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TÜRKİYE DEPREMLERLE SARSILDI
GAZİANTEP / NURDAĞI

6.4
KAHRAMANMARAŞ / ELBİSTAN

7.6
KAHRAMANMARAŞ / PAZARCIK

7.7
GAZİANTEP / İSLAHİYE

6.5

Türkiye dün yeni güne saat 04:17’de kara bir haberle başladı. Merkezi, 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan, büyüklüğü 7,7 olarak ölçülen 

deprem Türkiye’nin son bir asırda yaşadığı, 1939 Erzincan depreminden 
sonraki en büyük felaket oldu. Pazarcık depreminin ardından merkez 

üssü Gaziantep ve yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesi olan yeni 
depremler ve artçı sarsıntılar bölgedeki 10 ili ve 

Suriye’yi etkiledi. Gaziantep’te yaşanan depremlerin büyüklüğü 6.5 
ve 6.4 olarak kayıtlara geçerken Elbistan’da saat 13:24'te yaşanan 

depremin büyüklüğü 7,6 olarak açıklandı. 

Deprem, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in yanı sıra Hatay, Kilis, 
Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Adana illerinde 

yıkıma yol açtı. 1.541 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9 bin 733 
vatandaşın yaralandığı, enkaz altından kurtarılan kişi sayısının 

2 bin 470'i bulduğu, 3 bin 471 binanın yıkıldığı deprem sonrasında tüm 
Türkiye, tek yürek oldu. Depremden etkilenen 10 il valiliklerin yanına 

10 vali daha görevlendirildi. Türkiye’nin 4’üncü seviye 
alarm kapsamına geçmesi ve yardım çağrısı üzerine NATO ve AB ülkeleri 

dahil 45 ülkenin yardım teklifi ulaştı. 

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan: 

"Gün 85 milyon 
tek yürek

tek bilek olma 
günüdür”

Liderlerden birlik 
açıklaması s03

AFAD Koordinasyon 
Merkezi 'ne giderek çalışmaları 
koordine eden Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan burada 

yaptığı açıklamada, 
“Gün, 85 milyon tek yürek,

tek bilek olma 
günüdür” dedi. s03

Banka borçlarına 6 ay erteleme STK'lar harekete geçti

Borsa İstanbul ve SPK’dan önlem

Okul ve liglere ara verildi İletişimciler teyakkuzda

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve 
Türkiye Katılım Bankaları Birliği 
(TKBB), toplamda 10 ili etkileyen 2 
büyük depremden etkilenen banka 
müşterilerine yönelik tavsiye niteli-
ğinde prensip kararları aldı. Buna gö-

re depremden etkilenen bölgelerde 
banka borcu olanların talep etmeleri 
halinde borçlarının 6 ay erteleneceği-
ni duyurdu. Finansal Kurumlar Birli-
ği de üyelerine tavsiye kararında bu-
lundu.  s13

HAK-İŞ, MEMUR-SEN, TESK, 
TÜRK-İŞ, TİSK, Türkiye KAMU-SEN, 
TOBB ve TZOB, merkez üssü Kahra-
manmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 
toplamda 10 ili etkileyen deprem fela-
keti nedeniyle yapılacak acil yardımla-
rı görüşmek üzere bir araya geldi.

Toplantı sonrası yapılan ortak açık-
lamada, “Ülkemizi sarsan deprem fe-
laketi sonrası yapılacak acil yardımları 
görüşmek üzere, işçi, işveren, memur, 
esnaf ve üreticileri temsil eden sivil 
toplum kuruluşları olarak bir araya gel-

dik. Camialarımızı harekete geçirerek 
yardımları deprem bölgesine en hızlı 
şekilde ulaştıracağız” ifadelerine yer 
verildi. 

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğ-
lu, "Dün olduğu gibi bugün de milleti-
mizin yanında olacağız" derken, DE-
İK, İSO, İTO, MÜSİAD, ASKON, İZ-
TO, EBSO, EİB, EGİAD, İZTB, ATO 
Başkanları tüm güçleriyle deprem 
bölgesine destek olacakları mesajı 
verdi. Başkanlar, "Şimdi birlik zama-
nı" dedi.  s 08-09

Borsa İstanbul ve SPK’dan yapılan 
açıklamalarda, tedbirler kapsamın-
da açığa satış işlemlerinin yasaklan-
dığı, yatırımcılar tarafından satışa 
konu edilecek paylar için depo şar-

tı uygulanacağı bildirildi. Deprem 
bölgesinde faaliyet gösteren 8 his-
senin işlem sıraları da şirketlerden 
gelecek açıklamalara kadar işleme 
kapatıldı. s13

Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de 
ara verildi. Okullar; Malatya, Kahra-
manmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 
hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, 
Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta 
tatil edildiği duyuruldu. Ardından Milli 

Eğitim Bakanı Mahmut Özer bir açık-
lama yaptı ve tüm Türkiye'de okulların 
bir hafta tatil edildiğini duyurdu. Genç-
lik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu, tüm spor müsabakala-
rının ertelendiğini duyurdu. s02

Depremin yaşandığı bölge-
lerde kesintisiz haberleşme 
için önlem alındı. BTK yük-
sek sayıda mobil baz istas-
yonu sevk edilmesi, elektrik 
kesintileri dolayısıyla ak-

saklık yaşanan baz istasyon-
ları için jeneratör sevkiyatı 
için harekete geçerken GSM 
operatörleri teyakkuza geçti. 
THY ve Pegasus bölgeye ek 
seferler düsenledi. s04
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Depremlerle yıkıldık
Türkiye dün yine deprem-

le sarsıldı. Kahramanma-
raş’ta 2 ve Gaziantep’te 

2 olmak üzere toplam 4 deprem 
büyük hasara ve can kaybına yol 
açtı. İlk deprem dün sabaha karşı 
saat 04.17'de merkez üssü Kah-
ramanmaraş’ın Pazarcılık ilçe-
sinde gerçekleşti. AFAD depre-
min büyüklüğünü önce 7,4 olarak 
açıkladı. AFAD daha sonra yap-
tığı açıklama ile deprem büyük-
lüğünü ayrıntılı sismolojik çalış-
malar sonrası 7,7 olarak revize et-
ti. AFAD'dan alınan bilgiye göre, 
merkez üssü Kahramanmaraş’ın 
Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 

7 kilometre altında gerçekleşti. 
Deprem, Kilis, Diyarbakır, Ada-

na, Osmaniye, Gaziantep, Şanlı-
rurfa, Adıyaman, Malatya ve Ha-
tay'da da hissedildi. 10 ile bağ-
lı ilçe ve köylerde çok sayıda can 
kaybı yaşandı birçok bina da yıkıl-
dı. Sarsıntıyla birlikte yatakların-
dan kalkan vatandaşlar sokaklara 
kaçıştı. Kurtarma çalışmalarının 
devam ettiği sırada ikinci büyük 
deprem haberi de Kahramanma-
raş'ın Elbistan ilçesinden gel-
di. Saat 13,27’te gerçekleşen dep-
remin büyüklüğünün 7,6 olduğu 
açıklandı. Elbistan’daki deprem 
de yerin 7 kilometre altına gerçek-

leşti. Dün ayrıca Gaziantep’te iki 
deprem meydana geldi. AFAD'ın 
internet sitesinde yer alan bilgiye 
göre 04.26'da Gaziantep'in Nur-
dağı ilçesinde 6,4 büyüklüğünde 
ve saat 04.36'da Gaziantep'in İs-
lahiye ilçesinde 6,5 büyüklüğünde 
deprem oldu. 

AFAD: 10 bin kişi görev başında 
Depremlerin bilançosu da ağır 

oldu. Verilen bilgiye göre, dep-
remde bin 541 kişi hayatını kay-
betti, 9 bin 733 vatandaş da yara-
landı. Depremde yıkılan bina sa-
yısı da 3 bin 471 olarak açıklandı. 
Enkaz altından kurtarılan kişi sa-

yısı 2 bin 470'i oldu. İçişleri Ba-
kanlığı Afet ve Acil Durum Yöne-
tim Başkanı (AFAD Başkanı Yu-
nus Sezer, "SAKOM’dan alınan ilk 
bilgilere göre Kahramanmaraş’ta 
191, Gaziantep’te 200, Şanlıur-
fa’da 27, Diyarbakır’da 41, Ada-
na’da 43, Adıyaman’da 20, Osma-
niye’de 131, Hatay’da 250 Kilis’te 
13 ve Malatya’da 98 olmak üzere 
toplam bin 14 vatandaşımız ha-
yatını kaybetmiş; Kahramanma-
raş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyar-
bakır, Adana, Adıyaman, Malat-
ya, Osmaniye, Hatay ve Kilis’te 7 
bin03 vatandaşımız yaralanmış-
tır." dedi.

Bölgede görevlendirilen toplam 
arama ve kurtarma personel sayı-
sının 9 bin 698 olduğunu kayde-
den Sezer, “Görevlendirilen araç 
sayısı 216 ‘dır. Şimdiye kadar top-
lam 2824 binanın yıkıldığı ihba-
rı alınmıştır. Genelkurmay Baş-
kanlığı tarafından 6 adet A400M, 
5 adet C130, 7 adet C235 uçak ile 
İstanbul, Ankara ve İzmir’den 
bölgeye personel sevkiyatı plan-
lanmış, 6 uçak bölgeye ulaşmış-
tır. Malatya’ya 500 komando ve 
600 asker gönderilmiştir. Jandar-
ma Genel Komutanlığı’ndan Ada-
na’ya 200 asker gönderilmiştir" 
ifadelerini kullandı.

AFAD Deprem Risk Azaltma 
Genel Müdürü Orhan Tatar ise 
sosyal medya üzerinden yer ve 
zaman verilerek deprem olacağı 
şeklinde yanlış bilgilendirmele-
rin bulunduğunu, bu konuda da 
vatandaşların dikkatli olmasında 
yarar olduğunu, hiçbir depremin 
zamanının söylenemeyeceğini 
kaydetti. Tatar, her iki depremden 
sonra vatandaşların hasarlı, eski 
binalardan uzak durmasının ve 
bu konularda devletin tüm görev-
lilerinin uyarılarının dikkate alı-
narak geçici barınma alanlarında 
bulunmalarının önem taşıdığını 
vurguladı.

Türkiye dün depremlerle sarsıldı. İlki deprem dün sabaha karşı saat 04.17’de yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan depremin 
büyüklüğü 7,7 olarak açıklandı. Ardından da dün saat 13.24'te Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ayrıca 
Gaziantep’te 6,5 ve 6.4 büyüklüğünde iki deprem oldu. İlk belirlemelere göre, depremde bin 541 kişi hayatını kaybederken, 9 bin 733 kişi de yaralandı. 

"Devletimiz tüm 
tedbirleri alıyor”

Provokatif paylaşım yapan 
13 hesap tespit edildi

Çevre, Şehircilik ve 
İklim Değişikliği Ba-

kanı Murat Kurum, Kah-
ramanmaraş'ta meydana 
gelen 7,4 büyüklüğündeki 
deprem sonrası devletin 
tüm tedbirleri aldığını ve 
ekiplerin yönlendirildiği-
ni belirtti. Kurum, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazar-
cık merkezde meydana gelen ve birçok çevre ilde de hissedilen 
deprem nedeniyle ülkemize, milletimize geçmiş olsun. Devleti-
miz tüm tedbirleri alıyor. Ekiplerimizi yönlendirdik. AFAD'da 
değerlendirmemizi yaptıktan sonra biz de Gaziantep'e hareket 
ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Emniyet Genel Mü-
dürlüğü (EGM), 

Kahramanmaraş'ta mey-
dana gelen depremle ilgili 
sosyal medyada korku ve 
panik yaratmak amacıyla 
provokatif paylaşımlarda 
bulunan 13 hesap yöneti-
cisi tespit edildiğini ve il-
gili birimlere gönderildiğini açıkladı. EGM'den yapılan açıkla-
mada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, kanunların 
verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, 
internet ortamında 7/24 esasına göre sanal devriye faaliyetleri 
yürütüldüğü belirtilerek, "Sosyal medya platformlarından pro-
vokatif paylaşımlarda bulunulan 13 hesap yöneticisinin tespiti 
yapılmış, ilgili birimlere gönderilmiştir" denildi.

Depremden etkilenen iller-
den birçok bina yıkıldı. Ha-

tay'ın İskenderun ilçesi Devlet 
Hastanesi'nin Yoğun Bakım üni-
tesinin bulunduğu 6 katlı A Blok 
depremde yıkıldı. Binada arama 
kurtarma çalışması yapılırken, 
binanın Acil Servisi'nde ise yaralı 
depremzedelere hizmet veriliyor. 
Serviste yatan hastalar da bahçe-
ye tahliye edildi. 

Reyhanlı’da pansiyon enkaza 
dönüştü
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ise 

öğrenci pansiyonu olarak kulla-
nılan ancak boş olduğu bildirilen 

5 katlı Alice Tesisleri de yıkıldı. 
Reyhanlı'da toplam 4 binanın yı-
kıldığı, 7 kişinin hayatını kaybet-
tiği kaydedildi.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde çö-
ken 5 katlı bin binada ise arama 
kurtarma çalışması yapılıyor. 
Dörtyol ilçesi Sahil Yolu deprem-
de zarar gördü.

2. Abdülhamit yaptırmıştı
Cami ve Kilise yıkıldı Malat-

ya'da yapımına 1893'te başlanan 
ve Sultan 2. Abdülhamit'in ver-
diği destekle 1912'de tamamla-
nan tarihi cami, Kahramanmaraş 
merkezli depremde yıkıldı. Halk 

arasında "Teze Cami" olarak bili-
nen Hacı Yusuf Taş Camisi, dep-
remin etkisiyle yıkıldı. 24 Ocak 
2020'deki Elazığ'ın Sivrice ilçe-
si merkezli 6,8 büyüklüğündeki 
depremde zarar gören ve resto-
re edilen tarihi cami, bir süre ön-
ce ibadete açılmıştı. Deprem ne-
deniyle Hatay'ın İskenderun il-
çesindeki Latin Katolik Kilisesi 
yıkıldı. Şanlıurfa'da da yıkılan ca-
mi minaresinin parçaları üzerine 
düşen öğretmen hayatını kaybetti

Havalimanın pisti yarıldı
Depremden etkilenen illerden 

Hatay’da da havalimanı pistin-

de tahribat oluştu. Hatay Hava-
limanı fazla pistinin enine doğ-
ru yarıldığı, asfaltın kalktığı gö-
rüldü.

Depremden etkilenen illerden 
Gaziantep’te 531 binada göçük 
oluştu. Deprem’de Roma döne-
minde gözlem amaçlı inşa edi-
len Gaziantep Kalesi’nin surları 
da yıkıldı. Seferpaşa Mahallesi 
Naip Hamamı Sokak’ta bulunan 
Gaziantep Savunma ve Kahra-
manlık Panoraması Müzesi ola-
rak kullanılan kalenin taş blok-
lardan yapılan surlarının bir bö-
lümü ile çevresindeki istinat 
duvarının yıkıldığı görüldü.

Gaziantep Kalesi’nde surlar 
ile cami ve kilise yıkıldı 
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Bolu .................................-3/0 
Tokat ...............................  -2/0 
Sivas ................................-6/-3 
Kars .................................  -6/-2 
Mardin ............................0/3 
Bingöl ..............................-1/1 
Ağrı .................................-4/0 
Gümüşhane .....................-2/-1 
Giresun ...........................   3/4 
Ordu ................................  2/4 
Isparta .............................-5/0 
Mersin .............................   7/11

İMSAK ÖĞLEGÜNEŞ İKİNDİ

NAMAZ VAKiTLERi

İstanbul 06:36 08:02 13:23 16:08 18:34 19:55 
Ankara 06:20 07:45 13:08 15:55 18:23 19:40
İzmir 06:42 08:05 13:31 16:21 18:46 20:04 
Bursa 06:35 08:00 13:23 16:09 18:36 19:56 
Trabzon 05:53 07:19 12:40 15:25 17:51 19:13 
Antalya 06:27 07:48 13:16 16:09 18:35 19:51 
Gaziantep 06:00 07:23 12:50 15:42 18:08 19:24

Van -4/1

Diyarbakır -1/3

İstanbul 0/3

Samsun 3/4

Kayseri -7/-2

Zonguldak 1/4

Şanlıurfa 2/7

Konya -5/-2

Ankara -5/-1

İzmir2/7

Muğla -2/3
Antalya 5/12

Trabzon 4/6

Adana 4/11

Osmaniye  
5/11

Gaziantep1/4Kilis/2/8

Hatay 5/10

K.Maraş 1/3

Adıyaman
Malatya 0/1

Artvin 0/1

Bursa ...............................-1/2 
Rize .................................3/5 
Sinop ...............................3/4 
Edirne .............................-1/2 
Bilecik .............................-2/0 
Çanakkale .......................-1/2 
Manisa.............................-0/4 
Kastamonu ......................-4/0 
Nevşehir ..........................-6/-4 
Yozgat..............................-7/-4 
Çorum .............................-4/-1 
Antakya ...........................  4/10 

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan dep-
remin hemen Kahra-

manmaraş Valisi Ömer Faruk 
Coşkun’u arayarak bilgi al-
dı. Erdoğan sosyal medya he-
sabından yaptığı paylaşımla 
depremden etkilenen tüm va-
tandaşlara geçmiş olsun di-
leklerini iletti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 
paylaşımında, “Kahraman-
maraş’ta meydana gelen ve 
ülkemizin pek çok yerinde 
hissedilen depremden etki-
lenen tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi ile-
tiyorum. 

İlgili tüm birimlerimiz 
AFAD koordinasyonunda te-

yakkuz halindedir. Deprem-
den etkilenen bölgelere ara-
ma kurtarma ekiplerimiz ive-
dilikle sevk edilmiştir. Biz de 
çalışmaları koordine ediyo-
ruz” ifadelerini kullandı. 

1939 Erzincan'dan 
sonraki en büyük deprem
Cumhurbaşkanı Erdo-

ğan daha sonra depremden 
etkilenen Adana, Malatya, 
Gaziantep, Diyarbakır, Ha-
tay, Adıyaman, Osmaniye ve 
Şanlıurfa valileri ve belediye 
başkanları ile telefonda görü-
şerek, deprem sonrası durum 
ve arama kurtarma çalışma-
ları hakkında bilgi aldı. 

Ankara’da AFAD Başkanlı-

ğına geçerek çalışmaları ko-
ordine eden Erdoğan, öğle sa-
atlerinde AFAD Koordinas-
yon Merkezi’nde depremin 
acı bilançosunu paylaştı. 

Erdoğan, “Bu gece saat 
04.17’de son bir asırda yaşa-
dığımız, 1939 Erzincan dep-
reminden sonraki en büyük 
felaketle sarsıldık. 7,7 büyük-
lüğünde deprem geniş bir 
alanda hissedildi. 

AFAD ve Kızılay gibi doğ-
rudan afet görevi olan kurum-
larımız ekiplerini doğrudan 
bölgeye yönlendirdi. Eğitimi 
olan kurumlarımız da yardı-
ma çağırıldı. 9 bin personel 
arama-kurtarma çalışması 
yürüyor. Bakanlarımız dep-

rem bölgesine giderek çalış-
maları koordine etmeye baş-
ladılar” dedi.

Erdoğan’dan birlik ve 
beraberlik çağrısı 
Erdoğan, “Deprem bölge-

sindeki pek çok binada enkaz 
kaldırma çalışmaları sürdür-
düğü için ölü ve yaralı raka-
mının nereye kadar yüksele-
ceğini bilmiyoruz. 

Böyle dönemlerde ulaşım 
ve iletişimin sağlıklı yönetil-
mesi önem taşıyor. Ülke ve 
millet olarak birlik ve bera-
berlik içinde bu felaket gün-
lerini geride bırakacağız. Gün 
85 milyon tek yürek olma gü-
nüdür” diye konuştu. 

“85 milyon  tek yürek 
olma günüdür”

Liderlerden 
birlik mesajı

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olarak açıklanan ve 10 ili etkileyen 7.7’lik 
deprem ve hemen ardındaki sarsıntılarla birlikte devlet teyakkuza geçti. AFAD Koordinasyon 
Merkezine giderek çalışmaları koordine eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan burada 

yaptığı açıklamada, “Gün, 85 milyon tek yürek, tek bilek olma günüdür” dedi. 

AFAD’dan yapılan açıkla-
mada, bölgede koordinas-

yona destek için Kahraman-
maraş'a Kayseri Valisi, Hatay'a 
Mersin Valisi, Gaziantep'e 
Mardin Valisi, Adıyaman’a 
Tunceli Valisi, Osmaniye’ye 

Bingöl Valisi ve Malatya’ya Si-
vas Valisinin görevlendirildi-
ği kaydedildi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan AFAD merkezindeki 
açıklamasında, görevlendiri-
len valilere ek 10 valinin daha 
görevlendirildiğini söyledi. 

Merkez üssü Kahra-
manmaraş’ın Pazar-

cık ilçesi olan ve toplamda 
10 ili etkileyen 7,7 büyük-
lüğündeki depremin ar-
dından arama kurtarma 
çalışmaları devam ediyor. 
Milli Savunma Bakanlı-
ğı deprem bölgesine ara-
ma-kurtarma ekiplerinin 
ulaştırılması için hareke-
te geçti. Türk Silahlı Kuv-
vetlerine bağlı çok sayıda 
nakliye uçağı bölgeye ara-
ma-kurtarma ekiplerini ve 
araçlarını sevk etmeye baş-
ladı. Ambulans uçaklar da 
kurulan ‘hava yardım kori-

doru’nda görev alıyor. Mil-
li Savunma Bakanı Hulusi 
Akar da beraberindeki Ge-
nelkurmay Başkanı Orge-
neral Yaşar Güler ve Kara 
Kuvvetleri Komutanı Or-
general Musa Avsever ile 
deprem bölgesine hareke-
tinden önce 11’inci Hava 
Ulaştırma Ana Üs Komu-
tanlığındaki çalışmaları 
inceledi. Akar, “Maalesef 
3 şehidimiz var. Yaralıla-
rımız var. Şehitlerimiz ve 
yaralılarımızla ilgili gerek-
li çalışmalar yapılıyor. Bir-
liklerimizde tekrar yokla-
maları alıyoruz" dedi.

Depremin ilk dakikala-
rından itibaren İçişle-

ri Bakanlığı da teyakkuzday-
dı. Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay ve Gençlik ve 
Spor Bakanı Mehmet Muhar-
rem Kasapoğlu ile birlikte An-
kara'daki Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 
Koordinasyon Merkezi’ne ge-
len İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, kamuoyuna depreme 
ilişkin ilk açıklamaları yaptı. 
"Dördüncü seviye alarm or-
taya koyduk. Bu, uluslararası 
yardımı da içeren bir alarm-

dır" açıklaması yapan İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu, "Va-
tandaşlar trafikte hareket ha-
linde olmasın. Cep telefonla-
rını mecbur olmayanlar kul-
lanmasın" sözleriyle deprem 
bölgesindeki vatandaşlara 
uyarılarda bulundu. 

