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Yönetici Özeti 
Türkiye, tarih boyunca büyük depremlerin meydana geldiği yüksek sismik aktif Anadolu plakası 

üzerinde bulunmaktadır. Ülkemizde, 1900’den günümüze 7’nin üzerinde 20 deprem meydana 

gelmiştir. Bu da Türkiye’yi depremlerden dolayı zarar gören ülkeler sıralamasında en üst sıralara 

taşımaktadır. Türkiye’de 1900-2023 yılları arasında can kaybına veya hasara neden olan 269 

deprem meydana gelmiştir. Yaşanan bu depremlerde can kaybı ve ağır hasar bakımından en 

büyük depremler sırasıyla 2023 Kahramanmaraş, 1939 Erzincan ve 1999 Gölcük merkezli Marmara 

Depremleridir.  

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Mw7.7 (odak derinlik=8,6km) ve Mw7.6 (odak derinlik=7km) 

büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. 20 Şubat 2023 tarihinde de Türkiye saati ile 

20:04'te merkez üssü Hatay Yayladağı olan Mw6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. 

Söz konusu depremler toplamda 11 ilde büyük yıkımlara yol açmıştır. Bu depremler şiddet ve 

kapsadığı alan açısından bakıldığında yakın tarihte eşi benzeri olmayan felaketlerdir.  

Nitekim yaşanan depremler sonucunda 48 binden fazla insan hayatını kaybetmiş, yarım milyondan 

fazla bina hasar görmüş, iletişim ve enerji alt yapısı zarar görmüş ve önemli maddi kayıplar 

oluşmuştur.  

Depremden etkilenen 11 ilin toplam nüfusu, 2022 yılı için 14.013.196 kişi olarak kaydedilmiştir. Bu 

nüfus, ülke demografisinin yüzde 16,4’üne tekabül etmektedir. Bu nüfusun 13.553.283 kişisi 

(toplamın yüzde 96,7’si) il ve ilçe merkezlerindeki ikamet ederken, kalan kısım belde ve köylerde 

yaşamaktadır (459.913 kişi ve toplamın yüzde 3,3 - büyükşehirlerin kırsal mahallelerdeki nüfus 

hariç). Ayrıca deprem bölgesinde 1.738.035 kişi geçici koruma kapsamında ikamet eden göçmen 

nüfustur.  

2021 yılı verilerine göre 11 ili kapsayan afet bölgesinde 3,8 milyon kişi istihdamda olup bölge 

istihdamının ülke istihdamı içerisinde payı yüzde 13,3’tür. Çalışanların 2,3 milyonu kayıtlı, 1,5 

milyonu ise kayıt dışı çalışmaktadır. Afet bölgesi genelinde istihdamın kayıt dışılık oranı yüzde 39 

seviyesindedir.  

Bölgedeki toplam bina sayısı yaklaşık 2,6 milyondur. Söz konusu bina stokunun yaklaşık yüzde 

90’ını mesken, yüzde 6’sını işyerleri ve yüzde 3’ünü kamu binaları oluşturmaktadır. Depremden 

etkilenen 11 ildeki konut sayısı 2022 yılı itibarıyla 5,6 milyon düzeyinde olup Türkiye genelindeki 

toplam konut stoku içindeki payı yüzde 14,05 düzeyindedir. 

Bölgede ağırlıklı üretim faaliyetleri sırasıyla, hizmet, sanayi ve tarım sektörlerindedir. Depremden 

etkilenen illerin 2021 yılında Gayri Safi Yurt İçi Hasıladan (GSYH) aldığı pay yüzde 9,8’tir. Yaklaşık 

79 milyar dolar büyüklüğünde milli gelir bu bölgede oluşmaktadır. Bölgenin fert başına milli gelir 

seviyesi Türkiye ortalamasının belirgin olarak gerisindedir. Söz konusu yıl verileri dikkate 

alındığında, depremden etkilenen 11 ilin ortalama kişi başına GSYH’sı 5.924 dolar olarak 

hesaplanmaktadır. 

2021 yılında Türkiye genelinde kaydedilen yüzde 11,4 oranındaki ekonomik büyümeye depremden 

etkilenen 11 ilin katkısı 0,98 puandır.  
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Depremden etkilenen 11 ilin 2022 yılı ihracatı içerisindeki payı yüzde 8,6’dır. Gaziantep, toplam 

ihracat içerisindeki yüzde 4,4’lük payı ile öne çıkmaktadır. Gaziantep ülke genelinde en fazla 

ihracat gerçekleştiren altıncı ildir. Hatay, Adana ve Kahramanmaraş sırasıyla yüzde 1,6, 1,2 ve 0,6 

düzeyinde pay almaktadır. Depremden etkilenen 11 ilin 2022 yılı ithalatı içerisindeki payı ise yüzde 

6,7’dir. Gaziantep ve Hatay, toplam ithalat içerisinde sırasıyla yüzde 2,3 ve 2,1 düzeyindeki payları 

ile öne çıkmaktadır. 

2022 yılı Türkiye genelinde toplam tekstil ürünleri ihracatı 14,2 milyar dolar seviyesindeyken, afet 

bölgesindeki illerin ihracatı 5 milyar dolar seviyesinde olup 11 ilin toplam tekstil ürünleri 

ihracatındaki payı yüzde 35 düzeyindedir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) sınıflandırmasına göre 

sektörel bazdaki ihracat incelendiğinde ürün ya da sektör özelinde toplam ihracattan aldıkları pay 

bakımından halı, hububat – bakliyat, meyve-sebze (yaş, kuru) ve mamulleri, tekstil ve 

hammaddeleri, deri mamulleri, çelik ve mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ön plana çıkmaktadır.  

Bu raporda, depremin yol açtığı kayıp ve hasarların boyutu ortaya konulmaktadır. Ağır insani 

kayıpların yanı sıra, fiziki varlıklarda oluşan hasarlara, kayıplara ve ihtiyaçlara ilişkin tespitler 

yapılmıştır. Deprem bölgesinin çok geniş bir alana yayılması, illerdeki alt yapıların ve kamu 

idarelerinin etkilenmiş olması nedeniyle bölgeden bilgilerin sağlıklı bir biçimde derlenmesi hem 

güç olmakta hem de zaman almaktadır. 

Bu güçlükleri aşmak üzere Strateji ve Bütçe Başkanlığının koordinasyonunda çok sayıda kurum ve 

kuruluşlarla işbirliği içerisinde veriler toplanmıştır. Bu veriler, deprem sonrası yapılan müdahaleler, 

fiziki varlıklarda oluşan hasarlar ve kamu maliyesi alanında yapılan destekler başta olmak üzere 

çok sayıda alanı kapsamaktadır. 

Diğer taraftan depremin hasarları/maliyetleri uluslararası standartlara yakınsaması açısından 

sektörel kapsamda ele alınmıştır. Bu çerçevede hasarlar; sosyal sektörler (konut, eğitim, sağlık, 

istihdam, çevre), alt yapı sektörleri (içme suyu-kanalizasyon, belediye hizmetleri, enerji, ulaştırma, 

haberleşme) ve ekonomik sektörler (tarım, madencilik, imalat sanayi, turizm) ayrımında 

incelenmiştir. Ayrıca her sektörde kısa, orta ve uzun vadeli hedeflere ilişin öneriler sunulmuştur. 

Her sektördeki hasar ve kayıp bilgileri; ilgili bakanlıklardan alınan veriler, birim maliyetler ve kurum 

görüşlerinin SBB’deki sektörel uzmanlık bilgileriyle birleştirilmesiyle süzgeçten geçirilerek en 

doğru biçimde rapora yansıtılmıştır. Rapordaki veriler yayım tarihi itibarıyla en güncel verilerdir. 

Alandan gelen hasar ve kayıp verileri sürekli güncellendiğinden depremin hasar yansımaları 

zaman içerisinde revizyona uğrayabilecektir. 

Bölgede gerçekleşen depremler, depreme dirençli kentler ve alt yapılar kurulmasının önemini bir 

kez daha ortaya koymuştur. Depremlerde yaşanan ağır insani kayıpların yanı sıra zarar gören fiziki 

sermaye oldukça maliyetlidir. Şehirlerin tekrar faaliyete geçmesi için harcanacak kaynakların yükü 

de oldukça ağırdır.  

Bu kapsamda, raporda depreme dirençli yerleşim alanlarının ülke genelinde yaygınlaşması için bir 

dizi kurumsal ve yasal değişiklik önerilmiştir. Ayrıca, raporda söz konusu tedbirlerin doğru 

uygulanmasında azami titizliği ön plana alan ve tüm paydaşların (vatandaş, yerel yönetimler, kamu 

kurumları, meslek odaları, akademik çevreler vs.) işbirliğine dayanan afet risklerine karşı 

dirençliliğin artırılması için sistemsel değişiklikler önerilmektedir. 
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Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 

oranıyla konut hasarı oluşturmaktadır (1.073,9 milyar TL/56,9milyar dolar). İkinci ağırlıklı hasar 

kalemi ise kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan oluşmaktadır (242,5 milyar TL/12,9 

milyar dolar). Konut hariç özel kesim hasarı ise (222,4 milyar TL 11,8 milyar dolar) bir diğer önemli 

hasar kalemidir. Bu kalem içerisinde imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim 

sektörleri, küçük esnaf ile ibadethanelere ilişkin hasar yer almaktadır.  

Ayrıca, sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate 

alındığında, depremin yol açtığı felaketin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 

2 trilyon TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu büyüklüğün 2023 yılı 

milli gelirinin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir. 
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1 Deprem Bölgesinin Görünümü 

1.1 Demografik ve Sosyal Görünüm  
Depremden etkilenen 11 ilin toplam nüfusu 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Adrese Dayalı Nüfus 

Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre 14.013.196 kişidir. Bölgedeki nüfus ülke demografisinin 

(85.279.553 kişi) yüzde 16,4’üne tekabül etmektedir. Bölge nüfusunun yüzde 96,7’si (13.553.283 

kişi) il ve ilçe merkezlerinde ikamet ederken, kalan kısım (459.913 kişi - bölgedeki 7 büyükşehir 

deki kırsal mahallelerde yaşayan nüfus hariç) belde ve köylerde yaşamaktadır. 

Ülkemizde yaklaşık 3,5 milyon kayıtlı geçici koruma altında Suriyeli bulunmaktadır. Türkiye’de 

bulunan toplam Suriyeli sayısının yaklaşık yüzde 50’si depremden etkilenen 11 ilde yaşamakta olup 

bölgedeki geçici koruma kapsamındaki Suriyeli sayısı 1.738.035’tir. Suriyelilerin bölgedeki nüfusa 

oranı yüzde 11,48’dir. Bölgedeki Suriyeli nüfusun yaklaşık yüzde 46’sını 0-17 yaş aralığındaki 

çocuklar ve yüzde 3’ünü 65 yaş üzeri yaşlılar oluşturmaktadır.  

Türkiye genelindeki çocuk (0-17 yaş) nüfusunun yüzde 21,3’ü (4.805.937 çocuk), Türkiye genç (18-

29 yaş) nüfusunun yüzde 16,7’si (2,6 milyon genç), depremden etkilenen 11 ilde yaşamaktadır. 

Türkiye’nin ortanca yaşı 33,5 iken, Diyarbakır ve Malatya hariç depremden etkilenen diğer illerin 

ortanca yaş düzeyi, ülke genelinden daha gençtir. Deprem bölgesindeki iller Türkiye geneline göre 

yaşlı oranının az olduğu bir demografik yapıya sahiptir. Bölgedeki yaşlı nüfus oranı, ülke genelinin 

2,5 puan altındadır. 

Tablo 1: Deprem İli Nüfus Yapısı (2022, ADNKS) 
İl Toplam (0-17) (15-24) (15-29) (0-29) (15-64) 65+ 

Adana 2.274.106 650.919 337.196 500.939 1.040.186 1.523.411 211.448 

Adıyaman 635.169 213.088 104.216 151.927 329.544 404.271 53.281 

Diyarbakır 1.804.880 677.944 323.328 479.726 1.051.408 1.140.208 92.990 

Elazığ 591.497 152.439 93.264 136.714 262.186 401.774 64.251 

Gaziantep 2.154.051 790.077 373.459 543.469 1.206.932 1.366.161 124.427 

Hatay 1.686.043 537.008 265.090 382.846 828.626 1.102.478 137.785 

Malatya 812.580 215.978 126.831 184.285 361.013 545.210 90.642 

Kahramanmaraş 1.177.436 373.637 193.881 278.382 586.363 764.905 104.550 

Şanlıurfa 2.170.110 974.864 403.597 580.835 1.414.726 1.246.531 89.688 

Kilis 147.919 48.947 27.599 39.283 80.164 95.119 11.919 

Osmaniye 559.405 171.036 87.769 125.901 266.411 366.904 51.991 

Bölge Toplamı  14.013.196 4.805.937 2.336.230 3.404.307 7.427.559 8.956.972 1.032.972 

Erkek 7.049.219 2.461.656 1.196.670 1.731.596 3.792.656 4.524.779 463.380 

Kadın  6.963.977 2.344.281 1.139.560 1.672.711 3.634.903 4.432.193 569.592 

Türkiye  85.279.553 22.578.378 12.949.817 19.502.986 38.238.097 58.092.773 8.451.669 

Erkek 42.704.112 11.585.839 6.633.224 9.967.663 19.580.385 29.341.142 3.750.248 

Kadın  42.575.441 10.992.539 6.316.593 9.535.323 18.657.712 28.751.631 4.701.421 

Kaynak: Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi, 2022  

Bölgede kayıtlı olan engelli sayısı; 1.414.643’ü erkek, 1.097.307’si kadın olmak üzere toplam 

2.511.950’dir. Ağır engeli olan kişi sayısı ise 775.012’dir. Bölgede, Aile ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığına (ASHB) bağlı 66 engelli ve yaşlı bakım merkezinde 5.252 kişi hizmet almaktadır.  

Bölge genelinde istihdam oranı ve işgücüne katılma oranının Türkiye geneline göre düşük, işsizlik 

oranının ise yüksek olduğu gözlemlenmektedir. Türkiye genelinde işgücüne katılma oranı yüzde 

51,4 ve istihdam oranı yüzde 45,2 iken bu oranların sırasıyla yüzde 40,6 ve yüzde 34,5 ile en düşük 

olduğu iller TRC2 (Şanlıurfa ve Diyarbakır) bölgesinde yer almaktadır. Diğer yandan TR63 (Hatay, 
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Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesindeki işsizlik oranı yüzde 17,1 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 

12’nin üzerinde seyretmektedir. İstihdam edilenlerin dağılımı dikkate alındığında bölgede hizmet 

sektörünün ağırlığının olduğu görülmektedir. Türkiye’de istihdam edilenlerin yüzde 17,2’si tarım 

sektöründe yer alırken TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesinde bu oranın yüzde 31,8 olması dikkat 

çekmektedir. Şanlıurfa ve Diyarbakır’da tarım sektörü önemli bir işgücü içermektedir. Bölgedeki 

istihdamın tarım, ticaret, tekstil ve gıda ürünleri imalatı gibi düşük nitelik gerektiren işlerde 

yoğunlaştığı gözlenmektedir. 

Tablo 2: Temel İşgücü Göstergeleri (2021, 15+ yaş, bin kişi) 

 

15+ 

nüfus İşgücü İstihdam İşsiz 

İşgücüne 

dâhil 

olmayanlar 

İşgücüne 

katılma 

oranı  (%) 

İstihdam 

oranı  (%) 

İşsizlik 

oranı (%) 

Sektörel Dağılım (%) 

Hizmet Sanayi Tarım 

TR63  2.401 1.154 957 197 1.247 48,1 39,9 17,1 54,3 26,0 19,8 

TRC1  1.936 969 871 98 967 50,0 45,0 10,1 48,5 32,4 19,1 

TRC2 2.474 1.004 854 151 1.469 40,6 34,5 15,0 44,8 23,4 31,8 

TRB1  1.352 653 587 67 699 48,3 43,4 10,2 51,9 19,1 29,1 

TR62  3.137 1.579 1.371 208 1.558 50,3 43,7 13,2 58,5 22,5 19,0 

Bölgeler 

Toplamı 

11.300 5.359 4.640 721 5.940 47,4 41,1 13,5 - - - 

Türkiye 63.704 32.716 28.797 3.919 30.989 51,4 45,2 12 55,3 27,5 17,2 

Kaynak: TÜİK, Not: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 (İBBS2) sınıflandırılması dikkate alınmıştır.  

Deprem bölgesinde 3.841.000 kişi istihdamda olup bölge istihdamının ülke istihdamı içerisindeki 

payı yüzde 13,3’tür. İstihdamın kayıt dışılık oranı yüzde 39’dur. Bölgede cinsiyetler arasında 

işgücüne katılım ve istidam oranları arasında büyük farklar görülmektedir. Bölge illerinde 

erkeklerde işgücüne katılma oranı yüzde 70,3 iken bu oran kadınlarda yüzde 32,8’dir. İstihdam 

oranları sırasıyla erkeklerde yüzde 62,8, kadınlarda yüzde 28’dir. Bölgedeki işsizlik oranları ise 

erkekler için yüzde 10,7, kadınlar için yüzde 14,7’dir. Bölgede 622.384 kişi kayıtlı işsiz 

durumundadır. 

Tablo 3: Deprem Bölgesi İstihdamında Özel Sektörde En Fazla Paya Sahip Faaliyetler (2021) 
 Bin Kişi Toplam İstihdam  Kayıtlı İstihdam  İlin Afet Bölgesi içindeki Payı (%) İl İstihdamının Toplam İçindeki Payı (%) 

Adana 690 425 18,0 2,4 

Adıyaman 122 81 3,2 0,4 

Diyarbakır 446 248 11,6 1,5 

Elazığ 212 124 5,5 0,7 

Gaziantep 712 471 18,5 2,5 

Hatay 477 296 12,4 1,7 

Kahramanmaraş 338 210 8,8 1,2 

Kilis 38 25 1,0 0,1 

Malatya 257 149 6,7 0,9 

Osmaniye 142 88 3,7 0,5 

Şanlıurfa 407 227 10,6 1,4 

Bölge Toplamı 3.841 2.344 100 13,3 

Türkiye 28.797 20.441 - 100 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketine Dayalı SBB Hesaplamaları 

 

Deprem bölgesinde 3.029.422 hanehalkı bulunmakta olup ortalama hanehalkı büyüklüğü 3,5 

kişidir. Ülkemizde ortalama hanehalkı büyüklüğünün 3,2 kişi olduğu dikkate alındığında bölgedeki 

illerde hanede yaşayan kişi sayısının Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu görülmektedir. 

Bölgede yaklaşık 2,5 milyon bina/yapı bulunmaktadır. Söz konusu bina stokunun yaklaşık yüzde 

90’ını konut/mesken, yüzde 3’ünü kamu binaları ve yüzde 6’sını işyerleri oluşturmaktadır. 

Depremden etkilenen 11 ildeki konut sayısının, Türkiye genelindeki toplam konut stoku içindeki 
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payı yüzde 14,05’tir (5.649.317 konut). Bölgedeki konutlarda ev sahipliği oranı yüzde 62,3 ile 

Türkiye ortalaması olan yüzde 60,7’nin üzerindedir.  

Deprem bölgesinde yükseköğretim dahil tüm eğitim kademelerinde yaklaşık 4,1 milyon öğrenci 

olup Türkiye genelindeki öğrenci sayısının yüzde 21,4‘ü bu bölgede eğitim görmektedir. Eğitim 

kurumlarının yüzde 21’i ve öğretmenlerin ise yüzde 19,1‘i bölgede hizmet sağlamaktadır. Bölge 

illerinde ilköğretimde okullaşma oranı Türkiye ortalaması olan 94,34’e yakın seyretmektedir. 

Bunun yanında, Türkiye genelinde derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23 iken 

ortalama sınıf mevcudunun nispeten kalabalık olduğu Gaziantep ve Şanlıurfa’da bu oran 30’a 

çıkmaktadır. Yaklaşık 380.000 öğrenci ile 45.000 akademik ve idari personel, bölgedeki 16 

üniversitede eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgedeki üniversitelerde kayıtlı 

öğrenci sayısı Türkiye genelindeki toplam öğrenci sayısının yüzde 9’udur. 

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin yüzde 12,5’i, birinci basamak sağlık tesislerinin ise yüzde 17,5’i 

depremin zarar verdiği bölgede bulunmaktadır. Bölgede bulunan 8 üniversite hastanesinin toplam 

yatak kapasitesi 7.806’dır. Türkiye’de on bin kişiye düşen yatak sayısı 31,3 iken, bölge genelinde 

bu sayı 32,3 ile ortalamanın biraz üzerindedir. Ayrıca, Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı 

hastanelerde hizmet veren toplam uzman ve pratisyen hekimlerin yüzde 16,5’i, diğer sağlık 

personelinin ise yüzde 15,5’i depremden etkilenen 11 ilde görev yapmaktadır.  

Deprem bölgesindeki 11 il kültürel yapı, sivil mimarlık örneği, kalıntı, anıt ve abide, şehitlik, 

korunmaya alınan sokak gibi kültürel varlık açısından zengin bir dokuya sahiptir. Bölgede kültür 

mirası kategorisinde yaklaşık 8.500 eser bulunmaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 28 

müze ve 22 ören yeri mevcuttur. Ayrıca, Bakanlığa bağlı 11 il halk kütüphanesi, 127 ilçe-semt halk 

kütüphanesi, 4 ihtisas kütüphanesi ve 11 çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 153 kütüphane, 

693 personelle bölgede hizmet vermektedir. Bölgede kültür merkezi olarak hizmet veren yapı 

sayısı 14’tür. Depremin etkilediği 11 ilde toplam 219 sinema salonu hizmet vermektedir. 

Bölgede 142 adet hidroelektrik santral (HES) bulunmakta olup santrallerin kurulu gücü toplam 

12.339 MW’dır. Türkiye genelindeki baraj sayısının yüzde 19’u ve hidrolik kurulu gücün yüzde 39’u 

afet bölgesinde yer almaktadır. HES’lerden yılda yaklaşık 26 milyar kWh elektrik üretimi 

yapılmaktadır. Bu miktar Türkiye hidroelektrik üretiminin yüzde 40’ını oluşturmaktadır. Deprem 

bölgesinde 45 MW lisanslı güneş enerjisi santrali, 924 MW rüzgar enerji santrali ile toplam kurulu 

gücü 224 MW olan biyokütle ve atık ısı santralleri bulunmaktadır. Diğer yandan, depremden 

etkilenen 11 ilde toplam 58,1 TWh elektrik ve 4,7 milyar m3 doğal gaz tüketimi gerçekleşmiştir. Bu 

tutarlar ulusal toplam tüketimin sırasıyla yüzde 19’u ve yüzde 8’idir. 

Afet bölgesinde yer alan toplam demiryolunun uzunluğu 1.275 km’dir. Bölgedeki havalimanlarını 

kullanan yolcu sayısı Türkiye genelinin yaklaşık yüzde 6’sını (11,3 milyon yolcu) oluşturmaktadır. 

İskenderun Körfezinde özel sektör eliyle işletilen 13 liman bulunmaktadır. Bölgedeki toplam 

elleçleme 135,9 milyon ton civarında olup elleçlenen konteyner 659.335 TEU’dur. Türkiye’de 

bulunan mevcut otoyol ağının yüzde 15’i, devlet yolu ağının yüzde 12’si ve il yolu ağının yüzde 

14’ü depremden etkilenen illerde bulunmaktadır. Otoyollarda gerçekleşen toplam taşıt-km’nin 

yüzde 15’i, yolcu-km’nin yüzde 15’i ve ton-km’nin yüzde 20’si bu bölgede gerçekleşmektedir. 
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Deprem bölgesindeki 11 ilde sabit telefon erişim hat sayısı 1.191.981, mobil telefon abone sayısı 

12.002.276’dır. İnternet aboneliği açısından ise, sabit genişbant internet abone sayısı 2.004.473, 

mobil genişbant abone sayısı 10.488.915’tir. Türkiye ortalamasına kıyasla bölgedeki sabit telefon 

ve mobil abone oranlarının düşük düzeyde kaldığı görülmektedir. Türkiye genelinde sabit telefon 

abone oranı (100 kişi içerisindeki abone sayısı) yüzde 14,5; mobil abone oranı yüzde 101,9 iken 

bölge ortalamaları sırasıyla yüzde 8,6 ve yüzde 86,4 seviyesindedir. 

Depremden etkilenen 11 ilde, 161 belediye olup bu sayı ülke genelindeki belediyelerin yüzde 

11,6’sını oluşturmaktadır. İlçelerin yüzde 12,7’si (124 ilçe), köylerin ise yüzde 7,1’i (1.300 köy) bölge 

sınırları içerisinde yer almaktadır. Bölgede Atatürk Barajı, Kartalkaya Barajı, Büyükkaraçay Barajı 

gibi depolama hacmi büyük barajların yanı sıra nispeten küçük barajlar yer almaktadır. Kayıp kaçak 

oranı ülkemizde yüzde 35,4 düzeyinde iken depremden etkilenen 11 ilde yüzde 36,8’dir. Yerel 

yönetimler tarafından bölgede kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı bulunmakta olup 

kanalizasyon hizmeti nüfusun tamamına sağlanmaktadır.  

Depremden etkilenen 11 ilde endemik bitki ve hayvan türleri bulunduran doğal sit alanları, tabiat 

parkları, sulak alanlar, orman alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, önemli akarsu havzaları 

bulunmaktadır. Bölgedeki korunan alanın toplam büyüklüğü 419.801 hektardır. Ülkemizdeki 

ekolojik öneme sahip alanın yüzde 4,35’i bölge sınırları içerisinde yer almaktadır.   
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1.2 Ekonomik Görünüm 
Depremden etkilenen illerin 2021 yılında GSYH’dan aldığı payın yüzde 9,8 olduğu görülmektedir. 

Yaklaşık 79 milyar dolarlık milli gelir bu bölgede oluşmaktadır. Bölgenin fert başına milli gelir 

seviyesi Türkiye ortalamasının gerisindedir. Söz konusu veriler dikkate alındığında depremden 

etkilenen 11 ilin ortalama kişi başına GSYH’sı 5.924 dolar olarak hesaplanmaktadır. 

2022 yılında, 2021 itibarıyla milli gelirdeki payının aynı kaldığı varsayımıyla, 2022 yılına ilişkin 

yapılan il bazındaki GSYH tahminlerine göre 11 ile ilişkin yaklaşık 1.441 trilyon TL (87 milyar dolar) 

milli gelir büyüklüğü hesaplanmaktadır. 

2021 yılında Türkiye genelinde kaydedilen yüzde 11,4 oranındaki ekonomik büyümeye depremden 

etkilenen 11 ilin katkısı 0,98 puan olurken, depremden etkilenen iller arasında 2021 yılındaki 

büyümeye en çok katkı veren iller 0,25 puan ile Gaziantep, 0,21 puan ile Adana, 0,20 puan ile 

Hatay olmuştur. 

Tablo 4: Etkilenen 11 ilin Milli Gelir içinde Payı 

  

Tarım, 

ormancılık 

ve balıkçılık Sanayi                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

İmalat 

sanayi İnşaat Hizmetler 

Bilgi ve 

iletişim 

Finans ve 

sigorta 

faaliyetleri 

Gayrimenkul 

faaliyetleri 

Mesleki, 

idari ve 

destek 

hizmet 

faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Kamu 

yönetimi, 

eğitim, 

insan 

sağlığı ve 

sosyal 

hizmet 

faaliyetleri 

Diğer 

hizmet 

faaliyetleri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      GSYH 

2011 16,2 9,1 8,8 9,5 7,3 4,0 4,9 8,8 5,8 13,3 8,3 9,4 

2012 15,4 9,3 9,0 9,7 7,5 3,4 4,9 8,9 6,3 13,3 8,2 9,4 

2013 15,7 9,7 9,4 10,5 7,6 3,1 5,0 9,1 6,4 13,3 8,1 9,5 

2014 14,4 9,6 9,4 9,9 7,6 2,8 5,4 9,3 6,6 13,3 8,0 9,4 

2015 15,8 9,7 9,4 9,5 7,7 2,7 5,5 9,8 6,8 13,4 7,7 9,5 

2016 15,5 9,9 9,8 8,7 7,9 2,6 5,3 9,8 7,3 13,5 8,0 9,6 

2017 15,6 10,3 10,3 9,3 7,5 2,3 5,5 9,7 7,0 13,6 7,8 9,5 

2018 16,7 10,4 10,2 8,5 7,0 2,2 5,2 9,7 6,3 13,8 7,7 9,4 

2019 15,1 10,4 9,9 8,3 7,0 2,2 4,8 9,5 6,2 13,9 7,4 9,4 

2020 15,2 10,7 10,5 9,5 7,7 2,2 4,8 9,6 6,8 14,0 6,9 9,8 

2021 15,1 11,4 11,5 10,0 7,4 2,2 4,6 9,7 6,3 14,1 5,6 9,8 

Kaynak: TUİK 

Bölgesel GSYH, sektörler itibarıyla ele alındığında yüzde 8,6 tarım, yüzde 30,5 sanayi, yüzde 5,2 

inşaat, yüzde 45,2 hizmetler ve yüzde 10,6 vergi sübvansiyonundan oluşmaktadır. Bölgede ağırlıklı 

üretim faaliyetleri sanayi ve hizmet sektörlerindedir.  

Bölgenin ülke GSYH'sından aldığı paydaki artış eğilimi, bölgenin zaman içinde daha gelişmiş 

ekonomik faaliyetlere doğru bir kayma ile önemli bir dönüşüm geçirdiğini göstermektedir. Ayrıca, 

sanayi ve hizmet sektörlerinin bölgedeki güçlü varlığı, bu sektörlerin bölgenin ekonomik büyüme 

ve kalkınması için önemini vurgulamaktadır. 
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Tablo 5: İllerin GSYH ve Alt Sektörler içindeki Payı (2021) 

  

Tarım, 

ormancılık 

ve 

balıkçılık Sanayi 

İmalat 

sanayi İnşaat Hizmetler 

Bilgi 

ve 

iletişim 

Finans ve 

sigorta 

faaliyetleri 

Gayrimenkul 

faaliyetleri 

Mesleki, 

idari ve 

destek 

hizmet 

faaliyetleri 

Kamu 

yönetimi, 

eğitim, 

insan 

sağlığı ve 

sosyal 

hizmet 

faaliyetleri 

Diğer 

hizmet 

faaliyetleri GSYH 

Adana 2,5 2,2 2,1 1,7 1,9 0,7 1,5 1,6 1,6 2,3 1,5 2,0 

Hatay 1,3 1,8 1,9 1,0 1,4 0,1 0,5 1,3 0,8 1,6 0,6 1,4 

Kahramanmaraş 1,4 1,4 1,3 0,8 0,4 0,1 0,3 0,8 0,4 1,1 0,3 0,9 

Osmaniye 0,6 0,7 0,7 0,3 0,2 0,0 0,1 0,5 0,1 0,6 0,2 0,4 

Malatya 0,9 0,5 0,5 0,7 0,3 0,1 0,3 0,8 0,3 1,1 0,4 0,5 

Gaziantep 1,3 3,6 4,0 1,7 1,5 0,2 0,8 1,6 1,1 1,8 0,7 2,0 

Adıyaman 0,8 0,3 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 0,5 0,2 0,7 0,2 0,3 

Kilis 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,2 0,0 0,1 

Şanlıurfa 3,0 0,4 0,3 0,8 0,5 0,1 0,3 0,8 0,6 1,7 0,8 0,8 

Diyarbakır 2,2 0,4 0,2 1,2 0,5 0,6 0,4 1,1 0,7 2,2 0,6 0,9 

Elazığ 0,8 0,2 0,2 1,3 0,3 0,1 0,2 0,5 0,4 1,0 0,4 0,5 

Toplam 15,1 11,4 11,5 10,0 7,4 2,2 4,6 9,7 6,3 14,1 5,6 9,8 

Kaynak: TUİK 

Depremden etkilenen 11 ilin 2022 yılı ihracatı içerisindeki payı yüzde 8,6’dır. Bu 11 ilin 2022 yılı 

ihracat payları incelendiğinde Gaziantep, toplam ihracat içerisindeki yüzde 4,4’lük payı ile öne 

çıkmaktadır. Hatay, Adana ve Kahramanmaraş sırasıyla yüzde 1,6, 1,2 ve 0,6 düzeyinde pay 

almaktadır. Gaziantep, en fazla ihracat gerçekleştiren altıncı ildir. Depremden etkilenen 11 ilin 2022 

yılı ithalatı içerisindeki payı yüzde 6,7’dir. Gaziantep ve Hatay toplam ithalat içerisinde sırasıyla 

yüzde 2,3 ve 2,1 düzeyindeki payları ile öne çıkmaktadır. 

Tablo 6: İllerin Dış Ticaret İçindeki Payı (2022) 
  

  

İhracat İthalat   

Milyon Dolar Yüzde Pay Milyon Dolar Yüzde Pay  Dış Ticaret Dengesi 

Gaziantep 11.197 4,4 8.493 2,3 2,704 

Hatay 4.067 1,6 7.611 2,1 -3,544 

Adana 3.117 1,2 4.876 1,3 -1,759 

Kahramanmaraş 1.412 0,6 1.731 0,5 -319 

Diyarbakır 422 0,2 129 0 293 

Malatya 456 0,2 171 0 285 

Şanlıurfa 313 0,1 336 0,1 -23 

Elazığ 368 0,1 46 0 322 

Osmaniye 375 0,1 910 0,3 -535 

Adıyaman 97 0 83 0 14 

Kilis 122 0 59 0 63 

Toplam 21.946 8,6 24.446 6,7 -2,500 

Türkiye 254.172 100 363.711 100 -109,539 

Kaynak: TUİK, TİM 

2022 yılı Türkiye genelinde toplam tekstil ürünleri ihracatı 14,2 milyar dolar seviyesindeyken, afet 

bölgesindeki illerin ihracatı 5 milyar dolar seviyesinde olup 11 ilin toplam tekstil ürünleri 

ihracatındaki payı yüzde 35 düzeyindedir. Türkiye İhracatçılar Meclisinin (TİM) sektörel bazdaki 

ihracat sınıflandırması incelendiğinde ürün ya da sektör özelinde toplam ihracattan aldıkları pay 

bakımından halı, hububat – bakliyat, meyve-sebze (yaş, kuru) ve mamulleri, tekstil ve 

hammaddeleri, deri mamulleri, çelik ve mobilya, kâğıt ve orman ürünleri ön plana çıkmaktadır. 

Ayrıca, depremden etkilenen illerin sınır istatistik verilerine göre toplam turist sayısı içindeki payı 

yüzde 1’in altındadır. 
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Tablo 7: İllerin ürün veya sektör bazında toplam ülke ihracatındaki payı (2022) 

İl Ürün veya Sektör Yüzde Pay 

Gaziantep Halı  60,6 

Gaziantep Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  31,7 

Gaziantep Meyve Sebze Mamulleri  17,4 

Gaziantep Tekstil ve Hammaddeleri 16,8 

Hatay Yaş Meyve ve Sebze   15,6 

Malatya Kuru Meyve ve Mamulleri   15,5 

Gaziantep Deri ve Deri Mamulleri  9,9 

Gaziantep Kuru Meyve ve Mamulleri   9,5 

Hatay Çelik 9,1 

Kahramanmaraş Tekstil ve Hammaddeleri 8,5 

Gaziantep Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri 7,2 

Gaziantep İklimlendirme Sanayii 6,0 

Adana Tekstil ve Hammaddeleri 5,9 

Adana Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller 5,1 

Adana Yaş Meyve ve Sebze 4,9 

Gaziantep Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  4,7 

Adana Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri  3,8 

Adana Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  2,6 

Gaziantep Makine ve Aksamları 2,3 

Hatay Madencilik Ürünleri 2,1 

Adana Otomotiv Endüstrisi 2,0 

Kaynak: TİM 

Bölgede; tarımda 6.946, sanayide 61.452, inşaatta 35.690 ve hizmet sektöründe 434.283 olmak 

üzere toplam 538.371 işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin büyük bir çoğunluğu (yüzde 80) 

hizmet sektöründe faaliyet göstermektedir. İstanbul Sanayi Odası 2021 araştırmasına göre, 

Depremden etkilenen illerde Türkiye’nin en büyük ilk bin sanayi kuruluşu arasında ilk 500’de 71, 

ikincide 82 olmak üzere toplam 153 işletme yer almaktadır. 

Deprem bölgesinde turizm faaliyeti gösteren işletme belgeli 74.352 yatak kapasiteli 1.030 tesis 

bulunmaktadır. Bu konaklama tesislerinde 2022 yılında toplam 604.458 geceleme yapılmıştır. Bu 

oran ülkemize gelen ziyaretçilerin yaptığı gecelemenin yüzde 6,7’sine denk gelmektedir. 

Konaklama verileri, bölgedeki illerin yabancılardan çok yerli turistler tarafından tercih edildiğini 

göstermektedir. 2022 yılında ülkemize gelen yabancıların yüzde 1,4’ünün depremden etkilenen 

illerde gecelediği görülmektedir. 

Tablo 8: İllerin Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri İçerisindeki Payı (2022) 

İl, Milyon TL 
Merkezi Bütçe 

Gelirleri 
Vergi Gelirleri 

Teş. ve 

Mülkiyet Gel. 

Alınan Bağış 

ve Yard. 

Faizler Paylar 

ve Cezalar 

Sermaye 

Gelirleri 
Diğer 

  Adana 34.921 31.764 431 5 2.126 146 449 

  Adıyaman 1.842 1.588 55 1 134 23 42 

  Diyarbakır 9.223 7.275 183 5 1.323 96 340 

  Elazığ 3.033 2.520 62 1 160 43 247 

  Gaziantep 17.124 15.757 240 1 750 110 266 

  Hatay 47.565 45.457 467 9 1.365 54 214 

  Malatya 4.520 3.548 87 1 718 25 142 

  Kahramanmaraş 6.679 5.995 138 2 281 38 224 

  Urfa 5.131 4.408 162 0 268 36 256 

  Kilis 1.201 998 16 0 163 4 21 

  Osmaniye 1.983 1.590 88 1 165 35 103 

Toplam (1) 133.221 120.901 1.929 26 7.452 610 2.302 

Türkiye Geneli (2) 2.802.355 2.353.286 104.675 30.859 236.810 12.361 64.365 

(1)/(2) (yüzde) 4,8 5,1 1,8 0,1 3,1 4,9 3,6 

Kaynak: HMB 
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Mücbir sebep ilan edilen illerde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre 1,9 milyon 

sigortalı (4/a), yaklaşık 428 bin zorunlu sigortalı (4/b) bulunmaktadır. Bu kapsamdakiler toplam 

sigortalı çalışanların yüzde 11,2’sini oluşturmaktadır. 

Depremden etkilenen illerin merkezi yönetim bütçe gelirleri toplamı içindeki payı 2022 yılı 

itibarıyla yüzde 4,8’dir. Deprem öncesinde, 2023 yılı için ise bölge illerinden yaklaşık olarak 180 

milyar TL bütçe geliri elde edilmesi öngörülmüştür. 2022 yılında bölgede tahsil edilen vergi 

gelirleri yaklaşık 121 milyar TL’ye ulaşarak Türkiye toplamının yüzde 5,1’ine karşılık gelmektedir. 

Bölgenin finansal hizmetlere erişim göstergeleri incelendiğinde; bankacılık sektörünün 2022 

yılsonu itibarıyla toplam nakdi kredi hacminin yaklaşık yüzde 9,4’ünün bölge tarafından 

kullanıldığı, buna karşın bölgenin mevduatının toplam mevduat içindeki payının yüzde 5,5 

düzeyinde olduğu görülmektedir. 11 ile ait brüt kredi tutarı 2022 yılsonu itibarıyla 724,7 milyar 

TL’dir. Bu tutarın 375,1 milyar TL’si (yüzde 51,8’i) kamu bankalarında, 349,7 milyar TL’si (yüzde 

48,2’si) özel bankalardadır. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ve Otomatik Katılım Sistemi (OKS) 

verileri çerçevesinde afet bölgesinde BES katılımcı sayısının ve BES toplam fon tutarının Türkiye 

geneline oranı sırasıyla yüzde 8,4 ve yüzde 6,3’tür. OKS çalışan sayısı ve toplam fon tutarının 

Türkiye geneline oranı ise sırasıyla yüzde 8,7 ve yüzde 8,9’dır. 
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2 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri  

2.1  Deprem Ülkesi Olarak Türkiye 
Türkiye, dünyanın en önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer 

almaktadır. Kuzeyde Avrupa-Asya (Avrasya) ve güneyde Afrika Arabistan Levhaları arasında kalan 

ülkemizin jeolojisi, bu iki levhanın süregiden hareketlerine ve bu levhalar arasında yer alan Tetis 

Okyanusunun Bitlis-Zagros süturu boyunca kapanmasına bağlı olarak gelişmiştir. 

Türkiye ve çevresinde meydana gelen deprem etkinliği Avrasya, Afrika ve Arabistan levhaları 

arasında devam eden karmaşık levha tektoniği olaylarıyla doğrudan ilgilidir. Bu karmaşık tektonik 

olaylar dalma-batma, kıtasal çarpışma, açılma ve kaçış tektoniğidir. 

Türkiye, tarih boyunca büyük depremlerin meydana geldiği yüksek sismik aktif Anadolu plakası 

üzerinde bulunmaktadır. Bu coğrafyada kaydı yapılan en eski deprem M.Ö. 411 yılında 

gerçekleşmiştir. 1900’den günümüze büyüklüğü 7’nin üzerinde 20 deprem meydana gelmiştir. Bu 

da Türkiye’yi depremlerden zarar gören ülkeler sıralamasında en üst sıralara taşımaktadır. 

Türkiye’de 1900-2023 yılları arasında can kaybına veya hasara neden olan 269 deprem meydana 

gelmiştir. Can kaybı ve ağır hasar bakımından en büyük depremler sırasıyla 2023 Kahramanmaraş, 

1939 Erzincan ve 1999 Gölcük merkezli Marmara Depremleridir.  

Tablo 9: Türkiye Deprem Tarihçesi 
Yer  Tarih Ms Mw Şiddet 

Pütürge–Malatya 04.12.1905 6.8   IX 

Şarköy-Tekirdağ 09.08.1912 7.4   X 

Burdur 03.10.1914 7.0   IX 

Tokat 24.01.1916 7.1     

Ayvalık-Balıkesir 18.11.1919 7.0   IX 

Köprüköy-Erzurum  13.09.1924 6.8   IX 

Kaş Açıkları 18.03.1926 6.8   X 

Datça Açıkları 26.06.1926 7.7   IX 

Kaman-Kırşehir 19.04.1938 6.6     

Dikili-İzmir 22.09.1939 6.6     

Çayırlı-Erzincan 26.12.1939 7.9     

Erbaa-Tokat 20.12.1942 7.0     

Adapazarı-Sakarya 20.06.1943 6.6     

Ilgaz-Çankırı 26.11.1943 7.2     

Gerede-Bolu 01.02.1944 7.3     

Edremit Açıkları 06.10.1944 6.8     

İzmir Açıkları 23.07.1949 6.6     

Tercan-Erzincan/Yedisu-Bingöl 17.08.1949 6.7     

Çerkeş-Çankırı 13.08.1951 6.9     

Yenice-Gönen-Çanakkale 18.03.1953 7.2     

Söke-Aydın 16.07.1955 6.8     

Akdeniz 25.04.1957 7.1     

Abant-Bolu 26.05.1957 7.1     

Karacabey-Bursa 06.10.1964 7.0     

Varto-Muş 19.08.1966 6.9     

Adapazarı-Sakarya 22.07.1967 6.8     

Bartın Açıkları 03.09.1968 6.5     

Alaşehir-Manisa 28.03.1969 6.5     

Çavdarhisar-KÜTAHYA 28.03.1970 7.2     

Bingöl 22.05.1971 6.8     

Lice-Diyarbakır 06.09.1975 6.6     

Çaldıran-Van 24.11.1976   7.0   

Narman-Erzurum 30.10.1983   6.6   
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Erzincan 13.03.1992   6.6   

Gölcük-Kocaeli 17.08.1999   7.6   

Düzce-Bolu 12.11.1999   7.1   

Sultandağı-Afyon 03.02.2002   6.5   

Merkez-Van 23.10.2011   7.1  IX 

Bodrum Açıkları (Gökova Körfezi) 21.07.2017   6.5  VII 

Elazığ-Sivrice 24.01.2020   6.8 IX 

İzmir Seferihisar Açıkları 30.10.2020   6.6 VIII 

Kahramanmaraş Pazarcık  06.02.2023   7.7 XI 

Kahramanmaraş Elbistan 06.02.2023   7.6 X 

Hatay Defne 20.02.2023   6.4 IX 

Kaynak: AFAD 

Söz konusu depremlerin büyük olanları Afrika, Avrasya ve Arap plakalarının göreli hareketlerini 

karşılayan sınır faylarından kaynaklanmaktadır. Bunlardan Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay 

Sistemleri son, 150 yılda ürettikleri 7’nin üzeri büyüklükteki depremlerle binlerce insanın hayatını 

kaybetmesine neden olmuştur. 

Türkiye’nin deprem tehlikesini en belirgin olarak gösteren ve 2018 yılında yayımlanarak yürürlüğe 

giren Türkiye Deprem Tehlike Haritasına göre Türkiye topraklarının büyük bir kısmı deprem riski 

yüksek alanlarda bulunmaktadır. 

Şekil 1: Türkiye Deprem Tehlike Haritası 

 
Kaynak: AFAD 

Kuzey Anadolu Fay Sistemi  

Türkiye’nin güncel tektonik kinematiğinde önemli bir rol üstlenen Kuzey Anadolu Fayı (KAF), 

Karlıova ile Kuzey Ege Denizi arasında doğu-batı yönünde Anadolu’yu 1.400 km uzunlukta boydan 

boya kat etmektedir. Olağanüstü morfolojik özellikleri ve yıkıcı büyüklükte deprem oluşturma 
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kapasitesi nedeniyle dünyada en çok araştırmaya konu olan, dolayısıyla en iyi bilinen KAF, 

Türkiye’nin ana diri tektonik yapılarından birisidir. 

KAF tarihte büyük depremlere neden olmuştur. Doğuda 1939 Erzincan depremi ile başlayan 

deprem serisi içerisinde çoğunluğunda yüzey yırtılmasıyla sonuçlanan çok segmentli kırılmalar 

meydana gelmiştir. Bu depremlerin her birisi batısında kalan fay segmentini tetiklemiş ve bir 

sonraki depremin hazırlayıcısı olmuştur. Bu depremlerin sonuncusu 12 Kasım 1999 Düzce 

depremidir. Bu kırılma süreci, özellikle Marmara Bölgesinin büyük deprem tehlikesi altında 

olduğunu göstermektedir. 

Bu deprem serisinden 1999 yılında meydana gelen 17 Ağustos 1999 Gölcük Kocaeli Depremi ile 12 

Kasım 1999 Düzce Depremi gerek etkilediği alanın genişliği, gerekse sebep oldukları maddi 

kayıplar açısından son yüzyılın en büyük depremleridir. 

Doğu Marmara’da Kuzey Anadolu Fay Sistemi üzerinde 1999 yılında 3 ay ara ile birbirini izleyen 

bu iki büyük depremden 17 Ağustos 1999 Gölcük Kocaeli Depremi’nin büyüklüğü Mw 7.6, 12 Kasım 

1999 Düzce Depremi’nin büyüklüğü ise Mw 7.1 olarak hesaplanmıştır. 17 Ağustos depremi tüm 

Marmara Bölgesi'nde, Ankara'dan İzmir'e kadar geniş bir alanda hissedilmiş, 2010 yılında 

yayımlanan Meclis araştırma komisyonu raporuna göre 18.373 can kaybı meydana gelirken 48.901 

kişi yaralanmıştır. Depremde 285.211 ev, 42.902 iş yeri hasar görmüş, yaklaşık 16 milyon insan, 

depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Marmara depremi, gerek büyüklük, 

gerek etkilediği alanın genişliği, gerek de sebep olduğu maddi kayıplar açısından son yüzyılın en 

büyük depremlerinden biridir. Bu depremden yaklaşık üç ay sonra meydana gelen 12 Kasım 1999 

tarihinde merkez üssü Düzce olan 7.1 büyüklüğündeki deprem de çok geniş bir alanda hissedilmiş, 

bu depremde 845 can kaybı yaşanırken, 4.948 kişi yaralanmıştır. 

17 Ağustos Depremi, 1939 deprem göçünün devamı niteliğindedir. Depremin ana şoku 1967 

Depremi yüzey kırığının batısında yer almıştır. 1999 depremleri KAF Sisteminin kuzey kolu üzerinde 

meydana gelmiş ve Kocaeli Depreminde 150 km, Düzce Depreminde ise 43 km olmak üzere 

birbirini izleyen toplam 193 km uzunlukta yüzey kırığı oluşmuştur. 1999 Kocaeli depreminde çok 

parçalı yüzey faylanması gelişmiş ve yüzey kırıkları eski depremlerde oluşan yüzey faylanmalarını 

izlemiştir.  

Doğu Anadolu Fay Sistemi,  

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS), Türkiye’nin en etkin ve diri fay sistemlerinden birisidir. Anadolu 

ve Arap plakaları arasındaki sınırı oluşturan DAFS ve KAF ile birlikte Anadolu bloğunun batıya 

hareketini karşılamaktadır. Güncel GPS verileri günümüz kayma hızı oranını 11 ± 2mm/yıl 

aralığında vermektedir. DAFS, kuzeydoğuda Karlıova birleşim noktasından (Kargapazarı) başlar ve 

Çelikhan’ın batısına kadar tek bir zon halinde uzanmaktadır. Burada iki kola ayrılan fayın güney 

kolu Gölbaşı havzası ve Pazarcık kuzeyinden güneybatıda Türkoğlu kavşağına kadar devam 

etmektedir. Türkoğlu’nun güneyinde sağa sıçrayan fay Sağlık, Kocagöl ve Amik ovalarını batıdan 

sınırlayarak devam ederek Kırıkhan’ın güneyinde saçılarak sonlanmaktadır. DAFS’nin bu 

bölgesinde Sağlık ve Narlı ovalarını içine alan çöküntü havzasını doğudan Ölü Deniz Fay Zonu’nun 

Sakçagöz ve Narlı parçaları sınırlamaktadır. Narlı parçası KKD yönünde 30-40 km boyunca 

Pazarcık’ın Kuzeyinden DAFS’ye kadar uzanmaktadır. Çelikhan’ın batısından ayrılan kuzey kol ise 
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Güneydoğu Toros Dağ Kuşağının morfolojisine uyarak kuzeye dışbükey büklüm oluşturmaktadır. 

Bu kol Sürgü parçası, Çardak parçası ile Göksun’dan Güney Batıya dönerek Savrun, Çokak ve 

Toprakkale parçalarından oluşmaktadır. 

1900’lü yılların başına kadar olan tarihsel dönemde birçok büyük depreme kaynaklık eden Doğu 

Anadolu Fay Sistemi, özellikle 19. yy da sismik olarak aktif bir dönem geçirmiştir. 1789 Palu depremi 

ile başlayan 1822, 1866, 1872, 1874, 1875, 1893 depremleri ile devam eden ve son olarak geçen 

yüzyılın başında 1905 Malatya depremi ile tamamlanan bir deprem serisi oluşturmuştur. Bu 

depremden sonra 20. yy’da göreceli daha sakin bir döneme girmiş gibi görünse de 22 Mayıs 1971 

Bingöl (M=6.8), 5 Mayıs 1986 (M=5.8) ve 6 Mayıs 1986 (M=5.6) Doğanşehir depremleri son 

yüzyılda DAFS’nin ürettiği orta büyüklükteki depremlerdir.  

20. yy.’da 7’den daha büyük deprem üretmemiş olan ve neredeyse kendini unutturan DAFS’nin 

19. yüzyıla göre büyük deprem üretme açısından daha sakin geçirdiği bu dönemde dahi DAFS 

üzerinde hasar yapmış toplam 13 deprem (Ms>5,0) meydana gelmiştir. Ancak bunların hiçbiri 

Ms=6,8’den büyük olmamıştır. Bu depremlerin dış merkez dağılımları, segmentlerin sınırlarında 

yoğunlaşma eğilimi göstermektedir. 

2000’li yıllarda daha aktif bir döneme giren DAFS üzerinde sırasıyla 01.05.2003 Bingöl (Mw 6.3, 

14.03.2005) Karlıova Bingöl (Mw 5.8, 21.02.2007) Doğanyol Malatya (Mw 5.7, 08.03.2010) 

Kovancılar Elazığ (Mw 6.1, 24.01.2020) Sivrice Elazığ (Mw 6.8, 14.06.2020) Karlıova Bingöl (Mw 5.7) 

hasaryapıcı depremleri meydana gelmiştir. DAFS üzerinde en son 06.02.2023 günü, Türkiye saati 

ile 04:17'de Pazarcık (Kahramanmaraş) Mw 7.7 ve 13:24’te Elbistan (Kahramanmaraş) Mw 7.6 

depremleri gerçekleşmiştir.  

Kurumsal Yapılanma 

1999 Marmara Depremi öncesinde afet yönetimine ilişkin sorumluluk Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığına bağlı olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığına bağlı Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü ve Başbakanlığa bağlı Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü arasında 

paylaşılmıştır. Ayrıca, sivil savunma, İl Sivil Savunma Müdürlükleri aracılığıyla il bazında da 

örgütlenmiştir.  

Bu birimler, 2009 yılında yapılan düzenlemeyle kapatılarak görev ve sorumlulukları Başbakanlığa 

bağlı olarak kurulan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) altında tek bir kurumda 

toplanmıştır. Ayrıca İl Sivil Savunma Müdürlükleri yerine İl Özel İdaresi bünyesinde Valiye bağlı İl 

Afet ve Acil Durum Müdürlükleri oluşturulmuştur. Kamu kurum ve kuruluşlarında bulunan 

Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimleri ise kaldırılmıştır. Ayrıca, bakan düzeyinde 

Afet ve Acil Durum Yüksek Kurulu; kurum yöneticileri düzeyinde Afet ve Acil Durum Koordinasyon 

Kurulu ile kuruluş temsilcilerinden oluşan ve AFAD Başkanı başkanlığında görev yapması beklenen 

Deprem Danışma Kurulu oluşturulmuştur. 

2011 yılında yürürlüğe giren Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP-2023), depremlerin 

neden olabilecekleri fiziki, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik zarar ve kayıpları önlemek veya 

etkilerini azaltmak ve depreme dirençli, güvenli, hazırlıklı ve sürdürülebilir yeni yaşam çevreleri 

oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. UDSEP-2023’te yer alan eylemlerin hayata geçirilmesi için 

önemli adımlar atılmıştır. 
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AFAD, 2018 yılında 4 No.lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığına bağlanmış ve 

görevleriyle ilgili konularda kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, Türkiye 

Kızılay Derneği ve konu ile ilgili diğer sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar 

ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla yetkili kılınmıştır. Kararnameyle, 5902 sayılı Kanunda 

görevlendirilen kurullar kaldırılmış, 67 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afet ve Acil Durum 

Kurulu oluşturulmuştur.  

