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22ASRIN FELAKETİ
“Asrın Felaketi” veya “yüzyılın en güçlü depremi” 
olarak adlandırılan Kahramanmaraş ili Pazarcık 
merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan Merkezli 
7.6 büyüklüğünde iki deprem 6 Şubat’ta meydana 
gelmiştir. AFAD'ın yaptığı açıklamaya göre 18 Şubat 
Cumartesi saat 16.30 itibarıyla can kaybı 40 bin 
642'ye yükseldi.

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum 
Yönetim Başkanlığı (AFAD), yaptığı açıklamada, 
Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, 
Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya 
ve Elazığ illerinde toplam 40 bin 642 vatandaşın 
hayatını kaybettiğini kaydetti. 430 binin üzerinde 
afetzede, bölgeden diğer illere tahliye edilmiştir.

Depremlerin ardından 5 bin 700’ün üzerinde artçı 
deprem meydana gelmiştir.

Türkiye’de deprem nedeniyle 7 gün milli yas ilan 
edilerek, Türkiye Afet Müdahale Planı uyarınca 
uluslararası desteğe açık olan 4. seviye alarm ilan 
edildi.

Erdoğan OHAL kararını duyurdu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
depremlere yönelik koordinasyon çalışmalarının 
sürdürüldüğü Devlet Bilgi Koordinasyon 
Merkezi'nde 7 Şubat’ta basına açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin "Arama 
kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların 
süratle yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 
119'uncu maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak, 
Olağanüstü Hal ilan etme kararı aldık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan deprem afetinin 
ve etkilerinin vehametinin fevkalade tedbirler 
alınmasını zorunlu hale getirdiğini vurgulayarak, şu 
açıklamalarda bulundu:

"Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili 
Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Arama kurtarma 
faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların süratle 
yürütülebilmesini temin için Anayasa'nın 119'uncu 
maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak olağanüstü 
hal (OHAL) ilan etme kararı aldık. Deprem yaşanan 
10 ilimizi kapsayacak ve 3 ay sürecek bu kararla 

ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla 
tamamlayacağız."

Erdoğan, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en 
büyük felaketlerinden birinin yaşandığını sözlerine 
ekledi.

OHAL TBMM Genel Kurulu'nda kabul 
edildi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
ilan edilen ve Resmi Gazete'de yayımlanan; 
depremden etkilenen 10 ili kapsayan olağanüstü hal 
(OHAL) kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, 
9 Şubat’ta TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Buna göre, Anayasa'nın 119. maddesi ile 2935 sayılı 
Olağanüstü Hal Kanunu'nun 3'üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendine göre Kahramanmaraş, 
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, 
Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 8 Şubat 
2023 Çarşamba'dan itibaren 90 gün süreyle 
olağanüstü hal ilan edildi.

OHAL Süreci
1- OHAL kim tarafından, hangi 

şartlarda ilan edilebilir?

Anayasa'nın 119. maddesine göre, Cumhurbaşkanı, 
savaş, savaşı gerektirecek bir durumun baş 

göstermesi, seferberlik, ayaklanma, vatan veya 
Cumhuriyete karşı kuvvetli ve eylemli bir kalkışma, 
ülkenin ve milletin bölünmezliğini içten veya 
dıştan tehlikeye düşüren şiddet hareketlerinin 
yaygınlaşması, anayasal düzeni veya temel hak ve 
hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın 
şiddet hareketlerinin ortaya çıkması, şiddet olayları 
nedeniyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, 
tabii afet veya tehlikeli salgın hastalık ya da ağır 
ekonomik bunalımın ortaya çıkması hallerinde 
yurdun tamamında veya bir bölgesinde, süresi altı ayı 
geçmemek üzere OHAL ilan edebiliyor.

2- OHAL ne zaman yürürlüğe girer?

OHAL ilanı kararı, verildiği gün Resmi Gazete'de 
yayımlanır ve aynı gün TBMM'nin onayına sunulur. 
TBMM tatilde ise derhal toplantıya çağırılır. Meclis, 

gerekli gördüğü takdirde OHAL'in süresini 
kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL'i kaldırabilir.

3- OHAL süreci nasıl işler?

Olağanüstü hallerde hangi hükümlerin uygulanacağı 
ve işlemlerin nasıl yürütüleceği, kanun hükmünde 
kararnameler ile düzenlenir. OHAL'de, 
Cumhurbaşkanı, olağanüstü halin gerekli kıldığı 
konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi 
çıkarabilir. Kanun hükmündeki bu kararnameler, 
Resmi Gazetede yayımlanır, aynı gün Meclis onayına 
sunulur.

Erdoğan deprem bölgelerini ziyaret 
etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
8 Şubat Çarşamba günü Kahramanmaraş ve 
Pazarcık ilçesi, Hatay ve İskenderun ilçesi ile 
Adana’da, 9 Şubat perşembe günü Gaziantep, 
Kilis ve Osmaniye'de depremzedelerle bir araya 
geldi. Erdoğan, 10 Şubat Cuma günü Adıyaman ve 
Malatya'ya, 11 Şubat cumartesi günü ise Diyarbakır 
ve Şanlıurfa’ya ziyaret gerçekleştirerek deprem 
bölgesindeki yetkililerden çalışmalara ilişkin bilgi 
aldı. 

“Konut seferberliğini başlatıp, 1 yıl 
içerisinde tamamlayacağız”

Türkiye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
Murat Kurum, "Cumhuriyet tarihimizin en büyük 
afet konutu seferberliğini başlatıp, 1 yıl içerisinde 
tamamlayacağız." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat 
Kurum, 17 şubatta yaptığı açıklamada, "Hasar 
tespit çalışmalarımızı sahada 7 bin 328 uzmanımızla 
11 ilimizde yapıyoruz. Bugüne kadar 3 milyon 
bağımsız bölümü inceledik, bu 684 bin binaya 
tekabül ediyor. 90 bin 609 binada yer alan 345 bin 
bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 
olduğunun tespitini yaptık. Bu kapsamda 3 milyon 
konutun 2 milyon 700 binini de bütün iller için 
az hasarlı ve hasarsız olduğunun tespitini yapmış 
olduk.” bilgisini paylaştı.

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04.17'de Türkiye'nin 
10 büyük ilinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana 
geldi. “Asrın felaketi” olarak adlandırılan deprem 
sonucunda binlerce kişi mucizevi bir şekilde kurtarıldı, 
binlercesi de maalesef enkaz altında kalarak hayatını 
kaybetti. Kahramanmaraş merkezli deprem Maraş, 
Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Antakya, Urfa, 
Adıyaman ve Malatya illerinde yıkıma yol açtı. Aynı gün 
saat 13:28'de 7,6 büyüklüğünde bir başka deprem de 
bölgeyi vurdu. 

Depremin ardından TEBA Medya Grubu ekibi olarak 
meslektaşım ve kameraman Ahmed Sirwan ile deprem 
bölgelerinden bilgi aktarmak üzere depremin ikinci 
günü sabah saatlerinde Türkiye'ye vardık. İlk durağımız 
Şanlıurfa oldu. Şehre vardığımızda ilk gördüğümüz 
şey, depremin tekrarlanma korkusuyla çocuk, yaşlı, 
binlerce insanın sokaklara döküldüğü ve binalarını terk 
ettiği oldu. Şehirde başlangıçta deprem binaları fazla 
etkilememiş olmasına rağmen evlerini terk eden halk 
kentte birkaç gün önce yoğun kar yağışı ve havanın çok 
soğuk olması nedeniyle aileleriyle birlikte yaktıkları 
ateşlerin önünde ısınıyordu. Daha sonra şehirdeki 
deprem bölgelerine gittiğimizde gördüğümüz manzaralar 
bir gün önce sadece cep telefonuyla gördüğümüz 
yerlerden ve her gün gördüğümüz olaylardan çok 
farklıydı. Trajik hikaye Silopi'den Şanlıurfa'ya giderken 
başladı, bulunduğumuz araçta yaşlı bir amca vardı, “Amca 
deprem bölgelerinde durum nasıl?” diye sordum. Yanıt 
olarak, "Gaziantep'teki ailemden 8 kişiyi arıyorum 
cevap vermiyorlar. Ailemin tamamını depremde 
kaybettim. Daha büyük bir felaket olur mu?" dedi. Sonra 
Şanlıurfa'nın harap olmuş bölgelerini kendi gözlerimle 
görünce yaşlı amcanın sözleri geldi aklıma evet, durum 
sadece filmlerde gördüğümüz bir trajediydi.

