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TÜRKİYE
TEK 
YÜREK

Depremle 
YIKILDIK

yardımseverlikle
DİRİLDİK

Deprem bölgesinde, karda
kışta, zor koşullarda yaşama
tutunmaya çalışan
vatandaşlarımızın yaralarını
sarmak için milletçe 
tek yürek olduk.

Anavatan'da olduğu gibi,
Avrupa'da yaşayan
vatandaşlarımız da çok güzel

dayanışma örneği sergiledi. Deprem
felaketinin hemen ardından Sivil Toplum
Örgütleri yardım seferberliği başlattı.
Yardım kampanyaları büyük destek
gördü. Her gün onlarca TIR dolusu
yardım malzemesi bölgeye gönderildi.
Çok sayıda gönüllü, arama ve kurtarma
çalışmalarında görev almak üzere
bölgeye akın etti.

Ülkemizde, ilki 7,7 ikincisi
7,6 büyüklüğünde olmak
üzere iki büyük deprem

felaketi yaşandı.
Kahramanmaraş, Kilis,

Diyarbakır, Adana,
Osmaniye, Gaziantep,
Şanlıurfa, Adıyaman,

Malatya ve Hatay
illerimizde büyük yıkıma

yol açtı. Binlerce insanımız
hayatını kaybetti, halen

enkaz altında yatan binlerce
cansız beden var, binlerce

yapı yıkıldı, 15 milyon
insanımız direk etkilendi.

Evsiz barksız kalan
yüzbinlerce insanımız

yardımlar ulaşıncaya kadar
zor günler yaşadı. 

n Kahramanmaraş, Türkiye iplik üretiminin yüzde
36’sını tek başına gerçekleştiriyor.
n Ortadoğu pazarlarının ihracat üssü olan Gaziantep
ise tek başında dünya tek parça halı üretiminin

yüzde 60’ına ev sahipliği yapıyor.
n Türkiye’nin narenciye üretiminin 3’te 1’i
Adana’da.
n Hatay ise Türkiye’nin en büyük demir çelik

fabrikasını barındırıyor ve turunçgil üretiminin
yüzde 21’ini karşılıyor. 
n Turizm ve gastronomide öne çıkan Şanlıurfa ise
tahıl, pamuk ve mercimek üretiminde başı çekiyor.

Haberlerimizde yer alan İstanbul’un tüm
esnaf, sanayici ve iş insanları Türkiye’nin bu

elim afetinden doğan yaraları sarmak için
var gücüyle çalıştı. Arama kurtarma

ekibinden, ayni ve nakdi
yardımlara kadar

seferberlikte yerini aldı
ve almaya devam

ediyor.

İstanbul iş dünyası 
seferber oldu

Deprem 
felaketi

ekonomiyi nasıl
etkileyecek?

Ekonomistler, en iyimser tabloda dahi on
milyarlarca dolarlık kaybın olacağını

söyleyerek afet bölgelerinin normale
dönmesinin uzun yıllar alacağını belirtti. 2023 yılı

büyüme oranının yüzde 1’lere düşebileceğini ifade
eden ekonomistler enflasyonda da yeni yükselişlerin

kapıda olduğunu kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre
depremden etkilenen 11 ilden oluşan bölgenin

GSYH içindeki payı yüzde 9,8 seviyesinde
bulunurken bölge yaklaşık 14 milyonluk bir nüfusu

barındırıyor. Afet bölgesinde ekonomi hem tarım ve
hayvancılık hem de başta tekstil, demir çelik ve

enerji olmak üzere sanayi üretimi üzerinde
şekilleniyor.

Gazetemizin
gelirlerinin

AFAD’a
bağışlayacağız

yüzde 40’ını

Fotoğraf: iktibas
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“Deprem bölgesinde olağan üstü hal ilan edilmesi ile
izin belgesi vererek 150’yi aşkın Oda üyemiz elektrik
teknisyenini bölgeye gönderdik. 500 bin TL değerindeki
elektrik malzemesini bölgeye sevk ettik. Hatay,
Kahraman Maraş, Osmaniye illerine öncelikle AFAD,
valiliklere depremzedelerin ilk ihtiyaç duyulan yerlere ve
çadırlara elektriklerini bağladık.  Ayrıca iki tır ihtiyaç
malzemesi gönderdik. ’dedi 

Üzerimize düşen 
her türlü göreve hazırız

Başkan Haluk Bozali sözlerine şöyle devam etti; Çok
üzgünüz büyük bir felaket yaşadık. Vefat eden
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyorum. Her zaman vatandaşımızın yanındayız
üzerime düşen her türlü göreve hazırız. Kayıtsız
kalmayan imkânı elverdikçe yanımızda olan üyelerimize
teşekkür ederiz’’

Elektrik enerjisinin sağlanması afet
bölgesinde hayati önem taşıyordu
Odamızda yaklaşan İstanbul depremi için Arama ve

kurtarma hizmetleri için üyelerimizi bilinçlendirip her
ilçede deprem müdahale timleri kurup eğiterek
hazırlamak amacındayız. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi’nin afet koordinasyonu kurulunda yerimizi
alarak çalışmalara katkı vereceğiz. Bu depremde görüldü
ki elektrik enerjisi çok önemli ve kesintisiz bir şekilde
aktarılması gerekmekte. Bunun alt yapısını hazırlamak
zorundayız. Çünkü iletişimi etkiliyor. Kurtarma
makinalarının çalışmasını etkiliyor. Enkazın
aydınlatılmasını etkiliyor. Sözün kısası elektrik
enerjisinin kesilmemesi için yeni planlar yapılmalı. Her
şeyi devletten beklemeden STK olarak esnaf birliği olarak
deprem eylem planı oluşturmamız gerekiyor. Depremde
ilk 48 saat önemli can kayıpları açısından o sebeple
herkesin görevi sorumluluğu belli olmalı ki müdahalede
bir an önce bulunulmalıdır.

Eksiklikleri gidererek şebekeden 
sürekli enerji sağladık

Deprem bölgesine intikal ettiğimizde devlet
kurumlarının hepsi jeneratörler ile elektrik sağlıyordu
hemen Hatay valiliği ile organize olarak buralarda
bulunan eksiklerini gidererek şebekeden enerji
kullanılmasını sağladık. Çevre aydınlatmalarını yaptık
kurulan çadırlara tesisat çekip ısınma ve aydınlatma
sorunlarını çözdük Ahbap Derneğinin bölgeye
gönderdiği 200 jeneratörü Defne’de Antakya da
Samandağ da gösterdikleri yerlere bağlantılarını yapıp

teslim ettik. Deprem gerçeği ile herkesin yüzleşmesi
gerekiyor. Artık şapkayı önümüze koyup düşünerek
inşaat sektöründe hizmet veren müteahhit mühendis
yapı denettim kuruluşları su tesisatçısı elektrik tesisatçısı
sıvacısı demircisi işlerinde yaptıkları yanlışların binaların
yıkılmasına can kayıplarının artmasına sebep olduğunu
görerek ders çıkarmamız gerekiyor.

Küçük kazanımlar edineceklerini
düşünenler büyük felaketlere kapı

açtığını görmeli
Ufak kazanımlar için büyük felaketlere kapı

açtığımızı görmeli artık ona göre inşaat işlerinde
kuralların dışına çıkılmadan imalat yapılmasını sağlamak
gerekliliğini dikkat çekmeliyiz 1999 gölcük depremi
sonrası hükümetler deprem yönetmeliğini çıkartarak
uyulması zorunlu kuralları çıkarttı ama sorun deprem
yönetmeliğinde değil denetlemeyi yapacak birimlerin

maalesef bu konuda yanlış yapanlara göz yumması
gerekli cezaların verilmemesi bu felaketleri yaşamamıza
sebep olmaktadır Buradan tüm inşaat sektörü ile ilgili
hizmet veren herkesi empati yapmaya o binalarda
kendimizin veya yakınlarının  çocuklarımızın
oturacağını düşünerek mesleğinin gereğini yapmalarını
sorumluluklarının bilincinde hareket etmelerini rica
ediyorum. İnşaat süreçlerinde çalışanların ustalık
belgeleri olmalı, yetkili olmalı, oda kayıtları olmalı, iş
güvenliği kurallarını sağlayan kişiler olmalı ve yapı
denetim kuruluşu ve belediye kontrol mühendisleri
periyodik kontrol yaparak inşaat işlerinde belgesi oda
kaydı olmayan kişileri çalışmadan men etmeleri ve
inşaata ait kayıt deeri tutarak elektrik tesisatçısını su
tesisatçısını duvar ustasını kayıt altına alınması
gerekmektedir Bina kimlik sistemi uygulamasında
mutlaka inşaatı imal eden elektrik yetkili fen adamı ve
diğer imalatçıların isimleri eklenmelidir.

ETOİST (İstanbul Elektrik
teknisyenler esnaf odası) deprem
bölgesine kayıtsız kalmadı. ETOİST
Başkanı Haluk Bozali Deprem
bölgesi ile ilgili yapılan çalışmaları
şu şekilde anlattı:

ETOİST, DEPREM BÖLGESİNE ELEKTRİK HİZMETİ SUNDU
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Hava soğuk mu soğuk.
Milyonlarca insan uykuda.
Kahramanmaraş, Hatay,

Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve daha
birçok büyük şehir,
Anadolu insanının
tarihte benzerini
görmediği bir sarsıntı ile
uyandı. Canım
Türkiyem’i bağrına
saplanan bir hançer
gibi vuran deprem,
milyonlarca
insanımızı
karanlığa gömdü.
Kara günlerden bir
kara gündü ki, belki de bu topraklar
benzerini hiç görmedi. Saniyeler saat,
günler ay oldu sanki. Kara haber değil
Türkiye’ye, dakikalar içinde dünyaya
yayıldı. 

Sabah oldu. Bembeyazdı her yer,
lakin gün aydınlanmadı. Kar, binlerce
insanın kefeni oldu. Yer yarılmıştı,
şehirler yerle yeksan olmuştu, binlerce
can enkazlar altındaydı ve milyonar
gözü yaşlı yakınlarının derdine
düşmüştü. Birkaç saat içinde ya Rab, ne
büyük bir değişiklikti bu…

Kahramanmaraş merkezli depremde,
Maraş’ın yanı sıra Hatay, Adıyaman,
Gaziantep, Malatya tam sinesinden
vurulmuştu. Toplam 11 şehrimiz büyük
bir yara almıştı. Ülke şokta, depremin
büyüklüğü sebebiyle akıllar zordaydı. 

Altından kalkılacak gibi
görünmüyordu yıkım ya…

İşte orada bir millet ayağa kalktı. 
Dünyanın insan yaşam alanlarında

gördüğü en büyük deprem, ne yazık ki
gündüz ikinci bir büyük depremle daha
da yıkıcı ve yakıcı oldu. Felaket üstüne
felaket yaşandı. 

Kadim Milletimiz, O büyük insanlar
topluluğu, tasada ve kıvançta benzeri
olmayan Anadolu insanları, var
güçleriyle yollara düştü. 

Devletimiz, depremin ilk
safhalarında içine düştüğü şaşkınlığı
atar atmaz, yardıma koştu. Dünyanın
dört bir yanından da yardımlar geldi. 

Türkiye’nin her köşesinden, her
köyünden ve her ailesinden deprem
bölgesine yardım konvoyları yollara
düştü. Bunlar ne güzel insanlardı. 

Bir millet tek yürek çarptı. Gözlerde
yaş, gönüllerde dua vardı. 

Bu kez de tarihin en büyük arama
kurtarma operasyonunu gördük. 

Deprem bölgesine ben gidemedim bir
kısım akrabalarım orada yaşıyor. Ama
benim herkesin olduğu gibi
yakınlarımdan giden canlar oldu. Evsiz
kalan oldu, eşsiz kalan oldu, annesiz
kalan oldu, babasız kalan oldu, evlatsız
kalan oldu, her şeyini kaybeden oldu.

