
Komisyon Başkanı Oruç Muham-
med Aslan, gündemde olan İmar Affı 
ile ilgili uyararak, “Dünyanın her ye-
rinde depremler değil usulsüzlük ve 
ihmalin öldürür. İmar Affı dün cina-
yetti, bugün de cinayettir ve gelecekte 
de katliamlara sebep olacaktır. İmar 
Affı yüzölçümünün yüzde 96’sı ve 
nüfusunun yüzde 99’unun deprem 
bölgesi olduğu Türkiye Cumhuriyeti 
topraklarında bir daha asla gündeme 
gelmemelidir” dedi. 

“BU ACILAR YAŞANMASIN  
DİYE BİZ DUYURUYU YAPTIK” 
İMO Bursa Şubesi Gençlik Komis-

yonu, BAOB Yerleşkesi’nde bulunan 
İMO Bursa Şube Konferans Salonu’nda 
Kahramanmaraş Depremi’nin ardın-
dan yaşanan yıkımlar ve sonuçlarını 
değerlendiren basın açık-
laması yaptı. Gençlik Ko-
misyonu’nun açıklamasına 
destek veren İMO Bursa 
Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ülkü Küçükkayalar, bir 
daha bu acıların yaşanma-
ması için duyuruyu yaptık-
larını belirtti. Birçok merak 
edilen nokta olduğunu ifade 
eden Küçükkayalar, bölgeden 
gelen raporların ardından 
bunların açıklanacağını bil-
dirdi. Bina üretim sürecinin 
yönetmeliklerden, kanunlar-
dan başladığını kaydeden Kü-
çükkayalar, yer bilimcilerin, 
şehir plancılarının verileriyle 
yeni bina üretiminin başla-
yacağını ve yetkili kurumla-
rında buna dikkat etmesi ge-

rektiğini vurguladı. Şantiye şeflerinin 
belirli eğitimlerden geçmesi, sertifi-
kalandırılması ve bu inşaat mühend-
islerinin tercih edilmesi için çalışmalar 
yürütüleceğine dikkat çeken Başkan 
Küçükkayalar, belediyeler ile yürütülen 
işbirlikleri hakkında şunları söyledi: 
“Biz Oda ve Bursa Şubesi olarak bele-
diyelerimizle diyalog halindeyiz. Bur-
sa’da 3 belediyemiz ile işbirliğimiz var. 
Bunun diğer belediyelerle ve Büyük-
şehir olarak da yürütülmesini talep 
ettik. Bu sürecin ardından bu görüş-
meler hızlanacaktır. Bizim artık deprem 
odaklı binalar ve kentler oluşturmayı 
önceliklememiz gerekir.” 

“YIKIMLARIN NEDENLERİ” 
Komisyon adına hazırlanan bil-

dirgeyi oku-

yan İMO Bursa Şubesi Gençlik Ko-
misyonu Başkanı Oruç Muhammed 
Aslan, depremlerde hayatını kaybe-
denleri rahmetle anarak, yaralara acil 
şifalar diledi. “Dünyanın her yerinde 
depremler değil usulsüzlük ve ihmalin 
öldürür” diyen Aslan, yaşanılan acıyı 
bir nebze soğutan tek şeyin felaket 
sonrası toplumun dayanışma ruhuyla 
tek yürek olabilmesi olduğunu söyledi. 
Aslan, yıkımların belli başlı nedenlerini 
şu şekilde açıkladı: Meydana gelen bu 
depremde; 1999 yılından önce inşa 
edilen yapılarda büyük yıkımlar ve 
yüksek derecede hasarlar meydana 
geldiği görülmüştür. Buradaki hasar-
ların nedenlerini genel olarak açıklamak 
gerekir ise nervürsüz demir, dayanımı 
düşük beton sınıfı, yetersiz donatı ve 

donatı aralıkları, uygun olmayan 
malzemeden üretilmiş beton-
lar, zemin etüdü yapılmamış 
zeminlerin üzerine inşa edilen 

yapılar, zaten yönetmeliğe uy-
gun olmayan bu yapılara bir 
de kaçak kat eklenmesi. 

MESLEK ODALARI  
AKTİF HALE GELMELİ 
1999 yılı sonrası yapılmış, yıkılan 

veya hasar görmüş yapılara da rast-
landığını ifade eden Oruç Muhammed 
Aslan, bildirgenin maddelerini şöyle 
sıraladı: Bu yıkımların en temel se-
beplerinden birisi çıkılan kaçak yapılara 
İmar Affı Kanunu ile göz yumulmasıdır. 
Ne yazık ki kanunda binanın depreme 
uygunluğunun kontrolü bilinçsiz yapı 
sahibine bırakılarak yasal olarak bütün 
sorumluluk kişinin kendisine ait ol-
muştur. Biz inşaat mühendislerinin 
bütün itirazlarına rağmen yasama or-
ganları, o günlerde bahsettiğimiz İmar 
Aflarını onaylayarak bugün ki faciaya 
zemin hazırlamışlardır. Böylesine yıkıcı 
bir felaketten sonra bile Meclis İmar 
Komisyonu’nun gündeminde olan ikin-
ci İmar Affını, Meclis gündeminden 
kaldırmamak için direnen milletvekil-
lerimiz olduğunu üzülerek ve hayretler 
içerisinde görmekteyiz. İmar Affı dün 
cinayetti, bugün de cinayettir ve gele-
cekte de katliamlara sebep olacaktır.”

Arama kurtarma çalışmalarının ardından 
İskenderun’a konteyner kent kuran Gemlik 
Belediyesi, bin depremzedeyi ağırlıyor. He-
deflerinin 2 bini aşkın depremzedeyi ağır-
lamak olduğunu ifade eden Gemlik Belediyesi 
Meclis Üyesi Özer, “Vatandaşlarımızın ya-
ralarını sarmak için elimizden geleni yapı-
yoruz” dedi.  n 4. sayfada

Gemlik konteyner kentte  
2 bin depremzede barınacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kahraman-
maraş ve Hatay merkezli depremlerden 
etkilenen vatandaşların barınma ihtiyaç-
larını karşılamak amacıyla başlatılan “Evim 
Yuvan Olsun” kampanyasına bugün iti-
barıyla 4 bin 191 bağış başvurusu yapıl-
dığını bildirdi. n 5. sayfada

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Hatay’daki Ko-
ordinasyon Merkezi’ni ziyaret eden AK Parti 
İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan 
Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Usta, 
“Hatay’da büyük bir Bursa ailesi gördüm. 
Bursalı hemşehrilerimizin Hatay’a destekleri 
büyük. Hataylılar da bu destekleri hiçbir zaman 
unutmayacaktır” dedi.  n 4. sayfada

Bursa’nın Hatay’a 
destekleri büyük

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
“Son 17 günde sadece Hatay’da 
yaklaşık bin cerrahi müda-
hale gerçekleşti. 212 bin 
345 muayene yaptık. Sağ-
lık hizmetlerimiz, ihti-
yaçlara cevap verecek 
bir muntazamlıkta 
devam ediyor.” dedi. 

n 7. sayfada

A l p a s l a n  Y ı l d ı z  | A h m e t  A l p a n  | A h m e t  G ü n a y d ı n  |  S e l a m i  S a y g ı n  |  A y ş e  C a n d a n  |  A b d ü l k a d i r  K a r a k a y a

“Evim Yuvan Olsun” 
kampanyasına 4 bin 191 
başvuru yapıldı

n Haberi 6’da

Millet  
bahçelerine 
altyapı!

Yetmez 
ama evet!

Alpaslan 
YILDIZ

4’TE

“Şehadet bir çağrıdır;  
tüm nesillere ve çağlara”

Sayı: 2733 Fiyat: 2 TLMetin Yüksel 
17 Temmuz 1958 - 23 Şubat 1979
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İMO Bursa Şubesi  
Gençlik Komisyonu  
Kahramanmaraş depremi 
bildirgesini yayınladı:

usulsüzlük ve ihmal öldürür”
“Deprem değil,  

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Bursa Şubesi Gençlik Komisyonu Kahra-
manmaraş’ta yaşanan ve 10 ili etkileyen büyük depremler ile ilgili bildirge hazırladı.

“İmar Affı yüzölçümünün yüzde 96’sı ve nü-
fusunun yüzde 99’unun deprem bölgesi 

olduğu Türkiye Cumhuriyeti topraklarında 
bir daha asla gündeme gelmemelidir. 

TBMM tarafından TMMOB’ye bağlı 
odaların proje denetleme hakları elinden 
alındığı günden itibaren, yapı projelerinin 

denetlemeleri teknik bakımdan yetkin ve 
sayı bakımından yetersiz personelleri 
olan belediyelere bırakılmıştır. Denetim, 

yeterli sayıda ve teknik yeterliliğe sahip 
mühendis barındırabilen meslek odaları ile 

beraber yapılmalıdır. İskan belgesi alınmış 
yapılar düzenli aralıklarla ve sık sık incelen-

mek zorundadır. Statik proje dışına çıkılan ve 
uygunsuzluk görülen yapılar mühürlenmeli ve 
usulsüzlük yaptığı belirlenen sorumlu herkesin 
yetkileri sınırlandırılmalı ya da iptal edilmelidir. 
Yapının risk analizi çıkartılarak yapı ile ilgili de 
gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır. İnşaat 
mühendislerinin tasarım ve üretiminde söz 
sahibi olmadıkları projelerde mesul olarak 
imzalarını sunmaları, diploma kiralamak olarak 
adlandırılmaktadır. Projede söz sahibi olmaması 
ya da kontrollerde bulunmamasına rağmen yapı 
inşaatında, denetiminde ya da sonrasında 
gerçekleşebilecek her aksilikten projede imzası 
olan inşaat mühendisi sorumludur.”

İMAR AFFI GÜNDEME GELMEMELİ

n Haberin devamı 8. sayfada

“Depremle ilgili 
yasal düzenlemeler 
haftaya  
görüşülecek”

tedavi gören  
depremzedeleri  
ziyaret etti

ErdoğanŞentop: 

n Haberi 6’da

Yıldırım Belediyesi Malatya’da 
konteyner kentler kuruyor

Hayırsever iş insanları ile Yıldırım 
Belediyesi, “asrın felaketi” olarak nitelenen 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 
etkilenen Malatya’da depremzedeler için 
konteyner kent oluşturuyor. Depremin 
ardından barınma ihtiyacı olan deprem-
zedeler için Yeşilyurt ilçesinde konteyner 
kentler oluşturulmaya başlandı. Eskişe-

hir’den iş insanlarının desteğiyle 48, Bur-
sa’dan da bir iş insanının katkısıyla 64 
konteyner belirlenen alanlara yerleştirildi. 
Yıldırım Belediyesince “Haydi Yıldırım, 
kardeşin üşümesin” sloganıyla yürütülen 
kampanya kapsamında alınan 300 kon-
teynerden ilk etapta 50’sinin kurulumuna 
da başlandı. n 2. sayfada

Bursa itfaiyesi gece 
yangında gündüz ahırda

Hatay’da arama kurtarma yapan, yangınlara mü-
dahale eden ve yardım malzemesi dağıtımlarına büyük 
destek veren Bursa itfaiyesi, elektrik olmadığı için 
ineklerini sağamayan çiftçilerin de imdadına yetişti. 
İtfaiyenin getirdiği jeneratörle sağımı yapan çiftçiler, 
Büyükşehir Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

n 3. sayfada

“Sağlık hizmetlerimiz 
muntazam  
devam ediyor”
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Depremin ardından barınma ihtiyacı 
olan depremzedeler için Yeşilyurt ilçe-
sinde konteyner kentler oluşturulmaya 
başlandı. Eskişehir’den iş insanlarının 
desteğiyle 48, Bursa’dan da bir iş insa-
nının katkısıyla 64 konteyner belirlenen 
alanlara yerleştirildi. Yıldırım Belediye-
since “Haydi Yıldırım, kardeşin üşümesin” 
sloganıyla yürütülen kampanya kapsa-
mında alınan 300 konteynerden ilk 
etapta 50’sinin kurulumuna da başlandı. 
Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 
AA muhabirine, depremin yaralarını mil-
let ve devletle el ele vererek saracaklarını 
belirterek, depremin ilk saatlerinden iti-
baren herkesin seferber olduğunu söyledi. 
Vatandaşların ayni ve nakdi olarak dep-
rem bölgelerine destekte bulunduğunu 
ifade eden Yılmaz, bu süreçte en önemli 
ihtiyaçlardan birisinin barınma olduğu-
nun altını çizdi. Bursa’nın bir sanayi 
şehri olduğunu kaydeden Yılmaz, bura-
daki hayırsever iş insanlarının deprem-
zedeler için ellerinden geleni yaptığını 
vurguladı. Bursalı hayırsever bir iş insa-
nının depremzedelerin barınma soru-
nunun çözümü noktasında elini taşın 

altına koyduğunu aktaran Yılmaz, “Gür-
han Akyüz isimli iş insanımız, Malat-
ya’nın Yeşilyurt ilçesinde depremzedeler 
için 64 konteyneri ekibi ile birlikte 
getirip kurdu. Kısa sürede montajını 
yaparak ilgili belediyeye teslim 
ettiler. Rabbim bizlerin 
dirliğini, birliğini daim 
etsin. İnanıyorum 
ki bu zor gün-
leri el birliği 
ile atlataca-
ğız.” dedi. Başkan 
Yılmaz, Yıldırım Bele-
diyesi olarak Malatya’nın 
başka bir noktasına 300 kon-
teyner kurduklarını belirterek, şöyle ko-
nuştu:”Belediye olarak depremin ilk gü-
nünden bu yana bölgeye destek olmaya 
gayret ettik. İlk etapta arama kurtarma 
ekiplerimizi bölgeye gönderdik. Bu süreç 
devam ederken afetzedelerin barınma 
ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında he-
men çalışmalara başladık. Barınma ih-
tiyacı bu bölgede temel ihtiyaçlardan 
biri. İnşallah depremzedeler için yeni 
bir yaşam alanı oluşturacağız. İnanıyorum 

ki yaraları en kısa zamanda sarıp geleceğe 
daha güvenli bakacağız.” Yeşilyurt Bele-
diye Başkanı Mehmet Çınar ise insanların 

yardımseverliği ve iyiliklerinin 
bu acı günlerin içerisinde 

bir nebze olsun bölgede 
moralleri yükselttiğini 

söyledi. Bölgedeki sı-
kıntıların giderilme-

sinde devletin yanı sıra 
sivil toplum örgütleri, 
iş insanları ve yardım-

sever insanların 
desteğinin de bü-

yük olduğunu vur-
gulayan Çınar, el bir-

liğiyle yaraları sarmaya 
devam edeceklerini aktardı. 

“GELİP BURALARDA ÇALIŞMAK  
İÇİMİZİ FERAHLATTI” 

Eskişehir’den gelerek konteyner kent 
oluşturulması için çalışan yardımsever 
iş insanı Halil İbrahim Aydın da depremin 
ardından maddi yardım yaptıklarını 
ancak bunun yeterli olmayacağını dü-
şünerek konteyner kent kurmaya karar 

verdiklerini söyledi. Kendisinin inşaat 
işiyle uğraştığını aktaran Aydın, “Arka-
daşlarımızla organize olduk, şantiyeler-
deki malzemelerimizi topladık, tırlarla 
buraya geldik. Sıcak yatakta yatmaktansa 
gelip buralarda çalışmak içimizi ferahlattı.” 
dedi. Aydın, iş insanlarının ellerinden 
geleni yaptığını dile getirerek, “Kimi ke-
reste verdi, kimisi kapı pencere yaptı, 
ne yapabiliyorlarsa seferber oldular. Bu 
dayanışmalarından dolayı çok teşekkür 
ediyoruz, insanlarımızın kenetlenmesi 
gerçekten çok müthiş, duygulanmamak 
elde değil.” diye konuştu. Kampanyayı 
organize eden yardımseverlerden Eyüp 
Yılmaz da depremzedelere bir faydala-
rının dokunması için çalıştıklarını ifade 
ederek, tuvaleti de içerisinde bulunan 
11 metrekarelik konteynerlerinin kuru-
lumunu tamamlamak üzere olduklarını 
aktardı. Yılmaz, Malatya’daki kontey-
nerleri tamamladıktan sonra Kahraman-
maraş’ın Elbistan ilçesine de 50 konteyner 
kurulumu yapacaklarını, farklı bir deprem 
bölgesine de 50 konteyner daha kura-
caklarını belirtti. (AA)

İl Milli Eğitim Müdürü Serkan Gür, 
AA muhabirine, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerden etkilenen insanların ihtiyaç 
duyduğu her alanda, mesleki eğitimin üre-
tim kapasitesini kullanmaya başladıklarını 
söyledi. Gür, salgın döneminde olduğu gibi 
bugünlerde de özellikle meslek liselerinin 
ve hayat boyu öğrenme kurumlarının 
üretim kapasitesini, ihtiyaç duyulan her 
anda deprem bölgesine yönlendirmeye 
başladıklarını dile getirdi. Türkiye gene-
lindeki meslek liselerinin ekmekten yemeğe, 
kumanyadan tulum ve battaniyeye birçok 
alanda afetzedeler için yoğun çalışma yü-
rüttüğünü vurgulayan Gür, şöyle devam 
etti: “Bursa’da 3 okulda çok özel bir çalışmayı 
Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in liderli-
ğinde başlattık. O da çadır üretimi. Metal 
ve tekstil alanları öğretmenimizle, öğren-
cilerimizle yaklaşık 10 gündür hummalı 
bir şekilde çalışıyoruz. Afet çadırı üretimine 
başladık. Çadır iki bölümden oluşuyor. Ça-
dırın bir metal bölümü var, bir de 
tekstil dediğimiz çadır bö-
lümü var. Şehit Ömer 
Halisdemir Mesleki 
ve Teknik Anadolu 
Lisesinde çadırın 
metal bölümünü 
gerçekleştiriyo-
ruz. Borsa İs-
tanbul Mes-
leki ve 
T e k n i k 

Anadolu Lisesi ile Olgunlaşma Enstitüsünde 
de çadırın tekstil kısmını üretiyoruz.” 

SANAYİDEN KUMAŞ  
TEDARİKİNE, KALIP  
HAZIRLANMASINA DESTEK 
Bursa sanayisine teşekkür eden Gür, 

firmaların, çadır üretiminin hızlanarak seri 
üretime geçmesinde okullara çok büyük 
fayda sağladığını anlatı. Kumaşların teda-
rikinde, çadırın kalıbının hazırlanmasında, 
kesiminde tam bir işbirliği içinde çalıştık-
larını aktaran Gür, “Bursa’da ve diğer ille-
rimizde üretilen bütün çadırlar özellikle 
yanmaz kumaştan, AFAD’ın hazırladığı 
şartnameye uygun olarak üretiliyor, bir 
branda çadır üretilip gönderilmiyor. Bütün 
teknik detaylara dikkat ederek, Türkiye’de 
ve dünyada standartta neyse ona uygun 
üretimler gerçekleştiriliyor. Bu konuda da 
standartlarımızı çok daha yukarı çıkarmak 
için elimizden geleni yapacağız.” diye ko-
nuştu. Gür, üretimi tamamlanan 410 çadırı 
afet bölgesine ulaştırdıklarını bildirdi. Milli 
Eğitim Bakanlığının talimatıyla Pazarcık 
merkezli depremin ertesi günü Hatay’ın 
Kırıkhan ilçesine 38 ton kuru gıdayla seyyar 
mutfak kurduklarını dile getiren Gür, şunları 
kaydetti: “Kısa sürede 100’e yakın seyyar 
mutfak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 
kuruldu ve oradaki insanlarımızın yemek 
ihtiyacı karşılandı. Sonra sırayla soba ihtiyacı 
oldu soba ürettik, tulum ihtiyacı oldu tulum 
ürettik. Biz çok büyük bir camiayız. Bu ca-

miada, üreten okullar, milletin fab-
rikaları var. Biz bu anlam-

da bu milletin fab-
rikalarını, milletin 

ihtiyaçları için ça-
lıştırmaya, sa-

bahlara kadar 
çalışarak de-

vam edece-
ğiz.”  