Daha sonra meslektaşım Ahmed ile bölgedeki son 
durumu izleyicilerimize aktarmak istedik, bütün 
şehri aradık ama tek bir dükkan, market veya restoran 
bulamadık, şehirdeki tüm yerler kapalıydı. Tüm 
vatandaşlar sokaklara dökülmüştü. Depremden 
etkilenen şehir merkezinde 20'den fazla bina çökmüştü. 
Binlerce vatandaş enkaz altında kalan yakınlarını 
binaların önünde bekliyordu. Durum o kadar zordu ki 
canlı yayına geçmeden önce bölgedeki hasarın boyutu 
hakkında bilgi toplamak isterken, soru sorduğum 
herkesin tek bir cevabı vardı, “Kusura bakma kardeşim, 
ailem enkaz altında, dünyadan haberim yok.”. Canlı 
yayına başladık ve Türkiye'deki depremzedelerle ilgili en 
son bilgileri ve istatistikleri aktardık. Yayınımız sırasında 
gördüğümüz şey, yıkılan binaların enkazından maalesef 
çok sayıda cesedin çıkarıldığı ve onlarca cesedin hala 
binaların altında olduğuydu.

Daha sonra depremzedelerin bulunduğu yıkılan 
binaların yanında yüzlerce çadır gördük. Türk Kızılay, 
depremzedelere kan bağışlamak ve yardım etmek için 
bölgede çok sayıda merkez kurmuştu ve destek için çok 
sayıda insan akın ediyordu. Bölgenin yakınlarında, hayır 
kurumlarının binlerce kişiye yiyecek dağıttığı birkaç 
ücretsiz yiyecek dağıtım noktası kurulmuştu. Akşama 
kadar Şanlıurfa'nın yıkılan binalarının olduğu bölgede 
kaldık ve görüntüleri aktardık. Söz konusu bölgede o 
akşam aldığımız son bilgi, şehirdeki yaralı sayısının çok 
fazla olduğu ve hastanelerde yaralıları kabul edecek 
yerlerin olmadığı yönündeydi.

Şanlıurfa’daki son durumu aktardıktan sonra depremden 
etkilenen bir diğer bölge olan Gaziantep’teki son 
gelişmeleri bildirmek için yola çıkmak üzere Şanlıurfa 
terminaline gittik ancak bizi şoke eden, gece gündüz 
orada yaşayan binlerce ailenin, gencinden yaşlısına ve 
binlerce çocuğun depremin tekrarlanma korkusuyla en 
güvenli yer olarak terminali seçmesiydi. Durumun biraz 
daha güvenli olmasını bekliyorlardı. Bu arada binlerce 

vatandaş depremden sağ salim kurtulmuştu ancak başka 
şehirlerdeki akrabaları veya arkadaşlarına ulaşamıyordu, 
akrabalarının akıbetini merak ettikleri için terminalden 
depremin olduğu diğer bölgelere akın ediyorlardı.

Gaziantep'e vardığımızda Şanlıurfa'daki yıkım sahnesinin 
aynısını gördük ama şehrin farklı yanı depremzedeler 
için hazırlanan çadırlardaki binlerce kişinin yanı sıra 

arabalarında kalan binlerce kişinin de olmasıydı. Deprem 
vatandaşlarda korkuya neden olduğu için hasar görmeyen 
binalara bile kimse girmek istemiyordu. Arabası ve çadırı 
olmayanlar ısınmak için ateş yakmış ve enkaz altında kalan 
yakınlarının çıkarılmasını bekliyorlardı. Gece saatlerinde 
evinde olan bir kişiyi bile göremedik, herkes dışardaydı. 
Deprem çok büyük bir korku yaratmıştı. 

Saat 12.00 sıralarında Gaziantep ilindeki İbrahimli 
mevkiinde çöken bir binaya geldik. Binanın enkazı altında 

çok sayıda kişinin hayatta olduğu söylentileri dolaşıyordu. 
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekibi 
hemen binaya geçerek ses dinleme cihazını getirdi. 
Ekipler binanın altında yaşayan birinin olup olmadığını 
duymak için çevredekilerden sessiz kalmalarını istedi. 
Çevredeki herkes sustu. Hayatımda bu kadar korkunç bir 
sessizlik görmemiştim. Sessizlik içinde sadece ekiplerin 
“Sesimizi duyan var mı?” diye bağırdığını duyduk. Enkaz 
altından ses alamayan ekipler, sadece enkaz altında 
kalanlardan bir ses bekleyen kişilerin feryatlarını duydu. 
İki gündür uyumadığımız için meslektaşım Ahmed ile çok 
yorgunduk. Saat sabahın 4'üydü Gaziantep gibi büyük 
bir şehirde birkaç saatlik arayışın ardından uyuyacak 
bir yer bulduk. Uyku sırasında şiddetli bir deprem 
bizi sarsana kadar uykudayken ailelerini kaybeden ve 
binlerce insanın enkaz altında kaldığı Kahramanmaraş 
depreminin korkusunu hissetmemiştik. Gerçekten o anı 
asla unutmayacağım. Sabah saat 11.00’di bir sarsıntı 
ile uyandım, aynı senaryonun ve binanın yıkılması 
korkusundan nereye kaçacağımı bilemedim ancak Allah'a 
şükür sağ salim atlattık.

Aynı gün Gaziantep'te depremden etkilenen başka bir 
bölgeye geldik ve bilgi toplamaya başladık. Bölge o kadar 
etkilenmişti ki birbirine yakın birçok bina tamamen yerle 
bir olmuştu, sahneler ve hikayeler trajikti. Kurtarma 
ekipleri 12 katlı bir binanın 9. katına ulaşmıştı. Sadece 

binanın en üstteki dört katında çok sayıda kişi hayatını 
kaybetmişti. Birçok kişiye bölgede nasıl bir hasar olduğu 
sorusunu yönelttiğimizde “Kusura bakma kardeşim ben 
bir şey bilmiyorum, ailemin birkaç üyesi binaların altında 
ve hala ses yok.” diyordu. Öyle bir sahneydi ki herkes 
bölgede bir veya daha fazla aile üyesini bekliyordu.
Canlı yayına geçip bölgeden son bilgileri aktarmaya 
hazırlandım, meslektaşım Ahmed yayını başlattı ve 
ardından bölgeyi şiddetli bir deprem sarstı. Binlerce 
insan, çocuk, yaşlı, bölgeden kaçtı. Din hocalarının 
şu sözünü hatırladım; “Kıyamet günü kimse kimseye 
bakmayacak, babalar evladından, kardeş kardeşten 
kaçacak.”. Orada gördüğüm manzara gerçekten tarif 
edilemez... Enkaz altında kalan yakınları için ağlayan 
amca saniyeler içinde can korkusuyla bölgeden uzaklaştı. 
Enkaz altındaki tek bir canı kurtarmak için gecesini 
gündüz eden kurtarma ekiplerinin tamamı koşuşturdu. 
Bu sahnede bir kez daha emin oldum evet, televizyon 
ekranlarında ve cep telefonlarında gördüklerimiz, bir 
depremin merkezinde görüp hissettiklerimizden çok 
farklı.

TEBA Medya Grubu olarak en kısa sürede olabildiğince 
deprem bölgesindeki son durumu takipçilerimize 
aktarmaya çalıştık ve Diyarbakır'a gitmeye karar verdik. 
Gaziantep terminaline vardığımızda Şanlıurfa’daki aynı 
manzara ile karşılaştık. Çok sayıda vatandaş depremin 
tekrarlanma korkusuyla gece gündüz orada kalıyordu. 
Diyarbakır'a varmıştık ve hava çok soğuktu. Üzerimizde 
onca kıyafet olmasına rağmen soğuktan tir tir titriyorduk. 
Bir an ısıtıcısı olmayan çadırlarda yaşayan aileleri 
düşündük.

Depremzedelere sürekli gıda ve yardım sağlayan hayır 
kurumlarının ve Türk Kızılay'ının yardımlarından 
bahsetmek istiyorum. Diyarbakır'da, etkilenen diğer 
şehirlere yemek sağlamanın yanı sıra, tek başına 40 
binden fazla kişiye yetecek kadar yemek hazırlayan Türk 
Kızılay Aşevi’ni ziyaret ettik.

Deprem bölgesinde dört günden daha az kalmamıza 
rağmen depremin acı sahnesi ve hikayesi sonsuza 
kadar aklımda kalacak. Depremin üzerinden iki hafta 
geçmesine ve bölgeden dönmeme rağmen bana “Oğlum 
daha büyük trajedi ne olabilir ki, ailemden sekiz kişiyi 
depremde kaybettim.” diyen amcanın sesi hala kulağımda 
çınlıyor. Hala çöken binaların önünde hüzünlü bakışlar 
ve soğuk iç çekişlerle duranların görüntüsü aklımda. 
Dünyadaki tek umutları, yakınlarının enkaz altında 
hayatta olduğuna dair bir ses duymaktı. Deprem, 
özellikle birçok aile üyesini kaybetmiş ya da bir zamanlar 
sevdikleriyle birlikte sade bir evde hayatlarının en 
mutlu zamanlarını geçirmiş ve o eve büyük zorluklarla 
yerleşebilmiş olanlar için asla kolay kolay iyileşemeyecek 
birçok trajik hikaye bıraktı. Deprem, saniyeler içinde 
binaları yerle bir etti ve binaların molozları altında 
sonsuza kadar unutulmayacak pek çok hikaye kaldı.