Bu fatura neden bu kadar ağır oldu?
Gelin hep birlikte düşünelim. 
Kabahat sadece bir kişi ya da bir

kurumda mı?
Şimdi zaman birlik ve beraberlik

zamanı. 
Yapmamız gereken kendimize ve

devletimize güvenelim. Devletimiz
hangi siyasi iktidar olursa olsun bu
yaraları saracak güce sahiptir. 

Elbette giden canlar geri gelmez,
lakin bizim de gidecek başka bir
ülkemiz yok ve biricik vazifemiz
topraklarımıza ve devletimize sahip
çıkmaktır.

Her ne olursa olsun, Öfkemizi,
kızgınlığımızı, kırgınlığımızı bu bayrak
altında yaşamaktır. 

Unutmayalım ki devlette beka esastır.
Bizim devlet büyüklerimizden
beklentimiz ise Şeyh Edebali’nin
Osmangazi’ye vasiyeti gibidir. 

ŞEYH EDEBALİ’NİN OSMAN
GAZİ’YE VASİYETİ;

Ey Oğul, artık Bey’sin! Bundan sonra
öfke bize, uysaIIık sana. GücenikIik bize
gönül aImak sana. SuçIamak bize,
katIanmak sana. AcizIik bize hoşgörmek
sana, anIaşmazIıkIar bize, adaIet sana,
haksızIık bize, bağışIamak sana. Ey
oğuI, sabretmesini biI, vaktinden önce
çiçek açmaz.

Şunu da unutma ve insanı yaşat ki
devIet yaşasın. Ey oğuI, işin ağır, işin
çetin, gücün kıIa bağlı. AIIah yardımcın
oIsun.

Sözü de Albert Einstein’le bitirmek
istiyorum;’’ Eğer basit bir şekilde
anlatamıyorsan, o konuyu iyi
anlamamışsındır.’’
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; ;; ;; ;; ; Geçmiş olsun 
Türkiyem

6 Şubat saat 4.17…

nusretk.buyuk@hotmail.com

Kayıtsız
kalamazdık
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Başkan Hanoğlu ve çalışkan ekibine nasıl
organize olduklarını, yardımı ulaştırmak için
nasıl bir yol izlediklerini sorduk. Ömer
Hanoğlu: “Öncelikle tüm milletimizin başı
sağ olsun. Birinci yardım tırımızı Malatya’ya
gönderdik. Deprem bölgesine toplamda 4 tır,
iki otobüs dolusu malzeme ile
vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştırdık.
Ayrıca iki otobüsle de, bölgeden gelmek
isteyen vatandaşlarımızı tahliye ettik. Sahra
hastanesine yetecek bir adet de jenaratör
gönderdik. Sizler vasıtasıyla Dolapdere
Sanayi Sitesi’nde bulunan esnaflarımıza çok
teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı
olsun. Türk milleti olarak çok duyarlıyız,
buradaki esnaflarımız da kendilerinden
katarak cansiperane katkılarda bulundular. 

Esnafımız bizi arayıp nasıl yardım
edebileceklerini soruyor

Bizler esnafımıza çeşitli duyurular yaptık.
Ama sağ olsun esnaflarımız bize doğrudan
ulaşıp yardım etme isteklerini paylaştı. Bu
bizi çok gururlandırdı. Bizim sanayi
içerisinde oluşturduğunuz noktalara
kolilerini bırakarak bizim hızla reaksiyon
göstermemize vesile oldular. Esnafımıza ne
kadar teşekkür etsem azdır.

Umarız en kısa zamanda mutlu 
huzurlu refah dolu günlere döneriz

Allah’ım bir daha böyle acılar
yaşatmasın. Kötü günlerden, deprem gibi
böyle afetlerden tüm insanları, İslam
alemini, insanlığı korusun. Bizler de
ülkemizin bütün insanları gibi yardımcı
olmaya çalışıyoruz. Acılara bir nebze de olsa
merhem olmaya gayret ediyoruz. İnşallah
oradaki vatandaşlarımıza faydalı oluruz.
Depremin yarattığı acılardan en kısa
zamanda kurtulur, normal zamanlarımızda
olduğu gibi mutlu ve huzurlu günleri yaşar
refaha kavuşuruz. Tekrar ülkemizin,
milletimizin başı sağ olsun. Vefat eden
vatandaşlarımıza Allahtan rahmet yaralı
vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum.
Sözün bittiği yerdeyiz ama bizler hayatın
devamını sağlamak için elimizden geleni
yapıyoruz. 

İhtiyaç sahiplerine ulaşması için
tüm gayretimizi göstereceğiz

Dolapdere sanayi sitesi esnafları ve ailesi
olarak yardımcı olmaya çalışacağız. İnşallah
bu gönderdiğimiz yardımların tam olarak
ihtiyaç sahiplerine ulaşması için buradan bir
ekip görevlendirdik. Hayırlara vesile olur
inşallah.

Dolapdere esnafı çok
hızlı organize oldu

İkitelli OSB’ de
Dolapdere
sanayi
sitesinde de
hummalı bir
çalışma ile
karşılaştık.
Dolapdere
sanayi
sitesinin
başkanı Ömer
Hanoğlu’nun
derhal
organize
olmasıyla
deprem
bölgesine
yardım kolileri
hazırlandı.

Dolapdere Sanayi Sitesi  Yönetim Kurulu Başkanı

Ömer HANOĞLU
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Türkiye coğrafyasının 14 milyon yıl önce
oluştuğunu hatırlatan İş insanı Fırat Özdemir, “Deprem
kuşağında bir ülkeyiz; bu gerçeğe uygun bina ve
yerleşim alanları inşa edilmeli” dedi. Bu durumun
sadece müteahhitler ya da belediyeler için geçerli
olmadığını belirten Özdemir, “Komple bir problemi
çözmek için ona uygun inşaatlar yapmak gerekir ancak
öncesinde en elzem olan doğru zeminin tespitidir” diye
konuştu. Her depremin bize bir şey öğrettiğinin altını
çizen Özdemir, Kahramanmaraş depreminde 6 metre
öteleme yaşandığına dikkat çekerek şöyle dedi:
“Coğrafya kaderdir, biz bu kaderle birlikte yaşamayı
öğreneceğiz ya da bu kaderin kadersizliklerinin
sonuçlarını yaşayacağız.  

DOĞRU ZEMİN SIKINTISI 
Bizim en büyük sorunumuz doğru zeminlerin

seçilmemesinden kaynaklanıyor. Biz inşaata
başlamadan önce zemin etüt raporlarını alıyoruz.
Mühendisler bu raporları İstanbul’da AFAD, İBB ve
Kandilli Rasathanesinin kullandığı ortak platformdaki
verilerle karşılaştırarak hazırlıyor ve sonrasında
belediyenin izin verdiği imarda proje hayata
geçiriliyor. Bu bölgelerde inşaatın yapılıp
yapılmayacağına kim karar veriyor ilgili
mühendisler. Bu işin uzmanlarının yaptıkları
araştırmalara gereken önem ve değer verilmiyor
maalesef, ülkemizde bu işin ’de yeteri kadar
ciddiye alınmadığını düşünüyorum. Zeminlere
gerekli önem verilmiş olsaydı Kahramanmaraş ve
Gaziantep’te ve diğer illerde o binalara inşaat
ruhsatı verilmezdi. Yanlış zeminde inşaat
yaparsanız başınıza bu gelir bunun müteahhitle
alakası yoktur.  Maraş’ta aynı fay hattı üzerindeki
binalar yıkılmışken tek katlı iki bina yıkılmamıştı.
Doğa; ‘burada yapılaşmaya girmeyeceksin’ diye
uyarıyor. Bu saatten sonra yapılacak bütün
inşaatları yeniden ele almamız gerekiyor. Zemin
sağlamsa geride hiçbir sıkıntı yok. Zemin çürükse
ne yapsanız da fayda yok. İstediğiniz kadar temeli
derine gömün. Zemin etütleriniz doğru değilse
ondan sonraki kısımda her şeyi doğru yapsanız da
sonuç değişmez bina yıkılır. 

DENETİMLER SIKLAŞTIRILMALI 
14 milyon yılda biz daha zemini geçememişiz.

Türkiye’de yeteri kadar depremle alakalı araştırma
yaptınız mı, zeminleri doğru düzgün tespit ettiniz
mi, buna uygun imar planı verdiniz mi? Siz bunu
halledin sonraki kısımda bizim çok fazla bir
eksiğimiz yok. Türkiye’de inşaat tekniği konusunda
bir sıkıntımız yok. Müteahhitlerimizin yüzde 90’ı
bu işi layıkıyla yapıyorlar. Zaten denetimlerimiz
var, yapı denetim var, belediyelerin birimleri var.
Sistem olarak her şey dört dörtlük uygulama
konusunda aksaklıklar ortaya çıkıyor.

YETKİSİZ YETKİLİ BAŞKANLAR
Türkiye’nin her tarafında çürük ve riskli yapılar var.

Bunları yıkmak ilgili belediyenin sorumluluğunda
maalesef oy kaygısı nedeniyle yıkılamıyor. Tüm
belediyelerde hangi bina sağlam hangi bina Çürük tek
tek biliyor ve birçoğu da kayıt altında buna rağmen
yıkılmıyor. Yetki alttaki adamda ama o adam o yetkiyi
kullanacak cesareti yok. Zira başkanlar ne derse o
oluyor.  Türkiye’de kararı alması gereken insanlar değil,
almaması gereken insanlar aldığı için bunları yaşıyoruz
bu hatalı sistemin değişmesi lazım.   

DEPREM GERÇEĞİNİ KABUL EDELİM 
Bu saatten sonra herkesin tüm samimiyetiyle

çalışması gerekiyor. Biz 2007 deprem yönetmeliğine
göre proje çizdik, ruhsat aşamasında 2018 yönetmeliği
çıktı ve projeyi ona göre revize ettik. Şimdi muhtemelen
yeni bir yönetmelik çıkacak. 99’da ciddi bir deprem
olmuş, arkasından Van depremi olmuş neden her
depremden sonra yönetmelik çıkarıyoruz da 14 milyon
yıllık bir deprem kuşağında olan bir ülke gibi hareket
etmiyoruz. Yazık değil mi koskoca şehirlerimiz yıkıldı.
Binlerce insanımızın canına mal oldu.  Eş, dost,
akrabalarımızı kaybettik. 

MÜTEAHHİT GÜNAH KEÇİSİ DEĞİL
Akıllı insanları seçmeli, akılla yönetilmeliyiz. Orada

yer bilim idamları mühendisler ‘inşaat yapma’ diyorsa
oraları imara açtırmayacaksın… Her şeye rağmen
orada inşaat yaptırıyorsan kimse o günkü şartlarda ona
müsaade eden suçlu ve sorumlu odur. Bu insanların
çıkartılıp tek tek hesap sorulması lazım, müteahhitleri
günah keçisi ilan edip aradan sıyrılamazsınız hesap
soracağınız kişiler arada ki o imarı çıkartanlar, raporları
verenlerdir. Uygun olmayan zeminleri imara açıp sonra
da müteahhidi suçlayamazsınız yok böyle bir dünya. 

BETON SANTRALLERİNDE DENETİM
YETERSİZ

Kontrol mekanizmaları yeteri kadar etkin
çalışmıyor.  Projede sistem ‘C30’ demiş. Müteahhitler
C30 beton alabilmek için C35 siparişi veriyorlar.
Çünkü her aldığımız betonun numunesinde düşük
değerler çıkıyor. C-30 Değerlerini tutturmak için
Şikâyette edemiyorsunuz, şikâyet ederseniz beton
alacak tek bir santral bile bulmazsınız. Beton santralleri
yeteri kadar denetlenmiyor caydırıcı cezalar olmalı her
düşük değer için koy 1 milyon TL cezayı bak bakalım
bir tek değer eksik çıkar mı? Ben C 35 istemişsem
değerler düşük gelmemeli. Beton firmalarına ciddi
yaptırım ve müeyyideler getirilmeli. 

