalesi yapılan genç, Hatay Mustafa Kemal 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gö-
türüldü. Sağlık ekibine teşekkür eden Çer-
çi’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çer-
çi’den 4 saat önce de kardeşinin enkazdan 
sağ çıkarıldığı kaydedildi. 

BABA VE 3 KIZI  
63 SAAT SONRA KURTARILDI 
Muğla’nın Marmaris ilçesinden arama 

kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere 
Hatay’a giden ekip, depremden 63 saat 
sonra Antakya’da baba ve 3 kızını enkazdan 
sağ çıkardı. Marmaris Belediyesinden yapılan 
açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 
10 ili etkileyen depremlerin ardından An-
takya ilçesine gönderilen Marmaris Belediyesi 
Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) çalışma-
larını sürdürüyor. Cumhuriyet Mahallesi 
Mezarlık mevkisinde bir enkazdan ses geldiği 
bilgisi üzerine bölgeye giden 6 kişilik ekip 
dinleme sonucu yığıntıda canlı depremze-
delerin bulunduğunu tespit etti. Sesin geldiği 
yöne doğru betonları kıran ekip Suriyeli 
baba ve 3 kızına ulaştı. Yaralı baba önce 3, 4 
ve 7 yaşlarındaki kızlarını ekibe verdi. Dep-
remin 63’üncü saatinde baba da enkazdan 
yaralı kurtarıldı. Baba ve 3 kızı sağlık ekip-
lerine teslim edildi. Suriyeli annenin ise ha-
yatını kaybettiği öğrenildi. MABKE, diğer 
kurtarma ekipleriyle başka bir enkazdan 
da bir erkek ve hamile bir kadını sağ çıkardı. 

Marmaris ekibi, Kırıkhan’da da Eymen ve 
Esra adlı çocukları depremin 52’nci saatinde 
enkazdan sağ çıkarmayı başarmıştı. 

5 KİŞİLİK AİLE 80 SAAT  
SONRA KURTARILDI 
Hatay’ın İskenderun ilçesinde depremde 

yıkılan 5 katlı binanın enkazından aynı 
aileye mensup 5 kişi, depremden 80 saat 
sonra kurtarıldı. İbrahim Karaoğlanoğlu 
Caddesi’ndeki Ahrazoğlu Apartmanı’nda 
arama kurtarma çalışmaları sürdürüldü. 
AKUT, UMKE ve AFAD ile Küçükçekmece 
Belediyesi ekipleri, inşaat işçilerinin deste-
ğiyle yürüttükleri çalışmalarda, Suriye uy-
ruklu anne Vefa Aburas’a ulaştı. Ekipler, 
anne Aburas’ın ardından çocukları Zehra 
(12), Ahmet (9) ve Vasim’i (6), daha sonra 
eşi Hasan’ı enkazdan sağ çıkardı. Sedyeye 
alınan aile bireyleri, alkışlarla ambulanslara 
taşınarak hastaneye kaldırıldı. 

HATAY’DA 75. SAATİNDE KURTARILDI 
Hatay’da enkaz altında kalan 53 yaşın-

daki Ömer Erkan, depremden 75 saat sonra 
kurtarıldı. İskenderun ilçesinin Sakarya 
Mahallesi’ndeki Özinci Kent Sitesi yıkıntı-
larında çalışma yapan GEA Arama Kurtarma 
Ekibi, 53 yaşındaki Ömer Erkan’a ulaştı. 
Ekipler, enkazdan çıkarmadan önce Erkan’a 
serum taktı. Kemer yardımıyla depremin 
75. saatinde enkazdan çıkarılan Erkan, sed-
yeye alındıktan sonra hastaneye götürüldü. 
Kahramanmaraş merkezli ilk depremden 2 
saat sonra bölgeye hareket eden ve İsken-
derun ile Antakya’da eş zamanlı çalışmalar 

yürüten GEA Arama Kurtarma Ekibinin, 
bugün itibarıyla 28 depremzedeyi enkazdan 
sağ çıkardığı bildirildi. 

MAHİR VE HİLAL’İN KÜÇÜK  
KARDEŞİYLE ANNESİ DE KURTARILDI 
Hatay’da yıkılan bir binanın enkazı al-

tında kalan aile bireylerinden Mahir ve Hilal 
adlı iki kardeşin ardından depremden 82 
saat sonra anne ve diğer çocuk sağ çıkarıldı. 
Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire 
Başkanlığı ekipleri, Antakya ilçesi General 
Şükrü Kanatlı Mahallesi General Şükrü Ka-
natlı Caddesi’ndeki 5 katlı Gül Apartmanı’nın 
enkazında arama kurtarma faaliyetine devam 
ediyor. Enkazda seslerin geldiği bölümde 
yoğunlaşarak depremden 80 saat sonra 12 
yaşındaki Mahir ve 8 yaşındaki Hilal’i çı-
karmayı başaran ekipler, ailenin diğer 
üyelerine de ulaşmak için çalışmasını 
sürdürdü. Ekipler, Pazarcık merkezli 
ilk depremden 82 saat sonra anne Aya 
ve 3 yaşındaki çocuğu Rami’yi kurtar-
dı.Beton yığınlarının arasından yaralı 
çıkarılan anne ile çocuğu, diğer iki kardeş 
gibi sedyeye konularak hastaneye götü-
rüldü. 

DİYARBAKIR:  
BEŞİR, 81 SAAT SONRA  
ENKAZDAN ÇIKTI 
Diyarbakır’da depremde yıkılan binanın 

enkazından, arama kurtarma çalışmaları 
sonucu yaklaşık 81 saat sonra 8 ya-
şındaki bir çocuk yaralı çıkarıldı. 

Diyarbakır’da yıkılan binalar 
arasında yer alan merkez Bağ-
lar ilçesi Mevlana Halit 
Mahallesi Cengizler 
Caddesi Hisami 
Apartmanı’nda 
enkaz altında 
k a l a n l a r ı n 
kurtarıl-

ması amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, 
polis, jandarma ve itfaiye ekiplerinin yü-
rüttüğü çalışmalar devam ediyor. Ekiplerin 
çalışmaları sonucu enkaz altından, deprem-
den yaklaşık 81 saat sonra 8 yaşındaki Beşir 
Yıldız kurtarıldı. Yaralı çıkarılan Yıldız, 
sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. 

MALATYA 
YAŞLI ADAM 80 SAAT SONRA KURTARILDI 
Kahramanmaraş merkezli depremlerde 

etkilenen Malatya’da yıkılan binanın enka-
zında kalan yaşlı adam 80 saat sonra kurta-
rıldı. Malatya’da yıkılan binaların enkazla-
rında AFAD, UMKE, itfaiye, 112 Acil Sağlık, 
polis ve askerlerin arama kurtarma çalış-
maları sürüyor. Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye 
Mahallesi Temelli Caddesi’nde yıkılan 6 katlı 
Afan Apartmanı’nın enkazından ses alan 
ve buraya yoğunlaşan ekipler Nazime Şahin’in 
ardından bir kişiyi daha sağ kurtardı. Enkaz 
altından yaralı çıkarılan Abdullah İnal, sağlık 
ekiplerince hastaneye kaldırıldı. 