Son olarak belirtmek isterim ki Türkiye depreminin 
olduğu tarih Dünya Sevgililer Günü haftasına denk geldi 
ama bu yıl şubat ayında gerçek sevgiyi gördük. Enkaz 
altında hayatını kaybeden kızının elini bırakmayan 
babayı, çocuğunu üç gün boyunca toprak ve kayaların 
altında koruyan babayı, üç gün boyunca kardeşinden 
elini çekemeyen ablayı, çöken binalarda hala çocuklarını 
bekleyen anneleri, depremden en çok etkilenen iki 
ülkeye giden hayırseverlerin soğuğa ve acıya katlanarak 
mağdurlara yardım etmesini ya da destek malzemesi 
gönderip onlar için gözyaşı dökenleri gördük. Evet 
bu bahsettiklerim depremin geride bıraktığı üzücü 
hikayelerdi. Yüce Allah'tan hayatını kaybedenlere 
rahmet, yaralılara bir an önce acil şifalar diliyoruz. Benzer 
olayların dünyanın hiçbir yerinde tekrarlanmamasını ve  
sevdiklerini "asrın felaketi" ile kaybeden ailelere sabır 
niyaz ediyoruz.

Abdulselam Tütüncü 
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Türkmeneli Türkiye için tek yürek
Türkiye saati ile 04.17'de ve ardından 13.24'te merkez 
üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri 
olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki farklı deprem meydana 
geldi. 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler 
Suriye başta olmak üzere Irak, Mısır ve Lübnan’da da 
hissedildi.

Depremden etkilenen illerdeki vatandaşlara destek 
için dünyanın dört bir yanından kampanyalar 
başlatıldı. Türkmeneli'den de birçok parti ve sivil 
toplum örgütü destek kampanyası başlattıklarını 
açıkladı.

Erbil’de Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) 
Oluşumlardan Sorumlu Bölge Bakanı ve Irak 
Türkmen Cephesi (ITC) Siyasi Büro Üyesi Aydın 
Maruf'un gözetiminde TEBA Medya Grubu iş 
birliği ile destek kampanyaları başlatıldı. Ayrıca 
ITC Erbil İl Başkanlığı, Erbil Kalesi Derneği ve 
Tacil Evi de kampanya düzenledi. 

ITC Erbil İl Başkanlığı, Erbil Kalesi Derneği ve 
Tacil Evi tarafından toplanan destekler deprem 
bölgelerine ulaştırılmak üzere Erbil'deki Türk 
Kızılay ekibine teslim edildi.

Bakan Maruf'un gözetiminde TEBA Medya Grubu iş 
birliği ile başlatılan destek kampanyası kapsamında ise 
ilk etapta 2 tırdan oluşan destek malzemesi toplandı. 
Toplanan malzemeler deprem bölgelerine ulaştırılmak 
üzere Silopi Valisi Cihad Koç'a teslim edildi. İkinci 
etapta toplanan bir tırlık destek de aynı şekilde Vali Koç'a 
teslim edildi.

Yardımseverlerden gelen talep üzerine destek 
kampanyası 3. kez tekrardan uzatıldı.

Toplanan destek malzemelerini bire bir Silopi Valisi 
Koç'a teslim eden Maruf, "Türkiye her zaman mazlum 
insanlara sahip çıkmıştır. Bölgede Türkmenler 
başta olmak üzere tüm dini ve etnik gruplara destek 
vermiştir. Bu nedenle biz bugün ana vatanımız Türkiye 
Cumhuriyeti'nin yanındayız." dedi.

Aydın Maruf, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan 
rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek, tüm Türkiye'ye 
geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Destek malzemelerini deprem bölgelerine iletmek 
üzere teslim alan Silopi Valisi Koç, TEBA'ya yaptığı 
açıklamada, "Dünyanın her yanından ülkemize yardımlar 
geliyor ancak dosttan gelen yardımın anlamı daha fazla." 
ifadesine yer verdi.
Deprem felaketi dolayısıyla destek gönderen tüm 
taraflara özellikle Iraklı Türkmenlere teşekkür ederek, 
depremzedelerin bu desteklere gerçekten ihtiyacı 
olduğunu söyledi.

Erbil'de toplanan destek malzemelerinin başında 
battaniye yer alırken yastık, döşek, kışlık kıyafetler, 
çocuk bezi, hijyen malzemeleri ve peçete gibi gerekli 
daha birçok malzeme yardımseverler tarafından 
depremzedelere gönderilmek üzere kampanyayı başlatan 
taraflara teslim edildi.

Kerkük’te Türkmen Sivil Toplum Örgütleri, 
depremlerden etkilenen illerdeki vatandaşlar için 
toplanan 15 tır dolusu malzemeyi Türkiye’ye gönderdi.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, 
“Türkiye’nin acısı acımızdır. Sivil Toplum Örgütüleri ile 
Türkiye’deki depremde zarar gören kardeşlerimiz için 
Türkmeneli’de yardım kampanyası başlattık.” dedi.

Turan, “Kampanyamıza başlamamızın ardından sağ olsun 
hem Kerkük hem de Türkmeneli’nin diğer bölgelerinden 
çok sayıda Türkmen katkıda bulundu. Türkiye, her zaman 
bizim yanımızdaydı, her zaman yaramızı sardılar, bugün 
de bir vefa borcu olarak bize görev düşüyor. Elimizden 
geldiğince katkıda bulunmamız gerekiyor. Depremde 
hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil 
şifalar dileriz.” ifadesini kullandı.

ITC Başkan Yardımcısı Heytem Muhtaroğlu, basına 
yaptığı açıklamada, Türkiye'de depremlerden dolayı 
binlerce insanın hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından 
büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

Muhtaroğlu, Kerkük, Bağdat, Musul, Erbil, Süleymaniye, 
Selahaddin ve Diyala kentlerinde destek kampanyası 
başlattıklarını söyledi.

Türkmen Sivil Toplum Örgütleri Başkanı İstibrak 
Yazaroğlu, "Kardeş ve soydaş Türk milleti için toplanan 
battaniye, kışlık kıyafet ve diğer yardımlardan oluşan 
toplam 15 tır Türkiye'deki deprem bölgelerine 
gönderdik." dedi.

Kerkük Türkmen Kardeşlik Ocağı da 
Türkiye'deki depremzedeler için destek 
kampanyası başlattı.
Türkmen Kardeşlik Ocağı Başkanı 
Abdulkadir Hürmüzlü, Türkiye'nin ve 
Türk halkının yaşadığı acının kendilerinin 
de acısı olduğunu söyledi.

Hürmüzlü, “Yardım kampanyamız 
Kerkük, Bağdat, Musul ve Erbil’deki 
Türkmen Kardeşlik Ocağını 
kapsamaktadır.” dedi.

Kerkük’te Ortadoğu Kalkınma 
ve Yardımlaşma Derneğinden de 
depremzedelere destek kampanyası 
başlatıldı.

Destek kampanyası kapsamında bin 250 battaniye, 100 
karton gıda ürünleri, bin 500 çocuk bezi, yarım ton 
hurma ve kıyafet depremzedelere gönderildi. Destek 
kampanyasının sürdüğü bildirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonunun sosyal medya 
hesaplarından yapılan paylaşımda, "Irak'ın 
Kerkük bölgesinde tekvando yapan Türkmen 
kardeşlerimiz, depremden etkilenen 
vatandaşlarımız için yardım malzemeleri 
toplayarak afet bölgesine gönderdi." denildi.

Kerkük Ticaret Odası Deprem Krizi Masası Üyesi 
Ahmet Berber, Türkiye ve Suriye'de meydana 
gelen depremden hemen sonra bir kriz masası 
oluşturduklarını söyledi.

İki dost komşu ülkeye ve depremzedelerine 
yardımcı olmak için kampanya başlattıklarını 
belirten Berber, kampanyanın vatandaş, kurum 
ve kuruluşların yanında iş adamlarından da büyük 
ilgi gördüğünü ifade etti.

Kerkük kentindeki esnaf, depremler sonrası 
Türkiye'deki depremzedelere ayakkabı ve kıyafet 

gönderdi.

Kent merkezindeki Kudüs Caddesi'nde yer alan Emir 
İşhanı Esnafı Said Edip, depremden hemen sonra 
harekete geçtiklerini ve yardım toplamaya başladıklarını 
söyledi.

Kıyafetten ayakkabıya, çocuk giyiminden yetişkinlerin 
giysi ihtiyaçlarına kadar birçok malzeme topladıklarını 
bildiren Edip, kendi mağazasından depremzedelere 1200 
adet pantolon ve 400 adet kıyafet bağışında bulunduğunu 
ifade etti.

Emir İşhanı esnafı Ahmet İsam, yıllar önce Irak'taki terör 
örgütü DEAŞ olayları sırasında iç göçmen durumuna 
düşen Iraklıların yanında duran Türkiye'nin Kızılay ve 
AFAD gibi kuruluşlarının desteğini unutmadıklarını 
söyledi.

Kerkük kentindeki tüm camilerde de Türkiye'deki 
depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.