BELEDİYE BAŞKANLARI CESARETLİ
OLMALI

İmar affı bence yanlıştı bu şartlı getirilebilirdi
bina denetlenir sağlamsa af verilir değilse yıkılırdı.
Yıkımlarla ilgili belediye başkanları gerekli cesareti
gösteremiyor. (istisna örnek belediye başkanları da
mevcut onlar hariç ) Olası bir İstanbul
depreminde kentsel dönüşüm üzerinde çok ciddi
şekilde çalışıyoruz ancak bir tane şahıs evi çürük
olmasına rağmen yıktırmıyor oysa bu çürük
binayı yıkmak ilgili belediyelerin vazifesidir. Son
depremde gördük çürük binalar sağlam binaları
da yıktı.

KOLONU KESİLEN BİNA YIKILIR
Hiçbir akıllı müteahhit kolon kesmez. Kolon

kesmek cinayettir. Bir yerde kolon kesilmişse
geçmiş olsun. Binalarda her kolonun ayrı taşıyıcı
özelliği vardır birini kesersen binanın statik
yapısını bozmuş olursun. O binanın yıkılması için
depreme de gerek yok…  

RESMİ KURUMLAR BU İŞİ RANTA
CEVİRMEMELİ

İlgili kurumlar ve belediyeler bu işin amacını
doğru kavramalı ve amacına uygun hareket etmeli
bu işi herkes kendi çapında ranta çevirmemeli
hayatın olağan akışına kentsel dönüşümün
amacına uygun davranmalıdır. Örnek vermek
gerekirse tapu tahsisli bir gecekondu sahibinden
hiçbir belediye 86 m2 bir arsa için 1,675,000
milyon TL tapu bedeli almamalıdır. (Yeni tarih)
Bu işi ranta çevirmek bunun gibi bir şeydir. Çatısı
akan binası çürük bir gecekondu sahibinden
hiçbir belediye böyle bir para talebinde bulunma
cüreti göstermemelidir. Bu ve buna benzer daha
birçok örneklemeler yapabiliriz.

Her deprem sonrası müteahhitlerin
günah keçisi ilan edildiğini belirten İş
insanı Fırat Özdemir, “Türkiye 14
milyon yıldır deprem kuşağında bu
gerçeği bilinerek hareket edilmeli.
Kaygan zemine inşaata ruhsatı
veriliyor sonra da müteahhit
suçlanıyor. Şehir plancıları, zemin
etütlerini yapanlar, 1/1000’ lik,
1/5000’ lik, 1/25000, 1/100000’ lik
Şehir planlarını yapanlar, O
ruhsatları verenler, altında imzası
olanlar mühendisler, bilimsel
araştırmaları görmezden gelen
siyasiler, neden sorgulanmıyor” dedi.

Türkiye’de tüm fatura 
müteahhite kesiliyor

İş İnsanı

Fırat ÖZDEMİR
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Acılar ülkesiyiz ne yazık ki.
Duygu yoğunluğu ve duygu
bozukluklarıyla katı

yüreklerin bir arada bulunduğu
topraklar hepimizi
doyurdu ve içine
alıyor. 

Depremden sonra,
ülke genelinde
yardım kampanyaları
başlatıldı. Ülke
çapında yardım
kuruluşları, köyleri
ve kentleri ziyaret
ederek yardım
topladılar. Ayrıca,
ülke genelinde bağış
kampanyaları da başlatıldı. Ülkemizin
güneyinde 14 milyon insanı etkileyen
büyük felaket; binlerce insanın
evlerini kaybetmesine neden oldu.
Deprem, ayrıca ülkenin güneyindeki
güvenlik ve sağlık sistemlerini de
ciddi oranda zayıflattı. Depremden
sonra, ülkenin güneyindeki hasarın
giderilmesi için çok sayıda inşaat
projesi başlatılacak. Bu önemli bir
adım olmasına rağmen 99
depreminden sonra aradan geçen
yıllar, erişilen teknoloji (ya da
alıntılanan teknoloji) insani
duygularımızın birdenbire yok
olmasını sağlayan bir tavır yaratmış
olacak ki yeniden sınıa kaldık. 

1999’da komisyon raporunda
yazanları sizlerle paylaşmak
istiyorum.

Türkiye. Jeolojik yapısı ve coğrafi
şartlar itibariyle. Sık sık felakete
maruz kalmaktadır. Sel. Heyelan
yangın deprem vs. Afetler can ve mal
kaybına sebep olmaktadır. Her afet
sonrası eksiklikler. Hatalar, Sevk ve
idare zafiyeti tartışılmakta ancak
tedbirlerin İstenen seviyede
gerçekleşmediği görülmektedir.

* * *
Türkiye'deki sorun afet

sonrasındaki çabaların yeterliliği veya
yetersizliğinden ziyade. Deprem
öncesi çalışma ve tedbirlerin
yeterliliği veya yetersizliği noktasında
düğümlenmektedir. Yeni inşaat
alanları. Toplu konut ve gecekondu
önleme bölgeleri tayin ve tespit
edilirken. Depremle mücadele şartları
yeterince dikkate alınmamaktadır.
Konut ulaşma alanlarında zemin
etütleri yeterince yapılmamaktadır.
Birinci deprem kuşağındaki yerleşim
merkezlerinde depreme dayanıklı
konut üretimi projeleri
uygulanmamaktadır. Yerel yönetimler
bu tür konutların üretimi ve kontrolü
konusunda yeterli duyarlılığı tam
olarak göze etmemektedirler. 

Ben raporun tamamını okudum.
Tarihten örnekler Osmanlı zamanı
depremden sonra uygulanan emirler.
Depremin şiddeti nasıl olduğu nasıl
etkilediği, yerel yönetimler idari
birimlerin bundan sonra neler
yapması gerektiği falan filan cart
curt…

Depremin yaralarını sarmak ve
düzeltmek için alınan kararların
ardından koalisyon hükümeti yerine
şimdiki hükümet görev aldı. Bunca
alınan karar nasıl uygulandı bir
düşünmek lazım. Çünkü binlerce
konut yapıldı ülkeye gururlanmıştık!
Ev sahibi olmanın gururunu yaşamak
isteyen bir nesil olarak büyütüldük
çünkü ve zaten inşaat teknolojileri
gelişmişti. Çok katlı binaları kısa
sürede tamamlıyorduk. 

Şimdi depremin bilançosu ortada.
Gururumuz kırıklarla dolu.
Acılarımız geleceğimizi karartıyor.
Önce yaraları sarmak sonra büsbütün
iyileşmek için çalışmak gerekiyor. Bu
yüce gönüllü halk olmasa inanın
devletimiz asla var olamazdı. Kendi
çabalarıyla kendi gönülleriyle
yaptıkları çalışmalarla yaralar
sarılıyor acılar paylaşılıyor. 

Yaratana sığınan insanlarımız.
Bugün biliyor ki önce tedbir sonra
tevekkül önemli. Önceden gerekli
maddi tedbirleri alacak, ondan sonra
âlemlerine Rabbine tevekkül
edeceksiniz. Yani önce tedbir, sonra
tevekkül Kader bu durumda ağza
alındığında küfür gibi oluyor.  

Bir komisyon raporu daha
yazılacak mecliste… yeni kararlar
alınacak. Sonra…. Sonra ne olacak?

emrebaktir@gmail.com

Depremzede ve
depremzadeler 
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Esnaf ve sanatkârların
deprem sebebiyle
ertelenen kredi borçları

İkitelli organize sanayi bölgesinde bulunan
ESKOOP Sanayi sitesinin 2022 genel kurulu
ESKOOP’ta bulunan Atatürk Kültür Merkezinde
gerçekleştirildi.  ESKOOP tarihinde sayı olarak en
yüksek üye katılımı ile gerçekleşen genel kurul
Kooperatif üyesi, Tuzla OSB ve Doğu sanayi sitesi
başkanı Bilal Hancı listesi divan başkanlığına oy birliği
ile seçildi. Genel kurulun açılması ile Başkan Akgün
deprem bölgesi ile ilgili çalışmaları ve kooperatif
faaliyetlerini üyelere anlattı. 

Genel kurula katılan İOSB yönetim kurulu başkanı
Mustafa Keskin üyelere selamlama konuşması yaptı.
Konuşmasında; İOSB’nin 11 ilde yaşanan felaketten
dolayı çok üzgün olduğunu belirterek deprem bölgesine
yapmış olduğu çalışmaları anlattı. İyi bir genel kurul
olması temennisiyle konuşmasını bitirdi. Üyeler, İOSB
başkanı Keskin’e inşaat ruhsatlarında çok
zorlandıklarını ve bu sürecin çok uzun bir süreç
olduğunu, işlemlerin daha kolaylaştırılması talebinde
bulundular. Faaliyet raporu, denetim raporu ve bilanço
oybirliği ile üyelere tarafından kabul edildi. Seçim
maddesine geçildi.

Seçim maddesinde Sait Yüksek’in listesinde üye
olmayan kişi olduğu için itiraz edildi. Başkan Akgün’ün
şerh koyarak listenin seçime girmesini kabul etmesi ile
hükümet komiserinin kabul etmesi ile oylamaya gidildi.

318 üyenin katıldığı oylamada 265 oyu Başkan
Akgün, Sait Yüksek 53 oy aldı. Üyeler, Başkan
Akgün’ün 40 yıldır süren başkanlığına devam dedi.

Genel kurulu sonrası Yeni Esnaf Gazetesi olarak
yaptığımız özel röportajda Başkan Akgün duygularını
şu şekilde dile getirdi;

ESKOOP KİMSEYİ ÖRNEK ALMAZ 
ESKOOP’ta 1983’ten beri başkanlık yapan Akgün,

“ESKOOP kendi planlaması projesiyle kendi alanında
kimseyi örnek almamıştır, kimseyle de yarışmaz” dedi.
Çalışan herkesi takdir ettiğini kaydeden Akgün şöyle
devam etti: ESKOOP’un bir özelliği vardır. ESKOOP’un
alt yapısı dünya çapındadır. 2x2-3x2 metre galeri
sistemi vardır. 1986’da bunu yaptığımızda Türkiye’de
adını bilen yoktu. ESKOOP’un yolları 1993’ten bu yana
hiç kazılmamıştır. Gerek mimari yapısı, gerek çevre
düzeni, gerek sosyal donatı alanı ile bölgenin en
iyilerden birisiyiz.” 

BİRİLERİ VURGUNA GELDİ 
“Bu genel kurulda karşı taraf vurgun yapacaktı.

Bütün sistemini yalan, iira, fitne-fesat üzerine kurmuş
bir ekipti. Dediler ki; ‘bana oy verin ben kooperatifin
bütün sosyal tesislerini satacağım üye başına 4’er
milyon vereceğim. Bu hesabı nereden yaptın. Ya bunlar
4 değil 20 milyonsa? 15 milyonunu kimin cebine
koyuyorsun. Bizim hesabımıza göre kooperatifin sosyal
alanları üye başına 20 milyon değerinde. Bunun için
burada büyük bir oyun vardı. Birileri ESKOOP’ta
büyük bir vurgun peşinde koşuyordu. Arkasında güçler
var kimlerin olduğunu ismen biliyorum ama
başaramadılar. Başarsalar ESKOOP büyük bir sıkıntıyla
karşı karşıya kalacaktı ama feraseti yüksek, bize güveni
çok yüksek olan ESKOOP ortaklarından genel kurula
katılan 318 üyeden 265’i kurucu iradeyi destekledi.”

ESKOOP YOLUNA DEVAM EDECEK
“40 senedir bu kooperatifin bir iğnesine zarar

vermemişim, bir malını, bir tuğlasını korumuşum.
ESKOOP’un içinde kalan boş yerlerin inşaatını
yapacağız bunu gerek ortaklarımızın gücüyle gerek
projeden sat-yap şeklinde yapacağız. Müteahhitle bizim
işimiz yok.”
ESKOOP YOLUNA DEVAM EDECEK

“40 senedir bu kooperatifin bir iğnesine zarar
vermemişim, bir malını, bir tuğlasını
korumuşum.  ESKOOP’un içinde kalan boş
yerlerin inşaatını yapacağız bunu gerek
ortaklarımızın gücüyle gerek projeden sat-yap
şeklinde yapacağız. Müteahhitle bizim işimiz
yok.”