ADIYAMAN: 
TAYVANLI EKİP BİR KİŞİYİ  
ENKAZDAN SAĞ ÇIKARDI 
Kahramanmaraş merkezli depremlerin 

ardından çalışmalara destek için Türkiye’ye 
gelen Tayvanlı arama kurtarma ekibinin 
bir kişiyi enkazdan sağ çıkardığı bildirildi. 

Tayvan ajansı CNA’nın haberine göre, 
Taipei Şehir Kurtarma Birliğine bağlı ekip, 
Facebook hesabında yaptığı paylaşımda, Adı-
yaman’da sabah saatlerinde bir kadının kur-
tarıldığını duyurdu. Şehir merkezindeki apart-
man yıkıntısında saat 03.40’ta kadın sesi 
tespit eden ekip, 5 saat süren çabanın ardından 
08.40’ta depremzedeyi enkaz altından çı-
karmayı başardı. Kurtarma operasyonu sı-
rasında yaşam belirtilerini yitiren kadının, 
enkazdan çıkarıldıktan sonra tıbbi müda-
haleyle hayata döndüğü ve hastaneye kaldı-
rıldığı bildirildi.  Tayvan, 130 kişiden oluşan 
2 arama kurtarma grubunu Türkiye’ye gön-
dermişti. 40 kişilik ilk ekip afet bölgesi Adı-
yaman’da çalışmalarını yürütürken, 90 kişilik 
ikinci ekibin de onlara katılması bekleniyor. 

6 AYLIK BEBEK 82 SAAT  
SONRA SAĞ ÇIKARILDI 
Adıyaman’da enkaz altında kalan 6 aylık 

bebek, Ordu’dan giden ekiplerin çalışması 
sonucu 82 saat sonra kurtarıldı. Ordu’dan 
Adıyaman’a giden AFAD ekipleri, bölgede 
yıkılan binaların enkazında arama kurtarma 
çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 82 saat 
sonra, 6 aylık Yiğit Çalış’ı enkazdan kurta-
rarak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. 
Konuya ilişkin Vali Tuncay Sonel, sosyal 
medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah 
razı olsun, devletimiz milletimiz el ele. 
Yoğun bir çalışma var. 6 aylık Yiğit Çalış be-
beğimiz Ordu AFAD ve gönüllülerinin ça-
lışması sonucu enkazdan sağ olarak çıkar-
tılmış ve 112 Acil Sağlık ekiplerine 
teslim edilmiştir.” ifadelerine 

yer verdi.  
(AA)

Türkiye’nin 10 
şehrinde yıkıma yol 
açan asrın depreminde 
4 günde enkaz altından 
çok yasına sevindirici 
haber geldi. İnsanüstü 
bir gayretle bölgede 
enkazdan canlı 
çıkarma mücadelesi 
veren arama kurtarma 
ekiplerinden  
üst üste mucizevi 
haberler geldi. 

Enkaz altından  
çıkan mucize 
yaşamlar!

Enkaz altından  
çıkan mucize 
yaşamlar!
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Yazı İşleri Müdürü   
Sercan USLUBAŞ

Nezir ASAROĞLU

YEREL SÜRELİ YAYIN

YIL: 12 
SAYI: 2720

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

Beş yıl önce Bursa Büyükşehir 
Belediyesinin dikiş kursuna kayıt ol-
muştum. Kilom son 30 yıldır 65-70 
arasında gidip geliyordu. Kursa gi-
dince hanım arkadaşlarımla yemek-
lerimizi paylaştık. Öğle paydosunda 
büyük masalarda patlayana kadar 
yiyip içtik. Kurs 5 ay sürdü5 ayın 
sonunda 82 Kilo olmuştum.  
Eskisi gibi değildim artık çabuk yo-
ruluyor, terliyor ve her fırsatta 
uyukluyordum. 

Bir gün, ensemde o güne dek ya-
şamadığım bir uyuşukluk ve baş ağ-
rısı hisssettim. Tansiyonumu 
ölçtüğümde 16/10 çıktı. Bugüne 
kadar tansiyon nedir bilmeyen, as-
pirin dahi yutmayan, sağlıklı bir in-
sandım. Eczacı hanıma gittim o da 
beni aile hekimine yönlendirdi. Bir 
haftalık takipten sonra Dr. Hanım 

tansiyon ilacı başlattı. İlacı almaya 
gittiğimde eczacı Ayşegül hanım, 
“Siz 10 kilo verin ilaç iyi bir şey 
değil pek çok müşterim “nasılsa ila-
cımı aldım diyerek, beslenmesine 
dikkat etmiyor” dedi. 

Aynı gün sağlıklı kilo vermek 
için yollar aradım, videolar izledim. 
Klasik diyetler bana göre değildi, 
16/ 8 aralıklı oruç yapabilirim deyip 
işe koyuldum. 
İnsanın 16 saat kendini tutması 
başlangıçta zor… 12 saatle başladım 
zamanla vücudum alıştı. Geceleri 
uykudan kalkar ne bulursam atıştı-
rırdım. İlk haftalar yine uyandım 
ama sadece su içtim. Zaman içinde 
kesintisiz uyumaya başladım uyku 
kalitem arttığı için sabahları daha 
dinç kalktım. Kahvaltıma yeşillik ek-
ledim, çayıma şeker de attım, 

ekmek de yedim.  
Haftanın üç günü yaptığım bu açlığı 
beş güne çıkardım. Aksattığım za-
manlar  oldu ertesi gün kaldığım 
yerden devam ettim. Bir yıl so-
nunda 15 kilo vererek 67 kiloya 
düştüm. 

Fazla kilomdan kurtulmak için 
başladığım süreç benim beslenme 
tarzım oldu. Artık akşam 18:00 den 
sonra ne olursa olsun, nerede olursa 
olsun yemiyorum. Tansiyonum 
10/7 ye sabitlendi. 20’li yaşlarda 
hissetmediğim enerji ile yaşamaya 
başladım. Biraz uzayınca dökülen 
saçlarım dökülmemeye ve gürleş-
meye başladı. Uzun yıllar sonra saç-
larımı uzattım. Kendime emek 
vermek ruh sağlığıma da iyi geldi. 
Yüklerimden kurtuldum her yere 
yürüyorum ve yorulmuyorum. 