( A A )

Kahramanmaraş merkezli meydana 
gelen depremden etkilenen vatandaşlar 
arzu ettikleri takdirde AFAD tarafından 
farklı illere yönlendiriliyor. Bu kapsamda 
Bursa’ya gelen vatandaşlara Osmanga-
zi’de görevli gönüllü öğretmenler tara-
fından destek sağlanıyor. Bursa 
Büyükşehir Şehirlerarası 
Otobüs Terminaline 
gelen vatandaşlar, 
Bursa Valiliği ko-
ordinasyonunda 
ve AFAD iş birli-
ğinde yürütülen 
çalışmalar kapsa-
mında gönüllü öğ-
retmelerin de yer al-
dığı ekipler tarafından 
karşılanarak adres, kimlik, 
çocuk vb. bilgileri kayıt altına 
alınıyor. Bursa’ya gelen vatandaşlara 
bir yandan Osmangazi İlçe MEM Psi-
kososyal Ekibi tarafından destek veri-
lirken, diğer yandan vatandaşların ba-
rınma, gıda ve kıyafet ihtiyaçları gide-
riliyor. Destek ekiplerinde 3 vardiya 
halinde görev alan gönüllü öğretmenler, 
okul çağında olan öğrencilerin öğre-
nimlerine devam etmelerini sağlarken, 
çocuklar için de oyun atölyeleri oluştu-
ruyor. Depremden etkilenen vatandaşlar, 

Bursa Öğretmenevi, Muradiye Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama 
Oteli ve Pansiyonu, Erol Olçok Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama 
Otelinde misafir ediliyor. 

MAHALLELERDE MERKEZ  
DESTEK OKULLARI BELİRLENDİ 
Osmangazi’de bulunan okullardan 

81 tanesi merkez destek okulu olarak 
belirlendi. Depremden etkilenen ve 
Bursa’ya gelen aileler, bu mahalle mer-
kez destek okullarıyla eşleştirilerek 
aile-okul arasında iletişim kanalı oluş-
turuluyor. Merkez destek okul idaresi 
başkanlığında, mahalledeki diğer okul-

larla iş birliği ile depremzede-
lerin ihtiyaç duyduğu mal-

zemeler, tespit edilerek 
merkez okullar ka-

nalıyla yardım ko-
lisine dönüştürü-
lüyor. Yardım ko-
lileri ilgili adres-
lere teslim edili-

yor. Depremzede 
vatandaşlar ihtiyaç 

duydukları anda eşleş-
tirildikleri merkez okullara 

ulaşarak destek alabiliyor. Or-
ganizasyonlara Osmangazi’de bulunan 
tüm okul ve kurumların idareci, öğ-
retmen ve personel gönüllü olarak des-
tek veriyor. Ailelerin temel eğitim ça-
ğındaki çocukları öncelikli olarak ma-
hallesindeki okullara kayıtlarının ya-
pılması sağlanırken; ortaöğretim ça-
ğındaki öğrencilerin ise nakil işlemle-
rinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 
yapılacağı bilgisi verilerek gerekli yön-
lendirmeler yapılıyor. (İHA)

Depremin ilk gününden beri 
başta Bursa olmak üzere Türkiye 
genelinde başlatılan seferberlikle 
toplanan yardımlar, Hatay’da ‘Bursa 
Büyükşehir Belediyesi tarafından’ 
afetzedelere ulaştırılıyor. Nerede 
bir mağdur varsa ulaşmaya çalışan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, yaraları sanmak için gecen 
gündüz demeden çalışıyor. 

Deprem kabusunu günler sonra 
yeniden en ağır şekilde yaşayan 
Hatay’da yardımların dağıtım so-
rumluluğunu üstlenen Bursa Bü-
yükşehir Belediyesi ekipleri, merkez 
Antakya ilçesi başta olmak üzere 
kentte ayak basmadık yer bırak-
mıyor. Hatay’ın Defne ilçesinde, 
‘tesadüfen gördüğü’ Bursa Büyük-
şehir Belediyesi’nin araçlarının ya-
nına gelip çaresizliğini anlatan 2 
çocuk annesi Gönül Aşkar’ın ihti-
yaçlarının karşılanması için de ekip-
ler seferber oldu. Öncelikle ‘anne 
babasının yardımına yetişilmesini 
isteyen’ genç annenin talebi üzerine, 
Defne ilçesindeki Bostancık Ma-
hallesi’nde çadırda kalan 73 yaşın-
daki babası İlmettin Kundakçı’ya 
ulaşıldı. Yakınlarıyla birlikte 3 aile 
olarak sokağa kurdukları çadırda 
kalan Kundakçı’ya gıda, kendisi ve 
torunları için giyecek, soba ve ya-
kacak yardımı yapıldı. Ekipler, daha 
sonra 15 kişi ile kendi kurdukları 
derme çatma bir çadırda kalan Gö-
nül Aşkar’a ulaştı. Aşkar’a da ‘başta 
hijyen malzemeleri olmak üzere’ 
erzak ve giysi yardımında bulunul-
du. Depremin ardından 10 gün bo-
yunca ailece arabada yattıklarını, 
son bir haftadır da çadırda kalmaya 
başladıkları belirten İlmettin Kun-
dakçı, “Öyle bir şey yaşadık ki do-
laptaki tek bir bardak bile sağlam 
kalmadı. Canımızı kurtardığımıza 
seviniyoruz. Sağ olsun Türkiye’nin 
her yerinden insanlar yardımlar 
gönderiyor. Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi de sobamızı, yakacağımızı 
ve ihtiyaçlarımızı getirdi. Allah on-
lardan razı olsun. Günler sonra ilk 
defa bir gecemizi sobanın sıcaklı-
ğında geçireceğiz” dedi. Büyükşehir 
Belediyesi ekipleri ile temasa geçip 
dertlerine derman bulmaya çalışan 
Gönül Aşkar da, “Burada telefonla 
konuşurken, Bursa Büyükşehir Be-
lediyesi’nin araçlarını gördüm. Git-
tim, derdimi anlattım. Sağ olsunlar, 
hiç ikiletmediler. Hemen yardımı-
mıza koştular. Allah razı olsun” 
diye konuştu. (İHA)

Bursa’da tam bir İsmail YK hay-
ranı olan ve sabah akşam sanatçı-
nın şarkılarını dinleyen engelli 
gencin tek isteği, konserine gidip 
kendisiyle tanışmak. 

Yıldırım’da yaşayan yüzde 98 
engelli Hasan Burhan’ın (24) en 
büyük zevki İsmail YK’nın şarkı-
larını dinlemek. Hasan Burhan, 
günü sevdiği sanatçının şarkılarını 
dinleyerek geçiriyor. Hasan çok is-
temesine rağmen İsmail YK’nın 
konserlerine bir türlü gidemedi ve 
sanatçıyla tanışamadı. En büyük 
hayali sevdiği sanatçının konserine 
gidip onunla tanışmak olan genç, 
hayalinin gerçekleşeceği günü iple 
çekiyor. Engelli gencin komşusu 
Muharrem Ulutaş, “Hasan karde-
şimiz köyümüzden, İsmail YK hay-
ranı. Kendisi yüzde 98 engelli. Tek 
hayali İsmail YK ile tanışmak. İn-
şallah dileği gerçek olur. Bütün 
gün onun şarkılarını dinleyerek 
geçiriyor. Hasan kardeşimiz köy 
derneğimizin bütün gençlik etkin-
liklerine gelir” dedi. (İHA)

Yıldırım Belediyesi Malatya’da 
konteyner kentler kuruyor
Hayırsever iş insanları 
ile Yıldırım Belediyesi, 
“asrın felaketi”  
olarak nitelenen 
Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden 
etkilenen Malatya’da 
depremzedeler için 
konteyner kent 
oluşturuyor.

Gönüllü öğretmenler 
gönüllere dokundu
Osmangazi İlçe Millî Eğitim 
Müdürlüğüne bağlı 
okullarda görev yapan 
gönüllü öğretmenler, 
depremden etkilenen ve 
Bursa’ya gelen vatandaşlara 
önemli destek sağlıyor.

Bursa’daki Borsa İstanbul ve  
Şehit Ömer Halisdemir Mesleki 
ve Teknik Anadolu Liseleri ile 
Olgunlaşma Enstitüsü’nün 
öğretmen ve öğrencileri, afet 
bölgesinde yaşayan vatandaşların 
barınma ihtiyaçlarını karşılamak 
için AFAD standartlarında  
çadır üretimi yapıyor.

Bursa’daki 3 meslek lisesi AFAD 
standartlarında çadır üretiyor

Bursa’dan 
Hatay’a gönül 
köprüsü

Engelli gencin  
hayali İsmail YK  
konserine gidebilmek
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Toplum

Hava  Durumu

BURSA

BİLECİK

SAKARYA

KOCAELİ
YALOVA

İSTANBUL

KIRKLARELİ

EDİRNE

TEKİRDAĞ

ÇANAKKALE

BALIKESİR

21/4

19/8

16/3

17/6
17/7

15/6

19/1

15/7

15/7

16/4

İmsak 
Güneş 

Öğle 
İkindi 

Akşam 
Yatsı

06:17

07:40

13:22

16:24

18:54

20:13

BURSA
PERŞEMBE

21/4

CUMARTESİ

23/5

CUMA

21/3

15/6 İMSAK İYE

Borcundan dolayı evine ha-
ciz memuruyla gelen alacaklı-
ya, ‘ahlaksız’ diyen adama As-
liye Ceza Mahkemesi’nce ve-
rilen beraat kararı Yargıtay’dan 
döndü. 

Günlük hayatta yaşanılan 
gerginliklerde sarf edilen bazı 
sözler, umulmadık sonuçlara 
yol açabiliyor. Borcundan dolayı 
evine haciz memuru gelen borç-
lu vatandaş, alacaklı için ‘ah-
laksız’ kelimesini kullandı. Ni-
yetinin haciz işlemiyle alacağını 
tahsil etmek olduğunu belirten 
mağdur, Asliye Ceza Mahke-
mesi’ne başvurdu. Mahkeme, 
‘ahlaksız’ kelimesinin hakaret 
unsuru içermediğine hükme-
derek, davalının beraatine hük-
metti. Hakarete uğradığını öne 
süren davacı ise kararı temyiz 
etti. Yargıtay 4. Ceza Dairesi,. 
mahkeme kararını bozdu. Ka-
rarda şöyle denildi: “Dosya çer-
çevesinde, olay tarihinde haciz 
işlemi için sanığın evine gidil-
diğinde sanığın katılana ‘şe-
refsiz, ahlaksız, sen benim evi-
me nasıl memur getirirsin?’ 
şeklinde sözler söylediği orta-
dadır. Katılan ile tanığın aşa-
malarda birbirleri ile uyumlu 
beyanları ve dosya içerisindeki 
tarihli haciz tutanağı karşısın-
da, katılana yönelik hakaret 
suçunun sübut bulduğu göze-
tilmeden, bu suçtan sanığın 
mahkumiyeti yerine beraat ka-
rarı verilmesi kanuna aykırıdır. 
Hükmün bozulmasına oy birliği 
ile karar verilmiştir.” Öte yan-
dan Yargıtay’ın içtihat metni 
olarak kamuoyuna duyurduğu 
kararlarda hakaret sayılan bazı 
kelimeler şöyle sıralandı: “Şe-
refsiz, ahlaksız, aptal, müsved-
de, geri zekalı, eşşek, öküz.” 

(İHA)

Hatay’ı ikinci kez art arda vuran dep-
remler, zaten durma noktasına gelen 
sosyal hayatı iyice aksattı. İkinci dep-
remlerin ardından yeniden geniş çaplı 
elektrik arızaları yaşanırken, bu durum 
besicilik yapan çiftçileri de olumsuz et-
kiledi. Antakya merkez Narlıca Mahallesi 
Alparslan Caddesi’nde iki katlı evinin 
yanındaki ahırda besicilik yapan 67 ya-
şındaki Mehmet Özkan’ın da son dep-
remde evi kullanılamaz duruma geldi. 
Bahçeye kurduğu çadıra taşınan Özkan, 
zarar görmeyen ahırındaki inekleri sağ-

mak için gittiğinde, sağım makinesini 
çalıştıracak elektrik bulamadı. Kendisinde 
bulunan jeneratörün de arızalı olması 
yüzünden çaresizlik içinde Büyükşehir 
Belediyesi’nin Koordinasyon Merkezi’ne 
gelen Özkan, jeneratör desteği istedi. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekip-
leri de hemen bir jeneratörle Özkan ai-
lesinin ahırına gitti. Jeneratör ‘itfaiye 
ekipleri tarafından’ çalıştırılırken, Öz-
kan’ın eşi Esma Özkan da sağımı yaptı. 
Ayrıca Özkan’ın arızalı olan jeneratörü 
de tamir edilmek üzere itfaiye ekipleri 

tarafından alındı. Gece yangında gündüz 
ahırda Hataylıların yardımına koşan Bur-
sa itfaiyesi, böylelikle bir yaraya daha 
merhem oldu. Peş peşe gelen depremlerle 
büyük bir afet yaşadıklarını belirten 
Mehmet Özkan, “Evimiz kullanılamaz 
hale geldi. Günlendir çadırda kalıyoruz. 
İneklerimiz var, onları da sağmamız ge-
rekiyor. Son depremden sonra elektrikler 
de gitti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden 
yardım istedik. Sağ olsun hemen geldiler, 
sorunumuzu çözdüler. Allah hepsinden 
razı olsun” dedi. (İHA)

Depremin ardından özellikle yıkımın 
olduğu bölgelerde iletişimde yaşanan 
kopukluk, gönüllü olarak görev yapan 
amatör telsizcilerin sahadaki bilgiyi afet 
koordinasyon merkezlerindeki yetkililere 
aktarmasıyla aşıldı. Amatör telsizciler, 
depremlerde göçük altından çıkarılan 
bir yaralının doğru noktaya hızlı şekilde 
ulaşması ya da enkazda oluşan yangın, 
elektrik kesilmesi gibi sorunları telsizler 
aracılığıyla merkeze ulaştırarak 
kısa sürede çözümünü 
sağladı. Yurt dışıyla da 
iletişim kurarak ulus-
lararası yardımlaş-
mada önemli görev 
üstlenen amatör 
telsizciler, ülkeler-
den gelen talep ve 
önerileri de AFAD’a 
iletti. Türkiye Radyo 
Amatörleri Cemiyeti 
(TRAC) Bursa Şubesi Baş-
kanı Cankut Kalyoncu, AA 
muhabirine, acil ve afet durumlarında 
gönüllü olarak haberleşme desteği sağ-
ladıklarını söyledi.  Türkiye’de yaklaşık 
40 bin amatör telsizcinin olduğunu be-
lirten Kalyoncu, “Depremlerden sonra 
tamamıyla iletişim belki kesilmedi ancak 
sürekliliğinde problem oldu. Bizler de 
AFAD ile yaptığımız istişare sonucunda 
Kahramanmaraş’a geçtik. Orada GSM 
operatörlerinin kesintili şekilde hizmet 
verdiğine tanık olduk. Telsizlerimiz va-
sıtasıyla enkaz noktalarındaki ihtiyaçlar, 
talepler ve oradan merkeze aktarılması 
gereken tüm bilgileri de kesintisiz, ek-
siksiz olarak aktardık.” diye konuştu. 
Kalyoncu, bu tür afetlerde ilk 72 saatin 
önemine dikkati çekti. Süreçte iletişim 
kopukluğu yaşanması durumunda en-
kazlardan gelen talep ve bilgilerin ke-
sintiye uğrayabildiğini kaydeden Kal-
yoncu, şöyle devam etti: “Burada önemli 
olan nokta şu; enkazdan çıkarılan bir 
yaralıya doğru noktaya, doğru şekilde, 
hızlı bir şekilde ambulansın sevk edilmesi 
enkazda oluşabilen bir yangına anında 
müdahale edilmesi, enkazlarda var olan 

elektriğin kesilmesi gibi talepleri çok 
hızlı bir şekilde aktarmamız gerekebiliyor. 
Doğal olarak arama kurtarma ekipleriyle 
merkez istasyonları arasında bir köprü 
vazifesi görmüş oluyoruz. Arama kur-
tarma ekiplerinin göstermiş olduğu per-
formansı bizler de aynı şekilde telsizler 
üzerinden gösterdik.” 

YURT DIŞIYLA DA  
İRTİBATI SAĞLADILAR 
Cankut Kalyoncu, depremde önemli 

bir görevi yerine getirdiklerini anlatarak, 
“Enkazda çalışanlar kadar enkazın yan 
tarafında, arkasında, görünmeyen başka 
bir yerinde mutlaka bir amatör telsizci 
arkadaşımız vardı. Onlar da gece gündüz 
demeden sürekli çalıştılar.” dedi. Bölgede 
faaliyet gösteren bağımsız radyo ama-
törleri ve diğer derneklerle beraber ha-
reket ettiklerini aktaran Kalyoncu, enkaz 

alanlarındaki bilgileri merkeze 
iletmeye çalıştıklarını be-

lirtti. Sadece Kahraman-
maraş’ta, 10’u TRAC 

üyesi 30 amatör tel-
sizcinin görev yap-
tığını dile getiren 
Kalyoncu, “Deprem 
bölgesine ulaştığı-
mızda ‘kısa dalga’ 

diye tabir ettiğimiz 
istasyonumuzu kur-

duk. İstasyon üzerinden 
hemen orada dinlemede ol-

duğumuzu söyledik. AFAD’ın ko-
ordinasyon merkezinde bulunan bir ar-
kadaşımıza sürekli sahadan gelen bilgileri 
aktardık.” bilgisini paylaştı. Fransa, Al-
manya, İtalya gibi Avrupa ülkeleriyle gö-
rüşme sağlayıp Türkiye’deki yetkililerle 
aralarında köprü vazifesi gördüklerini 
ifade eden Kalyoncu, yurt dışından dep-
rem bölgesine gelen telsizcilerle de işbirliği 
yaptıklarını ifade etti. 

AMATÖR TELSİZCİ NASIL OLUNUR 
Kalyoncu, son depremlerle amatör 

telsizciliğin öneminin bir kez daha ortaya 
çıktığına dikkati çekerek, şunları kay-
detti: “Amatör telsizci olmak için 12 
yaşından büyük olmamız gerekiyor. Kıyı 
Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet 
sitesine e-Devlet şifresiyle giriş yaptı-
ğımızda bir ön başvuru sayfası karşımıza 
çıkıyor. Bu ön başvuru kısmını tamam-
ladıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı 
tarafından bizlere bir sınav tarihi ata-
nıyor. Bu sınavda başarılı olduğumuz 
takdirde tekrar Kıyı Emniyeti Genel 
Müdürlüğüne başvurarak lisansımızı 
edinebiliyoruz.” (AA)

‘Ahlaksız’  
sözü hakaret 
sayıldı 

Bursa itfaiyesi gece yangında 
gündüz ahırda

Hatay’da arama 
kurtarma yapan, 

yangınlara müdahale 
eden ve yardım 

malzemesi 
dağıtımlarına büyük 

destek veren Bursa 
itfaiyesi, elektrik 

olmadığı için 
ineklerini sağamayan 

çiftçilerin de imdadına 
yetişti. İtfaiyenin 

getirdiği jeneratörle 
sağımı yapan çiftçiler, 
Büyükşehir Belediyesi 

ekiplerine  
teşekkür etti.

Uludağ’da bir kayakçı 
telesiyejde asılı kaldı

Türkiye’nin önemli kış turizmi mer-
kezlerinden Uludağ’da bir kayakçı te-
lesiyejide asılı kaldı. O anlar bir vatan-
daşın kamerasına yansıdı. 