Eskoop, kurucu idareye
ve malına sahip çıktı

ESKOOP genel
kurulunda aday olan

listenin büyük vurgun
peşinde olduğunu

söyleyen Başkan Yusuf
Akgün, “Ancak feraseti

yüksek üyelerimiz
buna geçit vermedi,

kurucu iradeye sahip
çıktı” dedi.

Görmezden gelinen deprem
gerçeğiyle, 6 Şubat tarihinden bu
yana tekrar yüz yüzeyiz… 

Yaşanan acı elbette
tarifsiz. Bu yazının
hazırlandığı, 23 Şubat
günü itibariyle can
kaybı sayısı 43.556’a
ulaştı. Dile bile kolay
değil söylemesi, kaldı ki
yaşaması… Kişisel bir
gözlemle ifade etmek
isterim ki, yaşananları
“kader planı” olarak
görmüyorum. Aksine
topluma işlemiş ve
derinleştirilmiş cehaletin,
adam kayırmacılığın, hak bilmezliğin
patlaması olarak değerlendiriyorum. 

Süreç içerisinde ülkenin büyük bir
bölümü “liyakat” kelimesinin derinliğini
sarsıcı bir şekilde anladı. Esasen hangi
ciddi araştırmacının kapısını çalar ve
sorunuzu yöneltirseniz, size öncelikle
kendi branşını açıklar ve bilmiyorsa
sorunuzu cevaplamaktan imtina ederek,
sizi konunun uzmanına yönlendirir. Zira
bir konu hakkındaki bilginiz
derinleştikçe, o konuda bildiğiniz değil;
bilmediğiniz noktalar dikkatinizi
çekmeye başlar. Dolayısıyla sorumluluk
sahibi olunması, (varsa bile) genel
bilginin yetersizliğinin kabullenilmesini
ve detayların inceliğinin dikkate
alınmasını gerektir. Aksi durum, karşı
tarafa geri dönülemez zararlar verebilir.

Depremin ekonomik hayata etkileri
de tartışmasız oldukça ciddi. Bu noktada
bölge ekonomisinin yeniden
canlandırılması da uzun soluklu bir
çalışma gerektirecektir.

14 Şubat 2023 tarihli ve 6789 sayılı
Cumhurbaşkanı Kararı (Resmi Gazete
Sayısı: 32104 – Mükerrer) uyarınca;
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep,
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya,
Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bağlı
ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6 Şubat
tarihli depremlerden etkilenen esnaf ve
sanatkârlar için özel bir düzenleme
getirilmiştir. Adı geçen düzenleme
çerçevesinde; bu il veya ilçelerde faaliyet
gösteren ve depremden dolayı iş ve/veya
işletmeleri zarar gören ve/veya faal bir
şekilde esnaflık faaliyetlerini devam
ettiremeyen esnaf ve sanatkârların, Halk
Bankası tarafından, Türkiye Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’ne
bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve
Sanatkârlar Kredi ve Kefalet
Kooperatifleri kefaletiyle yahut doğrudan
düşük faizli kredi kullandırılmasına
ilişkin kararlar kapsamında olan kredi
borçlarının ertelenmesine yönelik usul ve
esaslar belirlenmiştir. Bahse konu
borçlardan vadesi, taksit vadesi veya
hesap devresi henüz gelmemiş olmakla
birlikte 6 Şubat 2023 tarihinden itibaren
altı ay içerisinde dolacak olan yahut 6
Şubat 2023 tarihi itibariyle vadesinden
itibaren doksan günlük bekleme süresi
içerisinde olan kredi borçları vade tarihi,
taksit vadesi veya hesap devresinden
itibaren altı ay süreyle ertelenecektir.
Ayrıca kredi itfa tablosu doğrultusunda
kalan tüm taksitler de altı ay süreyle
ötelenecektir. Erteleme sebebiyle
tahakkuk edecek faiz tutarı ise, Hazine ve
Maliye Bakanlığı tarafından ödenecektir.
Kararın yayınlandığı 14 Şubat tarihinden
itibaren ertelenen krediler için erteleme
süresinin sonuna kadar takip işletimi
başlatılması da söz konusu olmayacaktır.

Ancak gerçekleştirilen erteleme
işlemi; verilen maddi ve şahsi teminatları
sona erdirmeyeceği gibi, borçlu
konumundaki esnaf ve sanatkârın,
müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine
de kefaletten çekilme hakkı
tanımamaktadır.

Alınan kararın depremzede esnaf ve
sanatkârlara bir nebze de olsa destek
olmasını diliyorum...

Yağmur
Setenay

İSKOBİR ve ESKOOP Yönetim Kurulu Başkanı

Yusuf AKGÜN setenayyagmur@gmail.com
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www.yedpa.com.tr

YEDPA Yönetim Kurulu Adına Başkan Salih Sami ATILGAN

BAŞIMIZ SAĞ OLSUN
6 ŞUBAT 2023’TE ASRIN FELAKETİNİ YAŞADIK

Bugüne kadar yaşadığımız her zorluktan birlik ve
beraberliğimizle çıktık, bu zor günleri de hep birlikte
aşacağımıza inanıyor, depremde hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil
şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun

ZORLUKLARI AŞACAĞIZ
ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAĞIZ

ESOT Yönetim Kurulu Adına Başkan

Özkan KARAYEL
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Depremin acı yüzünü tecrübe
ettik ve yaralarımızı sarmak
için derhal seferber olduk.
Afetin yaralarını daha hızlı

sarmak için hepimize büyük
sorumluluklar düştüğünün

bilincindeyiz. Tüm
imkanlarımızı seferber ederek

depremzedelerimizin yaralarını
sarmak için çalışacağız.   

Benzeri görülmemiş depremde
hayatlarını kaybeden

vatandaşlarımıza en derin
taziyelerimizi sunarız. 

Yaralılara acil şifa diler, geride
kalanlara Allah’tan metanet ve

sabır dileriz. 
Tüm imkanlarımızla

yardımlarımızın devam
edeceğini duyururuz.  

İOSB Yönetim Kurulu Üyesi  ve AYMAKOOP San. Sit. Yön. Kurulu Başkanı

Murat GÖL
Triko Center Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı

Ahmet OĞUL

Saraçlar Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Adına Başkan

Necdet ÜMİTVAR
İSO Yönetim Kurulu Üyesi ve İSDÖK Yönetim Kurulu Başkanı

Aziz İYİOKUR
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Otomotiv sanayi ülke ekonomisine,
istihdamına, teknolojisine, kaliteli ve nitelikli
insan yetiştirilmesine ciddi katkı sağlayan bir
sektör. Türkiye’de üretim yapan otomotiv
markaları da bu misyonu yerine getiriyor.
Nitekim Otomotiv Sanayii Derneği’nin (OSD)
açıkladığı veriler, üretim, satış ve ihracattaki
başarıyı ortaya koydu. Rapora göre, Ocak 2023’te
toplam üretim bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 24 artarak 111 bin 837 adet olurken toplam
pazar yüzde 35 artarak 53 bin 509 adet
gerçekleşti. Aynı ay 2.8 milyar dolar da otomotiv
ihracatı gerçekleşti.

Yüzlerce insanı enkazdan 
sağ çıkardılar

Tüm bunların yanı sıra yüreğimize hançer gibi
saplanan 1999 Gölcük depreminden sonra
harekete geçen ülkemizde üretim yapan otomotiv
markaları, kendi bünyelerinde arama kurtarma
ekipleri oluşturdu. Aradan geçen zaman
diliminde yaşanan tabi afetlerde yerini alan
ekipler, ‘Asrın Felaketi’ olan ve 11 ilimizi
etkileyen depremde de enkaz çalışmalarındaki
yerini aldı. Adeta milletimizin üzerine yıkılan
binlerce binanın enkazında bir nefes arayan 30
binden fazla arama kurtarma ekibinin içerisinde
yer alan bu ekipler, yüzlerce insanın
kurtarılmasını sağladı. 

Tüm firmalara örnek oldu
Tüm otomotiv şirketleri, 6 Şubat’ta

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli
depremlerden etkilenen Gaziantep, Hatay, Adana,
Osmaniye, Malatya, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa,
Diyarbakır ve Elazığ’a her türlü ayni ve nakdi
yardımı bulundu. Fakat özellikle ülkemizde
üretim yapan bazı markalardan Anadolu Isuzu,
Ford Otosan, Otokar, Oyak Renault, Tofaş ve
Toyota bünyesinde kurdukları arama kurtarma
ekipleriyle de yerini aldı. Pandemi dahil her türlü
felakette hızlı ve organize reaksiyon gösteren
otomotiv sektörü, tüm firmalara örnek oldu.

Toyota, Türkiye’nin en çok satan hibrit
modeli unvanın da sahibi olan Corolla’yı
yenilenen gelişmiş güvenlik özellikleri, 5. nesil
hibrit teknolojisi ve yeni donanım seçenekleriyle
satışa sundu. Yeni lityum iyon bataryası ile daha
güçlü ve verimli hale gelen Corolla, elektrik
motoru ve benzinli motoru kombine eden yeni
nesil hibrit 1.8 litrelik sistemin gücü yüzde 15
artırılarak 140 HP olurken 185 Nm tork üretiyor.
Corolla Hybrid’in 0-100 km/s hızlanması 1.7
saniye iyileştirilerek 9.3 saniyeye indi. 

Daha güvenli bir deneyim 
Performans geliştirmeleriyle birlikte

verimliliği de artırılan Corolla Hybrid’in
ortalama CO2 emisyonu 102-107 g/km olurken,
yeni model 4.5-4.7 lt/100 km’lik düşük yakıt
tüketimiyle de dikkat çekiyor. Toyota, Yeni
Corolla modelinde de sürücü, yolcular, yayalar
ve diğer trafik kullanıcılarının güvenliğini ön
planı aldı. Bu amaçla yeni ve gelişmiş

teknolojiler Toyota T-Mate'te bir araya
getirilerek şehir içi ve şehir dışı yolculuklarda

daha güvenli bir deneyim sağlanması
hedefleniyor.
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Arama kurtarma 
ekipleri örnek oldu
Türkiye ekonomisinin
kalkınmasında önemli bir yer
tutan bazı otomotiv
markalarından Anadolu Isuzu,
Ford Otosan, Otokar, Oyak
Renault, Tofaş ve Toyota, deprem
bölgesine yaptığı ayni ve maddi
yardımların yanı sıra arama
kurtarma ekipleriyle de yüzlerce
insanımızın enkazdan sağ
çıkarılmasına sebep oldu.

Daha Corolla satışta!

ANADOLU ISUZU
AFAD eğitimlerini tamamlamış Anadolu Isuzu

çalışanlarından oluşan ISKUT (Isuzu Arama
Kurtarma Ekibi), 1 doktor dahil olmak üzere 10
gönüllü Isuzu çalışanından oluşuyor.
ISKUT, AFAD
koordinasyonuyla
Adıyaman’da kurtarma
çalışmalarına katıldı.

FORD OTOSAN
2000 yılında Ford Otosan’ın

Kocaeli fabrikasında kurulan
arama kurtarma ekibi FOKE,
onlarca hayatın kurtarılmasına
vesile oldu.

OTOKAR
Otokar Doğal Afet Arama

Kurtarma ekibi ODAK, deprem
felaketi sonrasında afet
bölgesinde arama kurtarma
çalışmalarına destek olmak amacıyla yola çıktı. İlk
olarak Gaziantep’te bulunan ODAK, Sakarya Afet
Gönüllüler Derneği (AFGD) ile birlikte yapmış
oldukları arama kurtarma çalışmaları sonucunda
çok sayıda vatandaşımızın sağ kurtarılmasını
sağladı. ODAK ekibi 11 üyesiyle Gaziantep ve
Antakya'da görev aldı. Ayrıca depremden hemen
sonra tasarlanan Mobil Mutfak otobüsünde,
Otokar aşçıları pişirdikleri yemekleri
depremzedelere dağıttı. 