CHP Genel Başkanı Ke-
mal Kılıçdaroğlu sosyal 
medya hesabından, 
Kahramanmaraş mer-
kezli depremde haya-

tını kaybedenlere rahmet, yakınlarına 
başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, mesajında, 
"Deprem bölgesinden acı haberler geliyor, 
yüreğimiz dağlanıyor. Hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakın-
larına başsağlığı ve sabır diliyorum. Milleti-
mizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti Genel Başkanı 
Meral Akşener: Deprem-
de hayatını kaybeden-
lere Allah'tan rahmet, 
yaralılara şifa diliyorum. 

Deprem bölgesinde çalışan devlet görev-
lilerimize, ekiplerimize kolaylıklar diliyo-
rum. Bugün devletimizin sesini duyma 
günümüz, bugün hepimizin susma günü. 
Allah yardımcımız olsun. 

Hayatını kaybeden va-
tandaşlarımıza rahmet, 
yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Birlik, beraberlik 
ve dayanışma ile bu fe-

laketten en az hasarla çıkmak için milleti-
mizle beraberiz.

Hepimizin yüreğini ya-
kan depremde hayatını 
kaybeden insanlarımı-
za Allah’tan rahmet, ya-
ralılarımıza acil şifalar 

diliyorum. Bu zorlu süreci dayanışmayla, 
birlik ve beraberlikle atlatacağız.

Depremde hayatını kay-
bedenlerin yakınlarına 
ve halkımıza baş sağlığı, 
yaralılara şifa diliyorum. 
Parti olarak tüm imkan-

larımızla afet bölgesinde ve koordinasyon 
merkezimizde çalışıyoruz. Halkımızı çare-
siz bırakmayacağız.

Tüm vatandaşlarımıza 
geçmiş olsun dileklerimi 
iletiyorum. Enkaz altın-
daki vatandaşlarımızın 
en kısa sürede kurtarılıp 

ülkemizin felaketi en az kayıpla atlatabil-
mesini umuyorum.

Tüm vatandaşlarımı-
za geçmiş olsun dilek-
lerimi iletiyorum. Can 
kaybı yaşamamayı, en 
az kayıpla atlatabilmeyi 

ve zor durumda kalan vatandaşlarımızın 
da bir an evvel tahliye edilmesini temenni 
ediyorum.” 

Depremle ilgili üzü-
cü haberleri endişey-
le izliyoruz. Felakette 
hayatını kaybedenlere 
Allah’tan rahmet, yaralı-

larımıza acil şifa diliyorum. Dualarımız, en-
kaz altındakilerle. 

MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli, deprem 
nedeniyle milletvekille-
rinden oluşan bir heyeti 
bölgeye gönderdi. He-

yet; Genel Başkan Yardımcısı Sadir Dur-
maz'ın başkanlığında Malatya Milletvekili 
Mehmet Celal Fendoğlu, Kahramanmaraş 
Milletvekili Sefer Aycan, Adana Milletve-
kili Muharrem Varlı, Gaziantep Milletvekili 
Ali Muhittin Taşdoğan ve Hatay Milletve-
kili Lütfi Kaşıkçı'dan oluşuyor. 

HDP Eş Genel Başkanı 
Pervin Buldan: Deprem-
den etkilenen yurttaş-
larımıza büyük geçmiş 
olsun dileklerimi sunu-

yorum. Yaşamını yitiren yurttaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dili-
yorum. Acımız çok büyük, yüreğimiz dep-
rem bölgesinde. Dayanışmayı büyüterek 
yaralarımızı saralım.

Kahramanmaraş mer-
kezli deprem vesilesiyle 
aziz milletimize çok geç-
miş olsun. Dualarımız 
yardım bekleyen vatan-

daşlarımızın bir an evvel kurtarılması için-
dir. Allah yardımcımızdır.        

Hayatını kaybeden tüm 
vatandaşlarımıza Yüce 
Allah’tan rahmet, yara-
lılara acil şifalar diliyo-
rum. Mensuplarımızı 

AFAD koordinesinde çalışmalara desteğe 
ve  kan bağışına davet ediyorum.

YÜREĞIMIZ 
DAĞLANIYOR

DEVLETIN SESINI 
DUYMA GÜNÜMÜZ

MILLETIMIZLE 
BERABERIZ

DAYANIŞMAYLA
ATLATACAĞIZ

HALKIMIZI YALNIZ 
BIRAKMAYACAĞIZ

ÜLKEMIZE 
GEÇMIŞ OLSUN 

EN AZ KAYIP 
DILIYORUM

HABERLERI ENDIŞE 
ILE IZLIYORUZ

BÖLGE IÇIN HEYET 
GÖREVLENDIRDI

ACIMIZ 
ÇOK BÜYÜK

DUAMIZ YARDIM 
BEKLEYENLERLE 

KAN BAĞIŞINDA 
BULUNUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu:

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: 

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: 

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş: 

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu:

DEVA Genel Başkanı Ali Babacan:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli:

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan:

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: 

Siyasi parti liderleri deprem sebebiyle yayınladıkları 
mesajlarda yaşamını yitirenler için taziyelerini, 

yaralılar için geçmiş olsun dileklerini iletti. Liderler 
birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yaptı.       

Valiler koordinasyon 
için görevlendirildi

TSK bölgede 
 acil durum ilan etti 

Süleyman Soylu: 4. seviye 
alarm durumuna geçtik
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GSM operatörleri depremden 
etkilenenler için seferber oldu

Bilgi Teknolojileri Kuru-
mu (BTK) deprem böl-
gesindeki vatandaşların 

acil iletişim ihtiyaçları için hat-
larına ücretsiz konuşma, SMS ve 
internet tanımlamaları yapıldığı 
açıkladı. GSM operatörleri, dep-
remden etkilenen tüm illerde ke-
sintisiz iletişimi sağlamak için se-
ferber oldu. 

Vodafone Türkiye, sosyal med-
ya hesabından yaptığı açıklama-
da, “Kahramanmaraş’ta meydana 
gelen ve birçok ilimizde hissedi-
len depremden dolayı derin üzün-
tü duyduk. Afet bölgesinde bulu-
nan müşterilerimize acil iletişim 

ihtiyaçları için ücretsiz konuşma, 
SMS ve internet paketi tanımlan-
maktadır. Afet bölgesinde fatura 
borcu nedeniyle GSM hatları ka-
palı/kısıtlı olan müşterilerimizin 
hatları acil iletişim ihtiyaçları için 
açılmıştır” ifadelerini kullandı.

Acil İletişim Paketi
Turkcell’den alınan bilgiye gö-

re, şirketin, tüm imkanlarıyla 
deprem bölgesindeki insanların 
iletişim ihtiyaçlarını kesintisiz 
sürdürmek için çalışmalarını sür-
dürdüğü belirtilerek, şöyle denil-
di: “Afet bölgesindeki tüm kullanı-
cılarımıza ücretsiz görüşme, SMS 

ve internet içeren Acil İletişim 
Paketi ile bölgedeki arama kurtar-
ma ekiplerine Kahraman Paketi 
tanımlayarak iletişim desteği ve-
riyoruz. Ayrıca, borcu nedeniyle 
kapalı olan müşterilerimizin hat-
ları acil iletişim ihtiyaçlarının 
karşılanması amaçlı olarak açıla-

rak paket tanımlamaları gerçek-
leştirilmiştir. Afette zarar gören 
baz istasyonlarımızı hızla hiz-
mete alırken, bölgeye çok sayıda 
mobil baz istasyonları, jeneratör-
ler, uydu hizmeti verebilen mobil 
araçlar ve çevre illerden ekipler 
sevk ediyoruz.”

Türk Telekom da afet bölgele-
rindeki iletişim ihtiyacı için bil-
gilendirme ve seferberlik başlattı. 
Depremin en yoğun şekilde his-
sedildiği Kahramanmaraş’ta ön-
celikli alanlarda konumlandırı-
lan acil iletişim ve mobil iletişim 
araçları, bölgedeki vatandaşlara 

ücretsiz iletişim hizmeti sunuyor.
AFAD’ın daveti üzerine 105 ki-

şilik Türk Telekom Arama ve Kur-
tarma Ekibi (TTAKE) deprem 
bölgesine hareket ederek yürütü-
len arama kurtarma faaliyetlerine 
destek vermeye başladı. Bölgeye 
çadır, battaniye ve uyku tulumları 
sevk edildi.

Taşınabilir şarj cihazı 
desteği veriliyor
Yürütülen çalışmalar kapsa-

mında, vatandaşların akıllı ci-
hazları için Türk Telekom mağa-
zalarında taşınabilir şarj cihazı 
(powerbank) desteği sağlanıyor.

Bölgeye mobil baz istasyonları sevk edildi
Mobil baz istasyonları da 
bölgeye sevk edilirken, 
vatandaşların acil ihtiyaçlarını 
karşılayabilmeleri için ücretsiz 
konuşma ve internet yüklendi. 
Bölge halkı için WiFi internet 

noktaları ücretsiz kullanılma 
sunuldu. Bunun yanı sıra 
iletişime kapalı olan müşterilerin 
mobil, internet ve sabit hatları 
görüşmeye açıldı. Bölgede 
bulunan vatandaşların acil 

ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri 
için ücretsiz konuşma ve 
internet yüklenirken, ankesörlü 
telefonlardan yurt içinde 
tüm yönlere iletişim ücretsiz 
kullanıma sunuldu.

Ceyhan’daki 
petrol hattında
faaliyetlere ara

Limak: Rıhtımda 
kısmi hasar 
meydana geldi

BOTAŞ belirli
il ve ilçelere gaz 
akışını durdurdu

 Yükümlülükler 
30 gün süreyle 
ertelendi

Kerkük-Ceyhan ve Bakü-Tif-
lis-Ceyhan hatlarından ham 

petrol akışı devam ediyor, Ceyhan 
terminalinde faaliyetlere ara veril-
di. Türkiye üzerinden uluslarara-
sı pazarlara Azeri ve Irak petrolünü 
taşıyan ham petrol boru hatlarında 
herhangi bir hasar bildirilmezken, 
ihracat terminali Ceyhan’da hasar 
oluştuğu şüphesiyle faaliyetlere ara 
verildi. Tribeca Shipping tarafından 
yayımlanan notta, terminalde hasar 
meydana geldiği yönünde bilgiler 
bulunduğu belirtildi. 

Limakport İskenderun rıh-
tımında kısmi hasar meyda-

na geldiği bildirildi. Limak Şirket-
ler Grubu’ndan yapılan açıklamada, 
“Kahramanmaraş’ta meydana gelen 
ve birçok ilimizi etkileyen deprem 
sebebiyle Grup şirketlerimizden 
Limakport İskenderun rıhtımında 
kısmi hasar meydana gelmiş olup, 
konteynırların bir kısmı zarar gör-
müştür.        Herhangi bir can kaybı söz 
konusu değildir. Tesisimizde gerek-
li önlemler ivedilikle alınmaktadır" 
ifadelerine yer verildi. 

Boru Hatları ile Petrol Taşıma 
AŞ (BOTAŞ), Kahramanmaraş 

merkezli deprem nedeniyle Kahra-
manmaraş-Gaziantep doğal gaz ile-
tim hattında oluşan hasar sonucunda 
Gaziantep, Hatay ve Kahramanma-
raş ve bu illere bağlı Pazarcık, Nar-
lı, Besni, Gölbaşı, Nurdağı, Islahiye, 
Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçele-
rine doğal gaz akışının durduruldu-
ğunu açıkladı. Açıklamada, BOTAŞ 
ekiplerinin sahadaki kontrolleri son-
rasında hasar meydana gelen nokta-
ların tespit edildiği kaydedildi. 

Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu (EPDK) yaptığı açık-

lamada "Depremden zarar gören ya 
da etkilenen bütün akaryakıt istas-
yonlarının otomasyon sistemleri-
ne ilişkin mevzuattan kaynaklanan 
yükümlülükleri 30 gün süre ile erte-
lenmiştir. Bütün dağıtım ve tedarik 
şirketleri ile görüşülmektedir. Böl-
gedeki görevli tedarik şirketleri, üre-
tim santralleri ve OSB’lere ait enerji 
şirketlerinin avans ödeme, denge-
sizlik ve teminat yükümlülükleri 30 
gün süre ile ertelenmiştir” denildi.  

Deprem bölgesine 
ek seferler düzenlendi

Türk Hava Yolları (THY), Kahra-
manmaraş’ın Pazarcık ilçesinde mey-
dana gelen 7,4 büyüklüğündeki depre-
min ardından yardım ekiplerinin böl-
geye en hızlı şekilde transferi için ek 
seferler hazırlandığını bildirdi. THY 
Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal 
medya hesabından yaptığı açıklama-
da, yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı 
şekilde transferi ve sevdikleriyle bu-
luşmak isteyen vatandaşlar için ek se-
ferler hazırladıklarını belirtti. Üstün, 
“Depremden etkilenen bölgelere uçuş-
ları olan misafirlerimiz için ücretsiz ip-
tal/değişiklik hakkı tanıyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Sevkiyat devam ediyor
Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pa-

zarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili et-
kileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin 
ardından AFAD koordinasyonunda 
toplanan ilk yardım, sağlık, arama-kur-
tarma ve emniyet ekiplerinin İstanbul 
Havalimanı’ndan deprem bölgesine 
sevkiyatı devam ediyor.

İstanbul Havalimanı işletmecisi 
İGA’dan yapılan açıklamada, havalima-

nında toplanan arama kurtarma ekip-
lerini taşıyan uçakların art arda hava-
lanmaya başladığı belirtildi.

Uçaklar ekipleri taşıyor
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise 

sosyal medya hesabından yaptığı açık-
lamada, “THY olarak İstanbul, Sabiha 
Gökçen ve Ankara başta olmak üzere 
ihtiyaç duyulan yolcu ve kargo uçakla-
rımızı devletimizin ilgili kurumlarının 
talepleri doğrultusunda tahsis ediyo-
ruz. Uçaklarımız kurtarma ekiplerini 
hızlıca deprem bölgesine taşıyor” ifa-
delerini kullandı.

Depremlerin ardından SunExpress 
arama kurtarma ekipleri için özel uçuş 
planlarken, bölgeye yapılacak yardım-
ları ise ücretsiz taşıyacak.  Konuyla il-
gili olarak sosyal medya hesabından 
bir açıklama yapan havayolu şirketi 
“Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerini 
mümkün olan en kısa sürede deprem 
bölgesine ulaştırmak için özel uçuşlar 
planladık" denildi. 

Pegasus'tan iptal hakkı
Pegasus Havayolları'ndan yapılan 

açıklamada ise şu bilgi verildi: "Yar-
dım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyen 
misafirlerimiz için ek sefer planlama-
sı yapıyoruz. Adana, Şanlıurfa, Diyar-
bakır’a ve bu illerden Sabiha Gökçen’e 
dönüşler için ek sefer planlamalarını 
gerçekleştiriyoruz. Güncel ek seferle-
rimize internet sitemiz üzerinden ula-
şılabiliyor. Kahramanmaraş ve etkile-
nen çevre iller için seyahat planların-
da değişiklik olan misafirlerimize 6-21 
Şubat 2023 tarihli uçuşları için web ve-
ya mobil uygulamamızdan ücretsiz ola-
rak değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı 
sunuyoruz."

Türkiye’de faaliyet gösteren GSM operatörleri, deprem bölgesindeki vatandaşlara ücretsiz konuşma, SMS ve internet paketi tanımladı.
İletişime kapalı olan müşterilerin mobil, internet ve sabit hatları görüşmelere açıldı. Bölgede 'acil iletişim paketleri' hızla devreye alındı. 
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7,5
1976 ÇALDIRAN
DEPREMİ
Van Muradiye
*24 Kasım 1976
-3 bin 840 can kaybı

7,2
1999 DÜZCE DEPREMİ

*12 Kasım 1999

894 hayatını kaybetti

2 bin 679 yaralandı

7,7
KAHRAMANMARAŞ

Pazarcık

*6 Şubat 2023

7,6
KAHRAMANMARAŞ

Elbistan

*6 Şubat 2023

7,9

1939 ERZİRCAN
DEPREMİ
*27 Aralık 1939
*33 bin can kaybı,
100 bin yaralı

7,4
1999 GÖLCÜK
DEPREMİ

*17 Ağustos 1999

-18 bin 373 can kaybı,
25 bin yaralı

7,2
VAN DEPREMİ

23 Ekim 2011

601 can kaybı

6.8
2020 ELAZIĞ DEPREMİ

24 Ocak 2020

41 kişi hayatını kaybetti

6.6
GAZİANTEP

Nurdağı

*6 Şubat 2023

6.5
GAZİANTEP

İslahiye

*6 Şubat 2023

6.4
BİNGÖL DEPREMİ

1 Mayıs 2003

En az 176 kişi öldü

6.6
2020 İZMİR SEFERİHİSAR
DEPREMİ
30 Ekim 2020
116 kişi hayatını kaybetti,
1034 kişi yaralandı

Pazarcık

7.7
Kahramanmaraş

Elbistan

7.6
Kahramanmaraş

Nurdağı

6.6
Gaziantep

Islahiye

6.5
Gaziantep

Yalova Düzce

İzmir

Erzincan

Bingöl

Van

Elazığ

SON YÜZYILIN İKİ BÜYÜK DEPREMİ DE KAHRAMANMARAŞ’TA AYNI GÜN OLDU
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem son 100 yılın en büyük ikinci depremi oldu. 

Aynı gün yine Kahramannaraş Elbistan’ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem ise yine son yüz yılın üçüncü büyük depremi olarak kayıtlara geçti. 

Son 121 yılda şiddeti en yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıtlara geçti.
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SON YÜZYILIN İKİ BÜYÜK DEPREMİ DE KAHRAMANMARAŞ’TA AYNI GÜN OLDU
Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan 7.7 şiddetindeki deprem son 100 yılın en büyük ikinci depremi oldu. 

Aynı gün yine Kahramannaraş Elbistan’ta meydana gelen 7.6 şiddetindeki deprem ise yine son yüz yılın üçüncü büyük depremi olarak kayıtlara geçti. 

Son 121 yılda şiddeti en yüksek deprem 1939'da Erzincan'da meydana geldi. Bu deprem en fazla can kaybının yaşandığı deprem olarak kayıtlara geçti.

Merkez üssü Kahra-
manmaraş’ta dün sa-
bah saatlerinde ve öğ-

le saatlerinde meydana gelen iki 
deprem, Türkiye’nin deprem ta-
rihine geçti. Deprem bu yıl dünya-
nın en büyük felaketi olarak kay-
da geçti. Kahramanmaraş Pazar-
cık’ta dün gece meydana gelen 7,7 
şiddetindeki deprem son yüzyılın 
en büyük ikinci depremi olurken, 
dün öğle saatlerinde yine Kahra-
manmaraş Elbistan’ta yaşanan 
7.6 büyüklüğündeki deprem son 
yüzyılın en büyük üçüncü depre-
mi olarak kayıtlara geçti. AFAD 
verilerine göre, son yüzyılın en 

büyük depremi ise 7.9 ile Erzin-
can’da yaşandı. Erzincan’da 27 
Aralık 1939 yılında yaşanan dep-
remde 33 bin kişi hayatını kaybet-
miş, 100 bin kişi yaralanmıştı.

17 Ağustos'ta 18 bin kişi 
hayatını kaybetmişti
Son yüz yılda yaşanan en büyük 

dördüncü deprem 7,5 ile Çaldı-
ran’da yaşandı. 24 Kasım 1976’da 
Van’ın Muradiye ilçesine bağlı 
Çaldıran’da yaşanan depremde 3 
bin 840 kişi hayatını kaybetmişti.

17 Ağustos 1999’da Gölcük’te 
yaşanan depremin şiddeti ise 7,4 
olarak kayıtlara geçmişti. 18 bin 

373 kişinin hayatını kaybettiği 
depremde, 25 bin kişi de yaralan-
mıştı. Bu deprem son 100 yılda 
yaşadığımız beşinci büyük dep-
rem olarak tarihteki yerini aldı. 

Yine aynı yıl 12 Kasım’da ise 
Düzce’de meydana gelen 7,2’lik 
depremde 894 kişi hayatını kay-
betti. 2 bin 679 kişi ise yaralan-
dı. Bu deprem de Türkiye’nin son 
yüz yılda yaşadığı 6’inci büyük 
deprem olmuştu. 

Türkiye’de son yüz yılda yaşa-
nan büyük depremlerde 7’inci sı-
rada yer alan Van Depremi ise 23 

Ekim 2011’de Tabanlı Köyü’nde 
meydana gelmiş, bu depremde de 
601 kişi hayatını kaybetmişti. 

2020 yılında Elazığ’ın Sivrice 
ilçesinde meydana gelmiş ve 8’in-
ci en büyük deprem olmuştu. 24 
Ocak 2020 tarihinde 6,8 şidde-
tinde meydana gelen depremde 
41 kişi hayatını kaybetmiş, binin 
üzerinde kişi ise yaralanmıştı. 30 
Ekim 2020 tarihinde İzmir’in Se-
ferihisar ilçesinde meydana gelen 
6,6 şiddetindeki deprem de ise 116 
kişi hayatını kaybetmiş, 1034 kişi 
de yaralanmıştı. 

Son 
yüzyılın 

en büyük 
ikinci 

depremi
Türkiye’nin güneydoğusunu 
vuran deprem tüm ülkeyi 
derinden üzdü. Yaşanan bu 
depremler son yüzyılın en 
büyük depremleri olarak 
kayıtlara geçti. Ayrıca 
dünyada şu ana kadar 2023 
yılında gerçekleşen en büyük felaket oldu.

Şirketimizin değerli kurucusu merhum Ahmet Çuhadaroğlu’nun kıymetli eşi, şirketimiz 
ortaklarından Murat Ruhi Çuhadaroğlu ve Halil Nejat Çuhadaroğlu’nun sevgili anneleri Sevim 
Çuhadaroğlu, 6 Şubat 2023 tarihinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 7 Şubat 2023 
tarihinde (bugün) Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu aile 

kabristanına defnedilecektir.
Allah Rahmet Eylesin. Başımız Sağolsun.

Çuhadaroğlu Çalışanları

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

30 bin kişiyi öldüren 
depremle aynı büyüklükte

Amerikan Jeolojik Araştır-
ma Merkezi (USGS) verileri-
ne göre 7.8'lik depremin yerin 
17.9 kilometre altında gerçek-
leştiğini bildiren ajans, 15 da-
kika sonra ise 6.7 büyüklüğün-
de bir artçı şokun kaydedildi-
ğini belirtti. USGS depremin 
büyüklüğünü 7,8 ve merkez 
üssünü Gaziantep’in Nurda-
ğı ilçesinin 23 km doğusu ola-
rak bildirdi. USGS, depremin 
merkez üssünün Gaziantep'e 
33 kilometre, Nurdağı ilçesi-
ne de 26 kilometre civarında 
mesafede olduğunu belirtti. 

USGS'e göre deprem yerin 18 
kilometre derinliğinde mey-
dana geldi. Alman Jeobilim-
ler Araştırma Merkezi GFZ’ye 
ise depremin büyüklüğünü 7,7 
olarak verdi. USGS'nin veri-
lerine geniş yer ayıran Ameri-
kan New York Times gazetesi, 
Imperial College London'da 
sismoloji araştırma görevlisi 
Stephen Hicks'in "Bu deprem 
Aralık 1939'da Türkiye'nin 
kuzeydoğusundaki yaklaşık 
30 bin kişiyi öldüren deprem-
le aynı büyüklükte" sözlerine 
de yer verdi.