İkinci dünya savaşından sonra 
uygulanan ambargolar sonucu kısa 
süre yaşanan Hollanda kıtlığında, 
gebe kadınların doğurduğu çocuklar 
izlenmiş. Bu çocuklar kıtlığı yaşa-
mamışlar, ama vücutları yağ depola-
maya normalden fazla yatkın 

bulunmuş. Annelerinin endişelerini 
devralıp yağ stoklamışlar.  
Biz ne yiyor ne yaşıyor ne hissedi-
yorsak, çocuklarımıza devrediyoruz. 
Bu yüzden sağlıklı beslenmek, son-
raki nesle bırakacağımız en güzel 
miras. 

Rahmetli anneannem 17:00 de 
akşam yemeğini yerdi. Yatarken bir 
kase yoğurt yer ve öyle uyurdu. 94 
yaşında kendi evinde sağlığı ye-
rinde, aklı başında öldü. Belki de bu 
güzel özelliğini bana aktardı.  

Bedenimizin tek sahibiyiz. O biz-
den gelen iyi/kötü bütün sinyalleri 
algılıyor.  
Yüklerinizden kurtulun.  
Kendinizin kıymetini bilin. 

Depremi yaşayan ülkemizin başı 
sağolsun. 

Allah beterinden korusun.

Elvan 
GÜNAYDIN

16/8 açlık 
serüvenim…

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 
10 ilde yıkımlara yol açan depremlerin ar-
dından bölgede arama-kurtarma çalışmaları 
aralıksız devam ederken, AFAD koordinas-
yonunda Bursa’dan başlatılan yardım se-
ferberliği de çığ gibi büyüdü. Depremin 
hemen ardından ilk gün 5 araçla yola çıkan 
22 itfaiye personelinin ardından, bölgeye 
sık sık yapılan takviyelerle Bursa’nın hizmet 
neferleri tüm deprem bölgesine yayılmış 
oldu. Kahramanmaraş’ta 74 itfaiye personeli, 
32 kişilik DASKUT ekibi, 6 kişilik BUSKİ 
arama kurtarma ekibi, 67 kişilik Burulaş 
arama kurtarma ekibi, 12 kişilik Milli Eğitim 
arama kurtarma ekibi ve 1 itfaiye gönüllüsü 
ise enkaz yığınları arasında büyük kurtarma 
mücadelesi veriliyor. Yine BUSKİ, 2 su 
tankeri, 2 vidanjör, 7 araç ve 27 personelle 
Kahramanmaraş’ta hizmet verirken, Bü-

yükşehir’in bölgedeki hizmetleri toplam 30 
araç ve iş makinesi ile sürdürülüyor. Bu 
arada Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Park ve 
Bahçeler ile Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel 
İyileştirme Dairesi başkanlıklarından gö-
revlendirilen 12 hasar tespit personeli de 
Kahramanmaraş’taki çalışmalarına başladı. 

CANLA BAŞLA MÜCADELE 
Büyükşehir Belediyesi, Kahramanma-

raş’ın yanı sıra Gaziantep, Hatay, Malatya 
ve Adıyaman’da da hem arama kurtarma 
hem de hasar tespit ve sosyal destek hiz-
metlerini canla başla sürdürüyor. Destek 
Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 55 personel 
ile 74 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve 
Hatay’daki çalışmalara destek veriyor. Bü-
yükşehir İtfaiyesi, 3 arama kurtarma aracı 
ve 15 personelle Gaziantep’te enkaz yığınları 

arasında canlılara ulaşmaya çalışırken, aynı 
bölgede BUSKİ 33 personel, 2 su tankeri, 
2 vidanjör ve 7 araçla, BURFAŞ’da 41 per-
sonel ve 11 araçla Gaziantep’in İslahiye ve 
Nurdağı ilçelerinde görev yapıyor. Yine böl-
gede cenaze hizmetlerine de 20 kişilik ekip 
ve 6 cenaze nakil aracıyla destek veriliyor. 
Ulaşım Dairesi Başkanlığı da 64 personel, 
48 araç ve iş makinesi ile Gaziantep ve 
Kahramanmaraş’ta 24 saat esasına göre 
kesintisiz çalışırken, 130 yerel destek per-
soneli ve 3 otobüs de Malatya’daki çalış-
malara destek veriyor. Sağlık İşleri Dairesi 
Başkanlığı ayrıca 11 cenaze nakil aracı, 1 
kamyon ve 24 personel ile Gaziantep Nur-
dağı, Kahramanmaraş Pazarcık ve Hatay’da 
yoğun mesai harcıyor. 

BURSA’DAN TOPLAM  
2 BİN 177 PERSONEL 
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam 

622 personel, 102 iş makinesi, 76 araç ve 
22 arama kurtarma aracıyla verdiği desteğin 
yanında, ilçe belediyeleri de depremzedeler 
için seferber oldu. İlçe belediyelerinden de 
toplam 739 personel, 100 iş makinesi ve 
araçla tüm deprem bölgesinde hem arama 
kurtarma hem de sosyal yaşama destek 
çalışmalarına katkı veriyor. Büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, kamu kurumları ve gö-
nüllülerle birlikte toplam 2 bin 177 personel, 
311 araç, 212 iş makinesi, 7 arama kurtarma 
köpeği ve Bursa’dan giden 350 ayni yardım 
tırı ile depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. 
(İHA)

Depremin yaralarının sarılması 
için Türkiye genelinde başlatılan yar-
dım seferberliği Bursa’da da devam 
ediyor. Bu çerçevede Bursa’daki meslek 
liseleri deprem bölgesine göndermek 
üzere birçok üretim gerçekleştiriyor. 

MEB politikaları çerçevesinde son 
yıllarda büyük değişim ve gelişim 
gösteren meslek liseleri, salgın dö-
neminde olduğu gibi ülkemizde ya-
şanan deprem sonrasında da önemli 
görevler üstleniyor. Bursa’daki meslek 
liseli öğrenciler, öğretmenleriyle bir-
likte ürettikleri ürünleri Kahraman-
maraş merkezli meydana gelen ve 
birçok ilde etkili olan depremden et-
kilenen vatandaşlara destek olmak 
amacıyla Bursa Valiliği’nin koordi-
nasyonunda bölgeye gönderiyor. Bur-
sa’daki meslek liseleri deprem bölge-
sinde ihtiyaç duyulan malzemelere 
yönelik üretimlerle depremden etki-
lenen vatandaşlara destek oluyor. 
Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi, bölgeye gönderilmek 
üzere günlük 30 bin kapasiteyle ekmek 
üretimi gerçekleştiriyor. Gemlik Mes-
leki ve Teknik Anadolu Lisesi ise va-
tandaşların ısınma problemi çerçe-
vesinde çadır sobası üretimine başladı. 
Yeşilyayla Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi kâğıt havlu üretimi gerçekleş-
tirirken, bölgedeki sıcak yemek ihti-
yacını karşılamak üzere kurulan seyyar 
mutfak ekibi ise bölgeye gönderildi. 
Bursa’da meslek liselerinin yanı sıra 
Olgunlaşma Enstitüsü ile Halk Eğitimi 
Merkezleri de bölgeye gönderilmek 
üzere giysi, battaniye gibi üretimleri 
gerçekleştiriyor. Ayrıca Bursa’da halk 
eğitimi merkezlerinin yönetici, öğ-
retmen ve usta öğreticileri, deprem 
bölgesine gönderilmesi için Bursa 
AFAD’a teslim edilmek üzere giysi, 
battaniye, ıslak mendil, çocuk bezi 
ve çocuk mamasından oluşan yardım 
paketleri hazırlıyor. Gönüllü öğret-
menlerden oluşan Bursa İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü AKUB ekibi de bölge de 
ilk günden itibaren arama kurtarma 
faaliyetlerine destek oluyor. (İHA)