OYAK RENAULT
Bölgede yerini alan 30 kişilik Oyak Renault

Arama Kurtarma Ekibi (ORKUT), AFAD ekipleriyle
iş birliği içinde çalışarak, vatandaşlarımızın

enkazdan sağ çıkarılmasını
sağladı.

TOFAŞ
AFAD ile koordineli şekilde,

depremden etkilenen
vatandaşlarımıza destek
olabilmek için Tofaş’tan 15
kişilik arama kurtarma ekibi
bölgeye hızlıca giderek arama
kurtarma çalışmalarına
destek verdi. Ayrıca
Kahramanmaraş’ta 130 saat
enkaz altında kalan
kızçocuğunu Tofaş arama
kurtarma ekibi çıkarttı.

TOYOTA
Deprem felaketinin ilk gününden itibaren

bölgedeki çalışmalarını sürdüren Toyota Otomotiv
Sanayi Türkiye, depremin hemen ardından arama
kurtarma operasyonlarını yürütmek üzere 51
çalışanından oluşan bir afet müdahale ekibi
görevlendirdi. Şirket çalışanları Hatay şehir
merkezinde kurtarma faaliyetlerinde bulundu.
Ekip enkazdan 19 kişiyi ve 2 köpeği kurtardı.
Bölgedeki diğer arama kurtarma ekiplerine
medikal destek de sağladı. 

Arama kurtarma yapan otomotiv markaları

Peugeot’nun yenilediği 508
modeli, tasarımından iç mekanındaki
yeniliklerine, D segmentindeki en
konforlu, huzurlu ve aynı zamanda
dinamik sürüş özelliklerini bir arada
sunan seçenek olmayı sürdürüyor. 6
farklı motor seçeneği, 3 farklı
donanım seviyesi ve 3’ü yeni olmak
üzere 7 gövde renk opsiyonuyla
Fransa’daki Mulhouse Fabrikası’nda
üretilecek yeni Peugeot 508; sedan,
SW ve Peugeot Sport Engineered
versiyonlarıyla Haziran 2023 itibarıyla
Avrupa’da yollara çıkacak. Yeni
508’ler, sürüş keyfi ve konforu
açısından Peugeot’nun gelmiş olduğu
en yüksek seviyeyi temsil ediyor.
Bunlardan bazıları;

- Gece Görüşü, sürücüyü, uzun far
menziline girmeden şeritteki olası bir
hayvan, yaya veya bisikletliye karşı
uyarıyor,

- Yarı Otonom Sürüş Seviye 2, Dur
Kalk özellikli Adaptif Hız Sabitleyici ve
Şeritte Kalma Asistanı’ndan
oluşuyor,

- HD Kameralar, park yardımı
sağlıyor,

- Kontrollü Süspansiyon, 3 mod
(Normal, Konfor ve Spor) sağlıyor.

Yeni Peugeot 508
yakında Avrupa 
yollarına çıkacak

2022’de Türkiye’de Yılın Elektrikli
Otomobili ödülünü de kazanan
SKYWELL ET5, uzatılmış menzil
sunan ET5 Long Range Legend ve

ET5 Long Range Exclusive
adındaki iki yeni donanım
seçeneğiyle elektrikli SUV
pazarındaki iddiasını
artıracak. 86 kwh’lık
yüksek kapasiteli
bataryası sayesinde, WLTP
normlarına göre, şehir
içinde 646 km’ye kadar

menzil sunabilen ET5 Long Range
Legend, Mart ayında teslimatlara
başlayacak. Konuyla ilgili konuşan
SKYWELL Türkiye CEO’su Mahmut
Ulubaş, “2022’nin özellikle son
yarısında yaşanan global lojistik
problemlerine rağmen 1.150 adetlik
teslimat adedine ulaştı. Türkiye
pazarında kısa sürede elde ettiğimiz
başarının etkisiyle SKYWELL’in 15
ülkedeki distribütörlük ve yönetimini
Ulu Motor bünyesine alırken
SKYWELL Europe’un web sitesinin ve
sosyal medyasının da yönetimini artık
biz yapıyoruz” diye konuştu.

646 km’lik ET5
Mart’ta yollarda

Dünyanın en köklü otomobil
markalarından biri olan Suzuki Motor
Corporation, 2030 mali yılı için
büyüme stratejisini açıkladı. Suzuki,
müşteri odaklı yaklaşımla “Değer
Yaratan Ürünler” sunma mottosu ve
“Yalın Yönetim” üretim ilkesi ile
faaliyet göstererek “2030 mali yılı”
için benzersiz bir “Büyüme Stratejisi”
izleyecek. Bununla birlikte Japon
üretici, her hükümetin belirlediği
tarih doğrultusunda, Japonya ve
Avrupa’da 2050’ye kadar,
Hindistan’da ise 2070’e kadar karbon
nötr olmayı hedefliyor. Suzuki, 2023
mali yılı ile Japonya’dan başlayarak
ticari mini %100 elektrikli araç
modelleri pazara sunacak ve 2030
mali yılına kadar 6 farklı kompakt
SUV ile mini araç tanıtmayı planlıyor.

2030’a kadar 
6 farklı modeli 
tanıtacak

Depremde hasar gören araçlarla ilgili
açıklamalarda bulunan RS Otomotiv Grubu
Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Ülkemiz
araç parkı olan 26 milyon aracın 3 milyonu
deprem bölgesinde bulunurken, her 3 araçtan
1'inin doğrudan ve dolaylı olarak depremden
etkilenmiş olması, ciddi bir ekonomik kayıp
anlamına da geliyor. Hasar alan araçlardan,

özellikle kasko poliçesi olmayanlarının,
onarılabilir durumdaysa ve ağır hasar almamışsa
doğru tekniklerle onarılması, hem vatandaşların
bu zorlu süreçte maddi kayıplarını araç yönünden
minimize edecek, hem de ekonomik kaybımızın
da bir parça olsun önlenmesine yardımcı olacaktır.
Bu araçlarımızın hepsi birer milli servettir,
özellikle az hasarlı olanları çöpe atamayız” dedi.

Hasarlı araçları doğru 
tekniklerle onarmalıyız
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Organizasyon boyunca PERPA Kooperatifi ve
PERPA Ticaret Merkezi B Blok Başkanı Hacı
DEMİR, PERPA A Blok Başkanı Hasan SEZGİN ve
yönetim kurullarının denetiminde PERPA
yönetimleri personeli durup dinlenmeden çalıştı. 

Perpa yönetimleri haa boyunca yardımları alıp
ayırarak paketledi. Gece geç saatlere kadar yoğun
kar yağışında tırları yardım malzemeleri ile
doldurdular. Perpalıların yardımlarından oluşan 4
adet tır deprem bölgesine gönderildi.

6 Şubat Pazartesi 2 tır, 7 Şubat Salı 1 tır, 10 Şubat
Cuma 1 tır deprem bölgesine doğru yola çıktı.
Gönderdiğimiz 4 tırımız da Hatay’a vardı. Tırlar
boşaltılarak yardım malzemeleri ihtiyaç sahiplerine
dağıtılmak üzere yetkililere teslim edildi.

PERPA Ticaret Merkezi Deprem Yardım
Organizasyonu Toplanan Yardım Malzemeleri
Listesi

Perpalıların getirdiği yardım
malzemeleri

n Toplam 528 adet elektrikli battaniye, ufo, fan,
soba

n 24 adet katalitik soba, piknik sobası
n 6 adet jeneratör

n 14 adet projektör
n Toplam 1862 adet ilaç kutusu, ilk yardım

malzemesi, diyabet çorabı, doktor önlüğü
n Toplam 3945 adet baret, çelik burunlu bot, iş

ayakkabısı, inşaat eldiveni, iş elbisesi, montu,
pantolonu, reflektör mont, ikaz yeleği

n Toplam 3678 adet el feneri ve pili, el lambası,
kafa lambası ve pili, pil şarj aleti, priz, çocuk gece
lambası, ampul

n 83 adet powerbank
n 21 adet çadır, uyku tulumu
n Toplam 4761 adet battaniye, termal battaniye,

bebek battaniyesi
n Toplam 895 adet kablo bağı, makaralı kablo,

kablolu duy, kontrol kalemi, uzatma kablosu,
matkap, demir kesme makası, makine yağı

n Toplam 171 adet yatak, yorgan, yastık,
nevresim, pike, çarşaf, seccade

n Toplam 1179 adet mont, kaban, yağmurluk 
n Toplam 269 adet ayakkabı, bot, çizme
n Toplam 3271 adet çeşitli kadın erkek giyim

eşyası 
n Toplam 274 adet termal içlik, çorap, tayt
n Toplam 5720 adet atkı, bere, şapka, eldiven,

eşarp, şal
n Toplam 1883 adet kadın erkek çorabı, patik
n Toplam 1405 adet kadın erkek iç çamaşırı
n Toplam 475 adet bebek için kıyafet, bere, atkı,

eldiven
n Toplam 295 adet çocuk için kıyafet, çorap, iç

çamaşırı
n 46 adet bebek için ayakkabı, bot
n 78 adet bebek çorabı
n 11313 adet bebek bezi
n 1950 adet bebek maması, bisküvisi, devam

sütü
n 220 adet biberon, emzik
n Toplam 10913 adet paket gıda, konserve,

tahıl, bakliyat, zeytin, kuruyemiş, çay, şeker, kahve,
süt, meyve suyu, sıvı yağ

n 7559 şişe su
n 5 adet kettle
n Toplam 10252 adet çeşitli hijyen malzemesi
n Toplam 12595 adet tek kullanımlık tabak,

bardak, çatal, bıçak, pipet

n 6 adet halı
n 25 adet kedi köpek maması
n 50 adet oyuncak

Ayrıca PERPA Üst Kurulu, Şişli
Kaymakamlığı tarafından belirlenen deprem
ihtiyaç listesini temin etmek için alımlar
gerçekleştirdi. Bu alımlara Perpalılar da emanet
ödemeleriyle katkı verdi. Bu emanet ödemeleri
için PERPA Üst Kurulu tarafından emanet
makbuzları tanzim edildi ve ödeme yapanlara
makbuzlar verildi. 

Emanet ödemeleri ile alınan
malzemeler

n 100 adet Awox Soba
n 500 adet battaniye
n 60 adet elektrikli şömine
n 514 adet konserve gıda
n 100 adet kaban
n 1032 adet çocuk maması ve devam sütü
n 127 adet baret lambası
n 560 adet tek kullanımlık kaşık
n 100 adet Hamazinc Krem

27 Şubat 2023 Pazartesi günü, Perpa Temsilciler
Üst Kurulu ve Perpalılar tarafından hazırlanan gıda
ve hijyen yardım kolileri deprem bölgesine doğru
tır ile yola çıktı.

PERPA’dan yardım
organizasyonu
Ülkemizi derin üzüntüye boğan
Kahramanmaraş merkezli
deprem nedeniyle Şişli
Kaymakamımız Ahmet Gazi
KAYA önderliğinde Şişli
Kaymakamlığı ve PERPA
Temsilciler Üst Kurulu iş birliği
yaptı. Deprem yardım
organizasyonu başladı.
Perpalılar deprem yardım
organizasyona hızla cevap
verdiler ve 8. Kat Atatürk
köşesinde yardımlar birikti.

PERPA Ticaret Merkezi
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Depremin acı yüzünü tecrübe
ettik ve yaralarımızı sarmak
için derhal seferber olduk.
Afetin yaralarını daha hızlı

sarmak için hepimize büyük
sorumluluklar düştüğünün

bilincindeyiz. Tüm
imkanlarımızı seferber ederek

depremzedelerimizin yaralarını
sarmak için çalışacağız.   