İtalyan bilim insanı:
Yer 3 metre hareket etti

İtalya’da deprem konusun-
da sayılı isimlerden biri olan 
İtalyan Ulusal Jeofizik ve 
Volkanoloji Enstitüsü’nün 
(INGV) başkanı Carlo Dog-
lioni İtalyan medyasına ko-
nuştu. Bilim insanı, “Bu böl-
ge sismik hareketliliğin çok 
yüksek olduğu bir bölge. Tür-
kiye 150 kilometrelik fay hat-
tında birkaç saniyede 3 met-
re hareket etti” ifadesini kul-
landı. İtalyan Corriere della 
Sera’ya konuşan Doglioni, 
“Bu gece Arap fay hattı, Ana-
dolu fay hattından kuzeydo-
ğu-güneybatı ekseninde 3 
metre hareket etti gibi gözü-
küyor” dedi. Hareketliliğin 3 

metreden de fazla olabilece-
ğini dile getiren Doglioni, “Bu 
çok büyük bir hareket. Bura-
sı oldukça hareketli bir alan 
ve Akdeniz’deki en tehlikeli 
bölgelerden biri. Geçen yüz-
yıllarda buralarda çok şiddet-
li depremler meydana geldi. 
Türkiye, Arap levhası üzeri-
ne gitti gibi gözüküyor” yo-
rumunu yaptı. Orta Doğu’da 
bulunan ve Arap yarımada-
sı ile kuzeyini kapsayan bir 
levha olan Arap levhası Bah-
reyn, Suriye, Katar, Birleşik 
Arap Emirlikleri ile birlikte 
güneydoğu Anadolu bölgesi 
ve İran’ın da bazı bölgelerini 
kapsıyor.

"Bina güçlendirmesi için acilen 
seferberlik ilan etmeliyiz"

Yaşanan depremle birlikte 
tekrar gündeme gelen Tür-

kiye’nin yapı stoku konusunda 
uyarı yapan Deprem Güçlendir-
me Derneği (DEGÜDER) Baş-
kanı Sinan Türkkan, ‘acil eylem 
planı’ çağrısında bulundu. Kah-
ramanmaraş depremi nedeniyle 
8 Şubat’ta düzenleyecekleri ça-
lıştayı ertelediklerini duyuran 
Türkkan, “Bizim bir an önce bi-
nalarımızın gerçeği ile yüzleşme-
miz lazım. Devletin belediyeler-
le işbirliği içerisinde deprem yı-
kıcılığını ortadan kaldırmak için 
acil seferberlik ilan edilmeli” de-

di. Bu coğrafyada depremin her 
zaman olacağını söyleyen Türk-
kan, şunları söyledi: “Ne zaman, 
nerede, kaç şiddetinde olacağı-
nın bir önemi yok. Buna takılıp 
kalıyoruz. 6 şiddetinde olsa ne 
olur, 7 şiddetinde olsa ne olur? 
Biz öncelikle yaşadığımız bina-
ya bakmalıyız. Depremde bakı-
yoruz üst üste çökmüş binalar 
var. Binanın çökmesi kader de-
ğil, bunu engellemek mümkün.” 
Türkiye’nin 20 milyon adet yapı 
stokundan yüzde 70’inin deprem 
riski altında olduğuna dikkat çe-
ken Türkkan, “Bu siyaset ötesi bir 
durum, 100 yıldır biriken yapılar 
bunlar. Dolayısıyla bu stoka karşı 
harekete geçmeliyiz ki bu acıları 

yaşamayalım” dedi. 

“Mevzuat engeli aşılmalı”
Binaların depreme karşı güç-

lendirilmesi noktasında mevzuat 
sıkıntısı yaşandığına işaret eden 
Sinan Türkkan, şöyle devam et-
ti: “Depreme dayanıklı bina ko-
nusunda teknik bilgimiz dünya 
ile yarışır durumda. Teknolo-
ji var, çözümü biliyoruz ama yol 
alamıyoruz. Vatandaş binası-
nı güçlendirmek için belediyeye 
başvuruyor. Yıllarca yok cephesi, 
yok 2 bin metrekareden büyükse 
merkezi sistem, yok balkonu gi-
bi sudan sebeplerle binanın ona-
yı 2-3 yıl sürüyor. Mevzuatın bir 
an önce çözülmesi lazım. Bugün 

yıkılan binalar yapılır ama giden 
canlar gelmez. Hızlı sonuç alma-
lıyız.” Beklenen İstanbul depre-
minin yıkıcılığına dikkat çeken 
Türkkan, İstanbul’da 1 milyon 
200 bin binadan 600’ünün 2000 
yılından önce yapıldığına işaret 
etti. Bu depremle tüm Marmara 
Bölgesi’nin etkileneceğini ifade 
eden Türkkan, acil eylem planı 
çağrısını yineledi. 

DEGÜDER Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye’deki 20 milyon binanın yüzde 
70’inin deprem riski altında olduğunu söyledi. Türkkan, bina stokunun 

güçlendirilmesi için acil seferberlik çağrısı yaptı. 

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Ekonomi yayıncısı Blo-
omberg, Ankara’nın 

7.7’lik deprem sonrası dün-
yanın en zengin insanla-
rından Elon Musk’ın yaptı-
ğı internet yardımı teklifini 
geri çevirdiğini öne sürdü. 
Musk, depremden hemen 
sonra Twitter hesabından 
Türkiye’ye “kabul gördüğü 
takdirde Starlink uydu hiz-
metini sağlayabileceğini” 
yazdı. Bloomberg’e konu-
şan ismi gizli bir hükümet 
yetkilisi ise Musk’ın tekli-
fini “Türkiye’nin yeterli uy-
du kapasitesi var” diyerek 

geri çevirdi. Musk daha ön-
ce Starlink uydularını sa-
vaştan dolayı Ukrayna’nın, 
protestolardan dolayı da 
İran’ın üzerine yönlendir-
miş ve halkların internet 

kullanımının devamını sağ-
lamıştı. Musk’ın uzay ta-
şımacılık şirketi SpaceX, 
Türkiye’nin ilk iletişim uy-
dusu Türksat 6A’^yı uzaya 
taşıyacak.

Bloomberg: Türkiye, Musk’ın 
Starlink teklifini geri çevirdi



C M Y B

YURT HABERLERİ7 Şubat 2023 • SALI

DÜNYA SAYFA 06

06

Merkez: Eski Büyükdere Cad. No:37 Kat: 4 Maslak İş Merkezi 34485 Sarıyer / İstanbul
Tel: 0(212) 285 10 12/14 Web: www.dunya.com E-posta:  dunya@dunya.com

Baskı: Dünya Eko A.Ş. Tuna Cad. Alkaya Sok. No: 11 Küçükçekmece - İstanbul
Dağıtım: Turkuvaz Dağıtım A.Ş.

Online satış sitesi:   www.dunyastore.com

Satış ve Dağıtım Müdürü:
Mustafa DEMİR

Kurumsal İletişim Müdürü:
Sait RAVANOĞLU

BÖLGE TEMSİLCİLERİ: 
Recep ŞENYURT (Adana), Kenan SERTALP (Bursa), Tülay TAŞKIN (Eskişehir), Güneş DOĞDU SOYLU (Gaziantep)  

Özlem SARSIN (İzmir), Belma ÖZGEN (Kocaeli), Yıldız DOĞRUER YEMİŞ (Konya), Fahriye ŞENYURT (Mersin)

Baskı Sorumlusu: Kadir BAYSAL Abone: Tolga DEMİRBAŞ

Sayı: 13026
7 Şubat 2023

KURUCUSU: Nezih DEMİRKENT
DÜNYA Eko Basım Yayın Dağıtım Tic. ve San. A.Ş. adına İmtiyaz Sahibi: Didem DEMİRKENT

CEO : Burcu KÖSEM

Yönetmen: Levent AKBAY

Haber Koordinatörü: Kerim ÜLKER Haber Müdürü: Süleyman KALYON

Görsel Yönetmen: Sertaç BALA

Dijital Yayınlar Genel Yayın Yönetmeni: Tarkan TEMUR 

Yayın Koordinatörü: 
Ece CEYHUN

Yazı İşleri Müdürleri
Gürhan DEMİRBAŞ (Sorumlu) Özlem ERMİŞ BEYHAN,  Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

İstihbarat: Nurdoğan ARSLAN ERGÜN  Finans: Birol BOZKURT  Dış haberler: Emre ERGÜL
Sigorta/Tarım: Emel YİĞİT İhracat: Fikret ÇENGEL Otomotiv: Volkan DEMİRKUŞAK

Teknoloji:Kemalettin BULAMACI Sürdürülebilirlik: Başak Nur GÖKÇAM Kültür – Sanat / Haftasonu: Günay DEMİRBAĞ

AFAD'ın Erzincan'daki 
deposundan yardım 

malzemesi gönderiliyor
Afet ve 

Acil Du-
rum Yönetimi 
Başkanlığının 
(AFAD) Erzin-
can'daki lojis-
tik deposun-
dan deprem 
bölgesine yar-
dım malzemesi gönderiliyor.

Yardım malzemeleri arasında 2 bin 462 çadır, 4 bin 
037 katlanır yatak, 290 yaşam konteyneri, 10 engelli 
yaşam konteyneri, 12 duş, 2 tuvalet, 10 bulaşıkhane ve 
10 çamaşırhane konteyneri de bulunuyor Vali Meh-
met Makas koordinasyonunda kentteki lojistik depo-
sundan 28 metrekarelik 1095 çadır, 16,5 metrekarelik 
1367 çadır, 4 bin 037 katlanır yatak, 1269 yeni tip bat-
taniye, 3 bin 674 yastık ile çarşaf seti, 290 yaşam kon-
teyneri, 10 engelli yaşam konteyneri, 12 duş, 2 tuvalet, 
10 bulaşıkhane ve 10 çamaşırhane konteyneri tırlara 
yüklendi. ERZİNCAN

AFAD Bursa İl Müdürlüğü 
koordinesinde yürütülen 
çalışmalar kapsamında 

Bursa Büyükşehir ile Osmangazi ve 
Yıldırım belediyelerinden ekipler 
bölgeye gönderildi.

Bu kapsamda Bursa Büyükşehir 
Belediye itfaiye ekipleri depremin 
yaralarını sarmak için Malatya'ya 
hareket etti.

Osmangazi Belediyesinden 6 
araç ve 38 arama kurtarma perso-
nel, Yıldırım Belediyesinden 6 araç 
ve 30 kişilik arama kurtarma ekibi, 
deprem bölgesine gitmek için yo-
la çıktı.

Yalova'dan 39 tır yardım 
malzemesi gönderiliyor
Yalova'dan deprem bölgesine 

yardım malzemeleri ve 100'ün üze-
rinde arama kurtarma ekibi sevk 
edildi. AFAD Yalova İl Müdürlüğü 
koordinesinde yürütülen çalışma-
lar kapsamında deprem bölgesine 
39 tır  yola çıkarıldı. Tırların için-
de çadır, battaniye, çarşaf ve ihtiyaç 
malzemelerin bulunuyor. AFAD İl 
Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü 
Yılmaz Karakaş, il genelinde AFAD, 
UMKE, belediyeler ve sivil toplum 
kuruluşlarından 100'ün üzerinde 
arama kurtarma ekibinin bölgeye 
gönderildiğini ifade etti.

Karakaş, "Deprem bilgisinin gel-
mesi akabinde kriz merkezimizde 
görevimize başladık. Şimdiye ka-
dar 12 araçla 100'ün üzerinde per-
sonel gönderdik. AFAD lojistik de-

posunda bulunan çadır ve battani-
yelerimizin sevkiyatı başlamıştır" 
dedi. Yalova, Çiftlikköy, Çınarcık 
belediyelerine ait itfaiye ve arama 
kurtarma ekipleri ile gönüllü olan 
K77, MAGDER, İHH, ANDA ve AK-
SA arama kurtarma ekipleri de böl-
geye hareket etti.

Takviye ekiplerin  
bölgeye sevki devam edecek
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve 

Balıkesir Büyükşehir Başkan Yücel 
Yılmaz, Osmaniye'de deprem böl-
gesinde koordinasyonu sağlamak 
amacıyla bölgeye gidiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye-
si köpekli Yıldız Arama Kurtarma 
Birliği, 4 araç, 15 personel, 2 arama 
kurtarma köpeği ile deprem bölge-
sine hareket etti.

Balıkesir Büyükşehir Başkan Yıl-
maz, depremden etkilenen vatan-
daşlara geçmiş olsun dileklerini 
ileterek, "Devletimiz tüm imkanla-
rıyla ilk andan itibaren sahada. Yo-
la çıkan arkadaşlarımız öncü birlik. 
Şartlara bağlı olarak takviye ekiple-
rimizin bölgeye sevki devam edecek. 
Rabb'im, ülkemizi her türlü afetten 
muhafaza eylesin" diye konuştu. Ay-
rıca, genel merkezi Bandırma ilçe-
sinde bulunan 911 Arama Kurtarma 
Derneği de 35 kişilik ekiple deprem 
bölgesine doğru yola çıktı.

Eskişehir'den bölgeye arama 
kurtarma ekipleri gidiyor
AFAD Eskişehir İl Müdürlü-

ğü ile kentteki arama ve kurtarma 
ekiplerinden oluşan 116 kişi ve 20 
araç Adana ve Kahramanmaraş'a 

hareket etti.
 
Bilecik'te yardım malzemeleri 
toplanıyor
Bilecik'ten deprem bölgesine çok 

sayıda yardım malzemesi ve arama 
kurtarma ekibi sevk edildi. Valilik, 
Belediye ve STK'lerin öncülüğünde 
seferberlik başlatıldı. Şehrin belir-
li bölgelerine kurulan stant ve alan-
larda bölgeye gönderilecek yiyecek 
ve giyecek malzemeleri toplandı. 
Ayrıca çok sayıda vatandaş da Kı-
zılay'ın kurduğu stantta kan verdi. 
Bilecik Kent Konseyi Başkanı Seyfi 
Özgen, "Bilecik Belediyesi ve Kent 
Konseyi işbirliğinde düzenlenen 
yardımları muhtarlık binalarımız-
da, kent konseyi binamızda ve Ata-
türk Parkı'nda toplamaya devam 
ediyoruz" dedi.

Güney Marmara'daki illerden 
deprem bölgesine destek

Bursa, Yalova, Balıkesir, Eskişehir ve Bilecik'te hazırlık yapan ekipler, merkez üssü Kahramanmaraş'ın 
Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen illere sevk edildi.

Konaklamayla ilgili ihtiyaç du-
yulması halinde Antalya ola-

rak hazır olduklarını söyleyen  An-
talya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Muhittin Böcek, "Afet yardım 
merkezi Cam Piramit'te kuruldu. 
Yardım etmek isteyen Antalyalılar 
444 94 20 hattına ulaşabilir. Afet-
ler siyaset üstüdür. İktidarı ile mu-
halefeti ile kamu kurumlarımızla 
hep birlikte afet bölgesinde olaca-
ğız" dedi.

"İhtiyaç duyulması halinde 
Antalya olarak hazırız"
Başkan Böcek, belediye hizmet 

binasında yaptığı basın toplantı-
sında, Türkiye'nin üzücü bir haber-
le güne uyandığını söyledi.

Depremde birçok vatandaşın ha-
yatını kaybettiği haberini üzüntüy-
le öğrendiğini ifade eden Böcek, ölü 

sayısının artmamasını diledi.
Acil yardım bekleyen vatandaş-

lar için belediye olarak seferber ol-
duklarını anlatan Böcek, "Afet yö-
netimi olarak toplantımızı yaptık. 
İlk ekibimiz Kahramanmaraş'a 6 
araç, 30 arama kurtarma persone-
liyle çıkış yaptı. Ardından 4 araç ve 

15 arama kurtarma ekibimiz de Ha-
tay'a gitti. 1 aşevi tırı, 1900 batta-
niye, ekmek ve su bulunan 4 insani 
yardım kamyonu, 1 vinç, 2 tır içme 
suyu, 2 ekskavatör, 10 operatör tek-
nik ekip, 5 jeneratör, alanında tec-
rübeli kırıcı kullanan 10 personeli-
miz ile risk yönetim şube müdürlü-

ğü ekiplerimiz yola çıktı" dedi.
Böcek, Antalya Su ve Atıksu İda-

resi Genel Müdürlüğünün kazıcı 
yükleyici, kamyon, su arazözü gibi 
21 aracının da 60 personelle ek ola-
rak bölgeye gittiğini kaydetti.

Gelecek talebe göre yardımların 
devam edeceğini vurgulayan Bö-
cek, "Konaklamayla ilgili ihtiyaç 
duyulması halinde Antalya olarak 
hazırız. Afet yardım merkezi Cam 
Piramit'te kuruldu. Yardım etmek 
isteyen Antalyalılar 444 94 20 hat-
tına ulaşabilir" diye konuştu.

Milletin birlik olarak bu afe-
ti aşacağını dile getiren Böcek, 
"Afetler siyaset üstüdür. İktida-
rı ile muhalefeti ile kamu kurum-
larımızla hep birlikte afet bölge-
sinde olacağız. Milletimizin ba-
şı sağ olsun" ifadelerini kullandı.  
ANTALYA

Antalya Belediyesi afet yardım merkezi kurdu

Uşak'tan deprem 
bölgesine battaniye 

sevkiyatı başladı
Uşak Valisi Turan Er-

gün, depremde yı-
kımın gerçekleştiği 10 ile 
battaniye göndermek üze-
re çalışmalara başladıkla-
rını, 30 bin battaniyenin 
bölgeye ulaştırılmasının 
planlandığını bildirdi.

Vali Ergün, merkez üs-
sü Kahramanmaraş'ın Pa-
zarcık ilçesi olan ve 10 ili 
etkileyen depremle ilgi-
li 112 Acil Çağrı Merke-
zi'ndeki Güvenlik ve Acil 
Durumlar Koordinasyon 
Merkezinde (GAMER) 
düzenlenen toplantıya ka-
tıldı. Kentten deprem böl-
gesine 23 araçla 160 per-
sonel gönderdiklerini 
ifade eden Ergün, İl Özel 
İdaresi ve Uşak Belediye-
si bünyesindeki iş maki-
nelerinin de yola çıkaca-
ğını aktardı. Kan ihtiyacı-
nın giderilmesi amacıyla 
Ulu Cami önü, 15 Temmuz 
Şehitleri Meydanı ve Nuri 
Şeker Şeker Fabrikası re-
virinde kan alma birimle-
ri oluşturduklarını anla-
tan Ergün, battaniye üre-

tim merkezi olan Uşak'ın 
bu konuda da üzerine dü-
şeni yapacağını kaydet-
ti. Ergün, şu bilgileri ver-
di: 30 bin civarında batta-
niyeyi deprem bölgesine 
sevk etmeyi planlıyoruz. 
Bu sayının 70 binleri ge-
çeceğini düşünüyoruz. 
Uşaklı vatandaşlarımız 
başından beri bu konuda 
çok duyarlı. Hepsine te-
şekkür ediyoruz. Bunla-
rın hepsinin bir koordine 
içerisinde gitmesi lazım. 
Bizlerle mutlaka koordine 
kursunlar. Bizim koordi-
nasyon kurulu burada, 24 
saat esasına göre görevine 
devam edecek." UŞAK

Kan merkezlerine 
yoğun başvuru

 Adana Havalimanı 
hava trafiğine açık 

Merkez üssü Kahra-
manmaraş'ın Pazar-

cık ilçesi olan 7,7 büyüklü-
ğündeki depremin ardın-
dan Edirne, Kırklareli ve 
Tekirdağ'da vatandaşlar 
bağışta bulunmak için kan 
merkezlerine başvuruda 
bulundu.

Edirne'de Türk Kızılay 
Kan Bağış Merkezi tarafın-
dan 3 ayrı noktada kan ba-
ğışları kabul ediliyor.

Askeri personelin bağış-
ları kışlada kabul edilirken, 
Edirne Kan Bağış Merkezi 
ile Edirne Valiliğinin bah-
çesinde kurulan çadırda da 
kan bağışları alınıyor.

Ciddi kan bağışına 
ihtiyaç var
Edirne Kan Bağış Merke-

zi'ne gelen birçok jandar-
ma ve polis, evrak doldura-
rak bağış için sıraya giriyor.

Edirne Kan Bağış Merke-
zi Müdürü Batuhan Değiş, 
doğal afetlerin sık yaşan-
dığı bir coğrafyada yer alan 
Türkiye'de olağanüstü du-

rumlarda akla ilk kan bağı-
şının geldiğini söyledi.

Böyle durumlarda cid-
di bir kan ihtiyacı olduğu-
nu belirten Değiş, "Acil du-
rumlarda gösterilen ilgi-
den çok memnunuz. Bugün 
burada yüksek bir yoğun-
luk var. Bu tarz durumlar-
dan sonra da düzenli ba-
ğışçı sayımızın artacağını 
umuyorum" dedi.

Kırklareli'nde Türk Kızı-
lay Kan Bağış Merkezi tara-
fından 2 ayrı noktada kan 
bağışları kabul ediliyor.

İstasyon Caddesi'nde 
kurulan çadıra gelen va-
tandaşlar zaman zaman 
yoğunluk oluşturuyor. Ge-
rekli işlemlerin ardından 
vatandaşlar kan bağışında 
bulunuyor. 

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığınca, mey-

dana gelen depremler ne-
deniyle Adana Havalima-
nı'nın trafiğe kapandığına 
ilişkin haberlerin gerçek 
dışı olduğu belirtilerek, 
"Havalimanımız hava tra-
fiğine açıktır" ifadesi kul-
lanıldı. Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı tarafından, 
Kahramanmaraş merkez-
li, 10 ili etkileyen deprem-
lerin ardından gerçekleş-
tirilen çalışmalara ve bazı 
havalimanlarının son du-
rumuna ilişkin açıklama 
yapıldı.

Açıklamada, deprem 
bölgesindeki vatandaşla-
rın barınma ve ısınma ih-
tiyaçlarında kullanılmak 
üzere, ilk etapta Ulaştır-
ma ve Altyapı Bakanlığı 

TCDD Taşımacılık AŞ ta-
rafından toplam 820 kişi 
kapasiteli pulman, kuşet-
li, yemekli ve jeneratör va-
gonundan oluşan 14 yol-
cu vagonunun AFAD Baş-
kanlığına tahsis edildiğine 
işaret edildi. Deprem ne-
deniyle Adana Havalima-
nı'nın trafiğe kapandığı-
na ilişkin haberlerin ger-
çek dışı olduğu belirtilen 
açıklamada, "Havalimanı-
mız hava trafiğine açıktır. 
Kahramanmaraş'ın Elbis-
tan ilçesinde saat 13.24'te 
meydana gelen 7,6 büyük-
lüğündeki depremde Ma-
latya Havalimanı terminal 
binamızda da hasar mey-
dana gelmiştir. Malatya 
Havalimanı sivil uçuşlara 
kapalı, acil uçuşlara açık-
tır" bilgisi paylaşıldı.
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İlk 72 saat

Bu kavramı Gölcük Depremi ile birlikte 
öğrendik. Sonra yine ‘öğretici’ büyük 
depremler yaşadık. 