Kış ve kayak turizmi denildiğinden 
akla gelen Uludağ’da yürekler ağza geldi. 
Bir tatilci kayak yapmak için telesiyejiye 
bindi. Dengesini kaybeden vatandaş te-
lesiyejide asılı kaldı. O anlar cep telefonu 
kamerasına yansırken, kayakçı kısa sü-
rede kurtarıldı. Meteorolojiden alınan 
verilere göre Uludağ kayak merkezinde 
kar kalınlığı 122 santimetre ölçülürken, 
hava sıcaklığı ise 1 ila -9 derece olması 
bekleniyor. (İHA)

Amatör telsizcilerden 
kesintisiz iletişim desteği
Kahramanmaraş merkezli 
depremlerde afet bölgesinde 
görev alan amatör telsizciler, 
arama kurtarma ekipleri ile AFAD 
arasında kesintisiz haberleşmeye 
destek sağlayarak enkazdan 
canlıların kurtarılmasında  
önemli rol üstlendi.
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Türkiye’nin tüm şehirle-

rinde ve ilçe merkezlerinde 
Millet Bahçeleri kuruluyor 
malum. 

Son deprem gösterdi ki 
afet bölgelerinde öncelikle ba-
rınmanın sağlanması için 
çadır ve konteyner yerlerinin 
oluşturulması altyapılarının 
sağlanması gerekiyor. 

Büyük Anadolu Depremi 
diye adlandırılan Kahraman-
maraş merkezli 11 ilde yıkıma 
yol açan depremin üzerinden 
iki hafta geçti ve hala kontey-
ner kentler çadır kent bölgele-
rinde bir takım eksikler 
ekipler tarafından geceli gün-
düzlü çalışmalarla giderilmeye 

çalışılıyor. 
 Tam da bu noktada as-

lında bugünden Millet Bahçe-
leri inşa edildi ya da ediliyor. 
Tartışmaya mahal vermeden 
bu park ve bahçelere kontey-
ner kent altyapıları da ku-
rulsa ve olası bir durumda 
kullanılmak üzere hazır tu-
tulsa olmaz mı? 

Allah göstermesin bu tür 
bir barınma ihtiyacı oldu-
ğunda toprağın altında duran 

altyapıya bağlantı daki-
kasında yapılarak çok 
daha hızlı bir şekilde bu 
ihtiyaçlar karşılanabilir. 

 Zaten oralara bina 
yapılmayacak, günü 
geldiğinde de muhte-
melen bu tür durum-
larda da kullanılacak. 
Altyapısı hazır şekilde 
planlayıp ya da yapı-
lanlara altyapı ekleye-
rek ciddi bir zaman 
kaybını bugünden ön-

lemiş olmaz mıyız? 
 Hem de şu an belediyeler 

en büyüğünü yapma yarışın-
dayken, zaten bir masraf ya-
pılıyor, konteyner kent 
altyapısı da kurulur ve böy-
lece en azından o anlamda da 
bir hazırlık tamamlanmış 
olur. Bugüne kadar tartışma-
lara neden olan toplanma yer-
leri vs gibi bir tartışmada 
ortadan kalkmış olur.

Yetmez ama evet!
Önceki dönem Osmangazi 

Meclis Üyesi Cemil Aydın ağabey 
yıllardır ısrarla bir konuyu gün-
deme taşıyor. Malum Bursa’nın ana 
arterlerle ilgili bir sıkıntısı var. 
Bütün Bursa’nın ulaşımı neredeyse 
Acemler Kavşağı’na kilitleniyor. 
Onun dışındaki tek alternatif de 
çevreyolu olarak görünüyor. 

Buradaki konu trafikten öteye 
bir konu. Tam olarak ulaşım em-
niyeti.  

Cemil ağabey bir mesaj attı. 
Diyor ki, “Büyük ve yıkıcı bir dep-
rem sonrasında metropol şehir 
Bursa için en önemli mesele bu-
günkü haliyle ulaşımdır. Ters (T) 
şeklindeki tek ana artere alternatif 
bulamazsak her türlü desteğin za-
manında şehir içine ulaşması çok 
zor olacaktır. 

Şehrin doğu, batı ve kuzey gir-
işleri çöktüğünde, tıkandığında tam 

bir kaos ortamı ile karşı karşıya ka-
labiliriz. Mevcut köy yolları yetme-
yebilir. Bunun için hiç vakit 
kaybetmeden yapılması gereken 
yeni bir “Ulaşım Master Planı” tüm 
yerel dinamiklerce değerlendirilerek 
şehir girişleri alternatif güzergah-
larla çoğaltılmalıdır. Bunun yanında 
yıllardır ifade ettiğimiz gibi Recep 
Tayyip Erdoğan Bulvarı’nın Ata 
Bulvarı’na bağlanması acilen ger-
çekleşmelidir. 

Çelebi Mehmet Bulvarı’nın bir 
an önce tamamlanarak Recep Tay-
yip Erdoğan Bulvarı’na bağlanması 
da şehir içi ulaşımda rahatlık sağla-
yacaktır.” 

Geçtiğimiz günlerde Büyükşe-
hir Belediye Başkanının basın men-
suplarıyla olan toplantısında, 
başkanın da bu yönde bir eğilimi-
nin olduğunu gördük. Fay hatları-
nın imar planlarına işlenmesi ile 

belli bölgelerde imarların iptal edile-
ceğini aktardı. Bugüne trafik ve ula-
şım konusunda onlarca proje 
üretildi ancak tabi hızla büyüyen 
Bursa’da yeterli olmuyor. Burada 
depremle bir kez daha görüldü ki 
ulaşım noktasında alternatif ana 
arterler yapılması daha da elzem bir 
hale geldi. Bundan sonraki süreçte 
Bursa’nın en önemli gündemlerin-
den biri hiç kuşkusuz ulaşım gü-
venliği olacak. 

Evet trafikte güzel rakamlar 
geliyor. Hedefe doğru bir gidişat 
var. Ulaşım konusunda da 
önemli adımlar var ve orada da 
yeni yeni yatırımlarla sonuç alına-
cak kuşkusuz. 

Recep Tayyip Erdoğan Bulva-
rı’nın Ata Bulvarı’na acilen bağlan-
ması önemli bir adım olacak. Yeter 
mi? Daha fazlası da gerekir.  Ama 
oldukça etkili bir adım olur.

Millet  
bahçelerine  
altyapı!

Alpaslan 

YILDIZ
alpaslanyldz@gmail.com

Depremin etkilediği kentler arasında 
yer alan İskenderun’da devlet yatırımları 
ve STK’ların yanı sıra il ve ilçe belediyeleri 
tarafından yapılan desteklerle yaralar sarı-
lıyor. Bu çerçevede depremin ilk günü iti-
bariyle bölgede arama ve kurtarma çalış-
malarına destek veren Gemlik Belediyesi, 
çalışmaların sonlanmasının ardından 20 
dönümlük alana konteyner kent kurdu. 
Gemlik Belediyesi öncülüğünde ilçedeki iş 
insanlarının desteğiyle bugüne kadar 100 
konteynerin kurulduğu alanda bin dep-
remzede konaklıyor. Depremzedelerin günde 
3 öğün yemek ihtiyaçlarının karşılandığı 
konteyner kentte aynı zamanda Türk Silahlı 
Kuvvetleri tarafından bölgeye gönderilen 
mobil çamaşır makinesi ile de kıyafetleri 
yıkanıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
tarafından da konteyner kentte Psikososyal 
Destek Birimleri hem çocuklara hem de 
yetişkinlere psikolojik destek sağlıyor. Kon-
teyner kentte alt ve üstyapı çalışmaları da 

bir yandan sürüyor. 

“VATANDAŞLARIMIZIN  
YARALARINI SARMAK İÇİN  
ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ” 
Hedeflerinin 2 bini aşkın depremzedeye 

hizmet vermek olduğunu ifade eden Gemlik 
Belediyesi Meclis üyesi ve konteyner kent 
koordinatörü Sedat Özer, “Gemlik 
Belediyesi öncülüğünde, iş 
adamları, odalar ve 
milletvekillerimiz 
ile burada bir ya-
şam kenti oluş-
turmaya baş-
ladık. Geldiği-
miz gün boş 
bir araziydi, şu 
an bin kişinin 
yaşadığı bir alana 
dönüştü. Hedefimiz 
300 konteyner ile 2 bini 

aşkın yurttaşımızın barınma ihtiyacını kar-
şılamak. Altyapı çalışmalarında tesisat ça-
lışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda 
üstyapıdaki eksikliklerimizi de tamamlayama 
çalışarak vatandaşlarımızın yaralarını sarmak 
için elimizden geleni yapıyoruz” dedi. 

BURSA MİLLETVEKİLLERİ DE  
BÖLGEDE GÖREVLENDİRİLDİ 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın ta-

limatıyla Bursa 
milletvekilleri 

olarak bölgeye 
gönderildikle-
rini ifade 
eden AK Parti 
Bursa Millet-

vekili Refik 
Özen de, “Bu 

alanda 100’e yakın 
konteynerimizi yerleşti-

rerek, depremzede kardeşlerimizi konaklatır 
hale gelmiş bulunmaktayız. Seyyar tuvalet 
ve banyolarımızı yerleştirdik. Elektrik ile 
alakalı gerekli altyapıları oluşturduk. Dep-
remzede kardeşlerimizin daha rahat ko-
naklayabilmesi için tüm ekipler canla başla 
çalışıyor. TSK ait bir çamaşır yıkama aracı 
burada. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlı-
ğı’nın Psikososyal Destek Birimi burada 
depremzede çocuk ve yetişkinlere yönelik 
destek sağlıyor. Bursa Büyükşehri Beledi-
yesinin yemek çadırında buradaki kardeş-
lerimizin günde 3 öğün yemekleri sağlan-
makta. İskenderun’da yaralarımızı sarmak 
noktasında hem devletimizin kurumları 
hem STK’lar hem de hayırsever insanları-
mızın destekleriyle hızlı bir şekilde yol alı-
yoruz. Elbette eksikliklerimiz var. O eksik-
liklerin giderilmesini de inşallah en kısa 
sürede tamamlamış olacağız” ifadelerini 
kullandı. (İHA)

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 
Hatay’daki Koordinasyon Merkezi’ni 
ziyaret eden AK Parti İnsan Hakla-
rından Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Konya Milletvekili Leyla 
Usta, “Hatay’da büyük bir Bursa ailesi 
gördüm. Bursalı hemşehrilerimizin 
Hatay’a destekleri büyük. Hataylılar 
da bu destekleri hiçbir zaman unut-
mayacaktır” dedi. 

Hatay’da Türkiye genelinden gelen 
yardımların dağıtımı, geçici yaşam 
alanlarının oluşturulması ve seyyar 
tuvaletlerin kurulması görevlerini 
üstlenen Bursa Büyükşehir Belediyesi, 
depremin yaralarını sarmak için ça-
lışmalarını canla başla yürütüyor. 
Hatay’da adeta lojistik bir üs kuran 
Bursa Büyükşehir Belediyesi, 400’ü 
aşkın personel, 150’ye yakın araç ve 
ekipmanla gece gündüz sahada çalı-
şıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Alinur Aktaş da AK Parti MKYK 
üyesi Ayhan Salman ile birlikte sahada 
yürütülen çalışmaları yakından takip 
ediyor. Bu arada, Hatay’daki deprem 
yaralarının tespiti için bölgede bulu-
nan AK Parti İnsan Haklarından So-
rumlu Genel Başkan Yardımcısı ve 
Konya Milletvekili Leyla Usta, gece 
saatlerinde Bursa Büyükşehir Bele-
diyesi’nin Koordinasyon Merkezi’ni 
ziyaret etti. 

Başkan Aktaş’tan Hatay genelinde 
yürütülen çalışmalar hakkında bilgi 
alan Usta, her türlü donanıma sahip 
olan AKOM aracında hem Hatay’ın 
havadan çekilmiş görüntülerini izledi 
hem de Bursa itfaiyesinin arama kur-
tarma çalışmalarında kullandığı ter-
mal görüntüleme sistemi hakkında 
bilgi aldı. 

BÜYÜK BURSA AİLESİ 
Başta depremden zarar gören 11 

il olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş 
olsun dileklerinde bulunan Usta, 
“Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin lo-
jistik üssündeyiz. Pek çok Büyükşe-
hir’imiz burada. Ancak Bursa, ger-
çekten harika bir planlama ile düzen 
içinde çalışmalarını yürütüyor. Hem 
şehirdeki düzeni-temizliği sağlamak 
hem de oluşturulacak konteyner 
kentlerin alt ve üst yapısını kurmak 
için çalışıyor. Bursalı hemşerilerimize 
çok teşekkür ediyorum. Hatay’a des-
tekleri çok büyük. Burada büyük bir 
Bursa ailesini gördük. Başkanımı ve 
ekibini tebrik ediyoruz. Gerçekten 
zor zamanda iş yapmak, en kıymetlisi 
en değerlisi aslında. Hataylılar da bu 
hizmetleri unutmayacaktır. Hatay’da, 
Antakya merkezde Bursa var, Kocaeli, 
Konya, Denizli belediyeleri var. Hep-
sini tebrik ediyorum. Emeklerine sağ-
lık. Burada emek veren belediye baş-
kanından en alttaki işçisine kadar 
herkesin emeği çok kıymetli. Allah 
hepsinden razı olsun. Elbirliğiyle Ha-
tay’ı yaşanabilir ve güvenli şehir haline 
getirelim istiyoruz” diye konuştu. 

Usta, koordinasyon merkezin-
den ayrılmadan önce Büyükşehir’in 
saha ekibiyle hatıra fotoğrafı da 
çektirdi. (İHA)

Son olarak Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından gündeme gelen bina 
güvenliği ve sağlamlığı konularının ardından, 
Türkiye genelinde binalarını kontrol ettirmek 
isteyen vatandaşların sayısı her geçen gün 
artıyor. BUÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 
yapılan açıklamada yıllardır verilen Yapıların 
Performans Değerlendirmesi hizmetinin ge-
nişletilmiş olarak sürdürüldüğü ifade edildi. 
Üniversite, bünyesinde görev yapan deneyimli 
akademisyen ve bilim insanlarının tam gü-
vence ile yürüttüğü deprem testi çalışmaları 
konusunda bilgilendirme metni paylaştı. 
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“Yürürlükte olan yönetmeliklere göre 
binalar için yapısal güvenlik iki şekilde be-
lirlenmektedir. Birinci uygulama, 6306 sayılı 
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürül-
mesi Hakkında Kanun gereği Riskli yapıların 
Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar çerçevesinde 
gerçekleştirilen risk değerlendirilmesi. Bu 
risk değerlendirilmesi uygulamada “Kentsel 
Dönüşüm” olarak da bilinmektedir. Kat 
maliklerinin başvurusu ile gerçekleşen bu 
inceleme sonucunda binanın riskli çıkması 
durumunda binanın yıkılması gerekli ol-

makta, devletin sunduğu desteklerden ya-
rarlanma imkanı olmaktadır. Bu uygulama 
tek bir binadan ziyade bir arada bulunan 
çok sayıda bina için uygun olmaktadır. Bi-
nanın kritik kat olarak adlandırılan katından 
bina boyutlarına ve eleman sayısına göre 
kolon veya perdeden belirli sayılarda karot 
alınarak beton dayanımı, beton örtüsünü 
sıyrılarak da donatı miktar ve konumu be-
lirlenmektedir. Dolayısıyla bu risk belirlemede 
binanın sadece kritik kat olarak seçilen ka-
tında işlemler gerçekleştirilmektedir. İkinci 
uygulama ise Türkiye Bina Deprem Yönet-
meliği’ne göre binanın depreme göre per-
formansının belirlenmesi. Tüm binanın top-
tan değerlendirilmesini içermektedir. Bu 
çerçevede ilk olarak binadan bilgi toplan-
maktadır. Binalardan bilgi toplanması çer-
çevesinde daha önce yapılmış çalışmalardan 
da yararlanarak gerçekleştirilecek işlemler, 
zemin özelliklerinin belirlenmesi, bina geo-
metrisinin belirlenmesi, yapısal sistemin 

tanımlanması, temel sisteminin belirlenmesi, 
mevcut hasar durumunun değerlendirilmesi, 
daha önce yapılmış olan değişiklik veya 
onarımların belirlenmesi, eleman boyutla-
rının belirlenmesi, malzeme özelliklerinin 
tespiti (kolon veya perdeden karot alınması, 
her katta belirli yapı elemanlarında beton 
örtüsünü sıyırarak donatı tespiti), sahada 
derlenen tüm bu bilgilerin binanın varsa 
projesine uygunluğunun kontrolüdür. Be-
lirtilen incelemelerden elde edilen veriler 
kullanılarak binanın bilgisayar ortamında 
modellenmesi gerçekleştirilmektedir. Bina 
modeli oluşturulduktan sonra bina özellik-
lerine ve fonksiyonuna bağlı olarak yönet-
melikte öngörülen hesap yöntemine göre 
Binanın Deprem performans analizi ger-
çekleştirilmektedir. Bu analiz sonucuna göre 
binanın yönetmelikte öngörülen deprem 
için yeterli performansa sahip olup olmadığı 
belirlenmektedir. Performansının yeterli ol-
ması durumunda bu durum raporlanmak-

tadır. Performansının yetersiz olması du-
rumunda ise güçlendirme projesi hazırlan-
maktadır. Güçlendirme projesinin maliyetine 
göre binayı yıkıp yeniden yapma ya da binayı 
güçlendirme seçenekleri irdelenmektedir. 
Sunulan iki seçenekte de binada az da olsa 
tahribat yapılmakta ve sonrasında bunlar 
onarılmaktadır. Birinci uygulama sonucunda 
binanın riskli olup olmadığı, ikinci uygula-
mada ise binanın deprem güvenliğinin yeterli 
olup olmadığı net olarak belirlenmekte ol-
duğu. Bunların dışında da tahribatsız yön-
temler kullanılarak yani binaya hiç zarar 
vermeden malzeme özellikleri tahmini olarak 
belirlenebilir. Ancak buradan hazırlanacak 
rapor yönetmeliklere uygun net kararları 
içermeyecektir. Sadece binanın durumu ile 
ilgili olarak malikler ya da kiracılar binaların 
yapısal güvenliğini yaklaşık olarak öğrene-
bileceklerdir. Bu ön rapora göre güçlendirme 
gerekli çıkması halinde detaylı incelemeye 
geçilmek durumunda kalınabilir. Uygulamada 
depremlerden sonra genellikle ortaya çıkan 
binanın titreşimini ölçerek ya da radarla 
tarayarak deprem testi yapıyoruz diyenler 
vatandaşımızı kandırmaktadır. Bursa Uludağ 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat 
Mühendisliği bu hizmetlerin yanında özel 
firmaların hazırlamış olduğu raporlara üni-
versite onayı niteliğinde danışmanlık hizmeti 
de vermektedir. Bu hizmetler için Bursa 
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Dekanlığı’na dilekçe ile veya mail yoluyla 
(insaat@uludag.edu.tr) başvurulması gerek-
mektedir.” (İHA)

Gemlik konteyner kentte 2 bin 
depremzede barınacak

Arama kurtarma 
çalışmalarının ardından 
İskenderun’a konteyner kent 
kuran Gemlik Belediyesi, bin 
depremzedeyi ağırlıyor. 
Hedeflerinin 2 bini aşkın 
depremzedeyi ağırlamak 
olduğunu ifade eden  
Gemlik Belediyesi Meclis 
Üyesi Özer, 
“Vatandaşlarımızın  
yaralarını sarmak için 
elimizden geleni  
yapıyoruz” dedi.

BUÜ, binalar için deprem testi hizmeti 
vermeye devam ediyorBursa Uludağ Üniversitesi 

(BUÜ) Mühendislik Fakültesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü, 
bina deprem testi olarak 
bilinen “Yapıların Performans 
Değerlendirmesi” hizmetini 
genişleterek vermeye  
devam ediyor.