2011 yılında Türkiye Afet Risklerinin Azaltılması Platformu kurulmuştur. Platformla, afet ve acil 

durumlara ilişkin ülke düzeyinde tehlikelerin önlenmesi, toplumun afetlere duyarlılığının 

artırılması, risk azaltma çalışmalarının sürekliliğinin sağlanması, risk azaltmanın her düzeyde plan, 

politika ve programlara entegrasyonun sağlanması amaçlanmıştır. Platform, ilgili kamu kurum ve 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör, 

medya temsilcilerinden oluşan 73 kişilik üst düzey üyeden oluşmaktadır.  

AFAD’ın teşkilat yapısı 9 Haziran 2022’de yayımlanan 103 Sayılı Kararname ile tekrar değiştirilmiştir. 

Günümüzde AFAD, merkez teşkilatının yanı sıra illerde doğrudan valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum 

Müdürlükleri ile 16 ilde bulunan Afet ve Acil Durum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

vasıtasıyla çalışmalarını yürütmektedir. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının (ÇŞİDB) da afet öncesi ve sonrasına ilişkin yetki, 

görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bakanlık; yerleşmeye, çevreye ve yapılaşmaya dair 

mevzuatı hazırlama, kentsel dönüşüm, yapı denetimine ilişkin iş ve işlemler, mesleki hizmetlerin 

gelişmesini sağlama, mekânsal planlama, yer bilimsel etüt çalışmaları ve coğrafi bilgi sistemlerine 

ilişkin faaliyetler, hasar tespit çalışmaları, enkaz kaldırma, altyapı çalışmaları, hasarlı binaların yıkımı, 

çevre kirliliğinin önlenmesi ve doğanın korunması, iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin faaliyetler 

yürütmektedir. 

Büyükşehir belediyeleri ise, imar mevzuatına göre kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, 

sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen 

çevre düzeni planı yapmakla sorumludur. Arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca 

bölge tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme 

alanlarının gelişme yön ve büyüklükleriyle ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, 

ulaşım sistemlerini içeren nazım imar planları da büyükşehir belediyelerinin sorumluluk 

alanındadır. İlçe belediyeleri ise; yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina 

yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi gibi 

yapılaşma koşulları ile taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kentsel, 

sosyal ve teknik altyapı alanlarını belirleyen uygulama imar planını yapmakla yükümlüdür.  

Büyükşehir belediyesi olmayan illerde belediyeler nazım ve uygulama imar planını yapmakla 

sorumluyken çevre düzeni planının yapımından ÇŞİDB sorumludur.  

Öne Çıkan Yasal Düzenlemeler 

1999 Marmara depremi sonrasında deprem risklerinin azaltılmasına yönelik olarak mevzuatta 

önemli değişiklikler yapılmıştır.  
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Eylül 2000’de yürürlüğe giren 587 sayılı Zorunlu Deprem Sigortasına Dair Kanun Hükmünde 

Kararname ile meskenler için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) yapmak üzere Doğal Afet Sigortaları 

Kurumu (DASK) kurulmuştur. 2012 yılında yürürlüğe giren 6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu ile 

ZDS kanunlaştırılarak deprem nedeniyle ortaya çıkan yangın, infilak, tsunami ve yer kayması 

sonucunda oluşan maddi zararlar da sigorta kapsamında karşılanmaya başlanmıştır. Kanun 

gereğince ZDS’yle; tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa 

edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, bu binaların 

içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve afetler 

nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler güvence kapsamına 

alınmıştır. ZDS belediye sınırları içinde kalan meskenlere yönelik geliştirilmiştir. Köy nüfusuna 

kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar 

ZDS kapsamında değildir. ZDS’yle deprem ve depremden kaynaklanan risklere karşı, sigortalı 

konut sahiplerine bina zararını en hızlı şekilde tazmin edecek güvence sağlanmaktadır. ZDS’yle 

deprem hasarlarının karşılanması için uzun vadeli kaynak birikiminin sağlanması, iyileştirme 

sürecinde devletin mali yükünün azaltılması ve mali yükümlülüğün sigorta yoluyla uluslararası 

reasürans ve sermaye piyasalarına dağıtılması hedeflenmektedir. 

2001 yılında yürürlüğe giren ve 19 pilot ilde uygulanan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 

yaklaşık 9 yıl süren pilot uygulama sonucunda 2011 yılından itibaren Türkiye genelinde 

uygulanmaya başlanmıştır. Denetim faaliyetlerinin daha iyi yürütülmesini sağlayabilmek amacıyla 

2018 yılında değişiklikle yapı denetiminin daha bağımsız ve etkin çalışmasına yönelik hükümler 

getirilmiştir. 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği, deprem sonrasında tespit edilen yeni bulgular ve ihtiyaçlar 

doğrultusunda 2007 ve 2018 yıllarında iki kez güncellenmiştir. 2019 yılında yürürlüğe giren Türkiye 

Bina Deprem Yönetmeliği, yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm 

binaların ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı ve 

yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi ve 

güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve asgari koşulları belirlemektedir. Yönetmeliğin, yapının 

bulunduğu deprem bölgesi ve zemin özellikleri dikkate alınarak yapıların depreme dayanıklı 

tasarımı ve yapımı için asgari koşulları belirtmesi bakımından inşaat, mühendislik-mimarlık, teknik 

müşavirlik ve müteahhitlik hizmetleri sektöründe kritik bir yeri bulunmaktadır. Aynı tarihte Bakanlar 

Kurulunun 2018/11275 sayılı Türkiye Deprem Tehlike Haritası ve Parametre Değerleri Hakkında 

Kararı da yayımlanarak Türkiye Deprem Tehlike Haritası yenilenmiştir.  

2012 yılında yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında 

Kanunla afet riski altındaki alanlarla bu alanlar dışındaki riskli yapıların bulunduğu arsa ve 

arazilerde, fen ve sanat norm ve standartlarına uygun, sağlıklı ve güvenli yaşama çevrelerini teşkil 

etmek üzere iyileştirme, tasfiye ve yenilemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.  

2014 yılında yayımlanan Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinde mekânsal planlarda afet ve 

jeolojik verilerin esas alınacağı hükmü yer almaktadır. Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek olduğu 

yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri veya 

sakınım planlaması çalışmalarının yapılması, afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı 

tedbirlerin planlarda esas alınması gerektiği yönünde düzenlemeler mevcuttur. 
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2019 yılında yayımlanan Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında 49 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 

ile acil, afet ve olağanüstü durumlara ilişkin coğrafi veri üretim ve paylaşım esaslarını belirlemek 

görevi ile yine aynı kararnamede tanımlanmış olan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında 

teşkil edilen, Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemi Kuruluna verilerek coğrafi verilerin üretimi ve paylaşımı 

konusundaki koordinasyon yeni bir yapıya kavuşturulmuştur. 

2.2 Türkiye Afet Yönetim Sistemi ve Planlaması 
Ulusal ve uluslararası alanda gerçekleşen afet risk azaltmaya yönelik gelişmeler gerek gelişmiş 

gerekse gelişmekte olan tüm ülkeler için kapsamlı bir afet risk azaltma sisteminin ne derece hayati 

olduğunu gözler önüne sermektedir. Bu çerçevede AFAD tarafından hazırlanmış ve hazırlanmakta 

olan afet risk yönetimi planlama sisteminde önemli yer tutan planların ilişkisel gösterimi aşağıdaki 

şekilde sunulmaktadır.  

Şekil 2: Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetim Sistemi 

 

Ülkemizde yaşanan afetlerden elde edilen tecrübeler doğrultusunda afetlere etkin müdahaleyi 

sağlamak amacıyla 2014 yılında Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) hazırlanmıştır. TAMP ile, afet 

ve acil durumlara ilişkin müdahale çalışmalarında görev alacak çalışma grupları ve koordinasyon 

birimlerinin rolleri ve sorumlulukları tanımlanmış; afet öncesi, sırası ve sonrasındaki müdahale 

planlamasının temel prensipleri belirlenmiştir. TAMP, ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekte 

afet ve acil durumlara müdahalede görev alacak bakanlık, kurum ve kuruluşlar, özel sektör, Sivil 

Toplum Kuruluşları (STK) ve gerçek kişileri kapsamaktadır. TAMP’ın bütünleşik planlama yaklaşımı 

ve modüler yapısıyla afet sırasındaki operasyon risklerini en aza indirecek bir sistem 

hedeflenmiştir. 2014-2022 yılları arasında yaşanan afetlerden edinilen tecrübeler ve ihtiyaçlar 

ışığında TAMP 2022 yılında güncellenerek yayımlanmıştır. Planda 28 hizmet grubunun 

koordinasyon birimlerinin rolleri uzmanlık alanlarına uygun olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizdeki 

afetlere müdahale süreci AFAD’ın koordinasyonunda TAMP yönergesi ile yürütülmektedir. 

Sorumlu ve ilgili tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi, ilgili kurum ve kuruluşların koordinasyon 

içinde çalışması, belirlenen eylem ve hedeflerin zamanında, planın genel prensiplerine uygun 

şekilde gerçekleştirilmesi, TAMP’ın etkin bir şekilde işlemesi için ön koşuldur.  
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AFAD koordinasyonunda hazırlanan Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (TARAP, 2022-2030) 

ülkemizde yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet için risk azaltma çalışmalarını yapacak kamu 

kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, STK’lar, üniversitelerle ilgili hedef, amaç, 

eylemleri belirlemektedir. Sendai Çerçevesinde (2015-2030) yer alan ve uluslararası kabul gören 

stratejik öncelikler TARAP’ın da stratejik önceliklerini oluşturmuştur. TARAP’da 11 farklı afet 

türünde 17 amaç, 66 hedef ve 227 eylem yer almaktadır. TARAP’da depremlerle ilgili olarak 7 hedef 

29 eylem bulunmaktadır. Bunlar; Türkiye’nin kabuk yapısı ve modelinin belirlenmesi, diri fay 

zonlarındaki yerkabuğu deformasyonlarının izlenmesi, sıvılaşma potansiyeli haritaları, yerel ölçekli 

zemin büyütme potansiyeli haritalarının hazırlanması gibi deprem risklerinin azaltılmasına yönelik 

eylemlerdir.  

İl Afet Risk Azaltma Planları (İRAP); illerde güvenle yaşamak, afetlerden dolayı oluşabilecek can, 

mal vb. kayıpları azaltmak/önlemek, afet risk azaltma bilincini oluşturmak, paydaşlar arasındaki iş 

birliğini artırmak, afet sonrasında müdahale ve afet sonrasında iyileştirme için yapılan harcamaları 

azaltmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. 2021 yılında tüm iller için 

tamamlanan İRAP’larda toplamda 222 amaç, 1.364 hedef ve 12.925 eylem belirlenmiştir. 81 il 

eylemleri önceliklendirilerek 2.321 eylem kırmızı (öncelikli) eylem olarak belirlenmiştir. İRAP’larda 

deprem etki alanı içerisinde yer alan illerin eylem sayı detayları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

Tablo 10: İRAP’larda Deprem Etki Alanı İçerisinde Yer Alan İllerin Eylem Sayıları 

İl Toplam Eylem Sayısı Kırmızı Eylem Sayısı Deprem Eylemi 

Adana 231 8 21 

Adıyaman 107 5 28 

Diyarbakır 102 9 49 

Elâzığ 87 19 69 

Gaziantep 98 9 45 

Hatay 203 9 41 

Malatya 191 65 89 

Kahramanmaraş 215 11 85 

Şanlıurfa 49 21 15 

Kilis 91 8 35 

Osmaniye 129 9 26 

Bölge Toplamı 1503 173 503 

Kaynak: AFAD 

İyileştirme, afetlere müdahalenin ardından gelen normal hayata dönüşü ve uzun vadeli yeniden 

yapılanmayı kapsayan, bir sonraki afetlere ilişkin risklerin azaltıldığı süreç olarak kabul 

edilmektedir. Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı (TASİP) ise, bu sürecin etkin şekilde 

yönetilmesini planlamak üzere hazırlanmaktadır. Henüz taslak aşamasında olan TASİP’le afet 

sonrası iyileştirme çalışmalarının planlı ve sistematik hale getirilmesi, önceliklendirme yapılarak 

kaynakların etkin kullanımının sağlanması, uygulamaların etkin bir şekilde izlenmesi ve 

değerlendirilmesi ile harcamalara ilişkin raporlama yapılması amaçlanmaktadır. TASİP Uygulama 

Planı (TASİP-UP) ise planın afet meydana geldikten sonra hazırlanan bölümüdür. Söz konusu plan, 

üç ayrı form ile ülkemizde her büyüklükteki yerleşim biriminde yaşanan her tür ve ölçekteki afet 

sonrasında, iyileştirmeye ve yeniden yapılanmaya yönelik faaliyetlerin planlanması, uygulanması 

ve izlenip değerlendirmesine olanak vermektedir. TASİP; afet sonrası yürütülecek iyileştirme 
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çalışmaları kapsamında belirlenen, 10 sektör ve 39 temel görev alanı, bunlardan sorumlu kurumlar 

ile amaç-strateji-eylemlerden oluşmaktadır.  

2.3 Büyük Afet 
6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye saati ile 04:17'de ve 13:24’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın 

Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan Mw7.7 (odak derinlik=8.6km) ve Mw7.6 (odak derinlik=7km) 

büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir. 20 Şubat 2023 tarihinde ise, Türkiye saatiyle 

20:04'te merkez üssü Hatay Yayladağı olan Mw 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.  

DAFS üzerinde meydana gelen depremlerin dış merkezleri ve artçı dağılımları analiz edildiğinde; 

Pazarcık merkez üslü depremin Kuzey Doğuda Çelikhan Pütürge arasından DAFS’ın Erkenek 

(Çelikhan-Gölbaşı arası 65km), Gölbaşı (Gölbaşı-Türkoğlu arası 90 km), Amanos (Türkoğlu-

Kırıkhan arası 110km) parçalarını içine alan bir hat ile Ölüdeniz Fay Sisteminin kuzey ucundaki Narlı 

parçasını kırdığı; Elbistan dış merkezli ikinci depremin ise Çardak Fayı ile Doğanşehir Fay Zonu ile 

ilişkili olduğu yapılan saha gözlemleri ile anlaşılmıştır. 

Şekil 3: Deprem Bölgesi Fay Hatları 

 
Kaynak: AFAD 

Yaşanan depremler sonucunda, Doğu Anadolu Fay Hattı üzerindeki 11 ilde 48 binden fazla insan 

hayatını kaybetmiş, yarım milyondan fazla bina yıkılmış ya da ağır hasar almış ve önemli maddi 

kayıplar oluşmuştur.  

Başta İTÜ ve ODTÜ olmak üzere çeşitli kurumlarca yapılan analizlere göre binaların enkaz haline 

gelmesinde; yer hareketinin şiddeti, temellerin oturduğu zeminlerin taşıma kapasitelerinin düşük 

olması, binaların tasarım ve yapım kalitesindeki eksiklikler, binaların yaşı, mevzuata uygun olarak 

inşa edilmemiş olmaları ve bitişik nizamda inşa edilen binaların kat seviyelerinin farklı olmaları gibi 

faktörlerin yıkım açısından öne çıkan belirleyici unsurlar olduğu tespit edilmiştir. 
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Tablo 11: Depremden Etkilenen İllerde Toplam Bina Sayısı 

İl Mesken İşyeri Kamu Diğer Genel Toplam 

Adana 404.502 29.920 8.916 7.779 451.117 

Adıyaman 107.242 5.765 4.370 3.119 120.496 

Diyarbakır 199.138 11.412 11.964 3.165 225.679 

Elazığ 106.569 7.221 2.872 7.051 123.713 

Gaziantep 269.212 22.829 5.480 8.162 305.683 

Hatay 357.467 33.511 10.382 5.489 406.849 

Kahramanmaraş 219.351 12.358 6.879 4.565 243.153 

Kilis 33.399 1.526 1.651 736 37.312 

Malatya 159.896 8.370 6.670 4.051 178.987 

Osmaniye 128.163 9.428 3.105 2.384 143.080 

Şanlıurfa 347.902 18.847 11.790 4.089 382.628 

Bölge Toplamı  2.332.841 161.187 74.079 50.590 2.618.697 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, MAKS 

Depremden etkilenen 11 ilde 6 Mart 2023 tarihi itibarıyla 1.712.182 binada hasar tespit çalışması 

yapılmıştır. Buna göre; 35.355 binanın yıkılmış, 17.491 binanın acil olarak yıkılması gerektiği ve 

179.786 binanın ağır, 40.228 binanın orta ve 431.421 binanın az hasarlı olduğu tespit edilmiştir. 

Yıkılan veya büyük hasar gören binaların arasında mesken olarak kullanılanların dışında tarihi ve 

kültürel yapılar, okullar, idari binalar, hastaneler, oteller de bulunmaktadır. 

Tablo 12: Hasar Tespiti Yapılan Bina Sayısı (6 Mart 2023) 

İcmal Bina Sayısı Bağımsız Bölüm 

Hasarsız 860.006 2.387.163 

Az hasarlı 431.421 1.615.817 

Orta hasarlı 40.228 166.132 

Ağır hasarlı 179.786 494.588 

Yıkık 35.355 96.100 

Acil yıkılacak 17.491 60.728 

Tespit yapılamadı 147.895 296.508 

Toplam 1.712.182 5.117.036 

Kaynak: ÇŞİDB  

Konut inşaatlarında kaliteli üretim, yapı stokunun depreme dayanıklılığının değerlendirilmesi ve 

güçlendirilmesi, imar planlarının ilke ve standartlarının afete duyarlı niteliğe kavuşturulması için 

tedbirler alınmaya çalışılsa da kaçak yapılar başta olmak üzere yerleşme sorunlarının istenen 

düzeyde çözülmesi mümkün olamayabilmektedir.  

Türkiye’de, yerleşme alanlarına ilişkin kararların verildiği mekânsal planlar, kapsadıkları alan ve 

amaçları açısından Mekânsal Strateji Planlarına uygun olarak ve Çevre Düzeni Planları, Nazım İmar 

Planları ve Uygulama İmar Planlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Büyükşehir belediyesi olan 

illerde; çevre düzeni planı ve nazım imar planı büyükşehir belediyeleri tarafından, uygulama imar 

planı ilçe belediyeleri tarafından yapılmaktadır. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise; nazım 

ve uygulama imar planları il belediyeleri, çevre düzeni planları ÇŞİDB tarafından yapılmaktadır.  
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Mekânsal plan yapımı ve hazırlanmasında yetki ve sorumluluklar, belediye meclisinin plan onay 

yetkisinde olup onay sonrasında alınan teknik kararlarda değişiklik yapılamamaktadır. (2013/17 

sayılı Genelge kapsamında ÇŞİDB yapılan her imar planı değişikliğine ilişkin teknik incelemeyi ve 

raporlamayı yapmaktadır. Ancak, bu teknik kararların belediye meclisi kararları üzerinde değiştirici 

bir etkisi olamamaktadır) Ayrıca, teknik kapasite ve personel yetersizlikleri, kentsel verileri (bina, 

mülkiyet, plan, ruhsat, jeolojik etüt, dere yatağı vb.) içeren bilgi sistemlerinin yetersizliği gibi 

nedenlerle de imar planlarında doğru plan kararları alınamamakta, afet riskine açık yapılaşmaları 

içeren kentsel dokular oluşabilmektedir.  

Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 8. maddesinde “Afet ve diğer kentsel risklerin yüksek 

olduğu yerleşmeler veya yapılı kentsel çevre için, gerekli görülmesi halinde kentsel risk analizleri 

veya sakınım planlaması çalışmaları yapılır. Afet ve diğer kentsel riskler için yapılmış risk azaltıcı 

tedbirler planlarda esas alınır.” şeklinde yer alan düzenlemede mekânsal planlarda “risk azaltma” 

ve “sakınım önlemleri” kavramlarına yer verilmiştir. Söz konusu mevzuatta risk azaltıcı tedbirlerin 

planlarda hangi kriterlere göre esas alınacağına ve yer bilimsel etütlerin sonuç verilerinin mekânsal 
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planlara nasıl aktarılacağının belirginleştirilmesi, önlemlere ilişkin koşulların sonraki aşamalarda 

izlenmesi ve denetlenmesini kolaylaştıracaktır. 

Ülkemizde afet riski taşıyan alanların ve yapıların dönüşümü/yenilenmesi amacıyla yürütülen 

kentsel dönüşüm çalışmalarına bakıldığında, şehirlerde özellikle çok eski konut alanlarında 

finansman, mülkiyet vb. sorunlar nedeniyle yenileme çalışmalarının istenilen hızda 

gerçekleştirilemediği görülmektedir.  

 

6306 sayılı Kanun kapsamında depremin yaşandığı illerde toplam 37 riskli alan (1.237 ha) ilan 

edilmiştir. Bu riskli alanlarda yer alan 83.634 riskli yapının 17.686’sının yıkımı gerçekleştirilmiştir. 

Parsel bazlı riskli yapı tespiti kapsamında ise toplam 64.033 yapı, riskli tespit edilmiş ve yıkılmıştır.  

Tablo 13: Deprem Bölgesindeki Riskli Alan ve Yapı Dağılımı 

İl Riskli Yapı Sayısı 

Riskli Alan 

Alan Adet 

Bağımsız Birim 

Adet 

Yıkılan Birim 

Adet 

Adana 9.882 8 15.342 455 

Adıyaman 2.683 3 1.642 97 

Diyarbakır 3.385 3 23.518 3.784 

Elazığ 19.967 7 8.160 6.349 

Gaziantep 999 4 22.844 5.105 

Hatay 9.612 2 6.215 250 

Kahramanmaraş 5.584 3 3.995 1.149 

Kilis 37 0 0 0 

Malatya 4.999 5 1.071 484 

Osmaniye 1.009 0 0 0 

Şanlıurfa 5.876 2 847 13 

Bölge Toplamı 64.033 37 83.634 17.686 

Kaynak: ÇŞİDB  
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Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli yapıların yenilenmesi, finansmanını emsal 

artırımına dayalı olarak oluşturan alanlarda parçacıl olarak gerçekleştirilmiştir. Bu durum yapı 

yoğunluğu yüksek yeni konut alanlarının oluşmasına yol açmıştır. 
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3 Acil Müdahale Sürecinde Alınan Tedbirler  
Arama kurtarma faaliyetlerinin ve sonrasındaki çalışmaların hızla yürütülebilmesi için Anayasanın 

119’uncu maddesine dayanarak deprem bölgesindeki illerde 8 Şubat 2023 tarihinde 3 ay süreyle 

Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiştir. Acil ve hayati ihtiyaç malzemelerinin karşılanması, tehlike 

riski olan binaların yıkılması, yıkılma riski olan binaların bulunduğu alanlara girişin sınırlandırılması 

gibi işlerin OHAL kapsamında ivedilikle gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır.  

Depremler sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların ortadan kaldırılması için çalışmalar 

sürdürülmektedir. Bu kapsamda, afetten etkilenenlerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için 

müdahale ve erken iyileştirme çalışmaları yürütülmektedir. 

Depremin ardından bölgede, afette ihtiyaç duyulan hizmetlerin yürütülebilmesi için 2023 yılı Mart 

ayı başına kadar 35.250’si arama kurtarma personeli olmak üzere, kamu görevlileri, STK’lar, 

uluslararası arama kurtarma personeli ve gönüllüler dâhil olmak üzere toplam 271.060 personel 

görev yapmıştır. Bölgede 18.048 iş makinesi görev yapmaya devam etmektedir. Çalışmalarda 75 

uçak ve 108 helikopter kullanılmıştır.  

Afet bölgesinde kurulan 332 çadır kent ve 360.167 çadırla 1.440.668 kişiye barınma hizmeti 

verilmektedir. Bölgede, 189 konteyner kentin oluşturulması ve 90.914 konteynerin alt yapı ve 

kurulum çalışmaları sürdürülmektedir. Konteynerlerde 34.120 kişiye barınma hizmeti verilmektedir. 

Barınma alanlarında, ilave 2.284 mobil duş ile 5.058 tuvalet konteyneri kullanıma sunulmuştur. 

Depremin etkilediği bölgede toplam 1.593.808 kişiye barınma hizmeti verilmektedir. Diğer illerde 

ise, afetten etkilenen 329.960 kişiye barınma hizmeti sağlanmaktadır. Afetten etkilenen 

vatandaşların geçici barınma ve beslenme ihtiyaçlarının karşılanması için ayrıca ülke genelinde 

pansiyonlar, öğretmenevleri, oteller, yazlıklar ve bağ evleri gibi imkânlardan da faydalanılmıştır.  

 

Türkiye çapında, AFAD Gönüllülük Sisteminde kayıtlı 1.339.150 gönüllü bulunmaktadır. Bu 

gönüllülerden 199.931 adedi zorunlu çevrimiçi eğitimlerini tamamlamış, 21.652 gönüllü de saha 

eğitimlerini tamamlayarak Destek AFAD Gönüllüsü olmuştur. Deprem bölgesinde, 32.819 AFAD 
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gönüllüsü çadır kurulumu ve sökülmesi, malzeme dağıtımı ve tasnifi ile insani yardım konularında 

destek sağlamıştır. 

Deprem bölgesinde, beslenme ihtiyacının karşılanması için Türk Kızılayı, AFAD, Milli Savunma 

Bakanlığı (MSB), Jandarma Genel Komutanlığı ve STK'lar tarafından gönderilen 369 mobil mutfak 

kurulmuştur.  

Deprem sonrasında, AFAD, ÇŞİDB ve Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) başta olmak üzere kamu 

kurumlarının acil harcamalarını karşılayabilmek amacıyla acil yardım ödeneği kullanılmış ve ilk 

etapta 87 milyar TL tutarında kaynak ayrılmıştır. 

Tablo 14: 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanunu Kapsamında Yapılan Ekleme İşlemleri 

İdare Adı Ekleme 

Tutarı 

(Milyar TL) 

Açıklama 

AFAD 50,0 

Depremden etkilenen illerde yaşayan ailelere ayni ve nakdi yardım yapılabilmesi ve 

deprem zararlarının giderilmesi için gerekli her türlü faaliyet, iş ve işlemlerin 

gerektirdiği ödenek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla ödenek ekleme işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

ÇŞİDB 5,5 

Depremlerden etkilenen illerde mevcut yerleşim yerlerinde oluşan altyapı hasarlarının 

giderilmesi, yeni yerleşim alanlarının belirlenmesi, jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının 

hazırlanması, zemin etütlerinin yapılması, imar ve parselasyon planlarının yapılması 

ile 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 

kapsamındaki hak sahiplerine kira, taşınma ve eşya yardımları için ödenek ekleme 

işlemi gerçekleştirilmiştir. 

AFAD  30,0 
Depremlerden etkilenen illerde TOKİ aracılığıyla yapılacak afet konutlarına ilişkin 

ödemeler için TOKİ’ye aktarılmak üzere ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

TOB 1,5 

16/2/2023 tarihli ve 6808 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 6/2/2023 tarihinde meydana 

gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen illerde hayvancılık 

faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, verimliliğini artırmak ve hayvan sağlığı ile 

refahını temin etmek amacıyla, yem desteği yapılması düzenlenmiştir. Yapılacak 

destek ödemelerinde kullanılmak üzere ödenek ekleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: SBB 

Depremden etkilenen hanehalkına yönelik yapılan ayni ve nakdi yardımlar dolayısıyla toplam 128 

milyar TL tutarında bir kaynağa ihtiyaç duyulacağı tahmin edilmektedir:  

 Hane başına yapılan 10 bin TL tutarındaki destek ödemesi tutarının toplamda 19,3 milyar 

TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

 Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan hane halkına 15 bin TL taşınma yardımı ve 

bunlardan ev sahibi olana aylık 5 bin TL, kiracı olana aylık 3 bin TL olmak üzere bir yıllık 

yapılacak kira yardımlarının toplam tutarının 33 milyar TL’yi bulacağı öngörülmektedir.  

 Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için yapılacak olan 100 bin TL 

tutarındaki yardım ile deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden 

depremzedelere yapılan yakıt yardımının toplam tutarının 2,2 milyar TL’ye ulaşacağı 

tahmin edilmektedir.  

 Depremden etkilenen depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme 

(battaniye, yatak, yastık çarşaf seti, ısıtıcı vb.) ve konteyner alımı için yapılacak harcamaların 

25 milyar TL’ye ulaşacağı tahmin edilmektedir.  

 Depremzedelerin konaklama ve iaşe giderleri için tahmini olarak 40,5 milyar TL harcama 

yapılacağı değerlendirilmektedir.  
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 Diğer harcamaların ise yaklaşık 10 milyar TL tutarında olacağı tahmin edilmektedir.  

Ülke çapında, afet anında ihtiyaç duyulacak malzemelerin zamanında ulaştırılabilmesini sağlamak 

amacıyla merkezi illerde AFAD’ın 27 afet bölgesel lojistik deposu ve 54 lojistik destek deposu; Türk 

Kızılayının ise 35 lojistik deposu bulunmaktadır. Bunlara ilaveten özellikle büyük şehir belediyeleri 

olmak üzere yerel yönetimlerin de çadır, battaniye gibi acil ihtiyaç malzeme depoları 

bulunmaktadır. Kahramanmaraş depremlerinde bu depolarda yer alan malzemeler vatandaşların 

kullanımına sunulmuştur.  

Depremden etkilenen 11 ildeki DASK poliçe sayısı 1.143.249’dur. ÇŞİDB’nin yaptığı yıkık, acil 

yıkılacak ve ağır hasarlı bina hasar tespitleri DASK tarafından da kullanılmaya başlanılarak yıkık 

binalar için tazminat süreçleri başlatılmıştır. 2023 Mart başı itibarıyla, yapılan hasar ihbar sayısı 

326.895’e, ödenen tazminat tutarı ise 2,0 milyar TL’ye ulaşmıştır. 

Tablo 15: DASK İhbar Dağılımı 

Hasar Boyutu Adet Oran (%) 

Ağır 23.197 7 

Pert 12.590 4 

Hafif 268.794 82 

Orta 22.314 7 

Genel Toplam 326.895 100 

Kaynak: DASK. İhbar sırasında sigortalı beyanı esas alınmıştır. 
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4 Hasar ve Maliyetler 

4.1 Sosyal Sektörler 

4.1.1 Konut  

4.1.1.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

2022 yılı itibarıyla deprem bölgesinden etkilenen 11 ilin toplam nüfusu, Türkiye nüfusunun yüzde 

16,4’üne tekabül etmektedir. Deprem bölgesinde 3.029.422 hane halkı bulunmakta olup ortalama 

hanehalkı büyüklüğü 3,5 kişidir. Türkiye’nin ortalama hanehalkı büyüklüğünün aynı dönemde 3,2 

kişi olduğu dikkate alındığında bölgedeki illerde hanede yaşayan kişi sayısı Türkiye ortalamasının 

üzerindedir.  

Türkiye’nin toplam konut stokunun yüzde 14,05’lik bölümü deprem bölgesindeki 11 ilde 

bulunmaktadır. Depremden etkilenen illerde mevcut konut stoku aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 

Tablo 16: Depremden Etkilenen İllerde Konut Sayısı (2021) 

İl Konut Sayısı 

Adana 972.561 

Adıyaman 216.744 

Diyarbakır 563.295 

Elazığ 292.406 

Gaziantep 893.558 

Hatay 847.380 

Kahramanmaraş 481.362 

Kilis 74.976 

Malatya 345.536 

Osmaniye 243.436 

Şanlıurfa 718.063 

Bölge Toplamı 5.649.317 

Türkiye 40.200.000 

Kaynak: TÜİK, UAVT, MAKS. 

2021 Nüfus ve Konut Sayımına göre ülkemizde hanehalkının yüzde 60,7'si oturduğu konutun 

sahibiyken; yüzde 27,6'sı oturduğu konutta kiracıdır. Lojmanda oturan hanehalkının oranı yüzde 

0,9 ve oturduğu konutun sahibi olmayan fakat kira da ödemeyen hanehalkı oranı yüzde 8,4'tür. 

Konuttaki mülkiyet durumu açısından deprem bölgesindeki illerin görünümü ise aşağıdaki tabloda 

yer almaktadır. 
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Tablo 17: Depremden Etkilenen İllerde Hanehalkının Konuttaki Mülkiyet Durumları (2021) 
İl Konutta 

İkamet 

Eden Hane 

Halkı Sayısı Ev Sahibi Sayısı 

Ev 

Sahibi 

Oranı Kiracı Sayısı 

Kiracı 

Oranı Diğer* 

Adana  632.875  357.430 56,5 163.758 25,9  111.688 

Adıyaman  155.300  98.012 63,1 40.705 26,2  16.583 

Diyarbakır  394.867  245.655 62,2 109.581 27,8  39.630 

Elazığ  173.836  114.463 65,8 40.522 23,3  18.850 

Gaziantep  522.947  290.044 55,5 188.756 36,1  44.148 

Hatay  449.151  294.845 65,6 93.831 20,9  60.476 

Malatya  230.499  156.250 67,8 45.010 19,5  29.240 

Kahramanmaraş   311.458  206.833 66,4 68.669 22,0  35.956 

Kilis  40.020  25.083 62,7 10.743 26,8  4.195 

Osmaniye 156.199 105.087 67,3  31.253 20,0  19.859 

Şanlıurfa  411.421  274.185 66,6  102.241 24,9  34.995 

Bölge Toplamı 3.478.573 2.167.887 62,3 895.069 25,7 415.620 

Türkiye  25.329.833 15.384.812 60,7 6.991.720 27,6 2.953.301 

Kaynak: TÜİK, Nüfus ve Konut Sayımı, 2021; TÜİK, Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021. *Diğer kategorisinde 

lojmanda oturanlar, ev sahibi olmayan ama kira da ödemeyenler ile bilinmeyenler yer almaktadır.  

Deprem bölgesindeki 11 ilde konut sahipliği Türkiye ortalamasının üzerindedir. Deprem bölgesi 

illerinden yalnızca Adana ve Gaziantep’te konut sahipliği hem bölge ortalamasının hem de Türkiye 

ortalamasının altında kalmaktadır. 2021 Bina ve Konut Nitelikleri Araştırmasına göre deprem 

bölgesindeki 11 ilin bina inşa yılına göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

Tablo 18 İkamet Edilen Binanın İnşa Yılına Göre Hanehalkı Oranı (2021) 

İl 

Bina İnşa Yılı (%) 

1980 ve Öncesi 1981-2000 2001 ve Sonrası Bilinmeyen 

Adana 13,0 34,8 38,7 13,5 

Adıyaman 8,7 23,6 52,3 15,4 

Diyarbakır 6,5 26,6 58,1 8,8 

Elazığ 10,0 23,6 52,8 13,6 

Gaziantep 6,6 25,9 51,6 15,9 

Hatay 13,5 32,6 50,0 3,9 

Malatya 11,7 26,9 58,1 3,3 

Kahramanmaraş  11,2 21,7 52,3 14,9 

Kilis 14,0 28,1 48,4 9,5 

Osmaniye 10,5 25,7 46,5 17,3 

Şanlıurfa 5,5 18,5 61,0 14,9 

Bölge Toplamı 10,0 27,6 51,1 11,3 

Türkiye  12,6 30,9 47,4 9,1 

Kaynak: TÜİK, Bina ve Konut Nitelikleri Araştırması, 2021. 

Tablodan görüleceği üzere 1980 ve öncesi yıllarda inşa edilen binalarda yaşayan hanehalkı oranı 

Türkiye genelinde yüzde 12,6 iken; deprem bölgesinde yüzde 10 düzeyindedir. Bu oran 

bakımından Adana, Hatay ve Kilis, Türkiye ortalamasının üzerinde kalmaktadır. 1981-2000 yılları 

arasında inşa edilen konutlarda yaşayan hanehalkı oranı ülke geneli için yüzde 30,9 iken; 11 il 

ortalaması yüzde 27,6’dır. Bu dönemde inşa edilen binalarda oturan hanehalkı oranı Adana ve 

Hatay’da Türkiye ortalamasının üzerindedir. 2001 ve sonrasında inşa edilen binalarda ikamet eden 

hanehalkı oranı bakımından Türkiye ortalaması yüzde 47,4 iken; deprem bölgesi ortalaması yüzde 
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51,1’dir. Bu kategoride Adana, Hatay, Kilis ve Osmaniye, Türkiye ortalamasının altında kalmaktadır. 

Adana, Hatay ve Kilis’te yapı stokunun nispeten daha eski olduğu anlaşılmaktadır. 

İçişleri Bakanlığı MAKS verileri deprem bölgesinde bulunan ve yapı ruhsatı olan binaların ve 

dairelerin taşıyıcı sistemleri hakkında genel düzeyde bilgi sağlamaktadır.  

Tablo 19: Deprem Bölgesindeki Binaların Taşıyıcı Sistemi (%) 

 Betonarme Çelik Yığma Prefabrik Diğer 

Bina  86,7 2,4 3,5 3,6 3,9 

Daire 95,4 0,4 1,3 0,6 2,3 

Kaynak: İçişleri Bakanlığı, MAKS. 

Not: Yapı izin belgesi bulunan binalar ve daireler için toplanan verilerdir. 

Deprem bölgesindeki binaların yüzde 86,7’si, dairelerin ise yüzde 95,4’ü betonarmedir. Binaların 

yüzde 2,4’ü çelik, yüzde 3,5’i yığma, yüzde 3,6’sı prefabriktir. Diğer kategorisinde ahşap, karma 

veya tanımlanamayan taşıyıcı sistemler yer almakta olup diğer taşıyıcı sistemlerin payı oldukça 

düşüktür. Deprem dirençliliği açısından en problemli kategori olan yığma yapıların düzeyi düşük 

kalmaktadır. Diğer yandan, maliyeti yüksek olmakla birlikte depremlere karşı dayanıklı olduğu 

genellikle kabul edilen çelik konstrüksiyon yapıların da oldukça düşük oranda olduğu 

görülmektedir. Depreme maruz kalan illerdeki yapı stokunun büyük oranda betonarme olması 

verisinin yorumlanabilmesi, hasarlı binaların taşıyıcı sistemi konusunda daha detaylı bilgi 

edinilmesiyle mümkün olabilecektir. Ayrıca, yapı izni olmayan binalar için de veri toplanması 

gerekmektedir. Yapı izni olmayan binalar proje ve yapım aşamasında herhangi bir kontrol ve 

denetime tabi tutulmadığından daha yüksek risk taşımaktadır. 
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4.1.1.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

ÇŞİDB tarafından yürütülen hasar tespit çalışması sonucuna göre acil yıkılacak, yıkık veya ağır 

hasarlı kategorilerine giren toplam konut sayısı 518.009 olarak belirlenmiştir. Orta hasarlı konut 

sayısı 131.577 ve az hasarlı konut sayısı 1.279.727 olarak tahmin edilmiştir. Bu veriler ışığında 

deprem sonrasında 2.273.551 kişi doğrudan barınma sorunuyla karşı karşıya kalmıştır. Depremlerin 

devam eden etkisi ve deprem bölgesindeki koşullar barınma sorununu derinleştirmektedir. 

Tablo 20: İl Bazında Hasar Tespit Raporu (6 Mart 2023) 

İl 

Toplam Acil+Ağır+Yıkık 

Konut Sayısı Orta Hasarlı Konut Sayısı  Az Hasarlı Konut Sayısı 

Adana 2.952 11.768 71.072 

Adıyaman 56.256 18.715 72.729 

Diyarbakır 8.602 11.209 113.223 

Elazığ 10.156 15.22 31.151 

Gaziantep 29.155 20.251 236.497 

Kahramanmaraş 99.326 17.887 161.137 

Malatya 71.519 12.801 107.765 

Hatay 215.255 25.957 189.317 

Kilis 2.514 1.303 27.969 

Osmaniye 16.111 4.122 69.466 

Şanlıurfa 6.163 6.041 199.401 

Bölge Toplamı 518.009 131.577 1.279.727 

Kaynak: ÇİŞDİB  

Acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık konutlar bakımından hesaplanan hasar 822,9 milyar TL’dir. 

Orta hasarlı konutlar bakımından hesaplanan hasar ise 209 milyar TL olmuştur. Buna göre toplam 

konut hasarı, 1.031,9 milyar TL karşılığı 54,7 milyar dolardır. 

Diğer yandan, “genel hayata etkili afet” ilan edilen yerlerde ahırlar ve ticarethaneler açısından da 

hak sahipliği süreci işletilmektedir. ÇŞİDB tarafından hazırlanan 6 Mart 2023 tarihli Hasar Tespit 

Raporuna göre deprem bölgesinde ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık kategorisinde 14.314 ahır 

olduğu tespit edilmiştir. Aynı kategoride yer alan ticarethane sayısı ise 94.217 olarak belirlenmiştir. 

Buna göre, ahırlar ve ticarethaneler için toplam hasar 42 milyar TL karşılığı 2,2 milyar dolardır. 
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4.1.1.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Kahramanmaraş depremleri sonrasında evleri hasar gören hanehalklarına 10 bin TL tutarında nakdi 

yardım yapılması kararı verilmiştir. Bu yardımın toplam maliyetinin tahmini olarak 19,3 milyar TL 

olacağı değerlendirilmektedir. 

Evi yıkık, acil yıkılacak, ağır ve orta hasarlı olan hane halklarına 15 bin TL taşınma yardımı ve 

bunlardan ev sahibi olanlara aylık 5 bin TL, kiracı olanlara aylık 3 bin TL olmak üzere bir yıllık kira 

yardımı yapılacaktır. Bu kapsamda yapılacak yardımların tahmini olarak 33 milyar TL’ye ulaşacağı 

değerlendirilmektedir. 

Tablo 21: Konut Sektörü Hasar ve Kayıp Toplamı  
Milyar TL Milyar Dolar 

Hasar   

Kullanılamaz Hale Gelen Konutları Yeniden İnşa Maliyeti 1.032 54,7 

Kullanılamaz Hale Gelen Ahırları Yeniden İnşa Maliyeti1 3 0,2 

Kullanılamaz Hale Gelen Ticarethaneleri Yeniden İnşa Maliyeti1 39 2 

Az Hasarlı Konutlar için Onarım Yardımı2 12,8 0,7 

Kullanılamaz Hale Gelen Konutlardaki Eşya Maliyeti 58,5 3,1 

Toplam Hasar 1.145,3 60,7 

   

Kayıp    

Enkaz Kaldırma ve Temizleme Maliyeti3 29,8 1,6 

Ağır Hasarlı+Acil Yıkılacak+Yıkık+Orta Hasarlı Konutlar için Hane Halklarına Ödeme 6,5 0,3 

Geçici Barınma 25 1,3 

Konaklama ve İaşe 40,5 2,1 

Toplam Kayıp 101,8 5,3 

Hasar ve Kayıp Toplamı 1.247,1 66 

Kaynak: SBB (1)Tahmin. 7269 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanuna göre konutlar, işyerleri ve ahırlar açısından hak sahipliği doğmaktadır. 

(2) Az hasarlı konutlar için hak sahipliği doğmamaktadır, ancak hane halkı başına 10 bin TL ödeme yapılmaktadır. Bu 

ödeneğin onarım için olduğu varsayılmıştır. 

(3) Yalnızca konutları kapsamaktadır.  

Depremden etkilenen depremzedelerin geçici barınmaları için çadır, çadır içi malzeme (battaniye, 

yatak, yastık çarşaf seti, ısıtıcı vb.) ve konteyner alımı için yapılan harcamaların tahmini olarak 25 

milyar TL’ye ulaşacağı öngörülmektedir. Depremzedelerin konaklama ve iaşe giderleri için tahmini 

40,5 milyar TL harcama yapılması beklenmektedir. 

4.1.1.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi  

Ülkemizde barınma hakkı Anayasa ile güvence altına alınmış temel haklardan biridir. Bu çerçevede 

depremden etkilenen afetzedelere temel insani ihtiyaçlarını karşılayabilecek, insan onuruna yakışır 

standartlarda, güvenli, ulaşılabilir, deprem ve benzeri afetlere karşı dayanıklı ve aynı zamanda 

asgari yaşamsal hizmetleri (elektrik, su, doğalgaz, internet) içeren barınma hizmeti sağlanması 

temel amaçtır. 

Afet bölgesindeki şartlara göre değerlendirilebilecek olmakla birlikte çadır ve konteyner gibi kısa 

vadeli barınma çözümlerinin 6 ayı geçmemesi, afetzedelerin mümkün olduğunca kısa sürede kalıcı 

konutlara erişiminin sağlanması esastır. 
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4.1.1.5 İhtiyaç Analizi 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara 

Dair Kanunun ilgili maddeleri uyarınca afete uğrayanların kalıcı konutlarının inşaatı AFAD’ın yetki 

ve sorumluluğu altındadır. Hak sahiplerine, farklı esaslardaki uygulamalar yoluyla AFAD tarafından 

konut edindirilmektedir. AFAD tarafından ihale yöntemiyle ve Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

İdaresi (TOKİ) eliyle afet konutları projeleri yürütülmektedir. Afet konutlarının yer seçimlerinin 

toplu olarak yapılması durumunda konutlar ihaleli olarak yapılabilmektedir. Bu yöntemle kalıcı 

konut projeleri AFAD tarafından hayata geçirilebileceği gibi yoğunluğa göre ÇŞİDB ile İller Bankası 

eliyle de gerçekleştirilebilmektedir. 

Evini Yapana Yardım Yöntemi veya Hazır Konut Temini için Kredilendirme Yöntemi, hak 

sahiplerinin başvurabileceği diğer seçeneklerdir. Hazır Konut Kredisi Genelgesinde müracaat 

şartlarını taşıyan hak sahiplerine hazır konut alımı için kredi kullandırılabilmektedir. Ağır hasarlı 

yapılarda, konut ve ahırlar için ilk 2 yılı ödemesiz 18 yıl eşit taksitle ve faizsiz; işyerlerinde ise ilk 2 

yılı ödemesiz 8 yıl eşit taksitle ve yüzde 4 faizle kredilendirme yapılmaktadır. Orta hasarlı yapılarda 

ise konut ve ahırlar için ilk 2 yıl ödemesiz 8 yıl eşit taksitle ve faizsiz; işyerlerinde ise ilk yıl ödemesiz 

3 yıl eşit taksitle ve yüzde 4 faizle kredi kullandırılmaktadır. 

Kahramanmaraş depremleri sonrasında yapılan duyurular ve atılan adımlar dikkate alındığında 

özellikle önümüzdeki 1 yıllık dönemde kalıcı konutların yapımına odaklanılacaktır. Hak sahipliği 

sürecinin işletilmesi ve sayıların belirginleşmesi sonrasında Evini Yapana Yardım veya Hazır Konut 

Kredisi gibi seçenekler de uygulamaya alınabilecektir. 

Diğer yandan, Olağanüstü Hal Kapsamında Yerleşme ve Yapılaşmaya İlişkin 126 numaralı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9. Maddesi ile kalıcı konut yapımı süreciyle ilgili yeni yetkiler 

tanımlanmıştır. Kararnameye göre AFAD tarafından; ÇŞİDB’ye ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili 

kurum, kuruluşlar ile bunların iştiraklerine, akdedilecek protokoller çerçevesinde konut, işyeri ve 

altyapı tesisleri ile bunlar için gerekli her tür ve ölçekte harita, etüt, proje, imar planı, parselasyon 

gibi mühendislik hizmetlerinin yaptırılabilmesi ya da hak sahibi olanlara verilmek üzere yapılan 

konut veya işyerlerinin bu idarelerden satın alınabilmesi mümkün hale gelmiştir.  

Tablo 22: Afet Konutları Programı 

İl Planlanan Konut Sayısı Planlanan Köy Evi Sayısı 

Adana 1.900 7 

Adıyaman 47.350 13.987 

Diyarbakır 6.000 716 

Elazığ 4.500 1.602 

Gaziantep 27.150 6.506 

Kahramanmaraş 88.500 18.874 

Malatya 66.230 21.549 

Hatay 146.650 14.997 

Kilis 1.800 1.368 

Osmaniye 12.425 2.731 

Şanlıurfa 3.000 812 

Bölge Toplamı 405.505 83.149 

Kaynak: ÇŞİDB 
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Bu kapsamda AFAD tarafından, ÇŞİDB’ye ve Bakanlığın bağlı, ilgili ve ilişkili kurum, kuruluşları ve 

bunların iştiraklerine kaynak aktarımı yapılabilecektir. Bölgede hasar tespit çalışmalarının 

tamamlanması ve hak sahipliği sürecinin işletilmesi sonrasında inşa edilecek konut sayıları ve bu 

konutların hangi kurumlar aracılığıyla yapılacağı netleşebilecektir. 3 Mart 2023 tarihi itibarıyla 11 

ilde inşaatı planlanan konut sayıları yukarıdaki tabloda yer almaktadır. 

Deprem bölgesinde planlanan 405.505 konuta ilave olarak 83.149 köy evi inşa edilecektir. Köy 

evlerinin güvenli, sağlıklı, özgün mimariye uygun şekilde, ahırı ve bahçesi ile birlikte inşa edilmesi 

planlanmaktadır. Planlanan 405.505 konutun inşaat maliyetinin arsa bedeli hariç 608,3 milyar TL 

(32,2 milyar dolar) olacağı hesaplanmıştır. Köy evlerinin yaklaşık maliyeti ise 192,7 milyar TL (10,2 

milyar dolar) civarında belirlenmiştir. 

Kalıcı afet konutlarının yapımında planlama ve uygulamaya ilişkin yetki ve görevleri ve hızlı inşaat 

süreçleri nedeniyle TOKİ en önemli aktörlerden biridir. TOKİ tarafından üretilen konutlar altyapıları 

ve sosyal tesisleri ile birlikte projelendirilmekte, binaların afetlere dayanıklılığı gözetilmektedir. 

TOKİ tarafından ayrıntılı jeolojik etüt çalışmaları kapsamında belirlenen yerlerde mikro bölgeleme 

ve zemin etüt çalışmalarının tamamlanması sonrasında Mart 2023’te 11 ilde temel atılması 

hedeflenmiştir. Konutların radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel mimariye uygun, 

zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa edilmesi planlanmıştır. Afet konutları için hak sahipliği 

kesinleşen vatandaşlara önemli bir indirimle, maliyetin altında, 2 yıl ödemesiz ve 20 yıl vadeli 

olacak şekilde program yapılmaktadır. Önümüzdeki dönemde TOKİ tarafından 100 bin konutun 

inşaatına başlanması için AFAD’a ilk aşamada 30 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir. 

4.1.1.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

Kısa vadeli dönemde afetzedelere acil ve geçici barınma hizmeti sunulması için aşağıdaki 

tedbirlerin alınması önemli görünmektedir: 

 Afetin büyüklüğü ve etkileme alanı ile mevsimsel şartlara göre çadır kent, konteyner kent 

veya prefabrik konutlar gibi seçeneklerin sunulması, 

 Acil ve geçici barınma çözümleri için TOKİ ve AFAD’ın mevcut stok durumuna göre yeni 

ihtiyaçlar için talep alınması ve ek finansman sağlanması, 

 Acil ve geçici barınma alanlarının güvenli, sağlık standartlarına uygun, sosyal ihtiyaçlar 

dikkate alınarak ve altyapılarıyla birlikte sunulması, 

 Acil ve geçici barınma alanlarında aile bütünlüğünü de korumak üzere çeşitli 

büyüklüklerde barınma hizmeti sunulması, 

 Acil ve geçici barınma çözümlerinin sunulmasında yerel yönetimlerle ve kamu yararına 

çalışan sivil toplum kuruluşlarıyla koordineli çalışılması, 

 Acil ve geçici barınma çözümlerinin sunulacağı alanların dayanaklılık, ulaşılabilirlik ve 

altyapı ihtiyaçları dikkate alınarak yerel yönetimlerle birlikte belirlenmesi, 

 Acil ve geçici barınma merkezlerinin afetzedeler tarafından boşaltılması sonrasında 

çadırların veya konteynerlerin yeniden kullanılabilir şekilde stoklanması. 
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Orta Vade 

 Bina hasar tespit çalışmalarının standartlara uygun şekilde ve tecrübeli uzman teknik 

personel tarafından düzenli olarak yürütülmesi, 

 Bina hasar tespiti işlemlerinde ve diğer teknik işlemlerde afet etütlerinin her aşamada 

gözetilmesi, 

 Afet konutları, Evini Yapana Yardım veya Kredi gibi alternatif yöntemler için ölçütlere 

uygun şekilde hak sahiplerinin belirlenmesi, 

 Hak sahipleri belirlenirken standart, işlem sürelerini kısaltan, afetten etkilenme ve konut 

sahipliğini hakkaniyete uygun şekilde dikkate alan çözümler ve süreçler geliştirilmesi, 

 İnşa edilecek afet konutları için yer seçiminin afete dayanıklı alanlarda yerel yönetimlerle 

koordineli şekilde yapılması, zemin etütlerinin tamamlanması ve gereken hallerde 

kamulaştırma yapılması, 

 AFAD tarafından konut yapım yönteminin belirlenmesinde maliyet etkin çözümlere öncelik 

verilmesi,  

 Afet konutları projelerinin Yatırım Programına teklif edilmesi öncesinde uygulama 

projelerinin hazırlanması, 

 TOKİ eliyle yürütülecek projelerde Yatırım Programı sürecinin dikkate alınması; gereken 

finansman planlamasının yapılabilmesini teminen konutların üretimi sonrası TOKİ 

tarafından AFAD’a fatura edilmesi yöntemi yerine inşaat öncesinden itibaren birlikte 

çalışılması, 

 Afet konutlarının sosyal standartlara uygun büyüklükte ve dayanıklı malzeme ile üretilmesi, 

 “Kırsal Alanda Kendi Evini Yapana Yardım” Projesinin kapsamına depremden etkilenen 

illerin alınması, ödenek kullanımında bu illere öncelik verilmesi, projede kredi kullanma 

şartlarının daha cazip hale getirilmesi, deprem bölgesinin kırsalında fen ve sanat 

kurallarına uygun sağlıklı yerleşim yerlerinin üretilmesi. 