Bursa, tüm gücüyle 
deprem bölgesinde

Türkiye’yi yasa boğan 
depremin ardından 

AFAD’ın 
koordinasyonu ile 

hemen harekete geçen 
Bursa, başta Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere 
tüm ilçe belediyeleriyle 

bölgede hem arama 
kurtarma hem de sosyal 

destek anlamında 
büyük bir mücadele 

sergiliyor. Büyükşehir, 
ilçe belediyeleri, kamu 

kurumları ve 
gönüllülerle birlikte 

toplam 2 bin 177 
personel, 311 araç, 212 iş 

makinesi, 7 arama 
kurtarma köpeği ve 
Bursa’dan giden 350 

ayni yardım tırı ile 
depremin yaralarını 

sarmaya çalışıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından Bursa Valisi 
Yakup Canbolat ile birlikte Gaziantep’te 
koordinasyonla görevlendirilen Bursa 
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 
ilk günden beri İslahiye ve Nurdağı 
ilçelerindeki incelemelerini sürdürüyor. Be-
raberinde Gaziantep Milletvekili Mehmet 
Sait Kirazoğlu ile birlikte Nurdağı ilçelerine 
bağlı Başpınar, Bademli, Yeni Bademli ve 
Belpınar mahalleleri ile Karahasanlı 
Mezrasını gezen Başkan Aktaş, hem çalış-
maları yerinde inceledi hem de de-
premzedelerin sorunlarını dinledi. Devletin 
tüm birimleriyle bölgeye hakim durumda 
olduğunu, yaraların hızla sarılmaya 
çalışıldığını kaydeden Başkan Aktaş, özel-
likle havanın soğuk olması nedeniyle 
vatandaşların sıcak gıdaya erişimi için 
Bursa Büyükşehir olarak büyük gayret gös-
terdiklerini söyledi. İslahiye ve Nurdağı’n-
daki aşevi sayısını 10’a çıkardıklarını dile 
getiren Başkan Aktaş, “Ülke olarak büyük 
bir acı yaşıyoruz. Bu acının tarifi yok. Tüm il-
lerimiz gibi biz de Bursa olarak bölgede 
büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Hem 
Büyükşehir hem de ilçe belediyelerimizin 
ekipleri sahada. Bunun yanında Bursa’dan 
gönderdikleri yardımlarla yaraya merhem 
olmaya çalışan tüm hemşerilerimize 
teşekkür ediyorum. Felaketin izleri silinene 
kadar Bursa olarak bölgede olmaya devam 
edeceğiz” dedi. Öte yandan, Bursa Büyükşe-
hir Belediyesi iştiraklerinden Tarım Peyzaj 
A.Ş tarafından bölgeye ulaştırılan kış 
meyvelerinin dağıtımına da başlandı. 

ACININ 
TARİFİ YOK

Meslek liselerinden 
“Milli Seferberlik”

Güneydoğu’da 10 ilde etkili olan 
deprem felaketinin ardından Atış 
Yapı’dan da destek çağrısı geldi. Ya-
pılan destek çağrısında, “Türkiye’de 
yaşanan doğal afet sebebiyle, sadece 
gıda ve kıyafet yardımı değil, teknik 
personel diyebileceğimiz aşçı, sağlıkçı, 
ilk yardım personeli, arama kurtarma 
personellerinin oraya sevki konu-
sunda tüm organizasyonu sağlıyoruz. 
Sizler de bu ekiplerde yer almak isti-
yorsanız, ayrıca servis aracı konu-
sunda bizlere destek olabilecekseniz, 
sosyal medya hesaplarımızda pay-
laştığımız iletişim bilgilerinden bizimle 
iletişime geçebilirsiniz” ifadelerine 
yer verildi. Bölgeye ulaşmak isteyen 
gönüllü vatandaşlar, 545 772 1888, 
534 957 8186, 531 422 9523, 532 
272 1646, 534 770 8457 nolu tele-
fonlardan irtibat sağlayabilecek. (İHA)

Atış Yapı’dan transfer 
desteği çağrısı
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Orta Afrika Cumhuriyeti’nde (OAC)
bulunan Fetullahçı Terör Örgütü
(FETÖ) iltisaklı okulların (Ecoles Ga-
laxy International) Türkiye Maarif
Vakfına (TMV) devredilmesine ilişkin
mutabakatın iki ülke yetkililerince im-
zalandığı bildirildi. Türkiye Maarif
Vakfından yapılan açıklamada, Türk
yetkililerin OAC Cumhurbaşkanı Fa-
ustin Archange Touadera ile gerçekleş-
tirdiği görüşmelerden sonra FETÖ
okullarının TMV’ye devrini öngören
anlaşmanın, OAC Milli Eğitim Bakanı
Giseee Bedan ve Dışişleri Bakanı
Sylvie Baipo Temon ile TMV Başkanı
Birol Akgün tarafından imzalandığı
belirtildi. TMV, devralınacak okulların
altyapı eksiklikleri ve eğitim kadro-
sunu kısa sürede yenileyerek eğitim ve
öğretime başlamayı hedefliyor. Şu ana
kadar TMV, 16 Afrika ülkesindeki 118
FETÖ iltisaklı okulun devrini aldı.
TMV, 26’sı Afrika’da olmak üzere 51
ülkede 500’e yakın eğitim kurumuyla
hizmet veriyor. (AA)