Irak Sünni Vakfı Kerkük Müdürlüğünden yapılan yazılı 
açıklamada, Vakfın talimatı doğrultusunda tüm camilerde 
Türkiye ve Suriye'de deprem nedeniyle hayatını 
kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındığı ve yardım 
kampanyası başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kerkük kent merkezi ile ilçe ve 
kasabalardaki tüm camilerde temel ihtiyaç malzemelerinin 
yanında nakdi desteklerin de kabul edildiği ve yardım 
kampanyasının süresinin açık tutulduğu ifade edildi.

Hazırlayanlar: Nurhan Karhi/Esra Kasapoğlu
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55 Kale ve minare şehri, depremzedelere 
insani destekte öncü...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 5 bin 700’den fazla 
artçı sarsıntıya neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremlerde on binlerce kişi hayatını kaybetti, binlerce 
bina ve konut yıkıldı.

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi 
(IKBY) Bakanlar Kurulu, 8 Şubat 
2023 Çarşamba günü toplantı 
düzenledi. Toplantının ardından 
yapılan açıklamada, IKBY’den ilk 
destek konvoyunun geçtiğimiz 
günlerde Türkiye'ye gönderildiği ve 
sürecin devam edeceği kaydedilirken 
valilere "afet kurbanlarına yardım 
ulaştırmak ve toplamak için geniş 
çaplı bir kampanya başlatma" talimatı 
verildiği aktarıldı.

IKBY’de depremzedeler için 
destek toplama kampanyasının 
başlatılmasının ardından, vatandaşlar 
birkaç gündür il ve ilçelerdeki 
kampanya merkezlerine desteklerini 
gönderdi. IKBY Ortak Kriz 
Koordinasyon Merkezi, Türkiye'deki 
depremzedeler için destek toplama 
kampanyasını yönetti.

IKBY İçişleri Bakanlığı Ortak Kriz Merkezi Genel 
Müdürü Hüseyin Kalari, 13 Şubat 2023'te (depremin 
8. gününde) basına yaptığı açıklamada, depremzedeler 
için toplanan 8 tır destek malzemesinin akşam saatlerinde 
deprem bölgesine ulaşmasının beklendiğini kaydederek, 
malzemelerin “battaniye, halı, döşek, yastık, kıyafet, 
soba, bebek bezi, süt, yağ, pirinç ve temel ihtiyaçlardan” 
oluştuğunu belirtti.

Erbil Valisi Umed Hoşnav, karara ilişkin yaptığı 
açıklamada, Bakanlar Kurulu toplantısında kampanyayı 
duyurmak ve buna hazırlanmak için valilere yetki 
verildiğini belirterek, "Yardımlar sadece bu kampanya 
üzerinden yapılacak ve Kürdistan Bölgesi Hükümeti 
Suriye ve Türkiye ile yasal prosedürleri geçti, dolayısıyla 
birileri doğrudan mağdurlara yardım etmek istiyorsa, 
Kürdistan Bölgesi hükümetinin bilgisi dışındaysa Türkiye 
ve Suriye'de yardımları varış noktasına ulaştırması 
mümkün değil. Bu konu iki ülke arasında bir işlem 
olacak.” dedi.

Hoşnav’ın açıklamasına göre, kampanya 9 Şubat 2023 
Perşembe günü Erbil'in merkezinde Şanadar Parkı 
önünde başlatıldı. Nakdi bağışta bulunmak isteyenlerin 
Minara Bankası'nın 508 numaralı banka hesabına para 
yatırabileceği açıklandı.

Erbil Kriz Müdürü Sırva Resul, Erbil'deki Şanadar 
Parkı önünde yürütülen ve depremzedelere yardım 
kampanyasına ilişkin 16 Şubat 2023 tarihinde TEBA’ya 
yaptığı açıklamada, “Bugün kampanyanın sekizinci 
günü ve bugüne kadar 50 tırdan fazla toplanan yardım 
gönderildi. Yalnızca bugün, bağışlardan oluşan beş 
kamyon, malzemeleri organize etmek için büyük depoya 
gönderildi. Bu kampanya günlük olarak devam ediyor ve 
iki şekilde yapılıyor. Birincisi şirketler içindir, toplanan 
malzemeleri iletmeleri için onay ve koordinasyonu 
hazırlayıp gönderiyoruz. İkincisi vatandaşlardan gelen 
eşyalar ayarlanıp organize edildikten sonra gönderiliyor. 
Diğer kampanyalardan toplanan tüm malzemeler burada 
toplanıyor, genel bir kampanya olarak adlandırabiliriz. 
Bugün başlattığımız ilçe kampanyalarındaki malzemeler 
de burada toplanacak ve depoya gönderilecek. Bu da 
doğrudan Erbil Valisi ve Erbil Kriz Bürosu tarafından 
gözetiliyor.” ifadelerini kullandı.

Erbil Kriz Müdürü yardımın miktarına ilişkin, “Kesin 
miktarı söyleyemeyiz çünkü miktar o kadar büyük ki 
bugün dört tır daha gönderilecek. Ekipler tarafından 

yardımların ulaştırılmasıyla birlikte günlük olarak miktar 
kayıt altına alınıyor ve kampanyanın son günü olan yarın 
(17 Şubat 2023 Cuma) toplanan desteklerin sayısı 
vatandaşlara duyurulacak.” dedi.
 Sırva Resul, Türkiye ve Suriye'ye gönderilen desteklere 
ilişkin, “Yardımın her iki ülkeye eşit olarak gönderildiğini 
söyleyemeyiz, oranlar belirlenmedi. Bir gün Türkiye'ye, 
bir gün Suriye'ye gönderiliyor ama biliyorsunuz 
Türkiye'nin zararı Suriye'nin üç katı ve Suriye'ye 
icraatlar çok zor. Dün beş tır Suriye'ye gönderildi. 
Durum dikkate alınıyor.” ifadesinde bulundu.

Duhok Valisi Ali Tatar, kampanyanın genel olacağını 
ve tüm devlet dairelerinin katılacağını söyledi. Tatar, 
“Bağışçılar bireysel ya da gruplar halinde katılabilir ve 
toplanan her şey makbuz şeklinde olmalıdır. Bağışçılar 
tarafından bağışlanan tüm malzemeler yeni olmalı ve 
kullanılmış hiçbir ürün kabul edilmeyecektir. En çok 
ihtiyaç olan şeyler para, battaniye, ısıtıcılar ve konserve 
yiyeceklerdir.” dedi.

Bu kapsamda depremzedelere yardım ulaştırılmasında 
büyük rol oynayan ve depremden etkilenen bölgelere 
gönderilen yardımların istatistiklerini yayınlayan hayır 
kurumlarından biri de Barzani Vakfı oldu. Desteklerin, 
ilaç, battaniye, yiyecek, su, çadır, kıyafet ve diğer 
ihtiyaçlardan oluştuğu kaydedildi. Desteklerin bir 
kısmının Barzani Yardım Vakfı tarafından, bir kısmının 
ise şirketler ve yatırımcılar tarafından sağlandığı ve 
deprem bölgelerine ulaştırıldığı açıklandı.

Barzani Vakfı’nın istatistiklerine göre, destek 
malzemeleri şu illere gönderildi:

Gaziantep’te 21 binden fazla aileye destek ulaştırıldı, 
Gaziantep’te hayır kurumu tarafından dağıtılan ürünler 
şu şekilde: On bin 500 battaniye, bin 567 çadır, kuru 
gıda, döşek, soba, hazır gıdalar ve bebek sütü içeren 14 
kamyon deprem bölgesine ulaştırılarak 7 binden fazla 
aileye destek sağlandı. Bin 83 yaralıya tedavi imkanı 
sağlanırken Adıyaman ilinde 400 çadır, 2 bin hazır gıda 
ve 7 bin 500 koli su dağıtıldı.

Kahramanmaraş'ta yaklaşık 27 bin aileye insani yardım 
ulaştırıldı. Barzani Yardım Vakfı Diyarbakır'da 4 bin 
hazır yemek dağıttı. Kahramanmaraş’ta 3 bin 100 
öğün yemek, 5 bin 600 koli su, bin 300 battaniye, 

bin 50 yastık, bin 600 hazır gıda, 500 paket hurma, 2 
bin 500 sıcak yiyecek dağıtıldı. Barzani Yardım Vakfı, 
Şanlıurfa'da 4 bin 500 öğün yemek, 500 koli su, 150 

paket çocuk bezi ve 300 battaniye destekte 
bulundu. Malatya'da dağıtılan malzeme ve 
yiyecekler arasında 500 adet battaniye, 500 
paket çocuk bezi, 580 paket hurma, 2 bin öğün 
yemek ve bin koli su bulunuyor.

IKBY Vakıflar ve Diyanet İşleri Bakanlığı 
Sözcüsü Nebaz İsmail, cuma namazından 
sonra Kahramanmaraş depreminde hayatını 
kaybedenler için dua edileceğini ve namaz 
kılınacağını belirterek, "Cuma hutbesinde acı 
afetten ve kurbanlara nasıl ulaşacağımızdan 
bahsedeceğiz.” dedi.
İsmail, 10 Şubat 2023’te Cuma günü basına 
açıklamalarda bulunarak, “Cenaze namazı 
bugün Kürdistan Bölgesi'ndeki yaklaşık 3 bin 
500 camide kılınıyor. Erbil'de Celil Hayat 
Camii'nde kılınan namaza Vakıflar Bakanlığı, 
Alimler Birliği ve diğer yetkililer katıldı.” 
ifadelerini kullandı.