Uzun Vade 

 Dar gelirliler başta olmak üzere herkesin yeterli, yaşanabilir, dayanıklı, güvenli, kapsayıcı, 

ekonomik olarak karşılanabilir, sürdürülebilir, iklim değişikliğine dirençli ve enerji verimli, 

temel altyapı hizmetlerine sahip konuta erişiminin sağlanması, 

 Yapı ruhsatı verilmesinden iskân alınmasına kadarki tüm süreçlerde afetlere dayanıklılık 

ölçütünün gözetilmesi, 

 Dayanıklı yapılar konusunda teknik ve insan gücü kapasitesinin sürekli geliştirilmesi, 

 Müteahhitlik hizmetlerinin sunumunda teknik kapasitenin ve tecrübenin artırılması, 

 Bina ve konut sayımının kapsamı geliştirilerek yapı stokunun ayrıntılı özelliklerinin ortaya 

konulması, 

 Deprem dirençliliğini artırmak için kamu ve özel kesim tarafından yapılan harcamaların 

şeffaf, hesap verebilir şekilde ortaya konulması. 
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4.1.2 Eğitim 

4.1.2.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı 56.259 eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu eğitim tesislerinin 

yaklaşık yüzde 21’i depremin yaşandığı 11 ilde yer almaktadır. Detayları aşağıdaki tabloda verilen 

11.699 eğitim kurumu; pansiyon, spor salonu, atölye gibi eklentilerle birlikte toplam 20.340 bağımsız 

binadan oluşmaktadır. 

Tablo 23: Eğitim Kurumlarının İllere Göre Dağılımı (2021-2022) 

İl Anaokulu İlkokul Ortaokul Lise Öğretmenevi 

Halk 

Eğitim 

Merkezi 

Mesleki 

Eğitim 

Merkezi 

Özel Eğitim 

Uygulama 

Okulu RAM 

Toplam 

Adana 157 490 321 220 16 20 5 30 1.259 

Adıyaman 78 402 215 88 7 9 4 21 824 

Diyarbakır 129 851 419 179 21 17 5 23 1.644 

Gaziantep 233 572 352 212 9 11 7 30 1.426 

Elazığ 36 185 127 72 8 10 5 8 451 

Hatay 165 558 415 160 12 15 5 38 1.368 

Kahramanmaraş 69 440 295 145 8 12 4 23 996 

Kilis  20 98 42 25 1 5 2 9 202 

Malatya 60 272 210 111 7 13 1 12 686 

Osmaniye 42 164 113 63 3 7 4 17 413 

Şanlıurfa 179 1260 712 219 9 13 5 33 2.430 

Bölge Toplamı 1168 5292 3221 1494 101 132 47 244 11.699 

Kaynak: MEB 

Depremden etkilenen 11 ildeki öğrenci sayısı ile öğretmen sayısı aşağıdaki tablolarda verilmiştir. 

Buna göre, Türkiye’deki tüm öğrencilerin yüzde 21,4’ü depremin yaşandığı 11 ilde eğitim alırken, 

öğretmenlerin ise yüzde 19,1’i bölgede görev yapmaktadır. 

Tablo 24: İllere Göre Öğrenci Sayısı (2021-2022) 

İl Okulöncesi İlkokul Ortaokul Lise Toplam 

Adana 51.507 170.891 163.084 187.182 572.664 

Adıyaman 18.086 50.450 48.724 63.272 180.532 

Diyarbakır 51.534 155.220 149.534 172.670 528.958 

Elazığ 11.716 34.642 35.014 47.154 128.526 

Gaziantep 60.087 227.818 209.289 210.860 708.054 

Hatay 51.693 151.564 143.821 154.447 501.525 

Kahramanmaraş 29.716 95.613 95.097 105.590 326.016 

Kilis  5.816 19.231 18.222 16.156 59.425 

Malatya 15.854 51.967 51.897 68.836 188.554 

Osmaniye 14.457 44.260 41.723 50.362 150.802 

Şanlıurfa 66.581 252.564 230.234 206.166 755.545 

Bölge Toplamı 377.047 1.254.220 1.186.639 1.282.695 4.100.601 

Türkiye 1.885.004 5.433.901 5.293.067 6.543.599 19.155.571 

Kaynak: MEB 

Bölgede örgün, yaygın eğitim ve barınma hizmetleri dâhil 5.024 özel öğretim kurumu bulunmakta 

ve bu tesislerden 555.938 öğrenci/kursiyer faydalanmaktadır. 
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Tablo 25: İllere Göre Öğretmen Sayısı (2021-2022) 

İl Okulöncesi İlkokul Ortaokul Lise Toplam 

Adana 2.881 8.837 10.008 10.203 31.929 

Adıyaman 906 2.938 4.046 3.658 11.548 

Diyarbakır 2.439 8.522 9.760 8.244 28.965 

Elazığ 592 2.114 2.702 3.191 8.599 

Gaziantep 2.733 10.250 11.864 10.202 35.049 

Hatay 2.453 8.696 9.649 8.207 29.005 

Kahramanmaraş 1.331 5.080 6.454 5.933 18.798 

Kilis  302 1.033 1.229 958 3.522 

Malatya 888 3.090 4.312 4.840 13.130 

Osmaniye 787 2.591 3.115 3.112 9.605 

Şanlıurfa 2.725 11.244 13.012 9.462 36.443 

Bölge Toplamı 18.037 64.395 76.151 68.010 226.593 

Türkiye 107.171 310.477 376.747 389.307 1.183.702 

Kaynak: MEB 

Yaklaşık 380 bin öğrenci ile 45 bin akademik ve idari personel bölgedeki 16 üniversitede eğitim-

öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. Bölgedeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenci 

sayısı Türkiye genelindeki toplam öğrenci sayısının yüzde 9’udur. Deprem bölgesindeki 11 ilde 

eğitim gören üniversite öğrencileri ile bölgede ikamet edip 11 il dışındaki illerde eğitimlerini 

sürdüren öğrencilerin toplamının Türkiye geneli örgün eğitim öğrencileri içerisindeki payı yüzde 

18 seviyesindedir.  

Tablo 26: Depremden Etkilenen İllerde Yer Alan Üniversiteler 

Üniversite 

Kuruluş 

Yılı 

Toplam Kapalı 

Alan (m2)** 

Akademik 

Birim Sayısı 

Yerleşke 

Sayısı 

Toplam 

Öğrenci 

Sayısı* 

Akademik 

Personel 

Sayısı 

İdari 

Personel 

Sayısı 

Adıyaman Üniversitesi 2006 240.196 24 8 18.715 937 551 

Adana A.Türkeş Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi 2011 74.775 8 1 4.192 376 343 

Çukurova Üniversitesi 1973 681.599 36 16 47.173 2.248 3.278 

Dicle Üniversitesi  1973 504.420 37 13 31.284 1.834 6.216 

Fırat Üniversitesi 1975 510.627 32 9 37.359 2.018 1.275 

Gaziantep İslam Bilim ve 

Teknoloji Üniversitesi  2018 102.688 12 2 1.760 98 72 

Gaziantep Üniversitesi  1987 518.131 38 8 42.832 1.786 1.703 

Harran Üniversitesi  1992 491.890 34 15 24.692 1.637 1.443 

Hatay M. Kemal Üniv. 1992 290.283 28 6 24.990 1.206 2.049 

İnönü Üniversitesi 1975 698.236 26 3 34.183 1.575 4.473 

İskenderun Teknik 

Üniversitesi 2015 123.924 15 6 12.233 385 390 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Üniversitesi 1992 338.612 26 7 32.701 1.439 3.721 

Kahramanmaraş İstiklal 

Üniversitesi 2018 48.738 8 5 1.446 109 137 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2007 95.541 10 3 9.572 454 300 

Malatya Turgut Özal 

üniversitesi 2018 86.076 17 7 4.849 414 370 

Osmaniye Korkut Ata 

Üniversitesi 2007 171.739 16 2 12.241 486 347 

Bölge Toplamı - 4.977.475 367 111 340.222 17.002 26.668 

Kaynak: YÖK, *2021-2022 eğitim-öğretim yılına ait verilerdir. Erişim: https://istatistik.yok.gov.tr/, **Yükseköğretim 

Mekânları Yatırım Karar Destek Sistemi (Mek-Sis) yazılım programı verileri ile kurumların idare faaliyet raporları dikkate 

alınarak hazırlanmıştır. Erişim: https://meksis.sbb.gov.tr/  

Deprem bölgesinde 1992 yılından önce kurulan köklü üniversiteler kategorisindeki 8 üniversite ile 

2006 sonrası ve 2018 yılında bölünme sonucu kurulan 8 üniversiteyle birlikte toplam 16 üniversite 

https://istatistik.yok.gov.tr/
https://meksis.sbb.gov.tr/
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bulunmaktadır. Bölgedeki toplam kapalı alan stokunun yaklaşık yüzde 70’i, köklü üniversite 

kategorisindeki eski yapı stokunun ağırlıkta olduğu üniversitelere aittir. 

4.1.2.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

03.03.2023 tarihi itibarıyla bölgedeki MEB’e bağlı 20.340 eğitim binasının 8.162’si tetkik 

edilebilmiştir. Bu binaların 72’si (428 derslik) yıkılmış, 504’ü (3.739 derslik) ağır hasarlı ve acil 

yıktırılması gereken, 331’i (3.693 derslik) orta hasarlı, 2.533’ü (30.961 derslik) az hasarlıdır. Bu 

okulların/kurumların yeniden hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar TL’ye (2,11 milyar dolar) ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bununla birlikte, eğitim kurumlarının tamamının tetkik edilmesi neticesinde 

maliyetin çok daha fazla artacağı düşünülmektedir.  

Özel öğretime ait 5.024 eğitim kurumunun ise 119’u şimdiye kadar tetkik edilebilmiş olup bu 

kurumların 14’ü yıkılmış, 27’si ağır hasarlı, 19’u orta hasarlı ve 58’i az hasarlıdır. 

Depremden etkilenen illerde yer alan 17 üniversitede1 toplamda; 

 7.714 m2 kapalı alana sahip 9 hizmet binası yıkık, 

 273.293 m2 kapalı alana sahip 111 hizmet binası ağır hasarlı, 

 338.805 m2 kapalı alana sahip 51 hizmet binası orta hasarlı,  

 1.894.152 m2 kapalı alana sahip 358 hizmet binası az hasarlı durumdadır.  

Tablo 27: Üniversite Yapılarına İlişkin Hasar Tespit Durumu 

Üniversite 

Yıkılan 

Bina Sayısı 

Ağır 

Hasarlı 

Bina 

Sayısı 

Orta 

Hasarlı 

Bina 

Sayısı 

Az 

Hasarlı 

Bina 

Sayısı 

Kullanılamaz Binalar 

(m2) 

Güçlendirme Gereken 

Binalar (m2) 

Adıyaman Üniversitesi 1 7 7 24 29.345 200.344 

Adana Alparslan Türkeş 

Bilim ve Teknoloji Ü. - - - 3 - 51.426 

Çukurova Üniversitesi - 3 1 48 4.049 252.981 

Dicle Üniversitesi - 4 7 39 8.540 188.391 

Fırat Üniversitesi - 11 2 42 8.127 122.076 

Gaziantep İslam Bilim ve 

Teknoloji Ü. - - - 6 - 73.390 

Gaziantep Üniversitesi - - 1 48 - 289.734 

Harran Üniversitesi - 4 1 26 999 35.037 

Hatay M. Kemal Ü. 7 24 2 1 35.982 2.211 

İnönü Üniversitesi 1 26 21 32 113.451 292.567 

İskenderun Teknik Ü. - 2 2 10 12.287 96.833 

Kahramanmaraş İstiklal Ü. - 11 - 5 17.600 16.184 

Kahramanmaraş Sütçü 

İmam Ü. - 2 1 30 9.871 214.205 

Kilis Üniversitesi - - - 9 - 60.693 

Malatya Turgut Özal Ü. - 17 - 15 40.756 42.287 

Osmaniye Korkut Ata Ü. - - 5 20 - 180.245 

Sivas Cumhuriyet Ü. - - 1 - - 4.230 

Bölge Toplamı 9 111 51 358 281.007 2.122.834 

Bahse konu hizmet binalarından yıkılan ve zarar gören toplam 281.007 m2 kapalı alana sahip 120 

binanın yeniden yapılması gerekmektedir. Diğer yandan, orta ve az hasar görmüş olan 2.122.834 

m2 kapalı alana sahip 409 hizmet binasının ise hasarlarının giderilmesi ve depreme dayanıklı hale 

getirilmesi elzemdir. Yeniden yapım ve güçlendirme işlerinin gerçekleştirilerek hizmet binalarının 

                                                 
1 6.02.2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş depremleri sonucunda, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde 

depremden kaynaklanan zararlar oluştuğu tespit edilmiştir. 
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yeniden kullanılabilir hale getirilebilmesi için 9.616.473.379 TL (509 milyon dolar) ödeneğe ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

Depremden etkilenen illerde yer alan yurt binalarına ilişkin olarak toplamda; 

 28.279 m2 kapalı alana sahip 5 yurt binası ağır hasar, 

 128.684 m2 kapalı alana sahip 19 yurt binası orta hasar, 

 320.802 m2 kapalı alana sahip 52 yurt binası az hasar görmüş durumdadır.  

Ağır hasar görmüş 5 yurt binasının yeniden yapılması, orta ve az hasar görmüş olan 71 yurt 

binasının ise hasarlarının giderilmesi ve depreme dayanıklı hale getirilmesi gerekmektedir. Yurt 

binalarının yeniden yapım ve güçlendirme işlerinin gerçekleştirilebilmesi için 1.505.010.228 TL (79,4 

milyon dolar) ödeneğe ihtiyaç duyulmaktadır. 

Tablo 28: Depremden Etkilenen İllerdeki Yurtlara İlişkin Hasar Tespit Durumu 

İl 

Ağır Hasarlı (m2) 

(Yeniden 

yapılması 

gerekiyor) 

Orta Hasarlı (m2) 

(Ancak güçlendirmeyle 

işlemine devam 

edebilecek) 

Az Hasarlı (m2) 

(Küçük onarımlarla 

işlemine devam 

edebilecek) 

Tahmini Toplam 

Maliyet (TL) 

Adana - - -  -  

Adıyaman  -  - 43.281 51.936.720 

Diyarbakır  -  - 22.336 26.803.200 

Elazığ  -  - 63.243 75.891.600 

Gaziantep -  30.804 47.674 368.080.752 

Hatay 11.639 44.940 12.669 370.586.856 

Kahramanmaraş 16.640 9.200 22.376 270.690.912 

Kilis -  8.116 18.133 60.716.592 

Malatya -  32.484 -  155.923.200 

Osmaniye -   - 25.111 30.133.416 

Sivas -   - 6.561 7.873.776 

Şanlıurfa -  3.140 59.418 86.373.204 

Bölge Toplamı 28.279 128.684 320.802 1.505.010.228 

 

4.1.2.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonrasında eğitim-öğretim faaliyetlerine ülke genelinde 20.02.2023 tarihine kadar ara 

verilmiştir. Deprem bölgesindeki illerde okulların sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda 

eğitim öğretime başlanmaktadır. Bu kapsamda Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da merkez ve tüm 

ilçelerde 01.03.2023 tarihi itibarıyla eğitim ve öğretime başlanmıştır. İkinci kategoride olan 

Gaziantep, Adana ve Osmaniye’de 13.03.2023, üçüncü kategoride yer alan Adıyaman, Malatya, 

Kahramanmaraş ve Hatay’da ise eğitim öğretime verilen ara 27.03.2023 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Depremden zarar gören illerdeki 166.238 öğrencinin istedikleri illere nakil işlemi 

gerçekleştirilmiştir. OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencileri, istedikleri takdirde 

eğitimlerini sürdürecekleri illerdeki pansiyonlu okullara doğrudan parasız yatılı olarak 

yerleştirilmiştir. 

Afet bölgesinde öğrenim gören ve depremin yaşandığı illerden diğer illere nakil olan öğrenciler, 

2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminde devamsızlıkla ilgili hükümlerden muaf 

tutulmuştur. Liselere Geçiş Sınavına (LGS) girecek öğrenciler 8’inci, Yükseköğretim Kurumları 

Sınavına (YKS) katılacak öğrenciler ise 12’nci sınıfın ikinci dönem derslerinden sorumlu 
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olmayacaktır. Deprem bölgesindeki öğrencilerin LGS ve YKS’ye hazırlık sürecine destek amacıyla 

510 destekleme yetiştirme kursu noktası oluşturulmuştur. 

Deprem Sonrası Psikososyal Destek Eylem Planı hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Ülke 

genelinde görev yapan yaklaşık 1,2 milyon öğretmenin afet ve kriz yönetimi ve afet sonrası ruh 

sağlığı gibi konularda bilgilendirilmesi için Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden seminer programları 

başlatılmıştır. Depremden etkilenen bölgelerde sosyal etkinlik ve oyun alanı olarak kurulan 418 

çadırda 4.000 uzmanla çocuklara psikososyal destek sağlanmaktadır. 

Depremzede öğrencilere 7,5 milyon ders kitabı, 5,5 milyon yardımcı kaynak kitabı ve 130 bin 

kırtasiye seti sağlanmıştır. Bölgeden göç eden öğrencilerin ikinci eğitim-öğretim dönemi boyunca 

özel okullarda tam burslu okutulması için 68 ilde 20 bin kontenjan ayrılmıştır.  

MSB ve MEB işbirliğinde depremden zarar gören illerde çadır kent ve konteyner alanlarında 

Mehmetçik Okulları açılmaya başlanmıştır. Bölgedeki hastanelerde tedavi gören öğrencilerle 

sağlık çalışanlarının çocukları için hastane sınıfları açılmıştır. 

Tamamı öğretmenlerden ve diğer eğitim personelinden oluşan özel eğitim almış, MEB AKUB 

ekiplerinden 5 bin kişi, AFAD koordinasyonunda depremden etkilenen illerdeki enkaz altındaki 

vatandaşları kurtarma çalışmalarına katılmıştır. 

Deprem bölgesindeki pansiyonlar, öğretmenevleri, hizmet içi eğitim enstitüleri ve uygulama 

otellerinde 465 bin kişiye konaklama hizmeti ve günlük 1,5 milyon kişiye sıcak yemek hizmeti 

sunulmuştur. Ayrıca bölgede 97 seyyar mutfak ve 7 mobil fırın hizmet vermeye devam etmektedir. 

Meslek liselerindeki üretim kapasitesi depremden etkilenen vatandaşlar için seferber edilmiştir. Bu 

kapsamda meslek liselerince deprem bölgesi için günlük; 1,8 milyon ekmek üretilmekte, 300 bin 

kumanya hazırlanmaktadır. Depremden etkilenen illerde 03.03.2023 tarihi itibarıyla 28 milyon 

kişilik sıcak yemek ve 26,8 milyon ekmek vatandaşlara ulaştırılmıştır.  

Okullardaki atölyelerde ilk defa AFAD standartlarında çadır, bu çadırlarda kullanılmak üzere ilk 

etapta 10 bin soba üretilerek afet bölgesine sevk edilmiştir. Olgunlaşma enstitüleri, halk eğitimi 

merkezleri ve meslek liselerinde uyku tulumu üretimine başlanmıştır. Afet bölgesinde günlük 60 

bin uyku tulumu vatandaşlara ulaştırılmıştır.  

Deprem bölgesindeki çadır merkezleri, yurtlar, konteyner merkezleri gibi konaklama alanları 

taşımalı eğitim kapsamına alınmıştır. Buradaki öğrenciler okullarına ücretsiz olarak taşınmaktadır. 

Bakanlık bünyesinde ek ders ücreti karşılığı çalışan usta öğretici ve ücret karşılığı derse giren 

öğretmenlerin, deprem sonrası eğitime ara verilen günlerde de ek ders ücretlerini alabilmelerine 

yönelik düzenleme yapılmıştır. 

Bahse konu faaliyetler için mal ve hizmet alım giderleri, cari transferler ve sermaye giderleri 

harcama kalemlerinden Şubat sonu itibarıyla toplam 1,5 milyar TL ödenek deprem bölgesine 

gönderilmiştir.  

Yükseköğretim Kurulu tarafından eğitim-öğretim faaliyetlerinin ilk etapta uzaktan yapılmasına 

karar verilmiş, sonrasında Nisan ayı itibarıyla harmanlanmış öğretim usullerine geçilebileceğine 

yönelik yeniden bir değerlendirme yapılmıştır. Mezun duruma gelmiş ve stajı eksik kalmış 

öğrencilerin zorunlu stajlarını Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği gereği 

işyerlerinde yüz yüze gerçekleştirebilecekleri kararlaştırılmıştır. 

Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerin bir kısmı diğer illerdeki üniversitelerle eşleştirilerek 

üniversitelerin kendi aralarında akademik ve idari görevlendirme ve işbirliği faaliyetleri yürütmeleri 
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sağlanmıştır. Eğitim öğretim hizmetinin yürütülmesine engel bir durumu olmayan üniversitelerle 

ilgili herhangi bir eşleştirme yapılmamıştır. 

Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği kapsamındaki programlarda kayıtlı 

öğrenci olup depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde kayıtlı öğrenciler veya birinci derece 

yakınları deprem bölgesinde ikamet edip deprem bölgesi dışındaki illerde bulunan 

üniversitelerdeki kayıtlı öğrencilerin özel öğrencilik statüsünden faydalanmasına karar verilmiştir. 

Talep eden üniversite öğrencilere bahar yarıyılında kayıt dondurabilme ve sınavlara katılamayan 

öğrencilere yönelik telafi sınavlarına girebilme imkânları getirilmiştir. 

Depremin yaşandığı ilk gün itibarıyla çelik konstrüksiyondan imal edilen binalar başta olmak üzere 

depremde hasar almayan açık ve kapalı yükseköğretim kurumu tesislerinin depremden etkilenen 

insanların hizmetine açılarak, yeme-içme, barınma, ısınma, temiz su vb. ihtiyacının karşılanması 

sağlanmıştır. 

TÜBİTAK tarafından depremin yapılara etkilerinin ve hasarların tespiti, sismik gözlem çalışmalarının 

yapılması gibi saha araştırmalarının desteklenmesi amacıyla 1002-C Doğal Afetler Odaklı Saha 

Çalışması Acil Destek Programı çağrısı açılmış, gelen başvurular 24 saat içinde değerlendirilmiştir. 

Bu kapsamda 119 projenin desteklenmesine başlanmıştır. 59 üniversite ve araştırma enstitüsünden 

552 araştırmacı bölgede araştırmalar yürütmektedir. Saha araştırmalarıyla deprem araştırmalarının 

yanı sıra altyapı, ulaştırma, çevre, afet yönetimi, sağlık hizmetleri ve sosyal bilimlere yönelik 

çözümler de geliştirilecektir. 

Afetten doğrudan etkilenen lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile doktora sonrası 

araştırmacıların TÜBİTAK Merkez ve Enstitülerinde yürütülen veya TÜBİTAK tarafından desteklenen 

araştırma projelerinde yer almalarını sağlayan TÜBİTAK-BİÇABA Burs programı başlatılmıştır. Bu 

kapsamda 01-10.03.2023 tarihleri arasında 2.694 proje kapsamında 1.926 lisans öğrencisi, 2.239 

tezli yüksek lisans öğrencisi, 1.969 doktora öğrencisi ve 1.525 doktora sonrası araştırmacı olmak 

üzere 7.659 bursiyer adayı alınacaktır. 

TÜBİTAK 1001 Programı Deprem Bölgesi Üniversiteleri Özel Çağrısı kapsamında, depremden 

etkilenen illerdeki araştırmacıların Ar-Ge faaliyetleri, ayrıca TÜBİTAK 2221 Konuk veya Akademi 

İzinli (Sabbatical) Bilim İnsanı Destekleme Programı kapsamında deprem araştırmalarını ülkemizde 

sürdürmek isteyen bilim insanları ve uluslararası araştırmacılar desteklenecektir. 

4.1.2.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten, çocuk güvenliğini ve çocuğun iyi olma halini 

destekleyecek okul tasarımları yapılarak, eğitimin mümkün olduğu kadar yüz yüze 

sürdürülebilirliğini sağlayacak önlemler alınacak, depremden doğrudan veya dolaylı etkilenen 

başta kız çocukları, engelli çocuklar ile sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı öğrenciler olmak 

üzere her türlü desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sürekli takibi yapılarak bu çocukların okulöncesi 

eğitim kademesi dahil olmak üzere tüm kademelerde kaliteli eğitime erişimi artırılacaktır. İhtiyaç 

olması durumunda öğrencilere telafi edici dersler verilecek ve gerekli rehberlik hizmeti 

sağlanacaktır. 

Yükseköğretim kademesinde eğitimin mümkün olduğu kadar yüz yüze sürdürülmesini sağlamaya 

yönelik kampüs tasarımlarında hazırlanan master ve yerleşke planları dikkate alınarak merkezi 

birimler anlayışıyla modüler mimari ve inşaat planlaması yaklaşımının üniversite inşaat 

yatırımlarında hakim anlayış olarak kılınması; özellikle gayrimenkul sermaye gideri nitelikli yatırım 
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kararlarının performans değerlendirme sürecine benzer biçimde çok kriterli bir yapıyla hayata 

geçirilmesi sağlanacaktır. Bu amaçla; üniversitelerin stratejik planlarında yer alan öğrenci, 

akademik ve idari personel sayısı gelişimi ve planlaması ile yatırım kararlarının uyum, finansman 

ihtiyacı belirlenirken üniversitelerin stratejik planlarında ortaya koydukları gelişim perspektifi ile 

uyum, yerleşke ve kampüs gelişim planına uyum, yatırım planlamasının rasyonel bir zeminde 

yürütülmesini sağlamak üzere; yönetim ve idari kadronun yatırım planlama, hazırlık, uygulama ve 

yönetim süreçlerinde uzman personel ile iletişim ve koordinasyonu, gerekli belge ve dokümanların 

paylaşımı ve personelin niteliğinin geliştirilmesi sağlanacaktır. 

4.1.2.5 İhtiyaç Analizi 

Hasar tespiti yapılan okullar dikkate alındığında az hasarlı 2.533 eğitim tesisinin bakım-onarımı 

için 9,9 milyar TL (527 milyon dolar), orta hasarlı 331 eğitim tesisinin büyük bakım onarımı için ise 

9,8 milyar TL (520 milyon dolar) ödenek ihtiyacı vardır. Tüm okulların tetkik edilmesi halinde az 

hasarlı okulların yeniden eğitime açılması için yaklaşık 24 milyar TL (1,3 milyar dolar), orta hasarlı 

eğitim tesisleri için de yaklaşık 24,4 milyar TL (1,3 milyar dolar) ödenek ihtiyacı olacağı 

öngörülmektedir. Hasarsız olup sadece küçük bakım-onarım ihtiyacı gerektiren eğitim tesisleri için 

yaklaşık 1,2 milyar TL (69 milyon dolar) ödenek ihtiyacı olacağı düşünülmektedir. Ancak, depremin 

yol açtığı hasar dikkate alındığında bakım onarım faaliyetlerinin yanında 72’si yıkılmış ve 504’ü ağır 

hasarlı ve acil yıktırılması gerekenler de dikkate alındığında bu okulların/kurumların yeniden 

hizmete açılabilmesi için 39,69 milyar TL’ye (2,11 milyar dolar) ihtiyaç duyulmaktadır. 

Bölgedeki demografik yapının aynı kalacağı, iç göç olmayacağı, okulöncesi eğitimde 5 yaş için 

yüzde 100 okullaşma olacağı, henüz tetkiki tamamlanmamış okullarda az hasarlı, hasarsız, orta 

hasarlı eğitim tesisi sayısının tetkik edilmiş eğitim tesislerine açısından benzer oran izleyeceği 

varsayımı altında, yeni derslik yapımı için yaklaşık 44,7 milyar TL (2,4 milyar dolar) ödenek ihtiyacı 

olacağı tahmin edilmektedir.  

Öte yandan, bölgenin demografik yapısının aynı kalacağı varsayımı altında bölgedeki illerin imar 

planında yapılacak olası bir değişikliğin, illerdeki taşımalı eğitim ile okul yemeği ihtiyacını artıracağı 

değerlendirilmektedir. Bu faaliyetlerdeki artış sebebiyle depremin ilave 1 milyar TL (54,4 milyon 

dolar) yük getireceği öngörülmektedir. Bölgede taşımalı eğitim ve yemek ihtiyacı için yıllık 6,1 

milyar TL (326,7 milyon dolar) cari harcama beklenmektedir.  

Öğrencilerin eğitim sistemine entegrasyonunun sağlanarak sosyalleşmesi için il dışı geziler dahil 

olmak üzere müfredat dışı aktiviteler için ilave 4,1 milyar TL (218 milyon dolar) ödenek ihtiyacı 

doğacağı değerlendirilmektedir. 

Yükseköğretim kademesinde göç, vefat gibi nedenlerle bölgedeki demografik yapıdaki dönüşüm 

incelenerek deprem bölgesindeki illerde teorik ve uygulamalı eğitimlerin yüz yüze sunulması 

hedefleri gözetilerek fiziki altyapı ile beşeri kaynak ihtiyacı belirlenmelidir.  

4.1.2.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 Tüm okulların depreme karşı direnç tetkiklerinin yapılması, bölgedeki güvenli okullarda 

eğitim görmeleri için öğrencilere taşımalı eğitim hizmeti sağlanması, 
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 Bölgeden göç eden insanların hareket güzergâhları incelenerek geçici ikamet ettikleri 

yerlerdeki il ve/veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin aileler ile irtibata geçerek okul kayıt 

süreçlerine ilişkin kolaylaştırıcı rol alması, ihtiyaç sahibi depremzede öğrencilere burs 

imkânı sunulması, 

 Deprem bölgesinden göç etmeyen öğrencilere konteyner sınıflar gibi yapılar oluşturularak 

yakın illerden gelecek gezici öğretmenler vasıtasıyla deprem nedeniyle eğitime ara vermek 

zorunda kalan öğrencilere gerek eğitim-öğretim gerekse yaz tatili içerisinde telafi 

eğitimler verilmesi, 

 Telafi eğitimlerinde hibrit eğitim modellerinden de yararlanılması, depreme maruz kalmış 

öğrencilere yönelik e-içerikler oluşturularak çevrimiçi eğitimler sunulması, il dışı geziler 

yapılarak hayatın normalleşeceği fikrinin aşılanmaya çalışılması, 

 Deprem bölgesinden göç eden engelli öğrencilerin kamu ve/veya özel eğitim okullarına 

yönlendirilmesi, deprem bölgesinde ikamet eden engelli çocuklara yönelik gezici 

öğretmenler vasıtasıyla kaynaştırma eğitimi sunulması,  

 Üstün yetenekli öğrenci tanısı almış öğrencilerin yeteneklerine uygun okullara 

yerleştirilmesi, gerek duyulması halinde bu öğrencilere pansiyon hizmeti sunulması, 

 Üniversitelerdeki deprem performans testlerinin ivedilikle yapılarak yıkım, yeniden yapım 

ve güçlendirme yapılacak binaların belirlenerek yapıların hizmete alınması, 

 Deprem bölgesinde ikamet eden ya da buradaki üniversitelerde eğitimlerine devam eden 

ve çadır kentlerde yaşayan öğrencilerin uzaktan eğitime katılımlarının sağlanmasına 

yönelik gerekli teknik ve bilişim altyapısı ile gerekli teknolojik donatıların sağlanması, 

 Depremden ağır hasar gören binalara sahip üniversitelerin yeniden inşası sürecinde yakın 

ve depremden etkilenmeyen iller başta olmak üzere Türkiye genelindeki üniversiteler 

arasında yapılacak ve en az 1 yarıyıl geçerli olacak ikili işbirliği/öğrenim protokolleri ile 

öğrencilerin kampüs yapım çalışmaları tamamlanıncaya kadar eşleştirilen üniversitelerde 

eğitim-öğretim faaliyetlerine devamın sağlanması, 

 YKS tarihlerinin yeniden düzenlenmesi, bölgedeki isteyen öğrencilere sınavlara yönelik ek 

ders olanakları sunulması, 

 TÜBİTAK’ın afetten doğrudan etkilenen araştırmacıların projelerde yer almalarını sağlayan 

BİÇABA Programı gibi desteklerin çeşitlendirilerek devam ettirilmesi, 

Orta Vade 

 Bölgeden göç eden ve yeni ikamet yerlerinde okula kaydedilen öğrencilerin sosyal, 

akademik, duyuşsal becerileri izlenerek ihtiyaç olması halinde bu öğrencilere telafi edici 

dersler verilmesi, süreç boyunca öğrencilerin rehberlik hizmetleri ile desteklenmesi, 

 Devamsızlık, okul terki, okuldan kopma gibi durumların önüne geçilmesi için risk 

grubundaki bireylerin erkenden tespit edilerek bu olumsuzlukların önüne geçilmesi, 

özellikle kız öğrencilerin okula devamlılıklarının sağlanması, 

 Depremin yaşandığı illerde güvenli okulların tespitinden sonra bölgedeki öğrencilerin 

bulundukları en yakın okula yönlendirilmesi, bölgedeki öğrenci nüfusu dikkate alınarak 

ihtiyaç halinde bu okullarda ikili eğitim yapılması, 

 Bölgedeki okullarda tam gün eğitime geçilmesi, okullara ücretsiz yemek ve taşıma 

olanakları sağlanması, 

 Öğretmen ihtiyacının karşılanması için yakın illerdeki öğretmenlerin taşıma yoluyla bu 

bölgelere yönlendirilmesi,  

 Öğrencilerin il dışı yapacakları gezilere orta vadede de devam edilmesi, 
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 Deprem bölgesinde hizmet eden öğretmenlere hizmet içi eğitim verilmesi, bu 

öğretmenlere yönelik farklı eğitim metotlarının uygulanması, 

 Deprem öncesi ve sonrası ihtiyaçlara yönelik ileri teknolojilerin ve teknolojik ürünlerin 

geliştirilmesi için Ar-Ge ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi ve geliştirilen teknolojik 

ürünlerin ilgili kurumların envanterine kazandırılması, 

 Üniversite binaları, kampüs altyapısı ve makine-teçhizatlar için ayrıntılı hasar tespit ve 

raporlama çalışması yapılması, keşif sonrası kararın akabinde maliyetlendirme çalışması 

yapılması, 

Uzun Vade 

 Göç, vefat gibi nedenlerle bölgedeki çağ nüfusundaki değişimin incelenerek fiziki altyapı 

ve beşeri kaynak ihtiyacının tespit edilmesi, 

 Çocukların ruhsal ve bedensel gelişimlerini gözeten, çocuk güvenliğini ve çocuğun iyi olma 

halini destekleyecek okul tasarımına özen gösterilmesi, 

 Bölgede 5 yaş için okulöncesi eğitimin yüzde 100 olmasının sağlanması ve buna yönelik 

fiziki altyapı ihtiyacının karşılanması, 

 Bölgedeki okullarda bilimsel, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin artırılması, 

 Ülke genelindeki tüm okulların depreme karşı dirençliliğinin tespit edilmesi, 

 Depreme maruz kalan öğrencilerin akademik başarı ve sosyal-duyuşsal gelişimlerinin tüm 

kademe ve sınıf düzeyinde yakından takip edilmesi, gelişmelerin belli aralıklarla 

raporlanması, 

 Mevzuatta yer alan yapı denetim ile ilgili hükümlerin tüm eğitim yapıları için daha sıkı 

izleme ve denetim kurallarına tabi tutulacak şekilde yeniden düzenlenmesi, uygulanacak 

yaptırımların ihale sözleşmelerinde açık biçimde belirtilmesi,  

 Deprem sonrası tsunami vb. afetler için erken uyarı sistemi kurulumu ve geliştirilmesi ile 

risk modellerinin çıkarılarak gerekli ölçüm ve araştırmaların yapılmasına yönelik başta 

ihtisas ve araştırma üniversiteleri olmak üzere alanda yetkin akademik ve araştırma 

altyapısına sahip yükseköğretim kurumlarının finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, 

 Yükseköğretim kurumları mekânsal planlama yöntem ve uygulama esaslarına ilişkin Mek-

Sis yazılım programında dikkate alınan metrik ölçüm verileri başta olmak üzere ülke 

genelindeki üniversiteler, araştırma merkezleri ve laboratuvar ile her türlü donatıların söz 

konusu planlamaya girdi sağlayacak şekilde ölçümlerinin gerçekleştirilmesi, 

 Depremden önemli ölçüde etkilenen yükseköğretim kurumları binalarının yeniden inşası 

sürecinde üniversitelerin uygulamalı eğitimlerinin aksamaması için sanayi ile işbirlikleri 

geliştirilmesi, 

 2006 yılı sonrasında mevcut üniversitelerden ayrılarak kurulan üniversiteler başta olmak 

üzere yıkılan/yıkılacak birimlerin üniversitenin mevcut yetkinlikleri ile yerel ve bölgesel 

ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak uygun görülecek alanlarda kurulması, bu birimlerin 

belirli bir alanda ihtisaslaşmalarının sağlanması.  

4.1.3 Kültür 

4.1.3.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

2022 yılı itibarıyla deprem bölgesinde kültür mirası kategorisinde, detayları tabloda verildiği üzere 

yaklaşık 8.500 eser bulunmaktadır. Bunlardan 844’ü Vakıflar Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki 

vakıf eserleri olup çoğu dini yapılardır. Vakıflar Genel Müdürlüğünün bölgede 6 hizmet binası 
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bulunmaktadır. Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne 

bağlı 28 müze ve 22 ören yeri mevcuttur.  

Tablo 29: Depremden Etkilenen İllerdeki Kültürel Varlıklar 

İl 

Korunmaya 

Alınan 

Sokaklar  

Anıt ve 

Abideler 

İdari 

Yapılar 

Kültürel 

Yapılar  Şehitlikler 

Askeri 

Yapılar 

Endüstriyel 

ve Ticari 

Yapılar 

Dinsel 

Yapılar Mezarlıklar 

Sivil 

Mimarlık 

Örneği Kalıntılar 

İl 

Toplamı 

Adana 3 1 54 143 5 39 85 75 56 320 95 876 

Adıyaman - 2 2 46 - 6 7 54 14 8 25 164 

Diyarbakır - - 70 261 3 11 4 153 90 606 22 1.220 

Elazığ - 1 36 89 1 5 - 72 22 80 9 315 

Gaziantep - 4 36 95 - 6 22 77 36 797 8 1.081 

Hatay 2 3 50 144 3 16 53 114 85 576 62 1.108 

Kahramanmaraş - 9 5 58 1 25 41 46 32 327 17 561 

Kilis - 2 5 28 - 5 13 35 4 356 4 452 

Malatya - 4 23 119 2 5 14 99 35 454 10 765 

Osmaniye - 1 13 24 3 8 1 19 25 45 26 165 

Şanlıurfa 14 1 26 155 2 7 13 120 74 1301 24 1.737 

Bölge Toplamı 19 28 320 1.162 20 133 253 864 473 4.870 302 8.444 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Bakanlığa bağlı 11 il halk kütüphanesi, 127 ilçe-semt halk kütüphanesi, 4 ihtisas kütüphanesi ve 11 

çocuk kütüphanesi olmak üzere toplam 153 kütüphane, 693 personelle bölgede hizmet 

vermektedir. 

Bölgede kültür merkezi olarak hizmet veren yapı sayısı 14’tür. Bölgede 11 il kültür ve turizm 

müdürlüğü bulunmaktadır. Bunlar YİKOB binası, kültür merkezi, valilik binası ve kiralık binalar gibi 

farklı yerlerde faaliyet göstermektedir.  

Depremin etkilediği iller olan Gaziantep 38, Hatay 36, Diyarbakır 35, Adana 31, Şanlıurfa 23, 

Malatya 20, Kahramanmaraş 12, Adıyaman 8, Osmaniye 7, Elazığ 5 ve Kilis’te 4,  olmak üzere 

toplam 219 sinema salonu hizmet vermektedir. 

4.1.3.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Kültür Mirası ve Vakıf Eserleri 

Depremden etkilenen 11 İlde Rölöve ve Anıtlar Müdürlükleri koordinasyonunda yüzden fazla 

personelle hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. 25.02.2023 tarihi itibarıyla kültür mirası 

kategorisindeki 8.444 eserin 2.863’ünün incelemesi yapılmıştır. Bu yapıların 169'unun yıkıldığı, 

535'inin ağır hasarlı, 390'ının orta hasarlı, 721'inin az hasarlı ve 1.048’inin hasarsız olduğu 

belirlenmiştir.  

Hatay, Elbistan, Adıyaman, Malatya müzelerinde kısmi hasar meydana gelmiştir. Bununla birlikte, 

son 10 yıllık dönemde hizmete açılmış Hatay Arkeoloji, Şanlıurfa Edessa Arkeoloji ve Haleplibahçe 

Mozaik Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi gibi kütlece büyük ve önemli eserlerin yer aldığı 

müzelerde önemli bir hasar bulunmamaktadır. Adıyaman Müzesi eski bir yapı olmasına karşın hafif 

hasarlıdır. Bölgedeki müze müdürlüklerinde yapılan ilk hasar tespit çalışmalarında toplam 90 

eserin hasar gördüğü belirlenmiştir. Hasara uğrayanlar arasında “unique” eser kategorisinde olan 

bir eser bulunmamaktadır. Hatay Müzesi Müdürlüğü koleksiyonunda sergilenen ve muhafaza 

edilen eserlere yönelik hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Antik kent ve ören yerlerinde 

önemli bir hasar bulunmamakla birlikte UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Malatya 
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Arslantepe Höyüğü ören yerinde yapılan koruma ve çevre düzenleme uygulamalarında ağır hasar 

mevcuttur.  

Tespit çalışmaları devam etmekle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı sorumluluğundaki kültür 

mirasında ve müzelerde meydana gelen hasarın yaklaşık 1 milyar TL tutarında olduğu tahmin 

edilmektedir.  

 

Vakıf eseri kapsamındaki eserlerden cami ve benzeri yapılarda yıkım büyüktür. Adıyaman Ulu 

Camii, Malatya Yeni Camii, Hatay Habibi Neccar Camii, Nurdağı Ökkeşiye makamındaki yeni 

yapılan cami ve müştemilatı gibi tarihsel ve sembolik değeri yüksek yapılar tamamen yıkılmış 

durumdadır. Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Malatya’daki tarihi camilerden 

yıkılmayanların çoğu ağır ve orta hasarlı olup kapsamlı onarım-restorasyon olmaksızın hizmet 

verebilecek durumda değildir. Ayrıca gerek kültür mirası gerekse yeni yapı camilerden, ana yapısı 

zarar görmemiş veya az hasarlı olanların da çoğunun minaresi yıkılmış durumdadır. Vakıf 

eserlerinin toplam onarım-restorasyon maliyeti 8,2 milyar TL öngörülmektedir. 

Kütüphanecilik Hizmetleri ve Kültür Merkezleri  

Bölgede hizmet veren 153 kütüphane binasından 52’si hasarsız durumda olup diğerlerinde 

detayları aşağıdaki tabloda gösterildiği şekilde farklı düzeylerde hasar bulunmaktadır. Bununla 

birlikte yakın dönemde inşa edilen veya güçlendirmesi yapılan binalarda hasarın az olduğu 

görülmektedir. 

Deprem öncesinde kütüphaneler yetersiz kaldığından, yıkılmış ve ağır hasarlı binaların yeniden 

yapım sürecinde kapasitelerinin artırılması gerekmektedir. Zira kütüphane kullanıcılarının 

çoğunluğunu çocuk ve gençler oluşturmaktadır. Ülkemizdeki 0-17 yaş grubundaki çocukların 

yüzde 21’inden fazlası ve 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 17’si bölgede yaşamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda hem mevcut kapasiteye göre yeniden yapım ve onarım maliyeti hem de yeni 

ihtiyaç duyulan kapasiteye göre maliyet hesaplanmıştır. Buna göre hasarlı binaların onarımlarının 

yanı sıra yeni kapasitenin oluşturulabilmesi için toplam 705 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu 

belirlenmiştir. 
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Tablo 30: Depremden Etkilenen İllerdeki Kütüphanelere İlişkin Hasar Tespit Durumu 

 Adet 

Toplam Kapalı 

Alan (m2) 

Mevcut Kapalı 

Alana Göre 

Toplam Maliyet 

(TL) (1) 

İhtiyaç 

Duyulan Yeni 

Kapalı Alan 

(m2) 

Yeni Kapalı 

Alan Toplam 

Maliyeti (TL) 

Yıkılmış 6 1.638 32.760.000 7.600 152.000.000 

Ağır Hasarlı 10 4.934 98.680.000 23.000 460.000.000 

Orta Hasarlı  4 3.045 18.270.000   

Az Hasarlı 28 29.887 59.774.000   

Tadilat İhtiyacı Olan 53 15.049 15.049.000   

Hasarsız 52 22.821 0   

Toplam 153 77.374 224.533.000 30.600 612.000.000 

Genel Toplam (2)     705.093.000 

(1) m2 birim maliyetleri; yeniden yapım 20.000 TL, orta hasar 6.000 TL, az hasar 2.000 TL, tadilat 1.000 TL olarak 

hesaplanmıştır. (2) Yeni kapalı alan ihtiyaç maliyeti ile hasar durumu orta ve altı olan binaların maliyet toplamıdır.  

Mevcut durumda göre, deprem neticesinde dayanıksız olduğu belirlenerek 2020 yılında boşaltılan 

Hatay Kültür Merkezinin yıkıldığı, 7 kültür merkezinin az hasarlı, 6 kültür merkezinin ise hasarsız 

olduğu tespit edilmiştir. 

Bölgedeki il kültür ve turizm müdürlüklerinin hizmet binalarından 1’i yıkık, 2’si ağır hasarlı, 6’sı az 

hasarlı ve 2’si hasarsız durumdadır. Mevcut 4 müzik topluluğu müdürlüğü binasından 2’si hasarsız, 

diğer 2’si az hasarlı durumdadır. 

Deprem nedeniyle 11 ilde birçok ibadethane ve ilgili hizmet binasında zarar görüldüğü 

belirlenmiştir. Bölgede Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 120 Müftülük Binası, 80 Gençlik merkezi, 

2.687 Kur’an Kursu ve 11.776 cami bulunmaktadır. Yapılan ilk tespitler ışığında bölgedeki müftülük 

binalarının yüzde 28,3’ü, camilerin yüzde 19,1’i ve Kur’an kurslarının yüzde 16,5’,i yıkılan ve ağır-

orta hasarlı durumdadır. Alevi-Bektaşi Kültür Derneği ve cem evi binalarından üçünün yıkıldığı ve 

3’ünün ağır hasar aldığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte bölgedeki diğer dini cemaatlere ait 

tarihsel niteliği de haiz ibadethanelerde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Yıkılan, ağır ve 

orta hasarlı olduğu tespit edilen tüm bu yapıların yeniden yapım maliyetinin toplamda 24,1 milyar 

TL olduğu tahmin edilmektedir. 

4.1.3.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonrasında insani yardım faaliyetlerine katılım öncelikli olarak ele alınmıştır. Çadır kent ve 

konteyner kentlerin kurulmaya başlanmasıyla birlikte bölgeye diğer illerden 36 gezici kütüphane 

aracı ve yaklaşık 150 personel sevk edilmiştir. Bu araçların bir kısmı hem çadır kentler arasında hem 

de köy ve kasabalarda dolaşarak çocuklara yönelik sinema gösterimi, boyama ve oyunları içeren 

çeşitli etkinlikler düzenlemiş ve eğlendirici, eğitici-öğretici materyallerle moral motivasyon desteği 

sağlamıştır. Ayrıca müstakilen konuşlandığı çadır kentlerde, MEB, ASHB gibi kurumların 

psikososyal destek ve eğitim çadırları da gezici kütüphanelerin etrafına kurulmuş ve çadır kentler 

içinde kültürel-sosyal hizmetlerin verildiği merkezler oluşmuştur. Sağlanan işbirliği ve ortak 

organizasyonlarla çocuk ve gençler başta olmak üzere bölge insanındaki psikolojik yükün 

azaltılmasına çalışılmıştır.  

Adıyaman İl Halk Kütüphanesi binası sağlam olduğundan binada gerekli önlemler alınıp temizliği 

yapıldıktan sonra faaliyete alınmıştır. Kütüphanede ASHB işbirliğiyle sinevizyon ve sinema 

gösterisi, resim ve boyama etkinliklerinin yanı sıra bedensel egzersizler ve bahçesinde okçuluk gibi 
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sporlarla, çadır kentlerden getirilen çocuk gruplarına psikososyal destek sağlanmaktadır. Bunun 

yanı sıra kütüphane vatandaşların gündelik kullanımına açılmıştır. Kütüphane binası sağlam olan 

diğer şehirlerde de benzer faaliyetlerin yürütülmesi planlanmaktadır.  

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesindeki 2 kamyon tiyatrosu bölgeye gönderilmiş olup 

çeşitli şehirlerde tiyatro oyunları sahnelenmektedir. Ayrıca Devlet Opera ve Balesi Genel 

Müdürlüğü de çocuk oyunları sahnelemektedir.  

Hatay, Elbistan, Adıyaman, Malatya müzelerinde hasar meydana gelmesi nedeni ile eserler için 

gerekli güvenlik önlemleri ve önleyici koruma tedbirleri ivedilikle alınmış ve bu amaçla yakın müze 

müdürlüklerinden güvenlik görevlisi ve müze personeli dönüşümlü olarak sevk edilmiştir. Ayrıca 

hasar tespiti, eser taşıma, belgeleme çalışmaları sürdürülmektedir. Müze koleksiyonlarının 

çalınma-kaybolma ve yağmaya uğramaması, var olan güvenlik önlemlerinin devam etmesi için 

kapalı devre kamera ve alarm sistemlerinin aralıksız çalışması sağlanmıştır.  

Hatay Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü binasının ağır hasar almış olması nedeniyle Hatay ve 

Osmaniye’de 2863 sayılı kanun kapsamında yapılacak olan iş ve işlemlerin 1 yıl süreyle Adana 

Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce yapılması kararlaştırılmıştır.  

ÇŞİDB tarafından sürdürülen enkaz çalışmalarında tescilli yapıların yeni yapılarla karıştırılarak kültür 

varlıklarına sehven müdahale edilmesini önlemek üzere, tescilli kültür varlıklarına gerekli 

işaretlemeler, levhalar yerleştirilmiştir.  

Tescil edilmiş tüm alanlarda Emniyet ve Jandarma birimlerinin kendi sorumluluk bölgelerinde 

yaptıkları düzenli devriye faaliyetleriyle kaçak kazı ve yasa dışı kültür varlığı ticaretinin 

önlenmesinde aktif olarak çalışılmaktadır. 

4.1.3.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Depremin meydana getirdiği tahribatın giderilmesi çalışmalarında; otantik kültürü yaşatan 

nüfusun ikametlerine dönmesinin sağlanması, tarihi-kültürel dokunun bütüncül olarak ihya 

edilmesi ve tarihi dokunun bulunduğu eski kent bölgeleriyle yeni kent yerleşimleri arasındaki 

ilişkinin devam ettirilmesi temel amaçlardan biridir.  

Bunun yanı sıra yeni kent yerleşimlerinde kültürel etkileşime imkân vererek toplumun refahını 

destekleyen, başta kütüphane olmak üzere müze, kültür merkezi, kent parkı gibi kültürel alt yapı 

unsurlarına yer verilmesi sağlanacaktır. Yeni yerleşimlerin şehrin hatırasını anımsatacak şekilde 

tasarlanması, mevcut konumunu koruyacak şehirlerde ise kent meydanlarının simgesel ve estetik 

değeri yüksek kamu binaları, kültür yapıları, kent parkı ve deprem felaketinin hatırlanacağı anıtlarla 

birlikte yeniden tasarlanacaktır.  

Tarihi dokunun meydana gelmesi muhtemel yeni felaketlerde tekrar zarar görmemesi için güncel 

malzeme ve inşa tekniklerinden yararlanılarak restorasyon imkânları incelenecektir. Bu amaçla 

mevzuatta ve yetkili kurullarda düzenleme yapılması ihtiyacı değerlendirilecektir.  

4.1.3.5 İhtiyaç Analizi 

Başta Hatay olmak üzere, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş’ta ve Nurdağı, Islahiye, Elbistan, 

Doğanşehir, Pazarcık gibi ilçelerde meydana gelen yıkımdan özellikle kent merkezlerinde bulunan 
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sembolik ve manevi değeri yüksek tarihi-kültürel miras büyük ölçüde etkilenmiştir. Aynı zamanda 

tescilli tarihi yapı özelliği bulunmamakla birlikte toplumun yaşam pratikleri içinde bulunan mahalle, 

sokak, çarşı, pazar, yeme-içme yerleri ve gezinti alanları gibi gündelik kültürü yaşatan ve yeniden 

üreten yerler de büyük tahribata uğramıştır. Bunun yanı sıra kentlerin mukimlerinin önemli bir 

kısmı da çeşitli bölgelere göç etmiş durumdadır.  

Tüm bunlar kentlerin deprem öncesinde devam edegelen yaşam kültürü ve çağlardan beri tevarüs 

eden tarihi-kültürel mirası üzerinde büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Dolayısıyla deprem sonrası 

yapılacak kentleşme çalışmalarının, kent kültürünü mahalle ve sokak düzeyinde yeniden ihya 

edecek, toplumun hatıralarının biriktiği alanları yeniden inşa edecek ve tarihi-kültürel mirası 

tenhalaşma ve çöküntü alanlarına dönüşme riskinden koruyacak bir yaklaşımla yapılmasına ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bu bağlamda krizin beraberinde getirdiği fırsatların da olduğu dikkate alınarak, büyük ölçüde 

yıkılmış olan kent merkezlerinde gerekli düzenlemelerin yapılarak, simgesel ve estetik değeri 

yüksek kamu binaları; kütüphane kültür merkezi gibi kültür sanat alanları; şehir parkı, sosyal 

etkileşim alanları ve hafızayı canlı tutacak anıtlarla yeni kent meydanlarının tasarlanması yeni bir 

kent kültürünün oluşmasına yardımcı olacaktır. Diğer yandan deprem öncesinde gelişigüzel 

yapılar arasında sıkışmış olan tarihi-kültürel mirasın da bütüncül olarak ihya edilmesiyle tarihi 

dokunun algılanırlığı da artacaktır. Böylelikle yeni şehir meydanları ve yeniden ihya edilmiş tarihi 

dokunun etrafında yeni bir kent kimliğinin ve karakteristiğinin oluşması mümkündür.  

Ayrıca, yerleşim yerleri veya ana aksları değişecek kentlerde tarihi dokunun gündelik hayatın 

dışında kalarak yalnızlaşması, tenhalaşması ve giderek çöküntü alanları haline gelmesi riski 

mevcuttur. Nitekim 1971 yılında Gediz’de meydana gelen deprem neticesinde şehrin yaklaşık 7 km 

güneye taşınmasıyla yeni bir kent oluşmuş fakat pek çok tarihi miras öğesinin bulunduğu eski 

yerleşim yeri Eskigediz adıyla tenha bir belde haline gelmiştir. Benzer şekilde, Hatay’da Asi nehri 

boyunca uzanan şehir aksında, nehir kıyısından çeperlere doğru büyük bir tahribat mevcuttur. 

Özellikle bu kısmın büyük ölçüde yıkılacağı ve şehrin yamaçlara doğru taşınacağı öngörülmektedir. 