Benzeri görülmemiş depremde
hayatlarını kaybeden

vatandaşlarımıza en derin
taziyelerimizi sunarız. 

Yaralılara acil şifa diler, geride
kalanlara Allah’tan metanet ve

sabır dileriz. 
Tüm imkanlarımızla

yardımlarımızın devam
edeceğini duyururuz.  

Esenler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Adına Başkan 

Cafer SANCAK İMES Sanayi Sitesi

İstanbul Tuhafiyeci, Manifaturacı ve Hazır Giyim Satanlar 
Esnaf Odası Yönetim Kurulu Adına Başkan

Tahir ÖZER
Türkiye Ayakkabıcılar Federasyon başkan Vekili ve 

İstanbul Ayakkabıcılar Esnaf Odası Yönetim Kurulu Adına Başkan

Mehmet KARAMAN
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TRİOS 2023 projesi içinde yer alan BİOS’un sadece
DERSANKOOP için değil İkitelli OSB için de önemli
olduğunu ifade eden Başkan Mehmet Mahşuk
Gülaçar, “Lokasyon ve yeni hizmet anlayışı ile üreten
insanımız; dış dünyaya ve iç piyasaya kolektif bir güç
olarak kendisini sunabilecekleri bir merkez” dedi.
BİOS Endüstriyel AVM’de inşaat yüzde 70’inin
bittiğini belirten Gülaçar, “Mevzuata uygun halde
yürümesini temin etmek açısından teknik şartnameler
inceleniyor, deprem felaketlerinden tamamıyla
korunan, yangın sisteminin çok güçlü bir şekilde ele
alınacağı bütünüyle konsept değerlendirilerek
yapılıyor, bağımsız bölümlerin netleştirilmesi ve
OSB’ye onaylatılması zaman alıyor bu nedenle biraz
gecikme yaşanıyor” diye konuştu. 

ÜYELERE BEDELSİZ DAĞITILACAK
Üyelere ve müteahhide verilecek kısımların

netleştirildiğini, bağımsız bölüm numaralarının tescil
edilmesinden sonra TRİOS 2023 projesinde olduğu
gibi burada da noter huzurunda kura çekimi le üyelere
iş yerlerinin bedelsiz dağıtılacağını anlatan Gülaçar
şöyle dedi: “Bu da bizim üyelerimizin ekonomik
koşullarını iyileştiriyor, geleceğe güvenle bakmalarını
temin ediyor. Biz bu proje ile üyelerimizin kendi
işletmelerindeki güçlerine ayrı bir güç katıyoruz. Çok
daha nitelikli, kaliteli yatırımlara DERSANKOOP’un
sanayicisi kendisini tahsis edecek ve bu yatırımları çok
daha verimli hale getirecektir.”

DOĞRU DOKUNUYOR DEĞER
KATIYORUZ

“Türkiye’ye de marka kazandırmanın fikri alt
yapısının burada vücut bulacağı konusunda ümitlerim
çok. Çünkü biz doğru yönetiyoruz, doğru
dokunuyoruz ve dokunduğumuz sanayicimiz de değer

ortaya çıkarıyoruz. Bu değerler hem ülkemizi
zenginleştiriyor hem de güçlü olabilecek olan yol ve
yöntemin ne olduğunu tanımış oluyor. Arzu ederim ki
çok daha nitelikli sanayici versiyonunun burada ortaya
çıksın.”

BU ESER BİR DÖNÜŞÜMÜN 
FELSEFESİ

“İkitelli OSB’ye hitap eden yönü itibarıyla da bu
eser bir değişim, dönüşümün felsefesi aslında. Çağdaş
değişim dönüşüm anlayışını eğer İkitelli OSB’de icra
edeceksek bunun yolu yöntemi TRİOS 2023
projesinden başka bir yo değildir. Arsa fiyatlarının çok
yüksek olduğu yerde bizim Endüstriyel verimliliği
artırmamızın yolu dikey endüstriyel projelerden
geçiyor. TRİOS 2023 yeni nesil endüstriyel sanayi
merkezidir. Sanayide yatay yerleşimin, bant sistemiyle
üretim yapma anlayışını dikeyde gerçekleştiriyor. Bu
felsefe ülkenin geleceğine hitap ediyor, bu felsefe
dünyaya da ilk oluyor. Birçok ülke bu projeyi
incelemek için heyetler gönderiyor. Gelenler fiziki
yapıların, teknolojinin alt yapısında ne kadar önem arz
ettiğini ve teknolojiyi yüksek seviyeye çıkarabilecek
zeminin ne kadar önemli olduğunu vurguluyor.
TRİOS 2023 sadece Türkiye’ye değil dış ülkelere de
model olarak kendisini takdim ediyor.”

OSB’NİN DÜNYAYA AÇILAN PENCERESİ
“Bu tür eserlerin bölgede daha fazla olması

temennimiz. Merdiven altı sanayici anlayışından
kurtulup modern iş merkezleri içerisinde olmalıyız.
Dünyaya kendi ürünlerimizle, kendi markalarımızla
üreteceğimiz sanayicimizi dünya piyasalarına
taşıyacağımız bir merkez olacak burası. Eski blokları
yıkarak yerine yapacağımız TRİOS 2023’ten daha
değerli olan iş merkezinde yer satmak konusunda
sıkıntımız yok. Şu anda talepler dolmuş vaziyette.”

PİLOT PROJE SEÇİLİP UYGULANMALI 
“TRİOS 2023 projesinin pilot bölge olarak seçilip

özel olarak değerlendirilmesi gerekir. TRİOS 2023
sanayiciyi çok kısa bir süre içinde ne kadar hızlı
büyüttüğünü gösteren bir profil. TRİOS’a gelen her
sanayici kendisini 3’e, 5’e 20’ye katladı. Çünkü; dünya
ile akredite olan bir iş merkezinin niteliğini taşıyor.
Markalarına hizmet verecek olan, birlikte partner
olarak çalışabilecekleri iş yerlerini arayan dünya
üreticileri buraya gelip dükkân aldılar ve buradaki
sanayicilerle partner oldular. Bu partnerlik bizim
sanayicimizin de kısa sürede büyümesini sağladı.
Fiziki yapının önemini buradan bile görmek mümkün
ve bunu İkitelli’den esirgememek lazım.”

Dünya TRİOS 2023’ü
örnek alıyor

DERSANKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Mahşuk Gülaçar, dikey endüstriyel AVM olarak yapılan
TRİOS 2023’ün sadece Türkiye’ye değil dünyaya örnek
olduğunu söyledi. Gülaçar, merkezin Türk girişimciyi

dünya ile entegre hale getirdiğini ifade etti.

DERSANKOOP Yönetim Kurulu Başkanı

Mehmet Mahşuk GÜLAÇAR
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Türk ve İranlı iş adamlarını buluşturan,
birlikte ticaret yapmalarını sağlayan, iki ülke
arasında ticari bağların yanı sıra kültürel bağlar
da kurulmasına yardımcı olan TİSİAD Başkanı
Saeid Mohammad Jan Yeni Esnaf Gazetesine
çalışmalarını anlattı. Türkiye’ye 1986 yılında
gelen ve dalgıç su pompaları alanında dünyanın
tanınır markalarından birini kurarak 103
ülkeye ihracat yapan Jan, İran ile yapılacak
ticari bağlantılara dikkat çekti. İran Sanayici ve
İş adamları Derneği Başkanlığını da yapan jan
2001 yılında kurulan ve bugün başkanlığını
yaptığı İSİAD’ın çalışmaları hakkında şu
bilgileri verdi: “İSİAD Türkiye ve İran arasında
kurulmuş tek resmi dernektir. İranlı
sanayicilerimiz derneğimize üyedir. Bir de
TİSİAD vardır bunlar da Türk kökenli olup
İran’da iş yapan firmalardır onlarda üyemizdir.
30 MİLYAR HEDEFİNE YAKLAŞMIŞTIK

Cumhurbaşkanımız İran ile ticaret hacmi
için 30 milyar dolar hedef koymuştu. Biz 2017
yılında petrol ve gaz ticareti hariç bu rakamı 21
milyar dolara çıkarmıştık. Belirlenen hedefe
adım adım giderken ABD’de yapılan seçimleri
Trump’ın kazanmasının ardından ambargo
nedeniyle ticaret hızla geriledi önce 3.5 milyar
dolar seviyelerine, sonrasında 2.5 milyar
dolarlara düştü. Ticaret hacminin hızla
düşmesinin nedeni ambargo nedeniyle banka
transferi söz konusu olmadığından kaynaklıydı. 

SANAYİCİLERİ BULUŞTURUYORUZ
TİSİAD olarak biz, Türk ve İranlı

sanayicileri bir araya getiriyor ve onların
birlikte ticaret yapabilmeleri için ortam
oluşturuyoruz. İran’da çok ciddi miktarda ve
kaliteli hammadde var. Türkiye’nin ihtiyacı olan
hammaddeyi buradan temin edebiliriz. Yakın
dönemde iki ülke cumhurbaşkanı bir araya
gelecek. Onların görüşmesinden sonra Türk ve
İranlı işadamları görüşmeler yapacak. İki ülke
ticaretinin nasıl geliştirileceği, özellikle serbest
bölgelerde büyümenin nasıl sağlanacağı
konusunda biz de dernek olarak onlara
yardımcı olacağız. 

SERBEST BÖLGE 
ÇİFTE VERGİLENDİRME

Trump’ın ambargo uygulaması nedeniyle
hızla gerileyen iki ülke ticareti bir de Rusya-
Ukrayna savaşı nedeniyle yara alsa da
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
serbest bölgeleri ve çie vergilendirme
beyanından sonra bir hareketlilik başladı.
Karadeniz’deki savaş nedeniyle sanayicimizin
yaşadığı hammadde sıkıntısı İran’dan
giderilebilir. Ancak bunun ithalatını yapmanın
koşulları var biz sanayicilerimize isterlerse bu
konuda da yardımcı olmaya hazırız.

85 SEKTÖR TİCARET YAPIYOR
İki ülke arasında sağlık turizminden

mobilyaya, ayakkabıdan tekstile kadar 85 farklı
sektör ticareti söz konusu. Bizim bu ticareti
hareketlendirmeye belirlenen 30 milyar dolarlık
hedefe ulaştırmaya ihtiyacımız var. 2017’ye
kadar bu ticarette Türkiye ihracatı ithalattan
daha fazlaydı ancak bugün ithalat ihracattan
daha fazla olmuş durumda. Türkiye tekstili,
ayakkabısı İran’da çok fazla rağbet görüyor.
Türkiye’nin de petro kimya maddelerine
ihtiyacı var bu karşılıklı ticareti
hareketlendirecektir.

KADİM DOSTLUĞU OLAN İKİ ÜLKE
İki tarafın kadim dostlukları var, kopmak

mümkün değil. İki ülke arasında 6 ay süreli
vizesiz seyahat edilebiliyor. Türkiye’nin başka
hiçbir ülkeye böyle bir uygulaması yok. Bu da
iki ülke arasındaki dostluğu gösteriyor.
Coğrafya yakınlığı, kültür yakınlığı bunların
hepsi birlikte ciddi bir potansiyel oluşturuyor.
İnanç olarak, dil olarak, gıda olarak birbirimize
yok yakınız.  

İRANLILARIN TURİZM GÖZDESİ 
TÜRKİYE  

İranlılar turizmde Türkiye’yi tercih ediyor.
Özellikle resmi tatil dönemlerinde sadece
Ankara, İzmir, Antalya gibi büyükşehirler değil
Doğubayazıt’tan Erzurum’a kadar her yerde
İranlıları görebilirsiniz. Ancak İran 7200 yıllık
tarihine rağmen devlet politikasından ötürü
Turizmi Türkiye kadar renkli değil ve
potansiyelini kullanamıyor. 