Depremde ilk 72 saat ‘altın saatler’ olarak 
nitelendiriliyor. Bir insan enkaz altında kal-
mışsa en yüksek direnci ilk 72 saatte göstere-
biliyor. Üstelik ilk 72 saati ‘yalnız’ geçireceği, 
bunun için de bu süreyi yalnız geçirmeye ha-
zırlanması gerektiği varsayılıyor. 

Bir şişe su, bir küçük paket bisküvi yaşa-
ma tutunmayı doğrudan etkiliyor. Umalım ki 
“Çök kapan tutun” başta olmak üzere deprem 
bölgesi olan ülkemizde ve bugün depremin ya-
şandığı 10 ilde başta okullar olmak üzere veril-
miş olan ve ‘çocukların önemsediği’ eğitimler 
başarılı sonuç vermiş olsun. 

Önleme şansımızın olmadığı ülkemizin can 
yakan bu gerçeği ile bir kez daha ve maalesef 
‘uykuda’ karşı karşıya gelmişsek öncelikle bu 
‘altın saatler’i çok iyi değerlendirmeliyiz. 

Ne yazık ki bu, bölgesel ve çok güçlü bir dep-
rem. Acılar ve trajediler yaşayacağımız ortada. 
Ama şu an öncelikli amacımız enkaz altında 
kalanları kurtarmak. 

Türkiye, Gölcük Depremi’nden sonra ara-
ma kurtarma çalışmalarında deneyimini, mü-
dahale ekiplerinin sayısını ve kalitesini faz-
lasıyla artırdı. AFAD’ın 2009’da kurulması ve 
sonrasında yürütülen çalışmalar afetlere mü-
cadele gücünü üst seviyelere çıkardı. Bu kez 
deprem 10 ili etkilemiş olsa da zarar gören bi-
na sayısı Gölcük Depremine göre oldukça az 
sayıda. Bu, 81 ilden bölgeye yönelen arama 
kurtarma ekiplerinin arama kurtarma etkinli-
ğini artıracak bir husus. 

İletişim ve trafik önceliği
Bu sabah itibariyle ilk 24 saati geçirmiş ola-

cağız. Kritik saatlerimiz sürüyor olacak. Ata-
cağımız her adımda önceliğimiz kurtarma 
ekiplerinin işini kolaylaştırmak olmalı. 

Geçmiş depremlerde iş makinalarının yol-
ların dolu olması nedeniyle bazı binalara ulaş-
makta sıkıntı çektiklerini, deprem bölgesinde-
ki insanların tahliye edilemediğini, ambulans-
ların sıkışıp kaldığını gördük.

İletişim önceliğini de, trafik önceliğini de 
depremzede vatandaşlara vermeliyiz. Gerek-
medikçe telefon kullanmamalı, gerekmedikçe 
araç kullanmayarak yolları boşaltmalıyız. 

Bazı hastanelerin de yıkıldığından söz edi-
liyor. Bu süreçte ilk yardım da çok önemli.  
Ambülansların zamana karşı çalıştıklarını ya-
şayarak gördük.  

Güvenli tahliyenin sağlanması, güvenli alan-
larda toplanmanın sağlanması, ayrı düşen  
aile bireylerinin bir araya getirilmesi yine ya-
pılması gerekenler arasında.

‘Neden böyle oldu?’ sorusuna yanıt  
aramak bugünün işi değil. Bugün, bütün dik-
katimizi enkaz altında kalan vatandaşlarımıza 
yöneltip, bütün gücümüzü onlar için kullan-
mak zorundayız.

Ülkemiz geçmişte olduğu gibi kamusuyla, 
özel sektörü, sivil toplum kuruluşları ve va-
tandaşları ile depreme ve depremin yol açtığı 
acıları gidermek için yekvücut olacak. Tabii ki 
yaralar sarılacak. 

Bu anlamda kültürümüzün bir parçası  
olan ve daha önceki afetlerde de örnekleri ser-
gilenmiş olan birlik ve dayanışma herkes tara-
fından gösterilecek.

Şimdi önümüzde arama ve kurtarma  
ekiplerinin performanslarını en üst düzeye  
çıkarması için yardımcı olmamız gereken 48 
saat daha var. Türkiye nefesini tuttu, dualarla 
deprem bölgesinden iyi haberler bekliyor. 

            

Levent
AKBAY

Açı
Karşı Açı

AFAD İl Afet ve Acil  
Durum Müdürlükleri

Adana: 0 322 227 28 54 /0 322 227 28 55 Adıyaman: 
0416 216 12 34 - 12 31 Diyarbakır: 0 412 326 11 56
Elazığ: 0 424 247 34 35 Gaziantep: 0 342 336 26 92
Hatay: 0 326 233 54 15-16-17 Kahramanmaraş: 0344 
224 14 14 - 0344 223 75 79 Kilis: 0 348 813 44 78
Malatya: 0 422 212 84 32 Mersin: 0 324 341 54 25
Osmaniye: 0 328 826 20 01 Şanlıurfa: 0 414 313 72 90 
/ 0 414 314 08 52

Kınık: "Devletimizle 
yaraları saracağız"

“Depremzedeleri 
ağırlamaya hazırız”

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 
ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrasında Türk Kızılay' ın ülke genelinde 

depolarındaki tüm ilk yardım malzemelerini deprem bölgesine sevk ettiğini söyledi. 

Barınma ile ilgi-
li Bodrum Be-
lediye Başka-

nı Ahmet Aras, otelle-
rin organizasyonlarını 
yaptıklarını belirterek, 
“Bodrum’da afetten et-
kilenen tüm vatandaş-
larımızı ağırlamaya ha-
zırız. Onların sadece 
barınma değil tüm ihti-
yaçlarını burada karşı-
lamak için Bodrum’da-
ki Oda ve Dernek Baş-
kanlarımız ile birlikte 
hareket ediyoruz” dedi. 
Ahmet Aras, deprem-
zedelerin her konuda 
yanlarında olacakları-
nı belirterek ülkemize 
ve bölge halkına geçmiş 
olsun dileklerinde bu-
lundu. 

Başkan Ahmet Aras; 
kaymakamlık, belediye, 
AFAD ve Kızılay‘dan 
talep gelmeden her-
hangi bir yardım sev-

kiyatının yapılmaması 
gerektiğini vurgulaya-
rak “Orada bir kriz ya-
ratmak istemiyoruz. 
Kontrolsüz bir şekil-
de bölgeye gidilmeme-
si gerekiyor. Bu neden-
le kaymakamlıkla ya-
pılan istişarelere bağlı 
olarak AFAD ve Kızılay 
kontrolünde yardımlar 
yapılacak” dedi.  Muğ-
la 911, AKUT, Mahal-
le Afet Gönüllülerinin 
bölgeye ulaşmaları için 
destek sağladıklarını 
belirten Başkan Aras, 
konunun uzmanı ol-

mayan vatandaşlara da 
çağrıda bulunarak, böl-
geye gidilmemesi ge-
rektiği uyarısını yaptı. 
Aras, “Uzman ekiplerin 
işlerini zorlaştırmamız 
gerekiyor. Bu nedenle 
konunun uzmanı olma-
yan vatandaşlarımız, 
bölgeye ulaşmaya çalış-
mamalı” diye konuştu. 

Bodrum Belediye 
Başkanı Ahmet Aras, 
sabah ilk iş Kızılay’ın 
kan bağışı çağrısında 
bulunduğunu söyleye-
rek, “Şu an en önemli 
husus kan ihtiyacı. 7-8 
Şubat tarihlerinde sa-
at 13.00-19.00 saatleri 
arasında eski otogarda-
ki Kızılay Kan Merke-
zinde kan bağışı yapıla-
bilecek. Kızılay’ın kan 
stoklarını tamamlaya-
lım” diyerek tüm vatan-
daşları kan bağışına da-
vet etti. 

Aksa Doğalgaz, kaçak 
taramalarını sürdürüyor 

Aksa Doğalgaz Faali-
yet Alanı içerisin-

de yer alan ve depremden 
etkilenen 9 şehre ilişkin 
gerçekleştirdiği açıkla-
mada, “6 Şubat 2023 Pa-
zartesi günü, saat 04.17'de 
merkez üssü Kahraman-
maraş’ın Pazarcık ilçesi 
olan çevre illerin yanı sı-
ra dağıtım bölgelerimiz-
den Adana, Elazığ, Ma-
latya, Osmaniye, Hatay, 
Siirt, Batman, Mersin ve 
Şanlıurfa il merkezleri ve 
ilçelerini etkileyen 7.4 bü-
yüklüğündeki deprem do-
layısıyla yaşanan can ka-
yıpları hepimizi derinden 
üzmüştür. Hayatını kay-

beden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet, yakın-
larına başsağlığı ve yara-
lılara acil şifalar dileriz” 
dedi.  

Bölgede kesintisiz ve 
güvenli gaz arzının sür-
dürülebilmesi için ge-
rekli çalışmaları yürüt-
tüklerini belirten Aksa 
Doğalgaz, şu açıklamala-
rı yaptı: “Deprem sonra-
sında ekiplerimiz acil ey-
lem planını devreye ala-
rak; 54 adet Şehir Giriş 
İstasyonu, 13 bin 569 km 
boru hattı ve ekipmanla-
rından oluşan şebekenin 
ön kontrollerini tamam-
lamış, herhangi bir sorun 

tespit edilmemiştir. 
Detaylı tarama faaliyet-

leri tüm cadde ve sokak-
larda 7/24 devam edecek 
şekilde başlanmış olup, 
hasar gören veya yıkılan 
yapıların doğal gaz arzı 
önlem amaçlı kesiliyor. 
Hasar gören yapılar dı-
şında ise doğal gaz arzı ke-
sintisiz olarak devam et-
mektedir. Kahramanma-
raş-Gaziantep doğal gaz 
iletim hattında oluşan 
hasar nedeniyle Hatay’a 
bağlı Reyhanlı, Hassa, Kı-
rıkhan ilçelerinde doğal 
gaz akışı BOTAŞ tarafın-
dan geçici olarak durdu-
rulmuştur.”

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı tarafın-

dan yapılan açıklamada, 
10 ili etkileyen depremler 
nedeniyle ara verilen tren 
seferleri bilgileri paylaşıl-
dı. Dün Elazığ- Adana ara-
sı işleyen Fırat Ekspresi 
ile Ankara-Kurtalan ara-
sı işleyen Güney Kurta-
lan Ekspresi için tüm du-
raklarda, Ankara-Malat-
ya-Ankara arası işleyen 4 
Eylül Mavi Ekspresi için 
ise yalnızca Sivas-Malat-
ya arasında işletmeciliğe 
ara verilecek. Bugün de 
Ankara-Tatvan-Ankara 
arası işleyecek Van Gölü 
Ekspresi de yolcu taşıma-
cılığını durduracak.

Tren  
seferlerine  
ara verildi

Hatay Valisi Rahmi 
Doğan, deprem so-

nucu kentte yıkılan bi-
nalar bulunduğunu be-
lirterek, ‘İskenderun ve 
Antakya’daki devlet has-
tanelerinin yıkıldığını’ 
söyledi. Antakya ve Kırık-
han’da yıkık binalar ol-
duğunu söyleyen Doğan 
sözlerini şöyle sürdür-
dü: “Vatandaşların otur-
duğu binalarda yıkıntılar 
var. Şu anda jandarmanın 
bahçesine bir karargah 
kurduk, bütün birimleri 
buraya topladık. Elimiz-
deki imkanlarla oralara 
müdahale etmeye çalışı-
yoruz. ”

Hatay’da 
iki devlet 
hastanesi 
yıkıldı

Merkez üssü Kahraman-
maraş'ın Pazarcık ilçe-

si olan ve 10 ili etkileyen dep-
remden etkilenenler için Or-
du'da yardım kampanyası 
başlatıldı. Belediye çalışanla-
rı tarafından paketlenen eşya-
lar, deprem bölgesine gönde-
rilecek.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Mehmet Hilmi Güler, "Sa-
bah ilk saatlerde bizim ilkyar-
dım ve kurtarma ekibimiz, 
bununla birlikte 5 bin kişilik 
mobil mutfak tırımız yola çık-
tı. Valiliğimiz ile birlikte koor-
dinasyon içerisinde çalışma-
larımızı sürdürüyoruz." dedi. 
Ordu Valiliğinden yapılan ya-

zılı açıklamada ise depremden 
etkilenen vatandaşlar için ay-
ni ve nakdi yardım çalışması-
nın başlatıldığı kaydedilerek, 
nakdi yardımda bulunmak is-
teyenlerin, Ordu Kamu Hiz-
metleri ve Sosyal Hayatı Des-
tekleme Derneğinin Vakıf-
bank Ordu Şubesindeki TR13 
0001 5001 5800 7285 9921 36 
nolu hesaba bağışta bulunabi-
lecekleri belirtildi.

Ayni yardımda bulunmak 
isteyenlerin ise ihtiyaç duyu-
lan battaniye ve hijyen malze-
melerini AFAD koordinesin-
deki Ahmet Cemal Mağden 
Huzurevi deposuna teslim et-
meleri istendi. " ORDU

Ordu'da deprem için 
yardım kampanyası

Genel Başkan Kerem Kınık 
başkanlığında Etimes-
gut'taki Türk Kızılay Afet 

Operasyon Merkezi'nde toplanan 
Türk Kızılay ekipleri, deprem böl-
gesindeki arama kurtarma ve ko-
ordinasyonunu ele aldı. İlk çalış-
maların hemen ardından bölgeye 
hareket eden Türk Kızılay Başka-
nı Dr. Kerem Kınık, “Kızılay olarak 
amacımız hiç kimseyi aç ve açıkta 
bırakmamaktır” dedi.

Tüm Türkiye’yi kan bağışına 
davet ediyoruz 
Kınık, "Deprem sonrası devle-

timizle birlikte vatandaşımızı so-
ğukta aç ve açıkta bırakmayacağız" 
diye konuşurken, şöyle devam et-
ti: "Kan bankalarımızdaki ulusal 
stoklarımızdan ihtiyaç duyulabi-
lecek tüm kan gruplarını hastane-
lere sevk ettik. Bu anlamda Türki-
ye'nin her tarafındaki vatandaşla-
rımızı kan bağışına davet ediyoruz. 
İlerleyen saatlerde yaralı sayımız 
ve kan ihtiyacı artabilir." 

Akşam saatlerinde kan bağışı-

na koşan herkese te-
şekkür dileklerin-
de bulunan Kınık, 
“Kan, uzun süre sak-
lanamayan bir te-
davi aracı. Miad sü-
relerini zamana 
yayabilmek için önü-
müzdeki günlerde de 
vatandaşlarımızı kan merkezleri-
nize bekliyoruz” şeklinde konuştu. 

Deprem bölgesindeki hava ko-

şullarının kötü ol-
duğuna işaret eden 
Kınık, "Türkiye'nin 
9 afet bölge müda-
hale merkezinden 
çadırlarımızı ve tır-
larımızı 7 vilayeti-
mize sevk ediyoruz. 
Şu an AFAD koordi-

nasyonunda depolarımızdaki bü-
tün kapasitelerimizi boşaltıyoruz. 
Dolayısıyla Kızılay lojistik ekip-

lerimiz ve afet ekiplerimiz sahaya 
bütün kapasitelerimizi seferber 
ediyorlar" bilgisini verdi.

“Acil yardım içerisinde öncelik-
le barınma ihtiyaçlarının karşı-
lanması için çadır, yatak, battani-
ye, ısıtıcılar, mutfak malzemeleri, 
kuru gıda var. Kan hizmetleri nok-
tasında da sevkiyatlarımız devam 
ediyor” diyen Kınık, vatandaşla-
rın elinin tutulacağının da altını 
çizdi.

Kerem KınıkKerem Kınık
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Türkiye, 17 Ağustos 1999 yı-
lında Gölcük’te 7,4’lük dep-
remle sarsılmıştı. 18 bine 

yakın kişinin hayatını kaybettiği 
Gölcük depreminden 24 yıl sonra 
bu kez 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde mer-
kez üssü Kahramanmaraş Pazarcık 
ve Elbistan olan iki deprem ile yi-
ne sarsıldık. 10 ilde yüzlerce bina-
nın yıkımına neden olan depremde 
arama kurtarma çalışmaları devam 
ederken bölge için yardım çağrıları 
tüm hızıyla sürüyor.

Bu zor günde iş dünyası deprem 
için kenetlendi. Kriz masaları ku-
ran, yardım ve destek için seferber-
lik ilan eden iş dünyası, “Hepimizin 
bugüne kadar öncelikli gördüğü-
müz tüm başlıklar rafa kaldırılmış-
tır. Tek gündemimiz ve önceliğimiz 
depremin neden olduğu bu yaraları 
bir an evvel sarmak, 85 milyon ola-
rak kenetlenmektir. İş dünyası ola-
rak üzerimize düşen görevi yerine 
getirmek için seferberiz” mesajı-
nı verdi.

Türkiye’yi üzüntüye boğan dep-
rem için iş dünyası kenetlendi. 
‘Milletimizin ve devletimizin ya-
nındayız’ mesajı veren iş dünya-
sı temsilcileri, “Gün kenetlenme 
günü. Önceliklerimizi bir kenara 
bırakarak depremin neden oldu-
ğu yaraları sarmak için seferber ol-
duk” açıklamasında bulundu. Kriz 
masası oluşturan ve yardımları ko-
ordine etmek üzere harekete ge-
çen iş dünyası, acil ihtiyaçların ya-
nında yapısal yardımlar için ‘Üze-
rimize düşeni yapacağız’ mesajını 
verdi.

TOBB Başkanı 
Rıfat Hisarcık-
lıoğlu: Deprem-
den etkilenen ille-
rimiz için Oda ve 
Borsalarımızla 

koordinasyon içinde çalışıyoruz. İş 
dünyası olarak dün olduğu gibi bu-
gün de milletimizin, devletimizin 
yanında olacağız. Vefat eden vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet, yara-

lılara acil şifalar dilerim. Gün birlik 
olma günü.

DEİK Başkanı 
Nail Olpak: Geç-
miş olsun güzel ül-
kem. İçimiz yanı-
yor. Kahraman-
maraş merkezli 

depremde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet, yara-
lılarımıza acil şifalar dilerim.

 
İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Baş-
kanı Şekib Av-
dagiç: Kahra-
manmaraş'ta 7,4 
ve Gaziantep'te 

6,5 ile 6,4 büyüklüğünde depremler-
le hem de zorlu kış şartlarında çok 
büyük bir acı yaşıyoruz. Büyük feda-
karlıkla sürdürülen kurtarma çalış-
malarını ve gelişmeleri dikkatle ve 
üzüntüyle takip ediyoruz. Milleti-
mizin başı sağ olsun. İstanbul iş 
dünyası olarak acılarımızın en hızlı 
şekilde sarılması için bölge halkı-
mızın ve devletimizin her türlü yar-
dımla yanında olacağız.

 
Ege Bölgesi Sa-
nayi Odası (EB-
SO) Başkanı En-
der Yorgancılar: 
Kahramanma-
raş’ta meydana 

gelen ve birçok ilimizi etkileyen yı-
kıcı deprem nedeniyle vatandaşla-
rımıza, ülkemize çok büyük geçmiş 
olsun. Can kayıplarımız var, başı-
mız sağolsun. Tüm imkanlarla, 
planlı bir seferberlikle sürecin yü-
rütülmesini umuyorum. Şimdi bir-
lik zamanı. Ne gerekiyorsa yapmaya 
hazırız.

 
İstanbul Ticaret 
Borsası (İSTİB) 
Başkanı Ali Ko-
puz: Deprem son-
rasında can kaybı-
nın artmaması, 

yaralılarımızın hastanelere hızla 
ulaşabilmesi ve göçük altındaki va-
tandaşlarımızın hızla kurtarılabil-

mesi için devletimizin yaptığı açık-
lamalara itibar etmeli, uyarılara uy-
gun davranmalıyız. İş dünyası 
olarak bizler de devletimize destek 
olmak, vatandaşlarımızın yaraları-
nı sarmak için yardım çalışmaları-
na başladık. Birçok ilimizi etkileyen 
depremde hayatını kaybeden vatan-
daşlarımıza Allah'tan rahmet, yara-
lılarımıza acil şifalar diliyorum. Du-
alarımız göçük altındaki kardeşleri-
miz için. İnşallah can kaybı artmaz.

 
Türkiye İktisadi 
Girişim ve İş Ah-
lakı Derneği Yö-
netim Kurulu 
Başkanı Ayhan 
Karahan: Kahra-

manmaraş'ta sabaha karşı meydana 
gelen ve 10 ilde hasara neden olan 
depremde canlarını kaybeden va-
tandaşlarımıza Allah'tan rahmet 
yaralılarımıza acil şifalar diliyo-
rum. Aziz milletimizin başı sağ ol-
sun. Devletimiz depremin yaraları-
nı sarmaya muktedir ve teyakkuz 
halindedir. Depremzedelerin yara-
larını sarmak ve afetin üstesinden 
bir an evvel gelebilmek için milletçe 
seferber olmalıyız.

 
Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun 
Küçükoğlu: Dep-
rem kuşağında yer 
alan ülkemizde 

meydana gelen depremler nedeniy-
le büyük acılar yaşadık, yaşamaya 
da devam ediyoruz… Bu son deprem, 
güvenli binalara sahip olmamızın 
hayati önem taşıdığını hepimize bir 
kez daha hatırlattı. Enkaz altında 
kalan vatandaşlarımıza en kısa sü-
rede sağ salim ulaşılması en büyük 
temennimiz. Yaşanılan bu felaketin 
en az can kaybı ve hasarla atlatılma-
sını diliyoruz. Başta bölgedeki va-
tandaşlarımız olmak üzere tüm ül-
kemize geçmiş olsun. Depremde ha-
yatını kaybeden vtandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil 
şifalar diliyorum.

İş dünyası deprem felaketine karşı tek yürek

Gün kenetlenme 
günüdür

85 milyonun yüreklerini yakan deprem sonrası iş dünyasının önde gelen 
örgütlerinin başkanları kenetlenme mesajı verdi. 

Başkanlar, afet bölgelerine yönelik yardım çalışmalarında güç birliği çağrısı 
yaparken, "Tek bir gündemimiz var. O da yaraları bir an evvel sarmak. 

Üzerimize düşenini yapacağız" dedi.

Şubeler herkese açık
MÜSİAD ASKON İSO

Tüm gücümüzle varız Sorumluluk alacağız
Deprem nedeniyle MÜSİAD Genel Başkanı 
Mahmut Asmalı başkanlığında MÜSİAD 
Kriz Masası oluşturuldu. Afet bölgesindeki 
şubelerden gelen acil ihtiyaç talepleri kriz 
merkezinde toplanarak koordinasyon 
halinde yetkili makamlara iletiliyor.  MÜSİAD 
Genel Başkanı Mahmut Asmalı yaptığı 

açıklamada, “Kahramanmaraş merkezli ve bölgedeki 
illerimizde de hissedilen şiddetli deprem nedeniyle 
milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, vefat eden 
vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.  MÜSİAD olarak, depremden etkilenen bölgelerde 
bulunan şubelerimiz nezdinde gelişmeleri yakından 
takip ediyoruz. Bununla birlikte oluşturulan MÜSİAD Kriz 
Masası ile ilgili makamlarımızla tam koordinasyon halinde 
depremden etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarımızı 
başlattık. MÜSİAD Gaziantep Şube Binamız tüm 
depremzedelerimize açıktır” ifadelerini kullandı. 