Orta Afrika’da FETÖ iltisaklı
okullar TMV’ye devrediliyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kah-
ramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen
7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere
ilişkin "Tüm kalbimizle Türkiye’nin ya-
nındayız." dedi. Scholz, Brüksel’de dü-
zenlenen Avrupa Birliği (AB) Lider
Zirvesi öncesinde gazetecilere açıkla-
malarda bulundu. Avrupa’nın Türkiye
ve Suriye’deki depremzedelerin acıla-
rını hissettiğini belirten Scholz, “En
sevdiklerini kaybeden yakınların ve
dostların yanındayız. Tüm kalbimizle
Türkiye’nin de yanındayız. Hızlı şe-
kilde buraya yardım organize edilmesi
için her şeyi yapacağız." ifadesini kul-
landı. Scholz, depremde yıkılan binala-
rın yeniden inşası için ellerinden
geleni yapacaklarını vurguladı. AB Li-
derler Zirvesi'nde Ukrayna’daki sava-
şın da ele alınacağını dile getiren
Scholz, “Ukrayna'yı desteklemede bir-
lik ve dayanışma içinde olduğumuzu
göstermek için bugün burada toplanı-
yoruz.” dedi. Bu birlik ve dayanışma-
nın bir yıldan beri başarıldığını
vurgulayan Scholz, burada Ukrayna
Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’e
birlik ve dayanışma sinyalini bir kez
vereceklerini kaydetti. (AA)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün
Paris'te Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
ile görüşmesini "uygunsuz davet" olarak nite-
ledi. Meloni, Brüksel'de düzenlenen olağan-
üstü AB Liderler Zirvesi öncesi İtalyan
basınına değerlendirmelerde bulundu. Baş-
bakan Meloni, düzensiz göçle mücadele ko-
nusunda Avrupa düzeyinde ileriye doğru
bazı adımlar atıldığını belirterek, göç konusu-
nun bir Avrupa sorunu olduğu ve deniz sınır-
larının kendine mahsus farklı özelliklere
sahip bulunduğu gibi hususlarda ilerleme
kaydettiklerini söyledi. Avrupa'da iş sistemi-
nin rekabet edebilirliğini savunmak gerekti-
ğini vurgulayan Meloni, işletmeleri
desteklemek ve mevcut fonlarda esneklik
üzerine çalışmak için ayrı bir fon arzu ettikle-
rini dile getirdi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda,
Ukrayna'ya desteğin çatışmanın tarafları ara-
sında müzakereye varılması için en iyi yol ol-
duğunu vurgulayan Meloni, "Diyalog ve barış
için bir seçenek oluşturmanın en iyi yolunun
sahadaki güçleri dengede tutmak olduğunu
düşünüyorum. İtalya, desteğini sürdürecek
ve yeniden yapılanmada başrol oyuncusu
olmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.
(AA)

Scholz: ‘‘Tüm kalbimizle
Türkiye’nin yanındayız’’

Meloni, Zelenskiy'i Paris'e
davet eden Macron'u eleştirdi

ABD'li sismolog Tobin: "Sismolojik
aletlerin icadından beri  

Washington Üniversitesi Yer Bilimleri
Bölümü'nde Profesör ve Kuzeybatı Pasifik
Sismik Ağı Direktörü olan Profesör Harold
Tobin, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili
etkileyen depremlerin büyüklüğünü ve
yapısını AA muhabirine anlattı. Çocuk-
luğunun 5 yılını Osmanlı araştırmaları
yapan babasının doktora
döneminde İstanbul
ve Ankara'da ge-
çirdiğini be-
l i r -

ten Tobin, üzerinde çalıştığı alanlardan
birinin de Anadolu Fay Hattı olduğunu
dile getirdi. Türkiye'nin depreme en yatkın
ülkelerden biri olduğunu kaydeden Tobin,
Kahramanmaraş merkezli depremlerin
gerçek anlamda çok büyük olduğuna
işaret etti. Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de
son yıllarda yaşadığımız en büyük deprem
değil, dünyada da son yüzyılda ya da
daha uzun süredir meskun bölgelerde
yaşanan en büyük deprem." yorumunda
bulundu.

"DEPREMİN ŞİDDETİ 
ÖNGÖRÜLENDEN 
DAHA BÜYÜK"
Tobin, 7,7 büyüklüğündeki ilk depre-

min yıllardır bilinen bir fayda meydana
geldiğini belirtti. "Bu bölgede depremler
bekleniyordu ancak depremin şiddeti ön-
görülenden daha büyük." diyen Tobin,
şunları kaydetti: "Doğu Anadolu Fay Hat-
tı'nda bu kadar büyük bir depremin tarihte
olduğunu düşünmüyorum. Bu kadar bü-

yük bir deprem, fay
hattında çok büyük

bir alana yayıldı. Ta-
bii ki
f a y

hattındaki başka bölgeleri etkileyen art-
çıları görürüz ancak 9 saat sonra 7,6 bü-
yüklüğünde yaşanan deprem bu hatla
bağlantılı ama tamamen farklı bir hatta.
Bu hat da daha önceden biliniyordu ancak
bu kadar büyük depremler bilinmiyordu.
Bu ikisinin bir araya gelmesi ne yazık ki
korkunç bir trajedi. İlk deprem çok hasara
yol açtı ve ikinci zaten hasarlı bölgeleri
salladı. Bu, arama kurtarma ekipleri ve
bölgedeki insanlar için gerçekten çok zor
bir durum." Depremlerin ardından Ana-
dolu levhasının 3 metre kadar kaydığına
ilişkin bilgilere de değinen Tobin, Ana-
dolu'nun iki fay hattının arasında sıkışmış
durumda olduğunu söyledi. Tobin, yerin
kaymasının ardındaki bilimsel gerçekleri
ise şöyle anlattı: "Afrika, kuzeye doğru
hareket ediyor, Suudi Arabistan ülkeyi
doğuya itiyor, bu da levhaların çok yavaş
bir şekilde hareket etmesini sağlıyor. Bu
hareket her yıl santimetrik oluyor ancak
bu levhalar fay hatlarının arasında sıkışmış
durumda. Ağır bir mobilyayı itmeye ça-
lıştığınızda ne olur bilirsiniz, önce direnir,
hareket etmez. Bu, yer kabuğundaki ger-
ginliği oluşturur ancak sonra deprem ol-
duğunda bir dakika gibi bir sürede tüm
enerjisini salar. Bu fay hatlarında birkaç