Bursa’nın Hatay’a 
destekleri büyük
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AA muhabirinin Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığından edindiği bilgiye göre, “asrın 
felaketi” olarak nitelendirilen Kahramanmaraş 
merkezli, 11 ili etkileyen depremler sonrası 
afetten etkilenenlerin barınma sorununu gi-
dermek amacıyla başlatılan “Evim Yuvan Ol-
sun” kampanyasına ev sahiplerinin ilgisi sü-
rüyor. Kampanyaya bugün itibarıyla 4 bin 
191 bağış başvurusu gerçekleştirildi. Bakan-
lıktan yapılan açıklamada da kampanyanın 
detaylarına ilişkin bilgi verildi. Buna göre, 
“Evim Yuvan Olsun” kampanyası, deprem-
zedelerin sıcak bir yuvaya kavuşmaları amacıyla 
düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat 
Oktay’ın açıkladığı kampanya, ihtiyaç fazlası 
olan boş evlerin güvenli şekilde, belirli süre 
ve şartlarda depremzedelere tahsis edilmesini 

kapsıyor. İçişleri ile Sanayi ve Teknoloji ba-
kanlıklarının koordinasyonundaki kampanyaya 
AFAD ve Türkiye Sigortanın yanı sıra emlak 
siteleri EmlakJet, Hepsiemlak, Sahibinden.com 
ve Zingat da destek verdi. Kısa sürede binlerce 
vatandaş, depremzedelere belirli sürelerle ev-
lerini tahsis etmek amacıyla “www.evimyu-
vanolsun.org” adresine başvurdu. 

UYGULAMANIN DETAYLARI 
Evim Yuvan Olsun kampanyası, üç ayak 

üzerine kuruldu. Yardımsever vatandaşlar kam-
panyaya, “3 ay bedelsiz tahsis”, “1 yıl indirimli 
bedelle kira” veya “kira desteği” ile katılabiliyor. 
Kampanyanın yürütüldüğü “www.evimyuva-
nolsun.org” internet sitesinde “Evimi En Az 3 
Ay Bedelsiz Tahsis Etmek İstiyorum” butonuna 
basanların başvuruları, evin bulunduğu ilçenin 
kaymakamlığı tarafından yerinde incelenecek. 
Kaymakamlığın uygun bulduğu evler bedelsiz 
olarak kampanyaya dahil olacak. Kaymakamlık 
ile ev sahibi arasında “Ödünç Sözleşmesi” im-
zalanacak. Belirlenen depremzede aile, eve kay-
makamlık tarafından yerleştirilecek. 3 aylık 
süre yardımsever ev sahibinin isteğiyle 12 aya 
kadar uzatılabilecek. “Evimi İndirimli Bedelle 
1 Yıl Süre İle Kiraya Vermek İstiyorum” seçe-
neğini tercih edenlerin başvuruları da yine evin 
bulunduğu yerin kaymakamlığı tarafından in-
celenecek. Kaymakamlık, istenen kira bedelinin 
evin gerçek ederinin belirgin bir şekilde altında 
olmasına bakacak. Kaymakamlığın evin uy-
gunluğunu ve kira bedelinin indirimli olduğunu 

teyit etmesinin ardından, ev kampanyaya dahil 
edilecek. Kaymakamlık ile ev sahibi arasında 
“Kira Sözleşmesi” imzalanacak. Belirlenen dep-
remzede aile, eve kaymakamlık tarafından yer-
leştirilecek. Ev için belirlenen kira bedeli, AFAD 
hesabında toplanan kira bağışlarından karşı-
lanacak. “Depremzede Ailelere Kira Desteğinde 
Bulunmak İstiyorum” seçeneğini işaretleyenlerin 
yapacağı bağışlar, kampanya kapsamında in-
dirimli olarak kiralanacak evlerin ödemelerinde 
kullanılacak. 

DEPREMZEDELERİN  
SEÇİLME AŞAMASI 
Depremzede aileler, AFAD ve İçişleri Ba-

kanlığı birimleri tarafından belirlenecek. Evlere 
yerleştirme yapılırken engelli, yaşlı, düzenli 
tedavi gerektiren kronik hastalığı bulunanlar 
gibi dezavantajlı bireylerin olduğu aileler ile 
depremde fertlerini kaybetmiş çocuklu ailelere 
öncelik verilecek. Evlerin elektrik, su, doğal 
gaz faturaları kaymakamlık tarafından kar-
şılanacak. Ev sahiplerine ilave bir gider doğ-
mamasına dikkat edilecek. Depremzedelerin 
kullandığı evin veya evdeki eşyanın zarar gör-
mesi ihtimaline karşılık Türkiye Sigorta devrede 
olacak. Bu evler, “Tek Yürek Bina ve Eşya Si-
gortası”yla güvence altına alınacak. Emlak 
listeleme platformları Emlakjet.com, Hepsi-
emlak.com, Sahibinden.com ve Zingat.com, 
sahip oldukları müşteri portföyünü kampan-
yaya yönlendirecek. Evini depremzedelere aç-
mak isteyenler, istedikleri bir platformdan 

başvuru formu doldurarak kampanyaya ka-
tılabilecek. Bu platformlarda doldurulan baş-
vuru formları, kurulan entegrasyonla İçişleri 
Bakanlığının sistemlerine iletilecek. 

Başvuru aşamaları ise şöyle olacak: 
n Ev sahibi, emlak sitelerinden başvuru 

formunu dolduracak. 
n Emlak sitesi, ev sahibiyle iletişime ge-

çerek bilgileri doğrulayacak. 
n Emlak sitesi, doğruluğunu teyit ettiği 

bilgileri ilgili kamu birimine iletecek. 
n Kaymakamlık yetkilileri, evi ziyaret 

ederek uygunluk tespiti yapacak. 
n Kaymakamlık, ev sahipleriyle “Ödünç Söz-

leşmesi” veya “Kira Sözleşmesi” imzalayacak. 
n Engelli, yaşlı gibi dezavantajlı bireylere sahip 

aileler, öncelikli olarak evlere yerleştirilecek. 
n Kaymakamlık, süre bitiminde konutu 

ev sahibine teslim edecek. 
n Bakanlardan değerlendirme Açıklamada, 

ilgili bakanların kampanya tanıtımına ilişkin 
görüşlerine de yer verildi. 

BAYKAR 22 KONUTLA  
DESTEK VERDİ 
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk 

Bayraktar ise sosyal medya hesabından, “Bay-
kar’daki çalışma arkadaşlarımız için yeni 
yapılan 22 adet eşyalı daireyi bir sene boyunca 
depremzede kardeşlerimize açıyoruz. Bu gün-
leri el birliğiyle, dayanışmayla aşacağız.” du-
yurusunda bulunmuştu. Kampanyaya ilgi gi-
derek artıyor. (AA)

kampanyasına  
4 bin 191  
başvuru yapıldı

“Evim 
Yuvan 
Olsun”

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kahramanmaraş 
ve Hatay merkezli 
depremlerden etkilenen 
vatandaşların barınma 
ihtiyaçlarını karşılamak 
amacıyla başlatılan “Evim 
Yuvan Olsun” kampanyasına 
bugün itibarıyla 4 bin 191 
bağış başvurusu  
yapıldığını bildirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim-Aralık 
2022 dönemine ilişkin iş gücü girdi en-
dekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat 
ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında is-
tihdam endeksi, geçen yılın son çeyreğinde 
bir önceki yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 
7,3 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde 
endeks, sanayi sektöründe yüzde 7,2, inşaat 
sektöründe yüzde 6,8, ticaret-hizmet sek-
törlerinde yüzde 7,4 arttı. Sanayi, inşaat 
ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ça-
lışılan saat endeksi, bu dönemde yüzde 6,7 
yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks, 
sanayi sektöründe yüzde 7,1, inşaat sektö-
ründe yüzde 6 ve ticaret-hizmet sektörle-
rinde yüzde 6,6 yükseldi. 

BRÜT ÜCRET-MAAŞ  
ENDEKSİ 102,4 YÜKSELDİ 
Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın 

son çeyreğinde bir önceki yılın aynı döne-
mine kıyasla yüzde 102,4 arttı. Alt sektörler 
incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe 
yüzde 102,4, inşaat sektöründe yüzde 96,7 
ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 103,1 
artış kaydetti. Sanayi, inşaat ve ticaret-
hizmet sektörleri toplamında istihdam en-
deksi aynı dönemde yüzde 1,8 artış gösterdi. 
Alt sektörler incelendiğinde endekste, sanayi 
sektöründe yüzde 1,2, inşaat sektöründe 
yüzde 3,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde 

yüzde 1,8 artış oldu. 

ÇALIŞILAN SAAT VE BRÜT  
ÜCRET-MAAŞ ENDEKSLERİ 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri 

toplamında çalışılan saat endeksi, bu dönemde 
yüzde 3,4 arttı. Alt sektörler incelendiğinde 
endeks, sanayi sektöründe yüzde 2,7, inşaat 
sektöründe yüzde 5,4 ve ticaret-hizmet sek-
törlerinde yüzde 3,5 yükseldi. Brüt ücret-
maaş endeksi, 2022’nin dördüncü çeyreğinde 
bir önceki çeyreğe göre yüzde 15,1 artış kay-
detti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, 
sanayi sektöründe yüzde 15,5, inşaat sektö-
ründe yüzde 16,1 ve ticaret-hizmet sektör-
lerinde yüzde 14,8 yükseliş gösterdi. Sanayi, 
inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında 
saatlik iş gücü maliyeti endeksi aynı dönemde 
yüzde 89,7 arttı. Alt sektörler incelendiğinde 
endeks, sanayi sektöründe yüzde 89,4, inşaat 
sektöründe yüzde 85,9 ve ticaret-hizmet 
sektörlerinde yüzde 90,3 artış kaydetti. 

SAATLİK KAZANÇ ENDEKSİ 
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri 

toplamında saatlik kazanç endeksi, söz ko-
nusu çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine 
göre yüzde 89,6 arttı. Alt sektörler incelen-
diğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 
88,9, inşaat sektöründe yüzde 85,5 ve tica-
ret-hizmet sektörlerinde yüzde 90,5 yükseldi. 
Söz konusu sektörler toplamında saatlik 
kazanç dışı iş gücü maliyeti endeksi 2022’nin 
son çeyreğinde yıllık bazda yüzde 90,6 artış 
kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, 
sanayi sektöründe yüzde 92,2, inşaat sek-
töründe yüzde 87,8, ticaret-hizmet sektör-
lerinde yüzde 89,7 arttı. (AA)

Deprem bölgesinde bulunanlar 
için 100 bin istihdam hedefi ile çalışma 
başlatan Yenibiris.com, bu kapsamda 
ilk ofisini Gaziantep Nurdağı’nda açtı. 

Yenibiris.com, deprem felaketin-
den etkilenen 11 ilde vatandaşların 
ihtiyaçlarını belirlemek ve yeni iş bu-
labilmelerine yardımcı olabilmek ama-
cıyla geçici yerleşim birimlerinde “Ye-
nibiriş İstihdam Merkezleri” kurmaya 
başladı. Şirket, bu kapsamda Nurda-
ğı’nda açtığı ilk mobil ofisinde işe 
alım uzmanları ve gönüllülerden olu-
şan ekiple depremzedelere öz geçmiş 
oluşturma konusunda destek sağlıyor. 
Yenibiris.com Pazarlama Genel Müdür 
Yardımcısı Bedriye Uğur Özmen, AA 
muhabirine yaptığı açıklamada, dep-
remin ilk gününden itibaren neler 
yapabilecekleri konusunda sürekli 
toplantılar yaptıklarını belirterek, 
hızla aksiyon aldıklarını söyledi. Web 
siteleri üzerinde çeşitli ilanlar yayım-
ladıklarını bildiren Özmen, “En önemli 
şey birebir temas. O yüzden öncelikli 
olarak Nurdağı’na gelip sahada in-
sanlarla beraber neler yapabiliriz, hal-
kın ihtiyacı nedir, yetkinlikleri nelerdir, 
buraya gelecek olan işverenler ilan 
yayımladıkları zaman buradan kaç 
kişiyi ne şekilde yönlendirebiliriz, 
bunları araştırmak istedik.” dedi. 

“İŞVEREN DESTEĞİ  
BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ” 
Depremden etkilenen 11 ilde faa-

liyet göstermek istediklerini ifade 
eden Özmen, şunları kaydetti: “11 
ilde 100 bin istihdam hedefiyle yola 
çıktık. Burada tabii işveren desteği 
bizim için çok önemli. Bölge genelinde 
yapmış olduğumuz konuşmalarda 
duyduğumuz tek şey; insanlar burada 
kalmak istiyor, çoğu yerini, yurdunu 
bırakmak istemiyor. Dolayısıyla ço-
ğunluk kendi bulunduğu yerde iş arı-
yor. O yüzden işverenlerimizden bü-
yük bir destek rica ediyoruz. Amacı-
mız, burada 100 bin istihdamı bölgede 
kalacak şekilde sağlayabilmek. Şim-
diye kadar 750 kişiye ulaştık. Dünden 
beri yoğun bir talep var.” Yenibiris.com 
tarafından istihdam edilen Ömer 
Sönmez ise Nurdağı’nda yaşadığını 
ve depreme ailesiyle yakalandığını 
söyledi. Söz konusu ofiste yarı zamanlı 
çalıştığını ifade eden Sönmez, “Bana 
yeni iş imkanı sağladılar. Ben de bu-
rada hemşehrilerime istihdam için 
çalışıyorum. Buraya gelenlerin baş-
vurularını alıyoruz. Gelemeyecek 
olanlar için de biz gidip çadırları ve 
evleri tek tek gezerek başvurularını 
alıyoruz.” dedi. (AA)

ASPİLSAN Enerji, silindirik lit-
yum iyon pilin ilk ihracatını Al-
manya’ya yaptı. 

Fabrikadan yapılan yazılı açık-
lamada, ASPİLSAN Enerji’nin 2022 
yılının üçüncü çeyreğinde silindirik 
lityum iyon pilin seri üretimine 
başladığı kaydedildi. Bu ürünlerden 
INR18650A28 Li-iyon pil çeşidinin 
Almanya’ya ihracatına da başladığı 
belirtilen açıklamada, pillerin yurt 
dışında çok sayıda teste tabi tu-
tulduğu ve hepsinden başarı ile 
geçildiği aktarıldı. Açıklamada gö-
rüşlerine yer verilen ASPİLSAN 
Enerji Genel Müdür Yardımcısı Ni-
hat Aksüt, “Öncelikli hedefimiz 
cari açığı azaltmak maksadıyla yurt 
içi talebi karşılamaktı. Ancak pil-
lerimize yurt dışından da oldukça 
yüksek ilgi var. Bu durumda sanırım 
üretimimizin önemli bölümünü 
ihraç edeceğiz. Bu kötü günlerde 
ülkemize iyi bir haber vermekten 
mutluluk duyduk.” ifadelerini kul-
landı. (AA)

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 
hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri 
Kapsamında Kırsal Kalkınmada Uzman 
Eller Projelerinin Desteklenmesi Hak-
kında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe girdi. Tebliğ, “Kırsal 
Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal 
Kalkınmada Uzman Ellerin Desteklen-
mesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıl-
ması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı” 
doğrultusunda düzenlendi. İlgili Karar 
ile uzman eller projelerinde 100 bin 
liralık hibe tutarı 250 bin liraya çıkarılırken 
Tarım ve Orman ile Milli Eğitim bakan-
lıkları arasındaki Mesleki ve Teknik 
Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamında 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tarım, 
hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı, laboratuvar 
hizmetleri ve gıda teknolojisi alanlarında 
eğitim veren lise ve dengi okullardan 
mezunlar da proje kapsamına alınmıştı. 
Tebliğ ile projesini hibe sözleşmesi im-
zaladığı tarihten itibaren 60 gün içinde 
tamamlayamayan hak sahibine ek süre 
verilebilme imkanı tanınırken proje alt 
konularında değişiklikler yapıldı. İllerin 

Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında 
olup olmadıkları da bütçe katsayı hesabına 
dahil edildi. Proje değerlendirmelerinin 
sadece sistem üzerinden yapılmasına 
ilişkin düzenlemeye gidildi. 

“KIRSAL MAHALLE”LERE DE  
BAŞVURU İMKANI 
Tebliğe, “On Üç İlde Büyükşehir Be-

lediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile 
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Ka-
rarnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun” ile normalde kırsal alan ve nüfusu 
20 binden az olmasına rağmen büyükşehir 
sınırlarında kırsal alan özelliğini yitiren 
yerlerin destekleme kapsamı dışında kal-
masını ve büyükşehir belediyesi sınırla-
rındaki kırsal yerleşim yerlerinde proje 
uygulamak isteyen kişilerin de müracaat 
edebilmelerini sağlamak amacıyla “kırsal 
mahalle” kavramı eklendi. 

BAŞVURULAR BAŞLAYACAK 
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, bu 

yıl 81 ilde 2 bin 500 projeye, proje başı 
250 bin lira hibe desteği sağlanması he-
defleniyor. Uzman eller projelerine baş-
vurular, tebliğe bağlı güncel uygulama 
rehberinin yayınlanmasının ardından 
başlayacak. Destekten yararlanmak is-
teyenler, projeyle ilgili gelişmeleri Ba-
kanlığın ve Tarım Reformu Genel Mü-
dürlüğünün resmi internet sitesinden 
ve sosyal medya hesaplarından takip 
edebilecek. (AA)

İstihdam  
endeksi son 
çeyrekte yıllık 
bazda yüzde 
7,3 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet 
sektörleri toplamında istihdam 
endeksi, 2002’nin dördüncü 
çeyreğinde, yıllık bazda  
yüzde 7,3 yükseldi.

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller 
Projesi’ndeki hak sahiplerine, 
projesini hibe sözleşmesinin 
imzaladığı tarihten itibaren 60 
gün içinde tamamlayamaması 
halinde ek süre verilebilecek.

