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Elazığ-Malatya Depremde Beşik Gibi Sallandı

Cumhurbaşkanı Deprem Bölgesinde
Uzun yıllardan bu yana 
enerjisini biriktiren 
Doğu Anadolu Fay hattı 
sonunda patladı. Mer-
kez üssü Elazığ’ın Sivrice 
ilçesi olan 6.8 büyüklü-
ğünde deprem Elazığ ve 
Malatya’da can kayıpla-
rına yol açarken, Sarsın-
tı ile birlikte büyük pani-
ğe kapılan vatandaşlar 
kendini sokağa attı. 
Depremin ardından tek 
yürek olan Türkiye, mil-
leti ve Devleti ile birlikte 
iki ilin yaralarını sarmak 
için seferber oldu.4’TE

DOĞANŞEHİR DE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI
Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Planı 
kapsamında tüm ilçelerimizde olduğu gibi Do-
ğanşehirde  de Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mü-
cadele Toplantısı  Doğanşehir Kaymakamı Ha-
lil İbrahim Köoğlu Başkanlığında Doğanşehir  
Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz Acar, Doğanşe-
hir Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez 
ve kurum amirlerinin katılımıyla yapıldı. 2’DE

Doğanşehirli Ozan Diyarbakır 
Anneleri İçin Özel Beste Yaptı

Doğanşehir ilçesinde 
yaşayan görme engel-
li halk ozanı, Diyarba-
kır’da evlatları için nö-
bet tutan anneler için 
özel beste yaparak des-
tek verdi.2’DE

MALATYA GAZETECİLER
CEMİYETİ BİNASI HASAR GÖRDÜ

Elazığ-Sivrice de 
meydana gelen 
6.8 şiddetinde-
ki deprem ne-
deniyle Malatya 
Gazeteciler Ce-
miyeti binası da 
hasar gördü.3’TE
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DOĞANŞEHİR DE BAĞIMLILIKLA 
MÜCADELE TOPLANTISI YAPILDI

Uyuşturucu ve Bağım-
lılıkla Mücadele Planı kap-
samında tüm ilçelerimizde 
olduğu gibi Doğanşehirde  
de Uyuşturucu ve Bağım-
lılıkla Mücadele Toplantısı  
Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köoğlu Baş-
kanlığında Doğanşehir  
Cumhuriyet Başsavcısı Yıl-
maz Acar, Doğanşehir Be-
lediye Başkan Yardımcısı 

Hakan Ürkmez ve kurum 
amirlerinin katılımıyla ya-
pıldı.

Doğanşehir Kaymaka-
mı Halil İbrahim Köroğlu 
yapılan toplantıda; uyuş-
turucu ile mücadele dev-
letimizin tüm organlarıyla 
birlikte kararlılıkla sürdü-
rülmektedir. Uyuşturucu 
arzının engellenmesine ve 
uyuşturucu kullananların 

rehabilitasyonuna yönelik 
kamu kurum ve kuruluşla-
rının, üniversitelerin, sivil 
toplum kuruluşlarının ve 
diğer paydaşların iş birliği 
ile bağımlılığın yaygınlaş-
masını önlemek için yapı-
lan çalışmaların devamı-
nın önem arz ettiği, yeşil 
reçete ile satılan ilaçların 
kontrol altına alınması, bu 
ilaçların yanlış kişilerin eli-

ne geçmesinin önlenmesi 
için gerekli denetimlerin 
sıklaştırılmasını, metruk 
binaların bir an önce yı-
kılması, yasal engeller 
nedeniyle yıkılamayan 
binalarda gerekli güven-
lik önlemlerin alınmasını, 
okul çevrelerinde görülen 
şüpheli şahısların mutlaka 
ilgili kolluk kuvvetlerine 
bildirilmesini istedi.

Doğanşehirli 
Ozan Diyarbakır 
Anneleri için özel 

beste yaptı
Doğanşehir ilçesinde yaşayan görme engelli halk oza-

nı, Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan anneler için özel 
beste yaparak destek verdi.

Doğanşehir ilçesinde yaşayan görme engelli halk oza-
nı, Diyarbakır’da evlatları için nöbet tutan anneler için özel 
beste yaparak destek verdi.