metre hareket meydana geldi.
Bu da yüzlerce yıllık
levha tektonik hare-

ketlerinin biriken ger-
ginliğiydi. Yüzlerce yıl

sonra oluşan bir depremde santimetrik
hareketler, metrelere dönüştü." Ana ka-
ralarda depremlerin yan yana duran lev-
haların yanal hareketleriyle oluştuğuna
ve Türkiye'deki depremin karakterinin
farklı olduğuna işaret eden Tobin, "24
saatten daha kısa bir zaman diliminde
7,7 ve 7,6 kadar büyük bir şiddette depremi
son 200 yılda dahi bilmiyorum." dedi.
Tobin, art arda yaşanan depremlerin daha
önce 1940'larda Japonya'da ve 2004 ile
2005'te Endonezya'da görüldüğünü ancak
bu depremlerin arasında aylar olduğunu
belirterek, "Ancak 24 saatten kısa bir
süre içinde bu kadar büyük iki deprem
neredeyse eşi benzeri görülmemiş bir
olay. Çok çok uzun zamandır ki tahminim
sismolojik aletlerin icadından bu yana
böyle bir olay görmedik." ifadelerini kul-
landı. Türkiye'deki fay hatlarının 500 ila
800 kilometrelere ulaştığının altını çizen
Tobin, "Fay hattında bir bölgede deprem
olduğunda bir sonraki bölgenin üzerindeki
basınç değişiyor. Son 2 günde gördüğümüz
de ne yazık ki 7,7 büyüklüğündeki deprem,
yer kabuğundaki basınç dağılımını de-
ğiştirdi ve bu da 7,6 büyüklüğünde başka
bir depreme yol açtı. Bu artan baskı fay
hattındaki başka bölgelerin durumunu da
değiştirebilir. 7,7 ve 7,6'nın gerçekten kor-
kunç olaylar olduğunu biliyoruz ve başka
büyük depremlere yol açmamasını diliyoruz
ancak insanların Anadolu Fay Hattı'nda
daha çok depreme hazırlıklı olması gerekir."

diye konuştu.
(AA)

ABD'li sismolog
Profesör Harold Tobin,       
‘‘Bu kadar büyük iki
deprem neredeyse eşi
benzeri görülmemiş bir
olay. Çok çok uzun
zamandır ki tahminim
sismolojik aletlerin
icadından bu yana böyle
bir olay görmedik." dedi.

Zelenskiy daha çok silah istiyor!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir
Zelenskiy, Batılı ülkelerden daha çok
silah yardımı talep etti. Avrupa turnesine
çıkmadan önce Kiev'de Fransız Le Figaro
ve Alman Der Spiegel gazetelerine özel
röportaj veren Zelenskiy, Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya
karşı savaşı kazandığı takdirde durma-
yarak başka ülkelere de aynısını yapacağını
savundu. "Batılı liderlerle Rus saldırılarını
durdurmaları için her gün konuştum.
Onlardan bize daha çok silah vermelerini
ve Rusya'ya karşı ek yaptırımlar almalarını
istedim." ifadesini kullanan Zelenskiy,
Batı ülkelerini savaştan önce Rusya'ya
karşı yaptırım kararı almadıkları için

eleştirdi. Zelenskiy, Batılı liderlerle ilgili
şunları kaydetti: "Saldırıyı beklediler, sal-
dırıdan önce gelmediler. Bu saçmalık.
Açıktan tüm ülkeler, Ukrayna'yı destek-
liyor ancak yeni yaptırımlar almaktan
kaçınıyor ve bize silah yardımı söz konusu
olduğunda olabildiğince geri çekiliyorlar.
Rusya, somut olarak savaşı kaybediyor.
Bu ihtimal yüzde 99 ancak Batılılar, bize
silah sağlama konusundaki isteksizlik-
lerinde haklı çıkmak için kalan yüzde 1
için bahse giriyor." Fransız gazeteci
Isabelle Lasserre 'in "Birçok askeri uz-
manın, Bakhmut kentinin stratejik öneme
sahip olmadığını söylemesine rağmen
neden Ukrayna'nın askerlerini çekmediği"
yönündeki sorusu üzerine Zelenskiy,
Ruslarca yerle bir edilmesi nedeniyle
stratejik önemi yokmuş gibi görünen
kentte Rusların daha ileri gitmesini en-
gellemek için kaldıkları yanıtını verdi.
Zelenskiy, Rusların iletişim ağının za-
yıfladığını ve Avrupa'da etkilerinin azal-
dığını savunarak, "Birçok ülke, bunun
için kararlı davrandı çünkü bugün kimse
Vladimir Putin'in Ukrayna ile yetinip
başka ülkelere saldırmayacağını garanti

edemiyor. Putin, bu savaşı kazanırsa ay-
nısını başka (ülkelere) yerlere de yapacak."
ifadelerini kullandı. Durumun bugün
geri döndürülemez bir hal aldığını ve
Rusların bunu yapmak için büyük çaba
sarf ettiğini belirten Zelenskiy, Ukrayna
halkının bu yapılanları asla unutmaya-
cağını kaydetti. Ukrayna Devlet Başkanı,
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Mac-
ron'un "Rusya'nın küçük düşürülmemesi
gerektiği" şeklindeki sözlerine ilişkin şu
değerlendirmelerde bulundu: "(Macron)
Sanırım bu sefer gerçekten değişti.
Sonuçta tank teslimatlarına kapıyı
açan oydu. Ukrayna'nın AB'ye aday-
lığını da destekledi. Almanya ile
Rusya arasında güçlü tarihsel bağ-
lar olduğu gibi Fransa ile Rusya
arasında da çok güçlü bağlar
olduğunu biliyorum. Dev-
rim sırasında 1917'de
ülkesini terk eden
Ruslar, komünist
rejimden kaçan ay-
dınlar, Avrupa'ya
yerleşti. Ancak bu-
gün, onların torun-

l a r ı n d a n
bazılarının
V ladimir
Putin'i des-
teklemesi
beni şaşırtı-
yor." (AA)

Ukrayna Devlet Başkanı
Zelenskiy, "Batılı liderlerle
Rus saldırılarını
durdurmaları için her gün
konuştum. Onlardan bize
daha çok silah vermelerini ve
Rusya'ya karşı ek yaptırımlar
almalarını istedim." dedi.
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Bursa Süper Amatör Liginde
mücadeleler devam ederken 

4 Şubat Cumartesi günü
Demirtaş Ömer Halisdemir

Stadında seyircisiz oynanan
İnegöl Orhaniyespor ile

Orhanelispor maçında dakika
75'i gösterdiğine rakip takımın

attığı gol sonrası saha karıştı.
Orhaniyespor kulüp

yöneticilerinin ve
taraftarlarının da sahaya

inmesiyle ortalık savaş alanına
döndü, maç iptal oldu.