Molla Beşir Halil Haddad, TEBA’ya yaptığı 
açıklamada, "Türkiye ve Suriye'de bazı 

şehirlerde meydana gelen faciada yaralılara acil şifalar, 
hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz. 
Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, şehit olarak 
anılmalarını niyaz ediyorum. Yıkılan binaların enkazı 
altında kalanların sağ salim kurtarılmalarını temenni 
ediyoruz. Umarım bu son musibettir ve o musibetlerin 
hepsi ilahi birer alamettir. Yaşamını yitirenler inşallah 
şehittir. Allah, felakete uğrayanların mükafatını versin. 
Sevgili Peygamberimiz (SAV) buyuruyor ki, “Kim ıstırap 
çekerse, Allah ona ıstırabına göre mükafat verir”. Allah 
hepimizi bu afetlerden uzak kılsın.” dedi.

Haddad, “Bu felaketlerin yanında insanların birbirlerine 
yardım etmeyi düşünmesi ve farklı din, mezhep ve 
dillere sahip olmalarına rağmen birbirlerine yardım 
etmeye teşvik eden bir şey var o da insanlık. Dolayısıyla 
yardımların her yere ulaştığını görüyoruz ve Kürdistan 
Bölgesi halkının maddi durumu iyi olmamasına rağmen 
kardeşlerini unutmadıkları ve çok şükür güzel yardımlar 
toplandığını görüyoruz. Dualarımız depremden etkilenen 
kardeşlerimizle.” açıklamasında bulundu.

Erbil Vakıf Başkanı Seyid Sadık Keprani, facianın hemen 
ardından afetzedeler için kampanyanın başladığını ve 
sürecin devam ettiğini söyledi. 

Keprani yaptığı açıklamada, “Türkiye ve Suriye'de 
meydana gelen ve maalesef binlerce insanın şehit 
olmasına neden olan deprem nedeniyle yaşanan facia için 
Erbil Vakıf Başkanlığı adına başsağlığı diliyoruz. Binlerce 
bina yıkıldı ve binlerce vatandaşımız yaralandı. Allah'tan 
hayatını kaybedenleri şehit olarak kabul etmesini niyaz 
ediyoruz.” dedi.

Keprani, “Erbil olarak her zaman afet mağdurlarının 
yanında olmuşuzdur. Erbil bir arada yaşama yeridir. 
Bu nedenle Kürdistan Bölgesi Yönetimi Başbakanı’nın 
tavsiyesi üzerine depremzedelere destek için bir 
kampanya başlatılmıştır. Bu amaçla bir banka hesabı 
açıldı ve birçok yerde mağdurlara yardım toplamak için 
kampanyalar yapıldı.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de 6 Şubat Pazartesi sabahı saat 04:17’de 7.7 
büyüklüğünde deprem meydana geldi.  Deprem Suriye 
ve birçok bölgeyi etkilerken IKBY’de 4.7 şiddetinde 
hissedildi.

Haber: Hüseyin Hatipoğlu/ Foto: Ali Haval 
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66 Irak, Türkiye ve Suriye'deki 
depremzedelerin yardımına koştu…
Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli 2 yıkıcı 
depremin ardından dünya ve Orta Doğu ülkeleri 
afete hızlı tepki verdi. Depremin ilk anından itibaren 
Türkiye ve Suriye ile iletişime geçen ülkelerden biri 
de Irak oldu.

Irak'ta çok sayıda kişi, şirket ve yatırımcının 
topladığı destekler deprem bölgelerine gönderildi. 
Irak Sünni Vakfı tarafından yapılan açıklamada, 
zekat ödemesinin öne alınabileceği ve Türkiye ile 
Suriye'deki depremzedelere verilebileceği belirtildi.

Depremin ilk anlarından itibaren Irak Başbakanı 
Muhammed Şiya Sudani'nin talimatıyla, Sivil 
Savunma Genel Müdürlüğü, depremin yaşandığı 
bölgelere uzman bir arama kurtarma ekibi gönderdi.

Irak Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, depremin ilk 
gününde özel bir arama kurtarma ekibinin resmi ve 
uluslararası onayı tamamladıktan sonra Türkiye'ye 
doğru yola çıktığını duyurdu.

Irak'ın depremden etkilenen bölgelere sağladığı 
yardımların yanı sıra, Bakanlar Kurulu Genel 
Sekreterliği, insani yardım taşıyan iki uçağın 
Türkiye'ye gönderildiğini duyurdu.

Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği Sözcüsü Haydar 
Macid yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bir ton acil 
yardım taşıyan iki uçak, Irak ile Türkiye arasındaki 
hava köprüsünün ilk konvoyunun bir parçası olarak 
havalandı." dedi.

Macid, "Kurtarma çalışmalarına 234 çalışan ve resmi 
heyet, bir Irak Kızılay ekibi çeşitli yemek dağıtım 
ekipleri, Sivil Savunma Müdürlüğü kurtarma ve arama 
ekiplerinin 35 subay ve üyeleri katıldı. Ekip, enkaz 
altında kalanların kurtarılması için Türk tarafına 
yardım ediyor." sözlerini kullandı.

Türkiye'deki deprem zedelere sağlanan desteğin 
detaylarına ilişkin Macid, şu sözleri paylaştı:

"Türkiye'nin talebi üzerine Irak, depremden 
etkilenen bölgelere tonlarca acil durum malzemesi 
de dahil olmak üzere toplam 50 uçak gönderdi; 26 

uçak, çadır, yatak ve diğer 
malzemelerin yanı sıra 
sivil savunma ekipleri ve 
arama kurtarma ekipleri 
için ekipman dahil 136,5 
ton çeşitli malzeme ile 
Gaziantep Havalimanına 
hareket etti."
Öte yandan Irak Bakanlar 
Kurulu, Türkiye'deki 
depremzedelere Irak 
hükümeti adına destek 
sağlanması için Göç ve 
Göçmenler Bakanlığına 
3 milyar dinar değerinde 
gıda ve tıbbi malzeme 
satın alması ve bunları 
Irak Kızılay ekibine 
bağışlaması talimatını 
verdi.
Irak depremde oldukça hasar gören Suriye'nin de 
yardımına koştu. Irak Gıda Ticaret Şirketi Müdürü 
Luma Haşim Musevi yaptığı açıklamada, "Ticaret 
Bakanlığı, kardeş Suriye halkına yardım amaçlı gıda 
konvoyu göndermeye başladı. Vatandaşlar mevcut 
durumla karşı karşıya kaldı. Bu krizde ve depremde 
yanlarındayız." ifadelerine yer verdi.

Pirinç, şeker, yağ ve sebzelerin yer aldığı 650 tonluk 
gıda sevkiyatının karadan ve havadan yapıldığını 
vurgulayan Musevi, bir milyon litre akaryakıt içeren 
28 akaryakıt tankerinin de Suriye'ye gönderildiğini 
söyledi. Musevi, bu yardımların hava köprüsü ve 
karadan gönderilen önceki yardımların devam 
olduğunu ifade etti.

Musevi, yardım malzemesi taşıyan 2 uçağın da 
Suriye'ye ulaştığını vurgulayarak, 3 yardım uçağının 
da 18-Ocak Cumartesi günü Ladikiye eyaletine 
doğru yola çıkmasının planlandığını dile getirdi.

Irak Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Kerim Saait, 11 Şubat 
Cumartesi günü sosyal medya hesabından paylaşımda 
bulunarak, “Irak Milli Eğitim Bakanlığına ait 27 
yardım aracı cumartesi günü Suriye'ye doğru hareket 
edecek.” sözlerine yer verdi.

Irak Savunma Bakanı Sabit 
Muhammed Abbasi de 11 
Şubat 2023’te açıklamada 
bulunarak, Savunma 
Bakanlığının Suriye'ye 42 tır 
insani yardım gönderdiğini 
duyurdu. 

Irak Havacılık Mühendisi 
Teğmen İhab Selman ise 
12 Şubat 2023’te, “Irak 
Başbakanı Muhammed Şiya 
Sudani'nin yönetiminde ve 
Irak Savunma Bakanı'nın 
gözetiminde Irak güçleri, 
ilaç, gıda, çadır ve daha 
fazlası dahil olmak üzere 21 

bin pound (yaklaşık 10 ton) yardım göndermek için 
Irak ile Suriye arasında bir hava köprüsü kurdu.” 
açıklamasında bulundu.

Irak hükümeti Kahramanmaraş merkezli “asrın 
felaketi” olarak nitelenen depremin ardından söz 
ettiğimiz yardımları Türkiye ve Suriye’ye gönderdi. 
Daha sonra da  Türkiye'ye kükürt oranı yüksek 30 
bin ton akaryakıt desteğinde bulunma kararı aldı. 
Bağdat yönetimi depremlerden etkilenen Suriye'ye 
de aynı özelliğe sahip 60 bin ton akaryakıt bağışında 
bulunacak.