ASKON Başkanı Orhan Aydın, iş dünyası 
olarak tüm güçleri ile sorumluluklarını 
yerine getirmek için hazır olduklarını 
duyurdu.  Aydın açıklamasında “Öncelikle 
depremde vefat eden vatandaşlarımıza 
Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar 
diliyorum.  ASKON olarak tüm gücümüzle 

milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu belirmek 
istiyoruz. Bu bağlamda genel merkez deprem koordinasyon 
kurulumuzu oluşturarak bölge illerimize ulaştırılmak üzere 
battaniye, ısıtıcı, çadır, yatak, nevresim takımı, yastık, hijyen 
seti, bebek maması, su, gıda kolisi gibi ihtiyaçların temini 
noktasına çalışmalarımızı ivedi bir şekilde sürdürdüğümüz 
gibi yetkililerden gelecek talepler doğrultusunda da 
üzerimize düşen sorumluluklarımızı tüm gücümüzle yerine 
getirmeye hazır olduğumuzu belirmek istiyoruz. Bu vesile ile 
milletimize başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz” 
ifadelerinde bulundu.

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Bahçıvan, Kahramanmaraş 
Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde yaşanan 
depreme ilişkin şunları söyledi: “Ülke 
olarak Kahramanmaraş Pazarcık ilçemizde 
yaşanan şiddetli depreminin yarattığı 
yıkımın acısını yaşıyoruz. Hayatını kaybeden 

tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. İlk andan 
itibaren depremin etkilerinin yaşandığı tüm illerimizde 
devletimizin başlattığı arama kurtarma çalışmalarının en hızlı 
şekilde başarıya ulaşmasını ve yaralı vatandaşlarımızın bir an 
önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Yakınlarını 
kaybeden vatandaşlarımıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz.  
Depremin yaralarının en kısa sürede sarılabilmesi için 
devletimizin yaptığı çalışmalara destek olmaya, TOBB’un 
koordinasyonunda hazır olduğumuzu ve yaraların sarılması 
çalışmalarında üzerimize düşen her türlü sorumluluğu 
alacağımızı ifade etmek istiyorum. 

Depreme dayanıklı 
yapılar için seferberlik

Türkiye’de kaynak sektörünün 60 yıllık 
köklü şirketi Gedik Kaynak’ın bünyesinde 
yer aldığı Gedik Holding’in Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Gedik, “Hepimize geçmiş 
olsun. Depremde hayatını kaybeden 
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
yaralılara acil şifalar diliyorum. Halen arama 

kurtarma çalışmalarında görev yapanların  Allah yardımcısı 
olsun. Çok üzgünüm ki Türkiye deprem kuşağında bir ülke 
olmasına rağmen bir kez daha depreme dayanıklı binalar 
yapmadığımızı gösterdi. Dayanıklı binalar inşa etmek 
konusunda bir seferberlik başlatmamız gerekiyor.” diye 
konuştu. Gedik, “Depreme karşı önlem alabiliriz. Bunun için 
her kesime büyük rol düşüyor. Çelik sektörü olarak birlikte 
hareket etmemiz gerektiğini, depreme dayanıklı yapılar için 
bir seferberlik başlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz 
Gedik olarak bu konudaki bilincin artırılması için elimizden 
gelen maddi manevi her türlü desteğe hazırız” dedi.

İhtiyaçlar için hazırız 
TÜRKONFED

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu 
(TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı 
Süleyman Sönmez yaptığı açıklamada 
“Bu zor günleri birlik beraberlik ve 
dayanışma ruhuyla hareket ederek 
aşacağız. İlk aşamada depremden etkilenen 
10 kentimizdeki 5 federasyonumuz 

ve 44 derneğimizin başkanları ile iletişime geçerek, 
Valiliklerimizde oluşturulan Deprem Kriz Koordinasyonu’na 
aktif destek ve katkı vermelerini, eşgüdümlü hareket 
etmelerini istedik. Bu kapsamda federasyon ve 
derneklerimiz, kendi bölgelerindeki ihtiyaçların tespiti için 
çalışmalarını sürdürüyor” dedi. Sönmez, “ TÜRKONFED 
içindeki Deprem ve Afet Kriz Yönetimi Ekiplerimiz, arama 
kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından 
bölgelere giderek, insani ve ekonomik ihtiyaçları tespit 
edecek” diye konuştu.

İzmir 
Ticaret 

Odası 
Yaraları 

saracağız
İzmir Ticaret Odası Yö-

netim Kurulu Başkanı 
Mahmut Özgener, böl-

gede yaşananları ya-
kınen takip ettiklerini 
söyleyerek, “ Bizler İz-

mir’de 30 Ekim 2020’de 
yaşadığımız 6.9 büyük-

lüğündeki sarsıntıda, 
depremin acı yüzünü 

tecrübe etmiş, yarala-
rımızı sarmak için se-

ferber olmuştuk. Şimdi 
aynı duyguyu 10 ilimizde 

göçük altında kurtarıl-
mayı bekleyen vatan-

daşlarımız için hissedi-
yoruz. Afetin yaralarını 

daha hızlı sarmak için 
hepimize büyük sorum-
luluklar düştüğünün bi-
lincindeyiz. Depremden 

etkilenen illerimiz için 
Valiliğimiz ve çatı kuru-

luşumuz Türkiye Oda-
lar ve Borsalar Birliği ile 
koordinasyon içinde ça-

lışmaktayız. Depremin 
ardından iletişim kanal-

larımızı devreye sokarak 
tüm üyelerimize acil kan 
bağışı çağrısında bulun-
duk. Tüm imkanlarımızı 
seferber ederek deprem-

zedelerimizin yaraları-
nı sarmak için çalışaca-

ğız” dedi. 
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Tüm başlıklar rafa kalktı
Ege İhracatçıları Birliği

ATO

EGİAD İzmir Ticaret Borsası

"Deprem Yardım Masası" kurdu

Her desteğe hazırız Milletimizin yanındayız
Ege İhracatçıları Birliği Başkanı Jak Eskinazi 
açıklamasında, "10 ilimizde büyük yıkıma 
yol açan, 81 ilde 85 milyon vatandaşımızın 
kalplerinde tarifi imkânsız büyük üzüntüye 
yol açan deprem sonrasında Türkiye’nin tek 
gündemi depremin yaralarını sarmaktır. 
Hepimizin bugüne kadar öncelikli gördüğü 

tüm başlıklar artık rafa kaldırılmıştır. Uluslalararası Yardım 
Çağrısına çıktığımız ortamda, iş dünyası olarak bugüne 
kadar dillendirdiğimiz tüm gündemlerimiz tali hale gelmiştir. 
İlk etapta; kışlık giysi, çorap, iç giyim, kışlık ayakkabı, bot, 
battaniye, polar, uyku tulumu, kuru gıda ve bebek bezi talebi 
geldi. Bu malzemeleri bağışlayacak üyelerimizden toplamak 
için bir depo kiralıyoruz. Bu depoda toplanacak malzemeleri 
AFAD koordinasyonunda, AFAD’ın istediği noktalara teslim 
edeceğiz. Kısa süre içinde bu konuda detaylı bir duyuruya 
çıkacağız. Tüm kaynaklarımızı depremin yaralarını sarma 
kararı aldık" diye konuştu.

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni 
Yelkenbiçer, “Kurum olarak her türlü 
desteğe ve yardıma hazırız. İzmir’deki 
STK, Odalar ve kamu kurumlarıyla 
koordinasyon içerisindeyiz. Yakın 
zamanda kardeş dernek olduğumuz ve 

ziyaret ettiğimiz GAGİAD Gaziantep İş İnsanları Derneği 
ve Hatay Genç İş İnsanları Derneği- HAGİAD ile hemen 
deprem sonrasında irtibat kurduk. Onlar vasıtasıyla 
bölgeden haberleri alıyor, gelişmeleri ve olası ihtiyaçları 
yakından takip etmeye çalışıyoruz. İzmir Depremi 
sonrasında kent halkı olarak nasıl bir araya geldiysek, 
tek yürek olduysak şimdi aynısını Kahramanmaraş, 
Gaziantep, Hatay ve diğer etkilenen illerimiz için de 
yapacağız. Bu zor zamanda her türlü yardıma hazırız. 
Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunar, 
yaralılara acil şifalar dileriz” dedi.

İzmir Ticaret Borsası Başkanı 
Işınsu Kestelli deprem mesajı gün 
birlik olma günü diyerek, “Acımız 
çok büyük. Depremde hayatını 
kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyor; enkaz altında kalan 
vatandaşlarımıza en kısa sürede 

ulaşılmasını temenni ediyorum. Gün birlik olma 
zamanı. İzmir Ticaret Borsası olarak, ilimizdeki diğer 
ekonomi STK’larıyla birlikte; devlet kurumları ve 
yerel yönetimlerle iş birliği içinde var gücümüzle 
depremzede vatandaşlarımızın yanında olmak için 
harekete geçmiş durumdayız. Bu zor süreçte tüm 
vatandaşlarımızı sağduyulu davranmaya, spekülatif 
haberlere itibar etmemeye ve başta yardım çalışmaları 
olmak üzere tüm konularda resmî açıklamaları 
beklemeye davet ediyorum. Milletimizin başı sağ 
olsun” dedi.

Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB), Kahramanmaraş mer-

kezli olarak meydana gelen ve 10 ili 
etkileyen depremlerde, enkaz altın-
da kalan vatandaşlara hızlı ulaşılma-
sı için harekete geçti. Enkaz altında 
kalan vatandaşlara 48 saat içerisin-
de ulaşmanın önemli olduğunu ha-
tırlatan TMB, “Tüm Türkiye’ye geç-
miş olsun dileklerimizi iletiyoruz. 
Depremin ardından üyelerimize ola-
sı ihtiyaçlar konusunda çağrıda bu-
lunduk. Yetkili mercilerden Birliği-
mize ulaşan iş makinesi gibi taleple-
rin hızlıca karşılanması noktasında 
da koordinasyon sağlayacağız” açık-
laması yaptı.

Türkiye Müteahhitler Birliği 
(TMB), Kahramanmaraş merkezli 
olarak meydana gelen ve 10 ili etkile-
yen depremlerde enkaz altında kalan 

vatandaşlara 48 saat içerisinde ulaş-
manın önemli olduğunu hatırlata-
rak, üyelerine iş makinelerini enkaz 
kaldırma çalışmalarına yönlendir-
me çağrısında bulundu.  Depremde 
hayatını kaybedenlerin yakınlarına 
baş sağlığı, yaralılara acil şifa dile-
yen Türkiye Müteahhitler Birliği, şu 
açıklamada bulundu: “Tüm Türki-
ye’ye geçmiş olsun dileklerimizi ile-
tiyoruz. Bu tür afetlerde zor durum-
da kalan ve adeta hayata tutunmaya 
çalışan insanlara ilk 48 saat içerisin-
de ulaşabilmenin ayrı bir öneme sa-
hip olduğu hepimizce bilinmekte-
dir. Bu kez mevcut ağır kış şartları 
da göz önünde bulundurulduğunda, 
zamanla olan yarış daha da önemli 
bir hâl almaktadır. Depremin ardın-
dan üyelerimize olası ihtiyaçlar ko-
nusunda çağrıda bulunduk. Bugüne 

kadar bu tür felaketlerde TMB üye-
lerinin sergilemiş olduğu gayret ve 
vermiş oldukları yoğun destek dik-
kate alındığında, özellikle depremin 
yaşanmış olduğu şehirlerimizde ve/
veya yakın bölgelerde faaliyetleri bu-
lunmakta olan üyelerimizin mevcut 
deprem enkazının kaldırılmasına 
yönelik çalışmalara destek vermek 
üzere öncelikle yetkili mercilerden 
gelecek taleplere uygun olarak ve yi-
ne yetkili mercilerle koordineli bir 
şekilde makine/ekipman desteğin-
de bulunmalarının, bu olumsuz tab-
lonun bir an evvel ortadan kaldırıl-
masına katkı sağlayacağı değerlen-
dirilmektedir. Yetkili mercilerden 
Birliğimize ulaşan iş makinesi gibi 
taleplerin ivedilikle karşılanması 
noktasında da koordinasyon sağla-
yacağız.”

TMB: iş makineleri ile 
yardıma hazırız Ankara Ticaret Odası 

(ATO) Başkanı Gürsel 
Baran, Oda üyelerinin 
depremden zarar gören 
bölgelere gıda ve ihtiyaç 
maddesi ulaştırmalarına 
yönelik koordinasyonu 

sağlamak üzere "Deprem Yardım Masası" 
kurduklarını belirterek, "Üyelerimiz, 
yardımlarını ATO'ya başvurarak deprem 
bölgelerine ulaştırabilir." ifadesini 
kullandı Baran, yaptığı yazılı açıklamada, 
7,7 büyüklüğündeki, merkez üssü 
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 
ve çok sayıda ilde hissedilen depremden 
zarar gören bölgelere yardım için 
68 meslek komitesi aracılığıyla 
ihtiyaç tespit ve temin çalışmalarına 
başlandığını bildirdi. Bu konuda İçişleri 
Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD), Ankara Valiliği 
ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) koordinasyonunda çalıştıklarına 
işaret eden Baran, gerekli yardım 
malzemelerinin toplanması için Oda 
üyelerine çağrıda bulundu.
Yardıma davet ediyoruz

Baran, yardımların ulaştırılmasını 
koordine etmek üzere "Deprem Yardım 
Masası" kurduklarını belirterek, şunları 
kaydetti: "Depremden etkilenen 
vatandaşlarımızın acısını en derinden 
hissediyor ve paylaşıyoruz. Şimdi 
ülkemiz için tek yürek olma vakti. Tüm 
üyelerimizi depremden zarar gören 
vatandaşlarımız için yardıma davet 
ediyorum. Kış mevsiminin kendini en 
çok hissettirdiği bugünlerde birlik, 
beraberlik ve dayanışma içinde 
kenetlenerek acımızı paylaşıp, uğranan 
zararı azaltmaya çalışacağız. Üyelerimiz, 
yardımlarını ATO'ya başvurarak deprem 
bölgelerine ulaştırabilir." Öte yandan, 
ATO'nun ilgili komitelerinin üyeleri de 
Türkiye Seyahat Acentaları Birliğinin 
(TÜRSAB) desteği ve valiliklerin 
organizasyonuyla, deprem bölgelerinde 
evleri hasar gören vatandaşların 
başkente ücretsiz taşınması ve ücretsiz 
konaklamaları konusunda çalışmalara 
başlarken, Oda üyesi öğrenci yurdu 
işletmeleri de depremzedelerin 
konaklaması için boş yatakları tahsis 
edecek.
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TÜRKIYE 4’ÜNCÜ SEVIYE ALARM ILAN ETTI

Dünya yardıma koştu

Türkiye’nin 4’üncü seviye 
alarm ilanına uluslarara-
sı çevreler sessiz kalma-

dı. İlk adım Bakü’den geldi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı 

İlham Aliyev’in talimatı üzerine 
Azerbaycan Olağanüstü Haller 
Bakanlığı, Türkiye’ye 370 kişilik 
arama kurtarma ekibinin gönde-
rileceğini duyurdu. Talimat ge-
reği, çadır ve tıbbi malzemeler-
den oluşan yardım uçağı da Tür-
kiye’ye hareket edecek. 

İkinci açıklama KKTC’den gel-
di. Başbakan Ünal Üstel, ilk etap-
ta 30 kişilik sivil savunma ekibiy-
le 8 özel donanımlı araç gönderdi. 

Dün öğlen Girne Limanı’ndan 
yola çıkan gemideki ilk sivil sa-
vunma ekibi, Gaziantep’te görev 
alacak. 10 kişilik bir ekip de Adı-
yaman’daki çalışmalara katıla-

cak. 
Bir acil yardım ekibi de Mosko-

va’dan yola çıktı. Rusya Acil Du-
rumlar Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamaya göre, Türkiye’ye 100 
kişilik kurtarma ekibini taşıyan 2 
adet İl-76 uçağının gönderilmeye 
hazır olduğu bildirildi. 

Türkiye'nin de katılımcıları 

arasında yer aldığı AB Sivil Ko-
ruma Mekanizması da harekete 
geçirildi. 

AB Komisyonu'nun kriz yöne-
timi ve insani yardımlardan so-
rumlu üyesi Janez Lenarcic, AB 
Acil Durum Müdahalesi Koordi-
nasyon Merkezi’nin Avrupa ge-
nelinden kurtarma ekiplerinin 

gönderilmesini koordine ettiğini 
belirtti ve ekledi: “AB üyesi 13 ül-
kenin arama kurtarma ekipleri şu 
anda yolda.”

Almanya “Yardıma hazırız” 
açıklaması yaparken; İsrail de 
“Yardım gönderiyoruz” dedi. İs-
rail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, 
süratle bir yardım programı ha-

zırladıklarını söyledi. 
Yunanistan, kurtarma ekibi 

EMAK'ın üst seviye üyelerinden 
25'ini Türkiye'ye gönderdiğini 
açıkladı. 

Polonya da dün geç saatlerde 
Türkiye'ye 76 itfaiyeci ile 8 ara-
ma kurtarma köpeğini gönderdi-
ğini açıkladı. 

NATO ve AB'nin dışında 
45 ülke, Türkiye’ye yardım 
eli uzattı. Azerbaycan 370, 
Rusya 100, İngiltere 76, 
KKTC 30, Yunanistan 25, 
Polonya 76 kişilik yardım 
ekiplerini gönderdi.  
Rus işgaline direnen 
Ukrayna bile "Yardıma 
hazırız" dedi.

4’üncü 
seviye 
alarm neyi 
kapsıyor?
Dördüncü seviye alarm 
kapsamı, acil durumlar 
ve çok ciddi tehlikelere 
karşı kullanılan en yüksek 
seviye alarmdır.  
Örneğin, bir doğal afet 
durumunda, dördüncü 
seviye alarm, halkın acil 
bir şekilde evlerinden 
ayrılması gerektiğini 
belirtebilir.  
Türkiye'de dördüncü 
seviye alarm, salgın 
hastalıklar veya 
benzer durumlarda 
hükümet tarafından 
uygulanabilecek bir 
tedbir düzeydir. Bu alarm 
seviyesi, belirli bölgelerde 
ya da tüm ülkede sosyal 
mesafeyi korumanın, toplu 
taşımayı sınırlandırmanın 
veya belli etkinliklerin 
yasaklanması gibi 
önlemleri içerebilir.  
Ancak, her durumda 
dördüncü seviye alarm 
kapsamının tam olarak 
ne olduğu hükümet 
tarafından belirlenir  
ve değişebilir.

Liderlerden Ankara'ya 
başsağlığı mesajı yağdı

Türkiye’yi vuran depremlerin 
ardından dünya liderlerin-

den destek mesajları yağdı. 
ABD

 ABD Başkanı Joe Bi-
den, Twitter hesabın-
dan şu mesajı paylaştı: 

“Türkiye ve Suriye'de meydana 
gelen depremin yol açtığı can 
kaybı ve tahribattan derin üzün-
tü duyuyorum. Ekibime, Türkiye 
ile koordineli olarak durumu ya-
kından izlemeye ve gerekli her 
türlü yardımı sağlamaya devam 
etmeleri talimatını verdim.” 
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı 
Jake Sullivan da "Türkiye hükü-
meti ile koordinasyon halinde 
durumu yakından izlemeye de-
vam edeceğiz" diye konuştu.
RUSYA

 Rus lider Vladmir Putin,  
yayınladığı mesajında, 
"Ülkenizde meydana ge-

len deprem kaybı ve büyük yıkım-
lar nedeniyle derin başsağlığı di-
leklerimi kabul edin. Ölenlerin ai-
lesi ve yakınlarına üzüntü ve 
desteğimi, felaket sonucu yarala-
nanlar için de acil şifalar dileğimi 
iletmenizi rica ederim" dedi.
NATO

 NATO Genel Sekreteri 
Jens Stoltenberg,  yar-
dım seferberliği ettiğini 

duyurdu: “Türkiye ile tam daya-
nışmadayız. Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve Dışişleri Bakanı Ça-
vuşoğlu'yla temastayım. NATO 
müttefikleri şu anda destek için 
seferber olmuş durumda.”
YUNANİSTAN

 Yunanistan Başbakanı 
Kiriakos Miçotakis 
“Depremi derin bir 

üzüntüyle öğrenmiş bulunmak-
tayız. Hayatını kaybedenlerin ai-
lelerine başsağlığı diliyoruz tüm 
kalbimiz sizinle. Acil durum ilan 
ettik, bölgeye hemen yardım 
göndereceğiz" dedi. 

HOLLANDA

 Hollanda Başbakanı 
Mark Rutte, "Duaları-
mız bu ciddi doğal afet-

ten etkilenen herkesle birlikte. 
Hollanda'dan bir arama kurtar-
ma ekibi bugün bölgeye gidecek" 
ifadelerini kullandı.
UKRAYNA

 Ukrayna lideri Vlodimir 
Zelensky, “dost” Türk 
halkına mümkün olan 

her türlü yardımı sunmaya hazır 
olduklarını söyledi: "Türkiye'de-
ki depremin sonucunda yüzlerce 
insanın yaşamını yitirdiği ve ya-
ralandığı haberleriyle şok oldum. 
Kurbanların ailelerine başsağlı-
ğı, yaralılara acil şifalar dilekleri-
mizi sunuyoruz. Dost Türk halkı-
nın yanındayız ve gereken yardı-
mı sağlamaya hazırız.”
İSRAİL 

 İsrail Cumhurbaşkanı 
Isaac Herzog ise sosyal 
medya hesabından İb-

ranice, Türkçe ve İngilizce pay-
laşımda bulundu: "İsrail halkı 
adına,  deprem felaketi nedeniy-
le derin üzüntülerimi bildiri-
rim." İsrail devletinin "mümkün 
olan her yolla yardım gönderme-
ye her zaman hazır olduğunu" 
belirten Herzog, kalplerinin bu 

acı zamanda Türk halkının ve 
yas içindeki ailelerin yanında ol-
duğunu vurguladı.
FİNLANDİYA

 Finlandiya Cumhurbaş-
kanlığı, Twitter hesabı 
üzerinden yaptığı açık-

lamada, ülkenin Cumhurbaşkanı 
olan Sauli Niinistö'nün Cumhur-
başkanı Erdoğan'a bir mektup 
gönderdiğini belirtti. Yapılan 
açıklamanın devamında ise baş-
sağlığı ve taziye dilekleri yer aldı.
İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı 
Rishi Sunak, “Bu sabah 
düşüncelerim Türkiye 

ve Suriye halkıyla, özellikle de 
mahsur kalanları kurtarmak için 
yiğitçe çalışan ilk müdahale 
ekipleriyle. Birleşik Krallık elin-
den gelen her şekilde yardıma 
hazırdır” ifadelerini kullandı.
SIRBİSTAN

Sırbistan Cumhurbaş-
kanı Aleksandar Vucic, 
Twitter'dan yaptığı pay-

laşımda, “Sırbistan bu zor zaman-
larda yanınızdadır ve gerekli tüm 
yardımı sağlamaya hazırdır” dedi.
AVUSTURYA

Avusturya Cumhur-
başkanı Alexander Van 
der Bellen, “Dayanış-

mamız ve düşüncelerimiz, bu fe-
ci trajediden etkilenenlere ve 
arama kurtarma çalışmalarına 
katılan herkesle birliktedir” pay-
laşımında bulundu.
FRANSA

Fransa Cumhurbaşka-
nı Emmanuel Macron, 
“Korkunç görüntüler 

geliyor. Fransa mahalli halka 
acil yardım sağlamaya hazırdır. 
Yaslı ailelere başsağlığı diliyo-
ruz” dedi.
İSPANYA

İspanya Başbakanı 
Pedro Sanchez de tivit 
attı: "Tarihlerinin en 

büyük depremlerinden biri kar-
şısında Türkiye ve Suriye ile da-
yanışma içerisindeyim.”
İTALYA

İtalya Cumhurbaşkanı 
Sergio Mattarella da 
Ankara’ya mesaj gön-

derdi: “Bu yas anında İtalya, dost 
Türk halkının acısına dayanış-
ma duygularıyla yakındır.”
ALMANYA

Almanya Cumhurbaş-
kanı Frank Walter Ste-
inmeier de sosyal medya 

hesabından yaptığı paylaşımda, 
depremde hayatını kaybedenle-
rin yakınlarına başsağlığı diledi.