Ancak Uzunçarşı, Habib-i Neccar Camii, gastro kültür alanları, iç avlulu otantik evlerin bulunduğu 

eski mahalleler ve sivil mimari örneklerine yerleşmiş pansiyon türü kümelenmeler gibi Hatay’ın 

kültürel mirasını temsil eden yapılaşmaların çoğu bu bölgededir. Dolayısıyla yer değişikliği 

yapılacak tüm yerleşimlerde, kent kültürünün devamı için yeni kent planlarında eski şehir 

bölgeleriyle olan ilişkinin gözetilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bölgelerde yapılaşmadan 

tamamen vazgeçmek yerine sıkılaştırılmış koşullarda kısmi yapılaşmanın devamının sağlanması 

gibi alternatifler değerlendirilmelidir. Bunun yanı sıra bu bölgelerde alan yönetimi modellerinin 

uygulanmasında fayda görülmektedir. 

Diğer yandan tarihi-kültürel mirasın ihya edilmesinde bilimsel danışma kurulları ve komisyonlar 

marifetiyle planlama yapılmasında yarar vardır. Eserlerin restorasyon projelerinin olabildiğince 

detaylı hazırlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca, restorasyon ve rekonstrüksiyon 

uygulamalarında güncel malzeme ve inşa tekniklerinden yararlanma imkanları 

değerlendirilmelidir. Zira özellikle vakıf eseri kapsamındaki eserlerin çoğu büyük zarar görmüştür. 

Gelecekte meydana gelmesi muhtemel yeni bir felakette tekrar yıkıma uğramamaları için özellikle 

güçlendirme tekniklerinin gözden geçirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu kapsamda 2863 sayılı 



SBB Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu 

Sayfa | 55 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununda tadilat ve Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek 

Kurulunda yeni ilke kararlarının alınması ihtiyacı değerlendirilmelidir.  

Yeni kent bölgelerinin büyük ölçüde TOKİ marifetiyle inşa edileceği anlaşılmaktadır. İnşa edilecek 

yapıların yerel mimariye uygun olacağı ve genellikle yatay mimariye göre şekilleneceği ifade 

edilmektedir. Bununla birlikte, oluşturulacak mahallerin toplumsal hafızada ve kent belleklerinde 

yer aldığı şekliyle inşa edilmesinde fayda görülmektedir. Ayrıca yeni yerleşim alanlarının merkezi 

noktalarında nüfusa uygun büyüklükte kütüphane, tiyatro, yeşil alan gibi kültürel etkileşimin 

yüksek olduğu kültürel alanlara mutlaka yer verilmelidir. Bunlar, yeni yerleşim yerlerine yabancılık 

hissini azaltacak ve kent aidiyetini güçlendirecek hususlar olarak dikkate alınmalıdır.  

Diğer yandan kültür ve sanatın toplumun refahını ve iyi olma halini destekleyen yönü dikkate 

alınarak depremden zarar gören kentlerde kültürel altyapının geliştirilmesi ve mevcutların 

kapasitesinin artırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu bağlamda ülkemizdeki 0-17 yaş grubundaki 

çocukların yüzde 21’inden fazlasının ve 18-24 yaş grubundaki gençlerin yüzde 17’sinin bölgede 

yaşadığı dikkate alınarak kent merkezlerinden çeperlere doğru yaygınlaşan şehir ve semt 

kütüphaneleri inşa edilmelidir. Kütüphaneler yaygın kültür hizmetinin verilmesi ve toplumun her 

kesimine hitap etmesi nedeniyle elzem olarak ele alınmalıdır. Bunun yanı sıra kent hafızasını 

muhafaza edecek ve yaşanan felaketin unutulmamasını sağlayacak kent müzeleri ve anıtların da 

yapılmasında yarar görülmektedir.  

Mevcut tespitler neticesinde kültürel mirasın korunması ve kültürel altyapının güçlendirme ve 

yeniden inşa çalışmaları kapsamında yaklaşık 11,2 milyar TL (595,1 milyon dolar) ödeneğe ihtiyaç 

duyulacaktır.  

4.1.3.6 Politika Önerileri  

Kısa vade  

 Çadır kent ve konteyner kentlerde hizmet veren gezici kütüphane sayısının artırılması,  

 Perde ve projeksiyonu olmayan gezici kütüphanelere gerekli teçhizatın sağlanarak sinema 

gösteriminin çoğaltılması ve koleksiyondaki film sayısının artırılması, 

 ASHB, MEB ve STK’ların çadır kent ve konteyner kentlerde bulunan birimleriyle iş birliğinin 

sürdürülerek kütüphanecilik hizmetlerinin yanı sıra psikososyal destek programları ve diğer 

etkinliklerin devam ettirilmesi, 

 Devlet Tiyatrolarının 2 yürüyen sahnesinin (kamyon tiyatrosu) yanı sıra Konya Bölge 

tiyatrosunda bulunan gezici tiyatronun da hizmete sokulması, 

 Sinema Genel Müdürlüğünün gezici sineması ve Çanakkale Alan Başkanlığının gezici 

müzesinin bölgede hizmete sokulması, 

 Devlet Opera ve Bale Genel Müdürlüğü ve Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı birimlerin 

çocuk oyunları ve halk konseri benzeri etkinlikleri içeren turneler düzenlemesi, 

 Az hasarlı vakıf eserlerinin acil onarımlarına başlanması, 

 Müzelerde hasar gören, yıkılan bölümlerin ve eserlerin tahribatının tespit edilerek acil eser 

kurtarma işlerinin gerçekleştirilmesi, bölgede çalışma koşullarının iyileştirmesi, su, 

kanalizasyon, elektrik, iklimlendirme, ısıtma, kamera, alarm, güvenlik gibi sistemlerin işler hale 

getirilmesi, 
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 ÇŞİDB hasar tespit çalışmaları verileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler 

Genel Müdürlüğü (KÜVAM) ve diğer kurumların verilerinin ortaklaştırılması, 

 Enkaz ve kültür varlığı kalıntılarının olduğu kısımlarda enkaz çalışmalarının uzmanların 

denetiminde yapılmasının sağlanması için ekipman ihtiyacının giderilmesi, 

 Çok katmanlı tarihi dokuya sahip olan ülkemizde çalışmalar sırasında, tarihi katmanların 

bilimsel yöntemlerle korunabilmesini teminen Afet Kazı Başkanlıkları oluşturulması, 

 Üniversitelerden akademisyenlerin katılımlarıyla Bilimsel Danışma Kurulları oluşturulması, 

 Depremin etkilediği illerde sondaj ve kurtarma kazıları ile temizlik çalışmalarının artacak 

olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 yılı kazı ve araştırma programının 

yeniden değerlendirilmesi,  

 Kütüphane binaları için deprem performans analiz raporlarının hazırlanması, durumu uygun 

olanların hizmete açılması,  

Orta vade 

 Her çadır kent ve konteyner kentte en az 1 standart konteynerin en az 1.000 yetişkin kitabı, 

500 çocuk kitabı içerecek şekilde tefriş edilerek kütüphaneye dönüştürülmesi, 

 İl/ilçelerin merkez konumundaki çadır kent ve konteyner kentlerde hizmet verecek en az 340 

m2 büyüklüğünde 20 prefabrik kütüphanenin kurulması, 

 11 ildeki kültür merkezlerinin acil onarım ihtiyaçlarının giderilmesi, 

 Hatay’da yeni bir kültür merkezi binasının inşa edilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 

 11 ilde bulunan tüm vakıf eserlerinin hasar durumlarına göre önceliklendirilerek ihyası için 

gerekli çalışmaların yapılması, 

 Özellikle merkezde bulunan ve manevi değerleri yüksek olan sembol eserlerin acil 

onarımlarına başlanması, 

 Hasarlı ibadethanelerin ve kültür merkezlerinin bakım ve onarımlarının yapılması. 

Uzun vade 

 Yapımı tamamlanacak her kalıcı konut bölgesine nüfus ölçeğine göre yeni kütüphane 

binasının yapılması, 

 İl ve ilçe merkezlerinde büyük ölçekli kütüphanelerin çeperlerde ise küçük ölçekli şube (semt) 

kütüphanelerin kurulması, 

 Afet sonrası müdahale standartlarının açıklandığı Afet Müdahale Kılavuzunun oluşturulması, 

 Kurumlar arası dijital veri paylaşımının güncel tutulması ve paylaşıma açılması, buna yönelik 

gerekli protokollerin yapılması,  

 Deprem riski taşıyan illerimiz öncelikli olmak üzere taşınmaz kültür varlıklarının görsel 

dokümantasyonunun yapılarak dijital verilerinin hazırlanması, 

 Ülke genelinde deprem riski ve binanın inşa edildiği yıla göre yapılan analizler doğrultusunda, 

en riskli yapılardan başlamak üzere tüm kültür yapılarının depreme dayanıklı hale getirilmesi, 

 Deprem riski bulunan tüm illerdeki kültür varlıklarının belgeleme çalışmalarının tamamlanması 

ve olası afet durumlarında meydana gelebilecek hasarın sağlıklı ve aslına uygun bir şekilde 

giderilmesi konusunda proje kayıtlarının oluşturulması, 

 Yıkılan ibadethanelerin ve kültür merkezlerinin yeniden inşa edilmesi. 
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4.1.4 Sağlık  

4.1.4.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı toplam 166.949 yatak kapasiteli 927 ikinci ve üçüncü basamak, 

14.031 birinci basamak sağlık tesisi bulunmaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinin 

yüzde 12,5’i; birinci basamak sağlık tesislerinin ise yüzde 17,5’i depremden etkilenen 11 ilde yer 

almaktadır. 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de on bin kişiye düşen yatak sayısı 31,3 iken, bölgede bu sayı 

32,3 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye’de Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde hizmet veren toplam 

118.675 uzman ve pratisyen hekimin 19.616‘sı depremden etkilenen 11 ilde görev yapmaktadır.  

Depremden etkilen illerin 8’inde toplam 7.806 yatak kapasiteli üniversite hastanesi bulunmaktadır. 

Bölge illerinde yer alan Sağlık Bakanlığına ait hastane sayıları ve yatak kapasitelerine ilişkin veriler 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 31: Depremden Etkilenen İllerdeki Sağlık Sektörü Kapasitesi 

İl 

Hastane 

Sayısı 

Yatak 

Kapasitesi 

Birinci 

Basamak 

Sağlık Tesisi 

On bin Kişiye 

Düşen Yatak 

Sayısı* 

Hekim 

Sayısı** 

Diğer Sağlık 

Personeli 

Adana 14 4.345 291 34 3.686 10.082 

Adıyaman 10 1.184 125 22 883 4.040 

Diyarbakır 18 2.703 264 28 2.723 8.145 

Elazığ 8 1.690 135 54 1.047 3.709 

Gaziantep 12 3.060 302 32 2.626 8.124 

Hatay 12 2.847 350 27 2.373 7.443 

Kahramanmaraş 10 1.934 329 27 1.579 5.846 

Kilis 2 635 52 44 285 1.453 

Malatya 12 1.733 226 44 1.540 5.163 

Osmaniye 5 735 133 23 563 3.024 

Şanlıurfa 13 2.987 247 20 2.311 8.300 

Bölge Toplamı 116 23.853 2.454 32,3 19.616 65.329 

Türkiye 927 166.949 14.031 31,3 118.675 421.377 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, *Sağlık Bakanlığı, Üniversite ve Özel Hastane verisini içermektedir. **Uzman Hekim ve Pratisyen 

hekim toplamından oluşmaktadır.  

4.1.4.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Güncel hasar tespit verilerine göre Sağlık Bakanlığına ait 27, üniversitelere ait 6 ve özel sektöre ait 

9 olmak üzere bölgedeki toplam 42 hastane binası ağır ve orta hasarlı durumdadır. Az hasarlı 

hastane binalarının sayısı ise Sağlık Bakanlığında 75, üniversitelerde 12 ve özel sektörde 7 olmak 

üzere toplam 94’tür.  

Bölgede zarar gören ikinci ve üçüncü basamak Sağlık Bakanlığı hastanelerinin onarımı ile onarım 

yapılamayacak durumdaki binaların yeniden yapımı kapsamında 45,3 milyar TL (2,4 milyar dolar); 

cihaz ve tefriş ihtiyacı için de 13 milyar TL (688 milyon dolar) olmak üzere yaklaşık 58,3 milyar TL 

(3,1 milyar dolar) maliyet oluşmuştur. Hasar tespit çalışmaları devam eden birinci basamak sağlık 

tesislerindeki hasar tutarının 14 milyar TL (742 milyon dolar) olduğu tahmin edilmektedir.  

Ayrıca, özel hastaneler için onarımı yapılamayacak binaların yeniden yapımı, hasarlı binaların 

onarımı ile makine teçhizat ihtiyaçlarından dolayı 6,9 milyar TL ( 367 milyon dolar) kaynak ihtiyacı 

bulunmaktadır. 
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Bölgedeki sekiz üniversite hastanesinin onarım ile makine ve teçhizat ihtiyaçları 1,7 milyar TL’dir 

(91,5 milyon dolar). 

Bu doğrultuda sağlık sektörü genelinde oluşan toplam hasar 80,9 milyar TL’dir (4,3 milyar dolar).  

4.1.4.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonrasında Sağlık Acil Koordinasyon Merkezi etkilenen bölgeleri tespit etmiş, ülke 

çapındaki Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) ekipleri harekete geçirilmiş ve UMKE 

araçları ve ambulans ekiplerine bölgeye hareket emri verilmiştir. Deprem bölgesine; 1.253 

ambulans, 14 hava ambulansı ve 245 UMKE aracı ile toplam 12.749 UMKE ve 112 sağlık personeli 

görevlendirilmesi yapılmıştır. Deprem bölgesinden; hava araçlarıyla 2.496, ambulans ve diğer 

araçlarla 48.758, deniz araçlarıyla 327 olmak üzere toplam 51.581 yaralının sevki yapılmıştır.  

Deprem bölgesindeki sağlık tesislerine doktor ve sağlık personeli olmak üzere 26.353 kişi 

görevlendirilmiştir. Afet ilerinde psikososyal destek hizmeti veren müdahale ekip sayısı 116, ekipte 

yer alan personel sayısı 202’dir.  

Bölgede hizmet vermeye devam eden sağlık tesislerine ilave olarak 35 sahra hastanesi teşkil 

edilmiştir. Yabancı sahra hastanelerinin halen 19’u hizmet vermektedir. Çadır kentlerde ve belirli 

yerleşim merkezlerinde 114 acil müdahale ünitesi kurulmuştur. Bölgedeki hasar almamış veya hafif 

hasarlı, ancak enerji ve benzeri eksiklikler nedeniyle hizmet veremeyen hastanelerin eksiklikleri 

hızla giderilmiş ve bu hastaneler hizmet vermeye başlamışlardır.  

Bölgede sağlık hizmet ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 450 yatak kapasiteli 5 Acil Durum 

Hastanesi ile 1 adet 200 yataklı kadın doğum çocuk hastanesi Yatırım Programına alınmış, 1.975 

yatak kapasiteli 9 hastanenin ise yatırım planlama süreci devam etmektedir. 

Afet bölgesinde Türk Eczacıları Birliği tarafından 26 sahra eczanesi kurulmuştur. Gezici eczaneler 

faaliyete başlamıştır. Bölgede eczanesi olan eczacılar için mobil eczane izni verilmiştir. Bölgedeki 

tüm hastanelerde ve sahra hastanelerinde eczane hizmeti verilmektedir. 

Depremin ilk gününden itibaren afet illerine 161.366 doz tetanoz aşısı, 3.000 doz tetanoz 

antiserumu, 10.400 doz kuduz aşısı, Genişletilmiş Bağışıklama Programı kapsamında çocukluk çağı 

aşıları (57.270 doz karma aşı, 47.000 doz verem, 15.600 doz çocuk felci, 30.400 hepatit, 35.400 

kızamık, kabakulak, kızamıkçık aşısı, 47.000 doz pnömokok, 1.120 doz menenjit, 5.100 doz suçiçeği 

aşısı) ile yılan ve akrep antiserumu gönderilmiştir. Ayrıca bölgeye salgın hastalık riskine karşın 

dezenfektan, klor tablet, granül klor, n95-cerrahi maske ve hastaların rutin tedavileri için gereken 

ilaçların sevki aksatılmadan gerçekleştirilmiştir. 

Deprem bölgesinde 06-28.02.2023 tarihleri arasında toplam 31.315 gebe izlemi, 24.744 lohusa 

izlemi yapılmış, 13.042 doğum gerçekleşmiştir. 

4.1.4.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Sağlığın temel bir insan hakkı olduğu göz önüne alınarak, depremden etkilenen vatandaşların 

bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde ekonomik, sosyal ve kültürel hayata bilinçli, aktif ve sağlıklı 

bir şekilde katılımları sağlanacak, sağlık hizmetlerine erişim imkânları artırılarak yaşam kaliteleri 
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yükseltilecek, sağlık sektörünün afet ve ani sağlık şoklarına hazırlık-koordinasyon kapasitesi 

güçlendirilecektir. 

4.1.4.5 İhtiyaç Analizi 

Bölgede deprem felaketi sonrası sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesinin desteklenmesi için 

öncelikli ve acil olarak; 

 Engelli vatandaşların ortez, protez ve tekerlekli sandalye ihtiyaçlarının karşılanması,  

 Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanelerinin, evde sağlık-bakım hizmetleri sunum kapasitesinin 

güçlendirilmesi (105 hasta transfer aracı, evde sağlık ve bakım kiti),  

 Acil sağlık hizmetlerinin sürdürülmesi (300 ambulans, mobil komuta kontrol araçları, medikal 

arazi araçları), 

 Birinci basamak sağlık hizmet sunumunun sağlanması, tarama-önleme-aşılama programlarının 

yürütülebilmesinin desteklenmesi (350 prefabrik aile sağlığı merkezinin oluşturulması, mobil 

sağlık klinikleri için 250 araç temini, aşı nakil araçları, konteyner aşı depoları, hızlı test kitleri), 

 İlaca erişimin sağlanması (300 mobil eczane), 

 Mobil görüntüleme-laboratuvar cihaz ihtiyaçlarının karşılanması,  

 Temiz suya erişim amacıyla analiz kapasitesi ve zararlı organizmalarla mücadele kapasitesinin 

artırılması 

 Ruh sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesine (mobil psikososyal destek araçları)  

ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede yaklaşık 6 milyar TL (320 milyon dolar) kaynak ihtiyacı 

bulunmaktadır. 

Ayrıca iletilen taslak hasar tespit çalışmaları doğrultusunda; 

 Kamuya ait (Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler) hastanelerin onarımı ile onarım yapılamayacak 

binaların yeniden yapımı ve cihaz-tefriş ihtiyaçları kapsamında 60 milyar TL (3,2 milyar dolar), 

hasar tespit çalışmaları devam eden birinci basamak sağlık tesisleri için ise yaklaşık 14 milyar TL 

(742 milyon dolar) olmak üzere toplam 74 milyar TL (3,9 milyar dolar), 

 Özel sektöre ait sağlık tesislerinin onarımı ile onarım yapılamayacak binaların yeniden yapımı 

ve tefrişi çerçevesinde 6,9 milyar TL (367 milyon dolar), 

 Yatırım Programında mevcut olan projelere ek olarak deprem felaketi dolayısıyla ilave sağlık 

hizmet sunum ihtiyacının karşılanması amacıyla bölgede hastane ve özellikli sağlık birimi (fizik 

tedavi, diyaliz, ruh sağlığı, bağımlılık arındırma merkezleri gibi) tesislerinden kaynaklı oluşması 

beklenen ihtiyacın yaklaşık 25,8 milyar TL (1,4 milyar dolar) olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu doğrultuda; sağlık sektörü genelindeki deprem kaynaklı acil ihtiyaçların karşılanması, hasarın 

onarımı ve yeniden yapımı amacıyla toplam ihtiyaç 86,9 milyar TL’dir (4,6 milyar dolar). Bölgede 

deprem felaketi sonrasında oluşması beklenen ilave sağlık hizmet sunum kapasitesi oluşturulma 

ihtiyacı maliyetinin de 25,8 milyar TL (1,4 milyar dolar) olacağı düşünüldüğünde bölgede depreme 

bağlı sağlık hizmetinden kaynaklı toplam ihtiyacın 112,8 milyar TL (6 milyar dolar) olacağı tahmin 

edilmektedir.  

Göç alan illerde yataklı ve ayaktan sağlık hizmeti sunacak sağlık tesislerinin oluşturulması 

kapsamında da 13,5 milyar TL (714 milyon dolar) kaynak ihtiyacı oluşacağı tahmin edilmektedir. 
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Deprem nedeniyle göç alan illerdeki sağlık hizmet sunum ihtiyacı da göz önüne alındığında, sağlık 

sektörü genelindeki ihtiyacın yaklaşık toplam 126,3 milyar TL (6,7 milyar dolar) olacağı 

öngörülmektedir. 

4.1.4.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 Enfeksiyon risklerinin ve bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için ilaç tıbbi malzeme temini-

sevkinin kolaylaştırılması, bölgeye temiz su temininin sağlanması, 

 Başta gebe kadınlar olmak üzere bölgedeki vatandaşların sağlık kurum ve kuruluşlarına 

kolay erişimlerinin sağlanması amacıyla bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması, 

 Sağlık personel açığı oluşması durumunda diğer illerdeki görevli personelin deprem 

bölgesinde geçici görevlendirmelerinin sağlanması, 

 Depremden etkilenen vatandaşlar için yerinde ve/veya uzaktan psiko-sosyal destek 

hizmetleri sağlanması, 

 Afet riski olan bölgelerde bina oturum alanı, zemin yapısı, bina yüksekliği vb. baz alınarak 

belirlenecek standart kriterler doğrultusunda izolatör yapımının gerekli görülen sağlık 

tesisleri için şart koşulması,  

 Depremden etkilenen illerdeki hastane ve diğer sağlık kuruluşlarının hasar düzeyi 

tespitinin akabinde güçlendirme-onarım ihtiyacı olan tesislerde tadilat çalışmalarının 

gerçekleştirilmesi, zarar gören tefriş-cihaz alt yapısı ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması, 

 Yıkılmış ve güçlendirmenin mümkün olmayacağı ölçüde zarar gören sağlık tesislerinin 

yerine zemin etüdü daha güvenli bulunan yerlerde tesis inşasına başlanması, 

 Yatırım Programında yer alan bölgedeki sağlık tesisi projelerinin hızlandırılması, ihtiyaç baz 

alınarak bölgedeki yeni yatırım tekliflerinin önceliklendirilmesi,  

 Zemin dolgusu üzerine yapımı planlanan hastane yapım işlerinin 

yapılabilirliği/güvenliğinin yeniden değerlendirilmesi, güvenilir bulunmayanların yapım 

işinin durdurulması, 

 Kadın, çocuk ve engelli sağlığı başta olmak üzere olası sağlık risklerinin önlenmesi için aşı 

programları gibi koruyucu sağlık hizmet kapasitesinin güçlendirilmesi, 

Orta Vade 

 UMKE kapasitesinin güçlendirilmesi, 

 Yapımına henüz başlanmamış sağlık tesisi projeleri başta olmak üzere afet riskinin söz 

konusu olduğu illerdeki projelere ilişkin yer seçimlerinin zemin risk durumu gözetilerek 

yeniden değerlendirilmesi, inşasına başlanan binalarda risk değerlendirmesi yapılması,  

 Afet bölgesine ulaşım ve müdahale kapasitesi ile sağlık ve arama-kurtarma ekipleri 

arasındaki çalışmalarda koordinasyonunun güçlendirilmesi, 

 Göç alan/alacak olan illerde sağlık hizmet sunum altyapısının güçlendirilmesi, 
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Uzun Vade 

 Depremden zarar gören illerde sağlık hizmet sunum altyapısının güçlendirilmesi, depreme 

bağlı olası ruh sağlığı bozukluklarının tedavisine yönelik ruh sağlığı hizmetleri kapasitesinin 

geliştirilmesi, 

 Deprem sonrası sakatlık, vücut uzuv kayıpları gibi durumlara maruz kalan vatandaşların 

ihtiyaç duydukları tıbbi malzeme-cihazlarının yaşam boyu ücretsiz temininin sağlanması, 

 Afet riski yüksek bölgelerden başlanarak ülke genelinde hastanelerin deprem 

dayanımlarının test edilmesi, test sonucu uygun olmayan hastaneler için gereğinin 

yapılması, 

 Sağlık personeli başta olmak üzere tüm kamu personeline afet durumlarına hazırlığa ve 

afetten zarar görenlere müdahaleye yönelik hizmet içi eğitim içeriklerinin güçlendirilmesi. 

4.2 Altyapı Sektörleri 

4.2.1 İçme Suyu-Kanalizyon 

4.2.1.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Bölgede Atatürk Barajı, Kartalkaya Barajı, Büyükkaraçay Barajı gibi depolama hacmi büyük 

barajların yanı sıra nispeten küçük barajlar da yer almaktadır. İçme suyu temini bu barajlardan, 

kaynaklardan veya yeraltı su kuyularından sağlanmaktadır. Kaynaklardan yerleşim yerlerine 

nüfusun büyüklüğüne göre çeşitli çaplarda ve su kaynağının uzaklığına göre çeşitli uzunluklarda 

isale hatları ile su iletilmektedir. İletilen su yerleşim yerinin coğrafi yapısına göre yerleri belirlenmiş 

depolar, pompa istasyonları ile su şebekesine verilmektedir. İhtiyaç duyulan yerlerde çeşitli 

kapasitelerde içme suyu arıtma tesisleri yer almaktadır. Afetin yaşandığı bölgede içme suyu kayıp 

kaçak oranı yüksektir. Kayıp kaçak oranı ülkemizde yüzde 35,4 düzeyinde iken depremden 

etkilenen 11 ilde yüzde 36,8’dir.  

Depremden etkilenen 11 ilde kanalizasyon hizmeti nüfusun tamamına yakınına sağlanmaktadır.  

4.2.1.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

İçme suyu ve kanalizasyon altyapısını sağlayan tesisler çoğunlukla yerin altında gömülü 

olduğundan bu yapılarda hasar tespitinin yapılması oldukça zordur. Buna rağmen ilgili kurumlar 

tarafından teknik imkânların elverdiği ölçüde hasar tespiti yapılmaya çalışılmıştır.  

Yerleşim yerlerine içme ve kullanma suyunun temininden sorumlu kuruluş olan Devlet Su İşleri 

(DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmaya göre; hasar gören toplam 169 km 

uzunluğundaki içme suyu isale hattının yenileme maliyeti 1,6 milyar TL (84,5 milyon dolar), zarar 

gören 135.000 m3/gün kapasiteli içmesuyu arıtma tesisinin onarım maliyeti 25 milyon TL (1,3 

milyon dolar), hasar gören 10.000 m3 depolama hacmine sahip su deposunun onarım maliyeti 50 

milyon TL’dir (2,6 milyon dolar). İçme suyu altyapı tesislerinde oluşan zararın tahmini toplam 

maliyeti 1,7 milyar TL (88,5 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır.  

Belediyelerin altyapı yatırımlarından sorumlu kuruluş olan İLBANK tarafından yapılan çalışmaya 

göre; belediyelere ait olup hasar gören 185 km uzunluğundaki isale hattının maliyeti 2,1 milyar TL 

(112,2 milyon dolar), 2 içme suyu arıtma tesisinin maliyeti 1,8 milyar TL (93,5 milyon dolar), 7 atık 

su arıtma tesisinin maliyeti 1,6 milyar TL (84,5 milyon dolar), yaklaşık 500 km uzunluğundaki içme 
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suyu şebekesinin maliyeti 1,4 milyar TL (74,4 milyon dolar), 1.842 km uzunluğundaki kanalizasyon 

şebekesinin maliyeti 6,3 milyar TL (331,7 milyon dolar), 5 pompa istasyonunun maliyeti 51 milyon 

TL (2,7 milyon dolar), 23 su deposunun maliyeti 113 milyon TL (6 milyon dolar) olmak üzere tahmini 

toplam maliyet 13,3 milyar TL (705 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. 

Köylerin altyapı yatırımlarından sorumlu olan il özel idareleri tarafından yapılan çalışmaya göre; 

yaklaşık 241 km uzunluğundaki içmesuyu şebekesi ile deponun maliyeti 100 milyon TL (5,3 milyon 

dolar), 5 kaptajın maliyeti 800 bin TL (42 bin dolar) olmak üzere tahmini toplam maliyet 101 milyon 

TL (5,3 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 32: İçmesuyu ve Kanalizasyon Hasar Tespiti 

Alt Kalem Birim Miktar Maliyet* (TL) Veri Kaynağı 

İçmesuyu İsale Hattı km 169 1.595.000.000 DSİ 

İçmesuyu Arıtma Tesisi m³/gün 135.000 25.000.000 DSİ 

Su Deposu m3 10.000 50.000.000 DSİ 

İçmesuyu İsale Hattı km 185 2.119.000.000 İLBANK 

İçmesuyu Arıtma Tesisi adet 2 1.765.000.000 İLBANK 

Su Deposu adet 23 112.900.000 İLBANK 

İçmesuyu Şebekesi km 488 1.405.000.000 İLBANK 

Kanalizasyon Şebekesi km 1.842 6.262.000.000 İLBANK 

Atıksu Arıtma Tesisi adet 7 1.595.000.000 İLBANK 

Pompa İstasyonu adet 5 51.000.000 İLBANK 

İçmesuyu Şebekesi km 241 29.000.000 İl Özel İdaresi 

Kaptaj Yapımı adet 5 800.000 İl Özel İdaresi 

Su Deposu adet 22 71.000.000 İl Özel İdaresi 

Toplam   15.080.700.000  

* Arıza tespit edilen kısımların onarılması/yenilenmesi ve muhtemel ekipman ihtiyacı baz alınarak hesaplanmıştır. Birim 

fiyatlar ve geçmiş ihale bilgilerinden yararlanılarak yaklaşık maliyet tahmini yapılmıştır. Her altyapıya ait farklı nitelikte 

birim maliyet oluştuğu için ortalama bir maliyete yer verilmemiştir.  

Sonuç olarak ilk aşamada tespit edildiği kadarıyla içmesuyu ve kanalizasyon altyapısında oluşan 

hasarın toplam maliyeti yaklaşık 15,1 milyar TL (798,8 milyon dolar) hesaplanmıştır. Hasar tespiti 

sonuçları netleştikçe bu rakamın daha da artacağı tahmin edilmektedir.  

4.2.1.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

İlk aşamada deprem felaketinin yaşandığı yerleşimlere içme ve kullanma suyunun sağlanması ile 

tuvalet ihtiyacının karşılanması temel yaklaşım olmuştur. 

İller Bankası tarafından depremlerden etkilenen 11 ilde ağır hasarlı bölgeler haricinde içme suyu 

altyapısının yüzde 98’ini onararak vatandaşların içme suyuna erişimi sağlanmıştır. Mevcut içme 

suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmaları sonucunda 79 yerel yönetime ait depo, 

terfi merkezi, isale hattı ve sanat yapılarındaki toplam 800 arıza giderilmiştir. Kurulumu yapılan 

çadır kent ve konteyner alanlarında içme suyu ve atık su bağlantıları tamamlanmıştır.  

DSİ tarafından içme suyu probleminin yaşandığı yerleşimlerde 30 su tankeri ve 10 kamyon ile 5 

ayrı ilden içme suyu taşınmaktadır. DSİ 8. (Erzurum) Bölge Müdürlüğünde imal edilen 100 seyyar 

tuvalet deprem bölgesine gönderilmiştir. Bunların haricinde DSİ, iş makinesi ve ekipman kapasitesi 

yüksek olması sebebiyle ilk aşamada daha çok arama kurtarma ve enkaz kaldırma gibi faaliyetlerde 

yer almıştır.  
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4.2.1.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Küresel ısınma, kuraklık, iklim değişikliğinin etkileri, nüfusun artması gibi sebeplerle Türkiye’de su 

kaynakları üzerinde oluşan baskı gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye’nin su politikası, mevcut su 

potansiyeli ve yağış rejimiyle doğrudan ilintilidir. Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi çeşitlilik nedeni 

ile farklı özellikte iklim tipi ve yağış rejimi bulunmaktadır. Depremin yaşandığı iller Dicle-Fırat, 

Seyhan, Ceyhan ve Asi havzalarında bulunmaktadır. Asi havzası haricinde bu havzalar Türkiye 

ortalamasından düşük yağış değerine sahip havzalardır. Dolayısıyla deprem su kıtlığının nispeten 

daha belirgin olduğu bir bölgeyi etkilemiştir.  

Ayrıca, depremin gerçekleştiği bölgede su kayıp-kaçak oranının mevcut durumda yüksek olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu nedenle zorunlu olarak yapılacak isale hattı ve şebeke iyileştirmelerinin su 

kaybının azaltılmasına da katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Kanalizasyon şebekelerinde mevcut 

durumda kayıp-kaçak takibi yapılmamasına rağmen, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunmasını 

teminen kanalizasyon şebekelerinde yaşanan sızıntıların asgari düzeye indirilmesi önemlidir.  

Depremle beraber yeni yerleşim yerlerinin oluşması ve nüfusun coğrafi dağılımının değişmesi 

beklenmektedir. Yeni yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının oluşturulması 

mevcut hasarların giderilmesine ek olarak büyük bir maliyet oluşturmaktadır.  

Bu nedenle depremin ardından bölgede herkes için yaşanabilir, doğa dostu ve sürdürülebilir 

yerleşim yerleri inşa edilmesi ve bu yerleşim yerlerinin içme suyu ve kanalizasyon altyapısının enerji 

verimliliği, su kaynaklarının ve biyoçeşitliliğin korunması prensipleri temelinde inşa edilmesi temel 

amaç olmalıdır.  

4.2.1.5 İhtiyaç Analizi 

Mevcut altyapıda yaşanan hasarların daha net tespit edilmesi ve onarılması gerekmektedir. 

Depremin yol açtığı hasarın yaklaşık 15,1 milyar TL (798,8 milyon dolar) olduğu hesaplanmaktadır. 

Bununla birlikte hasar tespit çalışmaları sonlanmamıştır. Bu nedenle zaman içerisinde verinin 

zenginleşmesiyle yapılan kapsamlı hasar tespitinde daha büyük maliyetlerin oluşacağı 

öngörülmektedir.  

Şehirlerde yeni kurulacak yerleşim alanlarına ilk defa götürülecek içmesuyu ve kanalizasyon altyapı 

yatırımlarının oluşturacağı ek maliyetin yaklaşık 50 milyar TL (2,65 milyar dolar) olacağı, dolayısıyla 

toplam ihtiyacın yaklaşık 65 milyar TL (3,45 milyar dolar) olacağı tahmin edilmektedir.  

4.2.1.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 İçme suyu ve kanalizasyon şebekelerinde hasar tespiti yapılabilmesi için diğer illerden 

nitelikli personel, cihaz ve ekipman desteğinin sağlanması, 

 SUKAP kapsamında her belediyenin içme suyu sektöründe bir, atık su sektöründe bir 

olmak üzere en fazla iki işinin desteklenmesi hükmüne afet bölgesindeki belediyeler için 

istisna sağlanması,  

 2023 Yılı Yatırım Programında içme suyu ve kanalizasyon sektöründeki henüz fiziki olarak 

yapımına başlamamış projelerin iptal edilmesi, bunun yerine deprem bölgesine yatırım 

yapılması,  

 KÖYDES programı kapsamına giren Elazığ, Kilis, Osmaniye ve Adıyaman’daki köylerin 

depremde zarar gören içmesuyu ve kanalizasyon altyapılarının hızla onarılması.  
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Orta Vade 

 İçme suyu ve kanalizasyon altyapı işlerinde kullanılan boruların ve bağlantı yerlerinin 

esneklik kriterlerinin depreme dayanacak şekilde artırılması, kontrolörlük hizmetlerinde 

etkinliğin artırılması,  

 Afet ve kriz anlarında içme suyunun hangi kaynaktan temin edileceğine dair yerleşim 

bazında planlama yapılması, 

 Normal şartlarda ve afet anında yeraltı suyunun kirlenmesini önlemek için kanalizasyon 

şebekelerindeki sızıntıların izlenmesi ve önlem alınması, 

Uzun Vade  

 Afet sonrası hasar tespit çalışmalarının kısa sürede yapılarak arızaların giderilebilmesi için 

şebeke izleme sistemlerinin gelişmiş hale getirilmesi, 

 Yalnızca büyükşehir belediyelerinde kurulmuş olan Su ve Kanalizasyon İdarelerinin diğer 

belediyeler bünyesinde de kurulması. 

4.2.2 Belediye Hizmetleri 

4.2.2.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Depremden etkilenen 11 ilde, 161 belediye olup bu sayı ülke genelindeki belediyelerin yüzde 

11,6’sını oluşturmaktadır. Ülkemizdeki 30 büyükşehir belediyesinin 7’si depremden etkilenen 

Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş Malatya ve Şanlıurfa’da bulunmaktadır. 

Bölge sınırları içerisinde 124 ilçe ve 1.300 köy yer almaktadır. 

Tablo 33 Bölgedeki Belediye, İlçe ve Köy Sayıları 

İl Belediye Sayısı (1) İlçe Sayısı (2) Köy Sayısı (3) 

Adana 16 15 - 

Adıyaman 23 9 453 

Diyarbakır 18 17 - 

Elazığ 20 11 550 

Gaziantep 10 9 - 

Hatay 16 15 - 

Kahramanmaraş 12 11 - 

Kilis  4 4 138 

Malatya 14 13 - 

Osmaniye 14 7 159 

Şanlıurfa 14 13 - 

Bölge Toplamı 161 124 1.300 

Türkiye 1.391 973 18.293 

Kaynak: TÜİK, 2022, (1) Belediye sayısında büyükşehir belediyeleri dahildir. (2) İlçe sayılarına il merkezleri/merkez ilçeler 

dahildir. (3) Köy sayılarına boş köyler dahildir. 

6360 sayılı Kanun sonrası büyükşehir belediyelerinde köyden mahalleye dönen yerlerde kentsel 

ve kırsal hizmetin birlikte verilmesinden dolayı kırsal hizmetlerde nitelik sorunu yaşandığı 

gözlenmektedir. Deprem bölgesindeki yoğun göçmen nüfusu altyapı yatırımları kapsamında 

belediyeler üzerine ilave yükler getirmektedir.  



SBB Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu 

Sayfa | 65 

Afetlerle mücadele kapsamında deprem bölgesindeki belediyelerden talebi olanların itfaiye ve acil 

müdahale kurtarma araç ve ekipman alımı projelerinin dış kredi ile finanse edilebilmesi amacıyla 

çeşitli projeler Yatırım Programı ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca belediyelerin uygun dış finansman 

imkânlarından yararlanabilmeleri amacıyla İLBANK tarafından uygun faiz koşulları ve ödeme 

imkânları ile program bazlı kredilerden yararlanmaları sağlanmıştır. 

4.2.2.2 Depremin Yol Açtığı Hasar  

06.03.2023 tarihi itibarıyla 11 ilde yıkılan toplam bina sayısı 35.355 olup bağımsız bölüm sayısı 

96.100’dür. Buna ilaveten, bölgede acil yıkılacak toplam bina sayısı 17.491 (60.728 bağımsız bölüm), 

ağır hasarlı bina sayısı 179.786 (494.588 bağımsız bölüm), orta hasarlı bina sayısı 40.228 (166.132 

bağımsız bölüm) olup bunların da yıkılarak yeniden yapılması gerekmektedir. Diğer taraftan tespiti 

henüz yapılamayan bina sayısı ise 147.895’tir (296.508 bağımsız bölüm). Elde edilen veriler 

değerlendirildiğinde yıkılan 35.355 binada (bağımsız bölüm sayısı 96.100) enkaz kaldırma ve 

237.505 civarında binada da (acil yıkılacak+ağır hasarlı+orta hasarlı binalar (bağımsız bölüm sayısı 

721.448)) yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının yapılacağı gerekmekte olup toplamda yaklaşık 

817.548 bağımsız bölüm ile ilgili çalışma yapılacağı öngörülmektedir. Ayrıca 06.03.2023 tarihi 

itibarıyla yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı ticarethane sayısı 94.297’dir. Toplam inşaat ve yıkıntı 

atığının 100-120 milyon metreküp arasında olacağı tahmin edilmektedir. 

Tablo 34 Bölgedeki Yıkılan/Yıkılacak Binaların Durumu 

Binanın Durumu Bina Sayısı Bağımsız Bölüm Sayısı 

Yıkılan  35.355 96.100 

Acil Yıkılacak 17.491 60.728 

Ağır Hasarlı 179.786 494.588 

Orta Hasarlı 40.228 166.132 

Tespiti Henüz Yapılmayan 147.895 296.508 

Söz konusu inşaat ve yıkıntı atıklarının deprem bölgesinden bertaraf alanlarına götürme 

maliyetinin yaklaşık 34,2 milyar TL (1,81 milyar dolar) olacağı tahmin edilmektedir.2  Bertaraf tesisi 

maliyetlerinin ise yer bedeli hariç olmak üzere inşaat yıkıntı atığının depolama maliyeti (personel, 

araç, yakıt vb maliyetler için 6 TL/ton) ile konkasör (kırıcı, manyetik separatör vb maliyetler için 50 

TL/ton) maliyetinin toplam 7,66 milyar TL (406 milyon dolar) arasında olacağı tahmin 

edilmektedir3. Bu durumda toplam inşaat ve yıkıntı atıklarının bertaraf maliyetinin 41,85 milyar TL 

(2,22 milyar dolar) olacağı tahmin edilmektedir4.  

Yukarıda yer alan hesaplamanın formüle edilmiş hali aşağıda yer almaktadır.  

Enkazın Kaldırılarak Bertaraf Tesisine Götürülmesi Maliyeti = Bağımsız birim sayısı (yıkılan+acil 

yıkılacak+ağır hasarlı+orta hasarlı konut sayısı ile yıkılan+acil yıkılacak+ağır hasarlı ticarethane 

                                                 
2 Bölgede ortalama bir yapı değeri olarak 5 katlı bir binada yer alan bir konutun enkaz kaldırma maliyeti 

37.500 TL olarak öngörülmüştür. 
3 Bu hesaplamada İSTAÇ’ın olası İstanbul depreminde oluşacak enkaz atığının yönetim planı ile ilgili 

çalışması esas alınmıştır. Buna göre, 1 m3 inşaat atığının yaklaşık 2,5 ton olduğu varsayılmıştır. 5 Katlı 2 daire 

oturumlu 10 konuta sahip 120’şer m²’den 1.200m² inşaat alanına sahip bir yapıdan hareketle bağımsız her 

bir birimin 150 ton inşaat ve yıkıntı atığı üreteceği varsayılmıştır. 
4 Geri dönüştürülebilecek malzemenin değeri bu hesaba katılmamıştır. 
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sayısı (911.845)) X Bağımsız bir birim için tahmini enkaz kaldırma maliyeti (5 Katlı ortalama bir 

binadaki enkazının kaldırılması için tahmin edilen konut bazlı tutar (37.500 TL)) 

Enkazın Bertaraf Tesisinde Depolanması Maliyeti=(personel, araç, yakıt vb (6 TL/ton) + kırıcı, 

manyetik separatör vb (50 TL/ton)) X Enkazın ton olarak tahmini miktarı (Bağımsız birim sayısı x 

150 ton) 5 

Depremden etkilenen 11 belediyenin envanterinde 56 ambulans, 5.466 binek aracı, 388 cenaze 

aracı, 28 deniz aracı, 755 itfaiye aracı, 1.706 temizlik aracı, 3.130 yük taşıyıcısı, 3.067 iş makinesi ve 

862 diğer kategorisi altında araçlar yer almakta olup bunların toplam değeri (sıfır araç olarak) 22 

milyar TL civarındadır. Deprem dolayısıyla bu araçların yaklaşık yüzde 15-20’sinin kullanılamaz hale 

geldiği ve ortaya çıkan hasarın yaklaşık 3,3–4,4 milyar TL (175-233 milyon dolar) düzeyinde olduğu 

tahmin edilmektedir.   

03.03.2023 itibarıyla bölgeden gelen verilere göre depremde hasar gören belediye yapıları ile ilgili 

detaylı açıklamalar aşağıda yer almaktadır. 

1-Belediye Hizmet Binaları (belediye hizmet binası, itfaiye hizmet binası, zabıta hizmet binası, ek 

hizmet binaları, kent konseyi binası ve benzeri binalar) 

 Yıkılan 17.700 m2 

 Ağır hasarlı 22.085 m2 

 Orta hasarlı 49.676 m2 

 Az hasarlı 84.688 m2 

2-Belediye Hizmet Araçları (ambulans, binek araçlar, cenaze araçları, deniz araçları, itfaiye araçları, 

temizlik araçları, yük taşıyıcıları, iş makineleri, diğer araçlar) 

 Ağır hasarlı 1 temizlik aracı (0,1 milyon TL), 5 çöp kamyonu (8,5 milyon TL), 3 Kamyon (14 milyon 

TL), 1 Hasta Nakil Aracı (2 milyon TL), 1 adet 32m Yangın Söndürme Aracı (15 milyon TL), 1 adet 

24 metrelik merdiveni olan İtfaiye aracı (8 milyon TL), 3 afet kurtarma aracı ve 5 Arama ve 

Kurtarma Ekipmanları (12,150. milyon TL), 2 Arazöz (5 milyon TL), vidanjör (7 milyon TL), 

Marangozhane Hızar Makinası (0,4 milyon TL), 1 İş Makinesi Kazıcı Yükleyici (2 milyon TL), 1 

Binek Aracı Kamyonet (0,8 milyon TL), 1 Binek Otomobili (0,3 milyon TL) 

 Orta hasarlı 1 temizlik aracı (0,1 milyon TL) 

 Az hasarlı 4 iş makinası (85 bin TL) 

                                                 
5 Bertaraf tesisinin arazi maliyeti dahil edilmemiştir.  
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3-Şehiriçi Yollar, Kaldırımlar 

 1.188 km uzunluğunda yeni yol yapımı (3.350.628.582 TL) 

4-Belediye Sosyal Tesisleri-1 (sosyal tesisler, taziye evleri, gençlik merkezi, kültür merkezi, yaşam 

merkezi, sanat atölyesi, bilgi evi, kapalı spor salonu, spor kompleksi, konak (kahve, gastronomi 

vb.), semt pazarı, düğün/nikâh salonu, ofis/işyeri, işhanı, iş merkezi, otopark, otel, hotel, otobüs 

terminali/otogar, yüzme havuzu, konferans salonu) 

 Yıkılan 9.845 m2  

 Ağır hasarlı 23.643 m2 

 Orta hasarlı 62.377 m2 

 Az hasarlı 475.132 m2 

5-Belediye Sosyal Tesisleri-2 (park ve bahçeler, millet bahçesi) 

 Ağır hasarlı 13.270 m2 

 Orta hasarlı 2.500 m2 

 Az hasarlı 287.702 m2 

6-Belediye Kent Mobilyaları (bank, kamelya, piknik masaları, saat kulesi, uzay çatı, şehir giriş takı) 

 Ağır hasarlı 934 adet (26.162.000 TL) 

 Az hasarlı 1 adet (40.000 TL) 

7-Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri-1 (katı atık düzenli depolama sahası, şantiye alanı, halı saha, 

depo, eğitim parkı, kontrol ve denetim merkezleri, asfalt üretim tesisi, garaj, belediye parke üretim 

tesisi, kum eleme tesisi, sondaj kuyusu, atık getirme merkezi, su değirmeni) 

 Yıkılan 5.096 m2    

 Ağır hasarlı 195.462 m2  

 Orta hasarlı 2.510 m2  

 Az hasarlı 30.401 m2  
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8-Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri Tesisleri-2 (hava kalitesi izleme istasyonu, halk ekmek 

fabrikası) 

 Ağır hasarlı 5 adet (2 Halk Ekmek Fabrikası (22 milyon TL), 3 Hava Kalitesi İzleme İstasyonu (7,5 

milyon TL) 

9-Belediye istinat duvarları (mahalle içi yol istinat duvarı) 

 Yıkılan 3.626 m3 (2,11 milyon TL) 

 Ağır hasarlı 4.000 m3 (4 milyon TL) 

 Orta hasarlı 800 m3 (1,3 milyon TL) 

Aşağıda yer alan tablodaki bina ve tesisler ile ilgili hesaplamalarda ÇŞİDB tarafından yayınlanan 

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri Hakkında Tebliğ çerçevesinde farklı yapı sınıflarına ait metrekare bazlı belirlenen birim 

maliyetler kullanılmıştır. Hesaplama yapılırken yıkılan ve ağır hasarlı yapılar için Tebliğde yer alan 

ilgili kullanılarak, orta hasarlı yapılar için bu tutarların yüzde 50’si ve az hasarlı yapılar için ise yüzde 

20’si alınmıştır. Araçlar ile ilgili olarak veriler az olduğundan sahadan gelen tahmini maliyetler esas 

alınmıştır. Kent mobilyaları ve bazı tesisler ile ilgili olarak da sahadan gelen tahmini maliyetler esas 

alınmıştır. 

Diğer taraftan, depremde yıkılan ya da hasar gören belediye binaları ve tesisleri ile ilgili çalışmalar 

devam etmektedir. 

İl özel idaresi sorumluluğunda olan, deprem bölgesi illerinden Adıyaman’da bulunan köy 

yollarından 80,6 km’sinin ağır hasarlı, 16 km’sinin orta hasarlı, 131 km’sinin az hasarlı olduğu tahmin 

edilmekte olup, toplam hasar maliyeti 40,7 milyon TL hesaplanmaktadır. Adıyaman’da yıkılan 3 

sanat yapısının (köy köprüsü) toplam hasar maliyeti 90 milyon TL tahmin edilmektedir. Elazığ’da 

ise köy bağlantı yollarından 26 km’sinin ağır hasarlı olduğu, 15 km’sinin ise az hasarlı olduğu 

bildirilmekte olup, toplam hasar maliyeti 3,5 milyon TL hesaplanmaktadır. Elazığ’ın köylerinde yer 

alan 6 sanat yapısında oluşan hasarın maliyeti 1,3 milyon TL tahmin edilmektedir.  
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Tablo 35: Belediye Hizmetleri Sektörü Hasar Tespitinin Kalem Bazında Dağılımı 

Alt Kalem Birim Miktar 

Birim 

Maliyet 

(TL/birim) 

Maliyet (TL) Veri 

 Kaynağı 

1-Belediye Hizmet Binaları (Yıkılan) m2 17.700 6.825 120.802.500 ÇŞİDB 

1-Belediye Hizmet Binaları (Ağır Hasarlı) m2 22.085 6.825 150.730.125 ÇŞİDB 

1-Belediye Hizmet Binaları (Orta Hasarlı) m2 49.676 3.412,5 169.519.350 ÇŞİDB 

1-Belediye Hizmet Binaları (Az Hasarlı) m2 84.688 1.365 115.599.120 ÇŞİDB 

2- Belediye Hizmet Araçları  (Ağır Hasarlı) adet 27 (1) 75.250.000 ÇŞİDB 

2- Belediye Hizmet Araçları (Orta Hasarlı) adet 1 (1) 100.000 ÇŞİDB 

2- Belediye Hizmet Araçları (Az Hasarlı) adet 4 (1) 85.000 ÇŞİDB 

3- Şehiriçi Yollar, Kaldırımlar Km 1.188 (1) 3.350.628.582 ÇŞİDB 

4- Belediye Sosyal Tesisleri-1 (Yıkılan) m2 9.845 6.350 62.515.750 ÇŞİDB 

4- Belediye Sosyal Tesisleri-1 (Ağır Hasarlı) m2 23.643 6.350 150.133.050 ÇŞİDB 

4- Belediye Sosyal Tesisleri-1 (Orta Hasarlı) m2 62.377 3.175 198.046.975 ÇŞİDB 

4- Belediye Sosyal Tesisleri-1 (Az Hasarlı ) m2 475.132 1.270 603.417.640 ÇŞİDB 

5- Belediye Sosyal Tesisleri-2 (Ağır Hasarlı) m2 13.270 3.200 42.464.000 ÇŞİDB 

5- Belediye Sosyal Tesisleri-2 (Orta Hasarlı) m2 2.500 1.600 4.000.000 ÇŞİDB 

5- Belediye Sosyal Tesisleri-2 (Az Hasarlı) m2 287.702 640 184.129.280 ÇŞİDB 

6- Belediye Kent Mobilyaları (Ağır Hasarlı) adet 934 (1) 26.162.000 ÇŞİDB 

6- Belediye Kent Mobilyaları  (adet) (Az Hasarlı) adet 1 (1) 40.000 ÇŞİDB 

7- Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri-1 (Yıkılan) m2 5.096 1.320 6.726.720 ÇŞİDB 

7- Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri-1 (Ağır Hasarlı) m2 195.462 1.320 258.009.840 ÇŞİDB 

7- Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri-1 (Orta Hasarlı) m2 2.510 660 1.656.600 ÇŞİDB 

7- Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri-1 (Az Hasarlı) m2 30.401 264 8.025.864 ÇŞİDB 

8- Belediye Altyapı ve Üretim Tesisleri Tesisleri-2 (Ağır Hasarlı) adet 5 (1) 29.500.000 ÇŞİDB 

9- Belediye istinat duvarları (Yıkılan) m3 3.626 2.195 7.959.070 ÇŞİDB 

9- Belediye istinat duvarları (Ağır Hasarlı) m3 4.000 2.195 8.780.000 ÇŞİDB 

9- Belediye istinat duvarları (Orta Hasarlı) m3 800 1.098 878.000 ÇŞİDB 

Köy yolu, köy bağlantı yolu, grup yolu km 227 (1) 44.200.000 İl Özel İdaresi 

Köy sanat yapısı adet 9 (1) 91.300.000 İl Özel İdaresi 

Toplam  
 

 5.710.659.466  

Kaynak: ÇŞİDB tarafından belediyelerden alınan veriler ve İçişleri Bakanlığının il özel idaresi tarafından aldığı veriler. (1) 

Sahadan gelen tahmini maliyetler kullanılmıştır.  

Sonuç olarak ilk aşamada tespit edildiği kadarıyla belediye hizmetleri kapsamında oluşan hasarın 

toplam maliyeti yaklaşık 5,7 milyar TL (302,5 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. Hasar tespiti 

sonuçları netleştikçe bu rakamın daha da artacağı tahmin edilmektedir. 

4.2.2.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.  

Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğine göre mülki idare amirleri 

afetler sonucunda oluşacak atıkların yönetimi ile ilgili esasları belirlemek, bu amaçla Kriz Merkezi 

oluşturmak ve olası afetlere karşı önceden atık yönetim planlarını yapmakla sorumlu tutulmuştur. 

Belediyeler ise afet atıklarının yönetimi konusunda valilik koordinasyonunda oluşturulan Kriz 

Merkezi kararlarını uygulamakla yükümlü tutulmuştur. Bu çerçevede afet atıklarının bertaraf 

edilmesi için bölgedeki illerin valileri tarafından yer belirlemesi yapılmış ve atıkların bu alanlara 

taşınmasına başlanmıştır. 