Desteklerin aşamalar şeklinde gönderilmesi 
nedeniyle Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği 
Sözcüsü Haydar Macid, 14 Şubat'ta düzenlediği 
basın toplantısında, insani yardım taşıyan Irak Hava 
Kuvvetlerine ait iki uçağın Gaziantep'e doğru 
hareket ettiğini belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Basım Al-Avadi de 15 
Şubat’ta yaptığı açıklamada, biri Türkiye'de yaşayan 
ve depremden etkilenen Irak vatandaşlarına özel 
olmak üzere, yardım yüklü iki yeni uçağın Türkiye'ye 
doğru hareket ettiğini kaydetti.

Avadi, Irak’ın yardımlarını Suriye ve Türkiye'ye 
ulaştıran uçak sayısının 22 olduğunu bildirdi.

Depremde Iraklılar da dahil olmak üzere binlerce 
insan hayatını kaybetti. Irak Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Ahmed Sahaf, Türkiye'de meydana gelen 
depremde 13 Irak vatandaşının hayatını kaybettiğini, 
22 Irak vatandaşının da yaralandığını açıkladı.

Gaziantep'ten 20, Ankara'da da 59 Irak vatandaşının 
Irak'a getirildiğini belirten Sahaf, 13 Şubat 2023’te 
konuya ilişkin yerel basına yaptığı açıklamada, 
Türkiye'nin 10 ilini etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 
depremlerde 13 Irak vatandaşının hayatını 
kaybettiğini duyurdu.

Sözcü Sahaf, “Türkiye'deki ilgili makamlar ile ortaya 
çıkan yeni bilgileri ilgiyle takip ediyoruz." dedi.

Hazırlayan: Abdulselam Hişam
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TEBA “Türkiye Tek Yürek”- Ortak yayında 

rekor bağış toplandı
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 
deprem için ortak yayınla ekranlarda ve 
radyolarda gerçekleştirilen "Türkiye Tek 
Yürek Kampanyası'nda 115 milyar 146 
milyon 528 bin liralık bağış rakamına 
ulaşılırken, 9 milyon 10 bin adedi aşkın 
SMS gönderildi. 
       
Türkiye ve Türkiye dışında 213 televizyon 
kanalı ile 562 radyoda 15 Şubat akşamı 
yapılan programda, Kahramanmaraş 
merkezli depremlerden etkilenen 
vatandaşlara bağış toplamak için ortak canlı 
yayını yapıldı. 

Yedi saat süren programda kampanyaya çok sayıda iş 
insanı, sanatçı, siyasetçi, STK yetkilisi ve bürokratlar 
katıldı.

Erdoğan: Milletimiz yüce 
gönüllülüğünü gösterecektir

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
"Türkiye Tek Yürek Kampanyası Ortak Yayını"na 
telefon ile bağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin tüm kurumları, 
personeli ve ekipmanıyla, milletin de yediden yetmişe tüm 
fertlerinin seferberliğiyle depremzedelerin yanında yer 
almak için anında harekete geçtiğini, çetin kış şartlarıyla, 
şiddetli yıkımın yol açtığı alanın büyüklüğüne rağmen 
fevkalade bir mücadeleyle başlattıkları arama-kurtarma ve 
yardım çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

İlk günlerdeki eksiklik ve aksaklıkların kısa sürede önemli 
ölçüde giderildiğini anlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"250 bin görevlimizin ve topyekun milletimizin 
gayretleriyle çalışmalar hızlandırılmıştır. Asrın felaketini 
birlikte omuzladığımız, kamu personeliyle, sivil toplum 
mensubuyla, gönüllüsüyle herkese şükranlarımızı 
sunuyoruz. Hem arama kurtarma faaliyetleri hem 
bugünkü yardım kampanyası hem de taziye ve geçmiş 
olsun mesajlarıyla yanımızda yer alan dost ülkelere 
teşekkür ediyorum. Önce arama kurtarma çalışmalarını 
tamamlayacak, enkaz altında tek bir insanımızı 
bırakmayacak, bununla birlikte iaşe ve ibate hizmetlerini 
hiç kimsenin mağduriyetine meydan vermeyecek şekilde 
yürüteceğiz."

Enkaz kaldırma ve şehirlerin yeniden kurulmasına yönelik 
çalışmalar için hemen kolları sıvadıklarını, mart ayı başı 
itibarıyla ön çalışmaları tamamlanan yerlerde 30 bin 
konutun temelini atarak inşaya başlayacaklarını belirten 
Erdoğan, şunları kaydetti:

"Amacımız 1 yıl içinde, yıkılan her binanın yerine, 
insanımızın güvenle, huzurla oturabileceği konutları 
teslim etmeye başlamaktır. İnşallah el birliğiyle bu 
imtihanın da üstesinden geleceğiz. Dünkü Kabine 
Toplantısı'nda oradaki arkadaşlarımızla kendi aramızda 
136 milyon 589 bin liralık bir yardım topladık. Bu 
meblağın içinde bizim katkımız da elbette var. Bugünkü 
kampanyada toplanacaklarla birlikte yurt içinden ve 
yurt dışından AFAD hesaplarına gelecek her kuruş, 
depremzedelerimiz için kullanılacaktır."

Erdoğan, ilk anda 100 milyar lira olarak Hazine ve Maliye 
Bakanlığından destek verdiklerini, bundan sonraki 
süreçte de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konutların 
yapımı sırasında ne gerekiyorsa vermeye devam edeceğini 
aktardı.
"Ben halkımdan 1 yıl müsaade istedim. 1 yıl içinde 
inşallah biz bu konutları tamamlayacak ve sahiplerine 
teslim edeceğiz." diyen Erdoğan, katkıları olan herkese 
şükranlarını sundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar 

Ortak yayına telefonla bağlanan KKTC Cumhurbaşkanı 
Ersin Tatar, KKTC'deki kampanyalarda 1000 konteyner 
konut için bağış toplandığını vurgulayarak, "Bu vesileyle 
Türk halkına 'geçmiş olsun' diyorum. Adıyaman'da 
voleybol takımımız da enkaz altında kaldı. 24 çocuğumuz, 
toplamda 50 insanımızı orada kaybettik. Dualarımız 
Türkiye iledir. Bu akşam kendi adıma 3 aylık maaşımı 
bağışlıyorum. İnşallah bu yaraları hep birlikte saracağız. 
Biz güçlü bir milletiz, her zaman olduğu gibi Türkiye'nin 
kopmaz parçasıyız." diye konuştu.

BM Genel Sekreteri Guterres: 
"Tüm dünyayı size destek olmaya 

çağırıyorum"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio 
Guterres, ortak yayına gönderdiği mesajda, "Türkiye, en 
fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke ve Suriyeli 
komşularına benzersiz bir cömertlik örneği sergilemekte. 
Şimdi tüm dünyayı size destek olmaya çağırıyorum." 
ifadelerini kullandı.

Türk halkına en derin taziyelerini ilettiğini ve büyük 
bir dayanışma içinde olduklarını kaydeden Guterres, 
Türkiye'nin tüm zamanların en büyük doğal afetlerinden 
biriyle karşı karşıya olduğunu ama yalnız olmadığını 
söyledi.

Edi Rama: "Arnavutluk halkı adına 1 
milyon avro bağışlıyoruz"

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, ortak yayına bağlanarak, 
Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın 2019 depreminde kendileri için yaptıklarını 
unutmadıklarını belirtti, ''Türkiye Tek Yürek'' 
kampanyasına Arnavutluk halkı adına 1 milyon avro 
bağışladıklarını açıkladı.

En yüksek bağış TCMB ve kamu 
bankalarından

Gecede en yüksek bağış Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası'ndan (TCMB) geldi. 
Programa bağlanan TCMB Başkanı Şahap 
Kavcıoğlu, 30 milyar TL bağışladıklarını 
açıkladı.

Kampanyaya Ziraat Bankası 20 milyar TL, 
VakıfBank 12 milyar TL, Halkbank 7 milyar 
TL ile katıldı. Turkcell 3,5 milyar TL bağış 
yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanlığı ve bağlı firmaların bağış rakamı 
3,6 milyar TL olarak açıklandı (Türk Silahlı 

Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın şirketleri olan 
ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, HAVELSAN, İŞBİR 
ve ASPİLSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı iştirakleri 
STM ve SSTEK firmaları).

Cengiz Holding daha önceki 500 milyonluk yardıma ek 
olarak 2,5 milyar TL, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu 
(TMSF), Türk Telekom, Borsa İstanbul Grubu, THY ile 
Türkiye Sigorta 2'şer milyar TL bağışladı.

Programa telefonla bağlanan Baykar Genel Müdürü Haluk 
Bayraktar, yaptıkları toplam yardım miktarını 2 milyar 
TL'ye yükselttiklerini söyledi.

Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak Katılım bankaları 
ile Emlak Konut 1'er milyar lira bağış yaptı.