Suriye’deki depremde 
en az 574 ölü
Merkez üssü Kahramanma-

raş’ın Pazarcık ilçesi olan 
7.7 büyüklüğündeki depremde 
Suriye’nin çeşitli bölgelerinde 
en az 574 kişi yaşamını yitirdi, 
yüzlerce kişi yaralandı. 

Deprem Suriye'nin İdlib, Ha-
lep, Hama, Lazkiye, Tartus ve 
Rakka illerinde de şiddetli his-
sedildi, büyük yıkımlar meyda-
na geldi.

Beşşar Esed rejiminin haber 
ajansı SANA'nın haberine göre, 
depremde Halep, Hama ve Laz-
kiye illerinde rejim kontrolün-
deki bölgelerde 371 kişi hayatı-
nı kaybetti, bin 89 kişi yaralandı. 
Suriye'nin kuzeyinde muhalif-
lerin kontrolündeki bölgelerde 
de onlarca bina yıkıldı veya ha-
sar gördü. Suriye İnsan Hakları 

Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Be-
yaz Baretliler), yerel sağlık ku-
ruluşları ve yerel kaynaklardan 
derlenen bilgiye göre, Suriye'nin 
kuzeyinde farklı yerleşim yer-
lerinde en az 203 sivil hayatını 
kaybetti, yüzlerce sivil yaralan-
dı. Buna göre, İdlib'de 100, Afrin 
ve Halep'te batı kırsalında ise en 
az 103 sivil yaşamını yitirdi. Ara-
ma kurtarma çalışmaları devam 
ediyor.

Depremler dünya basınında 
da geniş yer aldı. New York 

Times depremin İsrail'den bile 
hissedildiği bilgisini paylaşarak 
felaketin boyutuna vurgu yap-
tı. CNN International ve Insider 
haberinde depremin 300 kilo-
metre öteden dahi hissedildiği, 
depremi hisseden ülkeler ara-
sında Lübnan'ın da olduğu bilgi-
sine yer verdi. Washington Post 
gazetesi, Türkiye'deki depremle-
rin ardından İtalya'nın tsunami 

alarmı verdiğini yazdı.
Haberde "İtalyan makamları 

Türkiye'de meydana gelen dep-
remlerin ardından kıyıları için 
tsunami alarmı verdi, alarm da-
ha sonra kaldırıldı" ifadesine yer 
verildi.

Yunan In.gr depremin Mısır ve 
Gürcistan'da da hissedildiğini 
okurları ile paylaştı.

Bloomberg, bölgede son yılla-
rın en büyük depreminin gerçek-
leştiğini yazdı.

NY Times: “İsrail’den hissedildi”

Yunanistan Yunanistan 
Başbakanı Başbakanı 

Kiriakos Kiriakos 
Miçotakis bu Miçotakis bu 

arşiv fotoğrafta arşiv fotoğrafta 
Samos Samos 

Adası'ndaki Adası'ndaki 
arama kurtarma arama kurtarma 

ekipleriyle ekipleriyle 
görüşüyor.görüşüyor.
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Depreme hazırlığı beka sorunu olarak gören 
Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu:

Kriz yönetiminden risk 
yönetimine geçmeliyiz

Afetlere hazırlık olmadan 
kalkınma olamayacağı-
nı söyleyen ve deprem-

lere hazırlığı beka sorunu olarak 
gören Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, 
Türkiye’nin acilen risk yönetimi-
ne geçmesi gerektiğini vurguladı. 
Prof. Dr. Kadıoğlu, Kahramanma-
raş depremi sonrasında iklim ko-
şulları nedeniyle “hipotermi” teh-
likesine dikkat çekti.  

Meteoroloji ve afet yönetimi 
profesörü Mikdat Kadıoğlu, Kah-
ramanmaraş merkezli meydana 
gelen ve 10 ilde hissedilen 7.7 şid-
detindeki depremde can kayıpla-
rının yanısıra iklim koşulları ne-
deniyle “hipotermi” tehlikesine 
dikkat çekti. Türkiye için deprem-
leri ‘en büyük beka sorunu’ olarak 
değerlendiren Prof. Dr. Kadıoğlu, 
acil risk yönetimi planı gerektiği-
ni kaydetti. “GSMH’nın üçte biri-
nin yok olma tehlikesiyle büyük bir 
sosyo-ekonomik tehdit altındayız. 
Bundan daha büyük bir ulusal gü-
venlik problemi düşünemiyorum” 
diyen İstanbul Teknik Üniversite-
si (İTÜ) Meteoroloji Mühendisli-
ği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat 

Kadıoğlu, Türkiye’nin bir afet pla-
nı olmamasını eleştirdi. 

DÜNYA Gazetesi’ne değer-
lendirmelerde bulunan Prof. 
Dr. Kadıoğlu, Türkiye’nin kriz 
yönetiminden risk yönetimi-
ne geçmesi gerektiğini vurgula-
dı. Marmara Bölgesi’nde bekle-
nen depremde sadece İstanbul’da 
en az 70 bin tane konutun yıkıla-
cağını dile getiren Kadıoğlu’na gö-
re ‘çök-kapan-tutun’ tatbikatları 
önemli ama çok yetersiz.  

“Büyük kıyameti bekliyoruz”
Esas yapılması gerekeni bi-

na stokunu iyileştirmek şeklinde 
vurgulayan Kadıoğlu, şunları kay-
detti: “Bina stoku için çalışmalar 
var ama kentsel dönüşüme girme-
yen yerlerde yıkılacak en az 70 bin 
tane bina var. Böyle bir yapı stoku 
olduğu zaman yapılan tüm diğer 
çalışmalar anlamsız kalıyor. Yani 
İstanbul’da bu 70 bin bina yerle bir 
olduğu zaman afet yönetilemez. 
1506’da kıyamet-i sura (küçük kı-
yamet) denmiş şimdi kıyamet-i 
kübra (büyük kıyamet) bekliyo-
ruz. Hiçbir şey yapılmıyor diyeme-
yiz ancak yapılanlar işin özünde 
riski yönetilebilir hale getirmiyor. 
Afet yönetimi arama-kurtarma, 

depremden sonra çadır kurma, ye-
mek dağıtma değil. Esas yapma-
mız gereken şu an 70 bin binayı en 
az 50 binaya indirmek." 

Afete hazırlığı kalkınma proble-
mi olarak değerlendiren Prof. Dr. 
Kadıoğlu, afet sigortasının öne-
mine dikkat çekti. Kadıoğlu, “Afet 
sonrası kaynakların boşa harcan-
maması lazım. Bir yer afette sü-
rekli yıkılıyorsa, toplumun refa-
hına harcanacak para afet yarası 
sarmaya harcanıyorsa kalkınma 
olamaz. Afete hazır olmadan kal-
kınmak mümkün değil” dedi.

5 milyon arama-kurtarma 
personeli gerekiyor
Bu kadar büyük depremlerin ya-

şandığı bir coğrafyada arama-kur-
tarmanın çözüm olmayacağını 
söyleyen Kadıoğlu, “Daha çok kriz 
yönetim mantığıyla hareket edi-
yoruz. Risk yönetimi yoksa tek ba-
şına kriz yönetimi ile başarılı ol-
mak mümkün değil. İşin şov kıs-
mını bırakmamız lazım. Sadece 
İstanbul’da beklenen depremde 
70 bin bina yıkılacak. Sadece bu-
nun için en az 5 milyon arama kur-
tarma ekibi gerekiyor. Bu müm-
kün mü? Akıl tutulması, afet ko-
medisi yaşamayalım” dedi .

Meteoroloji ve afet yönetimi profesörü Mikdat Kadıoğlu, son 24 saatte art arda meydana gelen  depremlerde 
can kayıplarının yanısıra iklim koşulları nedeniyle ‘hipotermi’ tehlikesine dikkat çekti.

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN Depremden 
önce mutlaka 
yapın 
 Binanızın depreme 
dayanıklı olup olmadığını 
kontrol ettirin. 
 Bina içinde eşyaların 
sabitlenmiş olduğundan 
emin olun. 
 Mutlaka afet planı yapın. 
Herkesin aile afet planı 
olsun. Zaman zaman bunun 
tatbikatını yapın 
 Mutlaka afet sigortası 
yaptırın .
 Depremde elektrik, 
su, doğalgaz nasıl kesilir 
öğrenin, uygulamasını yapın. 
 Yanıcı maddeleri 
ve ev kimyasallarını 
devrilip kırılmayacak ve 
karışmayacak şekilde 
saklayın. 
 Kırılıp saçılacak ve tehlike 
yaratacak camları filmle 
kaplayın. 
 Deprem anında nasıl 
tahliye olunur öğrenin. 
 Hafif arama-kurtarma, 
ilkyardım öğrenin.

İçimiz yanıyor, kaybımız büyük. Hayatını 
kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan 
rahmet diliyorum.  Keşke almamız gereken 

dersleri böyle kahredici musibetler ile almasak. 
Keşke hazırlıklı olabilsek, tedbir alabilmiş ol-
sak!

Sanayimiz risk altında!
İşin insani boyutu, telafi edilemez kayıpları-

mız hep aklımızda. Böyle yıkıcı afetlerde, hele 
de insan hayatı söz konusu olunca bir şeyler yaz-
mak zor oluyor. Ama yazmalıyız, konuşmalıyız. 
Çünkü biz bir deprem ülkesiyiz. Fay hattı dahi-
linde olmayan sanayi şehrimiz neredeyse yok 
gibi. İşin vatandaş boyutu en önemlisi ancak bir 
de şirketler boyutu var. Ülkemizde deprem riski 
söz konusu olabilecek şehirler arasında İzmir, 
İstanbul, Manisa, Denizli, Bursa, Sakarya, Ko-
caeli, Gaziantep, Tekirdağ, Adana, Antalya gibi 
iller var ki buralar sanayi veya hizmet aktivitesi 
yoğun bölgelerimiz. GSMH’nin büyük çoğunlu-
ğunu üreten alanlar. Bu bölgelerde yer alan şir-
ketlerimizin deprem gerçeğine yönelik farkın-
dalığa ve risk yönetimi planlarına sahip olmaları 
ülkemiz açısından kritik önemde. 

Deprem uzmanları özellikle yaklaşan İstanbul 
depremi konusunda sürekli uyarırlarken, İstan-
bul, Tekirdağ, Kocaeli, Gebze, Sakarya, Düzce 
şehirleri ve çevrelerinin ne büyük bir risk altın-
da olduğunu görüyoruz. Olası yıkıcı bir deprem-
de, şirketlerimizin faaliyetleri, ya altyapının 
zarar görmesi ya da doğrudan fabrika ve işyer-
lerinin zarar görmesi nedeniyle durabilir. Bu ke-
sintiler uzun süreli de olabilir. Sadece İstanbul 
değil, diğer tüm riskli bölgelerde şirketlerimizin 
iş sürekliliğini sağlamaya yönelik net bir hazır-
lık içinde olmaları gerekiyor. 

Şirketlerimiz hazır mı?
Şirketlerimiz açısından deprem, yangın, sel, 

vb. felaketler katastrofik risk olarak görülür. Ya-
ni etkisi yıkıcı ama gerçekleşme ihtimali düşük 
veya çok uzun vadede olası olan riskler. Bu ne-
denle de tedbir alınması noktasında hızlı hare-
ket edilmez. Bu bölgelerde yer alan pek çok fir-
mada, tesislerin, binaların, çatıların, çevresel 
yapıların eski ve şiddetli depremlerde sorun ya-
şanabilecek vaziyette olduğunu tahmin ediyo-
rum. Bizim fabrikanın çatısı zayıf, güneş panel-
lerini taşımaz söylemlerini de duyduğum çok ol-
muştur. Çatısı bu kadar zayıf yapıların depreme 
dayanmalarını nasıl bekliyoruz?

Konu sadece iş sürekliliği değil, aynı zamanda 
insan olunca depreme hazırlık konusu şirketler 
açısından bir zorunluluk haline geliyor. Yaşanan 
son facia da bunun ne kadar hızlı yapılması ge-
rektiğini ortaya koyuyor. Bu noktada şirketlerin 
iki tür tedbir almaları gerekiyor: depreme karşı 
risk yönetimi ve deprem sonrası kriz yönetimi! 
İyi bir iş sürekliliği ve olağanüstü durum planı 
bu ikisini de sağlıyor! 

Deprem riski nasıl yönetilmeli?
Şirketlerimizin ilk atacakları adım, riskin ger-

çekleşmesi halinde etkisini azaltacak tedbirle-
ri devreye almak. Bunun başında tüm tesislerin 
depreme karşı gözden geçirilmesi ve gerekli iyi-
leştirmelerin ivedilikle yapılması geliyor. Bura-
da maliyet ne olursa olsun, tasarruf yapılmama-
lı! İkinci adım, bir “iş sürekliliği ve olağanüstü 
durum planlaması” yapılması. Bu konu tüm de-
partmanların birlikte çalışarak bir master plan 
ortaya koymasını gerektiriyor. 

Deprem riskinin gerçekleşmesi halinde atıla-
cak tüm adımlar paniğe yer kalmayacak şekilde 
tanımlanmış olmalı; kim, hangi işten sorumlu 
olacak, görev tanımı ne olacak, süreçler nasıl iş-
letilecek, bilgi sistemleri yedek merkezlerden 
nasıl devreye alınacak, operasyon nasıl sürdürü-
lecek, sevkiyat nasıl yapılacak, çalışanlar, teda-
rikçi ve müşteriler ile nasıl iletişim sağlanacak, 
hangi prosedürler uygulanacak, hangi güvenlik 
tedbirleri alınacak, etraftaki ihtiyaç sahiplerine 
nasıl yardım edilecek, devlete arama, kurtarma 
ve barınma hizmetlerinde nasıl destek verile-
cek, çalışanların ihtiyacı olması halinde onlara 
nasıl yardım sağlanacak, şirket topyekün nasıl 
koordine edilecek, olası hasar analizi nasıl ya-
pılacak, kimler tarafından bu net olarak senaryo 
bazlı belirlenmeli. 

Şirketler de deprem 
riskini iyi yönetmeli

            

Bertan
KAYA

bertan.kaya@dunya.com

Görür: "Dilimizde tüy bitti 
Adana ve Hatay'a dikkat"

Ersoy: “Keşke 
haksız çıksaydım”

Canlı yayınlara katılan dep-
rem uzmanı Prof. Dr. Şük-

rü Ersoy depremlerin yaşandığı 
bölgenin yüksek potansiyeli ol-
duğunu açıkladı: “Burası büyük 
depreme gebe, tarihsel süreçler 
bunu söylüyor. Yetkililerle görüş-
tüğümde 'haklıymışsın' dediler. 
Keşke haksız olsaydım. Bu böl-
genin yüksek bir potansiyeli var. 
Doğu Anadolu fayı dediğimiz Bin-
göl Karlıova ile Hatay arasında-
ki bölgede 600 kilometre fay kırı-
ğının batı ucunda meydana geldi. 
Kahramanmaraş Pazarcık depre-
mi diye geçiyor ama bir ucu Ha-

tay’da Hassa, Gaziantep’in İsla-
hiye ilçesinde yer kabuklarına 
kırıklar var. Buna Kahramanma-
raş-Hatay depremi demek daha 
doğru olabilir.”

“Kırılan fay diğer fayları etkiler 
mi?” sorusuna da Ersoy şu cevabı 
verdi: “Kırılmayan fay parçaları 
var. Hatay ve Kahramanmaraş’tan 
sonra Erkenek diye bir fayzonu 
var. O bölgede gelecekte, bu anın-
da tetikleyecek anlamında değil, 
teorik olarak gelecekte olabilece-
ğini söylüyoruz. Şu anda 100’ün 
üzerinde deprem var. Artçılar en 
az 1 yıl kadar devam edecek.”

Yerbilimci Prof. Dr. Naci Gö-
rür, Kahramanmaraş mer-

kezli 7.7 büyüklüğündeki depre-
me ilişkin şu açıklamayı yaptı: 

“Çok üzgünüm ama Maraş'ın 
Pazarcık yöresinde 7,7 büyüklü-
ğünde deprem oldu. Çok büyük 
bir deprem, umarım zaiyatımız 
az olur. Bu depremin gelmekte ol-
duğunu yerbilimciler olarak söy-
leye söyleye, yaza yaza dilimizde 
tüy bitti. Hiç kimse 'Ne diyorsu-
nuz?' diye tepki bile vermedi. Ar-
kadaşlar, deprem bölgesinde ise-
niz evi terk edin. Artçı depremler 
büyük olacaktır, hasarlı evleriniz 

yıkılabilir. Geçmiş olsun. Ölenle-
re Allahtan rahmet, yaralılara şi-
fa dilerim.”

“Deprem bölgesindeki arka-
daşlar, arabalarınızı kullanıp, 
trafiği kilitlemeyin. Sağlıklı ise-
niz evinizi terk edin, varsa top-
lanma bölgelerine gidin. Evden 
çıkmadan elektriği, doğalgazı, 
suyu kapatın. Telefonlara sarıl-
mayın, interneti tercih edin. İl-
gililere sesleniyorum. Bölgedeki 
barajları kontrol ediniz. Bu dep-
remden sonra Adana ve Hatay'a 
dikkat edilmeli. Yerel yöneticiler 
uyanık olmalı.”
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 Günlük getiri(%)
Batısöke Çimento 10.00
Konya Çimento 10.00
Çimentaş 10.00
Oyak Çimento 10.00
Kardemir (A) 10.00
Çimsa 9.99
Niğbaş Niğde Beton 9.99
Çimbeton 9.98
Oncosem Okolojik Sistemler 9.95
İşbir Sentetik Dokuma 9.95
Mackolik İnternet Hizmetleri 9.94
Akçansa 9.92

Cosmos Yat. Holding -10.00
SDT Uzay Ve Savunma                      -10.00
Uzertaş Boya -9.98
Atlantis Yatırım Holding -9.98
Viking Kağıt -9.97
Saray Matbaacılık -9.96
Senkron Siber Güvenlik Yazılım -9.93
Sanko Pazarlama -9.17
Rhea Girişim -8.46
Ray Sigorta -8.31
Ulaşlar Turizm Yat. -7.27
Türker Proje Gayrimenkul -7.13

 Günlük getiri(%)

 Endekse göre (%)
Mackolik İnternet Hizmetleri 66.25
Rodrigo Tekstil 55.26
Yibitaş İnşaat Malzeme 31.72
Aksu Enerji 22.95
Çimsa 18.86
Doğuş GMYO 16.63
Albaraka Türk 16.42
Çimentaş 15.60
Akçansa 15.58
Kartal Yenilenebilir Enerji 15.29
Çelik Halat 13.78
Bursa Çimento 13.77

 Endekse göre (%)
Gübre Fabrik. -31.86
Çan2 Termik -31.72
SDT Uzay Ve Savunma  -30.91
Söke Değirmencilik -24.86
Sanko Pazarlama* -21.57
Erciyas Çelik Boru -16.85
Egeplast* -16.64
Birikim Varlık Yönetim* -15.65
Info Yatırım -15.63
Ülker Bisküvi -15.20
Beşiktaş Futbol Yat.* -14.78
Kiler GMYO* -14.65

 1  yıllık dibine yakınlık
Atlantis Yatırım Holding 0.00
Cosmos Yat. Holding 0.00
SDT Uzay Ve Savunma 0.00
RE-PIE Avrasya Stratejik GMYF 0.00
Pera GMYO 0.00
Sanko Pazarlama 2.00
QNB Finans Fin. Kir. 2.01
QNB Finans Portföy Gümüş. 2.10
Erciyas Çelik Boru 6.57
Saray Matbaacılık 8.04

 1  yıllık zirvesine  yakınlık
Çimbeton 0.00
Çimsa 0.00
ICBC Turkey Bank 0.00
Çimentaş 0.00
Yayla Agro Gıda 0.00
Baştaş Başkent Çimento 0.00
Bursa Çimento 0.00
Batısöke Çimento 0.00
İskenderun Demir Çelik 0.00
Kardemir (A) 0.00

KAZANDIRANLAR

KAYBETTİRENLER

PAHALI

UCUZ

DİP

ZİRVE

Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His. 8.55
TEB Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Senedi Fonu 8.20
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 7.98
İş Portföy BIST Banka End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 7.78
Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon 7.39
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 7.27
İstanbul Portföy Dördüncü His. Sen. Fonu 6.99
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6.62
İş Portföy İş Bank.İşt.End.His.Sn. (TL) Fonu (HSYF) 6.49
Yapı Kredi Port. Bir. His .Sen. Fonu (HSYF) 6.44
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 6.43
Yapı Kredi Port. BİST Sür. End. His.Sen.Fonu(HSYF) 6.41
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL)  Fonu (HSYF) 6.38

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri

 Günlük getiri
QNB Finans Portföy Gümüş Katılım BYF -5.21
Deniz Port. Gümüş Fon Sepeti Fonu -4.46
Garanti Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu -4.41
TEB Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu -4.25
Aktif Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu -4.22
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -3.80
Ak Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu -3.77
Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu -3.62
Oyak Portföy Kıymetli Madenler Fon Sepeti Fonu -3.15
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu -2.95
Fiba Portföy Altın Fonu -2.80
QNB Finans Portföy Altın Katılım BYF -2.40
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu -2.38
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu -2.36

Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 6.53
Türkiye Hay. ve Em. Teknoloji Sekt. His. Senedi EYF 6.36
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 5.97
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 5.93
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 5.79
Türkiye Hay. ve Em. Sürdürülebilirlik His. Sen. EYF 5.78
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF 5.73
Türkiye Hay. ve Em. Hisse Senedi EYF 5.65
Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 5.60
Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 5.58
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 5.49
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 5.47
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 5.45
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 5.45
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 5.45