Doğanşehirli halk ozanı 72 yaşındaki Hanifi Ünver, küçük 
yaşta gözlerini kaybetti. O gün bugündür eline aldığı sazı 
ile ozanlık yapan Ünver’in bugünlerde en büyük hayali ise 
aylardır Diyarbakır’da HDP il binası önünde evlatları için nö-
bet tutan ailelerin yanında olabilmek.

Ancak hasta olan eşine bakacak kimse olmaması nede-
niyle bu hayalini gerçekleştiremeyen Hanifi Ünver, “Bu dün-
yada iki şey gözümde kaldı. Biri askerlik yapamadım. O za-
man askerlik iki seneydi. Keşke ben de yapsam da beş sene 
yapaydım derdim. Bir diğeri de Diyarbakır’da nöbet tutan 
Annelerin yanında olmak. Bu ikisi de gözümde kaldı” dedi.

Evlatları için aylardır nöbet tutan ailelerin sonuna kadar 
haklı olduğunu söyleyen Hanıfı Ünver, “Onlar o çocuklarını 
dünyaya getirirken inanın insanların canına kast etsin diye 
getirmediler. Onları kandırdılar. İnşallah o annelerinin mu-
ratları çok yakında olur. Yavrularını bağırlarına basarlar, o 
çocuklar düştükleri çukurdan kurtulurlar inşallah” ifadele-
rine yer verdi.

Ozan Hanifi Ünver, seslendirdiği türküde, annelerin ev-
latlarına duyduğu hasreti bestesi ile dile getirdi.
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Bir Zalim

Yârin Elinden

Bu gün yaram derin kanar

Bir zalim yarin elinden

Hayallerim bir bir yanar

Bir zalim yarin elinden

Yalan oldu yarin özü

Koydu yüreğine közü

Ömür boyu bitmez sözü

Bir zalim yarin elinden

Lanet etim sitem ettim

Gönülden sevdayı çektim

Sevmem artık aşkı yettim

Bir zalim yarin elinden

Gülizar ım yürek yara

Ezelidir bahtım kara

Düştüm ben bir ahu zara

Bir zalim yarin elinden

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Çift parmaklılar takımının devegiller sınıfından, Güney 

Amerika’da yaşayan, uzun tüylü, memeli bir hayvan... Ütop-
yalara inanan... 2. Kobalt elementinin simgesi... Dokunulmak 
işi... Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke... 3. Dokuma 
tezgâhlarında enine atılan iplik, atkı... Yüz kuruş değerinde 
Türk para birimi, teklik... Gönül eri (eski)... 4. Ceza (eski)... 
Aylıklı... 5. Ticari senetlerde, ödemeden sorumlu olanların 
ödememesi durumunda üçüncü bir kişinin alacaklılara senet 
bedelini ödeyeceğine ilişkin verdiği güvence... Metal olmayan 
element... Kaynağı mitolojik çağlara dayanan kirişli bir çal-
gı... 6. Atılmak işi... Başıboş, erkin, serbest (eski)... 7. Azotlu 
besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda 
idrarla dışarı atılan azotlu madde... Birdenbire duyulan acı, 
ağrı, şaşırma, ürkme veya sevinç anlatan bir söz... Brom ele-

mentinin simgesi... Zatürre (halk ağzı)... 8. İstenilen biçimde 
davranmayı zorla kabul ettirmek... 9. Bitkilerden türlü yol-
larla çıkarılan veya kimyasal yöntemlerle yapılan, kokulu ve 
uçucu sıvı... Birbirinin aynı olan veya birbirine çok benzeyen 
iki şeyden her biri, benzeri... Polonyum elementinin simge-
si... En kalın erkek sesi... 10. Gemilerin barınmalarına, yük 
alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine yarayan 
doğal veya yapay sığınak... Sorunlar (eski)... 11. Gözde sarı-
ya çalan kestane rengi... Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellik-
leri taşıyan... Büyük yassı parça... 12. Balinalardan, yaklaşık 
uzunluğu 20 metre, ağırlığı 200 ton olan memeli hayvan, 
kadırga balığı, falyanos... Uzatma işi... 13. Zamir... Belleme 
(halk ağzı)... Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik 
asidin bir esteri... 14. Türk alfabesinin yirmi üçüncü harfinin 
adı, okunuşu... İki görevde de kullanılabilen çatı: alınmak, 
toplanmak, sanılmak sözlerinin hem dönüşlü hem de edilgen 

çatı olarak kullanılması gibi... Silisyum elementinin simgesi... 
15. Sıcak kuşak... Bosna halkından veya bu halkın soyundan 
olan kimse...