“Uzman eller projeleri” 
için ek süre imkanı

ASPİLSAN’dan  
Almanya’ya silindirik 
lityum iyon pil ihracatı

Yenibiriş, 100 bin  
istihdam için  
Nurdağı’nda 
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BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
GEMLİK BELEDİYESİ  

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Gemlik Belediyesi Sınırları Dahilinde Merkez ve Mahallelerde (köy) bulunan Kamu Yapıları-
nın Yapım ve Tamiratı İşlerinin Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN                                                   : 2023/169340 
1- İdarenin 
a) Adı                                                : GEMLİK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 
b) Adresi                                           : HAMİDİYE MAH. KUVAYİ MİLLİYE BULVARI NO: 138 
                                                           16600 GEMLİK/BURSA 
c) Telefon ve faks numarası             : 2245134521 - 2245138992 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
ve e-imza kullanılarak  
indirilebileceği internet sayfası         : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Adı                                                : Gemlik Belediyesi Sınırları Dahilinde Merkez ve  
                                                           Mahallelerde (köy) bulunan Kamu Yapılarının Yapım  
                                                           ve Tamiratı İşlerinin Yapılması 
b) Niteliği, türü ve miktarı                 : 90 Kalem ile (İnşaat İşleri % 87- Mekanik İşler % 3 -,Elektrik 
                                                           İşleri % 10 )merkez ve mahallelerinde (köy) bulunan 
                                                           Muhtarlıklar, Tuvaletler, Meydanlar, Okullar vb Kamu  
                                                           Yapılarının yapım ve tadilatın yapılması 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer     : Gemlik Belediyesi Sınırları Dahilindeki Merkez  
                                                           ve Mahallelerde (köy) 
ç) Süresi/teslim tarihi                        : Yer tesliminden itibaren 240 (İkiYüzKırk) takvim günüdür. 
d) İşe başlama tarihi                         : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde 
                                                           yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
3- İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 10.03.2023 - 10:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres)            : Gemlik Belediyesi Hizmet Binası İhale Odası 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler 
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oran-
larına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yükleni-
cilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısın-
dan fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünye-
sinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son 
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyim belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen 
bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühen-
dislik ve mimarlık bölümleri: 
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan (B) Üstyapı (Bina) işleri kapsamında 
III. GRUP: BİNA İŞLERİ  benzer iş olarak kabul edilecektir.      
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: 
İnşaat Mühendisi veya Mimar   
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanla-
rın, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, tek-
life ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonu-
cunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda ge-
çici teminat vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de Basın ILN01784710

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanma-
raş merkezli depremlerin ardından bölgedeki 
şehirlerden tedavi için Ankara’ya getirilen 
depremzedelerle bir araya geldi. Depremin 
248’inci saatinde Kahramanmaraş’ta mahsur 
kaldığı enkazdan kurtarılan 17 yaşındaki 
Aleyna Ölmez ile Hatay’dan getirilen 16 ya-
şındaki Hülyasu Kısa ve 8 yaşındaki Feyza 
Nur Yakar, Kahramanmaraş’tan getirilen 7 
yaşındaki Miraç Eren Döner ve 10 yaşındaki 
Ayça Çepni, Şanlıurfa’dan getirilen 9 yaşın-
daki Zeynep Küçükler’i ziyaret eden Erdoğan, 
tedavileri süren hastaların sağlık durumu 
hakkında doktorlardan ve Ankara Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’dan 
bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ankara 

Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma 
ve Uygulama Hastanesi çocuk bölümündeki 
depremzedeleri ziyaretinde eşi Emine Er-
doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin ve AK 
Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan 
da eşlik etti. (AA)

Destici, Meclis’te düzenlediği basın toplantı-
sında, Kahramanmaraş merkezli depremler son-
rasında yürütülen çalışmalar ve gündemdeki ko-
nulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tür-
kiye’de depremin yol açtığı bir felaketin yaşandığına 
işaret eden Destici, bölgedeki çalışmalara ilişkin 
bilgiler paylaştı. Destici, partisinin ve Alperen 
Ocakları Vakfının, gerek depremden etkilenen 
illerde bulunan gerekse bu bölgeden tahliye edilen 
vatandaşlarla ilgili çalışmalarına devam ettiğini 
ifade ederek, 340 yardım tırı ve 4 aşevi ile 100’ün 
üzerinde sağlıkçı ve bin arama kurtarma ekibinin 
sahada olduğunu söyledi. Deprem riski taşıyan 
tüm illerde, tedbir almanın ve hazırlık yapmanın 
gerekliliğini vurgulayan Destici, bu konuda önü-
müzdeki günlerde yeniden kapsamlı bir açıklama 
yapacaklarını bildirdi. Destici, çok sayıda çadırın 
deprem bölgesine gönderildiğini, bununla birlikte 
çadır kentlere gitmeyen, çeşitli nedenlerle yıkılan 
ya da ağır hasarlı evlerinin yakınından ayrılamayan 
vatandaşların da çadır talepleri bulunduğunu, 
bu taleplerin değerlendirilmesi, çadırların hızla 
ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini belirtti. 
Deprem bölgesinde demografik yapının korun-
masına yönelik endişeleri hatırlatan Destici, 
“Özellikle ‘yabancılara ev ve arazi satışlarının 
durdurulması’ yönünde görüşler alıyoruz. Buna 
müsaade edilmeyeceğini bizzat Cumhurbaşka-
nı’mız açıklamış olmasına rağmen bazı siyasilerin 
bu konuyu malzeme etmemeleri lazım.” dedi. 
Destici, Hazine yardımının siyasi partiler 
yerine depremzedelere aktarılması yö-
nündeki tekliflerinin geçerliği olduğunu, 
konunun depremzedeler tarafından talep 
olarak kendilerine iletildiğini söyledi. Yı-
kılan binalara ilgili, hatası, kusuru, ihmali 
olanların muhakkak tespit edilmesini 
isteyen Destici, sorumluların 
yargı önüne çıkarılması ge-
rektiğinin altını çizdi. Üni-
versitelerin uzaktan eğitim 
kararına ilişkin de Destici, 
özellikle tıp fakültesi ve 
mühendislik gibi labora-
tuvar ve klinik çalışma 
yürütülen fakültelerde 
yüz yüze eğitimden 
vazgeçilmemesi öne-
risinde bulundu. Des-

tici, Türkiye genelinde büyük bir kentsel dönüşüm 
seferberliğinin başlatılması, kentsel dönüşüm 
için ikna edici ve kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması 
çağrısı yaptı. 

“ÖNCE YARGI SONRA MECLİS  
GEREĞİNİ YAPMALI” 

Depremin siyasi istismar konusu yapılmaya 
çalışıldığını ifade eden Destici, şunları kaydetti: 
“İnsanlarımız henüz enkaz altındayken, benzer 
hadiselerden ve benzer davranışlardan sabıkalı 
bazı çevrelerin ‘Buradan nasıl siyasi sonuç çıkar-
tırız?’ endişesine düştüklerini yine devletimize, 
milletimize ve değerlerimize düşmanlık etmeyi 
alışkanlık haline getirmiş siyasetçi görünümlü 
hainlerin, kan kokusu almış sırtlanlar gibi deprem 
konusuna dahil olmaya uğraştıklarını, tıpkı yağ-
macılara ait görüntüleri izlerken duyduğumuz 
iğrenme, nefret ve utanç duygularıyla izlemek 
zorunda kaldık. Terör örgütlerinin, mensuplarını, 
destekçilerini, sempatizanlarını, Meclise taşıma-
larına karşı gereken zamanda, gerekli tedbirleri 
almadığımız için, sonrasında, insanlık tarihinin 
en büyük felaketlerinden birini yaşarken, taşıdıkları 
milletvekili sıfatıyla, devlete düşmanlıklarını ilan 
edip, insanları ‘devlete düşmanlık etmeye’ çağı-
ranların ihanetlerine şahit oluyoruz. Yargı bu 
duruma hiçbir şekilde seyirci kalmamalıdır. 
Sonuca da sebebe de seyirci kalmamalıdır. Önce 
yargı sonra Meclis gereğini yapmalı. Devlet düş-
manlarını, millet düşmanlarını Meclisten atma-
lıdır.” BBP Genel Başkanı Destici, Diyanet İşleri 
Başkanlığı üzerinden yapılan tartışmalara da de-
ğinerek, şöyle konuştu: “Çeşitli vesilelerle Diyanet 
İşleri Başkanlığımızın, çirkin polemiklerin içine 
dahil edilerek, bu polemikler üzerinden gündeme 
taşınması gayretlerine şahit oluyoruz. Bu durum 
ilk defa yaşanmıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, 
Cumhuriyetimizin en önemli kurumlarındandır. 
Gerekliliğini ve önemini tartışmaya dahi hicap 
duyarım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın da temsil 

ettiği değerlerin de sahibiyiz, emanetçisiyiz, 
kurumlarımızı da değerlerimizi de korumaya 
devam edeceğiz. Deprem bahane edilerek, 
değerlerimize, kurumlarımıza, kamu gö-
revlilerimize hakaret eden, iftirada bulunan, 

depremde yürütülen kurtarma çalışmalarına 
zarar veren yayınlarla ilgili yargı mu-

hakkak görevini yerine getir-
melidir. AHBAP ve benzer sivil 
toplum kuruluşu kılıflı orga-
nizasyonların, siyasi iktidar 

ve devlet kurumlarına al-
ternatif olarak öne çıka-
rılması uluslararası bir 
reklamın sonucudur. Bu 
tür yapıları gerektiğinde, 
MASAK dahil ilgili ku-
rumlarla devlet kontrol 
etmelidir.” (AA)

Şentop: “Depremle ilgili yasal 
düzenlemeler haftaya görüşülecek” 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa 
Şentop, depremle ilgili yasal düzenlemelere ilişkin, “Meclis’te 
farklı partilerin araştırma komisyonu kurulmasına yönelik 
talepleri var. Önümüzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin 
ediyorum.” dedi. 

Şentop, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) tarafından 
Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
“TÜBA 2023 Doğu Anadolu Fay Hattı Depremleri Değer-
lendirme Toplantısı”na katıldı. Basına kapalı 3,5 saat süren 
toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan 
Şentop, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili arama 
kurtarma, barınma ve iaşe çalışmaları devam ederken diğer 
taraftan yurt içi ve dışından akademisyenlerin katılımıyla 
toplantılar yapıldığını belirtti. Şentop, Kahramanmaraş 
merkezli deprem ve felaketten çıkarılacak bilimsel so-
nuçlar olduğunu ve daha sonra sonuçlar üzerine 
hukuki çalışmalar yapılacağını bildirerek şu ifadeleri 
kullandı: “‘Ders alalım.’ diyoruz. Ders almanın bence 
en temel şeyi bilimsel verileri net olarak ortaya 
çıkarmak. Buradaki birçok akademisyen 
arkadaşımız sahada da çalışmışlar. Bu 
bakımdan TÜBA’ya çok teşekkür ediyo-
rum. Bu tür çalışmaların daha derinlikli 

olarak, daha kapsamlı olarak devam etmesinde fayda var. 
İçeride farklı disiplinlerden akademisyenler kendi çalışmalarını, 
sadece bu yaşamış olduğumuz depremlerle ilgili olarak ça-
lışmalarını ifade ettiler. Çok istifadeli sonuçlar ortaya çıktı.” 

“HUKUKİ DÜZENLEMELER YAPILACAK” 

Yasal düzenlemeler noktasında, Meclis’te ne gibi çalışmalar 
yapılacağına dair soru üzerine de Şentop, dünyada ve 
Türkiye’de yaşanan büyük depremler ve afetlerden sonra 
mevzuatların gözden geçirildiğini hatırlattı. Şentop, bu kap-
samda yönetmeliklerin değiştirilip ilave tedbirler alındığına 
dikkati çekerek şunları söyledi: “Burada yapılan akademik 

çalışmaları da dikkate alarak, bilimsel çalışmaları da 
dikkate alarak bu yönde ihtiyaç duyulduğu takdirde 
birtakım hukuki düzenlemelerin yapılması icap 

edecek. Meclis’te farklı partilerin araştırma ko-
misyonu kurulmasına yönelik talepleri var. Önü-

müzdeki hafta bu konu görüşülecek tahmin ediyo-
rum.” Toplantıya, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer 

Şeker, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan 
Mandal ile Sanayi ve Teknoloji Bakan 
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da 
katıldı. (AA)

Erdoğan tedavi gören  
depremzedeleri ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Ankara Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Cebeci Araştırma ve 
Uygulama Hastanesi’nde tedavi 
gören depremzedeleri ziyaret etti.

“Çalışmalara zarar verenlere 
yargı gereğini yapmalı”
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 
“Deprem bahane edilerek, 
kurumlarımıza, kamu görevlilerimize 
hakaret eden, depremde yürütülen 
kurtarma çalışmalarına zarar veren 
yayınlarla ilgili yargı muhakkak 
görevini yerine getirmelidir.” dedi.
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Koca, Hatay’da düzenlediği basın 
toplantısında, 19 Şubat Pazartesi günü 
meydana gelen Hatay merkezli depremin 
hemen ardından ilave 160 adet 112 am-
bulans ile 22 UMKE timinin görevlen-
dirildiğini söyledi. Tüm ilçelerde tara-
maların tamamlandığı, enkaz alanlarında 
gerekli çalışmaların yapıldığı ve sahaya 
590 sağlık personelinin çıktığını belirten 
Koca, bu depremde 4’ü olay yerinde 2’si 
hastanede olmak üzere 6 kişinin hayatını 
kaybettiğini, 562 kişinin ise yaralandığını 
ifade etti. Koca, Mustafa Kemal Üni-
versitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araş-
tırma Hastanesi acil ve ana binanın, Sa-
mandağ, Reyhanlı ve Kırıkhan devlet 
hastaneleri ile İskenderun Devlet Has-
tanesi B blokunun hafif hasarlı ve kul-
lanılabilir durumda olduğunu ancak 
buna rağmen kısmen tahliye edildiğini 
söyledi. Koca, bu hastanelerde acil mü-
dahale üniteleri kurularak sağlık hiz-
metlerinin aksatılmadan devam ettiğini, 
tedavisi süren 95 yoğun bakım hastasının 
ise Ankara, Adana ve Dörtyol’daki has-
tanelerine nakledildiğini bildirdi. Koca, 
17 gündür deprem bölgesinde olduğunu 
ifade ederek “En kesin bilgilere sahip 
kişi olarak hassasiyetleri anlıyorum. 
Fakat unutmamalı ki yayılan haberler, 
binbir özveriyle buralarda çalışan dok-
torlarımızı, hemşirelerimizi, teknik ekip-
lerimizi de endişeye sürüklüyor. Çok 

dikkatli olmak gerekmez mi? Afetlerin 
etkisinin paniğe yol açan şeylerle devam 
ettiğini bilmiyor değiliz. Kaynağı sağlam 
olmayan, iyi niyetli endişelerin dilden 
dile yaydığı haberlerin faturasını teyitsiz 
ihbarlarda az ödemedik. Oysa zaman 
demek can demektir.” değerlendirme-
sinde bulundu. Koca, Adana Çukurova 
Üniversitesi Balcalı Hastanesi’nde yeni 
depremlerin ardından orta düzeyde hasar 
tespit edildiğini ve hastaların Adana 
Şehir ile Yüreğir devlet hastaneleri başta 
olmak üzere uygun hastanelere nakle-
dildiğini belirterek yeni ve deprem izo-
latörlü inşa edilen Güney Seyhan Has-
tanesi’ne ihtiyaç duyulmadığını ancak 
hastanenin göreve her an hazır olduğunu 
kaydetti. “Bu acılı halkımızın yaralarını 
saran doktor eli mahir, sağlık sistemi 
güçlüdür.” ifadesini kullanan Koca, şöyle 
devam etti: “Tüm ilçeleriyle bu şehirde, 
merkezinden köylerine kadar hiçbir 
sağlık hizmetinin eksikliğini sizlere ya-
şatmamak için, uzmanımızla, ekibimizle, 
ilacımızla sahadayız. Son 17 günde sadece 
Hatay’da yaklaşık 1000 cerrahi müdahale 
gerçekleşti. 212 bin 345 muayene yaptık. 
Sağlık hizmetlerimiz, ihtiyaçlara cevap 
verecek bir muntazamlıkta devam ediyor. 
Sağlık konusunda emin olun ki bize gü-
veneceğiniz her şeye sahibiz. Sahra has-
tanemizde tomografi cihazı dahil her 
şey var. Bu ülkenin işinde en iddialı dok-

torları, hastanın dilinden en iyi anlayan 
hemşireleri burada.” 

SAHRA HASTANELERİ 
Koca, Hatay Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi bahçesinde kurulu, tam te-
şekküllü, ameliyatların yapılabildiği sahra 
hastanesi bulunduğunu ve burada ABD 
ekiplerince kurulan bir sahra hastanesinin 
de hizmet verdiğini belirterek diğer sahra 
hastanelerine ilişkin şu bilgiyi verdi: 
“Eski hastane karşısına da aynı şekilde, 
tam teçhizatlı yeni bir sahra hastanesi 
yapıyoruz. Ayrıca merkez ilçede 17 farklı 
noktada acil müdahale sahra hastanele-
rimizle hizmet vermekteyiz. Arsuz, Al-
tınözü, İskenderun, Samandağ, Hassa 
devlet hastanelerimizin önünde, Kırık-
han’da hastane önünde yine tam teşek-
küllü sahra hastanelerimiz hizmete de-
vam ediyor. İskenderun’da millet bah-
çesinin de olduğu üç ayrı noktada ise 
acil müdahale hastanelerimiz yaralıları-
mızın, hastalarımızın emrinde.”Bakanlık 
yönetiminde, Arsuz’da fuar alanında İs-
panya, Kırıkhan hastanesinde Belçika, 
Reyhanlı’da eski hastanenin önünde Bir-
leşik Arap Emirlikler, Ovakent’te Özbe-
kistan, Hassa Ardıçlı köyünde Endonezya, 
Defne’deki stadyumda İtalya ve Payas’ta 
ise Katar tarafından tam teşekküllü 
sahra hastaneleri kurulduğuna dikkati 
çeken Koca, şunları söyledi: “Çok insani 

olan bir sorumluluğu, sağlık hizmetleri 
konusuna yaklaşımı bizleri üzen, halkı-
mızın güvenini örseleyen az sayıdaki ki-
şiden de bekliyoruz. Bugün halkı üzen 
yarın buna üzülür. Zaman sağlık siste-
mine güveni sarsma zamanı değil. Halk 
sağlığı tedbirleri hayati önem arz ediyor. 
Sizleri tehlikeden korumak için gerekeni 
yapıyoruz. İçme ve temizlik için kullanılan 
suları, hastalığa yol açıp açmayacakları 
bakımından düzenli olarak inceliyoruz. 
Bir süreliğine daha içme suyu olarak sa-
dece tankerlerle getirilen suyu ve am-
balajlı, hijyenik suları kullanılacağız. Bir 
depremden sağ çıkanlar, basit bir ted-
birsizlikle ne kendi hayatını ne başkalarını 
tehlikeye atmamalıdır. Musluk suyunu 
ne zaman içebileceğimizi Hatay Valiliği 
veya kaymakamlıklarımız duyuracak. O 
güne kadar musluk yani şebeke suyu 
ancak temizlik için kullanılabilir. Bu uya-
rıyı, hiçbirimiz bir an bile unutmamalıyız. 
Musluk yani şebeke sularını asla içme 
suyu olarak kullanmıyoruz.” Depremden 
etkilenen şehirlerin yıkımlara karşı diriliş 
ve yeniden vücut buluşların şehirleri ol-
duğuna işaret eden Koca, “Şimdi de afete 
karşı verilen mücadele bir milli müca-
deledir ve diğer 70 vilayetimiz burada. 
Bu halkın sağlık ordusu, türküler yaktığı 
doktorları ve sağlık çalışanları burada.” 
dedi. (AA)

Oyuncu Eren Taşdelen’in ailesi, evsiz 
kalan ve Kocaeli’ye gelen depremzedeler 
için harekete geçti. Kartepe Konakları’nda 
ikamet eden Taşdelen ailesi, sitenin mü-
teahhiti Zikri Yenigün ile görüştü. Site 
sakinleri, müteahhit ve hayırsever iş in-
sanlarının katkılarıyla Kartepe Konakla-
rı’nda inşaatı yeni bitmiş 36 daire, hiçbir 
ücret talep edilmeden afetzede vatandaşlar 
için ayrıldı. Evlerin mobilyaları yardım-
severler tarafından Bursa İnegöl’den gön-
derildi. Bu evlerde afeti yaşayan vatan-
daşların bir sene boyunca hiçbir ücret 
ödemeden konaklayacağı, site sakinlerin-
den psikologlar Ülkücan ve Nihat Tumay 
çiftinin de depremzede ailelere gönüllü 
danışmanlık hizmeti vereceği öğrenildi. 

“BİZ TAM ANLAMIYLA  
BİR EV AÇIYORUZ” 
Yardımların başlamasına öncülük eden 

Safiye Taşdelen, “Ben karşı sitede oturu-
yordum, bize depremzede bir aile geldi. 

Aslında onlara 
yardım için bu işe 
başlamıştık. Sonra 
sitemizin müteahhitti daireler bağışladığını 
söyledi. Sağ olsun İstanbul’dan Üşümesin 
Yürekler Derneği, akrabalarımız, dostla-
rımız bize çok güzel destek oldular. Sıfır 
ürünler ikinci el ürünler getirerek burada 
36 hane varken 22 tanesini komple ken-
dimiz döşedik. Diğerlerini de bazı iş adam-
ları döşedi. Depremzedelere 36 tane ev 
açtık. Yavaş yavaş tamamlamaya baş-
ladık. Beyaz eşya dışında hiçbir 
eksiğimiz yok. İnşallah mutlu 
olurlar onlara ikinci bir 
anahtar vermiş oluruz, 
tek temennimiz bu. Mü-
teahhitimiz bir seneli-
ğine burayı ücretsiz ola-
rak verdi fakat bir sene 
sonra evlerin inşası bit-
mezse hepsini burada misafir 
edeceğiz. Kira bedeli almadan 
oturuyor hepsi” dedi. 