AgeSA Hay. ve Em. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF -2.30
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF -2.24
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF -2.23
Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -2.14
NN Hay. Em. Altın EYF -2.05
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -2.00
AgeSA Hay. ve Em. Altın Katılım EYF -1.93
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF -1.89
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF -1.84
Anadolu Hayat Em. Altın EYF -1.82
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF -1.80
AgeSA Hay. ve Em. Altın EYF -1.78
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF -1.76
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF -1.73
Türkiye Hay. ve Em. Kıymetli Madenler Katılım EYF -1.65

Emeklilik Fonları (BES) 0.68
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları 0.69
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları -0.40
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi 0.49
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar 0.37
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları 0.26
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler 1.33
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası -0.08
Yatırım Fonları 0.36
Yatırım Fonları - Borsa Yatırım Fonları -0.04
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon 0.52
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları 0.16
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları 0.39
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları 0.80
Yatırım Fonları - Katılım Fonları 0.45
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları 1.44
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları 0.05

YATIRIM KAYBETTİRENLER

EMEKLİLİK KAZANDIRANLAR

EMEKLİLİK KAYBETTİRENLER

İSTATİSTİK

UYARI: HİSSE VERİLERİ TAVSİYE DEĞİL BİLGİ AMAÇLIDIR. YATIRIM İÇİN PROFESYONEL KURULUŞLARA BAŞVURULMALIDIR.                        Kaynak: FİNNET

Akbank 16.20 820,361,703 16.09 15.51 16.50 -1.88 -17.14 16.00 16.75 49.95 43.01 90.96 -84.24
Akfen GMYO 3.86 45,355,688 3.84 3.70 4.00 -1.78 -26.89 3.35 4.20 50.80 35.95 81.09 -74.73
Aksa 75.10 39,666,634 75.38 72.75 77.75 -3.41 -18.33 75.00 87.00 63.72 41.53 96.47 -88.99
Aksa Enerji 33.84 73,548,168 33.92 33.14 35.16 -3.86 -28.00 33.50 38.00 40.35 28.90 82.90 -109.65
Alarko GMYO 60.05 20,716,948 60.35 58.65 62.10 -2.36 -28.34 60.00 64.00 44.80 34.96 86.59 -92.34
Alarko Holding 67.80 168,998,757 67.67 65.15 69.95 -3.49 -17.32 67.00 80.00 49.41 43.47 92.62 -73.79
Albaraka Türk 3.30 132,192,394 3.20 3.07 3.30 0.92 -1.49 3.10 3.50 98.59 58.12 106.80 124.77
Alkim Kimya 30.98 11,060,147 31.25 30.74 32.08 -2.52 -20.93 30.00 34.00 56.65 35.89 87.76 -68.83
Anadolu Efes 50.00 32,024,322 49.19 48.00 50.65 -2.25 -26.20 48.50 55.00 47.40 30.77 78.00 -100.30
Anadolu Grubu Holding 84.55 22,939,763 84.57 82.10 87.10 -3.59 -23.41 84.00 88.00 42.89 34.70 82.17 -114.38
Anadolu Isuzu 166.10 27,613,031 165.46 161.50 170.50 -3.65 -28.22 165.00 200.00 33.83 38.80 97.71 -101.69
Arçelik 105.00 209,565,672 106.86 102.00 112.00 -3.31 -6.42 105.00 107.50 53.36 46.61 98.04 -83.42
Aselsan 58.80 850,978,881 55.97 53.25 60.45 2.35 -5.39 32.50 59.00 60.33 51.08 99.49 -48.12
Aydem Enerji 18.06 19,887,060 17.66 17.21 18.21 -1.31 -31.75 17.25 22.50 53.37 31.35 73.35 -78.29
Bagfaş 28.00 16,797,574 28.07 27.00 28.98 -3.38 -30.21 27.00 39.50 34.85 28.39 76.67 -104.85
Başkent Doğalgaz GMYO 16.56 25,525,922 16.15 15.82 16.80 0.30 -22.47 16.00 17.50 48.31 39.40 89.47 -77.46
Bera Holding 10.16 26,994,533 10.23 9.88 10.53 -4.24 -32.49 10.00 14.25 26.07 28.91 79.75 -113.65
Bim Mağazalar 128.50 305,518,225 126.96 124.00 129.70 1.18 -6.14 127.50 130.00 61.00 47.93 98.24 -46.24
Biotrend Çevre ve Enerji 15.18 16,235,548 15.14 14.80 15.70 -3.92 -19.89 13.50 16.75 42.60 36.10 87.69 -121.50
Borusan Yat. Paz. 870.00 13,386,003 871.60 840.00 908.00 -4.32 -25.13 780.00 1000.00 55.71 35.29 83.09 -91.77
Bursa Çimento 5.58 108,143,637 5.46 5.14 5.58 9.84 -9.85 5.10 5.90 79.23 52.80 96.37 35.30
Coca Cola İçecek 185.10 21,128,607 183.31 180.50 187.00 -2.06 -9.44 185.00 192.50 64.17 44.33 98.41 -64.94
Çemtaş 45.84 20,927,041 45.74 44.30 47.04 -3.00 -28.37 45.50 46.00 46.97 34.96 82.74 -95.11
Çimsa 96.30 280,236,142 93.98 88.50 96.30 9.99 -4.08 90.00 100.00 87.43 60.71 104.33 139.58
Doğan Holding 8.44 98,707,143 8.45 7.98 8.69 -3.10 -20.23 8.40 9.10 52.32 38.72 82.91 -89.77
Doğuş Otomotiv 163.00 88,394,670 158.46 154.00 163.70 0.37 -16.84 157.50 165.00 83.67 51.92 97.37 13.17
Eczacıbaşı İlaç 25.44 51,653,770 24.55 23.60 25.50 4.26 -21.04 22.75 27.50 46.59 42.91 87.60 -69.23
Ege Endüstri 5118.90 75,205,164 5088.65 4920.00 5269.90 -3.19 -17.34 4900.00 5682.70 49.15 40.72 83.23 -98.06
Emlak Konut GMYO 7.27 442,243,373 7.14 6.85 7.35 0.00 -16.72 4.50 7.90 39.22 38.92 83.28 -115.29
Enerjisa Enerji 31.40 177,126,233 30.74 29.68 31.90 -1.75 -12.92 30.00 32.50 55.60 45.94 99.75 -96.31
Enka İnşaat 28.36 269,489,799 27.70 26.52 28.40 -0.35 -14.42 19.50 28.50 49.47 45.07 82.78 -102.27
Erbosan 137.50 14,301,534 137.72 133.40 141.40 -1.79 -26.31 137.50 157.50 40.52 33.58 83.43 -95.19
Ereğli Demir Çelik 40.06 1,374,706,233 39.43 37.98 40.46 2.04 -2.91 40.00 42.50 72.65 52.50 100.60 27.21
Europen Endüstri 10.01 33,069,131 10.06 9.81 10.29 -4.12 -18.29 8.40 11.75 51.30 37.85 84.62 -85.44
Fenerbahçe Futbol 60.35 123,107,987 60.03 58.20 60.85 -4.05 -17.22 60.00 61.00 36.90 40.27 92.77 -149.58
Ford Otosan 538.00 555,422,070 528.89 509.70 543.90 0.56 2.57 450.00 550.00 82.06 61.13 111.39 156.33
Galata Wind Enerji 17.50 20,208,681 17.00 16.61 17.50 -0.23 -23.11 17.50 18.50 55.84 34.73 87.59 -85.76
Garanti Bankası 22.54 364,684,794 22.98 22.42 23.70 -4.41 -24.97 22.50 25.00 44.80 37.45 84.36 -84.55
Girişim Elektrik Sanayi 221.30 133,624,092 221.99 212.50 232.10 -4.69 -7.06 212.50 230.00 49.61 45.42 112.34 -126.81
Global Yat. Holding 8.60 42,297,036 8.71 8.50 8.91 -4.97 -23.42 8.30 9.00 52.83 36.31 81.36 -90.05
GSD Holding 3.08 31,791,624 3.10 3.00 3.17 -4.05 -26.32 3.05 3.50 57.24 38.89 82.35 -75.47
Gübre Fabrik. 194.80 567,093,689 193.24 185.50 201.20 -5.48 -26.30 170.00 202.50 4.17 29.56 67.85 -148.42
Hektaş 30.90 163,540,269 30.97 29.98 32.22 -5.56 -17.86 29.50 33.50 44.83 38.10 88.49 -99.99
İpek Doğal Enerji 30.90 46,463,819 29.94 27.98 31.00 0.19 -11.46 30.00 35.00 25.86 36.48 93.81 -128.41
İskenderun Demir Çelik 33.36 45,629,506 32.58    0.18 33.00 34.50 47.14 53.37 99.58 -8.19
İş Bankası (C) 10.31 352,785,346 10.29 9.88 10.57 -2.46 -19.26 10.25 10.50 47.93 41.21 88.96 -87.57
İş Fin.Kir. 5.71 17,814,608 5.77 5.65 5.89 -4.36 -29.51 5.70 8.30 31.04 32.02 80.20 -121.43
İş GMYO 10.69 70,028,821 10.71 10.30 11.04 -3.43 0.47 10.50 10.75 33.81 46.79 101.52 -116.86
Jantsa Jant Sanayi 107.10 14,216,067 109.01 106.00 112.60 -4.63 -25.31 105.00 112.50 51.29 34.24 84.20 -92.48
Kardemir (D) 17.66 674,430,134 16.85 15.80 17.72 8.01 -1.83 12.25 18.75 61.09 51.05 93.99 -30.13
Karsan Otomotiv 8.71 61,009,165 8.72 8.50 8.99 -3.11 -30.26 8.70 9.10 50.31 32.21 81.25 -85.17
Kerevitaş Gıda 13.15 19,536,658 13.22 12.72 13.70 -1.05 -24.86 11.50 13.50 49.67 42.05 84.40 -66.89
Kiler Holding 22.78 5,282,999 21.88 21.18 22.82 -0.18 -16.37 22.75 26.50 32.96 33.28 89.40 -118.57
Kimteks Poliüretan 96.15 29,209,950 93.25 90.00 96.40 -1.49 -18.10 96.00 115.00 55.88 40.13 92.72 -78.99
Kızılbük GYO 25.78 64,219,805 25.93 25.30 26.80 -4.73 -9.54 21.50 26.00 54.19 46.64 96.34 -85.51
Kocaer Çelik 17.97 36,855,522 17.62 16.90 18.25 1.30 -14.43 17.75 18.00 68.52 46.27 99.17 -44.42
Koç Holding 76.50 476,948,270 75.06 72.00 77.40 -1.03 -8.60 73.00 78.00 65.29 49.80 100.66 -72.03
Kontrolmatik Teknoloji. 136.80 82,060,478 137.36 134.00 142.20 -5.13 -13.58 91.00 142.50 52.97 41.37 92.93 -89.64
Kordsa Teknik Tekstil 73.00 30,838,025 72.63 70.25 74.55 -2.67 -24.51 65.00 84.00 46.73 38.11 86.80 -92.18
Koza Altın 523.50 876,936,864 515.71 495.00 538.10 -2.60 -7.35 207.50 560.00 47.09 43.97 88.25 -145.92
Koza Madencilik 48.54 116,262,715 47.46 45.36 49.70 -1.02 -9.44 48.50 53.00 30.72 41.34 102.84 -117.85
Mavi Giyim 109.30 25,592,876 108.59 106.00 112.00 -3.95 -17.32 92.00 115.00 60.91 40.31 90.56 -127.19
Migros Ticaret 139.00 104,914,274 137.01 130.50 139.80 2.89 -5.12 137.50 147.50 67.86 50.49 102.73 -49.82
Net Holding 10.50 5,848,468 10.56 9.90 10.85 -2.96 -30.23 10.50 15.00 46.75 29.30 80.40 -105.58
Odaş Elektrik 6.81 116,522,177 6.86 6.63 7.08 -3.54 -39.47 6.80 10.75 28.46 25.37 72.60 -120.26
Otokar 966.60 46,480,869 956.06 931.00 984.80 -1.85 -6.88 950.00 1000.00 68.09 49.07 99.53 -61.93
Oyak Çimento 22.66 291,734,535 22.62 21.94 22.66 10.00 7.80 21.75 22.75 56.15 55.52 118.14 -6.64
Pasifik GYO 6.88 21,470,701 6.85 6.45 7.04 -3.10 -23.04 6.80 8.20 25.81 34.52 78.63 -122.52
Pegasus 509.60 408,442,337 505.45 492.50 519.50 -3.03 6.17 495.00 510.00 65.22 53.27 108.73 -41.38
Petkim 15.61 447,397,284 15.60 15.10 16.06 -2.50 -21.79 15.25 16.75 48.88 37.15 84.84 -91.63
Sabancı Holding 40.00 532,254,981 39.51 38.48 40.22 -0.89 -11.27 40.00 41.00 80.92 47.42 96.39 -44.03
Sasa Polyester 101.90 216,076,514 101.41 100.00 104.10 -4.41 -7.36 88.00 102.50 63.52 43.71 103.50 -71.39
Selçuk Ecza Deposu 43.00 73,135,699 42.76 39.40 44.10 2.38 6.17 38.50 44.00 86.75 69.47 111.69 156.36
Sinpaş GMYO 3.08 70,207,041 3.09 2.94 3.19 -3.75 -12.25 3.00 3.10 72.00 43.02 95.65 -83.29
Smart Güneş Enerjisi. 67.85 67,469,532 68.11 65.15 70.70 -6.22 -22.23 40.50 78.00 45.90 35.82 85.08 -114.67
Şekerbank 2.59 68,470,626 2.57 2.50 2.62 -1.15 -15.36 2.08 2.75 57.76 43.02 91.20 -72.24
Şişe Cam 42.64 1,279,538,766 41.55 40.00 42.74 -0.93 -0.65 41.00 43.00 77.93 53.99 101.81 -0.98
Şok Marketler Ticaret 24.12 63,127,746 23.69 22.00 24.12 1.09 -13.73 24.00 24.50 27.59 39.85 84.04 -112.06
T. Halk Bankası 9.74 151,266,680 9.76 9.51 9.94 -3.47 -26.71 9.00 10.25 42.45 37.15 83.32 -97.73
T.S.K.B. 4.05 105,765,142 3.93 3.79 4.05 0.50 -7.32 4.05 4.10 44.91 46.28 98.78 -91.01
TAV Havalimanları 77.95 130,454,924 76.88 74.75 79.10 -2.62 -16.63 77.00 82.00 51.44 37.75 88.48 -115.82
Tekfen Holding 35.50 134,920,892 33.77 32.88 35.74 2.84 -27.93 32.50 43.50 24.98 35.76 75.82 -102.59
Teknosa İç ve Dış Ticaret 18.80 43,897,875 18.09 17.20 18.80 4.91 -29.06 17.25 22.75 24.75 33.97 74.90 -101.65
Tofaş Oto. Fab. 157.00 279,082,955 150.45 142.50 157.60 1.29 -5.25 140.00 162.50 54.03 50.61 99.24 -90.52
Trabzonspor Sportif 3.82 23,109,066 3.83 3.79 3.88 -3.54 -20.25 3.75 4.35 23.64 32.99 84.70 -127.92
Tukaş 18.66 51,759,847 17.82 16.92 18.66 3.44 -17.29 18.50 20.50 49.96 40.60 86.79 -82.59
Turkcell 37.10 278,837,600 36.02 34.50 37.20 0.54 -2.06 37.00 37.50 56.24 50.52 100.87 -70.83
Tümosan Motor ve Traktör 56.00 29,989,271 55.54 54.55 57.25 -2.44 -15.15 56.00 66.00 56.39 42.78 96.97 -61.63
Tüpraş 578.90 1,224,331,011 577.97 559.00 597.00 -3.36 9.25 510.00 590.00 53.79 53.98 115.60 -66.55
Türk Hava Yolları 139.90 1,967,415,303 137.99 134.00 141.50 -1.96 -0.71 112.50 140.00 59.77 48.41 101.08 -75.72
Türk Telekom 21.10 364,104,726 20.62 19.80 21.34 -0.38 -14.09 12.25 21.75 70.55 47.79 90.17 -59.25
Türk Traktör 554.00 51,112,166 548.35 533.50 560.00 -1.09 -16.06 550.00 600.00 61.94 50.29 100.20 -42.21
Türkiye Sigorta 9.56 54,668,751 9.52 9.23 9.82 -6.73 -23.64 9.40 10.75 47.99 35.31 83.86 -119.48
Ülker Bisküvi 30.78 190,258,490 31.00 29.28 32.48 -1.28 -29.60 26.50 39.00 16.77 28.75 66.51 -137.27
Vakıflar Bankası 8.80 145,497,958 8.79 8.49 8.99 -3.30 -25.99 8.80 9.50 40.90 36.55 82.94 -102.41
Vestel 58.50 153,543,992 57.42 54.70 59.30 -1.52 -17.89 46.00 65.00 33.37 39.98 84.54 -117.46
Vestel Beyaz Eşya 12.93 61,687,990 12.86 12.36 13.26 -3.15 -6.17 12.75 13.00 64.21 44.88 93.49 -74.55
Yapı ve Kredi Bank. 8.88 470,146,508 8.85 8.50 9.05 -1.55 -24.81 8.80 9.20 57.58 40.00 87.75 -70.76
Yayla Agro Gıda 30.96 45,218,418 29.40 27.32 30.96 8.10 -19.67 30.00 31.50 77.77 48.22 91.17 3.57
Zorlu Enerji 4.79 62,196,221 4.81 4.70 4.94 -4.39 -32.63 4.75 7.30 39.50 32.94 79.30 -84.31

  Günlük Ağırlık Günlük Günlük günlük Yılbaşından 
GÜNLÜK KAPANIŞ Son İşlem ortalama en en getiri  getiri     
BÜLTEN 06/02/2023 kapanış hacmi fiyat düşük yüksek (%) (%) Destek Direnç STCH  RSI MOM CCI

BORSA İSTANBUL - BIST 100  YATIRIM KAZANDIRANLAR

DÖVİZ KURLARI

ABD Doları 18.8092 18.8430 18.7960 18.8713
Avustralya Doları 12.9695 13.0541 12.9099 13.1324
Danimarka Kronu 2.7183 2.7316 2.7164 2.7379
Euro 20.2662 20.3028 20.2521 20.3332
İngiliz Sterlini 22.6219 22.7399 22.6061 22.7740
İsviçre Frangı 20.2816 20.4118 20.2511 20.4424
İsveç Kronu 1.7695 1.7878 1.7682 1.7919
Kanada Doları 13.9935 14.0566 13.9418 14.1101
Kuveyt Dinarı 61.1916 61.9923 60.2738 62.9222
Norveç Kronu 1.8297 1.8420 1.8284 1.8462
Suudi Arabistan Riyali 5.0127 5.0218 4.9751 5.0594
Japon Yeni 14.2209 14.3150 14.1683 14.3694
Bulgar Levası 10.3042 10.4391 10.3042 10.4391
Rumen Leyi 4.1093 4.1631 4.1093 4.1631
Rus Rublesi 0.2649 0.2684 0.2649 0.2684
İran Riyali 0.0445 0.0451 0.0445 0.0451
Çin Yuanı 2.7581 2.7942 2.7581 2.7942
Pakistan Rupisi 0.0680 0.0689 0.0680 0.0689
Katar Riyali 5.1263 5.1934 5.1263 5.1934
Güney Kore Wonu 0.0149 0.0151 0.0149 0.0151
Azerbaycan Yeni Manatı 11.0022 11.1462 11.0022 11.1462
BAE Dirhemi 5.0922 5.1588 5.0922 5.1588

 DÖVİZ DÖVİZ EFEKTİF EFEKTİF 
KURLAR ALIŞ SATIŞ ALIŞ SATIŞ

T.C. MERKEZ BANKASI
ÇAPRAZ KURLAR 
Avustralya Doları 1.4468
Danimarka Kronu 6.9088
İsviçre Frangı 0.9253
İsveç Kronu 10.58
Japon Yeni 131.95
Kanada Doları 1.3423
Norveç Kronu 10.25
Suudi Arabistan Riyali 3.7523
Euro 1.0775
İngiliz Sterlini 1.2048
Kuveyt Dinarı 3.2716

Arjantin Pesosu 0.10013
Brezilya Reali 3.6538
Çek Korunası 0.85013
Endonezya Rupisi 0.00125
Güney Afrika Randı 1.0679
Hindistan Rupisi 0.22751
Hong Kong Doları 2.3992
Irak Dinarı 0.0129
Macar Forinti 0.05194
Malezya Ringgiti 4.4213
Meksika Pesosu 0.98698
Mısır Lirası 0.62225
Polonya Zlotisi 4.2902
Singapur Doları 14.21
Suriye Lirası 0.0075
Tayland Bahtı 0.55997
Ürdün Dinarı 26.5138
Yeni İsrail Şekeli 5.4288

DİĞER DÖVİZLER TL KARŞILIĞI

SERBEST PİYASA
DÖVİZ FİYATI ALIŞ SATIŞ PARİTELER

LİBÖR

ALTIN FİYATI ALIŞ SATIŞ

DÖVİZ FİYATI ALIŞ SATIŞ
Dolar  18.8167   18.8528 
Euro  20.2157   20.3492 
İsviçre Frangı  20.2732   20.4086 
İngiliz Sterlini  22.6433   22.7476 
Japon Yeni  14.1400   14.2100 
S. Arabistan Riyali  5.0060   5.0311 
İsveç Kronu  1.7669   1.7758 
Norveç Kronu  1.8151   1.8242 
Danimarka Kronu  2.7071   2.7207 
Avustralya Doları  12.9311   13.0855 
Kanada Doları  13.9898   14.0815

EUR/USD 1.07
USD/JPY 132.74
USD/CHF 0.93
GBP/USD 1.20
EUR/GBP 0.89

1 ay  4.58829 
3 ay  4.84314 
6 ay  5.13971 
12 ay  5.40443

24 Ayar Altın 1,159,213 1,167,145
22 Ayar Altın  1,052.93   1,064.80 
18 Ayar Altın  844.65   871.84 
14 Ayar Altınb  659.52   680.03 
22 Ayar Tel Bil.  1,023.92   1,097.68 
Cum. Altını 7,743 7,793
Cum. Çey. Altın  1,810.37   1,855.63 
Reşat Lira 7,977 8,029
Altın ons (dolar) 1,861.55 1,881.36
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TCMB TARAFINDAN DÜN SAAT 15.30 İTİBARIYLA 
AÇIKLANAN GÖSTERGE KURLARDIR
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Allbatross Portföy Yönetim Şirketi

BIST100 endeks Cuma gününü %5’in üzerinde 
bir değer kazancıyla kapatmasına rağmen, hafta 
boyunca etkili olan satış dalgası nedeniyle haftalık 
bazda %3,74 değer kaybetti. 5000 psikolojik eşik 
değerinin altında yaşanan kapanışta, en çok 
değer kaybeden ilk 20 hissedeki haftalık düşüş 
ortalama %10’un üzerinde gerçekleşti. Başlayan 
bilanço sezonu ile şirketlerden açıklanan 
beklenti üzerindeki kar rakamları bile fiyatlama 
üzerinde etkisini yeteri kadar gösteremedi. Dünya 
borsalarından negatif ayrışıyoruz. Kur korumalı 
mevduat (KKM) hesaplarında mevcut yüzde 12 
olarak uygulanan faiz üst sınırının kaldırılması 
ile başlayan bu haftaki düşüş dalgasında, alım 
tarafındaki yüksek kredi işlemlerin çözülmesi 
ve alıcıların çekilmesi ile likiditenin bir anda 
kuruması satışların derinleşmesine neden oldu.   