Yukarıdan aşağıya
1. Acar... Oyunda arkadaşlarına baş olan çocuk... 2. Bir tür 

taze, yumuşak ve tuzsuz beyaz peynir... Toplardamar geniş-
lemesi, ordubozan... Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer 
ucundan tutarak kırmasından sonra birinin bir şeyi “aklımda” 
veya “hatırımda” demeden ötekinden almasıyla yenik sayıl-
ması kuralına dayanan bir oyun... 3. Guatemala halkından veya 
bu halkın soyundan olan kimse... 4. Bingöl iline bağlı ilçeler-
den biri... Ansızın ortaya çıkan... Giysi, yorgan çarşafı, yastık 
kılıfı vb.nin gereken belirli yerlerine düğmenin geçirilebilmesi 

için iplikle örülerek, parça geçirilerek veya biye ile yapılan kü-
çük yarık... 5. Süslü bir çeşit gezme arabası (eski)... Tanıtım... 
Kurçatovyum elementinin simgesi... 6. Kar, süt vb.nin rengi, 
beyaz... Ebegümecigillerden, sıcak ve ılıman yerlerde yetişen 
bir bitki... Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması du-
rumu, düzenlilik, güvenlik... 7. Bilginler (eski)... Yine... Muğla 
iline bağlı ilçelerden biri... 8. Birlik, birleşmiş olma durumu... 
Dörtten sonra gelen sayının adı... Pantolon veya etek üzerine 
giyilen, dizlere kadar inen üst giysisi... 9. Dolaşma... Kovma, 
çıkarma (eski)... Huy, yaradılış, tabiat, karakter (eski)... 10. Ol-
masını önleyecek derecede güçlü engelleri bulunan, olanak-
sız, gayrimümkün... Altın kökü... Su (eski)... 11. Prometyum 
elementinin simgesi... Fırça gibi dik kesilmiş (erkek saçı)... 
Spor toto... 12. Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan 
derin kesik... Yapıları dış etkilerden korumak amacıyla üzerle-
rine yapılan çoğu kiremit kaplı bölüm... Asılma işi... 13. İşlete-
bilmek işi... 14. İçinde cinlerin olduğuna inanılan... Amerikan 
tohumundan yur-
dumuzda üretilen 
bir pamuk türü... 
“İyilik edeyim der-
ken kimseyi mem-
nun edemedi” 
anlamındaki “...’yı 
küstürdü, Muham-
med’i memnun 
edemedi” sözün-
de geçer... 15. Iz-
tırar.... Ani dehşet 
duygusu, büyük 
korku, ürkü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GELİREM
Hoş sedayla iz kalınca
Gül soluyor güz olunca
Güzel döner el verince
Uzak elden yol gelirem

O yaylaya gel göçelim
Bir gönüle gül seçelim 
Turna ile dağ geçelim
Uzak elden yol gelirem

Dalga vurur sahil kumla
Gözüm arar özüm gülle
Sır saklarım gezer yelle
Uzak elden yol gelirem

Işık doğar yönü bana
El uzattım nice cana
Yara sardım yana yana
Uzak elden yol gelirem

Elim sazda derdi telde
Çile çektim gurbet elde
Haber gelir pembe gülde
Uzak elden yol gelirem

Ozan doğmuş sevinirim
Çiçekle barınırım
Nehir akar arınırım
Uzak elden yol gelirem

Garip gülü daldan arar
Belki görür döner o yar
Gece gündüz diyar diyar
Uzak elden yol gelirem 

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

MALATYA GAZETECİLER
CEMİYETİ BİNASI HASAR GÖRDÜ

Elazığ-Sivrice de meydana 
gelen 6.8 şiddetindeki deprem 
nedeniyle Malatya Gazeteciler 
Cemiyeti binası da hasar gördü.

Elazığ-Sivrice de meydana 
gelen 6.8 şiddetindeki deprem 
Malatya' da 4 kişinin ölümüne 
215 kişininde yaralanmasına 
neden oldu.