Edinilen bilgiye göre daha önce Orhane-
lispor sahasındaki karşılaşmada da olaylar
çıktığı ancak Orhanelispor yöneticilerinin
araya girmesiyle büyümeden önlendiği öğ-
renildi. Demirtaş Ömer Halisdemir stadyu-
muna alınan rövanş maçının 75. dakikasında
gelen gol sonrasında sahada gerginlik arttı.
İnegöl Orhaniyespor yöneticilerinin ve ta-
raftarlarının da sahaya girip rakip takıma
yabancı cisimlerle saldırmasıyla Orhanelis-
porlu futbolcular hastanelik oldu. Sosyal
medyadan da canlı olarak yayınlanan maçta
yerde baygın halde yatan Orhanelisporlu
futbolcuya İnegöl Orhaniyesporlu futbolcu-
ların defalarca tekme attığı kameralara yan-
sıdı. Başından ve vücudunun çeşitli yerle-
rinden yaralanan futbolcuların tedavileri
devam ediyor. Kargaşa sonrası sahaya giren
Çevik Kuvvet Ekipleri İnegöl Orhaniyesporlu
yönetici ve taraftarları sakinleştirmekte güç-
lük çekti.  Hakemin maçı iptal etmesiyle bir-
likte Orhanelispor'un yaralı oyuncuları has-
taneye kaldırıldı. Maçı izlemek için sahada
olan ve maç sonrası açıklama yapan ve  Or-
hanelispor Kulübü ve Orhaneli Belediye Baş-
kanı Ali Aykurt "Bizlerin yapması gereken
gelecek nesillere nitelikli ve ahlaki değerlerin
himayesinde olacak bir sporsal faaliyet alanı
bırakmak olmalıyken, ne yazıkki bugün oy-
nadığımız maçta biz bu anlayışımıza çok

ters düşecek bir du-
rumla karşılaştık. Bu
tarz spor müsabakala-
rına şiddet tohumlarını
ekmemeliyiz. Saha için-
de mücadele her zaman
olacaktır. Kazanmak veya
kaybetmek olacaktır. Spor-
cu arkadaşlarımızın ara-
sında ufak tefek atışmalar
illaki olacaktır. Ama bizim
kabul etmediğimiz bir şey var-
ki kulüp yöneticileri her zaman
sağduyulu olmalı ve kendi ta-
raftarını yatıştırmalıdır.
Fakat bugün gözü
dönmüş bir ku-
lüp yöne-
t i c i s i
v e

oyuncu grubu ile karşı kar-
şıya kaldık. Rakip takımın
hocası maç boyunca bizim
oyuncularımıza ağıza alın-
mayacak hakaretler etmiş,
kendi taraftarını özellikle

galeyana getirmiştir. Bunun
sonucunda tüm oyuncularımız

rakip takımın yedek kulübesi,
tirübünü ve başkanı tarafından

ilk maçta olduğu gibi bugünde
yine organize bir şekilde art niyetle

tahrik edilmiş ve sonucunda
arkadaşlarımızı darp et-

mişlerdir" ifadeler-
ni kullandı.

Enver Cenk Şahin, Gaziantep‘te yer alan
depremzedeler için yemek servisinin yapıldığı
bir restaurantın konumunu paylaşarak, dep-
remden etkilenen yurttaşlara geçmiş olsun
mesajı yayımladı. Daha önce formasını giydiği
Gaziantep FK dolayısıyla Gaziantep‘te belli

bir çevreye sahip olan tecrübeli futbolcu,
orada yer alan depremzedelerin yemek

ihtiyacını karşılaması için konum pay-
laştı. “ihtiyaç sahiplerine ücretsiz ye-

mek servisimiz devam etmektedir”
diyen İmam Çağdaş 1887 Res-

taurantı‘nın gönderisini pay-
laşan Enver, “Depremden et-

kilenen tüm hemşerileri-
mize ve yurttaşlarımıza

tekrar geçmiş olsun” me-
sajına dua emojisiyle

destek verdi.

Bursaspor Takım Kaptanı
Enver Cenk Şahin, sosyal

medya aracılığıyla
depremzedelere yardım etmeye

çalışıyor.

PORSS Kadir Umut PEHLİVAN

NBA'den yapılan açıklamada, Los An-
geles Lakers, Utah Jazz ve Minnesota
Timberwolves'un dahil olduğu 3 takım ve
8 oyunculu takas gerçekleştiği belirtildi.
Takas sonucunda Jazz'ın Lakers'tan Russell
Westbrook, Juan Toscano-Anderson, Da-
mian Jones ve 2027 birinci tur draft
hakkını aldığı ifade edildi. Lakers'ın Tim-
berwolves'tan D'Angelo Russell, Jazz'dan
Malik Beasley ve Jarred Vanderbilt'i kad-
rosuna kattığı aktarıldı. Timberwolves'un
ise Jazz'dan Mike Conley ve Nickeil Ale-
xander-Walker ile üç adet ikinci tur draft

hakkı aldığı kaydedildi. NBA'de 2017 se-
zonunun en değerli oyuncusu Westbrook,
Lakers'ta yıldız oyuncular LeBron James
ve Anthony Davis'in yanında ilk 5'in parçası
olmakta zorlandı. Kötü şut performansı
ve top kayıplarıyla çoğu zaman taraftarların
tepkisini çeken Westbrook, 2021'den beri
130 maça çıktığı Lakers'ta 17,4 sayı, 6,9
ribaunt, 7,2 asist ortalamaları yakaladı.
D'Angelo Russell ise 2015 draftında 1. tur
2. sıradan seçildiği ve 2017'ye kadar forma
giydiği Los Angeles Lakers'a dönmüş oldu.
Russell, bu sezon Timberwolves'ta maç
başına 17,9 sayı, 3,1 ribaunt ve 6,2 asistle
oynadı. Takasın önemli parçalarından tec-
rübeli oyun kurucu Mike Conley de bu se-
zon Jazz formasıyla 10,7 sayı, 2,5 ribaunt
ve 7,7 asist ortalamaları tutturdu.

Bu arada Phoenix Suns, Brooklyn
Nets'ten yıldız oyuncu Kevin Durant'i ta-

kasla renklerine bağladı.
NBA'den yapılan açıkla-
maya göre Suns, 13 kez
all-star seçilen, ikişer şam-
piyonluk ve finallerin en
değerli oyuncusu ödülüne sahip
Durant'i kadrosuna kattı. Takasta
Kevin Durant ve TJ Warren'ı alan
Suns, karşılığında Nets'e Mikal Brid-
ges, Cam Johnson, Jae Crowder, 4
adet birinci tur draft ve 2028 yılı draft
değişim hakkını verdi. Suns, ABD'li iş
insanı Mat Ishbia'nın takımın çoğunluk
hisselerini satın almasından kısa süre
sonra önemli bir takas gerçekleştirmiş
oldu. Chris Paul, Devin Booker ve Deandre
Ayton gibi yıldızların olduğu takıma Du-
rant'i de ekleyen Suns, tarihinin ilk NBA
şampiyonluğunu elde edebilmek için
önemli bir adım attı. (AA)

Amerikan Basketbol
Ligi'nde (NBA) Los Angeles
Lakers, all-star oyuncusu
Russell Westbrook'u takasla
Utah Jazz'a gönderdi.