Yeni haftaya başlarken ülkemizin doğusunda 
gerçekleşen depremler sonrasında Borsa 
İstanbul’da satıcılı seyir devam ediyor. Bu durumu 
takiben Borsa İstanbul, açığa satış işlemlerinin 
geçici olarak yasaklanması ve satışa konu edilecek 
paylar için depo şartı uygulanması gibi bir dizi 
tedbir açıkladı. Endekste satıcılı seyrin durulması 
için 4400-4600 bandı destek olarak takip 
edilebilir. Bu

 b
ir 

ila
nd

ır

8 hisse askıya alındı 
açığa satış durdu
Türkiye dün sabaha karşı Kahramanmaraş ve Gaziantep’te meydana 
gelen deprem ve pek çok artçı sarsıntı ile yasa boğuldu. Güne deprem 

haberiyle başlayan Borsa İstanbul gün boyunca satıcılı bir seyir izledi. 
Borsa İstanbul ve SPK pay piyasalarına yönelik alınan önlemleri duyurdu.

Tüm Türkiye’ye yasa boğan 
deprem görüntüleriyle gü-
ne başlayan piyasalarda gün 

boyunca ardı ardına tedbir haber-
leri geldi. Kahramanmaraş’ta dün 
gece saatlerinde meydana gelen 7,7 
ve öğlen saatlerinde meydana gelen 
7,6’lık deprem sonrasında güne yüz-
de 2,36 puan düşüşle başlayan bor-
sada kayıplar gün içinde daha da de-
rinleşti. BIST’te kayıplar dün gün 
içinde yüzde 4’ü aşarken, özellikle 
işlem gören çimento şirketlerinin 
hisselerinde yaşanan yükseliş ise 
dikkat çekti. Piyasa uzmanları, bor-
sanın tamamen işleme kapatılması 
gerektiğini söyledi.

 
Borsa İstanbul ve 
SPK’dan açıklama
Dün, günün ilk açıklaması Borsa 

İstanbul’dan geldi. Borsa İstanbul, 
deprem bölgesinde bulunan 8 şir-
ketin işlem gören paylarının ‘özel 
durum açıklaması’ yapılana kadar 
işlem sıralarının durdurulmasına 
karar verdiğini açıkladı. Hisse se-
nedi piyasası alım satım sistemine 
ilişkin geçici tedbirler devreye alı-
nırken Borsa İstanbul ve SPK’dan 
yapılan duyurularda, tedbirler kap-
samında açığa satış işlemleri yasak-
landı ve yatırımcılar tarafından sa-
tışa konu edilecek paylar için depo 
şartı uygulandı. Tedbirler kapsa-
mında, açığa satış işlemleri de ya-
saklandı. 

Açıklamada, gün içinde açığa sa-
tış tuşuna basılmadan yapılan ve ay-
nı gün içinde kapatılan pozisyonla-
rın da söz konusu yasak kapsamın-
da olduğu hususunda yatırımcılar 
ve yatırım kuruluşlarının bilgilen-

dirilmesine karar verildi. Mülkiye-
tinde payı bulunan yatırımcıların, 
söz konusu kıymetlerin satışınının 
sadece ilgili kıymetlerin bulunduğu 
yatırım kuruluşları üzerinden yapı-
labileceği bildirildi. 

 
8 hissenin işlemleri durduruldu
Borsa İstanbul, deprem bölge-

sinde bulunan 8 ortaklığın payla-
rına ait işlem sıralarının, şirketle-
rin depremden ne şekilde etkilen-
diklerine ilişkin KAP’ta özel durum 
açıklaması yapılıncaya kadar dur-
durulmasına karar verildi. Yapı-
lan açıklamada bu şirketler;  SASA 
Polyester, Bossa Ticaret ve Sanayi 
İşletmeleri, Bilici Yatırım Sanayi 
ve Ticaret, Sanko Holding, Hateks 
Hatay Tekstil İşletmeleri, İskende-
run Demir ve Çelik, Arsan Tekstil 
Ticaret ve Sanayi, Rubenis Tekstil 
olarak belirtildi.

 
Borsa şirketlerinden 
KAP'a açıklama yağdı
Şirketlerden de gün içinde açık-

lamalar gelmeye devam etti. SA-
SA Seyhan’da bulunan tesisle-
rinde önemli bir hasar olmadığı-
nı duyurdu. Şirket açıklamasında; 
“Meydana gelen depremde adana 
Seyhan’da bulunan tesislerimizde 

önemli bir hasar meydana gelme-
miştir. Üretim aynı şekilde devam 
etmektedir” denildi.

Şişe Cam’dan yapılan açıklama-
da “deprem bölgesine yakın olan 
Mersin tesislerimiz de dahil üre-
tim tesislerimizde ve depolarımız-
da herhangi bir olumsuzluk bulun-
mamaktadır, üretim tesislerimiz 
faaliyetlerine aralıksız devam et-
mektedir” ifadeleri kullanıldı.

Gaziantep Islahiye ilçesinde bok-
sit maden sahasında üretim yapan 
Park Elektrik Madencilik’te yaşa-
nan deprem dolayısıyla üretime ara 
verildiğini açıkladı.

Aydem Yenilenebilir Enerji şirke-
tinden yapılan açıklamada, depre-
min etkili olduğu bölgelerde bulu-
nan santrallerde herhangi bir olum-
suzluk tespit edilmediği duyuruldu.

Niğbaş şirketi de Niğde Organi-
ze Sanayi Bölgesi’nde bulunan üre-
tim tesislerinde herhangi bir hasa-
rın meydana gelmediğini üretimin 
devam ettiğini bildirdi.

Çemaş şirketi de bağlı ortaklığı 
BND Elektrik Üretim A.Ş.’nin Kah-
ramanmaraş İli, Andırın ilçesi sı-
nırları içinde faaliyet gösteren Üç-
gen hidroelektrik santralinde  hasar 
meydana gelmediğini açıkladı.

Bossa da Adana’da bulunan tesis-
lerinde hasar meydana gelmediğini 
ve üretimin sürdüğünü paylaştı. Ay-
rıca Borsa İstanbul’da şirketin his-
selerinin işleme kapatıldığı açıklan-
mıştı. Şirket hisselerinin dün saat 
12,30’dan itibaren yeniden işleme 
açıldığı duyuruldu.

Deprem bölgesinde banka borçları 6 ay erteleniyor
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) 

ve Türkiye Katılım Bankaları 
Birliği (TKBB), toplamda 10 ili et-
kileyen 2 büyük depremden etki-
lenen banka müşterilerine yöne-
lik tavsiye niteliğinde prensip ka-
rarları aldı. Buna göre depremden 
etkilenen bölgelerde banka bor-
cu olanların talep etmeleri halin-
de borçlarının 6 ay erteleneceğini 
duyurdu.

TBB ve TKB’den yapılan açık-
lamada Bankacılık Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu ile eşgüdüm 
halinde, bankalar tarafından alı-
nan önlemler ve yapılan çalışma-
ların değerlendirildiği ve tavsiye 
niteliğinde kararlar alındığı duyu-
ruldu. 

Buna göre depremin bölge eko-
nomisinde yol açtığı olumsuz et-
kilere maruz kalan, ödeme güçleri 

olumsuz etkilenen banka müşte-
rilerinin, talepleri halinde, banka-
lara olan vadesi gelmiş veya 6 ay 
içinde vadesi gelecek borçlarının 
vadesinin bugünden itibaren 6 ay 
sonraya kadar ötelenmesine, 

Ayrıca, borçların ödenmesin-
de ve/veya kendilerine finansman 
olanakları sağlanmasında, müşte-
ri özelinde değerlendirilmek üzere 
gerekli ek kolaylıkların sağlanma-

sı hususlarında Üyelerimize tavsi-
yede bulunulmasına,

Mücbir halin yaşandığı mahal-
de ikametgahı/işyeri adresi veya 
şubede hesabı bulunan müşterile-
rin kredi risk, kredi ödeme, senet 
ve çek işlemlerine ilişkin bildirim-
lerinin, Risk Merkezi mücbir hal 
düzenlemesi çerçevesinde yapıl-
ması hususunda gerekli hassasiye-
tin gösterilmesi için Risk Merkezi 

Üyelerinin bilgilendirilmesine,
Felaketten etkilendiklerini, dü-

zenlemelere uygun olarak belgele-
yen banka müşterilerinin taleple-
rini bankalara iletmeleri hususun-
da kamuoyuna bilgi verilmesine 
karar verildi.  

Ayrıca deprem bölgesinde bu-
lunan müşterilerin finansal eri-
şimini kolaylaştırmak amacıyla, 
ortak hizmet sunan ATM’lerden 

herhangi bir masraf ödemeksizin 
yararlanılabilecek.

Finansal Kurumlar Birliği de 
deprem felaketinden etkilenen 
bölgelerde faaliyet gösteren üyele-
rine tavsiyede bulundu. Birlikten 
yapılan açıklamaya göre, ödeme 
güçlü çeken müşterilerin borçla-
rının ödenmesinde kolaylığın sağ-
lanması ve ertelenmesi konusun-
da üyelerine tavsiye verdi. 

Piyasa uzmanları: İşlemlere ara verelim
Tüm Türkiye’yi derinden sarsan 
2 büyük depremin ardından 
Borsa İstanbul’da işlemlerin 
kapatılmaması piyasa 
uzmanlarının tepkisini çekti. 

Konuyla ilgili konuştuğumuz 
uzmanlar, pay piyasalarında 
hassas bir dönemden 
geçtiğimiz bu günlerde 
yaşanan bu felaketin ardından 

borsanın açık bırakılmasını 
doğru bulmadıklarını ve zaten 
bunun sonucu olarak borsada 
satışların daha da derinleştiğini 
söylüyor.

İşleme kapatılan 8 hisse
l SASA (Pay, vadeli işlem sözleşmeleri ve varantlar) l BOSSA 
l Bilici Yatırım Sanayi ve Ticaret Aş. l SANKO l Hateks 
l İskenderun Demir Çelik l Arsan Tekstil l Rubenis Tekstil 
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Depremin vurduğu 10 ilde Zorunlu 
Deprem Sigortası oranı yüzde 49

Deprem gerçeği tüm acı-
sıyla tekrar Türkiye’nin 
gündeminde. Merkez üs-

sü Kahramanmaraş’ın Pazarcık il-
çesi olan 7,4 büyüklüğündeki dep-
rem, sadece bulunduğu noktada 
değil, bölge iller ve komşu ülke-
lerden de hissedildi. Ve bu acı ger-
çek, yaraların sarılma sürecinde 
en önemli kurumlardan biri olan 
Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nu 
(DASK) tekrar gündeme getirdi.

1999 Marmara depreminin ar-
dından 2000 yılında kurulan 
DASK, Zorunlu Deprem Sigorta-
sı ile deprem ve depremden kay-
naklanan yangın, infilak, yer kay-
ması ve tsunami risklerine karşı, 
sigortalı konut sahiplerine mad-
di güvence sağlıyor. Verilere göre 
Türkiye genelinde 20 milyon 32 
bin adet konut bulunuyor. Zorun-
lu Deprem Sigortası yaptıranların 
sayısı 10 milyon 949 bin 642. Oran 
yüzde 54,70.

Depremin odağındaki 10 ilde 
Zorunlu Deprem Sigortası oranı 
ortalama yüzde 49 düzeyinde bu-
lunuyor. Kahramanmaraş’ta 210 
bin konutun 113 bin adedi Zorun-
lu Deprem Sigortası poliçesine 

sahip. Diğer illerde rakamlar şöy-
le; Hatay’da 315 bin konutun yüz-
de 40,1’i, Osmaniye’de 101 bin ko-
nutun yüzde 42,4’ü, Gaziantep’te 
339 bin konutun yüzde 64,5’i, Ki-
lis’te 25 bin konutun yüzde 59,7’si, 
Şanlıurfa’da 198 bin konutun yüz-
de 52,9’u, Adana’da 479 bin konu-
tun yüzde 45,9’u, Malatya’da 188 
bin konutun yüzde 52,1’i, Adıya-
man’da 89 bin konutun yüzde 
44,9’u, Diyarbakır’da 231 bin ko-
nutun yüzde 33’ü Zorunlu Deprem 
Sigortası poliçesine sahip.

Alo-Dask 125’e başvuru 
yapılabilir
6 Şubat’ta yaşanan depremin ar-

dından DASK’tan gelen açıklama 
şöyle; “6 Şubat 2023 saat 04.17’de 
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçe-
sinde 7,4 büyüklüğünde meyda-
na gelen deprem, Hatay, Osmani-
ye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarba-
kır, Malatya ve Adana başta olmak 
üzere çevre illerde yoğun şekilde 
hissedilmiştir. Bölgede artçı dep-
remler olmaya devam etmekte-
dir. Hayatını kaybeden vatandaş-
larımıza Allah’tan rahmet, yaralı-
lara ve depremden etkilenenlere 

acil şifalar diliyoruz. DASK olarak 
üzerimize düşeni yapmak için gö-
revimizin başındayız. Bu süreçte 
var gücümüzle çalışmaya devam 
edeceğiz.”

Yine DASK’tan yapılan açıkla-
maya göre konutlarında hasar bu-
lunan vatandaşlar Alo-Dask 125, 
e-devlet ve SMS üzerinden başvu-
rularını yapabilecekler.

Hedef yüzde 100 sigortalılık
Yüzde 100 sigortalılık hede-

fiyle faaliyetlerine devam eden 
DASK’ın fon büyüklüğü 23 mil-

yar liraya, ödeme gücü ise 100 
milyar TL’ye ulaşmış durumda. 
Yapılan çalışmalar sonucunda 
poliçe sayısı da 11 milyona yük-
seldi. Hasar yönetim sistemleri-
ni güncelleyen DASK, yenilenen 
teknolojik altyapısı sayesinde 
bilgi sistemlerini, sınırsız eş za-
manlı hasar ihbarını karşılaya-
bilir, 24 saatte 96 bin hasar dos-
yasını işleyebilir duruma getirdi.
Doğal afetler karşısında hazırlık-
lı olmak için çalışmalarını sür-
düren DASK bu paralelde Olağa-
nüstü Yönetim Merkezi’ni An-

kara’da açtı. Ayrıca, DASK’ın ana 
veri merkezi, yedeği İstanbul’da 
olmak üzere Ankara’ya taşın-
dı. Deprem anında hasar yöneti-
mi artık Ankara merkezli olarak 
yürütülecek. 2023 Mart ayında 
DASK Zorunlu Deprem Sigorta-
sı ürününün kapsamını genişle-

terek Zorunlu Afet Sigortası’na 
dönüştürülmesi planlanıyor. Bu 
değişiklikle sel felaketleri baş-
ta olmak üzere heyelan, fırtına, 
hortum, dolu, orman yangını gibi 
tüm felaketleri kapsayan sigorta-
ya tek bir poliçe üzerinden sahip 
olabilmek mümkün olacak.

Türkiye genelinde toplam 20 milyon konuttan yüzde 54,7’si Zorunlu Deprem Sigortası poliçesine sahip. 
Depremin merkezindeki 10 ilde ise bu oran ortalama yüzde 49 düzeyinde bulunuyor.
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20 milyon konuttan, 

Zorunlu Deprem 
Sigortası'na sahip 

olanların oranı.

11 milyon 
Türkiye genelinde 

Zorunlu deprem 
Sigortası yaptıranların 

sayısı.

SEDDK’dan 
trafik sigortası 

açıklaması 

Teminat 
tutarı 640 bin 
lira düzeyinde

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve 
Denetleme Kurumu (SEDDK) Depremden 

etkilenen bölgelerde trafik sigortası gecikmele-
rinde ilave prim uygulanmamasına ilişkin sek-
tör duyurusu yaptı. Açıklamada şöyle denildi: 

“06.02.2023 tarihinde meydana gelen dep-
remden etkilenen Adana, Adıyaman, Bingöl, Di-
yarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahraman-
maraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ille-
rinde; 

14.07.2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Karayolları Motorlu Araç-
lar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Ta-
rife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeli-
ğin 7’inci maddesi uyarınca karayolları motorlu 
araçlar zorunlu mali sorumluluk (zorunlu tra-
fik) sigortası poliçelerinin zamanında yenilen-
memesi sebebiyle yapılan ilave prim (sürprim) 
uygulamasının 01.03.2023 tarihine kadar kaldı-
rılmasına karar verilmiştir. 

Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), her 
yıl inşaat maliyetlerindeki artışa göre belir-

lediği azami bir tutarda teminat sağlıyor. DASK 
tarafından verilen azami teminat tutarı, 25 Ka-
sım 2022 tarihinden itibaren bütün yapı tiple-
rinde 640 bin lira olarak belirlenmiş durumda. 

Verilen bilgiye göre azami teminat tutarı tes-
pit edilirken, yıkılan meskenin yeniden inşa 
edilmesinin maliyeti (arsa değeri hariç) dikka-
te alınıyor. Sigortalının teminat tutarının (si-
gorta bedeli) -azami teminat tutarını geçme-
mesi koşuluyla- meskenlerinin büyüklüğüne 
ve yapı tarzına göre belirlendiği ifade ediliyor..

Meskenin değerinin DASK tarafından veri-
len azami teminat tutarını aşması durumunda, 
sigortalının isteğe bağlı olarak, aşan kısım için 
sigorta şirketlerinden ek teminat alabileceği 
belirtiliyor. Bunun için sigortalının, özel sigor-
ta şirketlerinden konut sigortasının olması ge-
rekiyor.

İl Toplam Yaşayan S�gortalılık
 konut pol�çe oranı (%)

Kahramanmaraş 210.000 113.011 53,8

Hatay 315.000 126.413 40,1

Osman�ye 101.000 42.839 42,4

Gaz�antep 339.000 218.678 64,5

K�l�s 25.000 14.929 59,7

Şanlıurfa 198.000 104.824 52,9

D�yarbakır 231.000 77.935 33,7

Malatya 188.000 97.959 52,1

Adana 479.000 219.889 45,9

Adıyaman 89.000 39.941 44,9

Toplam 2.175.000 1.056.418 49

DEPREMİN MERKEZİNDEKİ
10 İLDE DASK ORANLARI

Sigorta maddi 
güvence sağlıyor

Zorunlu Deprem Sigortası 
ile deprem ve depremden 
kaynaklanan yangın, infilak, 
yer kayması ve tsunami 
risklerine karşı, sigortalı konut 
sahiplerine maddi güvence 
sağlıyor. İster oturulamaz 
durumda ister kısmî hasarlı 
olsun, bina zararını en hızlı 
şekilde tazmin ederek, yaşamın 
normale dönmesine aracılık 
ediyor.

DASK, Zorunlu Deprem 
Sigortası’nın yaygınlığını ülke 
genelinde birlikte çalıştığı 
sigorta şirketleri, bunlara 
bağlı acenteler ve banka 
şubelerinden oluşan dağıtım 
ağıyla artırırken uyguladığı 
düşük prim maliyetleriyle de 
herkesin bu güvenceye sahip 
olmasını kolaylaştırmayı 
hedefliyor.

Zorunlu Deprem Sigortası 
birey bazında mesken 
güvencesi sunarken ülkemiz 
için de bir teminat havuzu 
oluşturulmasına çalışır. 
Özellikle deprem sonrasında 
büyüklüğü önem kazanan 
bu finansal havuz, bizim 
yaşadığımız yerde olmasa 
da, başka yerde gerçekleşen 
depremlerdeki ihtiyaç 
sahiplerinin de garantisi olma 
niteliği taşır.

Zorunlu Deprem Sigortası 
neleri güvence altına alır?
Zorunlu Deprem Sigortası 

genel anlamıyla, belediye 

sınırları içinde kalan 
meskenler için depremin 
meydana getirdigi maddi 
zararları karşılamaya yönelik 
geliştirilmiş bir sigorta 
sistemidir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile 
aşağıda tanımlanmış binalar 
güvence altına alınır:
l Tapuya kayıtlı ve özel 

mülkiyete tâbi taşınmazlar 
üzerinde mesken olarak inşa 
edilmiş binalar
l 634 sayılı Kat Mülkiyeti 

Kanunu kapsamındaki 
bağımsız bölümler
l Bu binaların içinde yer alan 

ve ticarethane, büro ve benzeri 
amaçlarla kullanılan bağımsız 
bölümler
l Doğal afetler nedeniyle 

devlet tarafından yaptırılan 
veya verilen kredi ile yapılan 
meskenler
l Zorunlu Deprem Sigortası 

ayrıca yukarıdaki koşullara 
uyan; kat irtifakı tesis edilmiş 
binalar
l Tapuda henüz cins tashihi 

yapılmamış ve tapu kütüğünde 
vasfı “arsa vs.” olarak görünen 
binalar
l Tapu tahsisi henüz 

yapılmamış kooperatif evleri 
için geçerlidir.

DASK neleri karşılar?
DASK, Zorunlu Deprem 

Sigortası ile depremin ve 
deprem sonucu meydana 
gelen yangın, infilak, tsunami 

ve yer kaymasının doğrudan 
neden olacağı maddi zararları, 
poliçede belirtilmiş limitler 
dahilinde karşılar. Temeller, ana 
duvarlar, bağımsız bölümleri 
ayıran ortak duvarlar, bahçe 
duvarları istinat duvarları, 
atvan ve tabanlar, merdivenler, 
asansörler, sahanlıklar, 
koridorlar çatılar, bacalar, 
yapının yukarıdakilerle 
benzer nitelikteki tamamlayıcı 
bölümleri bir arada ya da ayrı 
olarak teminat kapsamındadır.

Sigorta bedeli nasıl 
hesaplanır?
DASK, her yıl yapı 

maliyetlerindeki artışa paralel 
olarak belirlenen azami bir 
tutara kadar teminat sunar. 
Azami Teminat Tutarı’nın 
tespitinde mevcut yapı 
stokunun büyük bir kısmını 
oluşturan binaların yeniden 
inşa bedeli (arsa değeri hariç) 
dikkate alınır.

Sigorta yaptıranların 
teminat tutarları (sigorta 
bedeli), bu azami teminat 
tutarını geçmemek üzere, 
meskenlerinin büyüklüğüne ve 
yapı tarzına göre belirlenir.

Eğer meskenin değeri DASK 
tarafından verilen teminat 
tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan 
kısım için sigorta şirketlerinden 
isteğe bağlı olarak konut 
sigortası yaptırabilir.

Sigorta bedeline, konutun 
arsa bedeli dahil değildir. 
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GEÇMİŞ OLSUN
TÜRKİYE
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Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli 
depremlerde hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Allah’tan rağmet, 
yakınlarına ve milletimize başsağlığı, 

yaralılara acil şifalar dileriz

GEÇMİŞ OLSUN
TÜRKİYE
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