Depremin ardından bu sa-

bah yapılan tespitlerde Malat-
ya Gazeteciler Cemiyetinin bu-
lunduğu PTT Caddesi Belediye 
İş Hanından da kısmen hasar 
meydana geldi. Gazeteciler Ce-
miyetinin bulunduğu binanın 
çatısı hasar görürüken tavanda 
kısmen çöktü.Malatya Gazeteci-
ler Cemiyeti Başkanı Vahap Gü-
ner binada hasar oluştuğunu ve 

hasar tespit ekibini çağırdıkları-
nı belirterek "binada yapılacak 
hasar tespitine göre hareket 
edeceğiz. Binada ve Cemiyet 
merkezinde hasar var. Ayrıca 
artcı sarsıntılar devam ediyor. 
Ekiplerin çalışmalarını bekliyo-
ruz. Bu arada çok sayıda bina 
ve konuttan hasar tespit başvu-
rusu var" dedi. 
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Doğanşehir’de
‘Sinema’

Her yaşın farklı hatıraları vardır,
Her yaşın ,her tarihin farklı Doğanşehir’i 

vardır,
Her dönemin önemli şahsiyetleri vardır,
Her dönemin sembol isimleri vardır..
Ayrıca,Her dönemin önemli mekanları 

vardır.
Bizim çocukluğumuzun da ,
Bazı önemli yerleri vardı.
Hatıralarımızdan hiç çıkmayan.
Oraya gitmek için ,
Çalıştığımız ,ödevlerimizi yaptığımız,-

harçlığımızı biriktirdiğimiz.
Oraya gönderilmeyerek cezalandırıldığı-

mız ,Gece rüyalarımızı dolduran mekanlar.
Belki de tüm hayatımız orada şekillendi.
O mekanda izlediğimiz ,filmlerle ,konser-

lerle,tiyatrolarla kişikiğimiz etkilendi.
Doğanşehir de o yıllar da televizyon 

yok,internet yok. 
Bilgisayar yok,Facebook yok,
Sosyal medya yok,You tube desen küfür-

mü ediyorsun denilecek zamanlardı .
Tüm artist leri orada tanımıştık,
Türkan Şoray,
Yılmaz Güney,
Filiz Akın ,
Ayhan ışık,
Cüneyt Arkın,
Belgin Doruk,
Ve nicelerini.
Daha bir çok sanatçının yaşadığı evi 

sanırdık orayı.
Burası ;
📽Sevim Sineması📽
İdi.
Namı değer Hakkı Çavuş amcanın kurdu-

ğu sinemalardan biriydi.
Her çocuğun gıpta ile baktığı yağız bir 

delikanlı vardı,keşke onun yerinde olsak,bü-
tün filmleri bedava seyrederiz diye düşün-
düğümümüz bir abimiz,

Sinemalların yaşayabildiği sürece Hakkı 
amcadan aldığı bayrağı devam ettirdi ve so-
nunda orayı kapatıp,ulaşım alanında hizmet 
verdi.

Bu büyüğümüz 
Suat Sevim 
Abiydi ...
Güler yüzlü,naif iyi bir Doğanşehirliydi.
Bu gün onu sonsuzluğa uğurluyoruz.
Hayat hiç bitmesini istemediğimiz filmler 

gibi ama 
O son sahnedeki,
📽 SON / THE END / FIN
yazısını birgün hepimiz görüyoruz.
İnşallah her SON , yaşanmış iyi kötü gün-

leri geride bırkırken geride mutlu bir hikaye 
ile bitsin.

İyi bir filmdi,iyi bir hikayeydi desinler.
Suat abiyi tanımak,
Bizler için ve memleket için şanstı.
Doğanşehir kültürüne ailece yaptıkları 

katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz.
Hepimizi çok mutlu ettiler,
Ama bazı filmlerde olduğu gibi ışıklar 

yandığın da gözlerimizdeki yaşı saklayarak 
çıktığımız bir sahne ile son buldu.

Işıklar içinde ol.