“TAM ANLAMIYLA BİR EV AÇIYORUZ” 
Evleri özenle yerleştirdiklerini söyleyen 

Taşdelen, “Bir tır, 3 kamyon eşya geldi 
buraya. Hepsini yavaş yavaş yerleştirmek 
istiyoruz. Büyük eşyaları direkt yerleştirdik. 
Şimdi mutfak eşyalarını veriyoruz, her 
eve halılarını veriyoruz. Yastığı, yorganı, 
seccadesi, lifi aklınıza gelebilecek her 
şeyiyle tam anlamıyla bir ev açıyoruz. 
Anahtarları teslim ediyoruz depremze-
delere. Burada 36 tane daire açıldı ve biz 
daire sahiplerini de biliyoruz. Zaten eşya 
dağıtımı da o şekilde yapıyoruz. Bazı ai-
lelerde 8 kişi var, bazı ailelerde 4 kişi var. 

İhtiyaçlarını da kişi sayısına göre veriyoruz. 
Yani en az 200 kişi oturacak burada. 3+1 
evlerde var 2+1 evlerde var. 4 kişilik ailelere 
2+1 daire veriyoruz, 4 kişiden fazla ailelere 
3+1 daire veriyoruz” şeklinde konuştu. 

“BİZDE ONLARLA BİRLİKTE  
İYİLEŞECEĞİZ” 
Sitede yaşayan depremzedelere gönüllü 

danışmanlık hizmeti veren 
Psikolog Ülkücan Tu-

may, “Buraya ge-
tirdiğimiz dep-

remzede aile-
lere ben ve 
eşim psiko-
lojik destek 
verece ğiz . 

Onların yara-
larını birlikte sa-

racağız. Çünkü çok 
ağır bir travmadan çık-

tılar. Elimizden gelen ne varsa, ne yapılması 
gerekiyorsa yapacağız. Travma sonrası 
stres bozukluğu 6 aydan sonra daha net 
gösterebiliyor. Şu an buraya gelenlerin 
birçoğu şok içerisinde. Bir çaba içerisinde 
evleriyle uğraşıyorlar. Yeniden bir hayat 
kurmaya çalışıyorlar. Yeniden başlamaya 
çalışıyorlar hayata, bizde onlarla birlikte 
iyileşeceğiz. Çünkü bizlerde ekran başında 
izlerken ikincil bir travma yaşadık. Günlerce 
onları seyrettik, duygusal olarak bizlerde 
çok yoğun tepkiler yaşadık. Çok hassaslar 
şu anda. Bu yardımları bazıları kabul 
etmek istemiyor, üzücü bir durum. Kabul 
etmek çok zor” diye konuştu. 

“KADINLARA KATKISINDAN  
DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM” 
Depremi yaşayan vatandaşlara sıcacık 

bir yuva hazırlayabilmek için seferber olan 
müteahhit Zikri Yenigün, “15 tane  daire 
kendi şahsıma ait. Diğer dairelerde arka-
daşlarımın daireleri. Kadınlar öncülük etiler, 
bizde bir yıl ücretsiz olarak evleri tamamlamak 
şartıyla yardımcı olduk. Kadınlara katkısından 
dolayı teşekkür ederim. Büyük bir afet 
yaşandı. Türkiye’mize geçmiş olsun, hepimizin 
başı sağ olsun. Kadınların öncülüğünde eli-
mizden ne geliyorsa yapmaya çalıştık” dedi. 

“O 1 DAKİKA 40 SANİYE  
2 SAAT 3 SAAT GİBİ GEÇTİ” 
Kartepe Konakları’nda yaşamaya baş-

layan depremzede Neva Arslan, “Deprem 
olduğu sırada biz bütün kardeşler bir ara-
daydık. Deprem olduğu anda ben çocukları 
kurtarmak için yukarı kata çıktım ama o 
deprem anı çok kötüydü. Şuan hatırlayınca 
da kötü oluyorum. O bir dakika 40 saniye, 
2 saat 3 saat gibi geçti. Çocukları çok 
şükür zor çabalarımla kurtardım ama yağ-
mur yağıyordu bir yandan. Savaş alanı gi-
biydi. Arabası olan arabasında, bir yandan 
yandaki bina yıkılmış onun dehşetini ya-
şıyoruz yani çok zor bir süreçti. Eşim it-
faiyeci o anda eşim görevdeydi, görev 
anına denk geldi. Hiçbir şekilde iletişim 
kuramadık. Bana dönüş yaptıktan sonra 
işini bırakıp benim yanıma da gelemedi. 
Süreci anlatmak çok zor çok sancılı. Oradaki 
tüm depremzedelere, hepimize geçmiş 
olsun” ifadelerini kullandı. (İHA)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı 
Derya Yanık, “Bakanlık ve kamu olarak 
herhangi şekilde, depremzede çocukla-
rımızın derneklere, vakıflara veya dernek, 
vakıf benzeri üçüncü şahıslara verilmesi 
diye bir şey söz konusu değil.” dedi. 

Bakan Yanık, NTV canlı yayınında 
gündeme ilişkin değerlendirmelerde bu-
lundu, soruları yanıtladı. Kahramanmaraş 
merkezli depremlerin ardından sürekli 
bölgeye gidip geldiğini aktaran Yanık, 
“Bakanlık ve kamu olarak herhangi şekilde, 
depremzede çocuklarımızın, derneklere, 
vakıflara veya dernek, vakıf benzeri 
üçüncü şahıslara verilmesi diye bir şey 
söz konusu değil. İlk dakikadan itibaren 
biz Bakanlık olarak çok hızlı biçimde 
çocuk hizmetlerimizi organize ettik, diğer 
kurum ve kuruluşlarımızla temasımızı 
sağladık, AFAD koordinasyonunda ça-
lışmalarımızı topladık ve çok yakın bir 
biçimde depremzede çocuklarımızı ya-
kından takip ediyoruz.” diye konuştu. 
Ankara’ya dönem dönem getirilen çocuklar 
arasında 0-1 yaş grubunda 42 çocuk bu-
lunduğunu belirten Yanık, bu çocukların 
kimliklerinin belirlenmesi ve ailelerinin 
tespit edilmesi konusunda çalışmaların 
sürdürdüğünü ifade etti. Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanı Yanık, bugün itibarıyla 
Bakanlığın web sitesine refakatsiz çocuklar 
için arama modülü eklediklerini, çocu-
ğunun ismi, soy ismi ve T.C. kimlik num-
arası girildiğinde, ulaşılmak istenen ço-
cuğun Bakanlığın kayıtlarında olup ol-
madığının görebileceğini kaydetti. 

Bakanlığın deprem bölgelerinde 68 
deposu olduğunu belirten Yanık, “Bir de 
yurt dışından gelen yardım, destek ve 
ayni bağışları toplamak üzere sınır kapı-
larında kurduğumuz 19 ayrı yardım de-
pomuz var. ALO 144 sosyal yardımlarla 
ilgili hattımızı da deprem süresince ayni 
bağışlara ayırdık.” diye konuştu. Derya 
Yanık, ALO 144 hattı ile yardımın çeşidini, 
gönderilmek istenen malzemeyi öğrenip, 
ihtiyaca göre, hangi malzemelerin hangi 
illere gönderilmesi konusunda yönlen-
dirme sağladıklarını, böylece zaman ve 
emek kaybının önlendiğini dile getirdi. 
Toplanan yardım malzemelerine ilişkin 
bilgi veren Yanık, “Şu ana kadar 12 bin 
649 tır depolarımıza yardım malzemelerini 
iletti ve boşalttık. Dün itibarıyla da 61 tır 
halihazırda boşaltılmayı bekliyordu. Ayni 
yardım depolarımız, tabiatıyla lojistik 
merkezler. Bunların vatandaşlara ulaştı-
rılması lazım. Bu ayni yardımları sosyal 
marketlerimizle vatandaşlarımıza ulaştı-
rıyoruz.” diye konuştu. Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Derya Yanık, deprem böl-
gesinde gıda, giyim, temizlik, kişisel hijyen 
gibi temel ihtiyaçların yer aldığı çadırlarda 
96 market kurduklarını, bunlara ulaşmakta 
zorluk yaşayanlar için de 5 gezici sosyal 
market oluşturulduğunu bildirdi. (AA)

Kahramanmaraş merkezli deprem-
lerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik 
tespit edilen binalarla ilgili yürütülen so-
ruşturmalarda, sorumlulukları belirlenerek 
tutuklanan şüpheli sayısı 160’a yükseldi. 
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kah-
ramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan 
ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen 
binalarla ilgili başsavcılıklarca resen baş-
latılan soruşturmalarda 564 zanlının so-
rumluluğu saptandı. Yakalanan şüpheli-
lerden 160’ı çıkarıldıkları hakimliklerce 
tutuklandı, 175 şüpheli hakkında adli 
kontrole hükmedildi. Ayrıca 71 şüpheli 
hakkında yakalama kararı, 61 kişi hak-
kında da gözaltı talimatı verildi. Başsav-
cılıkların talimatıyla halen 18 kişi gözal-
tında bulunurken, şüphelilerden 11’inin 
ise hayatta olmadığı belirlendi. Yapılan 
incelemelerde, 6 zanlının ise yurt dışında 
olduğu tespit edildi, 62 şüpheli de ifade-
lerinin ardından serbest bırakıldı. 

HIRSIZLIK SORUŞTURMALARI 
Cumhuriyet başsavcılıkları, depremler 

sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık 
olaylarıyla ilgili de harekete geçti. Bu 
kapsamdaki soruşturmalarda ise 351 
olayla ilgili 282 şüpheli saptandı. Bu şüp-
helilerden 181’i çıkarıldıkları hakimliklerce 
tutuklandı, 35 kişi hakkında adli kontrole 
hükmedildi. Soruşturmalar çerçevesinde 
28 şüpheli hakkında yakalama kararı çı-
karılırken, 10 kişi ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise halen göz-
altında bulunuyor. (AA)

“Dernek ya da vakıflara 
çocuk verilmesi söz 
konusu değil”

Deprem bölgesinde 
tutuklananların 
sayısı 160’a yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Son 17 
günde sadece Hatay’da yaklaşık bin 
cerrahi müdahale gerçekleşti. 212 bin 345 
muayene yaptık. Sağlık hizmetlerimiz, 
ihtiyaçlara cevap verecek bir 
muntazamlıkta devam ediyor.” dedi.

“İyi ki Varsın Eren Bülbül” 
filminin başrol oyuncusu 9 
yaşındaki Eren Taşdelen’in 
ailesi, oturdukları sitenin 
müteahhiti ve hayırsever 
vatandaşlar afetzedeler için 
bir araya geldi. Duyarlı 
vatandaşların desteğiyle 
Kartepe’de eşya ile döşenen 
36 daire depremzede ailelere 
ücretsiz tahsis edildi. Eşyalar 
ise İnegöl’den gönderildi. 

Eşyalarla döşenen  
36 daire  
depremzedelere  
tahsis edildi
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SAYI: 2733

Sorumlu Müdür  
Alpaslan YILDIZ

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

112 
112 
112      
112 
112     
11811 
444 1 600

� Emniyet Müdürlüğü  (Fomara) 
� Emniyet Müdürlüğü (Acemler)

270 50 00 
270 55 72

POLİS

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

261 57 07  
261 57 08

GARNİZON

� Su Arıza 
� Elektrik Arıza 
�Doğalgaz Arıza 
�Telefon Arıza 
�ADSL İnternet Arıza

185
186 
187 
121 
4440375

ALO ARIZA

� İDO Danışma 
� Şehirlerarası Otobüs Terminali  
� THY

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

ULAŞIM

� Ali Osman Sönmez Onkoloji 
� Bursa Diş Hastanesi 
� Çekirge Devlet Hastanesi 
� Çocuk Sağlığı Merkezi  
� Duaçınarı Diş Hastanesi 
� Dörtçelik Çocuk Hastanesi 
� Kızılay Kan Merkezi  
� Bursa Şehir Hastanesi 
� 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

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

Kahramanmaraş merkezli 11 ilde bü-
yük yıkıma yol açan depremin hemen 
ardından yaraların sarılması için seferber 
olan Nilüfer Belediyesi Bursa’ya gelen 
depremzedelerin hür türlü ihtiyaçlarını 
karşılamaya devam ederken, bölgeye de 
desteğini sürdürüyor. Hatay Samandağ’da 
bir konteyner kent kuran Nilüfer Beledi-
yesi, burada faaliyete geçirdiği aşevinde 
de her gün 3 bin kişiye yemek veriyor. 
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem 
de, Başkan Yardımcısı Zafer Yıldız ile Sa-
mandağ’a giderek depremzede vatandaş-
larla bir araya geldi. Konteyner kenti ge-
zerek yapılan çalışmayı yerinde gören 
Başkan Erdem, sabah kahvaltısı ikramı 
sırasında da aşevini gezdi. Burada dep-

remzedelerle sohbet eden Başkan Erdem, 
yaraların sarılması için çalıştıklarını söy-
leyerek, dayanışma ile bu sürecin atlatı-
lacağını ifade etti. Samandağ’da şimdiye 
kadar 35 konteyner kurarak depremze-
delere barınma imkanı sağladıklarını be-
lirten Başkan Erdem, “Konteynerlerimizin 
sayısını 100’e çıkaracağız. Konteyner ken-
timizde duşlar ve tuvaletler de bulunuyor. 
Depremzede vatandaşlarımızın her türlü 
ihtiyacını karşılamak için elimizden geleni 
yapıyoruz. Ayrıca bölgeye doğru yolan 
çıkan 75 çadırı da ihtiyaç duyan deprem-
zede vatandaşlarımıza dağıtacağız” dedi.  
Geçen hafta Samandağ’da hızla bir aşevi 
kurduklarını belirten Başkan Erdem, “Aş-
evimizde günde 3 bin kişiye üç öğün 
yemek veriyoruz. Ayrıca yakında seyyar 
bir mutfak da gelecek onu da ihtiyaç du-
yulan yerde vatandaşlarımızın hizmetine 
sunacağız” dedi. Samandağ Belediye Baş-
kanı Refik Eryılmaz ve Defne Belediye 
Başkanı İbrahim Güzel ile görüşerek ya-
pılabilecek destek hakkında görüşen Baş-
kan Erdem, bölgede incelemelerde bulunan 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğ-
lu’nun temaslarına da eşlik etti. (AA)

Karacabey Beledi-
yesi, yurdu sarsan 
deprem felaketiyle 
birlikte ilk günden 
bu yana her alan-
daki çalışmalarıyla 
deprem bölgesine 
destek olmaya devam 
ediyor. Karacabey Be-
lediye Başkanı Ali Özkan, 
depremin yaşandığı Hatay, Ga-
ziantep ve Kahramanmaraş’ta Bursa’dan 
gelen ekipleri ve çalışmaları incelemek için 
bölgeye gitti. Özkan yaptığı incelemelerde, 
Karacabey ve Bursa Büyükşehir Belediyesi 
ekipleriyle bir araya gelirken, Kahramanmaraş 
Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmaz-
can’la da bir araya geldi. 

ÇOK ÖNEMLİ DESTEK 
Bölgeye arama kurtarma ekibi, yerel 

destek ekibi, hasar tespit ekibi, iş makinesi 
operatörleri ile kamyon şoförlerinin yer al-

dığını aktaran Özkan, ayrıca 50’yi aşkın 
yardım tırını bölgeye gönderdiklerini ve 
bunların içerisinde konteynırdan, yakacak 
malzemelerine, ev ve çadırlarda kullanılacak 
temel yaşam malzemelerinden hijyen set-
lerine hatta evcil ve çiftlik hayvanları için 
yemlere kadar, on binlerce ürünün bölgeye 
ulaşmasını sağladıklarını duyurdu. Önceki 
gün deprem bölgesine giden Belediye Baş-
kanı Ali Özkan, ilk olarak Hatay’da kurulan 
Bursa Büyükşehir Belediyesi şantiyesinde, 
daire başkanları ve teknik personel ile bir 
araya gelip çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

YERİNDE İNCELEME 
Özkan, Hatay ziyaretinde 
ayrıca Hatay Afet Koor-

dinasyon Merkezinde, 
çeşitli ilçelerden ge-
len zabıta ekipleri 
ile birlikte koordi-
nasyon sağlayan 
Karacabey Beledi-

yesi Zabıta ekiplerini 
de ziyaret etti. Özkan 

ziyaretlerini daha sonra 
Gaziantep merkez Nurda-

ğı’nda sürdürdü. Gaziantep’te hem 
enkaz kaldırma hem de hasar tespit alanında 
çalışma yapan Karacabey Belediyesi ekip-
leriyle bir araya gelen Özkan, burada dep-
remzede çocuklar ve aileleriyle de görüştü. 
Özkan son olarak, Kahramanmaraş’ta hem 
şehir merkezi hem de depremin merkez 
üssü olan Pazarcık’ta incelemelerde bulundu.  
Özkan yaptığı ziyarette, Pazarcık’ta Belediye 
Başkanı İbrahim Yılmazcan ve mesai arka-
daşlarına ‘geçmiş olsun’ ziyaretinde bulu-
narak, taziyelerini iletti. (AA)

Başkan Erdem Samandağ’da 
Nilüfer Belediye Başkanı 
Turgay Erdem ve Başkan 
Yardımcısı Zafer Yıldız, 
Hatay Samandağ’a giderek 
depremzedelere yönelik 
yardım çalışmalarını 
yerinde inceledi. 

Başkan Özkan deprem bölgesinde
Karacabey Belediye Başkanı Ali 
Özkan,depremin yaşandığı Hatay, 
Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 
Bursa’dan gelen ekipleri ve 
çalışmaları incelemek için bölgeye 
gitti. Özkan yaptığı incelemelerde, 
Karacabey ve Bursa Büyükşehir 
Belediyesi ekipleriyle bir araya 
gelirken, Kahramanmaraş Pazarcık 
Belediye Başkanı İbrahim 
Yılmazcan’la da bir araya gelerek, 
‘geçmiş olsun’ dileklerini ve 
taziyelerini iletti.

“Yeterli ve yetkin personel bulundur-
mayan denetim firmaları diploma kiralama 
yoluna gidererek kağıt üstünde etkin bir 
kurum görüntüsü vermektedir. Uygulamada 
ise gerekli kontroller yetersiz personel sayısı 
sebebi ile yapılamamaktadır ve bu dene-
timsizlik sonucunda proje tasarımlarına 
aykırı yapılar inşa edilmektedir. Proje her 
ne kadar yönetmeliğe tamamen uygun ta-
sarlansa da eğer üretim aşamasında projeye 
aykırı uygulamalar yapılırsa bugünlerde 
şahit olduğumuz yıkımların nicelerini gör-
meye devam edeceğimizi üzülerek dile ge-
tirmek zorundayız. Son yaşanan felakette 
görüldüğü üzere Çevre, Şehircilik ve İklim 

Değişikliği Bakanlığı bünyesinde dahi hasar 
tespit çalışmalarına gönderecek kadar inşaat 
mühendisi olmaması biz inşaat mühend-
islerinin özellikle bizi ilgilendiren kamu 
alanlarında bile ne kadar az istihdama 
sahip olduğumuzu açıkça gözler önüne ser-
mektedir. KPSS’de başarılı olmuş meslek-
taşlarımızın yerine bu konularda teknik 
bilgiye sahip olmayan kişiler işe alınarak 
belediyelerde ve kamu kuruluşlarında liyakat 
sorununun önüne geçilememiştir.” 