TİSİAD: Hedefimiz Türkiye-İran Ticaretini

30 milyar dolara çıkarmak
TİSİAD Başkanı Saeid Mohammed
Jan, 2017’de 21 milyar dolara
çıkan ancak Amerika’nın tutumu
nedeniyle bugün 2,5 milyar dolar
seviyelerine düşen Türkiye-İran
ticaretini 30 milyar dolara çıkarma
hedefinde olduklarını söyledi

TİSİAD Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı

Saeid Mohammed JAN

İş adamları Trump döneminde
başlayan ve sonrasında devam eden
politikalar nedeniyle bir huzursuzluk
yaşıyor. TİSİAD yasal bir oluşumdur
masa altı işlerle uğraşmaz. Bizler
başta üyelerimiz olmak üzere iki ülke
arasında ticaret yapacak

işadamlarımıza yol göstermek, onların
kafalarındaki soru işaretlerini
gidermek için varız. Yasak olmayan
ürünlerin ticareti için yardımcı oluyor,
ambargo dışı kalan ürünlerin
ticaretinde ne yapmaları gerektiğini
konusunda bilgi veriyoruz.

TİSİAD YASAL BİR DERNEKTİR
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6Şubat sabahında Kahramanmaraş
merkezli meydana gelen ve 11 ili
etkileyen 7,7 büyüklüğünde ve

yaklaşık 9 saat sonra
7,6 büyüklüğünde
yaşanan iki büyük
deprem afetiyle
ülkemiz sarsıldı. 

Bu köşeden
genelde vergi
mevzuatını
ilgilendiren konularda
teknik bilgiler
paylaşıyordum, bu
yazımı ise deprem
felaketine ayırmak
istedim. Acımız çok
büyük.

Depremde hayatını kaybeden tüm
vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabırlar diliyorum. 

Tarif edildiği üzere asrın felaketi
denecek büyük bir acı. Ülkenin her
yanında bu acı hissedildi ve yaşanıyor. 

Herkes elinden gelen yardımı ilk
andan itibaren bölgeye göndermeye
çalıştı. Geride kalan depremzede
vatandaşlarımızın yaraları da devlet ve
millet eliyle iyileştirilmeye çalışılıyor. Bu
süreçte elbette çok aksaklık yaşandı.
Ama herkesin iyi niyetle ve son derece
yüksek bir hassasiyet ve yardımlaşma
duygusuyla seferber olduğundan
şüphem yok.

Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığınca yapılan son
açıklamada, depremlerden kaynaklı
olarak; şimdilik, Türkiye genelinde 12
bin 141 binanın ve 66 bin 58 bağımsız
bölümün yıkık veya ağır hasarlı olduğu
açıklandı. Bu yazıyı yazdığım vakitlerde
45 bin vatandaşımız enkazdan sağ
çıkamadı. Yarım milyona yakın kişi
evsiz kaldı. Hayatta olan aileler ve
çocuklar çok zor şartlarda yaşam
mücadelesi veriyor. Çocukların ve
ailelerinin zorlu yaşam şartlarından
kurtulabilmesi için acil olarak prefabrik
ve konteyner yapıların deprem
bölgesinde inşa edilmesi gerekiyor.
Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve
Gaziantep olmak üzere deprem
bölgesinde 11 şehirde adeta savaştan
çıkılmış gibi enkaz görüntüleri oluştu. 

Peki neden ölüyoruz? Neden bu
kadar büyük çapta evsiz barksız
kalıyoruz?

Hepimizin malumu. Deprem
kuşağında olan gelişmiş ülkelerde
yaşanan deprem anlarını izlediğimizde;
deprem anında insanlar binalara
sığınıyor, kimisi restoranda yemeğine
devam ediyor, kimisi çayını içiyor.
Bizde yaşandığı şekliyle bir panik hali
asla yok.

Deprem uzmanı hocalarımızın da
ifade ettiği gibi bizde eksik olan olgu:
“Deprem Kültürü”. Nasıl ki yağmur
yağıyor, nasıl ki gün geceye dönüyor,
deprem de öyle. Son derece olağan bir
tabiat olayı. Deprem, dünyamızın ve
bulunduğumuz coğrafi alan itibarıyla
hayatımızın bir parçası. Dolayısıyla
bütün önlemlerin bu gerçekliğe göre
alınması gerekirken, gerek merkezi
yönetim, gerekse tüm yerel yönetimler
bu gerçeklikten uzakta. 

İlgili Bakanlıklar ve mahalli
idarelerin, yapı inşa sürecinde etkin bir
denetim ve gözetim getirmesi gerekiyor.
Meskenleri, müteahhitlerin insafına
bırakmak cinayete göz yummakla eş
değer. 

Son imar affı düzenlemesi
kapsamında deprem bölgesindeki yüz
binlerce konuta yapı kayıt belgesi
düzenlenmiş. 

2018 verilerine göre 10 kentte
toplam 294 bin 165 yapı kayıt belgesi
düzenlenerek kaçak yapılar yasal
statüye kavuşturulmuş. 

Son dönemde birçok imar affıyla
teknik yeterlilikleri olmayan birçok yapı
kayıt altına alınmış. 

Siyasi saiklerle yapılan imar aflarına
da bir son verilmeli, artık bu şekilde
yasal düzenlemelerin önüne geçilmesi
gerekiyor. Bunun önüne geçecek kişiler
de vatandaşlar olmalıdır. 

Seçim dönemlerinde ne yazık ki
imar affı beklentisi de siyasi bir pazarlık
meselesi oluyordu. İktidarı, muhalefeti
bunu destekliyordu. 

Kendi can güvenliğimiz için yapı
inşa sürecinde herkes gereken önemi
göstermeli. 

Bilimsel olana, gelişmiş ülkelerin
uyguladığı inşa süreçlerine uygun
yapılaşmaya geçmemiz ve en yakın
süreçte güvensiz yapı stoğunun güvenli
hale geçeceği, ranttan uzak yapısal
dönüşüme geçmemiz ve bunu
diretmemiz şart.

Allah bir daha böyle büyük
felaketler yaşatmasın. Sağlıkla kalın.

Neden ölüyoruz?

ersinofis@gmail.com

Ersin
Demircan
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Kurumların acil
eylem planı olsun

Büyük can kayıplarına
neden olan yıkıcı

depremler, arama
kurtarma eğitimleri ve

acil eylem planının
önemini ortaya koydu.

Bilim insanları ise
İstanbul’da olası

deprem riskine dikkat
çekerken, iş güvenliği

uzmanları, tüm kurum
ve şirketlerin acil

eylem planının olması,
çalışanlar arasında acil

durum ekipleri
oluşturulması ve hayat

üçgeni
oluşturulabilecek

yerlerin tespit edilmesi
uyarısında bulundu.

Türkiye’yi yasa boğan ve büyük can kayıplarına
neden olan ikiz depremler, afetin daha büyük felakete
yol açmaması için doğalgaz sızıntısı, su basması ve
elektrik kaçaklarına karşı alınması gereken tedbirlerin
yanı sıra, arama kurtarma ve acil durum ekipleri
oluşturulmasının önemini ortaya koydu. Bilim
insanları ise olası bir İstanbul deprem riskine işaret
ederken, iş güvenliği uzmanları, tüm kurum ve
kuruluşları acil eylem planı hazırlaması, çalışanlar
arasında acil durum ekipleri oluşturulması konusunda
uyarılarda bulunuyor. Kurumların acil durumlara
yönelik yapması gerekenleri anlatan Denge Ortak
Sağlık Güvenlik Birimi Mesul Müdürü ve İş Güvenliği
Uzmanı İslam Tiryaki, “Türkiye’deki tüm şirketler
firmalarına özel ‘Acil Durum Eylem Planı’nı mutlaka
hazırlamalı. Bu planda firmada çıkabilecek doğal afetler
ve planlı olmayan acil durumları kapsayıcı, proaktif
önlemler alınmalı. Söz konusu planda, deprem- sel-
fırtına- kasırganın yanı sıra yangın- iş kazaları- sabotaj
gibi konulara yer verilmeli. Firmalar, bu olaylar
yaşanmadan önce çalışanlarına konu ile ilgili eğitim
vermelidir. Çalışanları arasında ‘Acil Durum Ekipleri’
de oluşturmalıdır. Bu ekipler, İlk yardım, Arama
kurtarma, Tahliye, Haberleşme, Yangın söndürme
olmalıdır. Tüm çalışanlara düzenli aralıklarla acil
durumlarla ilgili profesyonel kişi ve kurumlardan
eğitimler aldırmamız önem arz etmektedir. Ülkemiz
depremi sık yaşandığı bir coğrafyada yer alıyor. Bu
nedenle yılda en az bir defa tatbikat yapılmalı. Bu
tatbikatlar yangın, tahliye ve doğal afetlerle ilgili olmalı”
dedi. 

Önlem ve planlama önemli 
Firmalara risk değerlendirme raporu ve acil durum

eylem planı hazırladıklarını ifade eden Tiryaki,
“İşletmelerde risk almak, hızlı çalışmak, iş yetiştirme
telaşı vb. nedenlerle sayısız iş kazaları yaşanıyor.
Ülkemiz ölümlü iş kazası yaşanma sayısına göre
dünyada üçüncü sırada yer alıyor. Avrupa ülkelerinde
ise lider durumdayız maalesef. Bu olay bizim kaderimiz
değil, durumu eğitim ve düzenli denetimlerle
değiştirebiliriz. 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği
Yasası 10 yılı aşkın süredir çalışma hayatımızda.
Çalışanlar rızkını kazanırken sağlığını kaybetmemeli.
Bizim bu tabloyu değiştirmemizin temeli eğitimden
geçiyor. Toplum olarak riski öngörerek harekete geçen
proaktif yaklaşım anlayışını hayatımıza yerleştirmemiz
gerekiyor. Yani bir olay olmadan önce önlem ve
planlama yapmamız gerekiyor. Proaktif yaklaşımda
hem daha az maliyet hem de zaman kaybı yaşamayız”
diye konuştu. Tiryaki, depreme ilişkin firmaların
yapması gerekenler ise şöyle sıraladı:  

Depremden önce; 
n Deprem esnasında kayarak, düşerek, devrilerek

yada kırılarak yaralanmalara neden olabilecek eşyaları
belirleyin ve bunları ağırlıklarına uygun doğru
malzemeler ile sabitleyin.

n Afet çantanız hazır olsun ve belli aralıklarla
içerisindeki malzemelerin kullanılabilir durumunu
kontrol edin.

n Deprem durumunda hayat üçgeni
oluşturabilecek yerleri tespit edin. Deprem esnasında
tehlike oluşturacak unsurları tespit edin ve gerekli
önlemleri alın.

n Elektrik, su ve gazın (Doğalgaz, LPG tüpü) nasıl
ve nereden kapatılacağını öğrenin.

Deprem esnasında;
n Sakin olun.
n Paniğe kapılmayın.
n Sağa, sola koşmayın.
n Balkona çıkmayın.

n Merdivenleri kullanmayın.
n Asansöre binmeyin.

Araçta iseniz; 
n Aracınızı yavaşça sağa çekerek güvenli bir yerde

durun.
n Köprü, alt-üst geçit, binalar, tabela, telefon ve

elektrik direklerinden olabildiğince uzağa bir noktaya
park etmeye çalışın.

n Güvende olduğunuzdan emin değilseniz; aracı
derhal terk edin.

n Sarsıntı sona erene kadar bekleyin.

Dışarıda iseniz;
n Açık ve aynı zamanda güvenli

alanlara gidin.
n Binalardan, elektrik ve telefon

direklerinden uzak durun.

Metro veya trende iseniz;
n İstasyon görevlilerinin

uyarıları doğrultusunda hareket
edin.

n Hamile bayanlar, engelliler,
yaşlılar ve çocuklara yardım edin.

n Paniklemeyin ve hızlı hareket
ederek izdihama yol açmayın.

Asansörde iseniz;
n En yakın katta asansörü

durdurun ve terk edin.
n Mümkünse en yakın daireye

girin veya dışarıya çıkın.
n Acil durumlar ve doğal

afetlerle ilgili kullanacağımız
malzemeleri iş yerlerimizde
bulundurmamız büyük fayda
sağlayacaktır. Bunlar; Deprem
Çantası, kazma, kürek, kova, keser,
manivela, murç, balyoz gibi el
aletleri işletmenin uygun yerinde
muhafaza edilmelidir.