ATİLLA
ÖZDEMİR

Elazığ-Malatya Depremde Beşik Gibi Sallandı

Uzun yıllardan bu yana 
enerjisini biriktiren Doğu Ana-
dolu Fay hattı sonunda patladı. 
Merkez üssü Elazığ’ın Sivrice 
ilçesi olan 6.8 büyüklüğünde 
deprem Elazığ ve Malatya’da 
can kayıplarına yol açarken, 
Sarsıntı ile birlikte büyük pa-
niğe kapılan vatandaşlar ken-
dini sokağa attı. Depremin ar-
dından tek yürek olan Türkiye, 
milleti ve Devleti ile birlikte iki 
ilin yaralarını sarmak için se-
ferber oldu

Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi Başkanlığının (AFAD) veri-
lerine göre, Elazığ'ın Sivrice il-
çesi 6,8 büyüklüğünde deprem 
ile sallandı. Malatya genelinde 
de hissedilen depremde va-
tandaşlar panikle dışarı çıktı. 
Evlerini terk eden vatandaşlar 
geceyi artçı sarsıntılar ihtimali 
üzerine sokakta ve araçlarında 
geçirdi. 24 Ocak 2020 tarihin-
de saat 20.55’te meydana ge-
len deprem Elazığ’da 31, Malat-
ya’da ise 4 can aldı. Bin 500’ü 
aşkın kişi de yaralandı. Elazığ 
depreminin yıkıcı olduğu Ma-
latya’da depremin hemen ar-
dından artçı sarsıntılar devam 
ederken bazı vatandaşlar ise 
dondurucu soğuktan korun-
mak için camilere sığındı. Do-
ğanyol ve Pütürge ilçelerinde 
birçok konut ciddi oranda ha-
sar görürken yetkililer hasarlı 
konutlara girilmemesi çağrısı 
yaptı. Göçük altında kalan va-
tandaşlar AFAD ve Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye ekiplerince 
sıkıştıkları yerden kurtarıldı. 
Doğanyol, Gökçe Mahallesinde 
çöken 3 katlı evin enkazında 
hayatını kaybeden bir şahsın 
cenazesi ise uzun süren ara-
ma çalışmalarının ardından 
çıkartıldı. Yetkililerden alınan 
bilgilere göre şuan için ilçede 
enkaz altında kimsenin kalma-
dığı belirtilirken, vatandaşlar 
Malatya’daki sosyal tesislere 
gönderildi. Türkiye depremin 
açtığı yaraları sarmak için dev-
leti ve milleti ile seferber oldu. 
Cumhurbaşkanı, bakanlar ve 
milletvekilleri deprem bölge-
sine giderek incelemelerde bu-
lundu.  

Malatya’da deprem sonra-
sında belediyelere ait tüm sos-
yal tesisler, yaşam merkezleri 
ve kıraathaneler, depremzede-

lerin hizmetine sunuldu. Dep-
rem sonrası sokağa dökülen 
vatandaşların geceyi dışarıda 
geçirmemesi için Belediyelere 
ait hizmet binası, Sosyal Yaşam 
Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Re-
habilitasyon Merkezi, Millet 
Kıraathaneleri, Kapalı Spor Sa-
lonu, Konferans salonları baş-
ta olmak üzere tüm birimlerde 
24 saat vatandaşlar ağırlandı. 
Belediye ekipleri, sabahın ilk 
ışıklarına kadar vatandaşlara 
sıcak çorba ve çay ikramında 
bulundu. Malatya’da market-
ler  bazı şubelerini vatanda-
şın ihtiyacı için açtı. Doğanyol 
ilçesindeki vatandaşlara AFAD 
ekipleri tarafından çadır dağı-
tıldı. Malatya Büyükşehir Be-
lediyesinin araçlarıyla Doğan-
yol ilçesine getirilen çadırlar, 
vatandaşlara dağıtıldı. İlçeye 
ilk etapta 3 bin çadırın dağıtı-
lacağı, ihtiyaç olduğu takdirde 
bu sayının daha da artacağı 
öğrenildi. Çadırlarını alan dep-
remzedeler, getirdikleri trak-
törlere yükleyerek kuracakları 
bölgelere götürdü. Çadırların 
kurulabilmesi için daha önce-
den kurma eğitimi alan AFAD 
ekipleri de vatandaşlarla bir-
likte bölgelere gitti.