4.2.2.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Yerel yönetimlerin deprem öncesindeki gibi hizmet sunabilir seviyeye getirilmesi temel amaçtır. 

Bu sebeple öncelikle enkaz kaldırma çalışmalarına müteakip belediye binalarının ve personelin 

tekrar işler duruma gelebilmesi için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 
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Yerel yönetim altyapı tesisleri yapılırken teknoloji seçiminin, yer seçiminin ve yapım süreçlerinin 

afet risklerine göre değerlendirilerek yapılması, mevcut altyapı tesislerinin ise gözden geçirilerek 

afetlere karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. 

Afet illerinde zarar görmüş köylerin ve kırsal alanların altyapısının hızla onarılması, köylerin bu 

illerin kırsalında fen ve sanat kurallarına uygun sağlıklı yerleşim yerlerinin üretilmesi sağlanmalıdır..  

4.2.2.5 İhtiyaç Analizi 

Depremin etkilediği 11 ilde belediye hizmetleri kapsamında oluşan hasarın tutarı ilk tespitler 

çerçevesinde 5,7 milyar TL (302,5 milyon dolar) olarak hesaplanmış, gerek yeni yerleşim yerlerinin 

tespit edilmesi gerekse afetlere daha dirençli bir altyapının tesis edilebilmesi adına toplam ihtiyacın 

bu tutarın çok daha üzerinde olacağı aşikardır.  

4.2.2.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade  

 Belediye meclisleri tarafından imar planlarına yapılan müdahalelerin ve plan 

değişikliklerinin kısıtlanması, bu kapsamda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, 

 Deprem bölgesindeki belediyelerin altyapısının restore edilmesi amacıyla yapılacak işlere 

yönelik çok sektörlü (yol, elektrik, sosyal donatılar, hizmet binaları, içmesuyu, kanalizasyon, 

atık toplama, taşıma ve bertarafı vb.) bir program oluşturulması, programın finansmanı ile 

ilgili olarak usul ve esasların belirlenmesi (Belediyelere Destek Programı vb.). 

 Yıkılan ve yıkılması planlanan binalara ait inşaat ve yıkıntı atıklarındaki ilgili asbest, 

pestisitler vb. ile ilgili tehlikeli maddelere ilişkin önlemler alınmalıdır. 

 Atık yönetim sistemindeki tesis ya da toplama ve taşıma araçları ile ilgili aksaklıkların 

giderilerek işler hale getirilmesi sağlanmalıdır. 

 İnşaat ve yıkıntı atıklarından geri dönüştürülebilecek malzemelerle ilgili çalışmalar 

yapılmalıdır. 

 Depremde yıkılan belediye binalarının yerine hizmet verecek bina tesis edilene kadar 

belediyelere geçici olarak kullanımı için kamuya ait olan binalardan alan tahsisinin 

sağlanması gerekmektedir. 

 Şehirlerin yeniden imarı için belediyelerin ve il özel idarelerinin ihtiyaç duyduğu iş makinası 

araç, gereçlerinin ve bu araçları kullanacak personelin temini için diğer belediyelerden 

bölgeye görevlendirilme yapılması gerekmektedir. Diğer illerde ihtiyaç fazlası olarak 

değerlendirilebilecek iş makinası araç-gereçler ve bu araçları kullanacak personelin sayıları 

ve türlerinin belirlenerek ihtiyacı olan deprem bölgesi illerine dağıtım yapılmalıdır. 

 Depremden yoğun olarak etkilenen illerdeki belediyelerin ve il özel idarelerinin en büyük 

gelir kalemi olan Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilatı Toplamından aldıkları paylar belirli 

bir süre için artırılmalıdır. 

 Deprem bölgelerinden göç sonucu nüfus yoğunluğu artan illerde hizmet sunumunun 

aksamaması için bu illerdeki yerel yönetim gelirlerinin artırılması ile ilgili ilave tedbirler 

alınmalıdır. 

 Deprem bölgesindeki belediyelerin ve il özel idarelerinin elektrik, yakıt vb. giderlerini belirli 

bir süre için azaltacak düzenleme yapılmalıdır. 



SBB Deprem Sonrası Değerlendirme Raporu 

Sayfa | 71 

 Mevcut durumda İLBANK Yatırım Programında yer alan program bazlı dış kredilerin 

içerikleri deprem bölgesindeki belediyelerin kullanımı için tekrar değerlendirilmelidir. 

Orta Vade  

 Depremden yoğun olarak etkilenen illerdeki belediyelerin ve il özel idarelerinin İLBANK’tan 

alacakları kredilerin faizlerinin azaltılması ile danışmanlık hizmet bedelinin alınmamasına 

yönelik düzenlemeler yapılmalıdır. 

4.2.3 Enerji  

4.2.3.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Depremden etkilenen 11 ilin 2022 yılı sonu itibarıyla toplam elektrik enerjisi kurulu gücü 24.476 

MW olup ülkemiz toplam kurulu gücünün yüzde 23,6’sını oluşturmaktadır. Kurulu gücün yüzde 

50’sini HES, yüzde 16’sını ithal kömür santralleri, yüzde 14’ünü yerli kömür santralleri, yüzde 13’ünü 

güneş ve rüzgâr enerji santralleri, yüzde 6’sını doğal gaz santralleri ve kalan yüzde 1’ini diğer 

santraller teşkil etmektedir. Bölgede 2022 yılında toplam 68,5 TWh elektrik üretimi ve 58,1 TWh 

elektrik tüketimi gerçekleşmiş olup bu tutarlar aynı yıldaki ulusal elektrik üretim ve tüketiminin 

sırasıyla yaklaşık yüzde 21’ine ve yüzde 19’una karşılık gelmektedir. 11 ilde bulunan toplam elektrik 

iletim hattı uzunluğu 10.646 km olup Türkiye’deki toplam iletim hattı uzunluğunun yüzde 14,5’ini 

oluşturmaktadır. Bu illerdeki toplam trafo merkezi kurulu gücü ise 23.399 MVA olup Türkiye’deki 

toplam trafo kapasitesinin yüzde 10,8’ini oluşturmaktadır. Bölgedeki toplam elektrik dağıtım hattı 

uzunluğu ve toplam trafo kapasitesi ise 2021 yılı sonu itibarıyla sırasıyla 199.857 km ve 34.793 MVA 

seviyesinde olup bu rakamlar Türkiye toplamının sırasıyla yüzde 16,2’sini ve yüzde 16,3’ünü 

oluşturmaktadır.  

Afet bölgesindeki 11 ilde 2021 yılında toplam 4,7 milyar m3 doğal gaz tüketimi gerçekleşmiş olup 

bu tutar ulusal doğal gaz tüketiminin yüzde 8’ini oluşturmuştur. Bölgede 2022 Aralık ayı itibarıyla 

1.822.297 doğal gaz abonesi ve 42.433 serbest tüketici bulunmaktadır. Bu rakamlar Türkiye’deki 

toplam doğal gaz abonelerinin ve serbest tüketicilerin sırasıyla yüzde 9,6’sını ve yüzde 5,9’unu 

oluşturmaktadır. Ayrıca bölgede 2.224 km doğal gaz iletim hattı ve 1.785 km ham petrol boru hattı 

bulunmakta olup Türkiye’deki ulusal doğal gaz iletim ve ham petrol boru hattı uzunluğunun 

sırasıyla yüzde 11,5’ine ve yüzde 56’sına karşılık gelmektedir. 11 ilde bulunan doğal gaz dağıtım 

hattı uzunluğu ise 20.694 km olup Türkiye’deki toplam doğal gaz dağıtım hattı uzunluğunun 

yüzde 12,4’ünü oluşturmaktadır. 

Deprem öncesinde bölge, sanayi üretiminde bir odak merkezi olduğundan büyük tesisler önemli 

bir enerji talebine sahiptir. Bölgede aynı zamanda önemli bir elektrik üretim kapasitesi de 

mevcuttur. Kahramanmaraş’ta özelleştirilen Afşin - Elbistan A Termik Santrali ile EÜAŞ bünyesinde 

olan Afşin-Elbistan B Termik Santrali bulunmaktadır. Bu santraller yerli linyit ile çalışmakta olup A 

santrali 1.355 MW, B santrali ise 1.440 MW kurulu güce sahiptir. 2022 yılında A santralinde yaklaşık 

3,7 milyar kWh, B santralinde ise 2,8 milyar kWh elektrik üretilmiştir. Bu iki santralin toplam elektrik 

üretimi ulusal elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 2’sini oluşturmaktadır. 

Deprem bölgesindeki illerde özel sektör tarafından işletilen 3 ithal kömür santrali ve 1 doğal gaz 

santrali yer almaktadır. 2022 yılında 1.260 MW kurulu güce sahip İskenderun Atlas Termik Santrali 

yaklaşık 8,7 milyar kWh, 239 MW kurulu güce sahip İskenderun Demir Çelik Termik Santrali 
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yaklaşık 0,9 milyar kWh, 1.308 MW kurulu güce sahip Sugözu İsken Termik Santrali ise yaklaşık 8,3 

milyar kWh elektrik üretmiştir. Doğal gaz yakıtlı Erzin Termik Santrali ise 904 MW kurulu güce 

sahip olup 2022 yılında santralden 3,1 milyar kWh elektrik üretilmiştir. Söz konusu termik 

santrallerin toplam elektrik üretimi ülke üretiminin yaklaşık yüzde 6,4’ünü oluşturmaktadır. 

Afet bölgesindeki 11 ilde toplam kurulu gücü 12.339 MW olan 142 HES bulunmaktadır. Türkiye 

genelindeki baraj sayısının yüzde 19’u ve hidrolik kurulu gücün yüzde 39’u afet bölgesinde yer 

almaktadır. Bölgedeki HES’lerden yılda yaklaşık 26 milyar kWh elektrik üretilmekte olup bu değer 

Türkiye hidroelektrik üretiminin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturmaktadır. 

Deprem bölgesindeki illerde toplam kurulu gücü 45 MW olan lisanslı güneş enerjisi santralleri, 

toplam kurulu gücü 924 MW olan rüzgar enerji santralleri ile toplam kurulu gücü 224 MW olan 

biyokütle ve atık ısı santralleri bulunmaktadır. Bu santrallerden 2022 yılında toplam 3,5 milyar kWh 

elektrik üretilmiş olup bu üretim Türkiye’deki güneş, rüzgâr ve biyokütle ile atık ısıdan elde edilen 

toplam üretimin yüzde 7,5’ine karşılık gelmektedir. 

4.2.3.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Deprem sonucunda Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketine (TEİAŞ) ait 1.128 km uzunluğundaki 

elektrik iletim hattını birbirine bağlayan 11 direk yıkılmıştır. Toplam 4.088 MVA güce sahip trafo 

merkezi ve ekipmanında hasar meydana gelmiştir. Başta Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş ve 

Adıyaman olmak üzere bölgedeki elektrik dağıtım hat ve trafo merkezlerinde büyük ölçüde hasar 

oluşmuştur. Deprem sonrası yapılan ön çalışmalar neticesinde afet bölgesi ilan edilen 11 ilde 

TEİAŞ’a ait elektrik iletim tesislerinde toplam 717 milyon TL (38 milyon dolar), özel sektöre ait 

elektrik dağıtım tesislerinde ise toplam 7.867 milyon TL (416,7 milyon dolar) hasarın ortaya çıktığı 

tahmin edilmektedir. 

Yaşanan deprem nedeniyle Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketine (BOTAŞ) ait doğal gaz 

iletim hatlarında yaklaşık 20 farklı noktada patlama ve arıza meydana gelmiştir. Bununla birlikte 

bölgedeki doğal gaz dağıtım hatları ve tesislerinde de hasarlar meydana gelmiştir. BOTAŞ ve 

bölgede faaliyet gösteren ilgili dağıtım şirketlerinin hasar tespit çalışmaları neticesinde doğal gaz 

iletim hatları ve tesislerinde toplam 180,5 milyon TL (9,6 milyon dolar), doğal gaz dağıtım 

hatlarında toplam 646,4 milyon TL (34,2 milyon dolar) hasar meydana geldiği tahmin edilmektedir. 

Bölgedeki ham petrol boru hatlarında ise küçük ölçekli hasarlar tespit edilmiştir.   

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait elektrik üretim tesislerinde santrallere ait bazı bina, 

trafo ve şalt sahalarında hasar meydana gelmiş olup hasarın tahmini büyüklüğü 517,5 milyon TL 

(27,4 milyon dolar) seviyesindedir. Özel sektör tarafından işletilen elektrik üretim tesislerinde ise 

toplam 52,5 milyon TL (2,8 milyon dolar) tutarında hasar tespit edilmiştir. 

Depremde bölgede bulunan bazı akaryakıt istasyonları ve depolama tesislerinde de hasarlar 

meydana gelmiş olup bazı istasyonlarda yer altı depoları ve bağlantı noktaları çökmüştür. Yapılan 

tespit çalışmaları neticesinde akaryakıt tesislerinde yaklaşık 355 milyon TL (18,8 milyon dolar) hasar 

meydana geldiği tahmin edilmektedir. 

Sonuç olarak yaşanan deprem felaketi nedeniyle enerji sektöründe; 2,3 milyar TL’si (123 milyon 

dolar) kamuya ve 8,9 milyar TL’si (472,5 milyon dolar) özel sektöre ait olmak üzere toplam 11.243,4 

milyon TL (595,5 milyon dolar) hasar oluştuğu tahmin edilmektedir.   
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Tablo 36: Enerji Sektörü Hasar Tespitinin İllere Göre Dağılımı (milyon TL) 
İl KAMU ÖZEL** GENEL 

TOPLA

M 

Elektrik 

İletim  

Elektr

ik 

Üreti

m 

Doğal 

Gaz 

İletim 

Petrol 

İletim ve 

Depola

ma 

Diğer

* 

Toplam Elektrik 

Dağıtım 

Doğal 

Gaz 

Dağıtı

m 

Elektri

k 

Üreti

m 

Akaryakıt 

Tesisleri 

Toplam 

Kahramanmaraş 407 512 83 - -  1.002 151,2 37,1 52 88,7 329 1331 

Hatay 220,4 -  12,5 0,5 -  233,4 4.342,1 104,4 -  113,3 4.559,9 4.793,3 

Gaziantep 48,4 -  -  1 -  49,4 1.965 -   -  24,6 1.989,6 2.039 

Şanlıurfa 17,4 0,1 -  -  -  17,5 70,3 4 -  5,7 80,1 97,6 

Adıyaman 13,1 -  55 -  -  68,1 59,8 292,1 -  45 396,9 465 

Malatya -  -  30 -  -  30 297 177,5 -  67 541,5 571,5 

Osmaniye 6,4 0,25 -  -  -  6,7 505,6 15,8 0,5  8,6 530 536,7 

Diyarbakır -   5,1 -  -  -  5,1 130,8 0,2 -  1 132 137,1 

Kilis -  -  -  -  -  0 159,6 -  -  -  159,6 159,6 

Adana 4,3 -  -  10,7 -  15 162,8 10,5 -  1,1 174,5 189,5 

Elazığ -   -  -  -  -  0 23 4,8 -  - 27,9 27,9 

Bölge Toplamı 717 517,5 180,5 12,2 895,2 2.322,4 7.867,2 646,4 52,5 355 8.921 11.243,4 

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, (*) DSİ'nin afet bölgesinde enerji sektörü kapsamındaki toplam 

hasarını ifade etmekte olup iller bazında ayrıştırma yapılamamaktadır, (**) Veriler EPDK aracılığıyla ilgili şirketlerden 

temin edilmiştir. 

Depremin enerji sektöründe yol açtığı hasarın varlık türlerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır.  

Tablo 37: Enerji Sektörü Hasar Tespitinin Kalem Bazında Dağılımı 

Nitelik Varlık Türü Alt Kalem Birim 

Maliyet*  

(milyon TL) Veri Kaynağı 

Kamu Elektrik İletim Transformatör Merkezi adet, m2 674,8 ETKB 

Kamu Elektrik İletim 154 kV Elektrik İletim Hattı Direği adet 13,5 ETKB 

Kamu Elektrik İletim 400 kV Elektrik İletim Hattı Direği adet 23,1 ETKB 

Kamu Elektrik İletim Elektrik İletim Hattı km 5,5 ETKB 

Kamu Elektrik Üretim Elektrik Üretim Tesisi adet 517,5 ETKB 

Kamu Doğal Gaz İletim Doğal Gaz İletim km 179 ETKB 

Kamu Doğal Gaz İletim Liman m 1,5 ETKB 

Kamu Petrol İletim Petrol İletim km 1 ETKB 

Kamu Petrol İletim Depolama Tankı m3 11,2 ETKB 

Kamu 

Enkaz Kaldırma ve Yedek Parça 

Giderleri Akaryakıt Gideri ve Yedek Parçalar Litre 886,2 DSİ 

Kamu 

Enkaz Kaldırma ve Yedek Parça 

Giderleri Bilgisayar ve Aksesuarları adet 9 DSİ 

Özel Elektrik Dağıtım Dağıtım Merkezi adet, m2, kva 581,2 ETKB, EPDK 

Özel Elektrik Dağıtım OG-AG Bağlantı Hatları adet, kg, km, kva, m 7.286 ETKB, EPDK 

Özel Doğal Gaz Dağıtım 

Doğal Gaz Boru Hattı ve Bağlantı 

Elemanları km, adet 559,1 ETKB, EPDK 

Özel Doğal Gaz Dağıtım 

RMS (basınç düşürme ve ölçüm) 

İstasyonu adet 7,5 ETKB, EPDK 

Özel Doğal Gaz Dağıtım Doğal Gaz Sayacı adet 79,8 ETKB, EPDK 

Özel Elektrik Üretim Elektrik Üretim Tesisi MWe 52,5 ETKB, EPDK 

Özel Akaryakıt Tesisleri Akaryakıt Tesisleri m2 355 ETKB, EPDK 

Toplam    11.243,4  

Kaynak: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK  

* Tabloda her bir alt kalemin maliyetleri hesaplanırken farklı niteliğe ve hasar durumuna sahip varlıklar bulunduğundan tablonun 

satırlarında ortalama birim maliyetlere yer verilmemiştir. Ancak her bir alt kalemin kapsamında il bazında tesis, ekipman, makine-

teçhizatlara ilişkin birim maliyet, hasar durumu ve toplam maliyet verileri mevcuttur. 

4.2.3.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

TEİAŞ’a ait elektrik iletim tesislerinde meydana gelen hasarlara hızlıca müdahale edilmiş ve 

depremin üçüncü gününde enerji iletimindeki sorunlar büyük oranda çözülmüştür. Bazı 
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bölgelerde şehir içi elektrik dağıtım şebekelerindeki hasar tespiti ve onarım çalışmalarına devam 

edilmiştir. Hasarlı bölgelerin yoğun olduğu Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Hatay il 

merkez ve ilçelerindeki bazı yerlere can ve mal emniyeti açısından elektrik kesintisi uygulaması 

sürdürülmüştür.  

Deprem sonrasında BOTAŞ’ın doğal gaz iletim hatlarında yaşanan hasarlara müdahale edilerek 

10.02.2023 itibarıyla tüm yerleşim yeri giriş istasyonlarına doğal gaz arzı hazır hale getirilmiştir. 

Doğal gaz dağıtım hatlarında yaşanan hasarlar, ilgili dağıtım şirketleri tarafından giderilmeye 

çalışılmıştır. BOTAŞ ile dağıtım şirketlerinin müşterek çalışmaları neticesinde il bazında doğal gaz 

arzı kontrollü ve kademeli bir şekilde sağlanmaya çalışılmıştır. Doğal gaz arzının kritik olduğu 

bölgelere sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) tedarik edilmiştir.  

Yaşanan afet neticesinde DSİ’ye ait hidroelektrik santral ve barajlarında sorun olmadığı 

bilinmektedir. HES’lerin, tasarımından yapımına ve işletme sürecine kadar tüm aşamalarda baraj 

güvenliğinin sağlanması kritik öneme sahip olup afet bölgesindeki depolamalı barajlarda saha 

gözlemleri (çatlak, su sızıntısı, deformasyon) ivedilikle yapılmıştır.   

Bölgedeki elektrik iletim ve dağıtım hatlarında ve tesislerinde yaşanan hasarlar ve yine bölgede 

bulunan bazı elektrik üretim santrallerinin durdurulması nedeniyle oluşan elektrik arz açığının 

giderilebilmesini teminen acil durumlarda kullanılmak üzere EÜAŞ tarafından bölgeye mobil 

elektrik üretim santralleri temin edilmiştir. 

Akaryakıt istasyonları ve depolama tesislerinde yaşanan hasarlara ilişkin ilgili şirketler tarafından 

onarım çalışmaları yürütülmüştür.  

4.2.3.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Deprem öncesinde olduğu gibi enerjinin bölgeye kesintisiz, güvenilir ve uygun maliyetli bir 

biçimde sağlanması temel amaç olup bu kapsamda enerji altyapısının tamamına yönelik hasar 

giderme, gerekli bakım-onarım ve rehabilitasyon çalışmalarının tamamlanması, yıkılmış veya ağır 

hasarlı olan yapıların yerine afete karşı dirençli altyapıların oluşturulması, mevcut yapıların afete 

karşı güçlendirilmesi ve uzun dönemde yaşanabilecek olası felaketlere karşı hazırlıklı 

olunabilmesini teminen afet enerji tedarik planlarının hazırlanması hedeflenmektedir. Ayrıca 

gelecekte gerek kamu gerekse özel sektör tarafından bölgeye yapılacak ilave enerji altyapı 

yatırımlarında net sıfır emisyon hedeflerinin, enerji verimliliğinin ve afete karşı dirençliliğin dikkate 

alınması önem arz etmektedir.  

Deprem bölgesi genel itibarıyla güneş enerjisi potansiyeli bakımından Türkiye ortalamasının 

üzerindedir. Rüzgâr enerjisi özelinde ise önemli potansiyeller mevcuttur. 2053 yılı net sıfır emisyon 

hedefine ulaşabilmek için önemli miktarda yeni güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesine ihtiyaç 

olduğu dikkate alındığında; 11 ile verilecek özel teşviklerle güneş ve rüzgâr enerjisi yatırımlarının 

bu illere yönlendirilebileceği ve böylece bölgenin kalkınmasına destek sağlanabileceği 

düşünülmektedir. 

Uluslararası finansman kuruluşları tarafından iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik 

projelere (özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği projeleri) sağlanan finansmanların 

kullanılacağı yerel yönetimler belirlenirken deprem bölgesindeki yerel yönetimlere öncelik 

verilmesinde fayda görülmektedir.    
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4.2.3.5 İhtiyaç Analizi 

Enerji sektöründe kamuya ait hasar 2.322,4 milyon TL (123 milyon dolar), özel sektöre ait hasar 

8.921 milyon TL (472,5 milyon dolar) olup toplam hasar 11.243,4 milyon TL (595,5 milyon dolar) 

seviyesindedir. Deprem sonrasında hem kamunun hem de özel sektörün enerji altyapısına ilişkin 

hasar giderme çalışmaları devam etmektedir. Diğer yandan, önümüzdeki dönemde bölgede enerji 

altyapısının yeniden inşası veya iyileştirilmesi sürecinde gelecekteki afet risklerine dayanıklı, enerji 

verimliliği ile iklim değişikliğine uyum gibi hususları da içeren yeni bir altyapı inşa yaklaşımının 

uygulanması önem arz etmektedir. Bu kapsamda yeniden inşa maliyetinin tespit edilen hasar 

maliyetinden daha yüksek seviyede olması beklenmektedir.   

4.2.3.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 Depremin bölgede bulunan elektrik iletim ve dağıtım hatları ile tesisler üzerinde 

oluşturduğu etkinin değerlendirilmesi, deprem bölgesindeki hat ve tesislerin hasar ve 

performans değerlendirmesi yapılarak kullanıma uygunluklarının ivedilikle tespit edilmesi, 

ihtiyaç duyulan bakım ve onarımlarının yapılması, 

 Afet bölgesinde bulunan elektrik üretim santrallerinde, doğal gaz iletim ve dağıtım hatları 

ile tesislerinde ve akaryakıt istasyonlarında gerekli incelemelerde bulunulması, ihtiyaç 

duyulan bakım ve onarımların ivedilikle yapılması, 

Orta Vade 

 Deprem bölgesinde bulunan elektrik ve doğal gaz iletim ve dağıtım hatları ile tesislerine 

ilişkin kapsamlı bir deprem performans analizinin yapılması, riskli bulunanların ihtiyaca 

binaen güçlendirilmesi ya da yeniden yapılması, 

 Depremde oluşan elektrik şebekesi kaynaklı olumsuzlukların azaltılabilmesi amacıyla afet 

riski olan bölgelerde şebekeden bağımsız ve batarya depolama sistemi entegre edilmiş 

mobil güneş enerji santrallerinin tasarlanarak belirli bir plan dahilinde kısa süreli dahi olsa 

hayati öneme sahip faaliyetlerin sürekliliğini sağlayacak şekilde yapılandırılması, 

 Afetten etkilenen bölgelerde yapılacak yeni yerleşim birimlerinde bölgesel ya da çevreye 

duyarlı (atık ısı, ısı pompası, güneş enerjili ısıtma vb.) ısıtma-soğutma sistemlerinin 

önceliklendirilmesi, 

 Doğal gaz arzının sürekliliğinin sağlanması amacıyla doğal gaz yer altı depolama tesisleri 

ile Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi (FSRU) iskele ve bağlantı hattı 

yatırımlarının tamamlanması, 

 Doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla boru hatları ile tesislerin 

modernizasyonu ve rehabilitasyonuna yönelik yatırımlarda afete karşı dirençliliğin 

gözetilmesi, 

 Acil durumlara hazırlıklı olunabilmesini teminen afet bölgelerinde CNG tedarik altyapısının 

güçlendirilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının yapılması,   

 Yer altı akaryakıt depoları ve bağlantı noktalarının depreme karşı dayanıklılıklarının 

artırılması, acil durumlarda afetlerden etkilenen bölgelere akaryakıt tedarikinin 

sağlanmasına ilişkin plan ve programların hazırlanması, 
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 Potansiyel afet bölgelerinde kurulmuş olan elektrik üretim santrallerinin orta ve uzun 

vadede afetlerden etkilenme olasılıklarının değerlendirilmesi ve gelecekteki olası afetlere 

yönelik güçlendirilme çalışmalarının yürütülmesi, 

 Riskli bölgelerde EÜAŞ’a ait mobil elektrik santrallerinin kullanımını teminen ihtiyaç 

duyulacak altyapının tesis edilmesi, ilave mobil elektrik santrallerine yönelik ihtiyaç analizi 

yapılması, 

 Potansiyel afet bölgelerinde gelecekte kurulması muhtemel elektrik üretim santrallerinin 

değerlendirilmesi sırasında bu santrallerin afetlerden etkilenme olasılıklarının ve fay 

hatlarına olan uzaklıklarının dikkate alınması.   

 Barajların tipine, konumuna ve sismik özelliklerine göre ölçüm cihazlarıyla periyodik 

incelemelerinin artırılması, barajların havadan ve karadan gözlemlenmesi, 

 Afet bölgelerindeki elektrik üretim santrallerinin bünyelerindeki hizmet binaları, 

lojmanların güçlendirilmesi, ihtiyaç duyulması halinde kullanılmak üzere konteyner ve 

prefabrik alanların teminine yönelik ihtiyaç analizi yapılması, 

Uzun Vade 

 Deprem bölgeleri için uzun dönemli afet enerji tedarik planlarının hazırlanması, bu 

planlarda mobil yenilenebilir enerji santralleri ve entegre batarya depolama tesislerinin de 

yer almasına önem verilmesi, 

 Afet bölgelerinde ulusal elektrik iletim ve dağıtım şebekesinden bağımsız olarak 

işletilebilen mikro şebekelerin yaygınlaştırılması, yaşanabilecek afetlerde ulusal elektrik 

iletim şebekelerinden kaynaklanan enerji kesintilerinin asgari düzeye indirilmesi, 

 Ulusal elektrik iletim şebekesinin afet risklerine karşı güçlendirilebilmesini teminen bölge 

planlamalarının ve şebeke tasarımlarının gözden geçirilmesi ve olası büyük ölçekli elektrik 

kesintilerinin önüne geçilebilmesi amacıyla blackstart özelliğine (elektrik iletim sisteminde 

enerji olmasa da kendi kendine çalışabilen) sahip elektrik üretim santrallerinin şebekenin 

uygun noktalarında yer almasına ilişkin planlamaların yapılması, 

 Doğal gaz iletim ve dağıtım altyapısının güçlendirilmesi amacıyla boru hatları ile tesislerin 

modernizasyonu ve rehabilitasyonuna yönelik yatırım planlarında uzun dönemli afet 

risklerinin de dikkate alınması, 

 Afet sırasında ya da sonrasında hızlı karar almayı sağlayacak ve tüm verilerin entegre 

edilebileceği Coğrafi Bilgi Sistemi tabanlı yazılımların geliştirilmesi ve bu yazılımların 

SCADA sistemleriyle irtibatlandırılması, 

 Enerji değer zincirinde tüketiciler başta olmak üzere tüm unsurların dijitalleştirilmesi ve bu 

doğrultuda atılacak adımlarda tüm enerji altyapısının siber güvenlik saldırıları da dâhil 

olmak üzere dayanıklılığının artırılması. 

4.2.4 Ulaştırma  

4.2.4.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Demiryolu Ulaştırması 

Afet bölgesinde yer alan toplam demiryolu uzunluğu 1.275 km’dir. Adana-Hatay-Osmaniye-

Gaziantep-Kahramanmaraş-Malatya arasında yük ve yolcu taşımacılığı yapılan konvansiyonel 

hatlar bulunmaktadır. Sivas-Çetinkaya-Malatya-Narlı-İskenderun koridoru tüm Türkiye’de yapılan 
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yük taşımacılığı açısından kritik öneme sahiptir. Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden başta 

maden olmak üzere ihraç ürünleri bu hat üzerinden İskenderun Limanına taşınmaktadır. Osmaniye 

ve Hatay demiryolu ile yapılan yük taşımacılığı, yılda 8-10 milyon tona ulaşabilen hat değerleri ile 

tüm hatlar arasında en yoğun bölge olma özelliğine sahiptir.  

 

Havayolu Ulaştırması 

Adana, Elazığ, Hatay, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta 

sivil hava trafiğine açık havalimanları bulunmaktadır. Bu havalimanlarının yıllık toplam yolcu 

kapasitesi yaklaşık 27 milyon yolcudur. 2022 yılında bölgedeki havalimanlarını kullanan 11,3 milyon 

yolcu sayısı, Türkiye genelinin yaklaşık yüzde 6’sını oluşturmaktadır. Adana’da 2, Hatay ve 

Diyarbakır’da 1’er adet heliport bulunmaktadır. Yedek pist olma özelliği ile öne çıkan “acil durum 

pisti” ise yalnızca Diyarbakır Havalimanında yer almaktadır.  

Denizyolu Ulaştırması 

İskenderun körfezinde özel sektör eliyle işletilen 13 liman bulunmaktadır. Bu limanlarda kuru 

dökme, genel kargo, konteyner, sıvı dökme, sıvı yük ve yolcu taşımaları yapılmaktadır. 2022 yılı 

sonu itibarıyla bölgedeki toplam elleçleme 135,9 milyon ton civarında olup elleçlenen konteyner 

659.335 TEU’dur. 

Karayolu Ulaştırması 

2023 yılı itibarıyla Türkiye’de bulunan mevcut otoyol ağının yüzde 15’i, devlet yolu ağının yüzde 

12’si ve il yolu ağının yüzde 14’ü depremden etkilenen illerde bulunmaktadır. 2021 yılında 

Türkiye’de otoyollarda gerçekleşen toplam taşıt-km’nin yüzde 15’i, yolcu-km’nin yüzde 15’i ve ton-

km’nin yüzde 20’si bu illerde gerçekleşmiştir. Kuzey ve batı bölgelerinin Habur sınır kapısıyla 

Mersin ve İskenderun limanlarına bağlantısı karayolu ile sağlanmaktadır. 

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan 264 trafik kontrol istasyonunun 29’u 

depremden etkilenen 11 ilde yer almaktadır.  
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4.2.4.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Demiryolu Ulaştırması 

Demiryolu ağının Mersin-Adana-Osmaniye-Narlı, Toprakkale-İskenderun, Fevzipaşa-Islahiye, 

Köprüağzı-Kahramanmaraş, Nizip-Gaziantep-Narlı, Narlı-Malatya, Çetinkaya-Malatya, Malatya-

Elazığ ve Malatya-Yolçatı-Diyarbakır kesimleri depremden etkilenmiştir. Bu kapsamda bakım ve 

onarım çalışması yapılan toplam demiryolu hattı uzunluğu 1.204 km’dir. 

Hatlar üzerinde genel olarak tünellerde göçükler, tasman oluşumları, taş ve kaya düşmeleri ve 

köprülerde yapısal hasarlar oluşmuştur. Hasar oluşan kesimler ülkemizdeki demiryolu yük 

taşımacılığı açısından en fazla işletmeciliğin yapıldığı ve deprem öncesinde dahi talebi karşılamada 

zorluklar yaşanan darboğazların bulunduğu koridorların üzerinde yer almaktadır. Bu açıdan 

depremin demiryolu ulaştırması sektöründe ciddi düzeyde etkilerinin olması beklenmektedir.  

Yapılan ilk hasar tespitlerinin ardından zarar gören hatların bir kısmında onarım çalışmaları 

yapılmış ve işletmecilik bazı hatlarda tekrar açılmıştır. Kısıtlı işletmeciliğe açılan hatlar ile birlikte 

depremden etkilenen hatlar için toplam 17,4 milyar TL kaynağa ihtiyaç duyulduğu tahmin 

edilmektedir. Detaylı hasar tespit ve maliyet tahminleri aşağıda yer almaktadır.  

Tablo 38: Demiryolu Hatları Hasar Tespiti 

Hasar Gören Demiryolu Kesimleri Hasar Tespitleri Planlanan Harcama 

Fevzipaşa-Nurdağ-Narlı Hattı Tünel ve köprülerde 

meydana gelen 

deformasyonlar, hatlara 

düşen kaya ve taş parçaları, 

üstyapıda meydana gelen 

bozukluklar, muhtelif 

kesimlerde elektromekanik 

sistemlerde hasarlar 

3 milyar TL 

Narlı-Gaziantep-Nizip Hattı 9,5 milyar TL 

Narlı-Başpınar Demiryolu Hattı 663 milyon TL 

Köprüağzı-Kahramanmaraş Demiryolu Hattı 187 milyon TL 

İskenderun-Bahçe Demiryolu Hattı 1,8 milyar TL 

Bahçe-Nurdağ Demiryolu Hattı 238 milyon TL 

Malatya Çetinkaya Demiryolu Hattı 1,6 milyar TL 

Başpınar Nizip Demiryolu Hattı 435 milyon TL 

Yaklaşık Toplam Maliyet  17,4 milyar TL 

Kaynak: TCDD 

 

Hatlara ilave olarak işletmecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü istasyonlar da depremden etkilenmiştir.  

Deprem bölgesinde yapılan ilk tespitlere göre toplam 26 binanın yıkıldığı ve 165 binanın ise hasarlı 

olduğu belirlenmiştir. Yıkılan gar ve istasyon binaları ile diğer tesis binalarının yapılması, hasarlı 

olanların bakım-onarımları için 3,7 milyar TL civarında kaynağa ihtiyaç duyulduğu tespit edilmiştir. 

Bozulma ve deformasyon gözlenen tünel, viyadük ve köprü gibi demiryolu sanat yapılarında 

oluşan hasarın toplam boyutu ise 1,2 milyar TL düzeyindedir. 

Deprem hatlar ve istasyonların yanında raylı sistem araçlarında hasar meydana getirmiştir. Türkiye 

Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün envanterinde 

bulunan 1 tren seti, 4 lokomotif ve 30 yük vagonu deprem sonrası devrilme ve düşen kayalar 

sebebiyle hasar almıştır. Raylı sistem araçlarında depremin yarattığı hasar 19,6 milyon TL 

düzeyindedir. 

Yapımı devam eden Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattının 50 

km’lik kesiminde orta dereceli hasar oluşmuştur. Bu hasarı gidermek için yaklaşık 260 milyon TL 

bedelinde iyileştirme yapılması gerekmektedir.  
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Havayolu Ulaştırması 

Havalimanlarında meydana gelen hasarlar aşağıda verilmiştir. 

Tablo 39: Havalimanları Hasar Tespiti 

Havalimanı Hasar Tespitleri Planlanan Harcama 

Hatay Havalimanı 

Pist kırılmış, apron ise ciddi şekilde hasar 

almıştır.  Havalimanının zemininde oturma 

tespit edilmiş, altyapı drenaj, elektrik ve 

mekanik sistemlerin çalışmadığı bilgisi 

alınmıştır. 

2,5 milyar TL 

Malatya Havalimanı 

Mevcutta kullanılan ve iki aks ilavesi yapılan 

terminal binasının bir aksında hasar meydana 

gelmiştir. 

295 milyon TL 

Adıyaman Havalimanı Üstyapıda az hasar meydana gelmiştir. 181 milyon TL 

Kahramanmaraş 

Havalimanı 
Üstyapıda az hasar meydana gelmiştir. 354 milyon TL 

Yaklaşık Toplam Maliyet  3,3 milyar TL  

Kaynak: DHMİ 

 

Denizyolu Ulaştırması 

Afet sonrası Hatay ve Adana’da yer alan 3 trafik gözetleme istasyonu ve 2 fenerde hasar meydana 

gelmiştir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bu tesislerde oluşan hasar 38 milyon 

TL (2 milyon dolar) civarındadır. Bununla birlikte, özel sektör tarafından işletilen İskenderun 

Limanında ortaya çıkan yangın sonrası 1.500’e yakın konteynerde hasar tespit edildiği ancak liman 

altyapısında önemli bir hasar oluşmadığı bilgisi alınmıştır.  

Karayolu Ulaştırması 

KGM sorumluluğundaki yol ağında bulunan ve depremde hasar gören 11 ildeki karayolu altyapısı 

aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Söz konusu hasarın toplam maliyetinin yaklaşık 12,2 milyar TL 

(645 milyon dolar) olduğu tahmin edilmektedir. 

Tablo 40: Karayolu Hasar Tespiti 

Varlık/Yapının Türü Birimi Toplam Hasar Maliyet TL  

Otoyol Km 61 

12,2 milyar TL 

Karayolu Km 71 

Tünel Km 11,7 

Viyadük Km 3,1 

Köprü Km 0,7 

Sinyalizasyon, oto korkuluk, yatay ve düşey işaretlemeler Km 18.354 

Tünel elektromekanik işler Km 3,6 

Ücret toplama istasyonu Adet 5 

Gişe Binası Adet 2 

Afetle mücadele kapsamında cari nitelikli harcama   

Kaynak: KGM 
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4.2.4.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Demiryolu Ulaştırması 

Depremden etkilenen hat kesimlerinde ilk etapta kısıtlı işletmecilik koşullarının sağlanması 

amacıyla altyapı, üstyapı ve elektromekanik sistemlerde yenileme, bakım-onarım çalışmaları 

yürütülmüş; bazı hat kesimleri acil kullanımlar ve deprem yardım trenleri için kısıtlı olarak trafiğe 

açılmıştır. Hasar gören hatlarda oluşan deformasyonlar için düzeltme çalışmaları devam 

etmektedir. 

Havayolu Ulaştırması 

Hatay Havalimanında kırılan pistin onarımı tamamlanarak 12.02.2023 itibarıyla havalimanı tüm sivil 

uçuşlara açılmıştır. Diğer havalimanlarında uçuşlara engel teşkil edecek bir hasar 

bulunmamaktadır. 

Denizyolu Ulaştırması 

Afet sonrası İskenderun Limanında yaşanan yangına denizden, karadan ve havadan müdahale ile 

yangın kontrol altına alınmış, sonrasında soğutma çalışmaları yapılmıştır. 

Karayolu Ulaştırması 

Karayolu altyapısında meydana gelen ve ilk etapta tespiti yapılan acil hasarlar onarılarak trafik 

kontrollü olarak açılmıştır. 

4.2.4.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Demiryolu Ulaştırması 

Depremden önemli ölçüde etkilenen hat kesimlerinden olan 182 km’lik Malatya-Narlı hattındaki 

büyük hasarın giderilmesi ve bu hattın işletmeciliğe açılması önemli görülmektedir. Aynı 

güzergâhta 160-200 km/sa hıza uygun olarak inşa edilmesi planlanan 155 km’lik yeni çift hatlı 

demiryolu hattının yapılması durumunda bölgeden geçen yük koridorundaki darboğazların 

giderilmesi ile kapasitenin artırılması mümkün olacaktır. Bu şekilde bölgenin limanlar ile bağlantısı 

tekrar sağlanarak ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır. 
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Havayolu Ulaştırması 

Deprem sonrası bölgenin ciddi oranda göç vermesi göz önüne alınarak bölgede yapılması 

planlanan yolcu konforu ve kapasite artırımına ilişkin yatırımlar yerine, yalnızca uçuş emniyeti ve 

yolcu güvenliğine yönelik havayolu ulaştırması yatırımlarına yer verilmesi kritik öneme sahiptir. 

Çukurova Bölgesel Havalimanının bir an önce tamamlanarak bölgedeki istihdama nitelikli katkı 

sağlanması önem arz etmektedir. 

Denizyolu Ulaştırması 

Bölgede bulunan limanlarda ve kıyı tesislerinde yangın kontrol yönetmeliğinin afetler sonrası 

yaşanabilecek kriz durumu göz önünde bulundurularak yenilenmesi gerekmektedir. 

Karayolu Ulaştırması 

Depremden etkilenen illerde yer alan karayolu, otoyolların ve bu yollar üzerinde yer alan sanat 

yapılarının daha detaylı teknik incelemesinin yapılarak depremde oluşan hafif-orta hasarlara karşı 

bakım-onarımların yapılması gerekmektedir. Karayolu ve demiryolu sanat yapılarında depreme 

dayanıklılık ölçümleri sonrası değerlendirme ve güçlendirme çalışmalarının bölgenin afetselliği 

göz önüne alınarak yapılması gerekmektedir. Depremde yıkılan ve ağır hasar gören 5 trafik kontrol 

istasyonunun yeniden yapılması, karayolu trafik güvenliği açısından önem arz etmektedir. 

4.2.4.5 İhtiyaç Analizi 

Demiryolu Ulaştırması 

Depremden etkilenen hatlardaki köprü ve tünel gibi altyapı, ray gibi üstyapı, sinyalizasyon, 

telekomünikasyon, iletim hatları gibi elektrifikasyon tesislerinin yenilenmesi ve deprem 

öncesindeki işletmecilik şartlarının tekrar sağlanması için yaklaşık 22,3 milyar TL (1,18 milyar dolar) 

kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

Havayolu Ulaştırması 

Bölgedeki havalimanlarının güvenli bir hale getirilebilmesini teminen yaklaşık 3,3 milyar TL (175,5 

milyon dolar) yatırıma ihtiyaç duyulmaktadır. Sonraki aşamada ise Türkiye genelinde diri fay 

hatlarına yakın tüm havalimanlarının güçlendirilmesine yönelik adımlar atılmalıdır.  

Karayolu Ulaştırması 

Bölgede hasar gören muhtelif kesimlerin, viyadük, köprü ve tünel gibi sanat yapılarının onarılması 

ve ihtiyaç duyulan yerlerde üstyapının yenilenerek karayolu ulaşımının kesintisiz sağlanması için 

yaklaşık 12,2 milyar TL (645 milyon dolar) kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. 

4.2.4.6 Politika Önerileri  

Demiryolu Ulaştırması 

Kısa Vade  

 Bölgede mevcut demiryolu hatlarında meydana gelen deformasyonların ve küçük çaplı altyapı 

hasarlarının onarımının yapılması, 

Orta Vade 

 Merkezi Trafik Kontrol Sistemi Projesi ile yaşanan afetlerden sonra afet bölgelerine insan ve 

makine gücünün en kısa ve güvenli şekilde taşınmasını sağlayacak risk senaryolarının 

oluşturulması, 
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 Malatya-Kahramanmaraş hattının rehabilite edilmesi, 

Uzun Vade 

 Afetler sebebiyle hatlarda meydana gelebilecek bozulmaların tespitinin yapılabilmesi için Test 

Araçlarının envanterdeki payının arttırılması, 

 Deprem uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ile başta yüksek hızlı tren işletmeciliğinin yapıldığı 

hatlarda trenlerin kritik fren sistemlerinin geliştirilmesi ve deprem esnasında hızlarının kademeli 

olarak azaltılmasını sağlayan teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması, 

Havayolu Ulaştırması 

Kısa Vade   

 Bölgedeki havalimanlarında yer alan pist, apron, taksiyolları ve terminal binalarının zemin etüt 

çalışmalarının ve iyileştirmelerinin yapılması, 

 Bölgedeki uçuş frekanslarının artırılması ve ilave seferlerin düzenlenmesi ile bilet fiyatlarının 

makul bir süre için asgari seviyede tutulması, 

Orta Vade 

 Bölgedeki illere diri fay hatları ve mânialar dikkate alınarak asgari bir heliport yapılması, 

 Havalimanlarında kullanılan ARFF (Uçak Kurtarma ve Yangınla Mücadele)  araçlarının afet 

zamanlarında da kullanılabilmesine yönelik planlamaların yapılması, ARFF araçlarını kullanan 

personele periyodik eğitimler düzenlenmesi, 

Uzun Vade  

 İl nüfusu, yolcu trafiği ile bölgenin afetselliği gibi kriterler açısından yapılacak önceliklendirme 

sonucuna göre havalimanlarına yolcu ve kargo uçaklarının iniş-kalkış yapabilmesine imkân 

tanıyan “acil durum pisti” inşa edilmesi, 

Denizyolu Ulaştırması 

Kısa Vade  

 Liman ve kıyı koruma yapılarında meydana gelen hasarların onarılması, 

Orta Vade  

 Limanlarda afet acil durum eylem planlarının yangın önleme ve etkin söndürme faaliyetlerini 

kapsayacak şekilde güncellenmesi, 

Uzun Vade 

 Yapılması planlanan liman ve kıyı koruma yapıları için diri fay hatları dikkate alınarak 

tasarımların revize edilmesi, 

 Deprem sonrası denizyoluyla ulaştırılacak lojistik desteğin afet bölgelerine hızlı ve güvenli 

ulaştırılmasını teminen acil ulaşım güzergâhlarının belirlenmesi, 

Karayolu Ulaştırması 

Kısa Vade 

 Karayolu altyapısında meydana gelen hasarların onarılması, 
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Orta Vade  

 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde yer alan deprem sonrası kullanımı gereken binaların 

tanımı içerisine EGM trafik denetim istasyonu binalarının da eklenmesi, bu binaların tasarımında 

bina önem katsayılarının yükseltilmesi, 

4.2.5 Haberleşme 

4.2.5.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum  

2021 yılı itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde sabit telefon erişim hat sayısı 1.191.981, mobil telefon 

abone sayısı ise 12.002.276’dır. İnternet aboneliği açısından, bölgedeki sabit genişbant internet 

abone sayısının 2.004.473, mobil genişbant abone sayısının 10.488.915 olduğu görülmektedir. 

Sabit telefon abone oranı (100 kişi içerisindeki abone sayısı) deprem öncesinde Türkiye genelinde 

yüzde 14,5 iken, bölgede ortalama yüzde 8,6 seviyesindedir. Mobil abone oranlarında ise, Türkiye 

geneli ortalama yüzde 101,9 iken bölge ortalaması yüzde 86,4 seviyesindedir. Deprem 

bölgesindeki 11 ilde elektronik haberleşme sektörüne ait 2021 yılı temel göstergeleri aşağıdaki 

tabloda verilmektedir.  

Tablo 41: İllere Göre Elektronik Haberleşme Sektörü Temel Göstergeleri (2021) 

İl Sabit Telefon 

Erişim Hat 

Sayısı 

Mobil Telefon 

Abone Sayısı  

Sabit Genişbant 

İnternet Abone 

Sayısı 

Mobil Genişbant 

Abone Sayısı 

Fiber-Optik 

Kablo Uzunluğu 

(km) 

Adana 223.688 2.264.528 439.737 1.970.465 10.459 

Adıyaman 53.844 631.291 73.010 605.646 2.984 

Diyarbakır 102.842 1.446.818 180.712 1.145.563 6.198 

Elazığ 73.164 524.379 90.557 439.433 4.475 

Gaziantep 187.299 1.866.506 376.784 1.627.258 7.651 

Hatay 161.455 1.495.348 281.416 1.295.280 5.432 

Kahramanmaraş 115.174 981.572 169.214 848.666 5.979 

Kilis 14.215 169.305 28.185 145.276 1.021 

Malatya 110.152 697.626 137.849 612.496 5.409 

Osmaniye 49.969 444.550 85.330 406.044 2.569 

Şanlıurfa 100.179 1.480.353 141.679 1.392.788 5.730 

Bölge Toplamı 1.191.981 12.002.276 2.004.473 10.488.915 57.907 

Türkiye 12.310.016 86.288.834 18.135.736 70.029.003 471.020 

Kaynak: BTK 

 

4.2.5.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Hasar tespiti için sektörde faaliyet gösteren kamu kurumları ve özel sektörün çalışmaları devam 

etmekte olup 06.03.2023 itibarıyla tespit edilen hasar durumu aşağıdaki şekildedir: 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan (BTK) alınan elektronik haberleşme altyapısına ilişkin 

bilgilere göre işletmecilerin santral noktalarında yer alan cihazlarında 439 milyon TL, şebeke 

altyapısında 272 milyon TL, baz istasyonlarında 1,275 milyar TL ve son kullanıcı donanımlarında 

131 milyon TL olmak üzere toplam yaklaşık 2,117 milyar TL hasar olduğu tahmin edilmektedir. 

Ancak bu tahminin hasar tespit çalışmalarının ilerlemesi ile netleşebileceği değerlendirilmektedir.  

Bölgede bulunan 2006 baz istasyonunun hasar değerlendirmesi tamamlanmamıştır. Kulelerde yer 

alan baz istasyonlarının çoğunlukla hasarsız veya az hasarlı olduğu tahmin edilirken, yıkılan binalar 
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üzerinde ve şehir merkezlerinde kalabalık bölgelerde kurulan baz istasyonlarındaki hasar tespit 

çalışmaları devam etmektedir. 

BTK’nin Diyarbakır Yenişehir Bölge Müdürlüğü Binası orta hasarlı olarak bildirilmiş ancak maliyeti 

henüz hesaplanmamıştır. 

Posta ve Telefon Teşkilatı (PTT) A.Ş’nin bölgede yer alan 394 işyerinden 8’inin yıkıldığı, 92’sinin 

ağır hasarlı, 23’ünün orta hasarlı, 207’sinin az hasarlı ve 50’sinin hasarsız olduğu tespit edilmiştir. 

Toplam hasar maliyeti yaklaşık 1,3 milyar TL olarak tahmin edilmektedir. 14 işyerinde hasar tespiti 

çalışmaları devam etmektedir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) bölgede yer alan 94 verici istasyonu çoğunlukla dağlık 

bölgelerde küçük istasyonlar olmaları nedeniyle az hasarlı veya hasarsızdır. TRT’ye ait bölgede 

bulunan Çukurova ve Diyarbakır Bölge Müdürlüğü binaları ve lojmanların toplam hasarı yaklaşık 

2 milyon TL olarak bildirilmiştir. 

Tablo 42: Haberleşme Sektörü Hasar Tespitinin Kalem Bazında Dağılımı 

Nitelik Alt Kalem Birim Miktar 

Birim 

Maliyeti 

(TL/birim) Maliyet (TL) 

Veri 

Kaynağı 

Kamu PTT İşyeri m2 139.487 6.267 874.101.860 PTT 

Kamu Posta İşleme ve Dağıtım Merkezleri m2 63.350 4.078 258.358.570 PTT 

Kamu PTT İşyeri Teçhizatı Adet 473 346.502 163.895.500 PTT 

Kamu Posta İşleme ve Dağıtım Merkezleri Adet 22 1.213.757 26.702.650 PTT 

Kamu Lojman m2 11.208 6.651 74.548.800 PTT 

Kamu Toplamı      1.397.607.380  

Özel Telekom Santral Donanımları Adet 367 1.195.175 438.629.136 BTK 

Özel Şebeke Adet 9.922 9.436 93.627.487 BTK 

Özel Şebeke km 15.212 139.641 178.619.100 BTK 

Özel Baz İstasyonu Adet 1.203 1.059.887 1.275.044.036 BTK 

Özel Son Kullanıcı Donanımları Adet 202.996 648 131.442.270 BTK 

Özel Toplamı     2.117.362.029  

Genel Toplam     3.514.969.409  

4.2.5.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonrasında AFAD bünyesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve BTK yetkililerince kriz 

masası kurularak bölgenin iletişim altyapısının ayağa kaldırılmasına ilişkin işler koordine 

edilmektedir. Afet sonrası süreçte VSAT uydu iletişim terminalleri, mobil baz istasyonları, acil 

iletişim araçları ve jeneratörler deprem bölgesine sevk edilmiştir. 

Bölgede kopan fiber bağlantıların tespiti ve onarımı, hizmet kesintisi yaşayan baz istasyonlarının 

enerji tedarikleriyle birlikte tekrar devreye alınması ve mobil ağların mobil baz istasyonları 

üzerinden yeniden kurulmasına yönelik koordinasyon faaliyetleri yürütülmektedir. Güncel bilgilere 

göre altyapının ayakta tutulması amacıyla işletmeciler tarafından 160 milyon TL seviyesinde 

harcama yapıldığı tespit edilmiştir. 

Deprem sonrasında mobil iletişim ve internet hizmetlerindeki kesintiler öncelikle deprem 

bölgesindeki illerdeki elektrik kesintilerinden kaynaklanmıştır. Bölgeye mobil baz istasyonları sevk 

edilmiş ancak ortalama 3-4 saat enerji sağlayabilen jeneratörlerle sunulan hizmet sınırlı kalmıştır. 

Enerji kesintilerinin azalmasıyla iletişim hizmetleri de daha uzun süreli sunulmaya başlanmıştır. Baz 

istasyonları ve sabit altyapıya ilişkin hasar tespiti ve yeni yatırım planlamaları devam etmektedir. 
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4.2.5.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Ekonomide verimliliği ve rekabet gücünün artırılmasını ve bireylerin kaliteli iletişim hizmetlerine 

makul maliyetlerle erişebilmesini sağlamayı amaçlayan politikalar izlenmelidir. 