DOĞRU ZEMİN ETÜDÜ VURGUSU 
“Uygunsuz yapıların arttığı ve bunu 

denetlemesi gereken kişilerin de bu 
konuda söz sahibi olmamaları se-
bebiyle çarpık bir kentleşme göz-
lemlenmiştir. İmar planlamasında 
bir standart olmaması ve bitişik 
nizam yapıların farklı kat sayılarına 
sahip olmasından dolayı; söz konusu 
yapılar çekiçleme etkisine maruz 
kalır ve yıkılırlar. Bu deprem 
sonrasında görülmüştür 
ki doğru zemin etüdü 
yapılmadan ya da ze-
min etüt sonuçları-
na göre tasarlan-
mayan yapıların, 
üretimi projeye 
uygun olarak 
yapılmasına 

rağmen; olumsuz zemin koşulları sebebi 
ile yıkılmaları mümkün olmaktadır. Bir ya-
pının sadece üretiminden değil, yıkılmasının 
sonuçlarından da bir inşaat mühendisi 
kadar yapı müteahhitleri de sorumlu olmak 
zorundadır. Türkiye’de toplam sayısı 450 
bini aşan müteahhitlerin, Avrupa’daki top-
lam sayıları ise 25 bini geçmemektedir. Ül-
kemizdeki 450 bin müteahhidin de 150 
bini geçici belgeyle iş yapmaktadırlar. 
TMMOB’a bağlı inşaat mühendisi sayısı 
ise 150 bin civarlarındadır. Bu sayılar ülkede 
sadece inşaat mühendislerinin değil mü-

teahhitlerin de yeterli teknik bilgiye 
sahip olması gerektiğini göster-
mektedir. Bu bilgiye sahip olamayan 
müteahhitlerin ise belgeleri iptal 
edilmek zorundadır.” 

“GÜNCEL YAPI STOĞU  
VE RİSK RAPORU YOK” 
Herhangi bir yapının inşaatında, 

üretimin her anında en az 
bir adet olmak üzere 

yeterli sayıda in-
şaat mühendisi 
bulundurmak 
zorunlu olma-
lıdır. Bir yapı-
nın tasarlan-
m a s ı n d a , 
üretilmesin-

de ya da denetlenmesinde yetkin bir çalışan 
olan mühendisin işine hiçbir rant, para ya 
da çıkar sebebiyle hiç kimsenin karışmaması 
gerekmektedir. Bunun için de en temel ve 
kolay çözüm biz inşaat mühendislerinin 
işimizi doğru ve eksiksiz yapabilmemiz 
için haklarımızın devlet güvencesinde 
olması gerekmektedir. Ülkemizde güncel 
herhangi bir yapı stoğu veya bina risk 
raporu bulunmamaktadır. Bunun anlamı 
ise yapılarımızın durumları ve olası dep-
remler karşısında gösterecekleri davranışlar 
hiç kimse tarafından bilinmemektedir. Bu 
eksikliğin giderilmesi için devletimizi, ilgili 
bakanlıklarımızı ve belediyelerimizi ivedilikle 
göreve davet ediyor ve bu konuda TMMOB 
İnşaat Mühendisleri ile ortak çalışmaya 
çağırıyoruz.” 

“EĞİTİM KONUSU ELE ALINMALI” 
Raporda insan hayatını söz konusu ol-

duğu meslek bölümlerinde sıralama ve 
kontenjan kontrol altında tutulurken, inşaat 
mühendisliği bölümlerinde ise sürekli kon-
tenjanların artırıldığı ve üniversite sıralama 
sınırlarının belirlenmemesi nedeniyel meslek 
için yeterli olamayacak kişilerin de bu mes-
lekğe girdiğinin altı çizildi. Yeterli akede-
misyen ve fiziki altyapısı olmayan üniver-
sitelirin bile inşaat mühendisliği bölümü 
açtığı da vurgulandı.   

(Bülten) 

İMO Bursa Şubesi Gençlik  
Komisyonu Kahramanmaraş  
depremi bildirgesini yayınladı:

TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası 
(İMO) Bursa Şubesi 
Gençlik Komisyonu 
Kahramanmaraş’ta 
yaşanan ve 10 ili 
etkileyen büyük 
depremler ile ilgili 
bildirge hazırladı.

“Deprem değil,  
usulsüzlük ve ihmal öldürür”

Bursa Su ve Kanalizasyon 
İdaresi (BUSKİ), barajlardaki 
su oranına dikkat çekerek su 
tasarrufunun devam etmesi yö-
nünde uyarılarda bulundu. 

Kış aylarında beklenen ya-
ğışların gelmemesi, barajların 
doluluk oranlarını düşürdü. 
Son dönemlerde mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyreden 
sıcaklık, Bursa’da kuraklık alar-
mına sebep oldu. Bursa’nın 
içme suyunun en önemli kıs-
mını karşılayan yıllık 60 milyon 
metreküp kapasiteli Nilüfer Ba-
rajı’nın doluluk oranı yüzde 0’a 
düşerken, 40 milyon metreküp 
kapasiteli Doğancı Barajı’nın 
doluluk oranı ise yüzde 24’e 
geriledi. 

“DURUM CİDDİ” 
Türkiye geneli kuraklık ha-

ritalarını paylaşan BUSKİ, du-
rumun ciddi olduğunu belirttiği 
açıklamasında, “Meteoroloji 
Genel Müdürlüğünün Standart 
Yağış İndeksi Metodu’na ve 
Normalin Yüzdesi Metodu’na 
göre 2023 Ocak ayı meteoro-
lojik kuraklık durumu. Durum 
çok ciddi. Su tasarrufuna ara 
vermeden devam etmeliyiz” 
ifadelerini kullandı. 

TÜRKİYE’NİN KURAKLIK  
HARİTASI KORKUTUYOR 
Meteoroloji Genel Müdür-

lüğünün Standart Yağış İndeksi 
Metodu’na ve Normalin Yüz-
desi Metodu’na göre 2023 Ocak 
ayı meteorolojik kuraklık ha-
ritasına göre Ege bölgesindeki 
9 il dışında Türkiye’nin bütün 
illerinde aşırı kuraklık yaşandığı 
görülüyor. Uludağ’da kar ka-
lınlığı 122 santimetre olarak 
ölçülürken, hava sıcaklığı ise 
gündüz 1, gece eksi 9 derece 
olarak tahmin ediliyor.  

(İHA)

Kahramanmaraş merkezli 
büyük depremlerin ardından 
Bursa’da vatandaşlar müstakil 
ev ve kendi evlerini yaptırabi-
leceği arsaya talep gösteriyor. 

Yaşanan deprem felaketinin 
ardından vatandaşlar müstakil 
ev ve arsalara yöneldi. Bursa’da 
arsa ve müstakil evlerde ta-
lepler her geçen gün artıyor. 
Yatırım uzmanları gelen talep-
leri karşılamaya çalışıyor. Bursa 
hizmet veren Yatırım Uzmanı 
Sezgin Oruç, “Depremin ar-
dından Bursa’da arsa ve müs-
takil evlere yoğun bir talep var, 
vatandaşlar arsa alıp kendi evi-
ni yaptırmak istiyor. Veya yatay 
mimaride yapılmış müstakil 
ev almak istiyor. Bizde talepleri 
karşılamaya çalışıyoruz. Bur-
sa’da 1 dönüm imarlı arsanın 
fiyatı ise 5-7 milyon lira ara-
sında değişiyor” dedi. Öte yan-
dan Bursa’da kiralık olan tüm 
villaların son 2 haftada müşteri 
bulduğu, villa kiralarının aylık 
15 bin ile 50 bin lira değiştiği 
kaydedildi.  

(İHA)

Barajlar 
alarm veriyor

Bursa’da arsa 
ve müstakil ev 
talepleri arttı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony
Blinken'in Yunanistan ziyareti başkent
Atina’da binlerce kişi tarafından
protesto edildi.
Türkiye'deki deprem bölgelerini zi-
yaretinin ardından Yunanistan’a gelen
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken,
başkent Atina’da binlerce kişi tarafın-
dan protesto edildi. Çoğunluğu sol
görüşlü ve savaş karşıtı olan gösteri-
ciler, sık sık NATO ve ABD aleyhine
sloganlar attı. Yunanistan’ın NATO
planlarına dahil olmasına ve
silahlanma programlarının artmasının
karşı çıkan göstericiler, "Savaşlar on-
ların, ölüler bizim” sloganı attı.
Göstericiler, hükümetin sağlık ve
eğitime daha fazla kaynak ayırmasını
talep ederek, Yunanistan’ın NATO ne-
deniyle gelecekte bir hedef haline
gelebileceğine dikkat çektiler. (İHA)

ABD Dışişleri Blinken’ın
ziyareti Yunanistan’da
protesto edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden
etkilenen Adıyaman'da Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) tarafından 5 farklı
bölgede 25 bin kişinin barınabileceği
çadır kent inşa ediliyor. Irak Kürt Bölge-
sel Yönetimi (IKBY) tarafından gönderi-
len, Barzani Yardım Vakfına bağlı
görevliler, ilk olarak Kayalık Mahallesi 3.
Çevre Yolu Caddesi'ndeki boş arazide
500 çadır kurulumuna başladı. İçinde 10
kişinin kalabileceği çadırlar, gerekli olan
bütün ihtiyaç malzemeleriyle depremze-
delerin hizmetine sunulacak. AFAD'ın
koordinesinde kentin 5 farklı bölgesine 2
bin 500 çadır kurmayı planlayan Barzani
Yardım Vakfı, yemekhane, revir, tuvalet,
banyo ve sosyal alanları da oluşturacak.
Çadırlarda yaklaşık 25 bin kişi kalabile-
cek. Barzani Yardım Vakfının Türkiye
Sorumlusu Abdulvahit Emin Selim, AA
muhabirine, deprem haberini aldıktan
sonra yardım için harekete geçtiklerini
söyledi. Selim, "Bütün yaptığımız her şey
insani duygular uğrunadır. Yardım timle-
rimiz, Kahramanmaraş, Gaziantep, Di-
yarbakır, Adıyaman, İskenderun
bölgelerine hem sağlık ekibi olarak yar-
dıma geldi hem ihtiyacı olan insanlara gı-
dayı ulaştırdı hem de çadır kentler
kurmak suretiyle hizmet etmeye geldi."
ifadelerini kullandı. (AA)

Fransa, Rusya'nın Yeni Stratejik Silahla-
rın Azaltılması Antlaşması'ndan (START)
çekilme kararını esefle karşıladığını bil-
dirdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan
açıklamada, Fransız makamlarının,
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in
ülkesinin Yeni Start'a katılımını askıya al-
masından üzüntü duyduğu belirtildi.
Rusya'nın, ABD'nin nükleer bir deneme
yapması durumunda benzer şekilde kar-
şılık vermeye hazır olduğunu açıklaması-
nın endişeye yol açtığı aktarılarak, Yeni
Start'ın uluslararası nükleer silah yöne-
timi ve stratejik istikrarın korunması ko-
nusunda önem taşıdığına dikkati çekildi.
NATO müttefiklerinin, 3 Şubat'ta Rus-
ya'nın yükümlülüklerine uymaması ne-
deniyle bu antlaşmanın zayıflamasından
duyduğu endişeyi dile getirdiği anımsatı-
lan açıklamada, NATO'nun Rusya'yı taah-
hütlerini yerine getirmeye ve mümkün
olan en kısa sürede antlaşmaya geri dön-
meye çağırdığı ifade edildi.  (AA)

IKBY, Adıyaman'da 25 bin
depremzedenin barınabileceği
çadır kent kuruyor

Fransa, Rusya'nın 
Yeni START'tan çekilme 
kararını esefle karşıladı

Trump: ‘‘3. Dünya Savaşı hiç
bu kadar yakın olmamıştı’’

Rusya-Ukrayna savaşının yıldönümü
kapsamında Trump, resmi sitesinde,
"Başkan Trump, bitmeyen savaşlar pe-
şinde koşan savaş çığırtkanlarını ve kü-
reselcileri kovacak" başlıklı bir video ya-
yımladı. "3. Dünya Savaşı hiç bu kadar
yakın olmamıştı." diyen Trump, derin
devlet, Savunma Bakanlığı (Pentagon)
ve Dışişleri Bakanlığındaki tüm "savaş
kışkırtıcılarını ve küreselcilerin" bu ku-
rumlardan temizlenmesi gerektiğini sa-
vundu. Trump, kendisinin "nesiller bo-
yunca savaş başlatmayan tek başkan"
olduğunu belirtti ve Washington'daki
bürokratların tavsiyelerini reddederek
çatışmalara engel olduğunu kaydetti.
Ukrayna'da 2014 yılındaki ayaklanmalara
o dönemki ABD yönetiminin destek ver-
diğini söyleyen Trump, "ABD Dışişleri
Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria
Nuland gibi, Ukrayna'yı NATO'ya doğru
yaklaştırmayı saplantı haline getirmiş
insanlara sahibiz." diye konuştu. Trump,
bu insanların Irak'ta olduğu gibi uzun
süredir çatışma peşinde olduğunu be-
lirterek, yine de bunların hiçbirinin Uk-
rayna'nın bir yıl önce işgal edilmesini
mazur göstermeyeceğini söyledi. "Ben
başkanınız olsaydım bunlar asla olma-
yacaktı." ifadesini kullanan Trump, Ame-
rikan dış politikasına hakim olan "yoz-
laşmış küresel düzenden" kurtulmak ge-
rektiğini vurguladı. 2024 başkanlık se-

çimlerine aday olan Trump, kendi dö-
neminde bu düzenin değişeceğini vur-
guladı. Trump, "Doğru liderlikle Ukrayna
savaşını 24 saatte bitirebiliriz." diyerek,
kendisinin ABD çıkarlarını her şeyin
üzerinde tutan yetkilileri görevlendire-
ceğini söyledi. 

‘‘BAŞKANLIĞA ADAY OLAN 
HERKES ZİHİNSEL YETERLİLİK 
TESTİNDEN GEÇMELİ’’

Öte yandan Eski ABD Başkanı Donald
Trump, ülkede başkanlık seçimlerine
aday olan herkesin, zihinsel yeterlilik
testine girmesi gerektiğini söyledi. Trump,
"Truth Social" isimli sosyal medyasından
yaptığı paylaşımda, ABD'de başkanlık
seçimlerine aday olan herkesin, adaylığını
duyurmasıyla ya da öncesinde tam ve
eksiksiz bir zihinsel yeterlilik testine gir-
meyi kabul etmesi gerektiğini kaydetti.
Halihazırda 76 yaşında olan ve 2024
başkanlık seçimlerine resmen aday olan
Trump, adayların fiziksel olarak çalışmaya
uygun olduğunu gösteren bir teste de
girmesi gerektiği görüşünü savundu.
Trump, "Seçkin bir başkan olmak, mu-
azzam bir zihinsel keskinlik ve fiziksel
dayanıklılık gerektirir. Bu niteliklere
sahip değilseniz muhtemelen başarılı
olamayacaksınız." ifadesini kullandı. Se-
çimlere adaylığını yakın zamanda açık-
layan Nikki Haley, 75 yaşın üzerindeki
siyasetçiler için zorunlu zihinsel yeterlilik
testleri getireceğini söylemişti. 80 ya-
şındaki mevcut ABD Başkanı Joe Biden
ise adaylığını henüz resmen duyurmadı.
Ancak aday olur ve seçilirse 82 yaşında
başkanlık yemini yapacak olan Biden,
en yaşlı Amerikan başkanı olarak tarihe
geçecek. (AA)

Eski ABD Başkanı Donald
Trump, Washington'da
"savaş yanlısı" bir düzen
olduğunu öne sürerek, "3.
Dünya Savaşı hiç bu kadar
yakın olmamıştı." dedi.

Biden: “Ukrayna asla Rusya
için bir zafer olmayacak”

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya
düzenlediği sürpriz ziyaretin ardından
geldiği Polonya’da Rusya-Ukrayna Sa-
vaşı’nın 1’inci yıldönümüne sayılı gün-
ler kala savaş hakkında açıklamalarda
bulundu. Başkent Varşova’daki Kraliyet
Kalesi'nin bahçesinde kurulan sahnede
ilk olarak Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Duda konuştu. Duda, Rus-
ya’nın Ukrayna topraklarından geri
çekilmek zorunda kalacağını belirterek,
Ukrayna’nın savaşı kazanması gerek-
tiğini vurguladı. Avrupa ve NATO ül-
kelerinin tüm liderlerini Ukrayna'yı
desteklemeye çağıran Duda, "Rus işgali
başladığında, herkes Ukrayna'nın 72
saat içinde, üç gün içinde düşeceğini
düşündü” dedi. Biden'ın Ukrayna zi-
yaretinin Ukrayna’ya özgür dünyanın
hiçbir şeyden korkmadığını gösterdiğini
ifade ederek, "Yaşasın özgür Ukrayna.
Yaşasın Polonya’nın ABD ile itti-
fakı, yaşasın NATO, yaşasın öz-
gür dünya, yaşasın Polonya. Da-
yanışma olmadan özgürlük ol-
maz" dedi.

“BİR YIL ÖNCE, DÜNYA 
KİEV'İN DÜŞÜŞÜNE 
HAZIRLANIYORDU”
Duda’nın ardın-

dan sahneye çıkan
Biden ise, konuş-
masının başında
Polonya'yı hari-
ka bir

müttefik olarak nitelendirerek, Cum-
hurbaşkanı Duda’ya misafirperverlik-
leri için teşekkür etti. Biden, bir yıl
önce Rusya Devlet Başkanı Putin'in
"Ukrayna'ya kanlı saldırısını başlattı-
ğını" hatırlatarak, 75 yılı aşkın bir sü-
redir barışın mihenk taşı olan küresel
ilkelerin riske atıldığını ifade etti.
Biden, “Bir yıl önce, dünya Kiev'in dü-
şüşüne hazırlanıyordu. Kiev'den yeni
geldim ve Kiev'in güçlü olduğunu söy-
leyebilirim" dedi.

"DEMOKRASİ İÇİN 
AYAĞA KALKTIK"
Rusya’nın Ukrayna'yı işgali ile tüm

dünya demokrasilerinin test edildiğini
aktaran Biden, karşılaştıkları sorunun
cevap verecekleri mi yoksa diğer tarafa
mı bakacakları olduğunu ifade ederek,
dünyanın cevap verdiğini ve başka
yöne bakmayacakları olduğunu açık-
ladı. "Biz demokrasi için ayağa kalktık"
ifadelerini kullanan Biden, "Demokrasi
Putin için çok güçlüydü" dedi. Putin’in
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katıl-
masını sağladığını açıklayan Biden,
NATO'nun "her zamankinden daha
birleşik" olduğunu aktardı. Biden, Pu-
tin’in NATO'nun parçalanacağını ve
bölüneceğini düşündüğünü belirterek,
“Bunun yerine, NATO her zamankin-
den daha birleşmiş durumda. Enerjiyi
silahlandırabileceğini, Avrupa'nın ka-
rarlılığını kırabileceğini düşündü ve
bunun yerine Avrupa'nın Rus fosil ya-
kıtlarına olan bağımlılığını sona er-
dirmek için çalışıyoruz” dedi. Biden,

"Kendisi gibi otokratların ve de-
mokrasi liderlerinin sert oldu-
ğunu düşündü. Ardından
ABD’lilerin demir iradesiyle
karşılaştı" ifadelerini kullana-
rak, dünyadaki demokrasinin

güçlendiğini, zayıflamadığını
aktararak, dünyadaki oto-

kratların zayıfladı-
ğını ifade etti.
(İHA)

ABD Başkanı Joe Biden,
Polonya’da yaptığı
konuşmada, Rusya-
Ukrayna Savaşı’na dair
açıklamalarda bulunarak,
“Ukrayna asla Rusya için
bir zafer olmayacak, asla”
ifadelerini kullanarak,
“ABD ve Avrupa ülkeleri
Rusya'yı kontrol etmeye
veya yok etmeye
çalışmıyor” dedi.