İş dünyasının önde gelen şirketleri 
katkı sundu

Kalyon Holding 950 milyon TL, Doğuş Grubu 500 
milyon TL, Limak Holding bugüne kadar sağladığı 400 
milyon liralık yardıma ek olarak 100 milyon TL bağış 
yapıldığını açıkladı.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, 
depremden ve yangından zarar gören İskenderun 
Limanı'nın tekrar ulaşım üssü yapılması için 2 milyar TL 
bütçe ayıracaklarını söyledi.

İş insanı Cihan Kamer daha önce yaptığı 80 milyon liralık 
ayni yardımın yanı sıra 220 milyon TL'lik daha yardımda 
bulundu.

Türkmen öğrenciler Türkiye için tek 
yürek oldu

       
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı 
Abdullah Eren, Türkiye’de eğitim gören Türkmen 
öğrencilerin depremzedelere 41 bin TL destekte 
bulunduğunu belirtti.

Abdullah Eren, sosyal medya hesabından yaptığı 
paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye’de okuyan uluslararası öğrencilerimiz de 
Türkiye için tek yürek oldu!

Irak Türkü öğrencilerimiz aralarında topladıkları 41.000 
TL ile depremden zarar gören vatandaşlarımıza destek 
oldu.”

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu
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88AFAD: İlk depremin açığa çıkardığı 
enerji, 500 atom bombasının yarattığı 
etkiye sahip

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Deprem 
ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 
Kahramanmaraş merkezli depremlerden 7,7 
büyüklüğündeki ilkinin etkili olduğu sürenin 65, 
ikincisinin etkili olduğu sürenin 45 saniye olduğunu 
belirterek, iki depremle bölgenin yaklaşık 2 dakika 
boyunca çok ciddi şekilde sarsıldığını bildirdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü 
Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin ardından çok yoğun artçı sarsıntı 
yaşandığını belirterek, "Kırılma neticesinde 
7,3 metre civarında yerkabuğunda yer 
değiştirme olduğu yönünde sahadan gelen 
bilimsel veriler var. Şu ana kadar 5 bin 700 
civarında artçı sarsıntı var.”  dedi.

Tatar, AFAD Merkezi'nde Kahramanmaraş 
merkezli depremlerle ilgili 17 şubatta 
açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin en büyük felaketlerinden birinin 
yaşandığını söyleyen Tatar, depremlerin 
ardından arama kurtarma faaliyetleri devam 
ederken, birtakım mucizevi haberlerin 
gelmesinin kendilerini sevindirdiğini dile 
getirdi.

Enkaz kaldırma çalışmalarının bütün hızıyla 
sürdüğünü belirten Tatar, Kahramanmaraş merkezli 
depremleri, Anadolu coğrafyasının son 2 bin yılda 
yaşadığı en büyük depremler olarak niteledi.

Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremin toplam 
etki süresinin yaklaşık 2 dakikalık bir zamana 
yayıldığına dikkati çeken Tatar, şöyle devam etti:

"Yer kabuğu her iki deprem sırasında 2 dakikalık 
süre boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı. Bu her iki 
depremin derinliği ortalama 8,5 ila 10 kilometre 
arasında değişiyor. Sahadan gelen son bilgiler bize 
şunu gösteriyor; düne kadar birçok arkadaşımızın, 
buralarda açıklama yapan araştırmacıların ifade 
ettiği, 3-4 metreye varan yer kabuğundaki yer 
değiştirmelerin, dün sahadan gelen bilgiler ışığında 7 
metre 30 santime kadar olduğu bilgisi var. Bunlar çok 
ciddi rakamlar."

Tatar, ortaya çıkan yaklaşık 7,5 metre civarındaki 
deformasyonun, Anadolu'da son 2 bin yılda yaşanan 
ve bir deprem sonucunda ortaya çıkan en büyük 
deformasyona karşılık geldiğini vurguladı.

Orhan Tatar, "Kırılma neticesinde 7,3 metre 
civarında yerkabuğunda yer değiştirme olduğu 
yönünde sahadan gelen bilimsel veriler var. Şu 
ana kadar 5 bin 700 civarında artçı sarsıntı var. " 
ifadesinde bulundu.

Tatar, “3,5 ve üzeri büyüklükte çok fazla sayıda artçı 
sarsıntı var ama 4 ve üzeri büyüklükteki sarsıntılar 
yaklaşık 40 civarında. İzmir ve Düzce depremi 
büyüklüğünde artçı sarsıntılar meydana geliyor. 
Bunlar önümüzdeki günlerde de devam edebilir. 
Özellikle 5'in üzerinde meydana gelebilecek artçı 

sarsıntılarla karşı karşıya kalabiliriz." dedi.

Bölgedeki vatandaşların, 3,5 ve üzeri büyüklükteki 
artçıları dahi hissedebildiğini belirten Tatar, şöyle 
konuştu:

"Vatandaşlarımız, hemen hemen her 10-15 
dakikada bir hissedebilecekleri büyüklükte bir 
depremi yaşıyorlar. Bu kadar ciddi bir artçı sarsıntı 
aktivitesi söz konusu. 5 ile 6 arası büyüklükteki 
artçı sarsıntıların sayısı ise şu an itibarıyla 38. Bu 
ne anlama geliyor? Hatırlarsanız bundan 3 ay önce 
meydana gelen İzmir depreminin büyüklüğü 4,9, 
daha sonra meydana gelen Düzce depreminin 
büyüklüğü 5,9 yani biz şu anda bu iki büyük 
depremden sonra çok sayıda İzmir ve Düzce 
depreminin büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşıyoruz. 
Bu, gerçekten ciddi bir durum."

Depremin boyutlarının büyüklüğünü anlatmak için 
örnekler veren Tatar, şunları söyledi:

"Bu deprem, Avrupa'daki birçok ülkenin 
yüzölçümünden daha büyük. Yunanistan, Avusturya, 
Lüksemburg ve birçok Avrupa ülkesinden, Ürdün ve 
birçok farklı farklı ülkeden çok daha geniş bir alana 
yayılan büyük bir depremle karşı karşıyayız.”

Yapılan gözlemlere göre yer kabuğunda 400 
kilometre üzerinde yüzey kırığının olduğunu 
aktaran Tatar, ilerleyen günlerde bütün saha 
tarandığında yüzey kırığının bunun da üzerinde 
olduğunun görülebileceğini anlattı. Tatar ayrıca 
"Depremlerle 30 katrilyon jul enerji açığa çıktı." 
bilgisini verdi.

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü 
Tatar, daha önce basına yaptığı açıklamada, “7,7 
büyüklüğündeki bir depremin yani ilk depremin 
açığa çıkardığı enerji, 500 atom bombasının 
yarattığı etkiye, enerjiye sahip.” şeklinde bilgi 
paylaşmıştı.

Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan 
enerjinin dünyada benzeri yok

Kahramanmaraş depreminde ortaya çıkan enerji 
yoğunluğunun 30 katrilyon olduğu bildirildi. Bu 
rakam, Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom 
bombasıyla ortaya çıkan enerji yoğunluğunun tam iki 
bin katı.

Tarihteki diğer büyük felaketlerin ortaya 
çıkardığı enerji yoğunluğu ile karşılaştırılan 
rakamlar, dünyada böylesine bir felaketin 
benzerinin olmadığını ortaya koydu.

Kahramanmaraş'taki depremden sonra 30 
katrilyon bir enerji ortaya çıkarken, ABD'de 
1989'da gerçekleşen Loma Prieta depreminin 
enerjisi 1,5 katrilyon, 2010'da Haiti'de 
gerçekleşen depremin enerji yoğunluğu 2,1 
katrilyon, Hiroşima atom bombasının açığa 
çıkardığı enerji ise sadece 15 trilyon olarak 
kaydedildi.

Tarihteki büyük felaketlerin ortaya çıkardığı 
enerji yoğunluğu

-ABD 1989 / Loma Prieta depremi 6.9 / 
Açığa çıkan enerji: 1,5 katrilyon
-Haiti 2010 / Haiti Depremi 7 / Açığa çıkan 

enerji: 2,1 katrilyon
-Japonya 1945 / Hiroşima atom bombası / Açığa 
çıkan enerji: 15 trilyon
-Türkiye 2023 / Kahramanmaraş 7.7 / Açığa çıkan 
enerji: 30 katrilyon

Jeofizik uzmanı Profesör Mai: Depremler "çok sıra 
dışı bir durum" 
Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde Yer 
Bilimi ve Mühendisliği Profesörü Paul Martin Mai, 
Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
iki depremin küresel ölçekte "çok sıra dışı bir 
durum" olduğunu söyledi.

İkinci depremin ilk depremin artçısı değil, 7,6 
büyüklüğünde başka bir deprem olduğunu 
vurgulayan Mai, ilk depremden saatler sonra aynı 
bölgede tekrar büyük bir deprem yaşanmasının 
bilimsel olarak "çok sıra dışı bir durum olduğunu", 
bu depremlerin "ikili" olarak adlandırıldığını ifade 
etti.