Ülke çapında haberleşme altyapılarının çeşitlendirilmesi vizyonunda ortak altyapı kullanımının 

güçlendirildiği, kule tipi baz istasyonu sayılarının artırıldığı, depreme dayanıklılığı test edilmiş 

noktalara baz istasyonlarının kurulduğu yeni nesil mobil altyapılarını önceleyici bir müdahale planı 

hazırlanmalıdır. Bu kapsamda bireysel uydu iletişimi de dahil olmak üzere yeni iletişim imkanlarının 

araştırılması ve ülkemizde hizmet sunmaya başlaması faydalı olacaktır. Fiber bağlantılarla 

güçlendirilmiş 5G altyapıları ile birlikte sabit altyapının omurga tarafında, mobil altyapının ise 

kullanıcı tarafında hizmet sunacağı bütüncül bir yapının teşkil edilmesi önemli görülmektedir. 

4.2.5.5 İhtiyaç Analizi 

Elektronik haberleşme hizmetlerinin özel sektör tarafından sunulduğu göz önünde 

bulundurularak, imtiyaz sözleşmeleri ve yetkilendirmeler çerçevesinde, kamuya orantısız mali yük 

getirmeden sektöre destek ihtiyacının değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

İşletmecileri bölge illerinde hızlı bir yatırım sürecine girmesi beklenmemektedir. Hem fiber 

altyapıdaki aksaklıkların giderilmesi hem de mobil altyapının güçlendirilmesi için kamu kaynakları 

ve sahipliklerinin yeni bir yatırım anlayışıyla ve halihazırda güçlü olmayan sektörel rekabeti 

gözeterek kullanılmasında fayda görülmektedir.  

Diğer taraftan, kullanıcı tarafında hizmete erişim maliyetlerini düşürmek üzere cari transferler 

gündeme gelebilecektir. 

Haberleşme hizmetlerinin eksiksiz bir şekilde restorasyonu için ihtiyaç duyulacak kaynakların 

öngörülebilmesi amacıyla öncelikle altyapıda yaşanan hasarların daha net tespit edilmesi 

gerekmektedir. Mevcut verilerle depremin yol açtığı hasarın kamuda yaklaşık 1,4 milyar TL, özel 

sektörde ise 2,1 milyar TL seviyesinde olduğu hesaplanmaktadır. Ancak henüz hasar tespiti 

yapılmayan bölgelerin olduğu bilinmektedir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde daha kapsamlı 

yapılacak hasar tespitinde daha büyük tutarların ortaya çıkacağı öngörülmektedir. Hasar gören 

altyapıların yenilenmesinin yanı sıra, şehir imar planlarının yenilenmesi durumunda yerleşime 

açılacak yeni bölgelerde altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi ihtiyacı da ortaya çıkacaktır. Bu 

çerçevede, ihtiyaç duyulacak kaynağın yaklaşık 10 milyar TL seviyesine çıkabileceği tahmin 

edilmektedir. 

4.2.5.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade  

 Bölgedeki hasarlı altyapıların gözden geçirilmesi ve iletişim hizmetlerinin kesintisiz ve kaliteli 

sunumunun sağlanması, 

 Elektronik haberleşme işletmecilerinden BTK gelirlerine aktarılan kaynağın, deprem 

bölgelerinin genişbant altyapılarının ayağa kaydırılmasında kullanılması, 

 Depremden daha az etkilenebilecek ve taşımaya imkân veren yeni nesil baz istasyonu 

imkânlarının araştırılması,  
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 Bölgenin değişen sosyoekonomik ve demografik koşullarına göre yeni yatırım planlamaları 

yapılması, 

Orta Vade  

 Orta vadede haberleşme altyapılarının diğer altyapı yatırımları ile birlikte değerlendirilerek bir 

strateji dahilinde gerçekleştirilmesi, hızlı ve kaliteli hizmet sunumu sağlayacak altyapıların 

kurulması için BTK tarafından tesis paylaşımı, izin ve geçiş hakkı vb. düzenlemelerin etkin şekilde 

uygulanması,  

 Fiber altyapı kurulumlarının kamu tarafından desteklenmesi ihtiyacı konusunda değerlendirme 

yapılması, ihtiyaç halinde destek mekanizması belirlenmesi, 

 Evrensel hizmet kapsamında hizmet götürülecek yerleşim yerlerinin deprem sonrası durum göz 

önüne alınarak yeniden belirlenmesi, 

 ULAK, ÇINAR ve MİLAT gibi yerli baz istasyonu donanımlarının makul seviyede kâr ile elektronik 

haberleşme işletmecilerine sunulması, 

 Sanayi bölgelerinde fiber altyapı desteği sunulması, 

 Afet halinde haberleşmenin devam etmesini sağlamak üzere kamu kurumlarının ve özel 

işletmecilerin koordinasyon ve müdahale mekanizmalarını belirleyen bölgesel eylem 

planlarının hazırlanması, 

Uzun Vade 

 İşletmecilerin imtiyaz sözleşmelerinin sona ermesi ile birlikte yapılacak yeni yetkilendirmelerde 

afet ve acil durumda haberleşme gerekliliklerine ilişkin hükümlerin detaylı olarak kurgulanması, 

 Deprem bölgesinde de tüm ülkede olması gerektiği şekilde etkin regülasyonun sağlanması, 

 Alçak yörünge uyduları üzerinden sunulan genişbant hizmetleri için gerekli düzenlemeler 

yapılarak hizmet vermeye başlanması, afet sonrası VSAT yerine LEO uydular üzerinden yayın 

yapılması, 

 Yakın dönemde ülkemizde de hizmet vermesi beklenen 5G altyapısının deprem bölgesinde 

sunulabilmesi için bu şehirlerin yeni imar planlarına uygun şekilde fiber destek modeli 

geliştirilmesi, 

4.3 Ekonomik Sektörler 

4.3.1 Tarım Sektörü 

4.3.1.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

2021 yılı itibarıyla deprem bölgesinin GSYH’ye katkısı 713,9 milyar TL olup bu tutarın yüzde 8,6’sına 

tekabül eden 61,3 milyar TL tarım sektöründen elde edilmiştir. Ülkenin tarımsal hasılasının yüzde 

15,3’ü depremden etkilenen illerde üretilmektedir. Gaziantep dışında kalan illerde tarımın ekonomi 

içindeki payı ülke ortalamasının üzerindedir. Tarım sektörünün toplam üretim içindeki payı 

Şanlıurfa’da yüzde 20,8, Kilis ve Diyarbakır’da yüzde 14, Adıyaman’da yüzde 13,1’dir. 

Bölgenin 40,3 milyon dekar büyüklükteki tarım arazisi varlığı ülkemizdeki tarım arazilerinin yüzde 

16,9’una tekabül etmektedir. 2022 yılı itibarıyla Türkiye’de meyvecilik yapılan alanların yüzde 26’sı, 

tarla tarımı alanının yüzde 16,2’si bu illerde bulunmaktadır. Bölge, kayısı, badem, nar ve zeytin 

üretimi açısından ülke tarımında önemli bir yere sahiptir.  
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Ülkemizde büyükbaş hayvan varlığının yüzde 13’ü, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 17,8’i deprem 

illerinde bulunmaktadır. 2022 yılında bölgede 2.375 kutu ipek böceği yetiştirilmiş olup bu değer 

Türkiye üretiminin yüzde 42,6’sına tekabül etmektedir.  

Bölgede TOB’a bağlı faaliyet gösteren Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa Gıda 

Kontrol Laboratuvarları bulunmaktadır. Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı Malatya ve Elazığ 

Şeker Fabrikaları ile özel sektöre ait Elbistan Şeker Fabrikası ve Et ve Süt Kurumu’na ait Adana ve 

Diyarbakır Et Kombinaları da bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Ülkemiz orman varlığının yaklaşık yüzde 11’i, ağaç servetinin yüzde 6’sı ve yıllık artımın yüzde 7’si 

depremden etkilenen bölgede yer almaktadır. 2021 yılında toplam fidan üretiminin yüzde 19’u, 

endüstriyel plantasyon çalışmalarının yüzde 24’ü ve ağaçlandırma faaliyetlerinin yüzde 23’ü bu 

illerde gerçekleştirilmiştir. 2021 yılı kayıtlarına göre bölgede 2.311 orman köyü bulunmakta ve bu 

köylerde 1.003.119 orman köylüsü yaşamaktadır6.  

Ülkemizde su ürünleri yetiştiriciliğinin yaklaşık yüzde 12’si deprem bölgesinde yapılmaktadır. 

Alabalık üretimi bölgede öne çıkan faaliyet alanlarındandır. 2021 yılı verilerine göre ülke genelinde 

iç sularda üretilen alabalığın yüzde 38’i bölgeden sağlanmaktadır.7 Denizlerde yetiştiricilikle 

gerçekleştirilen üretimin yüzde 1,6’sı Hatay’dan karşılanmaktadır. Elazığ’da TOB’a bağlı bir Su 

Ürünleri Araştırma Enstitüsü de bulunmaktadır. Adana’da 2 balıkçı barınağı, 1 doğal barınma yeri, 

Hatay’da ise 4 balıkçı barınağı bulunmaktadır. 

Deprem bölgesindeki iller ülkemizin su kaynakları bakımından en zengin havzalarından olan 

Seyhan, Ceyhan, Asi ve Fırat havzalarında yer almaktadır. Türkiye’nin havza yağış alanının yüzde 

30’u, yıllık akış miktarının ise yüzde 39’u bu havzalarda yer almaktadır.  

Deprem bölgesinde faaliyette olan 140 depolama tesisi ve 234 sulama tesisi bulunmaktadır. Bu 

tesislerden sulanan alan 943.778 hektardır. Aşağıdaki tabloda bölgedeki sulama tesis ve alanlarının 

illere göre dağılımını göstermektedir. 

Tablo 43: Bölgedeki Sulama Tesisleri ve Sulama Alanları 

İl Sulama Tesisi Sayısı Sulama Alanı (Hektar) 

Kahramanmaraş 32 52.260 

Gaziantep 17 34.382 

Malatya 31 81.972 

Diyarbakır 18 41.710 

Kilis 3 1.137 

Şanlıurfa 18 329.062 

Adıyaman 12 14.328 

Hatay 31 43.246 

Osmaniye 11 29.112 

Adana 21 287.147 

Elazığ 40 29.422 

Bölge Toplamı 234 943.778 

Türkiye  3.057 3.536.890 

Kaynak: DSİ’ce İnşa Edilerek İşletmeye Açılan Sulama ve Bataklık Islahı Tesisleri (2021)  

                                                 
6 Orman Genel Müdürlüğü Ormancılık İstatistikleri 2021 
7 https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=97&locale=tr 
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4.3.1.2 Depremin Yol Açtığı Hasar  

Hayvancılık sektöründe toplam hayvan varlığındaki hasarın tespitine yönelik çalışmalar 

sürdürülmekte olup mevcut durumda 8.241 büyükbaş, 64.260 küçükbaş, 42.000 baş kanatlı 

hayvanın öldüğü belirlenmiştir. Ayrıca Adıyaman’da 533.000, Malatya’da ise 168.000 civciv telef 

olmuştur. Bu kapsamda, hayvan ölümleri nedeniyle yetiştiricilerin 602,5 milyon TL (31,9 milyon 

dolar) kayba uğradığı tahmin edilmektedir.   

Deprem bölgesinde bulunan 233.230 ağıl ve ahırın 13.284 adedi yıkılmış olup hasarın maliyeti 

konut sektörü bölümünde değerlendirilmiştir. 

Bölgede bulunan yaklaşık 1,6 milyon arı kovanından 5.756’sının zarar gördüğü belirlenmiştir. 

Bunların yeniden temin edilmesinin maliyetinin 8,6 milyon TL (456 bin dolar) olduğu tahmin 

edilmektedir. 

 

Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Hatay’da bulunan özel sektöre ait 558.250 ton 

kapasiteli 12 ürün deposunun kapasite olarak yüzde 26,1’i ağır hasarlı, yüzde 33,4’ü orta hasarlı ve 

yüzde 40,6’sı ise az hasarlıdır. Bu hasarların toplam maliyetinin 221 milyon TL (11,7 milyon dolar) 

olduğu tahmin edilmektedir.  

Bölgede yer alan Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ait toplam 315.100 ton kapasiteli 18 deponun 

kapasite olarak yüzde 9,5’i yıkık, yüzde 22,1’i orta hasarlı, yüzde 68,4’ü az hasarlıdır. Toplam hasarın 

81,6 milyon TL (4,3 milyon dolar) olduğu tahmin edilmektedir.  

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’nün Malatya Sultansuyu Tarım İşletmesinde at 

tavlaları ve kaba yemin muhafaza edildiği sundurmalarda hasarlar meydana gelmiştir. Ceylanpınar 

Tarım İşletmesinde ise sulama ünitelerinde hasar tespit edilmiştir. Söz konusu işletmelerde tespit 

edilen hasarın toplam maliyeti 134,1 milyon TL (7,1 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. 

Su ürünleri sektöründe; Adana’da yer alan balıkçı barınaklarında herhangi bir hasar tespit 

edilmemiş olup Hatay’daki balıkçı barınaklarındaki hasar tutarları ise aşağıda verilmiştir.  
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Tablo 44: Balıkçı Barınaklarında Oluşan Hasarlar  

Balıkçı Barınağı Yaklaşık Hasar Tutarı (TL) 

Hatay – İskenderun 165.200.000 

Hatay – Dörtyol 129.800.000 

Hatay – Işıklı-Konacık 100.300.000 

Hatay – Çevlik (Samandağ) 94.400.000 

Toplam 489.700.000 

Kaynak: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı-AYGM  

Deprem bölgesinde yer alan özel sektöre ait bazı iç su yetiştiriciliği tesisinde meydana gelen hasar 

nedeniyle 101 ton balık ve 37,4 milyon yavru balık ölmüş olup toplam balık maliyeti 63,2 milyon 

TL (3,4 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır. 

Gıda sektöründe ise Hatay Gıda Kontrol Laboratuvarında yer alan makine-teçhizatta depremde 

çıkan yangına bağlı olarak yaklaşık 50 milyon TL (2,7 milyon dolar) tutarında, Türkiye Şeker 

Fabrikaları A.Ş.’ye bağlı Malatya ve Elazığ Şeker Fabrikalarında ise yaklaşık 1,3 milyon TL (69 bin 

dolar) tutarında hasar tespiti yapılmıştır.  

Depremden etkilenen 11 ilde Orman Genel Müdürlüğüne (OGM) ait toplam 224.000 m2 kapalı 

alanlı 819 bina ve tesisin 12’si yıkılmış, 65’i ağır hasar görmüş, 32’si orta hasarlı ve 89’u hafif hasarlı 

olarak kaydedilmiştir. Bu binaların yeniden yapım, güçlendirme veya onarımı planlanmaktadır. 

Diğer taraftan OGM’ye ait iş makinası, muhtelif donanım ve fidanlık tesislerinde de hasar meydana 

gelmiş olup tüm OGM bina ve ekipmanlarındaki hasarın toplamı yaklaşık 3 milyar TL (159 milyon 

dolar) olarak hesaplanmaktadır.  

DSİ tarafından ilk etapta hesaplanan tahmini hasar tutarı 19,5 milyar TL’dir (1,03 milyar dolar). 

Aşağıdaki tabloda deprem bölgesinde depolama, taşkın kontrol, sulama ve bölge müdürlüğü 

tesislerinde meydana gelen hasarların tahmini maliyeti gösterilmektedir.  

Tablo 45: Sulama Sektörü Hasarlarına İlişkin Tahmini Maliyetler 

Tesis Türü Birim Miktar Birim Maliyeti  

(TL/ birim) 

Tahmini Maliyet  

(TL) 

Barajlar ve Göletler1 hm3 - - 4.105.000.000 

Taşkın Kontrol Tesisleri adet 787 1.175.349 925.000.000 

Sulama Tesisleri2 hektar 923.976 11.981 11.070.307.851 

Su Sondaj Kuyuları adet 39.113 14.829 580.000.000 

Bölge Müdürlüğü Tesisleri3 m2 89.380 22.634 2.023.000.000 

Arazi Toplulaştırma ve TİGH hektar 864.000 889 768.000.000 

Toplam    19.471.307.851 

(1) Baraj bazında hasar boyutuna göre tespit yapılmış olmakla birlikte her bir barajın hasar niteliği farklı olduğundan 

birim maliyet üzerinden hesaplama yapılmamıştır. Ancak detaylar tesis bazında ilgili tabloda gösterilmiştir. (2) Sulama 

tesislerinin hasar tespiti devam etmekle birlikte mevsimsel şartları nedeniyle kanallara su verme imkânı olmadığından 

hasar miktarı bütüncül bir yaklaşımla ve tahmini olarak belirlenmiştir. (3) DSİ’nin deprem bölgesinde yer alan bölge ve 

bağlı şube müdürlüklerinin bina ve tesislerinde toplam 89.380 m2 alanda hasar tespit edilmiştir. Bu rakamın 68.730 m2‘si 

deprem nedeniyle yıkılan tesisler, 20.650 m2‘si ise az hasarlı tesisler oluşturmaktadır. 

Baraj ve göletler kategorisi altında yer alan en büyük 14 baraj ve gölete ilişkin hasar tutarı 2,7 

milyar TL (141,8 milyon dolar) olarak tahmin edilmektedir.  
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Tablo 46: Deprem Bölgesinde Hasar Almış Önemli Barajların Durumu 
Depolama Tesisi Adı Gövde 

Hacmi (m3) 

Hasar Durumu Tahmini Hasar 

Maliyeti (TL)* 

Hatay-Reyhanlı Barajı 20.730.055 Orta Hasarlı (Ancak güçlendirmeyle işlemine devam edebilecek) 750.000.000 

Malatya-Sultansuyu Barajı 3.205.000 Ağır Hasarlı (Yeniden yapılması gerekiyor) 705.000.000 

Osmaniye-Bahçe Arıklıkaş Göleti 615.000 Ağır Hasarlı (Yeniden yapılması gerekiyor) 260.000.000 

Kahramanmaraş-Kartalkaya Barajı 1.452.000 Orta Hasarlı (Ancak güçlendirmeyle işlemine devam edebilecek) 250.000.000 

Malatya-Erkenek Göleti 370.000 Orta Hasarlı (Ancak güçlendirmeyle işlemine devam edebilecek) 250.000.000 

Malatya-Sürgü Barajı 1.220.000 Orta Hasarlı (Ancak güçlendirmeyle işlemine devam edebilecek) 100.000.000 

Hatay-Yarseli Barajı 3.000.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 100.000.000 

Hatay-Büyükkaraçay Barajı 2.500.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 50.000.000 

Hatay-Hassa Demrek Göleti 358.325 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 45.000.000 

Osmaniye-Kalecik Barajı 843.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 40.000.000 

Hatay-Samandağ Karamanlı Göleti 359.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 40.000.000 

Malatya-Çat Barajı 2.500.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 35.000.000 

Hatay-Kırıkhan Kurtlusoğuksu Göleti  362.872 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 30.000.000 

Gaziantep-Nurdağı Hamidiye Göleti 150.000 Az Hasarlı (Küçük onarımlarla işlemine devam edebilecek) 20.000.000 

TOPLAM   2.675.000.000 

* Tesislerin hasar tespiti devam etmekle birlikte mevsimsel şartları nedeniyle sulama kanallarına su verme imkânı olmadığından hasar 

miktarı bütüncül olarak tahmini belirlenmiştir.  

Tablo 47: Tarım Sektörü Hasar Tespitinin Kalem Bazında Dağılımı 
Nitelik Alt Kalem Birim Miktar Birim 

Maliyeti 

(TL/birim) 

Maliyet (TL) Veri Kaynağı 

Özel Büyükbaş adet 8.241 40.000 329.640.000 TOB 

Özel Küçükbaş adet 64.260 4.000 257.040.000 TOB 

Özel Kanatlı adet 42.000 50 2.100.000 TOB 

Özel Civciv adet 701.000 20 13.720.000 TOB 

Özel Arı Kovanı adet 5.756 1.494 8.600.000 TOB 

Özel Ürün Deposu (Özel) adet 12 - 221.000.000 TMO 

Kamu Ürün Deposu (TMO) adet 10 - 81.600.000 TMO 

Kamu TİGEM Tesisleri adet 2 - 134.100.000 TİGEM 

Kamu Balıkçı Barınakları adet 4 - 489.700.000 UAB 

Özel Balık ton 101 70 7.070.000 TOB 

Özel Yavru Balık adet 37.427.000 1,5 56.140.500 TOB 

Kamu Gıda Kontrol Laboratuvarı adet 1 - 50.000.000 TOB 

Kamu Şeker Fabrikaları adet 2 - 1.300.000 TÜRKŞEKER 

Kamu Barajlar ve Göletler hm3 - - 4.105.000.000 DSİ 

Kamu Taşkın Kontrol Tesisleri adet 787 1.175.349 925.000.000 DSİ 

Kamu Sulama Tesisleri2 hektar 923.976 11.981 11.070.307.851 DSİ 

Kamu Su Sondaj Kuyuları adet 39.113 14.829 580.000.000 DSİ 

Özel Arazi Toplulaştırma ve TİGH hektar 864.000 889 768.000.000 DSİ 

Kamu DSİ Tesisleri m2 89.380 22.634 2.023.000.000 DSİ 

Kamu OGM Tesisleri m2 224.000 13.572 3.040.050.000 OGM 

Toplam     24.163.368.351  

 

4.3.1.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Hayvancılık sektörü açısından depremin ardından yıkılan ağıl ve ahır enkazları altında kalan 

hayvanların kurtarılması için çalışma başlatılmıştır. Hayvan kurtarma çalışmalarıyla birlikte salgın 

hastalıkların ortaya çıkmasının önüne geçmek amacıyla ölen hayvanların gömülmesi çalışmaları 

yürütülmektedir. Açıkta kalan hayvanlara barınak sağlanması amacıyla 1.208 hayvan çadırı ve 3.324 

branda dağıtılmıştır. 
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Deprem nedeniyle üreticilerin yem tedarik etmeleri olanaksız hale geldiğinden TOB tarafından 

komşu illerdeki fabrikalardan yem temin edilerek deprem bölgesine ulaştırılmıştır. Hayvanların 

kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak üzere depremden etkilenen illere kuru yonca, silaj ve saman gibi 

yem kaynakları da tedarik edilmiştir. 

Et ve Süt Kurumu (ESK) tarafından hayvanına bakamayacak durumda olan üreticilerin besilik 

hayvanları kg başına 116 TL olan karkas kesim fiyatı üzerine 56 TL/kg prim verilerek alınmıştır. 

Depremin gerçekleştiği tarihten Mart 2023’e kadar ESK tarafından 700 büyükbaş ve 2.000 

küçükbaş hayvan alımı yapılmıştır. Ayrıca 6.000 ton süt üreticiden alınarak bölgedeki süt 

fabrikalarına ulaştırılmıştır. Ayrıca, ESK’nin stoklarında bulunan et, kavurma ve konserveler bölgeye 

taşınarak halka dağıtılmıştır. 

Ormancılık sektöründe, OGM tarafından 3.209 personel, 1.754 araç ve makine-teçhizatıyla sahada 

arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları yürütülmektedir.   

Ayrıca, depremden etkilenen illere 1 Mart 2023 tarihi itibarıyla 46.805 ton odun dağıtılmıştır. Bu 

kapsamda OGM tarafından 6 Şubat-1 Mart tarihleri arasında yürütülen faaliyetlerle ilgili yaklaşık 

312 milyon TL (16,5 milyon dolar) bir maliyet çıkarılmıştır.  

23 Şubat 2023 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelikle kredi kullandırılan orman köylüleri 

ve kooperatiflerinin kredi taksitleri başvuru şartı aranmaksızın ertelenmiştir. 

Türkşeker tarafından 146 personel görevlendirilmiş ve Malatya Şeker Fabrikası sahasına 277 çadır 

kurulmuş ve 1.450 depremzedeye barınma ve iaşe imkânı sunulmuştur.  

DSİ’nin makine parkından 2.000 araç deprem bölgesinde faaliyet göstermektedir. Arama kurtarma 

ve akabinde enkaz kaldırma çalışmaları için öngörülen 90 günlük sürede söz konusu iş 

makinalarının akaryakıt ve yağ giderleri 786,2 milyon TL, yedek parça giderleri ise 100 milyon TL 

olarak hesaplanmaktadır.    
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4.3.1.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Bitkisel üretim ve hayvancılık sektörlerinin deprem öncesi durumuna kısa sürede ulaştırılarak 

sürdürülebilir üretim ortamının sağlanması amacıyla; deprem illerinde zarar gören tüm tarımsal 

altyapının rehabilite edilmesi veya yeniden inşası, canlı hayvan kayıplarının yerine konulmak 

suretiyle karşılanması, tarımsal pazarlama konusunda kamunun etkinliğinin artırılması, bölgeden 

göçün tarımsal üretim üzerine olabilecek olumsuz etkisinin azaltılması için tarım işçisi istihdamının 

teşvik edilmesi ve çiftçilerin üretimden vazgeçmelerinin önlenmesini sağlamak üzere gerekli 

tedbirlerin alınması hedeflenmektedir.  

Su ürünleri sektöründe uzun dönemde; yetiştiricilik üretiminin artırılmasına yönelik tarımsal 

desteklerden alınan payın artırılması ile sektörün büyümesi ve yöre halkına alternatif iş 

imkânlarının oluşturulması, bölgenin yeniden rehabilitasyonu kapsamında barajlarda yetiştiricilik 

kullanım sahalarının küçük ölçekli işletmelere tahsisinin artırılması, yetiştiricilik tesislerinin tam 

kapasite çalışması ile istihdamın artırılması, aynı zamanda yeni tesis kurulumuna finansman 

desteği sağlanması önemli görülmektedir. 

Ormancılık sektöründe uzun dönemde; orman yangınlarıyla mücadele amaçlı kurulan Orman 

Kurtarma Timleri (ORKUT)’nin sayılarının artırılması, eğitimlerine deprem, sel vb. afetlere yönelik 

modüllerin de eklenmesiyle niteliklerinin artırılması, yıkılan şehirlerin mimarisi yeniden 

tasarlanırken kent ekolojisi için büyük öneme sahip olan şehir yaşamı ile ormanın bir arada olduğu 

kent ormancılığı anlayışı ile hareket edilmesi, koruma-kullanma dengesi gözetilerek binalarda 

depreme dayanıklı ahşap kullanımının yaygınlaştırılması sıfır atık ve sıfır emisyon çerçevesinde 

ahşabın yaygın kullanıldığı örnek köyler oluşturulmasının göçün önlenmesine ve tarımsal üretimin 

sürdürülmesine katkı sağlaması bakımından önemli görülmektedir.  

Sulama sektöründe uzun dönemde; tesislerin onarımının sağlanarak bölgede tarımsal ekonomi ve 

istihdam açısından önemli olan sulama hizmetlerinin devamının sağlanması ve tarımsal desteklerin 

artırılması yoluyla bölgeden göçün önlenmesi önem arz etmektedir. 

4.3.1.5 İhtiyaç Analizi 

Tarım sektöründe meydana gelen hasarların toplamı ilk tespitlere göre 24,2 milyar TL (1,3 milyar 

dolar) düzeyindedir.  

Depremden zarar gören hayvanların telafisi için ise Tarımsal Destekleme Bütçesine 580,3 milyon 

TL (30,7 milyon dolar) ödenek tahsis edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Hayvan yetiştiricilerine 

dağıtılmak üzere 2023 Mart ayı başına kadar alınmış ve önümüzdeki süreçte alınacak olan yem 

için 1 milyar TL (53 milyon dolar) ödenek ihtiyacı bulunmaktadır. 

4.3.1.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade  

 Zoonoz hastalıkların önlenmesi açısından ölen çiftlik hayvanlarının tespiti ve itlafının 

sağlanması, 

 Hasar gören ahır ve ağılların onarımı, yıkılanların yeniden inşa edilmesi, 

 Yıkılan ahır ve ağıllar nedeniyle barınma sorunu bulunan hayvanlar için hayvan çadırı tedarik 

edilmesi, 
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 Hayvan yetiştiricilerine kaba ve kesif yem, ilaç ve aşı tedarik edilmesi, 

 Depo, işleme tesisi ve silo gibi yapıların onarımı ve yeniden yapılması, 

 Hayvan kayıpları nedeniyle oluşan zararın, yetiştiricilerin yeniden hayvan alımını sağlayacak 

şekilde tazmin edilmesi, 

 İlkbahar ekilişlerinin yapılmasının temini amacıyla üreticilere tohum ve gübre desteği verilmesi, 

 Bölgede yeterince mevsimlik tarım işçisinin istihdamı için tedbirlerin alınması, 

 Traktör başta olmak üzere tarım makinelerinde gerçekleşen hasarın tespiti ve bunların çalışır 

hale getirilmesi,  

 Yıkılan şehirlerin mimarisi yeniden tasarlanırken kent ekolojisi için büyük öneme sahip olan 

şehir yaşamı ile ormanın bir arada olduğu kent ormancılığı anlayışıyla hareket edilmesi, kent 

ormanlarının afetlerde toplanma alanı olarak kullanılması, 

 Bölgedeki sulama tesislerinin borçlarının yapılandırılması, 

 Hasar almış tarla içi sulama sistemlerinin belirlenmesi ve TOB tarafından söz konusu hasarların 

telafi edilmesine başlanması, 

 Deprem sonrası yer altı suyu seviyesinde veya kimyasında değişimler olabileceği gerekçesiyle 

bölgedeki yeraltı sularının sulamada kullanımının yeniden değerlendirilmesi. 

Orta Vade 

 Depo ve depolama tesislerinin iyileştirilmesi, 

 TMO tarafından ürün alım işlemlerinin daha etkinleştirilmesi için geçici alım merkezlerinin 

sayısının artırılması, 

 Hayvancılığın teşviki amacıyla hayvansal ürünlerde ortaya çıkabilecek pazarlama sorunlarının 

çözümü için ESK’nın bölgede daha etkin faaliyet göstermesi, 

 Göç nedeniyle ekilmeyecek arazilerin belirlenerek TOB aracılığı ile kiralanmasının sağlanması, 

 Şehir içinde yaşayan insanların artan rekreatif ihtiyaçlarını karşılamak üzere yerleşim yerleri 

çevresinde mesire yerleri gibi kontrollü kullanım alanlarının artırılması, herhangi bir afette bu 

alanların kullanılmasına yönelik altyapı ihtiyacının sağlanması, 

 Önceden planlanmış olan meskûn mahal, sanayi ve turizm tesisleri ile korunması gereken 

alanların içinde ve çevresinde afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması, kanuni düzenlemeler 

dikkate alınarak bu alanlarda gerekli can güvenliğinin sağlanması için bölge tahliye planlarının 

uygulanması, 

 Yangın, deprem, sel, çığ gibi afetlere müdahale edebilecek kamu kurum ve kuruluşlarının 

kaynak envanterinin (araçlar ve kapasitesi/özellikleri vb.) oluşturularak afet öncesi ve esnasında 

koordinatör kuruma bilgi akışı sağlayan bir program geliştirilmesi, 

 Depremin tarım üzerindeki etkilerini belirlemek için alt sektörlere özel değerlendirmeler 

yapılması, 

 Risk azaltma uygulamalarına ilişkin kapasitenin geliştirilmesi, 

 Orman yangıları ile mücadelede kullanılan hava ve kara taşıtlarının sayısının artırılması ve bu 

taşıtların tüm afetlerde etkin kullanımının sağlanarak ülkemizin afetlerle mücadele kapasitesinin 

geliştirilmesi, 
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 Orman köylerinin kalkındırılması kapsamında OGM tarafından yürütülen ve deprem bölgesinde 

demografik yapının korunmasına da katkı sağlaması beklenen ORKÖY faaliyetlerinin artırılması,  

 Deprem bölgelerinde bulunan barajların sıvılaşma, çatlama, potansiyel fay kaymaları, 

deformasyonlar ve sismik yüklemeler açısından yeniden kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi, 

 Depolama tesislerinin güvenliğinin belirlenmesi ve sürdürülebilmesi amacıyla araştırma-

geliştirme faaliyetlerine kaynak ayrılması. 

Uzun Vade 

 Tarım sektöründen çıkışların önlenmesi için deprem bölgesine yönelik destekleme 

programlarının uygulanması, 

 Tarımsal araştırma merkezlerinin ve kamu binalarının rehabilite edilmesi veya yeniden inşası, 

 DSİ, OGM, KGM gibi araç ve makine parkına sahip kurumların personeline sertifikalı afet 

müdahale eğitimleri verilmesi,  

 Bölgesel özellikler dikkate alınarak entegre havza rehabilitasyon projelerinin toprak muhafaza, 

erozyon ile sel, çığ kontrolü kapsamında yürütülmesi, kırsalda yaşayan halkın gelir seviyesini 

artırarak deprem bölgesinden göçü önleyici tedbirlerin alınması, 

 Deprem bölgelerinde Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) barajlar yerine sismik yükleme altında 

daha iyi performans gösterdiği kanıtlanan toprak dolgu, kaya dolgu ve beton ağırlıklı barajların 

yapılması, 

 Deprem bölgelerinde inşa edilmiş barajlarda gerçek depremler sırasında maruz kalınan sismik 

aktiviteyi kaydeden deprem kayıt cihazlarının kurulması, barajların depremlerdeki davranışına 

yönelik bilgi ve tecrübenin artırılması için gözleme dayalı bilgi edinilmesi, 

 Deprem bölgesindeki barajlara rezervuar/kuyruk suyu seviyesi izleme, akış göstergeleri ve hava 

durumu ölçümleri dahil olmak üzere çeşitli sensör türlerini içeren erken uyarı sistemlerinin 

kurulması.  

4.3.2 Madencilik 

4.3.2.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Deprem bölgesi madencilik faaliyetleri açısından kritik üretim ölçeğine sahip bir bölge olmamakla 

birlikte deprem bölgesinde 732 maden işletme izinli ruhsat bulunmakta olup bunun 68 tanesi 

yeraltı maden işletme yöntemi ile çalışmaktadır. 

4.3.2.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Bölge genelinde madencilik faaliyetlerinde geçici duraklamalar söz konusudur. Bölgedeki 

madencilik faaliyetlerine ilişkin kalıcı bir üretim kaybı olması beklenmemektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait Adıyaman’da bulunan petrol üretim tesisindeki 

yapılarda 2,7 milyon TL (0,14 milyon doları) hasar meydana gelmiştir. 

4.3.2.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Afet bölgesinde bulunan ham petrol üretim tesislerinde hasar ve performans değerlendirmesi 

yapılarak kullanıma/üretime uygunluk durumları incelenmiştir. 
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Bölgedeki ham petrol üretim sahalarının da depremden olumsuz etkilendiği tespit edilmiştir. 

TPAO Adıyaman Bölge Müdürlüğü yerleşkesi, üretim kampları ve depo ile ambarlarında ön 

hasar/durum tespiti kapsamında gerekli incelemeler başlatılmış olup hasar tespitlerinin 

detaylandırılmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. 

4.3.2.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Başta inşaat sektörü olmak üzere bölgenin yeniden yapım çalışmalarında gereken hammadde 

ihtiyaçlarının karşılanması için tedbir alınmasında fayda vardır. 

4.3.2.5 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 İşletmelerin faaliyet raporu bildirim, devlet hakkı ve vergi gibi hukuki yükümlülüklerinin 

ertelenmesi, 

 Afetzedelerin oluşturulacak afet yerleşim alanlarındaki ısınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 

yeterli yerli kömür desteği sağlamak üzere üretim kapasitesinin artırılması,  

 Yerli kömürün yetersiz kalması durumunda mevcut durumda bölgesel kullanımla kısıtlı kalacak 

şekilde ithalata imkânlarının kolaylaştırıcı şekilde değerlendirilmesi, 

 Yıkıntılardan çıkarılacak demir, moloz ve atıkların ayrıştırılarak yeniden kullanımına yönelik 

belirli alanlarda toplanmasının ve kullanılmasının sağlanması,  

 Bölgede ihtiyaç duyulacak inşaat malzemelerinden çimento ve agreganın teminine yönelik 

bölgedeki mevcut ve yeni açılacak taş ocaklarının üretim artışı yatırımlarının desteklenmesi, 

 Depremin petrol üretim tesisleri ve akaryakıt istasyonları üzerindeki etkisinin tespit edilmesi ve 

ihtiyaç duyulan bakım-onarımların yapılması. 

Orta Vade 

 Bölge ekonomisinin canlandırılmasında önemli bir potansiyele sahip olduğu düşünülen ve 

Afşin Elbistan B Termik Santraline kömür temin etmesi planlanan Türkiye Kömür İşletmesi 

uhdesinde bulunan Çöllolar Linyit Sahasının işletmeye alınması. 

Uzun vade 

 Madenlerin bulunduğu yerde işletilmesi zorunluluğu nedeniyle kırsal kalkınma açısından kritik 

öneme sahip yapılacak yeni madencilik yatırımları için depremden doğrudan etkilenen ilçe ve 

merkezler baz alınarak nitelikli ve özel devlet yardım mekanizmaları geliştirilmesi. 

4.3.3 İmalat Sanayii 

4.3.3.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

2022 yılında toplam 254,2 milyar dolar olan ülke ihracatının yüzde 8,6 oranındaki 21,9 milyar 

dolarlık kısmı bölgedeki illerden sağlanmıştır. 2021 yılında bölge illerindeki imalat sanayiinin 

ülkemiz GSYH’sı içindeki payı yüzde 11,5’tir.  

Bölgede 300 milyon doların üzerinde ihracatı olan sektörler Adana’da kimya, tekstil ve gıda; 

Gaziantep’te kimya, gıda ve yaş meyve, tekstil, makine ve mobilya; Hatay ve Osmaniye’de demir-

çelik ve yaş meyve; Kahramanmaraş’ta tekstil-giyimdir. 
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Tablo 48: Bölgedeki İmalat Sanayi Firma Sayısı (2023) 

İl Büyük Orta Küçük Mikro Toplam 

Adana 58 126 886 8.308 9.378 

Adıyaman 4 13 96 1.817 1.930 

Diyarbakır 4 34 285 3.209 3.532 

Elazığ 3 12 124 1.703 1.842 

Gaziantep 152 308 1.269 11.798 13.527 

Hatay 23 60 285 4.148 4.516 

Kahramanmaraş 55 92 301 3.863 4.311 

Kilis  - 8 26 358 392 

Malatya 7 43 194 2.682 2.926 

Osmaniye 6 17 71 1.467 1.561 

Şanlıurfa 2 66 232 3.366 3.666 

Bölge Toplamı 314 779 3.769 42.719 47.581 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Girişimci Bilgi Sistemi 

Deprem bölgesinde yer alan firmaların illere ve ölçeğe göre dağılımı yukarıdaki tabloda yer 

almaktadır. Ayrıca, bölgede 38 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hizmet vermektedir. Bu OSB’lerde 

4.997 firma bulunmakta ve yaklaşık 550.000 kişi istihdam edilmektedir. Bölgedeki OSB’lerdeki 

istihdam, tüm OSB’lerdeki istihdamın yaklaşık yüzde 22’sine karşılık gelmektedir. Bölgede bulunan 

116 Küçük Sanayi Sitesinde (KSS) 31.127 işyeri yer almaktadır. 

Tablo 49: Bölgedeki OSB ve KSS Sayısı (2023) 

İl OSB Sayısı KSS Sayısı 

Adana 3 9 

Adıyaman 4 5 

Diyarbakır 3 10 

Elazığ 2 3 

Gaziantep 5 15 

Hatay 5 12 

Kahramanmaraş 6 10 

Kilis 1 3 

Malatya 3 9 

Osmaniye 2 8 

Şanlıurfa 4 32 

Bölge Toplam 38 116 

Kaynak: OSBÜK 

 

4.3.3.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Yapılan ilk değerlendirmelere göre depremin, bölgedeki planlı sanayi alanlarında (OSB ve KSS) 

önemli bir hasara yol açmadığı belirlenmiştir. Ancak, enerji ve ulaştırma-haberleşme altyapısında 

oluşan hasar veya işgücü eksikliği nedeniyle bazı tesislerde üretimin bir süre aksayabileceği 

düşünülmektedir. Depremin imalat sanayii işyerleri üzerindeki en önemli ve telafisi güç olan etkisi 

vasıflı işgücünde ortaya çıkan kayıptır. Bazı tesislerde kilit personel kaybı ve personel koşullarından 

kaynaklanan zorluklar nedeniyle operasyonlarda kesintiler olması beklenmektedir. 
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Çok sayıda yolun hasar görmesi ve erişilebilir olmaması nedeniyle lojistik ve altyapıda sorunlar 

yaşanmaktadır. İskenderun limanında rıhtım çökmüş ve bazı konteynerler kısmi hasar almıştır. 

İhracata yönelik üretim yapan bazı kuruluşlar ile bu kuruşlara ara malı üreten tesislerin deprem 

hasarları nedeniyle üretimdeki ve teslimattaki aksamalar sonucunda ihracatın olumsuz yönde 

etkilenmesi beklenmektedir. Üretime ara verilmesi nedeniyle bazı ürünlerde oluşacak talep 

açığının ithalatla karşılanması beklenmektedir.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen anket ve saha çalışmasında 11 ilde 2.398’i 

ile yüz yüze, 6.201’i ile telefon yoluyla olmak üzere toplam 8.599 firma ile görüşülmüştür. Bu 

firmaların illere ve ölçeğe göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 50: İllere Göre Anket Yapılan Firma Sayıları 

İl Büyük Orta Küçük Mikro Toplam 

Adana 56 89 478 1.056 1.679 

Adıyaman 5 20 97 231 353 

Diyarbakır 6 30 92 211 339 

Elazığ 8 11 55 167 241 

Gaziantep 118 182 648 1.221 2.169 

Hatay 19 42 200 756 1.017 

Kahramanmaraş 57 84 184 702 1.027 

Kilis 2 3 15 121 141 

Malatya 15 57 154 520 746 

Osmaniye 20 28 60 218 326 

Şanlıurfa 4 67 128 362 561 

Toplam 310 613 2.111 5.565 8.599 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Bakanlığın yaptığı bu çalışmaya göre 8.599 firma için imalat sanayiinde toplam hasarın 81.155 

milyon TL olduğu öngörülmektedir. Bu hasarın 31.117 milyon TL’sini bina, 24.852 milyon TL’sini 

makine ve 15.126 milyon TL’sini ise stok hasarı oluşturmaktadır. Bu hasarın illere göre dağılımı 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 
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Tablo 51: İllere Göre Toplam Firma Hasar Tutarları (Anket Derlemesi) 

İl 

Toplam 

 (Milyon Dolar) 

Milyon TL 

Toplam  Altyapı Hasarı Bina Hasarı Makine Hasarı Stok Hasarı 

Adana 71  1.343   127   985   73   158,0    

Adıyaman 134  2.525   98   1.462   463   501,7    

Diyarbakır 10  194   9   118   15   50,7    

Elazığ 22  424   35   351   16   21,6    

Gaziantep 421  7.931   331   5.178   796   1.625,0    

Hatay 1.094  20.630   4.915   4.120   6.724   4.870,9    

Kahramanmaraş 2.166  40.847   4.116   14.823   15.392   6.515,9    

Kilis 12  220   1   217   1   1,0    

Malatya 293  5.530   326   2.857   1.271   1.076,3    

Osmaniye 41  781   39   577   84   80,9    

Şanlıurfa 39  731   62   428   17   224,3    

TOPLAM 4.303  81.155   10.060   31.117   24.852   15.126   

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Tablo 52: İllere Göre Toplam Firma Hasar Tutarları (Tahmin) 

İl 

Toplam 

 (Milyon Dolar) 

Milyon TL 

Toplam  Altyapı Hasarı Bina Hasarı Makine Hasarı Stok Hasarı 

Adana 194,7 3.673 380,5 2.221,7 176,4 894,0 

Adıyaman 372,4 7.023 320,1 4.043,8 1.202,0 1.457,4 

Diyarbakır 109,5 2.064 94,4 1.150,4 124,4 695,0 

Elazığ 62,0 1.170 129,4 867,3 109,1 63,7 

Gaziantep 1.092,9 20.612 2.670,3 11.912,5 1.533,6 4.495,3 

Hatay 2.351,8 44.356 9.113,3 10.130,8 11.720,5 13.391,1 

Kahramanmaraş 3.176,8 59.914 7.726,5 20.436,4 20.205,7 11.545,1 

Kilis 23,8 449 2,9 442,5 1,8 1,9 

Malatya 564,4 10.645 785,8 4.794,0 2.239,9 2.825,3 

Osmaniye 71,7 1.353 116,5 933,2 164,2 138,6 

Şanlıurfa 184,8 3.485 566,4 1.323,8 132,1 1.462,4 

TOPLAM 8.205 154.742 21.906 58.256 37.610 36.970 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Aynı çalışma sonucunda ortaya çıkan aşağıdaki tabloya göre yıkılan kısmın genel olarak küçük 

ölçekli firmalara ait olduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın büyük ölçekli firmalarda yıkımın az, ağır 

hasarlı alanın ise daha fazla olduğu görülmektedir. 

Tablo 53: Ölçeklerine Göre Binaların Hasar Durumu (m2, Tahmin) 

Firma 

Ölçekleri/Hasar 

Durumu Yıkılmış Ağır Hasarlı Orta Hasarlı Az Hasarlı Hasarsız 

Büyük 33.375 861.200 531.593 4.324.883 9.478.649 

Küçük 157.672 460.924 334.015 1.950.626 4.470.412 

Mikro 251.904 435.122 320.049 1.496.309 3.012.048 

Orta 93.800 503.120 407.940 3.594.387 6.575.092 

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 

4.3.3.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören esnaf ve sanatkârlara Halk Bankasınca 

kullandırılan Hazine faiz destekli kredi ödemeleri 6 aylığına faizsiz olarak ertelenmiştir. 

Deprem sonrası dönemde, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında daha çok firmanın 

finansmana erişimini kolaylaştırmak ve depremin ülkemiz genelinde ekonomik faaliyetler ve ticari 
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işletmeler üzerindeki negatif etkilerini azaltmak amacıyla 250 milyar TL olarak yakın dönemde ilan 

edilen Kredi Garanti Fonu paketi 100 milyar TL artışla 350 milyar TL’ye çıkarılmıştır. 

Konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatı 15 Şubat 2023 tarihinden itibaren 3 ay süreyle 

yasaklanmıştır. 

4.3.3.4 İhtiyaç Analizi 

Deprem sonrası yapılan ilk tespitlere göre sanayi tesislerinde bina ve makine-teçhizat bağlamında 

ciddi bir problem bulunmamakta olup esas sorunun insan kaynağında yaşanması beklenmektedir. 

Firmaların hem can kaybı yaşayan personel, hem yakınlarını kaybeden personel hem de göç eden 

personel sebebiyle insan kaynağı konusunda problemler yaşayacağı ve bu durumun da üretim 

süreçlerini etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeple işgücü kaybına ve ihtiyacına yönelik 

kapsamlı çalışma yapılması gerekmektedir.  

Bu doğrultuda bina, makine-teçhizat ve insan kaynağında oluşan zarar tespit çalışmaları devam 

etmekte olup ortaya çıkacak maliyet bilgisine göre gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

4.3.3.5 Politika Önerileri  

Kısa Vade  

 Hasar tespitlerinin ve kontrollerin en kısa zamanda yapılması ve kullanılır durumdaki sanayi 

tesislerinde ivedilikle üretime geçilmesi, 

 Bölgede faaliyet gösteren firmaların üretime geçişlerini hızlandırmak amacıyla yıllık amortisman 

ihtiyacını karşılayacak düzeyde destek verilmesi, 

 İhracat pazarlarının kaybedilmemesi için, özellikle hazır giyim sanayiinde hasara uğrayan 

firmalara ait ihracat bağlantılarının başka firmalara kaydırılması ve fason üretim yaptırılması, 

 Depremden hasar gören araçları kapsamak üzere; ticari araç ve tarım traktörü satın alımlarında 

kredi ve vergi kolaylıkları getirilmesi, 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca OSB ve KSS’lere kullandırılan kredi oranlarının sektör ve bölge 

düzeyinde iyileştirilmesi, 

 OSB ve KSS kredilerinde itfa planına göre geri ödemelerine başlamış veya başlayacak olan OSB 

ve KSS’lerin hasar durumlarına göre itfa ertelemelerinin yapılması, 

 OSB ve KSS hak edişlerinde bölgeye öncelik tanınması, 

 Üretim faaliyetleri deprem yüzünden kesintiye uğrayan küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) 

kapsamındaki işletmelerden yatırım ve/veya işletme kredisi kullananlar için 1 yıl borç ertelemesi 

uygulamasına gidilmesi ve yatırım kredilerinde uygulanan ödemesiz dönemin 1 yıl uzatılması, 

 KOBİ tanımına uyan sınai tesislerinde bina, makine, teçhizat onarımı ve yeni makine alımı için 

kredi destek limitlerinin artırılması, bölgeye öncelik tanınması, 

 Depremde hasar gören teçhizatlarını yenileyecek işletmelerde makina ve teçhizat alımları için 

bir kereye mahsus olmak üzere katma değer vergisi (KDV) ve gümrük vergisi istisnası 

sağlanması, 

Orta Vade  

 Deprem tahribatı nedeni ile trafik kayıtları silinen motorlu taşıt aracının sahibi kişi veya kuruluş 

ile bunların hayattaki mirasçıları için yeniden motorlu taşıt aracı temininde; (i) Yerli ürün olmak, 
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(ii) Belirli bir süre içinde devir ya da satışı yapılmamak ve (iii) Kendi ilinde Kayıt ve Tescili 

yapılmak şartı ile, ticari araç satın alacak şoför esnafı için Halk Bankası, tarım traktörü satın 

alacak çiftçiler için, Ziraat Bankasından kolay ve düşük maliyette kredi sağlanması ve deprem 

bölgesinde motorlu taşıt aracı veya tarım traktörü satın almak üzere kullanılacak tüketici 

kredilerinde vergi kolaylıklarının sağlanması, 

 Mevcut ve yeni inşa edilecek OSB ve KSS’lerde faaliyet gösteren işletmelerde deprem sigortası 

uygulamasının en kısa zamanda hayata geçirilebilmesi için düzenlemelerin yapılması, 

Uzun Vade  

 Sanayi tesislerinin uzun vadede deprem bölgesi olan Marmara bölgesinden diğer bölgelere 

taşınması, bu şekilde hem oluşması muhtemel deprem zararının azaltılması hem de plansız 

şehirleşmeden kaynaklanan diğer ekonomik ve çevresel problemlerin azaltılması, 

 Deprem bölgesinde yer alan illerin ve ilçelerin hasarlarının gözden geçirilerek mevcut 

teşviklerin revize edilmesi, 

 Sanayi tesislerinin çelik konstrüksiyon başta olmak üzere depreme daha dayanıklı yapılar 

şeklinde inşasının sağlanması. 

4.3.4 Turizm 

Deprem bölgesindeki illerde Kültür ve Turizm Bakanlığından işletme belgeli toplam 74.352 yatak 

kapasiteli 1.030 tesis ile yapım aşamasında olan toplam 10.686 yatak kapasiteli 39 tesis 

bulunmaktadır. Bölgedeki illerde Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının dağılımı 

aşağıdaki tabloda yer almaktadır.  

Tablo 54: Bakanlık Belgeli Tesislerin Oda ve Yatak Sayıları (2022)  

 İşletme Belgeli Yatırım Belgeli 

İl Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı Tesis Sayısı Oda Sayısı Yatak Sayısı 

Adana 159 6.389 12.775 4 540 1.128 

Adıyaman 33 1.446 2.862 1 48 80 

Diyarbakır 99 3.998 8.227 5 358 633 

Elazığ 49 1.873 3.773 1 142 284 

Gaziantep 95 5.387 10.827 8 897 1.799 

Hatay 230 7.264 14.894 8 1.270 2.764 

Kahramanmaraş 215 4.684 9.353 4 181 3.140 

Kilis 4 132 266 - - - 

Malatya 48 2.309 4.480 - - - 

Osmaniye 13 499 995 - - - 

Şanlıurfa 85 2.670 5.900 8 371 858 

Bölge Toplamı 1.030 36.651 74.352 39 3.807 10.686 

Türkiye 19.980 847.385 1.743.687 646 70.404 155.013 

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2022.  

Söz konusu 11 ilde bulunan konaklama tesislerinde 2022 yılında toplam 7.185.814 geceleme 

yapılmış olup bu oran ülkemize gelen ziyaretçilerin yaptığı gecelemenin yüzde 3,9’una denk 

gelmektedir. Konaklama verileri bölgedeki illerin yabancılardan çok yerli turistler tarafından tercih 

edildiğini göstermektedir. 2022 yılında ülkemize gelen yabancıların yüzde 1,1’inin depremden 

etkilenen illerde gecelediği görülmektedir. 
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Tablo 55: İller İtibarıyla Konaklama İstatistikleri (2022) 
İl Tesise Geliş Sayısı Geceleme Ortalama Kalış Süresi 

Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam Yabancı Yerli Toplam 

Adana 106.165 800.200 906.365 223.504 1.250.127 1.473.631 2,11 1,56 1,63 

Adıyaman 9.632 175.087 184.719 16.019 260.134 276.153 1,66 1,49 1,49 

Diyarbakır 51.909 479.344 531.253 79.070 748.816 827.886 1,52 1,56 1,56 

Elazığ 4.276 187.845 192.121 8.398 317.811 326.209 1,96 1,69 1,70 

Gaziantep 168.079 862.663 1.030.742 304.872 1.344.099 1.648.971 1,81 1,56 1,60 

Hatay 49.433 560.033 609.466 108.118 1.050.464 1.158.582 2,19 1,88 1,90 

Kahramanmaraş 8.094 290.566 298.660 16.210 491.177 507.387 2,00 1,69 1,70 

Kilis 3.720 13.642 17.362 5.553 26.759 32.312 1,49 1,96 1,86 

Malatya 7.535 253.069 260.604 13.882 370.030 383.912 1,84 1,46 1,47 

Osmaniye 2.425 48.134 50.559 6.981 63.100 70.081 2,88 1,31 1,39 

Şanlıurfa 18.807 297.036 315.843 32.190 448.500 480.690 1,71 1,51 1,52 

Bölge Toplamı 430.075 3.967.619 4.397.694 814.797 6.371.017 7.185.814       

Türkiye 37.566.092 32.676.318 70.242.410 123.308.334 62.593.776 185.902.110 3,28 1,92 2,65 

Yüzde Payı 1,1 12,1 6,3 0,7 10,2 3,9       

Kaynak: Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aralık 2022. 

4.3.4.1 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından konaklama tesislerine ilişkin sahada yürütülen çalışmalarda 

2023 yılı Mart ayı başına kadar yapılmış hasar tespit raporları ışığında elde edilen bilgiler aşağıdaki 

tablodadır. 63 turizm işletme belgeli, 179 basit konaklama turizm işletme belgeli olmak üzere 

toplam 242 tesise ilişkin hasar tespit çalışması devam etmektedir. 