Kuzey Makedonya arama kurtarma ekibi, deprem bölgesinde yaşadıklarını anlattı

Kuzey Makedonya Koruma ve Kurtarma Mü-
dürlüğü Müdür Vekili Zülfikar Zeynula, AA mu-
habirine, deprem bölgesinde yaşadıklarını ve yü-
rüttükleri çalışmaları anlattı. Türkiye’nin Üsküp
Büyükelçiliği ile yapılan görüşme doğrultusunda
ilk olarak 38 kişilik bir ekibin, 13 tam teçhizatlı
ve donanımlı araçla Türkiye'ye hareket ettiğini
söyleyen Zeynula, önce Adana'ya oradan da arama
kurtarma çalışmalarını gerçekleştirdikleri Adıya-
man'a geçtiklerini belirtti. Adıyaman'da geç saat-
lerde başladıkları çalışmalara ertesi gün akşam
saatlerine kadar durmadan devam ettiklerini kay-
deden Zeynula, "Oraya gittiğimizde bütün ailesini

kaybeden bir amcayla tanıştım. Amca hayatta
kalanlara çorba yapmak için kollarını sı-

vamış, hayata sımsıkı bağlı sanki hiçbir
şey yaşanmamış gibi hayatta ka-
lanlara yardım etmeye gayret gös-
teriyor. O sabrı, o tabloyu hiçbir
zaman unutamam. Bu da en başta
dediğim gibi, bu zor günleri sadece
elbirliğiyle tek yürek olarak, sab-
rımızla atlatacağımıza yürekten
inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Annesini, babasını, eşini ve kız
çocuklarını kaybeden bir deprem-
zedenin çocuklarına ulaşmasını

"en duygusal an" olarak nitelendiren
Zeynula, 115 saat sonra 38 yaşın-
daki bir kişi kurtarmayı başarma-
larının da "mucize" olduğunu söy-
ledi. Ekip lideri İvica Naumovski
de deprem haberini aldıklarında,
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığının (AFAD) gücünün, her
türlü olayın üstesinden gelebilecek
kapasitede olduğunu bildiklerini

ancak Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği yetkililerinin
kurumlarına ziyarete geleceği haberini aldıklarında
olayın vahametinin farkına vardıklarını vurguladı.
Adıyaman'daki ilk görev yerlerinin Yeni Mahalle'de
9 katlı bir bina olduğunu belirten Naumovski, 66
kişinin olduğu binada ilk etapta 15 dakikada 3 ki-
şinin cansız bedenine ulaştıklarını söyledi. Nau-
movski, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada tüm
üzüntümüzün arasında yaşadığımız en büyük se-
vinç, bina içinde sağ kalmayı başaran 40'lı yaşlarda
bir kadını bulmak oldu. Kadın bizden yardım isti-
yordu. Yanımızdaki profesyonel tercüman ile ken-
disiyle Türkçe iletişime geçtik. Tercüman onunla
sürekli iletişimdeydi. Sağlık durumunun stabilize
edilmesi ve daha sonra kendisini güvenli bir şekilde
çıkarabilmemiz için ambulans gelmesini AFAD'dan
talep ettik, tüm bu süreç yaklaşık 8 saat sürdü."
Kadının ambulansla hastaneye kaldırıldığını be-
lirten Naumovski, "Maalesef aynı binadan 65
kişinin cansız bedenini çıkarttık ve Adıyaman'daki
yetkililere teslim ettik." dedi. Enkaz altında ka-
lanların ailelerinin, yakınlarının ve dostlarının
feryatlarını "en zor an" olarak nitelendiren Nau-
movski ancak bunun daha fazla çalışmaları için
kendilerini teşvik de ettiğini söyledi. Naumovski,
çalışmaları esnasında kendileri için bir başka duy-
gusal anın, çocukların okul için hazırlandığı ders
materyalinin veya doğum hazırlığı yapan kadınların
notlarının bulunması olduğunu ifade etti. Oradaki
acıyı nasıl dile getireceğini bilmediğini vurgulayan
Naumovski, "Binaları, yapıları veya evleri her ne
ise inşa edeceğiz, yapacağız ancak orada mühürlü
kalan kaderler, orada ebediyen kalacak. Binayı
inşa edeceğiz ancak burada yaşayan 65 kişi olmadan
o bina artık aynı bina olmayacak, belki şekil ve
görünüm olarak kalacak ancak kaderler artık
orada değil." diye konuştu. (AA)

"Asrın felaketi"
olarak nitelenen
Kahramanmaraş
merkezli depremler
sonrası arama
kurtarma
çalışmalarına
katılmak için Kuzey
Makedonya'dan
Türkiye'ye giden
ekip, yaklaşık 10
gün Adıyaman'da
çalışmalara
katıldıktan sonra
ülkesine döndü.

‘‘65 kişi olmadan o bina 
aynı bina olmayacak’’
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Sezonun ilk 
yarışı hafta sonu

Avustralya'da 

Türkiye Motosiklet Federas-
yonundan yapılan açıklamaya
göre, motor sporları organizas-
yonlarında dünya genelinde mil-
yonlarca takipçisi olan Dünya Su-
perbike ve Supersport Şampiyo-
nalarında 2023 sezonunun ilk ya-
rışları, 24-26 Şubat tarihlerinde
Avustralya ayağıyla başlayacak.
Milli motosikletçi Toprak Raz-
gatlıoğlu, Dünya Superbike Şam-
piyonası'nda yeni sezona ikinci
şampiyonluk hedefiyle start ve-
recek. Sezonun Avustralya'daki
ilk ayağı, Melbourne kentindeki
Phillip Island Pisti'nde gerçek-
leştirilecek. Toprak Razgatlıoğlu,
Pata Yamaha Prometeon takımıyla
25 Şubat Cumartesi günü TSİ
08.00'de sezonun ilk yarışında
piste çıkacak. Toprak, 26 Şubat
Pazar günü ise TSİ 05.00'te su-
perpole yarışında, 08.00'de ise
hafta sonunun ikinci yarı-
şında mücadele edecek.

D ü n y a
Supersport
Şampiyona-
sı'nda ise
ay-yıldızlı
motosik-
letçiler Can
Öncü ve Ba-
hattin Sofuoğlu,
sezonun ilk yarışına
hafta sonu Avustral-
ya'da çıka-
c a k .
Bu sı-
nıfta

genç milli spor-
culardan Can

Öncü Kawa-
s a k i

Puccetti, Bahattin Sofuoğlu ise
MV Agusta Reparto Corse takı-
mıyla Türkiye'yi temsil edecek.

Her iki sporcu da Phillip Island
Pisti'nde 25 Şubat Cumartesi

günü TSİ 06.30'da sezonun
ilk yarışında, 26 Şubat

Pazar günü de TSİ
06.30'da hafta so-

nunun ikinci ya-
rışında boy gös-
terecek. Moto-
siklet yarışların-
da sezonun 11.
ayağı Arjantin'de
13-15 Ekim'de

planlanırken,
sezonun 12.

ve son
ayağının
ise yeri
ve tarihi
h e n ü z
açıklan-
m a d ı .

Açıklamada görüşlerine yer verilen
Türkiye Motosiklet Federasyonu
Başkanı Bekir Yunus Uçar, "asrın
felaketi" olarak nitelenen Kahra-
manmaraş merkezli depremlerden
dolayı sezona üzüntülü başladık-
larını belirterek, şunları kaydetti:
"Ülkemizde yaşanan depremlerde
hayatını kaybeden vatandaşlar için
Allah'tan rahmet diliyorum, ya-
ralılar için acil şifalar diliyorum.
Milli sporcularımız 2023 yılının
ilk uluslararası mücadelesine Avus-
tralya'da hafta sonu çıkacak. Se-
zona çok iyi hazırlandık. Sezona
şampiyonluk parolası ile start ve-
riyoruz ama ülkemizde yaşanan
depremlerden dolayı buruk başlı-
yoruz. Sporcularımızın ay yıldızlı
bayrağımızı dünyanın öteki ucunda
gururla ve başarıyla dalgalandı-
racaklarına inanıyorum. İnşallah
kazanacakları kupalar bir nebze
de olsa milletimize moral olacak."

(AA)

TVF, 8 takımın liglerden
çekilme talebini kabul etti

TVF'den yapılan açıklamaya göre,
AXA Sigorta Efeler Ligi'nden Hatay
Büyükşehir Belediyespor, Erkekler 2.
Lig'den Malatya Büyükşehir Beledi-
yespor ile Hatay Üzümdalı Gençlikspor,
Alpaslan Endüstri Erkekler 1. Lig'den
Gaziantep Gençlikspor ile Hatay Ye-
şilkentspor, Kadınlar 1. Lig'den Gazi-
antep Merinos Gençlikspor ve Kadınlar
2. Lig'den Hatay Voleybol Gençlikspor
ile Antakya Belediyesi Gençlikspor'un
2022-2023 sezonunun kalan bölümüne
devam etmeyecek. Bu takımların bir
sezon sonra aynı haklarla liglerde yer
alma taleplerinin kabul edildiği ve ikinci
yarıda oynadıkları maçların puanlama
sisteminden çıkarılmasının kararlaş-
tırıldığı aktarıldı. Söz konusu ekiplerde

forma giyen oyunculara 10 Mart tari-
hine kadar ek transfer hakkı tanındığı
aktarılarak, şu ifadeler kullanıldı: "2022-
2023 sezonu federasyonumuz faali-
yetleri çerçevesinde müsabakalara ka-
tılan ancak deprem sebebiyle müsa-
bakalara katılamayacağını bildiren ta-
kım sporcularının, lisanslı oldukları
kulüplerinin yazılı muvafakat vermeleri
koşuluyla ve 2022-2023 voleybol se-
zonu bitimine kadar geçerli olmak
üzere federasyonumuz faaliyetlerinde
liglerde yer alan diğer tüm takımlar

adına lisans çıkarıp bu takımların resmi
müsabakalarında sahada yer alabilme-
leri için 10 Mart 2023 tarihine kadar
bu sporculara ek transfer hakkı tanın-
masına ve TVF Sporcu Lisans, Vize ve
Transfer Talimatının 26. maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları uyarınca yu-
karıda belirtilen lisans çıkarma hakkı-
nın, talimatın zorunlu kıldığı maksi-
mum Türk sporcu sözleşme/lisans hak-
kını dolduran takımlar için en fazla 2
Türk vatandaşı sporcuyla sınırlı olma-
sına karar verilmiştir." (AA)

Türkiye Voleybol
Federasyonu (TVF),
Kahramanmaraş merkezli
depremler nedeniyle 
3 kentte yer alan 8 takımın
liglerden çekilme talebinin
kabul edildiğini duyurdu.

Bursaspor günün ilk
antrenmanını

gerçekleştirdi. Yeşil-
beyazlılar, salonda

kuvvet çalıştı.

H a z ı r l ı k l a r ı n ı
Özlüce İbrahim Ya-
zıcı Tesisleri'nde
sürdüren Bursas-
por, sabah saatle-
rinde günün ilk an-
trenmanını gerçek-
leştirdi. Teknik Di-
rektör İsmail Erte-
kin gözetiminde ya-
pılan antrenmanda,
yeşil-beyazlı takım
kuvvet çalışmaları
yaptı. Bursaspor ha-
zırlıklarını bugün
yapacağı antren-
man ile sürdürecek.

(İHA)

11_Layout 1  22.02.2023  16:59  Page 1



"A s-
rın felaketi" olarak nite-

lenen Kahramanmaraş merkezli dep-
remlere Adıyaman'daki evlerinde ya-
kalanan Zahide-Fatih Yıldırım çifti,
ata topraklarını vuran afetin hüznünü
depremin ardından dünyaya gelen be-
beklerinin mutluluğuyla dindirmeye
çalışıyor. Altınşehir Mahallesi'nde 7
katlı bir apartmanın giriş katında
oturan çift, depremin ardından evlerini
4 yaşındaki otizmli çocukları Muham-
met İshak ile balkondan atlayarak tah-
liye etti. AA muhabirine yaşadıkları
süreci anlatan Zahide Yıldırım, depre-
min olduğu gün eşiyle şiddetli bir sar-
sıntı ile uyandıklarını, bir süre bekle-
dikten sonra dışarı çıkmak için evin
kapısını açmak istediklerini, açılmayınca
balkona yöneldiklerini söyledi. O an
evin üzerlerine yıkılacağını düşündük-
lerini dile getiren Yıldırım, şöyle ko-
nuştu: "Eşim 'balkondan atlayalım'
dedi. Normalde balkonun kapısı da
kolay kolay açılmıyordu. Nasıl olduysa
bir çırpıda açıldı, Allah güç, kuvvet
verdi. Eşim kapıyı açtı ve balkondan
atladı. Bana, 'çocuğu at' dedi. Çocuğumu
attım, 'sen de atla' dedi. Ben hamileyim,
nasıl atlayayım? 'Atla' deyince ben de
atlamak zorunda kaldım. Ben balkon-
dan atladım, yan blokun duvarı devrildi.
Siteden dışarı çıktık, eşim o korkuyla
bize sarılarak hüngür hüngür ağladı.
Evden çıktığımızda ayağımızda, üze-
rimizde bir şey yoktu. Başımda
yazma bile yoktu, çocuk tir tir
üşüyordu. O psikoloji ile sağ ol-
sun bizim kapıcı arabasına aldı."
Kayınvalidesinin evine giderken şehrin
birçok yerindeki yıkımları gördüğünü
belirten Yıldırım, komşuların verdiği
kazak ve battaniye ile çocuğunu ısıttığını
ifade etti. Adıyaman'da 2-3 gün eniş-
tesinin arabasında kaldıklarını, doğum
sancılarının artması ve durumun kö-
tüleşmesi üzerine otomobille İstanbul'a
geldiklerini aktaran Yıldırım, "Yollar
bozuktu, kaza yapma riskimiz vardı.

A l -
lah bize
y a r d ı m
etti, eniş-
tem bizi
son sürat
İ s t a n -
bul'a ge-
tirdi. Yol-

da sancıla-
rım oldu.

Eniştem birkaç
kez yolda arabayı durdurmak zorunda
kaldı." dedi. İstanbul'a 9 Şubat'ta varınca
önce Arnavutköy Devlet Hastanesine
gittiklerini, oradan Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesine yönlendiril-
diklerini kaydeden Yıldırım, şöyle de-
vam etti: "İstanbul'a geldiğimde
ağrılarım vardı. Orada sağ ol-
sunlar, çok ilgilendiler. Beni
doğuma aldılar. Psikiyatristler
geldi, doktorlar, hemşireler,
başhekim geldi. Çok ilgilen-
diler bizimle. İnsanlıklarını,
ilgilerini inkar edemem. Orada
normal doğum yapamadım,
bebeğimi sezaryenle aldılar.
Ameliyatta bile panik atak ge-
çiriyordum, titriyor-
dum. Sağ
olsun,
ora-
d a

hem-
şireler elimi tu-
tuyorlardı. Doktorlar
çok ilgilendi, 'korkma, gü-
vendesin' diyerek beni rahat-
latmaya çalıştılar. Çocuğu görünce ya-
şadıklarımı bir nebze olsun unuttum."

MAGNETE 
İŞLENEN "ZÜMRÜT 
FUNDA" İSMİ 
"AYŞE BETÜL" OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-

doğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hastane
odasında gördüğünde şaşırdığını be-
lirten Yıldırım, kendilerine daha
önce "protokol gelecek" bilgisi veril-
diğinde vali ya da belediye başkanını

bekle-
diğine dik-

kati çekti.
Cumhurbaş-

kanı Erdoğan
ile eşinin
kendileriyle
sohbet et-
tiğini ve
ilgilendi-
ğini dile

g e t i r e n
Yıldırım, şunları söyledi: "Cumhur-
başkanımızın geleceğini bilmiyor-
dum. Bir anda kapı açıldı, içeri gir-
diklerinde ben şoka girdim. Geldi,
bizim durumumuzu sordu, 'nasılsı-
nız, iyi misiniz?' dedi. Bizimle ilgi-
lendi. Balkondan atladığımı söyledim.
Emine Erdoğan bizimle ağlamaya
başladı. O da ağladı, çok üzüldü.
Sonra bebeğimizin ismi koyulma-
mıştı. Ben de Cumhurbaşkanımızdan

is-
mini koy-

ması için rica et-
tim. 'Ne koyalım?' diye

sordu. Ben 'Dilerseniz siz koyun'
dedim. Kendisine bıraktım, o da
Ayşe Betül koydu, sağ olsun. En
azından çocuğun kulağına ezanı oku-
du. Çocuğun en azından bir ismi
oldu. Daha önceden isim hazırlığımız
vardı. Magnetine kadar hazırlamış-
tım. Adını Zümrüt Funda olarak be-
lirlemiştik. Magneti halen evde du-
ruyor. Zümrüt Funda koyacaktım,
depremden sonra o psikolojiyle, 'Ne-
fes' ya da 'Hayat' koyalım dedik.
Sonra nasibinde ne varsa o olsun
dedim, Cumhurbaşkanımıza bırak-
tım. Kendisine, 'karar sizindir' dedim.
O da Ayşe Betül koydu. Maşallah
nur yüzlüydü. Ben bu kadar bekle-
miyordum, canlı ilk defa gördüm.
Çocuğu kucağına aldı, kulağına ezanı
okudu, çok güzel dualar etti." Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın ismini kula-
ğına ezanla okumasının ardından
bebeğinin özellikle sağlık çalışanla-
rınca tanınır hale geldiğini ifade
eden Yıldırım, çocuğunun sağlığı
için emek verenlere teşekkür etti.
Ayşe Betül'ün bu süreçte psikolojik
olarak kendilerini ayakta tuttuğunu
vurgulayan Yıldırım, kızının sol böb-
reğinde büyüme tespit edildiğini,
bunun için Başakşehir Çam ve Sakura
Şehir Hastanesindeki tedavisinin
devam edeceğini anlattı.

OTİZMLİ OĞLU 
İÇİN DESTEK İSTEDİ
Otizmli oğlu Muhammet İshak

için de destek talep eden Yıldırım,
"Oğlum Adıyaman'da reha-

bilitasyon eğitimi alı-
yordu. Konuşmasında

gerilik vardı. Otizm
teşhisi konuldu.
Onun eğitimi de-
vam ediyordu, şim-
di yarım kaldı. Kre-
şe yazdırmıştım, bi-
raz düzelme vardı
şimdi yine gerileme
başladı. Keşke bu-
rada kaldığımız sü-

rece bir okula gide-
bilse çok iyi olur. Ço-

cuğun eğitimi yarım kal-
maz." dedi. Deprem psi-

kolojisini halen atla-
tamadığını, uçak geç-
se bile deprem oluyor
sandığını, "İstan-
bul'da deprem ola-
cak" söylemlerinin
de tedirginliğini ya-
şadıklarını aktaran
Yıldırım, bebeğinin
sağlık durumunun

iyileşmesi ve otizmli
oğlunun okulunun

açılmasıyla yeniden
memlekete dönmek is-

tediklerini de sözlerine
ekledi. (AA)
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde ziyarette bulunduğu
depremzedelerle sohbet ediyordu. Bir depremzedenin
bebeğini gören ve kız çocuğu olduğunu öğrenen Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın, "Adını ne koyacaksınız?" sorusu
üzerine depremzede, "Dilerseniz siz koyun." demişti.

Bunun üzerine bebeğin kulağına ezan okuyan Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, "Ayşe Betül" ismini üç kez tekrarladı.

Hastanede tedavi gören başka bir depremzedenin "İlk
dakikadan itibaren devletimiz yanımızda, Allah

razı olsun. Biz yük olduk hakkınızı
helal edin." sözleri üzerine

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, "Ne demek, biz
görevimizi yapmaya
çalışıyoruz, yapabi-
lirsek inşallah. Biz
her zaman ne de-
dik? Biz bu mil-
lete efendi olmaya
değil, hizmetkar
olmaya geldik." ifa-
delerini kullan-
mıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesine ziyareti
sırasında kulağına ezan okuyup
ismini koyduğu "Ayşe Betül"
bebek, Adıyamanlı depremzede
ailenin yaşam kaynağı oldu.
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