Malatya Valiliği tarafından 
konuyla ilgili olarak yapılan 
yazılı açıklamada, “Ağır hasar-
lı binalara can güvenliği bakı-
mından girilmesinin tehlikeli 
olup, ikamet ettiği konutlarda 
oturulamayacak derecede ha-

sar meydana gelen vatandaş-
ların bu durumu Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğümüzün 0 
(422) 371 12 17 numaralı telefo-
nuna bildirmeleri halinde tek-
nik ekipler tarafından süratle 
inceleme yapılacaktır. İkamet 
ettiği konutları oturulamaya-
cak düzeyde ağır hasar meyda-
na gelen vatandaşlarımızdan 
barınma imkanı bulamayan-
lara Valiliğimize başvurmaları 
halinde geçici barınma imkanı 
sağlanacaktır” denildi.

Bugüne kadar teknik ekip-
lerce yapılan çalışmalar neti-
cesinde; Doğanyol İlçesinde 
29’u metruk yapı olmak üzere 
54 konut ve Battalgazi İlçesin-
de 1 konut olmak üzere toplam 
55 konutun yıkılmış olduğu, 
Doğanyol İlçesinde 192 konut, 
Pütürge İlçesinde 226 konut, 
Battalgazi İlçesinde 108 konut 
olmak üzere toplam 526 konu-
tun ağır hasarlı olduğu tespit 
edildi. Hasar tespit çalışmala-
rına 60 Ekip 180 personel ile 
devam edilmekte olup bu ça-
lışmalar birkaç gün içerisinde 
tamamlanacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI 
VE BAKANLAR 

DEPREM 
BÖLGESİNDE

Deprem sonrası vatandaşı-
nı mağdur etmeyen devlet yet-
kilileri, bölgeye giderek incele-

melerde bulundu. Bölgeye ilk 
olarak İçişleri, Sağlık ve Çevre 
ve şehircilik Bakanı’nı gönde-
ren Cumhurbaşkanı Erdoğan 
daha sonra kendisi gelerek 
Elazığ ve Malatya’da incele-
melerde bulundu. Cumhurbaş-
kanı recep Tayyip Erdoğan, 
Elazığ'daki incelemelerin ar-
dından Malatya'nın Doğanyol 
ilçesine geldi. Burada Tanrı-
verdi Öğretmenevi'nde bulun-
duğu esnada Elazığ merkezli 
5.1 büyüklüğünde artçı bir 
sarsıntı meydana geldi. Artçı 
sarsıntının ardından Erdoğan, 
depremzedelerin kaldığı ça-
dırları ziyaret etti. Erdoğan 
yaptığı konuşmada, depremde 
ölenlere rahmet, yaralılara şifa 
dileğinde bulundu. Erdoğan, 
"Elazığ'daki deprem bölgesini 
dolaştık. Şimdi de Doğanyol'da 
sizlerle beraberiz. 4 kaybımız 
var. Toplamda baktığımız za-
man bini aşkın yaralımız var. 
Elazığ'daki yaralılarımızı has-
tanede ziyaret ettik. Burada-
ki yaralılarımıza da Allah'tan 
şifa diliyoruz. Biz kaza ve ka-
dere iman etmiş insanlarız. 
Her şeyden önce Müslümanız. 
Kaza da, kader de imanımızın 
gereğidir. O inançla yaşamı-
mızı farklı kılan adımları atı-
yoruz. Az önce 5.1 kudretinde 
artçı depremi yaşadık. Demek 
ki bu artçılar devam ediyor" 
dedi. İlçedeki hasar gören yer-
lerin süratle zemin etüdünün 
yapılacağını belirten Erdoğan, 
"Zemin etütlerinin yapılması 
suretiyle buralardaki, vatan-
daşları çadırlardan kurtarıp, 
çelik konsülsiyonla inşallah 
kalıcı konutlarına alacağız. 
Bütün proje çalışmaları çevre 
ve şehircilik bakanlığımız ya-
pacak. Kısa sürede bitirerek 
sahiplerine teslim edeceğiz. 
Gösterdiğiniz bu dayanışmayı 
tebrik ediyor, kutluyorum. Bu 
zaten sizin inanıyorum ki, ima-
nımızın da gereğidir. Sabırla 
bu süreci atlatıyorsun. Rabbim 
beterinden korusun inşallah" 
diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Deprem Bölgesinde