Tablo 56: Bölgedeki Turizm Tesislerinin Hasar Durumu 

 Turizm İşletme Belgeli Tesisler Basit Konaklama Turizm İşletme Belgeli Tesisler 

İl Yıkılan  

Ağır 

hasarlı 

Orta 

Hasarlı 

Az 

Hasarlı 

Hasarsız 

Yıkılan 

Ağır 

Hasarlı 

Orta 

Hasarlı 

Az 

Hasarlı 

Hasarsız 

Adana - - - 1 42 - - - 2 97 

Adıyaman 7 - 1 5 4 5 1 - 4 5 

Diyarbakır - - - 4 28 - 4 - 13 46 

Elazığ - - - 1 25 - 1 - 4 18 

Gaziantep - - - 13 26 - - - 7 7 

Hatay 4 5 8 2 17 13 10 23 25 69 

Kahramanmaraş 7 - 1 19 15 4 6 - 15 11 

Kilis - - - - 1 - - - 1 2 

Malatya 3 2 2 7 5 3 8 4 8 3 

Osmaniye - - 1 4 - 1 - - 5 1 

Şanlıurfa - - - 5 10 - 1 2 9 28 

Bölge Toplamı 21 7 13 61 173 26 31 29 93 287 

Kaynak: KTB, ÇŞİDB 

2023 yılı Mart ayı başına kadar yapılan hasar tespitlerine göre, yıkılan ve ağır hasarlı turizm 

tesislerinin tahmini toplam maliyeti 1.413.285.418 TL (74.856.219 dolar), orta hasarlı turizm 

tesislerinin toplam maliyeti 199.082.617 TL (10.544.630 dolar) ve az hasarlı turizm tesislerinin 

toplam maliyeti 544.622.448 TL (28.846.527 dolar) olmak üzere turizm tesislerine ilişkin toplam 

maliyet 2.156.990.185 TL (114.247.361 dolar) olarak hesaplanmıştır. 

Bölgede bulunan hasarlı turizm tesislerine dair maliyet hesaplamalarında Bakanlıkça 2023 yılı için 

belirlenen yatak başı birim maliyetleri, 5 yıldızlı oteller için 454.422 TL (24.069 dolar), 4 yıldızlı 

oteller için 314.022 TL (16.633 dolar), 3 yıldızlı oteller için 232.871 TL (12.334 dolar), 2 yıldızlı oteller, 

apart oteller ve basit konaklama işletme belgeli tesisler için 97.578 TL (5.168 dolar) ve 1 yıldızlı 
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oteller için 83.574 TL (4.427 dolar) olarak belirlenmiş olup orta hasarlı tesisler için hesaplanan 

toplam maliyetin yüzde 40’ı, az hasarlı tesisler için yüzde 20’si esas alınmıştır. 

 

Tablo 57: Depremden Etkilenen Konaklama Tesisi 

Alt Kalem Birim Miktar 

Birim Maliyeti 

(TL/birim) Maliyet (TL) 

1 Yıldızlı Tesis (az has.) Yatak sayısı 40  16.708 668.328 

2 Yıldızlı Tesis Yatak sayısı 732  52.681 38.562.826 

Yıkılmış Yatak sayısı 177  97.578 17.271.306 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 108  97.578 10.538.424 

Orta Hasarlı Yatak sayısı 104  39.031 4.059.245 

Az Hasarlı Yatak sayısı 343  19.516 6.693.851 

3 Yıldızlı Tesisi Yatak sayısı 3.155  108.899 343.577.873 

Yıkılmış Yatak sayısı 572  232.871 133.202.212 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 354  232.871 82.436.334 

Orta Hasarlı Yatak sayısı 518  93.148 48.250.871 

Az Hasarlı Yatak sayısı 1.711  46.574 79.688.456 

4 Yıldızlı Tesis Yatak sayısı 3.670  150.730 553.180.855 

Yıkılmış Yatak sayısı 1.052  314.022 330.351.144 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 74  314.022 23.237.628 

Orta Hasarlı Yatak sayısı 634  125.609 79.635.679 

Az Hasarlı Yatak sayısı 1.910  62.804 119.956.404 

5 Yıldızlı Tesis Yatak sayısı 3.618  189.355 685.086.607 

Yıkılmış Yatak sayısı 476  454.422 216.304.872 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 504  454.422 229.028.688 

Az Hasarlı Yatak sayısı 2.638  90.884 239.753.047 

Basit Konakl.amaTesisi Yatak sayısı 8.744  51.112 446.926.756 

Yıkılmış Yatak sayısı 1.734  97.578 169.200.252 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 1.487  97.578 145.098.486 

Orta Hasarlı Yatak sayısı 1.273  39.031 49.686.718 

Az Hasarlı Yatak sayısı 4.250  19.516 82.941.300 

Apart Yatak sayısı 471  26.145 12.314.344 

Yıkılmış Yatak sayısı 40  97.578 3.903.120 

Az Hasarlı Yatak sayısı 431  19.516 8.411.224 

Özel Konaklama Tesisi Yatak sayısı 212  217.780 46.169.275 

Ağır Hasarlı Yatak sayısı 50  454.422 22.721.100 

Orta Hasarlı Yatak sayısı 96  181.769 17.449.805 

Az Hasarlı Yatak sayısı 66  90.884 5.998.370 

Butik (yıkılmış) Yatak sayısı 66  454.422 29.991.852 

Çiftlikevi (az has.) Yatak sayısı 20  16.715 334.296 

Pansiyon (az has.) Yatak sayısı 12  14.764 177.173 

Toplam    2.156.990.185 

4.3.4.2 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem bölgesindeki Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli/belge talebinde bulunacak yatırım 

ve işletmeler ile seyahat acentaları için 01.01.2024 tarihine kadar; Bakanlık Turizm Yatırımı Belgesi 

ve Turizm İşletmesi Belgesine ilişkin belge ve plaket yenilenmesi dahil her türlü işlemde başvuru 

ücreti, belge ve plaket ücreti alınmamasına; daha önce yapılmış işlemlere dayanılarak verilmiş olan 

her türlü sürenin ertelenmesi, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 32’inci madde hükmü gereği 

"Uyarma" ve Kanunun 34’üncü madde hükmü gereği belge iptali yaptırımlarının uygulanmasının 

ertelenmesine; seyahat acentalarına ilişkin belge yenilenmesi dahil her türlü işlemde başvuru ücreti 
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ve belge ücreti alınmamasına; talepler ve şikayetler hariç olmak üzere illerde yer alan tesisler ve 

acentaların denetim işlemlerinin ertelenmesine karar verilmiş ve halihazırda verilmiş olan yatırım 

belgesi süreleri bir yıl uzatılmış sayılmıştır. Depremden etkilenen 11 ildeki konaklama tesislerine 

yönelik Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı I. Aşama Belgesi uygulaması 31.12.2023’e kadar 

ertelenmiştir. 

Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. Ankara-Kars-Ankara arası işletilen Turistik Doğu Ekspresinin 

seferlerini mücbir sebep kapsamında 01.03.2023 tarihine kadar durdurmuş, mevcut filo kabiliyeti 

deprem bölgesine tahsis edilmiştir. Karar sonrasında acenteler tarafından TCDD’ye ödenen tüm 

ücretlerin kesintisiz iade edileceği bildirilmiştir. 

Türk Hava Yolları (THY) önceden düzenlenmiş biletler için 06-21 Şubat 2023 tarihlerinde, 

Kahramanmaraş ve çevre illerden kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ve AnadoluJet seferlerine 

kayıtlı yolculara ücretsiz değişim ve iade hakkı tanınacağını, Pegasus Hava Yolları ise 

Kahramanmaraş ve çevre iller için seyahat planlarında değişiklik olan yolculara biletlerinde ücretsiz 

değişiklik, açığa alma ve iptal hakkı sunulacağını duyurmuştur. 

15.02.2023 itibarıyla deprem bölgesindeki iller için IATA ilk kez bir istisnai protokol uygulamış ve 

bu illerdeki Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyelerinin IATA dönem ödemeleri 3 aya 

kadar uzatılmıştır.  

EGM tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’den gelen veya KKTC’ye gitmek isteyen 

vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına, 15 yaş altı fotoğrafsız kimlik kartı hamili 

vatandaşların KKTC’ye seyahatlerini kısıtlayan uygulamanın askıya alınmış olduğu ve ikinci bir 

talimata kadar yeni tip kimlik kartları ile fotoğraf şartı aranmaksızın işlemlerin tamamlanacağı 

bildirilmiştir. KKTC İçişleri Bakanlığı ise deprem mağduru olup yakınları KKTC'de bulunan ve 

KKTC'ye gitmek isteyen TC vatandaşlarının hitam bulmuş veya 2 aydan daha az geçerli süresi olan 

pasaport veya diğer seyahat belgeleri ile 90 gün süresince KKTC'ye girişlerine izin verileceği, ayrıca 

pasaport veya diğer seyahat belgelerini depremden dolayı kaybeden kişilerin TC Nüfus ve 

Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edecekleri seyahat belgesi yerine geçebilecek 

resimli belge sunması koşulu ile girişlerine izin verileceğini duyurmuştur. 

4.3.4.3 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Bölgede turizmin canlanması, yerli ve yabancı ziyaretçilerin bölgeye seyahat etme isteğine sahip 

olması ile bölgenin turizm hizmetini sunma yetkinliğini tekrar kazanmasına bağlıdır. Bu kapsamda, 

tarihi, kültürel ve doğal değerlerde ortaya çıkan hasarların giderilmesinin yanı sıra bölgenin 

yeniden yapılanırken bütüncül bir turizm perspektifiyle kalkınmasına yönelik bir vizyonla 

eskisinden daha iyi bir altyapıya kavuşturulması sağlanmalıdır.  

Bölge imajının depremden olumsuz etkilenmesi, yaşanan kayıplar ve göç nedeniyle iş gücünün 

azalması ve turizm tesislerinin zarar görmesi sonucunda bölgedeki turizm faaliyetlerinin iller 

itibarıyla farklılık gösterecek olmakla beraber normale dönmesinin belirli bir süre alacağı 

değerlendirilmektedir. 
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4.3.4.4 İhtiyaç Analizi: 

Turizmin temeli olan seyahatin gerçekleşmesi için ulaştırma altyapısına ihtiyaç duyulduğundan 

bölgede karayolu ve havayolu ulaştırmasında yapılacak iyileştirmeler doğrudan turizm sektörüne 

de hizmet etmiş olacaktır. Bu nedenle, şehirlerarası yollar, kent içi yollar, havalimanları ve 

demiryollarında onarım ve yeniden inşa faaliyetleri turizm için önem arz etmektedir.   

Bölgede depremden zarar gören tarihi ve kültürel mirasta oluşan zararların tespit edilmesi ve bir 

önceliklendirme dâhilinde bu zararların giderilmesi turizm faaliyetinin gerçekleşmesine katkıda 

bulunacaktır. 

Somut olmayan kültürel mirası yaşatan, turizm ürünü olarak ziyaretçilere sunulan özgün, yerel ve 

geleneksel ürünleri üreten veya bu bilgiyi haiz kişilerin/işletmelerin desteklenmesi turizm 

sektörünün normale dönmesine katkı sağlayacaktır. 

4.3.4.5 Politika Önerileri  

Kısa Vade  

 Konaklama tesisleri başta olmak üzere depremde zarar gören turistik tesislerde hasar tespit 

çalışmalarının tamamlanması ve aşamalı olarak tesislerin kullanıma alınması, 

 Depremden etkilenen illerdeki seyahat acenteleri ve konaklama tesislerinin ödeyeceği aidat ve 

vergilere ilişkin düzenleme yapılması, 

 Seyahat acenteleri ve konaklama tesislerinin iç ve dış pazarda karşı karşıya kalacağı iptaller 

nedeniyle kredi ödemelerinde öteleme yapılması, 

 Rotalar üstünde yer alan veya ziyaretçi sayısı fazla olan turistik noktalarda bir önceliklendirme 

dâhilinde zarar görmüş altyapıların (peyzaj, otopark, yürüyüş yolu, servis yolu, yaya yolu, 

günübirlik hizmet ünitesi vs.) onarılması. 

Orta Vade  

 Turizme yönelik master plan hazırlanması ve planın önceliklendirmesi doğrultusunda turizm 

altyapısının (peyzaj, otopark, yürüyüş yolu, servis yolu, yaya yolu, günübirlik hizmet ünitesi vs.) 

tamamlanması, 

 Mevcut turizm rotalarının gözden geçirilmesi, rotalar üstünde yer alan turistik noktaların 

durumuna göre gerekirse rotaların yeniden tasarlanması, 

 Konaklama tesisleri başta olmak üzere ihtiyaç duyulan turizm tesislerinin belirlenmesi ve bu 

şekilde özel sektöre yol gösterilmesi, 

 Turizm tesislerinin yeniden inşası için ihtiyaç duyulan finansmana erişimin kolaylaştırılması, 

 Tanıtım materyallerinin güncellenmesi, kültür ve gastronomi turizmine ağırlık verilerek tanıtım 

çalışmalarına başlanması, 

Uzun Vade  

 Turizm tesislerinin yeniden inşasında gelinen durumun değerlendirilmesi ve ihtiyaç halinde özel 

sektörün finansmana erişiminin kolaylaştırılması. 

 Bölgesel bazda, turizmin tüm çeşitleri ile turistlerin kullanımına sunulması, etkin tanıtım 

çalışmalarının yürütülmesi 
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4.4 Yatay Sektörler 

4.4.1 İstihdam ve Sosyal Koruma 

4.4.1.1 Bölgedeki Deprem Öncesi Durum 

Temel İşgücü Göstergelerine bakıldığında Türkiye’de işgücü 2021 yılında 32 milyon 716 bin kişi, 

işgücüne katılma oranı ise yüzde 51,4 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı işsizlik oranı Türkiye 

ortalaması yüzde 12 ve istihdam oranı yüzde 45,2 olmuştur. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si 

tarım, yüzde 27,5'i sanayi, yüzde 55,3'ü ise hizmet sektöründe yer almıştır. 

Depremden etkilenen 11 ili de içeren İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2’de (İBBS2), 

deprem felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye’nin 

bulunduğu TR63 bölgesinde, 2021 Yılı TÜİK Temel İşgücü Göstergelerine göre işsizlik oranı yüzde 

17,1 ile Türkiye ortalaması olan yüzde 12’nin üzerindedir. İşgücüne katılma oranı ve istihdam oranı 

ise, bölgede sırasıyla yüzde 48,1 ve yüzde 39,9 ile Türkiye ortalaması işgücüne katılma oranı olan 

yüzde 51,4 ve istihdam oranı yüzde 45,2’nin altında seyretmektedir. İBBS2 kırılımında, deprem 

öncesi temel işgücü göstergeleri bilgilerini içeren veriler aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.  

Tablo 58: Temel İşgücü Göstergeleri (2021) (bin kişi)  

 

15 ve daha 

yukarı 

yaştaki 

nüfus İşgücü İstihdam İşsiz 

İşgücüne dâhil 

olmayanlar 

İşgücüne 

katılma 

oranı  

(yüzde ) 

İstihdam oranı  

(yüzde ) 

İşsizlik oranı 

(yüzde ) 

TR63  2.401 1.154 957 197 1.247 48,1 39,9 17,1 

TRC1  1.936 969 871 98 967 50,0 45,0 10,1 

TRC2 2.474 1.004 854 151 1.469 40,6 34,5 15,0 

TRB1  1.352 653 587 67 699 48,3 43,4 10,2 

TR62  3.137 1.579 1.371 208 1.558 50,3 43,7 13,2 

Bölge Toplamı 11.300 5.359 4.640 721 5.940 47,4 41,1 13,5 

Türkiye 63.704 32.716 28.797 3.919 30.989 51,4 45,2 12,0 

Kaynak: TÜİK, Not: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması Düzey 2 (İBBS2) sınıflandırılması dikkate alınmıştır.  

2021 Yılı TÜİK Sektöre Göre İstihdam Edilenler verilerine göre İBBS2’de, Hatay, Kahramanmaraş ve 

Osmaniye’nin bulunduğu TR63 bölgesinde istihdam edilenlerin yüzde 54,3’ü hizmet sektöründe, 

yüzde 26’sı sanayi sektöründe ve yüzde 19,8’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Gaziantep, 

Adıyaman, Kilis’in bulunduğu TRC1 bölgesinde istihdam edilenlerin 48,5’i hizmet sektöründe, 

yüzde 32,4’ü sanayi sektöründe ve yüzde 19,1’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Şanlıurfa, 

Diyarbakır’ın bulunduğu TRC2 bölgesinde istihdam edilenlerin 44,8’i hizmet sektöründe, yüzde 

23,4’ü sanayi sektöründe ve yüzde 31,8’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Malatya, Elazığ, Bingöl, 

Tunceli’nin bulunduğu TRB1 bölgesinde istihdam edilenlerin 51,9’u hizmet sektöründe, yüzde 19,1’i 

sanayi sektöründe ve yüzde 29,1’i tarım sektöründe çalışmaktadır. Adana, Mersin’in bulunduğu 

TR62 bölgesinde istihdam edilenlerin 58,5’i hizmet sektöründe, yüzde 22,5’i sanayi sektöründe ve 

yüzde 19’u tarım sektöründe çalışmaktadır. 2021 yılı için İŞKUR verilerine göre bölgede 622.384 

kişi kayıtlı işsiz durumundadır. 

2021 yılı itibarıyla 11 ili kapsayan Afet Bölgesinde 3,8 milyon kişi istihdamda olup bölge istihdamının 

ülke istihdamı içerisinde payı yüzde 13,3’tür. Çalışanların 2,3 milyonu kayıtlı, 1,5 milyonu ise kayıt 

dışı çalışmaktadır. Afet Bölgesi genelinde istihdamın kayıt dışılık oranı yüzde 39 seviyesindedir. 

Bölge illerinde erkeklerin işgücüne katılma oranı yüzde 70,3 iken kadınlarınki yüzde 32,8’dir. 
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İstihdam oranları sırasıyla erkeklerde yüzde 62,8, kadınlarda yüzde 28’dir. Bölgedeki işsizlik 

oranları ise erkekler için yüzde 10,7, kadınlar için yüzde 14,7’dir. 

Tablo 59: Kayıtlılık Durumuna Göre Deprem Bölgesi İstihdamı (2021) 

  

Toplam 

İstihdam (Bin 

Kişi) 

Kayıtlı 

İstihdam (Bin 

Kişi) 

İl İstihdamının Afet 

Bölgesi İstihdamındaki 

Payı (yüzde) 

İl İstihdamının Ülke 

İstihdamındaki Payı 

(yüzde) 

Adana 690 425 18,0 2,4 

Adıyaman 122 81 3,2 0,4 

Diyarbakır 446 248 11,6 1,5 

Elazığ 212 124 5,5 0,7 

Gaziantep 712 471 18,5 2,5 

Hatay 477 296 12,4 1,7 

Kahramanmaraş 338 210 8,8 1,2 

Kilis 38 25 1,0 0,1 

Malatya 257 149 6,7 0,9 

Osmaniye 142 88 3,7 0,5 

Şanlıurfa 407 227 10,6 1,4 

Afet Bölgesi (11 İl) 3.841 2.344 100 13,3 

Türkiye 28.797 20.441 - 100 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketine Dayalı SBB Hesaplamaları 

 

Bölge istihdamının çalıştığı faaliyetlere bakıldığında, istihdamın tarım, ticaret, tekstil ve gıda 

ürünlerinin imalatı gibi düşük nitelik gerektiren işlerde yoğunlaştığı gözlenmektedir.  

Tablo 60: Deprem Bölgesi İstihdamında Özel Sektörde En Fazla Paya Sahip Faaliyetler (2021) 

 

İstihdam (Bin 

Kişi) 

Toplam Özel 

Sektör 

İstihdamındaki 

Payı (yüzde ) 

Bitkisel ve hayvansal üretim ile avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri 1047 27,4 

Perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 415 10,9 

Bina inşaatı 218 5,7 

Tekstil ürünlerinin imalatı 191 5,0 

Kara taşımacılığı ve boru hattı taşımacılığı 144 3,8 

Toptan ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç) 136 3,5 

Yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 130 3,4 

Giyim eşyalarının imalatı 109 2,8 

Gıda ürünlerinin imalatı 101 2,6 

Barınacak yer sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler 100 2,6 

Motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı 98 2,6 

Özel inşaat faaliyetleri 89 2,3 

Diğer hizmet faaliyetleri 77 2,0 

İnsan sağlığı hizmetleri 70 1,8 

Binalar ile ilgili hizmetler ve çevre düzenlemesi faaliyetleri 59 1,5 

Kaynak: TÜİK Hanehalkı İşgücü Anketine Dayalı SBB Hesaplamaları 

Deprem öncesi 11 il de yer alan özel politika gerektiren gruplara yönelik hizmet sunan Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı (ASHB)’na bağlı kuruluşların sayılarına bakıldığında ise;   

 17 Kadın Konukevi ve her ilde 1’er tane olmak üzere 11 Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi 

(ŞÖNİM) bulunmaktadır.  

 Çocuk alanında hizmet veren yatılı bakım kuruluşlarından hizmet alan 1.964 kapasiteli 

(çocuk evleri dâhil) 35 çocuk bakım kuruluşu bulunmaktadır.  
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 66 engelli ve yaşlı bakım kuruluşunda 5.252 engelli ve yaşlı hizmet almaktadır.  

4.4.1.2 Depremin Yol Açtığı Hasar  

Afet bölgesinde sanayi ve üretim tesislerinde yaşanan hasar sınırlı olsa da insan kaynağının çok 

ciddi şekilde etkilendiği açıktır. Bölgeden sadece resmi makamlara bildirilerek göç eden kişi 

sayısının iki milyona yakın olduğu bilinmektedir. Ayrıca, bölgede kayıt dışı istihdam oranının 

oldukça yüksek olması (yüzde 39) uygulamaya konan istihdamı koruma önlemlerinin etkisini 

sınırlayıcı bir unsur olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda afetten en çok etkilenen beş ildeki kayıt 

dışı istihdamın (700 bin kişi) iki çeyrek boyunca hem istihdamın hem de işgücünün dışında 

kalabileceği düşünülmektedir. Öte yandan, bölgenin 15 yaş ve üzeri sivil nüfus oranı ve açıklanan 

vefat eden kişi sayısı (26,1 bin) ile istihdamdaki yaralıların bir kısmının (tahminen 23,2 bin kişi) 

işgücüne bu yıl içinde dönemeyeceği ihtimali dikkate alınmalıdır. Jandarma Genel Komutanlığı, 

tahliye dilen veya kendi imkânları ile bölgeden tahliye olup gittiği illerde valilik ve kaymakamlıklara 

başvurarak kayıt yaptıran toplam kişi sayısı 1.971.589’dur. 

Engelli, çocuk, yaşlı, kadın gibi gruplara hizmet verilen sosyal hizmet binalarında oluşan hasar bu 

gruptaki bireylerin halihazırdaki kırılganlıklarını daha fazla artırabilmektedir. Aşağıdaki tablodan 

görüleceği üzere ASHB’nin mülkiyetinde olan veya kiralık olarak kullanılan toplam 18 binada ağır, 

82 binada ise orta veya az hasar mevcuttur. Bu binalardaki toplam hasar maliyeti yaklaşık 890 

milyon TL olarak hesaplanmaktadır. 

Tablo 61: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hasar Tespit Raporu, (03 Mart 2023 itibarıyla) 

 

Mülkiyeti Bakanlığa 

ait ağır hasarlı bina 

sayısı 

Mülkiyeti Bakanlığa 

ait orta ve az 

hasarlı bina sayısı 

Bakanlık 

hizmetlerinin kiralık 

binada verildiği 

durumdaki ağır 

hasarlı bina sayısı 

Bakanlık 

hizmetlerinin kiralık 

binada verildiği 

durumdaki orta ve 

az hasarlı bina 

sayısı 

Sosyal Hizmet Merkezleri ve İl 

Müdürlükleri 8 37 4 3 

Çocuklara Yönelik Sosyal Hizmet 

Kurumları (Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk 

Destek Merkezi, vb.) 2 18 0 1 

Kadına Yönelik Sosyal Hizmet Kurumları 

(Kadın Konukevleri, Şiddet Önleme ve 

İzleme Merkezleri, vb.) 0 8 1 2 

Yaşlılara Yönelik Sosyal Hizmet 

Kurumları (Huzurevleri, Yaşlı Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri) 3 5 0 1 

Engellilere Yönelik Sosyal Hizmet 

Kurumları (Engelsiz Yaşam Bakım ve 

Rehabilitasyon Merkezleri, Zihinsel 

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon 

Merkezi) 0 7 - - 

Toplam 13 75 5 7 

Hasarın Toplam Maliyeti 841.645.345 TL 47.830.550 TL 

Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  

 

Gençlik ve Spor Bakanlığının Kahramanmaraş (Pazarcık), Malatya (Battalgazi) ve Şanlıurfa 

(Viranşehir)’deki 3 gençlik merkezinde ağır hasar, Kahramanmaraş Onikişubat Gençlik Merkezinde 

orta hasar, Diyarbakır, Hatay, Malatya ve Şanlıurfa’daki 6 gençlik merkezinde ise az hasar meydana 

gelmiştir. Ayrıca Adıyaman Gölbaşı Gençlik Kampı da ağır hasar almıştır. 
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Göç İdaresi Başkanlığının (GİB) Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Malatya ve Osmaniye il müdürlüğü 

hizmet binaları kullanılamaz hale gelmiştir. Hatay ve Malatya’daki geri gönderme merkezlerinin 

yeniden yapım veya büyük onarım ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yapılardaki hasarların toplam 

maliyetinin yaklaşık 216 milyon TL olacağı tahmin edilmektedir. 

Adıyaman ve Kahramanmaraş Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ağır hasarlı olup tekrar inşa 

edilmesi gerekmektedir. Orta hasarlı olan Gaziantep Şehitkâmil Çalışma ve İş Kurumu ek binası 

deprem güçlendirmesi ile hizmete devam edebilecektir. Bunların dışında toplam 11 il müdürlüğü 

binası az hasarlı olup tamirat ile hizmete devam edebilecektir. Hasarın toplam maliyetinin 101 

milyon TL civarında olması beklenmektedir. 

Deprem bölgesinde SGK hizmet binası olarak işlev gören binalardan Malatya Doğanşehir Sosyal 

Güvenlik Merkezi yıkılmış, Adana ve Adıyaman’da toplam 2, Malatya’da 3 ve Hatay’da 2 bina ile 

Kilis’te 1 arşiv binası ağır hasarlı olup yeniden yapılması gerekmektedir. Adana’da 1, Gaziantep’te 

1, Osmaniye’de 2 ve Şanlıurfa’da 1 hizmet binası orta hasarlı olup güçlendirmeyle hizmet vermeye 

devam edebilecektir. Toplam 69 SGK hizmet binası ile 3 arşiv ve depo binası ise az hasarlıdır.  

Bölgedeki Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, İŞKUR, GİB ve SGK’nın 

binalarına ve özel mülkiyetli sosyal hizmet kuruluşlarına ilişkin hasar icmali aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. Buna göre bölgedeki hasarın toplam maliyeti 1.825.870.895 TL olarak 

hesaplanmaktadır. 

Tablo 62: Depremin Yol Açtığı Hasarın Özet Tablosu 

Nitelik Alt Kalem Birim Miktar 
Birim Maliyeti 

(TL/birim) 
Maliyet (TL) 

Veri 

Kaynağı 

Kamu Sosyal hizmet binaları m² 51.084 3.862 197.276.340 ASHB 

Kamu Çocuklara yönelik sosyal hizmet binaları m² 73.367 2.694 197.677.485 ASHB 

Kamu Kadınlara yönelik sosyal hizmet binaları  m² 20.240 2.149 43.490.520 ASHB 

Kamu Engellilere yönelik sosyal hizmet binaları m² 6.534 3.563 23.281.000 ASHB 

Kamu Yaşlılara yönelik sosyal hizmet binaları m² 58.327 6.514 379.920.000 ASHB 

Kamu Gençlik merkezi m² 35.475 4.863 172.500.000 GSB 

Kamu Gençlik kampı m² 3.355 18.881 63.345.000 GSB 

Kamu Hizmet binası m² 33.255 3.031 100.800.000 İŞKUR 

Kamu Hizmet binası m² 10.458 6.741 70.500.000 GİB 

Kamu Geri gönderme merkezi m² 68.250 2.125 145.000.000 GİB 

Kamu Hizmet binası m² 209.044 1.446 302.250.000 SGK 

Kamu Arşiv-depo binası m² 6.499 1.000 6.500.000 SGK 

Kamu Toplamı     1.702.540.345  

Özel Sosyal hizmet binaları m² 4.815 8.168 39.327.300 ASHB 

Özel Çocuklara yönelik sosyal hizmet binaları m² 300 1.000 300.000 ASHB 

Özel Kadınlara yönelik sosyal hizmet binaları  m² 1.644 4.382 7.203.250 ASHB 

Özel Yaşlılara yönelik sosyal hizmet binaları m² 2.983 335 1.000.000 ASHB 

Özel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı m² 5.642 6.700 37.800.000 ASHB 

Özel Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüpleri adet 66 - - ASHB 

Özel Engelli bakım merkezleri adet 11 - - ASHB 

Özel Huzurevi ve yaşlı bakım merkezi adet 1 - - ASHB 

Özel Hizmet binası m² 535 935 500.000 GİB 

Özel Hizmet binası m² 2.259 15.803 35.700.000 SGK 

Özel Arşiv-depo binası m² 8.400 179 1.500.000 SGK 

Özel Toplam     123.330.550  

Toplam     1.825.870.895  
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4.4.1.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

ASHB psikososyal destek müdahale ekiplerince, depremlerin yaşandığı alanlarda akut dönemde 

enkaz başlarında, hastanelerde, çadır alanlarında, vatandaşların barındığı diğer alanlarda ihtiyaç 

tespiti, psikolojik ilk yardım, bireysel görüşmeler vb. çalışmaları içeren psikososyal destek 

çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda Adana’da 418, Adıyaman’da 484, Diyarbakır’da 401, 

Gaziantep’te 271, Hatay’da 638, Kahramanmaraş’ta 630, Kilis’te 135, Malatya’da 463, Osmaniye’de 

319, Şanlıurfa’da 225 olmak üzere toplam 3.984 psikososyal destek personeli (deprem bölgesi 

dışındaki iller dâhil edildiğinde toplam 7.810 personel) 1.220.744 görüşme ile saha çalışmalarına 

devam etmektedir.  

Sivil toplum örgütleri de deprem sonrasında destek sağlamak üzere ivedilikle harekete geçmiş, 

arama kurtarma faaliyetleri başta olmak üzere yardım faaliyetlerinde bulunmuştur. Gönüllüler anlık 

ihtiyaçlara hızlı çözümler üreterek pek çok konuda afetzedelerin ihtiyaçlarına cevap vermiştir.  

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile ASHB Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü 

personelleri ve gönüllülerden oluşan 4.795 kişi ve 748 araçla depremin etkilediği bölgelerde 

hizmet sunmaktadır. Ayni yardımların toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için 11 ilde toplam 

67 ayni yardım deposu kurulmuş olup kurumsal ve bireysel bağışçılardan ayni bağışlar kabul 

edilmekte ve afet bölgelerine sevkiyatın takibi, dağıtımı noktasında çalışmalar devam etmektedir 

Depremzedelere yönelik bölgede 203 sosyal market, Malatya’da 5 gezici sosyal market hizmet 

vermektedir 

Afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla afetten etkilenen 

illerdeki Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına toplam 271 milyon TL acil durum ödeneği 

gönderilmiştir. Ayrıca 1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonundan (SYDT) yalnızca depremzedeler için kullanılması amacıyla 

675.078.840 TL ek periyodik pay gönderilmiştir. Deprem bölgesinde evde bakım ödemelerine 

ilişkin işlemler kapsamında 53.633 kadın ve 64.294 erkek olmak üzere 117.927 engelli bireye 

toplam 505.269.312 TL ödeme yapılmıştır. 

ASHB’nin yatılı çocuk bakım kuruluşlarından hizmet alan çocuklardan 862’si aynı veya farklı ildeki 

kuruluşlara nakledilmiştir. Bölgede yer alan çocuk evleri siteleri depremden etkilenen ve korunma 

ihtiyacı içerisindeki çocuklar için kullanılmaktadır. Deprem nedeniyle aileleri ile ayrı düşmüş olan 

çocukların, aile ve yakınları ile bir araya getirilmelerine yönelik çalışmalar ASHB koordinasyonunda 

yürütülmektedir. Deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların kimliği tespit edilenler ailelerine 

teslim edilmiş, bir bölümünün ise kimlik belirleme süreci devam etmekte olup ASHB tarafından 

çocuk evleri sitelerinde bakımı sağlanmaktadır. Tedaviye ihtiyacı olanların hastanelerde takibi 

gerçekleştirilmektedir. 

Depremden etkilenen engelli ve yaşlıların ihtiyaçları, sivil toplum kuruluşları ya da kendilerince 

ASHB tarafından kurulan Engelli ve Yaşlı Vatandaşlar için Deprem Destek Hattına iletilmekte ve bu 

sayede hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmaktadır. 2023 yılı Mart ayı başına kadar mobil 

uygulamalar üzerinden gıda, tahliye, kurum bakımına alınma, tekerlekli sandalye, işitme cihazı vb. 

için alınan toplam 3.168 talep ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğinde karşılanmıştır. Bireysel çadır, 

konteyner, akülü araba gibi 346 talep ise süreç içinde çözüme kavuşturulacaktır. Adıyaman, Hatay, 
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Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep’te hizmet veren kuruluşlarda 1.133 engelli ve 533 yaşlı 

olmak üzere toplam 1.666 kişi yaşadıkları illerden ayrılarak 33 ildeki 70 kuruluşa yerleştirilmiştir. 

Ayrıca, deprem sonrasında çadırlarda barınan ve bakıma ihtiyacı olan 214 yaşlı ve 752 engelli de 

farklı illerdeki kuruluşlara yerleştirilmiştir.  

Deprem bölgesindeki ASHB’ye bağlı 357 kapasiteli 17 kadın konukevinden 216 kapasiteli 10 kadın 

konukevi tahliye edilmiştir. Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve 

Osmaniye’deki 43 kadın ve beraberindeki 39 çocuğu nakledilmiştir. Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis 

ve Şanlıurfa’da 7 kadın konukevi 141 kapasite ile hizmetlerine devam etmektedir. Depremlerden 

etkilenen kadınlar ve çocukların özel ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılmak üzere bölgede Kadın 

Giyim ve Hijyen Çadırları oluşturulmaktadır. Kahramanmaraş’ta 8, Hatay’da 8, Malatya’da 2, 

Adıyaman’da 4, Osmaniye’de 1, Gaziantep’te 4 olmak üzere toplam 27 Kadın Giyim ve Bebek 

Bakım Çadırları (KGBBÇ) kurulmuştur. Hatay’da Hassa, Payas ve Reyhanlı’da 1’er adet daha 

kurulması planlanmaktadır. 

ASHB’de görevli işaret dili tercümanları, sivil toplum kuruluşları ve bireysel gönüllü işaret dili 

tercümanlarından oluşan 120 kişilik ekip, işitme engelli depremzedelerle iletişim kurmak, 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere sahada çalışmalara katılmıştır. 320 işitme engelli birey tahliye edilerek 

farklı şehirlerdeki otel ve KYK’ya bağlı yurtlara yerleştirilmiş, 500’den fazla işitme engelliye 2.300 

kutu (13.800 adet) pil, 140 cihaz, 2 implant kablo, 45 implant başvurusu ve 110 çadır desteği 

sağlanmıştır.  

İŞKUR tarafından deprem bölgesi valiliklerine 19.150 kişilik, afet bölgesinden diğer illere nakledilen 

çocuk, engelli, kadın ve yaşlılara sunulan hizmetlerin desteklenmesi için farklı illere 2.950 kişilik 

olmak üzere toplamda 22.100 kişilik Toplum Yararına Program kontenjanı ayrılmıştır. Program 

kapsamında faaliyetlerin yerine getirilmesi için yaklaşık 1,6 milyar TL ödenek tahsis edilmiştir.  

Depremden etkilenen çalışanlara Mart-Ağustos aylarını kapsayan 6 aylık sigorta prim ertelemesi 

ile Mart-Mayıs aylarını kapsayan 3 aylık kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile 6 aylık 

Toplum Yararına Program ödemelerinin toplam maliyeti 13,3 milyar TL olarak hesaplanmıştır. 

Deprem öncesinde 7 geçici barınma merkezinde yaklaşık 47 bin Suriyeli hayatını idame ettirirken 

deprem sonrasında geçici barınma merkezlerinin sayısı 12’ye çıkarılarak bu merkezlerde ikamet 

eden kişi sayısı yaklaşık 88 bine ulaşmıştır. Göç İdaresi Başkanlığı tarafından göçmenlerin 

ihtiyaçlarını gidermek ve kamu hizmetlerini örgütlemek amacıyla depremden etkilenen illerde 

yaklaşık 7 bin personeline ilaveten diğer illerden 500 personel görevlendirilmiştir. Göç İdaresi 

Başkanlığı tarafından uluslararası kuruluşlar ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının yardım 

faaliyetleri koordine edilmektedir. 

4.4.1.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Afetlerden başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere, gençler, yaşlılar, engelliler gibi gruplar daha 

fazla etkilenmektedir. Deprem sonrası yeniden yapılanma sağlanırken bu grupların iyilik halinin 

temel alınması ve afet yönetimine ilişkin her tür mekanizmanın içinde yer almalarının ve farklılaşan 

ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulmasının sağlanması önceliklidir. Uzun dönemde iyileştirme 

faaliyetleri için kamu, STK, özel sektör işbirliği içinde çalışılması ve tüm kesimlerin ihtiyaçlarının 

dikkate alınabileceği katılımcı süreçlerin yürütülmesi önemlidir. Ayrıca bölgenin işgücü 
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piyasasında; sektörel dağılım, kadın, gençler başta olmak üzere özel politika gerektiren gruplar da 

dikkate alınarak toplumun tüm kesimlerine iş imkânlarının sunulması ve bu işlerin bahse konu 

illerin sektörel işgücü piyasası ihtiyaçlarıyla uyumlu şekilde karşılanması da önem taşımaktadır. 

4.4.1.5 İhtiyaç Analizi 

Depremin etkileri sadece deprem bölgesi ile sınırlı kalmamakta, depremden dolayı göç eden 

nüfusun gittiği illerde de barınma, gelir, eğitim, istihdam, gidilen ille sosyal uyum vb. sorunlar 

görülebilmektedir. Bu nedenle deprem illeri yanında göç edilen illerde de tedbirlerin alınması 

ihtiyacı bulunmaktadır. Ayrıca deprem bölgesindeki nüfusun mevcut durumuna ve deprem 

sonrası dönemde nasıl değişebileceğine dair detaylı çalışmalarla göç alan ve veren iller için ayrı 

planlamalar yapılması önemlidir. 

Deprem öncesi bölgede yaşayan 30 yaş altı nüfusa yönelik sadece sağlık, barınma, gıda, eğitim 

hizmetleri değil aynı zamanda psikososyal desteklerin de verilmesi ihtiyacı olabilecektir.  

Çocuklar için eğitimlerine devam etmeleri, eğitim materyali desteği, oyun alanları, oyuncaklar, 

akran ortamları, psikososyal destek sağlanması ihtiyacı bulunmakta olup, erken çocukluk gelişimi 

açısından deprem bölgelerinde anne ve çocuklara destek verilmesi de önem arz etmektedir.   

Tek başına veya ailesiyle birlikte yaşayan yaşlılara sağlanan sosyal hizmetler açısından ihtiyaçlar 

değerlendirildiğinde; yaşlılara sağlanan çadır ve gıda ihtiyaçlarının karşılanması için ilk aşamadaki 

tedbirlerle birlikte, insani yardım ve altyapı ile ilgili ihtiyaçların süreceği göz önünde 

bulundurulmalıdır. Ayrıca, yaşlılara psikososyal destek hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri 

sağlanması ihtiyacı (ilk aşamada çadır ve konteyner kentlerde ivedilikle başlatılması), yaşlıların 

sağlık ihtiyaçları (ilaç ihtiyacı ve kronik hastalıklara yönelik kontrol ihtiyacı, genel sağlık hizmetlerine 

yönelik ihtiyaçlar) ve beslenme ihtiyacının da karşılanması gerekebilecektir. Yeni yaşam kurulması, 

adaptasyon ve geçim kaynaklarına yönelik çok amaçlı nakit desteği ve ayni yardımların yapılması 

da destekleyici olacaktır. 

Depremden yaralı kurtulanlarla birlikte mevcut engelli nüfusun artacağı öngörülmekte olup 

engellilere yönelik hizmet veren kurumların sayı ve kapasitesinin artırılması ihtiyacı doğabilecektir. 

Yatağa, tıbbi cihazlara bağlı ya da sürekli ilaç kullanan engelli bireyler hayatlarını devam 

ettirebilmek için bu cihaz ve ilaçların temini ile elektriğe ihtiyaç duymaktadır. Zihinsel engeli 

bulunan bireylerin mahremiyetlerine saygı duyulması, güvenli ortamlarda güvenilir kişilerle 

barınmalarının sağlanması önemlidir.  

Tüm bu ihtiyaçlarla beraber deprem nedeniyle sosyal yardım ve sosyal hizmet ihtiyaç sahipliği 

sayısının artması, engelli sayısındaki artışa bağlı olarak engelli yardımlarının artması, yaşlı ve ailesini 

kaybetmiş kişiler için kuruluş bakımı sayısının ve yaşlı yardımlarının sayısının artması, işsiz ve geçim 

kaynağını kaybetmiş kişilerin yaşadığı aileler için sosyal yardımların artması da söz konusu 

olacağından, bu ihtiyaçların giderilmesi ilave mali yükü de beraberinde getirecektir. Bölgedeki 

gıda gereksinimini karşılayan temel tarımsal faaliyetlerin ve hayvancılığın zarar görmesi nedeniyle 

gıda güvenliğin sağlanması amacıyla yapılacaklar ile gıda yardımlarına oluşan talebin artması da 

finansman ihtiyacını artırabilecektir. 
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Bu ihtiyaçların yanında depremden etkilenen çalışanlara yapılan 6 aylık sigorta prim ertelemesi ile 

3 aylık kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ile 6 aylık Toplum Yararına Program ödemeleri 

için toplam 13,3 milyar TL (705 milyon dolar) kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bölgede oluşan hasarların tespiti sonrasında faaliyetleri devam edecek olan mevcut işyerlerinde, 

istihdam edilecek çalışanlara ilişkin yaşanacak değişiklikler kapsamında ilave mesleki eğitim 

programlarının düzenlenmesine ihtiyaç duyulacaktır. Bazı meslek gruplarında ortaya çıkabilecek 

tecrübeli eleman sorununun bu şekilde çözümü mümkün olacaktır.  

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından deprem illerinde işgücü piyasası analizleri 

yapılarak sektör bazında mevcut durumun ortaya konulması gerekecektir. Bu çerçevede, kentlerde 

kalan işsizlerin mevcut profilleri, işyerlerinin ihtiyaçları gibi konulara ilişkin çözümlerin üretilmesi 

mümkün olabilecektir. 

Deprem bölgesinde hizmet binaları da hasar görmüştür. Kuruluşlarda deprem sebebiyle ortaya 

çıkan bina onarım, taşınma, yeniden yapım, tefrişat, personel ve taşıt ihtiyaçların karşılanması 

gerekmektedir. Bu zamana kadar tespit edilen hasarların tahmini büyüklüğünün 1,8 milyar TL (98 

milyon dolar) olduğu göz önüne alındığında kamu ve özel sektör dâhil istihdam ve sosyal koruma 

hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyulan mali kaynağın 

artabileceği tahmin edilmektedir.  

Depremden etkilenen bölgede ev sahibi toplulukların yanı sıra geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeliler dâhil bölgede bulunan yabancılar için de barınma, sağlık, eğitim, sosyal uyum gibi 

ihtiyaçlar artmıştır. Depremin ölçeği ve deprem bölgesindeki sığınmacıların sayısı göz önünde 

bulundurulduğunda, sınır aşan niteliği ve küresel boyutu nedeniyle bu konuda uluslararası 

işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işbirliğinin sadece maddi veya ayni yardım olarak 

algılanmaması gerekmekte, adil bir sorumluluk ve külfet paylaşımı önem arz etmektedir.  

4.4.1.6 Politika Önerileri  

Kısa Vade 

 Afet bölgelerinde ve diğer illerde yürütülecek çalışmalar için kamu bütçesinden, uluslararası 

fonlardan ve bağışlardan gelen kaynak kullanımında şeffaf bir yönetim ve kullanım usulünün 

belirlenmesi, kamuoyuna düzenli bilgilendirmeler yapılması, 

 Depremin yol açtığı işgücü kayıplarının  (hayatını kaybeden, yaralanan, deprem sonrasında 

bölge dışına çıkan) ve işgücü ihtiyacının kamu/özel sektör, nitelikli/niteliksiz işgücü, sektörel 

kırılımlarda belirlenmesi, 

 Depremden etkilenen illerdeki imar işlerinde çalışacak işgücünün tespiti amacıyla çalışmalar 

yapılması, öncelikle bu illerdeki mevcut işgücünden faydalanılması, 

 İşlerine geri dönmeleri için deprem illerindeki işverenler, esnaf ve kendi adına çalışanlara en 

kısa sürede destek verilmesi, illerde ekonomik hayatın canlandırılması, istihdam fırsatlarının 

artırılması, 

 Deprem bölgesinde işyeri envanteri çıkarılarak hasar tespit çalışmaları yapılması, 
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 İllerin ihtiyacı olan kamu personelinin tayin, atama ve/veya geçici görevlendirme yoluyla 

karşılanması, illerde personelin güvenle konaklayabilecekleri, güvende hissedecekleri 

mekânlar oluşturulması, 

 Deprem sonrasında hane kompozisyonu değişeceğinden sosyal yardımların TC Kimlik 

Numarası bazında verilmesi, 

 Bölgede yaşayan ihtiyaç sahibi olabilecek ailelerin önemli bölümünün küçük tarım işletmesi 

olduğu göz önünde bulundurularak sosyal yardımların yanı sıra mikro kredi gibi desteklerin 

verilmesi, 

 Deprem felaketi yaşanan illerde Toplum Yararına Programların yaygınlaştırılması, 

 Afet bölgelerinde hizmet veren sosyal marketlerin, gezici sosyal marketlerin ve kadın giyim ve 

bebek bakım çadırlarının sayılarının artırılması, 

 Yardımların STK’lar, özel sektör ve kamu işbirliği içinde sistematik olarak dağıtılması, 

 Deprem bölgesinde onarılabilecek durumdaki tüm sosyal hizmet veren kuruluşların onarım ve 

bakımlarının ivedilikle yapılması ve yeni yapılacak sosyal hizmet binalarının deprem, yangın ve 

erişilebilirlik standartlarına uygun, güvenli binalar olarak tasarlanması,  

 Başta engelli ve yaşlılar olmak üzere hizmet verilen bireylerin deprem yangın gibi acil 

durumlarda kolay tahliye edilebilmesi için mevcut sosyal hizmet binalarının iyileştirilmesi, 

 Barınma yerlerinde hızlı bir şekilde hayatın normalleştirilebilmesi için kadınların, gençlerin ve 

çocukların vakit geçirebileceği ve çeşitli kursların düzenlenebileceği ortak sosyal alanların, kreş, 

kütüphane, bilgisayar laboratuvarı gibi mekânların oluşturulması, 

 Barınma alanlarında kadınlar ve genç kızlar başta olmak üzere bireylere yönelik şiddetin 

önlenmesi için ortak kullanım alanlarının aydınlık ve herkes tarafından kolay erişilebilir 

olmasının sağlanması, barınma merkezlerinde güvenlik önlemlerinin artırılması, 

 Afet dönemlerinde gebelikle ilgili sağlık sorunları nedeniyle anne veya bebek ölümleri, doğum 

sonrası yeterli bakım ve hijyen olmamasından kaynaklanan enfeksiyon ve kanamalar ile 

kadınların zarar görme olasılıkları artmaktadır. Sağlık sisteminin çok hızlı biçimde yeniden 

düzenlenerek bu hizmetlerin daha iyi koşullarda ve uzman kişilerce verilmesi, 

 Kadınların ve genç kızların özel hijyen ihtiyaçlarının karşılanması, 

 Afet yardımlarının organizasyonunda kadınların ve deneyimli kadın sivil toplum kuruluşlarının 

katılımının sağlanması, 

 Yaşanan afete dair tüm kayıtların tutulması, odaklı bir saha araştırması yapılması ve orta ve 

uzun dönem planlamanın bu veri ve araştırma sonuçlarına göre yapılması, 

 Engellilere ve yaşlılara yönelik devamlı psikososyal destek sunulması, 

 Geçici barınma olanaklarının engellilik durumları göz önüne alınarak planlanması, 

refakatçilerini ya da yakınlarını kaybeden engellilerin bakım kuruluşlarına yerleştirmelerinin ya 

da yakınlarını bulmalarının sağlanması, tıbbi cihazlarını, yardımcı cihazlarını kaybeden 

engellilerin tespit edilmesi, 
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 Kronik hastalıkları nedeniyle ilaç temini gerekli yaşlıların tespiti ve ilaca ulaşmada diğer illerle 

işbirliği sağlanması, 

 Afet illerinden diğer kentlerin huzur/bakım evlerine transfer edilen yaşlılar için nakloldukları 

(göç alan) kentlerde sosyal hizmet sağlayacak personel ihtiyacı dâhil kapasitenin artırılması, 

 Depremde ailesini kaybeden ve yalnız kalan yaşlıların bakım ve korunma ihtiyaçlarının 

sağlanması, nakdi yardım, psikolojik destek ve danışmanlık sağlanması, 

 Engellisine ve yaşlısına kendi bakmak isteyen ailelere konteynerlerde ve evlerde öncelik 

verilmesi, bu ailelerin evde bakım yardımı ile desteklenmesi, 

 Yaşlılara sağlık ve sosyal hizmet desteği vermek üzere hemşire, fizik tedavi uzmanı, psikolog, 

sosyal hizmet uzmanı vb. personelin istihdam edilmesi,  

 Depremin ölçeği ve bölgedeki göçmenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda 

uluslararası işbirliğinin artırılması, 

 Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) kapsamındaki uluslararası fonların bir kısmının ivedi 

biçimde afet bölgesinde yer alan illerde göçmen ve yerel halkı birlikte kapsayacak şekilde bir 

afet alt fon planlaması yapılması, 

Orta Vade 

 İşletmelerin işgücü kayıplarından doğan özellikle nitelikli işgücü taleplerinin aktif işgücü 

programları (mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları vb.) yoluyla karşılanması, 

 Bölgede istihdam olanağı sunmak için kamu ve özel sektör özelinde destekler (teşvik, vergi 

muafiyeti uygulamaları, sigorta pirim desteği vb.) sağlanması, 

 Yapılacak yatırımlarda bölge insanının istihdamına öncelik verilmesi,  

 Yeniden yapılanma planlarının daha iyisini inşa etme ve bölge insanının iyilik halini destekleme 

anlayışı baz alınarak hazırlanması ve yapılacak saha araştırması sonuçlarını da dikkate almak 

suretiyle, kadınlar, gençler, çocuklar gibi özel politika gerektiren grupların farklılaşan 

ihtiyaçlarını dikkate alan ve kendilerinin de katılım ve katkı sağladığı planların oluşturulması, 

 Başta kamu kurumları olmak üzere, sivil toplum da dâhil tüm yardım kuruluşu personelinin 

hazırlanan planlar çerçevesinde eğitiminin sağlanması, 

 İnsani yardım, afet arama-kurtarma-müdahale, psikososyal destek ve eğitim gibi alanlarda 

faaliyet gösteren STK’ların kapasitesini geliştirmek üzere proje bazlı destek sağlanması, 

 Özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere deprem bölgesinde sosyal hizmet 

faaliyetleri yürüten yerel STK’ların proje hazırlama eğitimi dâhil olmak üzere eşleştirme ve 

danışmanlık programları yoluyla kapasitelerinin geliştirilmesi,    

 Afetzedelere ve afetzedelere hizmet veren kişilere yaşadıkları travmayı daha hızlı ve sağlıklı bir 

şekilde atlatabilmeleri için profesyonel ekipler tarafından düzenli psikososyal destek verilmesi, 

 Afetler karşısında dirençli bir toplum geliştirmek üzere STK’larla işbirliği içinde afetlere karşı 

toplumsal bilincin artırılması ve çocukların korunmasının en üst düzeyde sağlanmasına yönelik, 
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başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere kamuoyuna deprem durumunda yapılması gerekenler 

konusunda eğitimler verilmesi, 

 Kadınların ve genç kızların geçim kaynaklarının devamlılığını veya bu kaynaklara erişimini 

sağlamak üzere mesleki eğitim ve beceri geliştirme kurslarına yönlendirilmesi ve işgücüne 

katılımlarının desteklenmesi, 

 Erken çocukluk gelişimi açısından deprem bölgelerinde anne ve çocuklara destek verilmesi, 

 Geçici barınma ortamlarının sağlık ve hijyen açsından çocuklar için uygun olmasının 

sağlanması, yeterli ve uygun beslenme ve barınma imkânları sunulması, 

 Deprem bölgesinde kurulan geçici barınma alanlarında küçük çocuklara sağlanan oyuncak ve 

okutulan kitaplara ve çocuklarla iletişime çok önem verilmesi, özellikle ergen grupların spora, 

kültürel aktivitelere ve eğitime yönlendirmesi, psikososyal ve travma sonrası destekle 

güçlendirilmesi, akran eğitimleri, akranların bir arada vakit geçirebilecekleri ortamlar, spor 

sahaları, eğitimlerine devam edebilecekleri bilgisayar ve internet gibi imkânlara sahip çalışma 

ortamlarının sağlanması, 

 Tarımda çalışan kadınların büyük bölümünün ücretsiz aile işçisi olarak çalıştığı ve herhangi bir 

sosyal güvenceye sahip olmadığı dikkate alınarak afet sonrası güvenceli çalışan kişilere göre 

daha dezavantajlı durumdaki çiftçi kadınların faaliyetlerinin devamlılığı için yeni destek 

mekanizmaları oluşturulması, 

 Bölge ekonomisinin hızla toparlanmasını sağlamak üzere kamu alımlarında bölgedeki kadın 

girişimcilere ve kadın kooperatiflerine öncelik verilmesi, 

 Afet sonrası kadınların işgücüne katılımlarını sağlamak ve hane ekonomilerinin hızla ve 

dirençliliği artarak toparlanmasını desteklemek üzere 11 ilde ekonomik ve mekânsal olarak 

erişilebilir çocuk, yaşlı ve engelli bakım hizmetlerinin sağlanması, 

 Deprem dolayısıyla engelli durumuna düşmüş bireylere yönelik istihdam olanaklarının 

artırılması, inşası tamamlanacak TOKİ evlerinden engellilerin öncelikli olarak faydalanmalarının 

sağlanması, engelli yaşam bakım kuruluşlarında afet planlarının hazırlanması, hasar görmüş 

kuruluşların bakım onarımı ya da yeniden inşasının tamamlanması,  

 Olası bir afet anında yaşlılar ve diğer özel politika gerektiren gruplara müdahalede öncelik 

verilmesi için kişilerin bilgilerinin anlık alınması ve yer tespiti önem arz ettiğinden diğer kamu 

kurum ve kuruluşların işbirliğinde yaşlı, engelli ve diğer grupları kapsayan bir sistem 

geliştirilerek afet anında kişilere yönelik yer tespiti sağlanması ve tahliye işleminin en düşük 

risk ile sağlanmasına yönelik bir sistem geliştirilmesi, 

 Afet durumunda yaşlılara yönelik hazırlanacak bir kılavuz sayesinde risk, zarar azaltma, 

müdahale, beslenme ve barınma olmak üzere tüm alanlarda yaşlılara özgü tedbirlere yer 

verilmesi, 

 Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması çerçevesinde yaşlı bireylere afet durumunda 

yapılması gerekenler konusunda eğitimler verilmesi, 

 Afet ve acil durumlarda yaşlılara yönelik psikososyal destek hizmetleri kapasitesinin artırılması, 
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 Afetlerde özel gereksinimli olan kesimler içinde özellikle yaşlılar ve kronik hastalığı olan 

bireylerin tahliyesi, barınma imkânları, tıbbi yardım ve sağlık hizmetleri, iletişim ve ulaşımları 

konusunda “gönüllüğün” hayata geçirileceği bir model tasarlanması ve yerelde pilot 

uygulamalarının yapılması, 

 Yaşlı-Duyarlı Afet Yönetimi alanında iyi ülke uygulamalarındaki hizmetler, belirli acil durum ve 

afetlerde yaşlı gruplara yönelik alınan önlemler ve kurumsal yapı örneklerinin incelenmesi ve 

yaşlı/özel gereksinimli bireylere duyarlı afet yönetimi planlanması ve uygulamasının merkezi 

ve yerel yönetimler bazında geliştirilmesi için uluslararası kuruluşlar ile işbirliklerinin 

geliştirilmesi, 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve yaşlıların korunması, desteklenmesi 

ve yaşamlarının kolaylaştırılması için belediyeler tarafından hazırlanacak projelerin 

değerlendirildiği Yaşlı Destek Programında yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve 

ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesinin yanı sıra afet alanında yaşlıların dayanıklılığı, korunması ve 

yaşamlarının kolaylaştırılması kapsamında genişletilmiş biçimde uygulanması, 

 Yaşlı / özel gereksinimli bireylerin, yer değiştirme ve yenilik korkusu nedeniyle afetlerden 

gördüğü zararın derinleştiği dikkate alınarak, yaşadığı yere en yakın ve en uygun bölgede, 

önceden belirlenmiş geçici barınma sığınaklarına, bakıcısıyla birlikte transferinin sağlanmasına 

yönelik yerel planlamaların yapılması, 

 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocuklar, kadınlar, engelliler, yaşlılar dâhil özel 

önem gösterilmesi gereken gruplara psikososyal destek hizmeti vermeyi planlayan ulusal ve 

uluslararası STK'lar ve üniversitelerin işbirliğine ve kapasitelerin artırılmasına yönelik proje ve 

programların desteklenmesi, 

 Yaşlılara yönelik psikososyal destek dâhil hizmet sunan STK’ların sahadaki çalışmaların 

bütüncül koordinasyonu, hizmet sunum yetkinliğine yönelik kapasite gelişimi, tek adresten 

erişim ve bilinirliğinin artırılması ile çalışmaların tamamlayıcılığını teminen ulusal ve uluslararası 

STK'ların sahadaki çalışmalarına ilişkin entegre bir portalın kurulması, 

Uzun Vade 

 İnsan kaynağının geleceğe yönelik afetlerle mücadele konusunda eğitilmesine yönelik acil 

kurtarma ekiplerinin oluşturulması, sivil toplum kuruluşlarının hazırlanması, eğitim ve öğretim 

kurumları bünyesinde eğitimler, bireysel eğitimler vb. çalışmaların yapılması, 

 Afet Eylem Planlarında kadınların ve kız çocuklarının farklılaşan ihtiyaçlarının dikkate alınması 

ve bunlara yönelik eylemlere yer verilmesi, 

 Afet sonrasında, sahada takip edilen planların ve uygulanan yöntemlerin başta kadınlar olmak 

üzere özel politika gerektiren gruplar açısından değerlendirmesinin yapılması, 

 Türkiye’nin bölge bazlı afet risk haritasının oluşturulması ve risk önceliğine göre kadın, çocuk, 

engelli ve yaşlı bireylerin kırılganlıklarını en aza indirecek şekilde planlamalar yapılıp hayata 

geçirilmesi, 
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 Afet Eylem Planları ve İklim Değişikliği Eylem Planlarında çocuklar, kadınlar, engelliler ve 

yaşlılara yönelik eylemlere yer verilmesi ve bu grupların ihtiyaçlarını dikkate alan afetlere 

yönelik politika üretim süreçlerine bu grupların da dâhil edilmesi, 

 Türkiye’de sağlık ihtiyaçlarının ev ortamında karşılandığı çoğunluğu yaşlı ve özel gereksinimli 

bireyler için, afet ve acil durumda bakım ve tedavisinin hastane dışında gerçekleştirebileceği 

bir sığınak veya barınmaya yönelik düzenleme bulunmadığı dikkate alınarak bu alanda özel 

planlama ve düzenleme yapılması, 

 Coğrafi Bilgi Sistemlerinin yardımıyla kırılganlık, kapasite haritası ile ilin/bölgenin risk oluşturan 

tehlike olasılığı hesaplarına dayalı afet senaryolarıyla geliştirilen risk değerlendirmeleri ile ele 

alınarak yaşlı, engelli, çocuk ve kadın gibi bireyler dâhil toplumun etkilenme olasılığı yüksek 

gruplarını da dâhil eden müdahale planları oluşturulması.  