NBA'de beklenmeyen takaslar!
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Fransa'da doğup Amerika'da
büyüyen Çin asıllı çellist Yo-Yo
Ma, sosyal medya hesabında kısa
bir video yayınladı. Ahmet Adnan
Saygun'un "Partita" adlı eserini
depremde hayatını kaybedenler
için yorumlayan sanatçı, paylaşı-
mına "Türkiye ve Suriye'deki tüm
arkadaşlarımıza... Sevgimiz ve
dualarımız sizinle. Bu parça, umu-
dunu yitirmeden hayat kurtar-
maya çalışan herkes için." ifade-
lerini kaydetti. Dijital Sanatçı Hü-
seyin Şahin de "artside" isimli

Instagram hesabında hazırladığı
grafik tasarımını yayınladı.

Sosyal medya kullanıcılarının
yoğun ilgi gösterdiği tasarıma Şa-
hin, şunları yazdı: "Hayatını kay-
bedenlere Allah'tan rahmet, tüm
yaralılara acil şifalar diliyorum.
Deprem konusunda yeterli has-
sasiyetimiz ve donanımımız maa-
lesef yok. Çok büyük felaket oldu.
Umarım tekrarı olmaz. Hepimize
çok geçmiş olsun. Güzel milletime,
bilhassa yakınlarını kaybedenlere
baş sağlığı diliyorum. Hep beraber

bu günleri de atlatacağız…"
Karikatürist Dağıstan Çetin-

kaya deprem temalı bir çizimini

paylaşarak, "Kendimizi çaresiz
hissettiğimiz bu günlerde kim ki
milletimin yanında, Allah onlar-

dan ebeden razı olsun." sözlerine
yer verdi. İllustratör Robin Yayla
ise "Türkiye haritası ile dayanışma
için elini uzatan bir kol" çizimini,
"Dünyanın dört bir yanında bu
mesajı okuyanlar, deprem moloz-
ları altında halkımızın yardımınıza
ihtiyacı var." ifadeleriyle paylaştı.
Kolaj yöntemiyle yaptığı aylık
gündem özetleriyle tanınan "ALP-
GENART" isimli sanatçı ise gözü
yaşlı bir insanın gözünde deprem
fotoğrafını Instagram hesabından
yayınladı. (AA)

Sedef kakma ustası Hilmi Emekli
ile 30 kişilik ekibinin imzasını taşıyan
1,5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan
eserler, yakın tarihte açılması plan-
lanan Barbaros Hayrettin Paşa Ca-
misi'ne gideceği günü bekliyor. Mimar
Sinan'ın kalfalık eseri Süleymaniye
Camii'nden örnek alınarak tasarlanan,
deniz ve su temalı iç mimarisiyle dik-
kati çeken cami, "pusula" merkezli
sedef çalışmalarla da eşsiz bir yapı
olarak ön plana çıkıyor. Çamlıca Camii
gibi birçok yerde ürünleri yer alan
sedef ustası Hilmi Emekli, Kağıtha-
ne'deki sedef atölyesinde cami için
yapılan özel tasarım eşyalarının de-
taylarını anlattı. Barbaros Hayrettin
Paşa Camii sedef işlemeleriyle göz

dolduracak
Emekli, İstanbul'da imam hatiplik

yaptıktan sonra kaptanıderya Piyale
Paşa'nın ismini taşıyan camiden emek-
li olduğunu söyledi. Küçükken gezdiği
camilerdeki sanat eserlerinden bü-
yülendiği için "tarz-ı İstanbul" sedef
sanatıyla ilgilenmeye başladığını an-
latan Emekli, sedefin yaklaşık 30
yıldır hayatının merkezinde olduğunu
kaydetti. Kağıthane'deki 5 farklı atöl-
yesinde 30 kişilik ekibiyle Çamlıca
Camii gibi büyük projeler için eserler
ortaya koyduklarını belirten Emekli,
burada kapı, kürsü, minber, kepenk-

lere varıncaya kadar sedef işlemeleri
yaptıklarını ifade etti. Emekli, 100
yılda bir yapılan en önemli mega pro-
jelerden birisinde çalışmanın şeref
olduğunu dile getirdi.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nin
yapımına karar verildikten sonra ken-
dileriyle iletişime geçildiğini bildiren
Emekli, "Bu, bizim için çok büyük bir
mutluluk oldu. 16. yüzyıla damga vu-
ran, kaptanıderyalıkla paşa olan en
önemli komutanlardan, 25. kaptanı-
derya olmuş ve Osmanlı döneminde
Akdeniz'i Türk denizi olarak anmayı
sağlamış cesur, kahraman, mücahit

bir komutandan bahsediyoruz." diye
konuştu. Barbaros'un tarihi misyo-
nuna uygun ve ona layık eserler ortaya
koymak için itinayla çalıştıklarını an-
latan Emekli, şöyle devam etti: "Ca-
minin kapılar, kepenk, kürsü, Kur’an
mahfazası gibi hareketli unsurlarında
sedef sanatını ekip olarak 1,5 sene
içinde tamamladık. Akdeniz'e Türk
mührünü vurmuş olan bir komutanın
en güzel şekilde hatırlanması
için çalıştık. Sıra dışı olması
gerekiyordu. Mimarların
çalışmalarında da
bunu gördük. Mi-
marlarımızın sayesin-
de içine girince sanki
bir denizin içinde yü-
zer gibi, dolaşır gibi
huzur veren bir
proje üretildi.
Kubbesinden
aydınlanması-
na, camlara, de-
senlere, motifle-
re varıncaya kadar
büyük bir itinayla ta-
sarlandı."

Camide denizcilik motif-
lerinden esinlendiklerine dikkati çeken
Emekli, Kur'an mahfazası üzerine bir

pusula koyduklarını söyledi. İnsanlara
yol gösteren Kur’an-ı Kerim ile pu-
sulayı camiye yerleştirdiklerini aktaran
Emekli, "Pusula aramaya gerek yok,
doğru yol bu kutunun içinde demek
istedik. Sedef, bağa kabuğu, fil dişi
gibi özel malzeme ve tasarımla ortaya
koyduk. Böyle bir eserde bizim de
küçük bir katkımızın olması bizim
için bir şeref. Kur'an-ı Kerim, Allah'ın
insanlara yön bulması, huzur bulması

için gönderdiği bir reçetedir. Biz
de bu kılavuzu göstermek

için pusulayı Kur'an
mahfazasının dört bir

tarafına, en ortaya
işledik." dedi.

( T R T H A -
BER)

Türk denizcilik tarihinin
önemli ismi, Osmanlı
Devleti'nin 25. kaptanıderyası
Barbaros Hayrettin Paşa'nın
ismini taşıyan Levent'teki
camide, pusula motifli ve sedef
işlemeli Kur'an-ı Kerim
mahfazası, farkı stillerdeki kapı
işlemeleri, minber, kepenk ve
vaiz kürsüsü yer alacak.

Barbaros Hayrettin Paşa Camii sedef işlemeleriyle göz dolduracak