Mai, depremin fay hattını faaliyete geçirdiğini ve 

Hazırlayan: Eymen Erbiloğlu



jeolojik yapıyı aktif hale getirdiğini ve bunun kötü bir 
tesadüf olduğunu belirtti.

"İkinci deprem ilk depreme 100 kilometre uzaklıkta 
meydana geldi. Bu yüzden, bunu artçı olarak 
değil, ikinci bir deprem olduğunu söylüyoruz. Bu 
depremler de ayrıca kendi artçılarını oluşturacak." 
değerlendirmesini yapan Mai, bölgenin yüzlerce artçı 
depremle sarsıldığını aktardı.

"Türkiye ve Japonya için depremin varlığını kabul 
etmek lazım"

Japon deprem uzmanı Moriwaki Yoşinori, yaklaşık 
32 yıldır Türkiye'de yaşadığını belirterek, 
Kahramanmaraş depreminin, 1939'da Erzincan 
depreminden sonra yaşanan en şiddetli deprem 
olduğunu söyledi.

Türkiye'de üç sene öncesine kadar çok fazla hareket 
etmeyen levhaların kırılmaya başladığını ifade eden 
Moriwaki, "Bu, üç sene önce Silivri'den başladı, 
Elazığ, Bingöl, Muğla, Manisa, İzmir'de üç senede 
çok sayıda deprem yaşandı. Türkiye'de 6 levha var, 
bu levhaların hareketleri her yerde başladı." dedi.

Japonya'da yaşanan büyük depremlerin ardından 
alınan önlemlere değinen Moriwaki, "Depremi daha 
ciddiye alıp hazır olmak lazım. Türkiye ve Japonya 
için depremin varlığını kabul etmek lazım." diye 
konuştu.

“Deprem Kadın" lakaplı uzman Dr. Lucy Jones

ABD'nin en tanınmış sismologlarından "Deprem 
Kadın" lakaplı, California'dan Dr. Lucy Jones 
değerlendirmelerde bulundu.

Doğu Anadolu fay hattının, California'daki San 
Andreas fay hattına çok benzeyen, "doğrultu atımlı" 
dikey bir fay hattı olduğunu belirten Jones, "Bu 
da sarsıntının insanlara çok yakın şekilde Dünya 
yüzeyinin yakınına kadar salındığı, yani insanların, 
diğer birçok deprem türünden çok, sarsıntının 
kaynağına daha yakın konumlandığı anlamına gelir ve 
bu nedenle tam fay boyunca, gerçekten çok yüksek 
seviyelerde sallanma görebilirsiniz." dedi.

Jones, 7,8 büyüklüğünde depremin tipik olarak 
dünyada yılda bir iki defa görüldüğünü ancak 
bunların genellikle derin tabakalarda veya insanları 
çok etkilemeyen uzak noktalarda meydana geldiğini 
söyledi.

ABD'li sismolog Tobin: "Neredeyse eşi benzeri 
görülmemiş bir olay"
Washington Üniversitesi Yer Bilimleri Bölümü'nde 
Profesör ve Kuzeybatı Pasifik Sismik Ağı Direktörü 
Harold Tobin, depremlerle ilgili, "24 saatten kısa bir 
süre içinde bu kadar büyük iki deprem neredeyse eşi 
benzeri görülmemiş bir olay. Çok çok uzun zamandır 
ki tahminim sismolojik aletlerin icadından bu yana 
böyle bir olay görmedik." değerlendirmesinde 
bulundu.

Türkiye'nin depreme en yatkın ülkelerden biri 
olduğunu kaydeden Tobin, Kahramanmaraş merkezli 
depremlerin gerçek anlamda çok büyük olduğuna 
işaret etti.
Tobin, "Bunlar, sadece Türkiye'de son yıllarda 

yaşadığımız en büyük deprem değil, dünyada da son 
yüzyılda ya da daha uzun süredir meskun bölgelerde 
yaşanan en büyük deprem." yorumunda bulundu.

Ana karalarda depremlerin yan yana duran levhaların 
yanal hareketleriyle oluştuğuna ve Türkiye'deki 
depremin karakterinin farklı olduğuna işaret eden 
Tobin, "24 saatten daha kısa bir zaman diliminde 
7,7 ve 7,6 kadar büyük bir şiddette depremi son 200 
yılda dahi bilmiyorum." dedi.

İsviçreli sismolog: "Bölgede 100 yılı aşkın süredir bu 
kadar büyük bir deprem yaşanmadı"

İsviçre Sismoloji Servisi Direktörü Stefan Wiemer, 
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Böyle 
büyük bir deprem gerçekten çok nadirdir. Dünyada 
yılda belki bir kez 8 büyüklüğünde bir deprem 
oluyor. Türkiye ile Suriye arasındaki bölgede 100 yılı 
aşkın süredir bu kadar büyük bir deprem yaşanmadı." 
dedi.

İspanyol sismolog Jordi Diaz: "İstatistiklere göre 
Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi"

İspanya'da Bilimsel Araştırma Yüksek Kuruluna bağlı 
Geociencias Barcelona (Geo3Bcn) Enstitüsünde 
görevli sismolog Jordi Diaz, "asrın felaketi" olarak 
nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 
9 saat arayla iki büyük deprem olduğunu ve bunun 
çok az görülen bir durum olduğunu söyledi.

"Çok büyük, şiddetli bir deprem, istatistiklere göre 
Türkiye'deki, yüzyılın en büyük depremi." diyen 
Diaz, dünyada da bu büyüklükteki depremlerin yılda 
10-20 defa meydana geldiğini ama Türkiye'deki 
depremin, yıkıcılığı bakımından bazı farklıkları 
bulunduğunu vurguladı.

ABD'li sismolog Lee: "Yıkıcı ve korkunç" 

ABD'nin Northwestern Üniversitesinde sismolog 
ve jeofizik uzmanı Suzan Van Der Lee, merkez 
üssü Kahramanmaraş olan depremleri, "yıkıcı ve 
korkunç" olarak niteledi.

Lee, 24 saat içerisinde iki büyük deprem meydana 
gelmesinin normal bir durum olmadığını belirterek 
ana depremin ardından bir dizi artçının yaşanmasının 
normal olduğunu ifade etti.

Lee, "Biz küresel bir toplumuz ve Türkiye'deki 
insanlar için üzülüyoruz." dedi.
Doç. Dr. Sylvain Barbot: "şaşırtıcı" ve "nadir 

rastlanan" bir durum

ABD'de yaşayan deprem uzmanları, merkez üssü 
Kahramanmaraş olan depremlerin bu kadar kısa 
sürede bu şiddette meydana gelmesini "şaşırtıcı" ve 
"nadir rastlanan" bir durum olarak nitelendirdi.

ABD'deki Güney California Üniversitesinde deprem 
fiziği üzerine araştırmalar yapan Doç. Dr. Sylvain 
Barbot, deprem bölgesinde birkaç metrelik kayma 
olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Bunun nedeni de tektonik levhaların kıtaları 
zamanla sürüklemesi. Bu, genelde yılda birkaç 
milimetre, bazen birkaç santimetre olur. Ancak 
bu durumda tektonik levhalar, on yıllar, yüzyıllar 
boyunca faylarla direnç gösterdi. Bu nedenle 
de faylar uzun zamandır oynayamıyordu. En 
nihayetinde de birkaç dakika içinde tektonik 
levhaların hareketleriyle güç çıktı. Yüzyıllar 
boyunca çok stabil kalınca bir anda çok büyük 
bir patlama oldu, bu da depremlerin daha yıkıcı 
olmasına yol açtı."

İngiliz akademisyen Hicks, Kahramanmaraş 
depremini Britanya Adası'na uyarladı

University College London'da araştırma 
görevlisi olarak çalışan sismolog Stephen Hicks, 
Kahramanmaraş merkezli depremin Britanya 
Adası'nda yaşanması halinde Birmingham, 

Manchester, Sheffield ve Bristol gibi şehirlerin 
"dümdüz" olacağını söyledi.

Hicks, benzeri bir depremin Britanya Adası'nda 
yaşanmasıyla sadece Güney İngiltere'nin değil 
Galler'in de büyük hasar göreceğini belirtti.

Kanadalı sismoloji profesörü: Bu şimdiye kadar 
kaydedilen en büyük depremlerden biriydi

Kanada'daki Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve 
Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin 
Nissen, Kahramanmaraş merkezli ilk depremin 
karada meydana geldiğini belirterek "Bu şimdiye 
kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi." 
dedi.

Nissen, en büyük depremlerin okyanuslarda 
meydana geldiğine işaret ederek "Bu depremleri 
kıyı kesiminde yaşayanlar hisseder ve karadaki 
depremlere göre daha az sallantı oluşur." ifadesini 
kullandı.

Türkiye'deki depremin karada meydana geldiğini 
vurgulayan Nissen, "Bu, (7,7 büyüklüğündeki 
deprem) şimdiye kadar kaydedilen en büyük 
depremlerden biriydi. Belki dünyada karada meydana 
gelen depremlerde ilk 5'e ya da 10'a girebilir. Bu 
(karada meydana gelmesi) da depremin büyüklüğüyle 
en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi." diye 
konuştu.
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