Depremden Sonra
n Artçı sarsıntılar olabileceğini

unutmayın ve hazırlıklı olun.
n Deprem esnasında kırılmış

eşya ve camlara karşı dikkatli olun.
n Gaz kokusu alıyorsanız;

yangın ve patlama ihtimaline karşı
kıvılcım oluşturacak en küçük
hareketten sakının.

n Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su
vanalarını kapatın. 

n Soba ve ısıtıcıları söndürün. Diğer güvenlik
önlemlerini alın.

n Acil durumlar dışında telefonları meşgul
etmeyin.

n Binayı daha önce tespit edilen kaçış yolundan
terk edin. Dışarı çıktığınızda güvenli bir toplanma
bölgesine gidin.

n İhtiyacınız olan eşyaları almak için hasar görmüş
binanıza kesinlikle girmeyin.

n Yıkılmış ve hasarlı binalar ile elektrik hatlarından
uzak durun.

n Söylentilere değil, resmi makamlardan gelen
bilgilere göre hareket edin.

n Haber alamadıklarınızı veya enkaz altında
kalanları kurtarma ekiplerine bildirin.

n Yaralı değilseniz ihtiyaç doğrultusunda kurtarma
ekiplerine yardım edin.

Enkaz altında mahsur kaldıysanız;
n Paniklemeden durumunuzu kontrol edin.
n Hareket kabiliyetiniz kısıtlanmışsa çıkış için

hayatınızı riske atacak hareketlerden kaçının.
n Kurtarma ekiplerinin en kısa sürede size

ulaşacağını unutmayın. 
n Enerjinizi tasarruflu kullanmak için

hareketlerinizi kontrol altında tutun.
n El ve ayaklarınızı kullanabiliyorsanız su, kalorifer,

gaz tesisatlarına ya da zemine vurmak suretiyle
varlığınızı duyurmaya çalışın.

n Kurtarma ekiplerini duymaya ve onlara kendinizi
duyurmaya çaba harcayın.

Denge Ortak Sağlık Güvenlik 
Birimi Mesul Müdürü ve İş Güvenliği Uzmanı

İslam TİRYAKİ
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Başımız sağ olsun, geçmişler olsun
tüm okurlara ve halkımıza… Bu
şekilde başlamak istemezdim

elbette yazıma… şubat ayı kara kış zor
geçecek herhalde derken, deprem
fırtınasına tutulduk
resmen… Maraş
merkezli o büyük
sarsıntılarla yerle bir
olduk… Candan canın
kopmasını, koca
şehirlerin yok
olmasını, ocakların
sönmesini ve insana
dair tüm acıları
dehşet ve göz
yaşlarıyla yaşadık,
hepimiz hissettik…

Bu bereketli topraklar fay hatlarının
üzerlerinde vesselam… Ona göre
kurulmalıydı köyler, kentler nice yeni
vilayetler… Keşkelerden ziyade tedbir
ve bilimin getirdiği güçlerden
faydalanmak hepimizin yararına hiç
kuşkusuz… Hep bundan sonrasına
bakalım elbette ve hayatımızı çok daha
sağlam temellere oturtalım artık lütfen!
Yalvarıyorum ve bu yeni yaşam
merkezlerini kuracaklara
sesleniyorum… Bilim ve teknolojinin
getirdiği yeniliklerden, çağı yakalayarak
ve en önemlisi de içimize sinerek
yapılarımızı oluşturalım…. Tüm
bunları yaparken de bir karıncayı dahi
incitmeden, bir ağaca bile zarar
vermeden… Tabiatın ahengini
bozmadan, tahrip etmeden lütfen
başlayalım tüm yeniliklere ve
güzelliklere… 

Hepimizin en temel ortak çığlığı
aslında barınma ve can güvenliği…
İnsan faktörü söz konusuysa tüm
sistemler baştan aşağı gözden
geçirilmeli. En ufak hataya ya da
ihmalkarlığa mahal verilmemeli artık.
Bin bilsen de bir bilene danışmalı, her
defasında temkinle yaklaşmalı ve
tedbirlerle hareket etmeli, aceleye
getirilmemeli… Ve maalesef yaşanılan
acı tecrübeleri de unutmayarak tekrar
bu şehirleri inşa etmeli…   

Nice güzel anılar, tatlı hikayeler,
yarıda kalmış yaşamlar elbette
unutulmayacaklar ve geri
gelmeyecekler… Bir an olsun bu gerçeği
unutmadan yeniden yaşama hızla
sarılmamız gerek hep birlikte dostlar…
Hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağı
zaten aşikâr… Bundan sonra neler
yapabiliyoruz, adımlarımızı nasıl atıyor,
geleceğimizi nasıl şekillendiriyoruz?
Bütün mesele de bu… 

Güzel ve mutlu haberlere çokça
ihtiyacımız var elbette… Umuda sıkıca
sarılabilmek adına hepinizi
kucaklıyorum canı gönülden,
sevgiyle…

Küllerimizden
doğalım...

Korhan
Doğan

korhan_dogan@yahoo.com
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İstanbul esnafı da imkanlarını seferber ederek,
depremzedelere yardıma koştu. Esnaf ve
sanatkarın bağışlarıyla oluşan yardım kolileri her
geçen gün büyüyor. Depremin ilk gününden
itibaren oluşturan koordinasyon ve ücretsiz
olarak taşıma yapan çok sayıda esnafın olması
sayesinde yardımlar hızlıca depremzedelere
teslim edildi. 

YARDIMLAR ARTARAK 
DEVAM EDECEK

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği
Başkanı Faik Yılmaz, “ Yoğun talep nedeniyle
hazır kışlık giyecek, battaniye ve yorgan eksikliği
vardı. Ama esnafımız fedakarlık yaparak hızlıca
üretime geçti. İstanbul Fırıncılar Esnaf Odamızla
iş birliği yaparak her gün deprem bölgelerine taze
ekmek gönderiyoruz. Üretime tam gaz devam
ediyoruz. Yardımlarımız devam edecek. Daha çok
kışlık giyecek, battaniye, yorgan ve temel ihtiyaç
ürünü göndereceğiz” dedi.

Yılmaz, yardım organizasyonlarını da şu
şekilde açıkladı:” Esnafımız ayni bağışlarını ilk
önce bağlı bulundukları esnaf odasına gönderiyor.
Burada toplanan bağışlar İstanbul Valiliğimiz
koordinasyonunda Atatürk Havalimanı içinde
oluşturulan depoya teslim ediliyor. AFAD
vasıtasıyla yardımlar başta Hatay olmak üzere,
diğer illerde depremzedelere ulaştırılıyor. Ayrıca
gönüllü olarak taşıma yapan esnafımız vasıtasıyla
deprem bölgelerine yardım gönderiyoruz” 

DEPREMZEDELERE ZİYARET

Birlik Başkanı Faik Yılmaz, Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavileri devam eden
depremzedeleri ve ailelerini Başhekim Nurettin
Yiyit ile ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini
iletti. İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
içinde hijyen kitinin de olduğu bir tır insani
yardımı Başakşehir Çam Sakura Hastanesinde
tedavi gören depremzedelere gönderdi.

YEDPA tarafından organize edilen ve
YEDPA esnaflarımızın özveri ile katkıda
bulunduğu, ihtiyaç malzemelerinden oluşan
yardım TIR’ı hazırlanıp yola çıktı. Deprem
bölgesine yardım kampanyası doğrultusunda
siz değerli ortaklardan ve firmalardan toplanan
bağış, kişisel yardımda bulunanların ürünleri
hassasiyetle koli yapılıp yardımların TIR’a
yüklenmesi sağlanmıştır. Araç içeriğinde
battaniye, çocuk bezi, çocuk maması, şarjlı
ışıldak, el feneri ve kafa feneri ayaklı ısıtıcı,
erkek ve kadın kıyafet, çocuk kıyafet, su
malzemelerini içeren yardım aracımız Hatay,
Antakya ilçesi AFAD ve koordinasyon
merkezine teslim edilmiştir.

YEDPA, olarak biz de, depremin yaralarını
hep birlikte sarmak ve acil ihtiyaçların
karşılanması için çalışmalarımıza devam
ediyoruz.  Bu süreçte yardımda ve bağışta
bulunan ortak, firma ve kişilerin katkılarından
dolayı teşekkür ederiz.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin
şubat ayı olağan toplantısı, “Deprem
Felaketinin Yaralarını Sarmak Amacıyla
İSO’nun Yürüttüğü Faaliyetler, Depremin
Üretim Hayatı ve Sanayimize Etkileri” ana
gündemi ile Odakule Fazıl Zobu Meclis
Salonu’nda gerçekleştirildi. 

Açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “İSO olarak
afetin yaşandığı ilk saatlerden itibaren hayati
yardım malzemelerini bölgeye ulaştırmak
için İSO Deprem Koordinasyon Merkezi’ni
kurduklarını ve İstanbul Valiliği, AFAD ve çatı
örgütü TOBB koordinasyonunda faaliyet
yürüttüklerini belirten Bahçıvan “İstanbul’un
Anadolu ve Avrupa Yakasında ayrı ayrı

kurduğumuz “Yardım Toplama Merkezi” ve
Lojistik Merkezi aracılığıyla jeneratörden
battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyasına,

gıdadan suya, tüplü sobalardan hijyen
ürünlerine kadar birçok ürünü 19 TIR ile
deprem bölgesine ulaştırdık” diye konuştu. 

Bölgeye yönelik en önemli görevin ve en
işlevsel hizmetin depremzede
vatandaşlarımız için dayanıklı barınaklar inşa
etmek olduğuna dikkat çeken Bahçıvan “İSO
olarak kolları sıvadık ve tüm üyelerimizin
katkılarıyla 1.000 konteynerden oluşacak “İSO
Yaşam Kenti”nin kurulması çalışmalarımız
sonuçlanma aşamasına geldi. İlgili
makamlarla en üst seviyede görüşmelerimizi
en kısa sürede sonuçlandırdık. Depremin çok
ağır bir şekilde yıkım yarattığı Hatay ilimizin
Antakya şehir merkezinde bir arazi İSO’ya
tahsis edildi” dedi. 

İstanbul esnafı yardım 
seferberliği başlattı

İSO Yaşam Kenti’ni Antakya 
kent merkezinde kuruyoruz

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği ve 144 esnaf
odası deprem bölgelerindeki
yaraları sarmak için seferber
oldu. Her gün 100 bin taze
ekmeğin gönderildiği deprem
bölgesine bugüne kadar  içinde
temel ihtiyaç ürünlerinin yer
aldığı 49 tır, 3 kamyon ve 7
mobil aşevi depremzedelere
ulaştırıldı.

Tüm Asansör Sanayi
İşverenleri Sendikası ise, ilk
etapta üyelerinin oluşturduğu
yardımları depremlerde etkilenen
10 ildeki afet bölgelerine iletilmesi
için Kartal Afet Koordinasyon
Merkezi’ne teslim ettiğini
açıkladı. Ardından da sendika,
Sağlık Bakanlığı’ndan gelen
görevlendirmelerle birlikte afet
bölgesindeki hastanelerde
bulunan asansör ünitelerinin
kontrolünü sağlayarak kullanıma
hazır hale getirmek için çalışıyor.
Tüm Asansör Sanayi İşverenleri
Sendikası (TASİS) Başkanı
Turgay Kuluğ yaptığı açıklamada,
“Ayrıca Adıyaman Devlet
Hastanesi’ne iki adet
konteynerinde ulaşmasını ve
kurulumunu sağladık,
ekiplerimiz hala sahada
çalışmalarına devam ediyor”
dedi.

Hastanelerdeki
asansörlerin
onarımını 
üstlendik

Bu büyük felakette
YEDPA olarak seferberiz
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