4.4.2 Çevre  

4.4.2.1 Deprem Öncesi Bölgenin Durumu 

Depremden etkilenen 11 ilde endemik bitki ve hayvan türlerini bünyesinde bulunduran doğal sit 

alanları, tabiat parkları, sulak alanlar, orman alanları, yaban hayatı geliştirme sahaları, önemli 

akarsu havzaları bulunmaktadır. Söz konusu alanlara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

Etkilenen illerdeki ekolojik önemi haiz alan büyüklüğünün Türkiye toplamına oranı yüzde 4,35’tir. 

Türkiye Çevre Sorunları ve Öncelikleri Değerlendirme Raporuna (2020) göre Kahramanmaraş 

Adana, Şanlıurfa, Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis’te hava kirliliği, Malatya’da su kirliliği, 

Adana’da gürültü kirliliği, Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır’da ise atıklar birinci öncelikli çevre sorunu 

olarak belirlenmiştir. Hava kirliliğinin birinci öncelikli çevre sorunu olarak belirlendiği illerde 

problemin kaynağı genel olarak ısınma, anız yakma ve sanayi tesisleri ve madencilik faaliyetleri 

olarak belirtilmiştir. Su kirliliğinin birinci öncelikli çevre sorunu olduğu Malatya’da arıtma 

yapılmadan gerçekleştirilen deşarjlar ön plana çıkmaktadır. Adıyaman, Elazığ ve Diyarbakır’daki 

düzensiz depolama tesisleri, birinci öncelikli çevresel problem olarak görülen atıklar konusunun 

en önemli etkeni olarak ifade edilmektedir.  

Tablo 63 Korunan Alanlar 

Statü Toplam (Ha) 

Milli Park 109.349 

Tabiat Parkı 9.150 

Tabiatı Koruma Alanı 663 

Tabiat Anıtı 1.190 

Yaban Hayatı Geliştirme Sahası 174.463 

Mahalli Öneme Haiz Sulak Alanlar 1.716 

Ramsar Alanları 34.553 

Ulusal Öneme Haiz Sulak Alanlar 71.062 

Muhafaza Ormanları 12.194 

Şehir (Kent) Ormanı 852 

Gen Koruma Ormanları (in-situ) 1.527 

Tohum Meşcereleri (in-situ) 3.082 

TOPLAM 419.801 

Kaynak: tob.gov.tr korunan alan istatistiklerinden derlenmiştir. 
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4.4.2.2 Depremin Yol Açtığı Hasar 

Depremlerin, 11 ilde ekosistem üzerinde yarattığı etkiye yönelik henüz nicel bir değerlendirme 

bulunmamaktadır. Bununla beraber, depremlerin bölgenin ekosistem fonksiyonları (su tutma, 

toprak muhafaza ve karbon depolama gibi) üzerinde olumsuz etkiler oluşturması kaçınılmazdır. 

Depremden etkilenen alanların ekosistemlerindeki bozulmalar nedeniyle iklim değişikliğine karşı 

daha hassas olmaları muhtemeldir. 

Korunan alanlardan; Nemrut Dağı Milli Parkı (Adıyaman), Gölbaşı Tabiat Parkı (Adıyaman), 

Kapıçam Tabiat Parkı (Kahramanmaraş), Beydağları Milli Parkı ( Malatya), Belen Tabiat Parkı (Hatay) 

Yaban Hayvanı Üretme İstasyonu (Malatya), Kapıçam Keklik Üretme İstasyonu (Kahramanmaraş) 

içerisinde tespit çalışmaları devam eden muhtelif zararlar mevcuttur. 

 

4.4.2.3 Deprem Sonrası Atılan Adımlar 

Deprem sonucu yıkılan binalardan ortaya çıkan enkazlarda; insan sağlığı ve ekosistem için zararlı 

olan izolasyon maddelerindeki kimyasallar, zararlı plastik türevleri ve asbest gibi pek çok madde 

bulunmaktadır. Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde 

belirlenen kıstaslar doğrultusunda her ilde yıkıntı atıklarının depolanacağı alanlar belirlenmiştir. Bu 

depolama alanları özellikle geçirimsiz zeminlerde ve eski maden sahalarında tercih edilmektedir. 

İnşaat atıklarında dezenfeksiyon ve kireçleme çalışmaları da uygulanmaktadır. Enkaz kaldırma 

esnasında ortaya çıkan toz ve dumanın havaya karışmaması ve tozlanmanın engellenmesi için 

spreyleme yapılmaktadır. Tehlikeli ve kimyasal atık bulunan tesislerde hasar tespit çalışmaları 

yürütülmektedir. İlerleyen süreçte enkazlardan toplanan metallerin geri kazanımı için çalışmalar 

yürütülmesi planlanmaktadır. 

Yıkıntı atıkları yönetimi için alanlar belirlenirken, sahanın topoğrafyası ve jeolojisi dikkate 

alınmakta, bu alanların, tarım amaçlı kullanılan arazilerde, içme ve kullanma suları havzalarında, 

sulak alanlarda, taşkın riskinin yüksek olduğu yerlerde, yağmur sularının akışını engelleyecek 

vadilerde, dere yataklarında, heyelan, çığ ve erozyon bölgelerinde olmamasına dikkat 

edilmektedir. 
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Geçici döküm alanlarında yıkıntı atıklarından kaynaklı asbest yönetimine dair Çalışma ve Sosyal 

Güvenlik Bakanlığı ile koordineli çalışmalar yürütülmektedir. Bina altlarında bulunan pestisit satış 

mağazası ve ilaç deposu gibi alanlarda kontamine olmuş yıkıntı atıkları sızdırmazlığı sağlanmış ve 

emniyet tedbirleri alınmış alanlarda biriktirilmekte ve lisanslı tesislere gönderilmektedir. 

4.4.2.4 Uzun Dönemli İyileştirme Çerçevesi 

Depremden etkilenen alanlardaki yeniden yapılanma sürecinin bölgenin iklim riskleri dikkate 

alınarak ve ekosistem iyileştirme çalışmaları dâhil edilerek gerçekleştirilmesi önemli görülmektedir. 

4.4.2.5 Politika Önerileri 

Kısa Vade 

 Deprem nedeniyle hasar gören yeraltı ve yer üstü depolama tanklarından petrol veya 

tehlikeli maddelerin salınması, önemli sağlık, güvenlik ve çevre problemlerini ortaya 

çıkaracağından potansiyel bir tehlikenin tespit edilmesi durumunda müdahale edilmesi, 

 Bina enkazlarında asbest içeren yalıtım malzemeleri bulunabileceğinden enkaz bertaraf 

çalışmalarında gerekli önlemlerin alınması,  

 Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında potansiyel tehlikeli atık barındırabilecek bölgelerin 

belirlenmesi ve çalışma sahasındaki personelin olası sağlık ve çevresel etkilere karşı 

bilinçlendirilmesi, 

 Bölgedeki yüzeysel su kaynaklarının kontaminasyonuna ilişkin durum tespitleri yapılarak 

gerekli durumlarda acil müdahale ile insan sağlığına ve çevreye olası olumsuz etkilerin en 

aza indirilmesi, 

 Yeraltı suyu sistemleri ile altyapı ve arıtma sistemlerinin zarar görmesi ya da atık sızıntıları 

nedeniyle kontaminasyondan ve aşırı kullanımdan korunması ve gerekli durumlarda 

rehabilitasyonunun sağlanması, orta vadede yapay besleme programları, izleme ağları ve 

yeraltı suyu modellemelerinin yapılması,  

 Sanayi tesislerinde meydana gelebilecek olası tehlikeli atık yayılımı riski tespit edilerek 

toprak, hava ve su kirliliği açısından gerekli önlemlerin alınması ve müdahale faaliyetlerinin 

planlanması, 

 Deprem bölgesindeki ekolojik anlamda değerli alanların (sulak alan, tabiat parkı, milli park, 

tabiat anıtı vb.) deprem sonrası durumunun tespit edilmesi, iyileştirmelerin biyolojik 

çeşitlilik ve ekolojik dengenin en az etkileneceği şekilde yapılması, 

 Depremde hasar gören binalardan çıkan malzeme ve molozun tarım, içme ve kullanma 

suyu alanları dışında yer alacak özel bir hafriyat döküm alanına boşaltılması,  

 Depremde hasar gören fabrikaların atık arıtma tesislerinin kontrolünün sağlanması, 

Orta Vade 

 Bölgedeki sulak alanların ve koruma alanlarının etkilenme durumlarının tespit edilmesi 

varsa mevcut zararlara ilişkin sulak alan ya da koruma alanının kapasitesinin, 

dayanıklılığının ve ekolojik işlevinin sahaya özgü eylemlerle geri kazanımına ilişkin 

çalışmaların yapılması, 
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 Sediment kirliliğinin ve heyelan riskinin azaltılması amacıyla kritik bölgelerde, vejetatif, 

biyomühendislik ve yapısal yaklaşımlarla, toprak kayması riski yüksek olan alanların ve 

yamaçların stabilize edilmesi, 

 Su kaynaklarının korunması konusunda farkındalığı artırarak, arazi kullanım kısıtlamalarına 

ilişkin uygulamaların sıkılaştırılması ve kirlenmiş alanların iyileştirilerek içme suyu 

kaynaklarını evsel, tarımsal ve endüstriyel atık su ile tehlikeli atık alanlarından kaynaklanan 

kirliliğe karşı güvenli hale getirilmesi, 

 Yıkılan binalardan çıkan malzemeler ve molozların ayrıştırılarak geri dönüşümlerinin 

sağlanması. 

Uzun Vade 

 Ekosistem iyileştirme çalışmalarının yeniden yapılanma çabalarına dâhil edilmesi, 

 Habitatların restore edilmesi,  

 Ekosistemlerin tahribatının önlenmesi. 
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5 Makroekonomik ve Sosyal Etki 

5.1 Makroekonomik Etki 
Türkiye ekonomisi 2022 yılının dördüncü çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,5 

oranında, 2022 yılının tamamında ise yüzde 5,6 oranında büyüme kaydetmiştir. Deprem öncesi 

dönemde 2023 yılı ilk öncü verileri incelendiğinde büyüme oranının OVP (2023-2025) 

öngörüsünün üzerinde gerçekleşebileceğine yönelik tahminler ortaya çıkmıştır. Ancak sonraki 

süreçte yaşanan deprem felaketinin büyüklüğü, öngörülerin yeniden değerlendirilmesini zorunlu 

hale getirmektedir.  

Temel makroekonomik büyüklükler değerlendirildiğinde depremin mevcut üretim kapasitesi, 

beşeri sermaye, işgücü ve sermaye stoku üzerinde oluşturmuş olduğu yıkım, ülkenin potansiyel 

çıktı düzeyini olumsuz etkileyebilecektir.  

Depremin kısa vadeli etkilerinin değerlendirilmesinde ise hasıla, dış ticaret, enflasyon, istihdam ve 

kamu maliyesi üzerinde belirgin olumsuz etkilerin yaşanması beklenmektedir. İş sürekliliğinin 

kesintiye uğraması, işgücü ve sermaye kaybının üretim kayıplarına yol açması, arz zincirinin 

aksaması ile perakende ve toptan ticaretin sekteye uğramasıyla toplam talebin gerilemesi kanalı 

üzerinden felaketin kısa vadeli etkileri söz konusu olacaktır. 

Orta ve uzun dönemli etkilerin değerlendirilmesinde ise kayıpların telafi edilmesi amacıyla yerine 

koyma ve yenileme maliyetinin, uzun dönemli kaynak tahsisinde meydana getireceği kısıtların 

makroekonomik göstergelere yansımalarının dikkate alınması gerekmektedir. Bununla birlikte, 

yeniden inşa sürecinin toplam faktör verimliliğine ve teknolojik dönüşüme etkisinin boyutunu 

henüz tam olarak öngörmek mümkün değildir. Bu süreçte oluşturulacak kaynakların uygunluğu, 

önceliklerin ve tahsislerin rasyonel yapılmasında etkili olacak ve böylece büyüme dinamiği eski 

rotasına daha kısa sürede dönebilecektir.  

Depremden etkilenen söz konusu 11 ildeki altyapı tahribatının giderilme hızı, ilgili illerdeki üretim, 

ihracat ve turizm faaliyetlerinin yeniden başlama süresini belirlemesi yönüyle ekonomi genelini de 

etkileme potansiyeli taşımaktadır. Nitekim karayolu, demiryolu, haberleşme, enerji, doğalgaz ve 

su altyapılarındaki tahribatın giderilmesi ile başta İskenderun limanı olmak üzere lojistik 

sorunlarının hızla çözüme kavuşturulması pozitif dışsallık oluşturarak ekonomik ve sosyal hayatın 

yeniden tesisine imkân tanıyacak, en azından ekonomik yaraların sarılmasında önemli etkileri 

olacaktır. 

Depremin potansiyel çıktı üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere üretim fonksiyonu 

yaklaşımıyla SBBMAKRO modeli üzerinden çeşitli senaryo analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu 

çerçevede, depremin 2023 yılı büyümesi üzerinde negatif yüzde 1,0 ile 1,4 puan arasında etkisi 

olabileceği tahmin edilmiştir. Ancak, bu etkinin hasarın boyutu ve ekonomik aktivitenin yeniden 

canlandırılmasındaki hıza göre değişebileceği dikkate alınmalıdır. Özellikle kamu harcama çarpanı 

etkisiyle 2023 yılında söz konusu çıktı sapmasının daha sınırlı düzeyde kalması beklenmektedir. 

Model, üretim faktörlerinden kapasite kullanım oranıyla düzeltilmiş sermaye stoku ve istihdam 

değişkenleriyle çalışmaktadır. Birinci senaryo kapsamında, sermaye stokunda ortalama olarak 

yüzde 1,3 erime, kapasite kullanım oranında yaklaşık 1 puanlık düşüş ve istihdamda yaklaşık yüzde 
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0,9 oranında azalma varsayımıyla 2023 yılı büyümesinin baz senaryodan yaklaşık 1,4 puan aşağıda 

gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir. İkinci senaryo sonuçlarına göre ise, birinci senaryodaki 

kaybın bir miktar yatırım artışıyla telafi edileceği varsayımı altında 2023 yılı büyüme oranının baz 

senaryoya göre yaklaşık 1,0 puan aşağıda gerçekleşebileceği tahmin edilmektedir.  

Yukarıdaki tahminler üretim tarafından yapılan varsayımlara dayanmaktadır. Harcamalar yönüyle 

ekonomik faaliyetin tüketim, ihracat ve ithalat kanalları üzerinden yaratacağı etkiler dikkate 

alındığında özellikle bölgedeki özel tüketim harcamalarındaki kayıpların cari transferler yoluyla 

telafi edilmesi, benzer şekilde bölgede yer alan sanayi tesisleri üzerindeki hasarın daha etkin bir 

biçimde telafi edilmesi ve ihracat kayıplarının önlenmesi durumunda büyüme üzerindeki kayıpların 

daha sınırlı olması beklenmektedir.  

Depremin 2023 yılının ilk çeyreğinin ortasında gerçekleşmesi nedeniyle, yıkımın en derin 

etkilerinin, yılın ilk yarısı boyunca hissedilmesi öngörülmektedir. Bu kapsamda, büyümedeki ivme 

kaybının yılın birinci ve ikinci çeyreğinde belirginleşmesi ve yıl genelinde büyüme hızının üretim 

ve tüketim kanallarının birlikte değerlendirildiği bir tahmin yaklaşımıyla 0,6 puan azalması 

beklenmektedir.  

Milli gelir büyüme hızındaki söz konusu azalmada sanayi ve hizmetler sektörlerindeki kayıpların 

etkili olacağı beklenmektedir. Kısa vadede, depremin etkisiyle yıkılan veya hasar gören fabrika 

binaları, üretim tesisleri ve yolların ilk etapta üretimi sınırlandırıcı etkisinin olacağı ve dolayısıyla 

sanayi katma değerinin yıl boyunca gerileyeceği (ülke düzeyinde hedeften sapmanın 1,1 puan 

aşağı yönlü olması) beklenmektedir. Benzer şekilde hizmetler sektöründe de yıllık katma değer 

artış hedefinden sapmanın yaklaşık 0,4 puan düşüş yönünde olması öngörülmektedir. Ancak, 

mevsimsellikten ötürü tarımsal katma değerde anlamlı bir sapma beklenmemektedir.  

Depremden etkilenen illerin ihracattaki payı 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,5 (21,6 milyar dolar) 

seviyesindedir. Bölgede yer alan ihracatçı/üretici firmaların üretim için gerekli makine-teçhizat ile 

işgücü kaybını hızla telafi edememesi durumunda ihracat performansında kısa süreli azalma 

oluşabilecektir. Bununla birlikte, yeniden inşanın yurtiçi talebi güçlendirmesine bağlı olarak, bazı 

sektörlerde (demir, çelik, çimento, tekstil, yaş-kuru gıda, hububat) ihracat üzerinde sınırlı baskı 

oluşabileceği öngörülmektedir. Ancak, yıl genelinde ihracat üzerinde son dönemdeki küresel 

gelişmeler de dikkate alındığında hissedilir bir etki beklenmemektedir.  

Bölgedeki illerin ithalattaki payı ise yüzde 6,7 seviyesindedir. Depremin ülkenin büyüme 

performansı üzerindeki olumsuz etkilerinin ithalatı sınırlandırıcı etkisi olabilecektir. Öte yandan, 

bölgenin yeniden imarının sınırlı düzeyde ithal mal talebini artırması olasıdır. Bu çift yönlü etkiler 

birlikte değerlendirildiğinde, depremin 2023 yılında dış ticaret dengesi üzerinde olumsuz etki 

yapma ihtimali söz konusudur. 

Deprem bölgesinin gelişmesinde turizm sektörü önemli bir yer tutmaktadır. Bununla birlikte, 

deprem bölgelerindeki tarihi eserlerin hasar görmesi, konaklama tesislerinin hızla devreye 

alınamaması, altyapıdaki sıkıntıları çözmenin zaman alması ve yurtiçi ve yurtdışı turistlerin bölgeye 

seyahat açısından duyabileceği kaygılar nedeniyle ülke genelinde turizm faaliyetlerinde gelir kaybı 

ihtimali olasıdır. Söz konusu faktörler topluca değerlendirildiğinde, depremin 2023 yılı cari işlemler 

dengesinde yaklaşık 5 milyar dolarlık bir bozulmaya yol açabileceği tahmin edilmektedir. 
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Yaşanan depremlerden diğer makroekonomik değişkenler de kısa vadede etkilenecektir. Deprem 

bölgesindeki olağan üstü koşullar nedeniyle enflasyonun ilk aylarda veri derlemedeki sıkıntılardan8 

etkilenmesi, sonraki aylarda ise gerek arz gerekse talep kanalıyla yaşanacak etkilerin 

belirginleşmesi beklenmektedir. Öte yandan,  depremin ve deprem risk algısının oluşturduğu ülke 

genelindeki nüfus hareketliliği ve konum tercihlerindeki değişim kira ve konut fiyatlarını belirgin 

şekilde yukarıya taşımaktadır. Bununla birlikte, tarım, tekstil ve demir-çelik gibi sektörlerde 

bölgenin tedarik zincirindeki konumu ve yeniden inşa sürecinde ortaya çıkabilecek ilave talep 

fiyatlar genel seviyesinde yukarı yönlü baskıları besleyebilecektir.  

İşgücü piyasaları bakımından, 11 ili etkileyen deprem felaketinin can kayıpları, yaralanmalar, geçici 

göç, iktisadi faaliyetteki değişimler gibi kanallarla öncelikle Deprem Bölgesinde olmak üzere 

etkilerinin olması beklenmektedir. 11 ili kapsayan Deprem Bölgesinde 2021 yılı itibarıyla 3,6 milyon 

kişi istihdamda olup bölge istihdamının ülke istihdamı içerisindeki payı yüzde 13,3’tür. Depremin 

şiddeti ve yaşandığı alandaki nüfusun oranının yüksek olması, bölge işgücünün ve istihdamının 

eğitim, nitelik, kayıtlılık kompozisyonu işgücü piyasalarında gözlenebilecek etkiler bakımından 

belirleyici faktörlerdendir. 

Bununla birlikte, ülke genelinde salgının etkilerinin büyük oranda sona erdiği ve güçlü büyümenin 

istihdam üzerinde olumlu katkılarının olduğu 2022 yılının ardından, 2023 yılına ait deprem öncesi 

gerçekleşme verileri işgücü piyasasıyla ilgili istihdam oranı, işgücüne katılım oranı ve işsizlik oranı 

gibi temel göstergelerin 2023 yılında OVP (2023-2025) öngörülerine göre daha iyi seviyelerde 

gerçekleşebileceğine işaret etmiştir. Ancak, yaşanan deprem felaketi bu ilave iyileşmeyi geriye 

döndürmüştür. Diğer taraftan, deprem sonrası işgücü piyasalarında uygulamaya konulan 

tedbirlerle birlikte istihdam ve gelir kaybının sınırlandırılması amaçlanmıştır. Deprem etkilerinin de 

içerildiği tahminler işgücü piyasası temel göstergelerinin 2023 yılı için OVP (2023-2025) 

öngörülerine yakın geçekleşebileceğini göstermektedir. 

Kamu maliyesi üzerinde deprem felaketinin etkileri incelendiğinde, bu etkilerin ilk aşamada 

operasyonel harcamalarda artış biçiminde olduğu görülmektedir. Bu harcamalar, afet sonrası 

arama kurtarma, geçici barınma, yaşamsal ihtiyaçların sağlanması, hasar tespiti, güvenlik 

hizmetleri, kira ve taşınma yardımları gibi alanlarda yapılmıştır. Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 

AFAD, SYDTF, ASHB, TOB, ÇŞİDB gibi kamu kurumlarının ödeneklerine eklemeler yapılmıştır.  

Sosyal güvenlik ve vergi yükümlülüklerin depremden etkilenen illerde ertelenmesi nedeniyle kamu 

maliyesinde gelir kaybı oluşmuş bununla birlikte mükelleflere dolaylı gelir desteği sağlanmıştır. 

Afetin hemen akabinde gerçekleştirilen faaliyetler ekonomik aktivitenin devamı ve hayatın 

normalleştirilmesi kapsamındaki programlardan oluşmaktadır. Bunlar, yerinde hasar tespit 

çalışmaları, yıkım alanlarının temizlenmesi, sağlıklı konut alanlarının belirlenmesi, bölgenin üretime 

yeniden dönüşünün teşvik edilmesi, temel kamu hizmetlerinin gerektirdiği sosyal ve fiziki 

altyapının tesisi çalışmaları kapsamındaki harcama programlarından oluşmaktadır. Ayrıca, deprem 

tarihi itibarıyla, bu illerdeki mükelleflerin yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülükleri ve 

                                                 
8 Depremler nedeniyle, 2023 yılı Şubat ayında Gaziantep, Malatya ve Hatay’daki TÜİK Bölge Müdürlüklerine 

bağlı olan illerde "alan (saha) fiyatları" derlenememiştir.  Öte yandan, bu üç Bölge Müdürlüğüne bağlı illerde 

"işyeri barkod tarama verileri" ve veri kazıma yöntemi ile "internetten derlenen fiyat verilerinin" kullanımına 

devam edilmiştir. 
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yapılandırmalardan kaynaklı taksitleri ertelenmiş, afete yönelik belli mal ve hizmetlere ilişkin vergi 

oranlarında indirim sağlanmış, bağış ve yardımların vergi matrahlarından düşürülmesi konusunda 

düzenlemeler yapılmıştır. Deprem afeti ve buna yönelik vergisel düzenlemelerle kamu gelirlerinde 

bir azalma olacağı değerlendirilmektedir. Afet kaynaklı acil operasyonel faaliyetlerin 2023 yılında 

kamu kesimine yükü 2023 GSYH’nın yaklaşık yüzde 0,6’ı düzeyine ulaşmıştır.  

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) istatistiklerine göre toplam sigortalı çalışanların yüzde 11,2’sini 

oluşturan bu illerde deprem nedeniyle ekonomik aktivite ve çalışma hayatındaki ortaya çıkan 

sorunlara bağlı olarak, sosyal güvenlik prim tahsilatının önümüzdeki dönemde düşmesi 

beklenmektedir. Öte yandan çalışanların refahına ve istihdamın korunmasına yönelik olarak kısa 

çalışma ödeneği ve nakit ücret desteği ile toplum yararına çalışma programı gibi programlar 

uygulanmaya başlanmıştır. 

Depremin KİT sistemi üzerinden kamu maliyesine etkisi kısa vadede gerçekleşecektir. Bu etkilerden 

ilki hasar gören altyapı ve tesislerin yenilenmesi, yeniden inşası ve onarımı kanalıyla KİT 

yatırımlarının artması, ikincisi ise işletme gelirlerinin sınırlı miktarda azalması yoluyla olacaktır. Öte 

yandan dönem içerisinde finansman fazlası veren KİT’lerin kamu maliyesine ilave gelir yaratması 

sayesinde KİT’ler bir tedbir aracı olarak kullanılabilecektir. Ayrıca, enerji fiyatlarında Program 

dönemi öngörülerinden daha olumlu bir gerçekleşme beklentisinin 2023 yılında KİT sistemine 

yapılması beklenen bütçe katkısını azaltacağı ve bunun kamu dengeleri açısından afet finansmanı 

için kullanılacak ilave bir kaynak oluşturabileceği öngörülmektedir.  

Kamu maliyesine deprem nedeniyle yansıyacak olan olumsuz hususlardan bir diğeri de yerel 

yönetimlerin tahsil edemeyeceği öz gelirleridir. Ayrıca, yerel alt yapı stokundaki kayıplar ile yerel 

yönetimlere ait makine teçhizat varlıklarındaki kayıpların giderilmesi için önemli miktarda sermaye 

yatırımı yapılması gerekmektedir.  

Yıl boyunca beklenen harcamalar ve gelir kayıpları dikkate alındığında söz konusu maliyetlerin 

milli gelire oranının yüzde 2,6’ya kadar yükselmesi olasıdır.  
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5.2 Sosyal Etki 
Yaşanılan deprem felaketi, 2030 yılına kadar yoksulluğun tüm biçim ve boyutları ile ortadan 

kaldırılması, gıda güvenliğinin sağlanması ve beslenmenin iyileştirilmesi, kadın erkek fırsat 

eşitliğinin sağlanması, kadınların güçlendirilmesi, nitelikli eğitime erişim ve kaliteli sağlık 

hizmetlerinin yaygınlaştırılması gibi hedeflere erişimi içeren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 

kapsamında geçtiğimiz on yıllar içerisinde elde edilen kazanımların kısmen kaybedilmesi riskini 

ortaya çıkarmıştır. Yoksullar, güvencesiz çalışanlar, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklar 

başta olmak üzere farklı toplum kesimlerinin bu felaketten daha derin etkilenmesi muhtemeldir. 

Söz konusu toplum kesimleri için sosyal dışlanma, yoksulluk, insani olmayan koşullarda barınma, 

temel kamu hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar, mutsuzluk ve umutsuzluk gibi sorunlar ortaya 

çıkabilmektedir. 

Deprem bölgesinin çok geniş bir alanı kapsaması ve Türkiye nüfusunun önemli bir büyüklüğünün 

burada yaşaması sorunun ciddiyetini daha da artırmaktadır. Deprem tüm insanlar için yıkıcı etkilere 

yol açsa da bazı nüfus grupları için daha ağır etkileri olmaktadır. Özellikle kadınların ve çocukların 

bu süreçten çok daha fazla etkilendiği bilinmektedir. Diğer taraftan, afet yönetim planlarının özel 

politika gerektiren gruplara duyarlılıkları ile afet öncesi, sırası ve sonrası mücadele politikalarının 

etkilerine dair bir veri veya değerlendirme bulunmamaktadır. Aynı şekilde engelli ve yaşlılar için 

de sorunlar artarak devam etmektedir. Süreçte ikinci örselemelere maruz kalınmaktadır. 

Sorun sadece deprem bölgesi ile sınırlı kalmamakta, deprem nedeniyle göç eden nüfusun gittiği 

illerde de sorunlar muhtemel hale gelmektedir. Deprem illeri yanında göç edilen illerde de 

yaşanan sorunlar dikkate alınmalıdır. Barınma, gelir, eğitim, istihdam, gidilen ille sosyal uyum vb. 

pek çok sorun görülebilmektedir.  

Ayrıca bölge nüfusunun mevcut durumuna dair hesaplamaların devam eden hareketlilik vb. 

nedenlerle henüz kesinleşmemiş olması, nüfusun ne kadara düştüğü, hangi profildeki nüfus için 

çalışma yapılacağı, yer değiştiren nüfusun ne kadarının hangi sürelerde şehirlere döneceği 

hususlarındaki belirsizlikler planlama yapmanın önündeki en önemli sorun alanıdır. 

Depremin yaralarını sarmak üzere geliştirilecek ulusal politikalarla yoksulluğun tüm boyutları ile 

ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin azaltılması odağına insanı alan sürdürülebilir ve kapsayıcı 

iktisadi kalkınma yoluyla mümkün olacaktır. İktisadi büyümenin anlamlı sonuçlar yaratabilmesi ve 

istikrarlı, uyumlu ve huzurlu bir topluma erişilebilmesi, sosyal içerme ve sosyal uyum politikalarını 

gerekli kılmaktadır. Söz konusu politikalar; kamu, sivil toplum, akademi ve özel sektör işbirliğinde 

geliştirilmeli ve hayata geçirilmelidir.     

Afet ve kriz anlarında STK’ların varlığı önemli olmakla birlikte planlı ve sistemli bir iş birliği ile 

faaliyetlerin etkisinin artırılması önemli görülmektedir. 

Kentlerin yeniden inşası sürecinde şehirlerin eski dokularının, tarihi yaşatabilecek ve hatırlatacak 

eski unsurlarının korunması yanında insan odaklı bir yeniden inşanın sağlanması önemlidir. Söz 

konusu felaketin yıkımlarının tamiratında bu durum bir fırsat olarak görülerek çocuğa, gence, 

kadına, yaşlıya ve engelliye uygun şehirlerin planlanması, şehirlerin yeniden insanlar için cazip hale 

gelmesinde en önemli etken olacaktır. Planlanacak, yeniden yapılacak tüm projelerde odağa 

insanın konulması, yollarda, okullarda vb. yatırımlarda hedef kitleler düşünülerek, bu yapıların 
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yüksekliğinden, erişilebilirliğine, aydınlatmasından, ısınmasına, sürdürülebilirliğinden, yeşil işlere 

katkısı gibi birçok husus dikkate alınmalıdır. Çocuklar ve gençler için parklar, gençlik merkezleri, 

yeşil alanlar ve spor alanları temel ihtiyaçlar olarak görülmelidir. Yapılacak okullar, üniversite gibi 

eğitim kurumları olası bölge nüfusu ve ihtiyacı göz önüne alınarak ihtiyaçlar doğrultusunda 

yeniden planlanmalıdır.  Yıkılanların aynı şekilde ve sayıda inşasından kaçınılmalı, yeniden inşa 

sürecinde etkinlik ve verimlilik esas alınmalıdır. Bölgede oluşturulacak iş alanlarında eski geleneksel 

mesleklerin yanında gençlerin talep edeceği ve bölgede yaşamalarını tercih ettirecek yeni ve ileri 

teknolojinin kullanılacağı/geliştirileceği iş alanları açılmalıdır.  

Deprem öncesi bölgede yaşayan 30 yaş altı nüfus göz önüne alındığında Türkiye’nin insan 

sermayesinin önemli bir bölümünün bu bölgede olduğu görülmektedir.  Bu kitlenin kısa zamanda 

sağlık, barınma, gıda, eğitim, güvenlik hizmetlerine ve psikososyal desteklerle erişmesi 

gerekmektedir. Bu dönemde eksik kalan hizmetlerin önümüzdeki yıllarda çok büyük problemler 

olarak ortaya çıkması muhtemeldir. 

Deprem sonrasında nüfusun ne kadarının eski bölgesindeki evlerinde, çadırlarda, konteynerlerde 

yaşadığı ne kadarının başka illere gittiği, nüfus hareketliliğinin tamamlanmamış olması nedeniyle 

henüz tam olarak tespit edilememektedir. Göç alan iller ve veren iller için ivedi planlamalar 

yapılmalıdır.  

Yaşanan afet, deprem, kriz durumlarında çocuklar; ebeveynsiz kalma, sağlık sorunları, erken ve 

çocuk yaşta evlilik, okuldan/eğitimden uzaklaşma, psikolojik sorunlar ve istismar vakalarında artış 

gibi pek çok risk ve sorunla karşı karşıya kalmaktadır.  

Ülkemizde yaşanan son depremlerle çok sayıda çocuk evsiz, ebeveynsiz kalmıştır. Bu aşamada 

çocuklar için öncelikle yemek,  barınma, kıyafet destekleri sağlanmıştır. Ancak henüz depremin 

çocukların ruh sağlığı üzerine yaptığı etkileri görmek için erkendir. Deprem sonrası özellikle 

okulöncesi ve ilkokul çocuklarında deprem şoku yaşanmakta; korkular, gelişim gerilikleri ve bazı 

psikolojik problemlerle karşılaşılabilmektedir. Deprem şoku geçiren çocukların durumları ve onlara 

yapılacak yardımlar önemli bir politika alanıdır. Çocukların depremden etkilenme düzeyi, 

çocukların yaşına, cinsiyetine, gelişimlerine, deprem sonrasında hayatlarında yaşanan değişimlere, 

kayıplara ve ailesi ile olan ilişkilerine göre değişmektedir. Çocuklar için eğitimlerine devam, eğitim 

materyali desteği,  oyun alanları, oyuncaklar, akran ortamları, psikososyal destek çok önemlidir.  

Erken çocukluk gelişimi açısından deprem bölgelerinde anne ve çocuklara destek sağlanması 

önemli bir ihtiyaç durumundadır. Bu dönemde duygusal bağın tam kurulması, beslenme ve sağlık 

yardımlarının yeterli ölçüde sağlanması çocukların sağlıklı bir zihin ve beden gelişimleri açısından 

önem arz etmektedir.   

Özellikle deprem bölgesinde ve çadır/konteyner kentlerde yaşayan çocuklar ve gençler için 

güvenlik ve bağımlılık önemli sorun alanları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çadır/konteyner 

kentlerin açık oluşu, yakınlığı, elektrik, ısınma problemleri, güvenliğin sınırlı oluşu, tuvalet ve 

banyoların uzaklığı, aydınlatma gibi genel sorunlar başta kız çocuklarında olmak üzere çocuk ve 

gençler için daha önemli sorun alanları olmaktadır. Özellikle gençler ve ergenler için ruhsal ve 

psikolojik olarak sağlıklı bir durumda olmama, ne yapacağını bilememe ve geleceğine dair duyulan 
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kaygılarla beraber bağımlılığa, bağımlılık yapıcı maddelere ve bunları temin eden kişilere 

yakınlaşabilme riski göz önünde bulundurulmalıdır. 

Ayrıca, kadınlar farklılaşan ihtiyaçlarını dile getiremeyebilmekte, dolayısıyla afet bölgesinin yarı 

nüfusunu oluşturan kadınların ihtiyaçları bu süreçlerde gereğince dikkate alınabilmemektedir. 

Örneğin; afet nedeniyle, kadınların ve genç kızların güvenli alana erişimleri sınırlandığından 

şiddete uğrama olasılıkları artmaktadır. Diğer taraftan, afet sonrasında kadınların üzerindeki bakım 

yükümlülükleri artmakta, hâlihazırda büyük bir travma yaşamış kadınların, yokluk ve yoksunluk 

ortamında, insana yakışır koşullarda bakım yükümlülüklerini yerine getirmeleri güçleşmektedir. 

Hamile kadınların, yaşlı ve/veya yalnız yaşayan kadınların sağlık hizmetlerine erişimi afet 

durumlarında önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Afet sonrasında özellikle kız çocuklarının 

okul devamlılıklarının önemli ölçüde düşmesi söz konusu olabilmektedir. 

Yaşlılar birçok afet ve acil duruma karşı savunmasız bir durumda kalabilmektedir. İşitme veya 

görme sorunları, bilişsel bozulma, hareket kabiliyetinde azalma, kaynaklara sınırlı erişim, sosyal 

izolasyon gibi sorunlar nedeniyle desteğe ihtiyacı olan yaşlı birey; deprem gibi afetler gibi acil 

durumlarda, acil durum talimatlarına erişmeyi, anlamayı ve yanıt vermeyi zorlaştırabilecek olay 

yerinden uzaklaşma, tahliye alanına ulaşma, afet sonrası dağıtılan gıda, su gibi temel ihtiyaçların 

yanı sıra kullanılan ilaçlara ulaşmada güçlük çekme, stres ve tansiyon gibi sebeplerle kalp krizi 

dâhil sağlık sorunlarının tetiklenmesi gibi sebepler nedeniyle diğer bireylere göre daha fazla 

etkilenmektedir. Bu dezavantajlı kişilerin afet risklerinden korunması, bilinçlendirilmesi ve afet 

planlarında bu gruplara yönelik önlemlerin alınması oldukça önemlidir.  

Özel durumları sebebiyle psikolojik desteğe daha çok ihtiyaç duyan engelli bireylerin travma 

yaşama riskleri daha yüksektir. Engellilik durumlarından dolayı hâlihazırda da toplumda önyargıya 

uğrayabildikleri ya da zihinsel engelleri bulunduğu için afetten psikolojik olarak daha fazla 

etkilenme olasılıkları mevcuttur. Bunun yanı sıra, yaralı kurtulanlarla birlikte toplam engelli 

sayısında da artış olacağı tahmin edilmektedir. Yatağa, tıbbi cihazlara bağlı ya da sürekli ilaç 

kullanan engelli bireylerin tıbbi ihtiyaçlarının giderilmemesi halinde sağlık durumlarının kötüleşme 

riski bulunmaktadır. Engelli bireylerin hayatlarını idame ettirmelerinde refakatçilerine önemli rol 

düştüğü ve bu kişilerin çoğunlukla aile bireylerinden oluştuğu göz önüne alındığında aile 

bireylerini depremde kaybeden ya da hastaneye kaldırılan engellilerin refakatçisiz kalma ihtimali 

bulunmaktadır. 

Depremden etkilenen bölgede ev sahibi toplulukların yanı sıra geçici koruma kapsamındaki 

Suriyeliler dâhil bölgede bulunan yabancılar için de barınma, sağlık, eğitim, sosyal uyum başta 

olmak üzere geniş bir sosyoekonomik etki alanında sorunları beraberinde getirmiştir.  

Depremden etkilenen illerden diğer illere göç yaşandığından bu illerde nüfusta kısmi azalma 

yaşanması beklenmektedir. Göçlerin yaşanmasıyla diğer illerin başta konut sektörü olmak üzere 

birçok sektör bu göçlerden etkilenecektir. Göç edenlerin tekrar geri dönmemesi durumu özellikle 

deprem bölgesinde tarım ve sanayi sektörlerinde ihtiyaç duyulan işgücünün kaybını beraberinde 

getirecektir. Bu sebeple bölgenin nüfusunun korunması önemli görülmektedir. 

Bölgede mevcut işyerleri önemli ölçüde hasar almış ve işgücü kayıpları gerçekleşmiştir. Hasar 

tespitleri sonrasında faaliyetleri devam edecek olan işyerlerinde, istihdam edilecek çalışanlara 
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ilişkin yaşanacak değişiklikler kapsamında ilave mesleki eğitim programları düzenlenmesiyle bazı 

meslek gruplarında ortaya çıkabilecek tecrübeli eleman sorunu önlenebilir. Ayrıca il ve sektör 

bazında işgücü piyasasının mevcut durumunun ortaya konulması, kentlerde kalan işsizlerin 

mevcut profilleri ve işyerlerinin ihtiyaçları gibi konulara ilişkin çözümler geliştirilerek depremin 

istihdama ve işgücü piyasasına etkilerinin azaltılması açısından önem arz etmektedir. 

Depremin ölçeği ve bölgedeki göçmenlerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda meselenin sınır 

aşan niteliği ve küresel boyutu devletlerarası işbirliğini gerektirmektedir. Bu kapsamda her fırsatta 

vurgulanan adil bir sorumluluk ve külfet paylaşımı ön plana çıkmakta ve bu hususun sadece maddi 

veya ayni yardım olarak algılanmaması önem arz etmektedir. 
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6 Depremin Toplam Maliyeti 
Bu bölümde Şubat 2023 depremlerinin fiziksel varlıklarda yarattığı tahribatın parasal karşılığı, söz 

konusu sermaye stokundaki düşüş neticesinde yapılan acil harcamaların büyüklüğü ortaya 

konulmaktadır. Alt yapıda oluşan hasarlar da hesaplamalar içerinde yer almaktadır. Hasarın boyutu 

kamu ve özel kesim şeklinde ayrılmıştır. Ayrıca, tamamen kullanılamaz hale gelen binaların enkaz 

kaldırma işlemlerine yapılan harcamalar da içerilmiştir. 

Tablo 64: Acil Harcama 

  Milyon TL Milyon USD 

Acil Durum Ödeneği 271,0 14,4 

1.003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışmayı Teşvik Fonundan (SYDT) ek periyodik pay 225,0 11,9 

Depremden etkilenen hanehalkına 10 bin TL tutarında nakdi yardım 16.790,0 890,2 

Evi hasarlı olan hanehalkına 15 bin TL taşınma yardımı ve bunlardan ev sahibi 

olana aylık 5 bin TL, kiracı olana aylık 3 bin TL olmak üzere 1 yıllık kira yardımı 33.000,0 1.749,7 

Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin TL ve 

deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçlarıyla giden depremzedelere yakıt 

yardımı 2.200,0 116,6 

Geçici barınma için çadır, çadır içi malzeme (battaniye, yatak, yastık çarşaf seti, 

ısıtıcı vb.) ve konteyner alımı harcamaları  25.000,0 1.325,6 

Depremzedelerin konaklama ve iaşe giderleri harcaması  40.500,0 2.147,4 

Tahmini Diğer Harcamalar 10.000,0 530,2 

Toplam 127.986 6.786 

Kaynak: SBB  

Depremlerin meydana gelmesiyle ilk etapta yapılan harcamalar öncelikle arama, kurtarma 

faaliyetlerinin yürütülmesine ve acil alt yapı hasarlarının giderilmesine yönelik olmuştur. Buna 

paralel olarak geçici barınma gereksinimine yönelik harcama kalemleri karşılanmıştır. Bu süreçte 

iaşe gibi acil insani ihtiyaçlar da karşılanmıştır. Söz konusu harcamalar yaklaşık 128 milyar TL’yi (6,8 

milyar dolar) bulmuştur.  

Tablo 65: Kamu Kesimi Hasar Maliyeti 

Kuruluş Milyon TL Milyon USD 

MYB 194.700 10.323 

KİT 27.049 1.434 

Mahalli İdare 17.254 915 

Özel Statülü Kuruluş 1.205 64 

Genel Toplam 240.209 12.736 

Kaynak: SBB ve ilgili kamu kurumları 

 

Kamu kurum ve kuruluşlarından derlenen verilere göre kamu kesiminin toplam hasarı 240,2 milyar 

TL (12,7 milyar dolar) olarak tahmin edilmektedir. Bu hasarın önemli bir kısmı kamu hizmet binaları 

(hastane, okullar, belediyeler vb.) ile bu tesislerde bulunan ekipmanlardan (makine teçhizat ve 

hizmet araçları) oluşmaktadır. Ayrıca, söz konusu hasarın içerisinde altyapı varlıkları da dâhildir. 

Ayrıca, özel kesime ait temel altyapı ve dağıtım tesislerine yönelik hasarların boyutu 19,3 milyar TL  

(1,0 milyar dolar) olarak tespit edilmiştir. Bununla birlikte söz konusu tutarın çok önemli bir kısmı 

firmaların elektrik dağıtım tesislerinde ve fiber/bakır şebekelerindeki hasardan oluşmaktadır. Diğer 

önemli bir hasar kaleminin ise ağıl ve ahırlarda görülen yıkımlardır. 
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Tablo 66: Toplam Maliyet- Hasar ve Acil Harcama 

Toplam Maliyet Tahmini (1) Milyar TL Milyar USD GSYH Oranı 

Acil Harcama 128,0 6,8 0,6 

        

Kamu Kesimi Hasar Tahmini (2)  242,5 12,9 1,1 

Özel Kesim Hasar Tahmini (3) 222,4 11,8 1,0 

Konut Zarar Tahmini (Acil Yıkılacak+Yıkık+Ağır ve Orta Hasarlı Konut) 1.073,9 56,9 5,0 

Ev içi Eşya Maliyeti 58,5 3,1 0,3 

Hafriyat Maliyeti (100-120 milyon Metreküp)+Konkasör (Kamu+Özel) 41,9 2,2 0,2 

        

Özel Motorlu Araç Hasarı (4) 6,1 0,3 0,0 

Ara Toplam 1.773,2 94,0 8,2 

Motorlu Taşıt Sigorta Ödemesi Maliyeti (4) 1,2 0,1 0,0 

DASK (5) 36,4 1,9 0,2 

Esnaf Gelir kaybı (6) 13,9 0,7 0,1 

        

GSYH Çıktı Kaybı (7) 130  6,9 0,6 

Genel Toplam 1.955 103,6 9,0 

(1) 01/03/2023 Tarihi itibarıyla tespit edilen hasar üzerinden yapılan tahmin. 

(2) Kamu hizmet binaları ve makine teçhizat dâhil sahadan bildirilen tutar. 

(3) Esnaf, Sanayi,  ibadethane dâhil. 

(4) SEDDK bölgesel motorlu taşıt sigorta bilgilerinden derlenmiş. 

(5) Bölgeden toplam ihbar sayısı ve hasar üzerinden DASK'tan elde edilen tahmin. 

(6) Kira geliri ve gayrimenkul sektörü gelir kayıpları ve ilgili bankacılık sektörü kayıpları hariçtir. 

(7) GSYH çıktı kaybı üzerinden cari kur ile hesaplanan zımni tutardır. 

 

Depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükün içerisinde en önemli bileşenini yüzde 54,9 

oranıyla konut hasarı oluşturmaktadır (1.073,9 milyar TL/56,9milyar dolar). İkinci ağırlıklı hasar 

kalemi ise yukarıda da ifade edildiği üzere kamu altyapısı ve hizmet binalarındaki yıkımdan 

oluşmaktadır (242,5 milyar TL/12,9 milyar dolar). Konut hariç özel kesim hasarı ise (222,4 milyar TL 

11,8 milyar dolar) diğer bir ağırlıklı hasar kalemi olarak tahmin edilmektedir. Bu kalemin içerisinde 

imalat sanayii, enerji, haberleşme, turizm, sağlık ve eğitim sektörleri ile küçük esnaf hasarı ve 

ibadethaneler yer almaktadır.  

Ayrıca, sigortacılık sektörü kayıpları ve esnafın gelir kayıpları ile makroekonomik etkiler dikkate 

alındığında, deprem yol açtığı felaketinin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükünün yaklaşık 

1.995 milyar TL (103,6 milyar dolar) düzeyinde olduğu tahmin edilmektedir. Bu büyüklüğün 2023 

yılı milli gelirin yaklaşık yüzde 9’una ulaşabileceği öngörülmektedir. 
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7 Afetlere Direnç İçin Risk Azaltım Önerileri  
Kahramanmaraş ili Pazarcık merkezli, Elbistan merkezli ve Hatay Defne merkezli depremler, afet 

risklerine karşı dirençli yerleşim alanlarının ve alt yapılar kurulmasının önemini bir kez daha ortaya 

çıkarmıştır. Depremlerde yaşanan ağır insani kayıpların yanı sıra zarar gören fiziki sermaye oldukça 

maliyetlidir. Şehirlerin tekrar faaliyete geçmesi için harcanan kaynakların yükleri de fazlasıyla 

ağırdır. Söz konusu durum, her depremde büyük kayıpların telafi edilmesine yönelik sarf edilen 

çabalar nedeniyle uzun dönemli ekonomik refah açısından da ket vurucudur. 

Bu nedenle afet risklerine karşı dirençli yaşam alanlarının ülke genelinde yaygınlaşması için çok 

boyutlu ve bütüncül bir yaklaşımla oluşturulan önlemlerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. 

Ayrıca, söz konusu tedbirlerin doğru uygulanmasında azami titizliği ön plana alan ve tüm 

paydaşların (vatandaş, yerel yönetimler, genel devlet, meslek odaları, akademik çevreler vs.) 

işbirliğine dayanan bir kültürün yaygınlaşması için sistemsel değişiklikler önerilmektedir. 

Kurumsal Kapasite 

Ülkemizdeki afet yönetimi yıllar içinde gerçekleştirilen düzenlemelerle; deprem gibi hızlı karar 

alınıp müdahale edilmesi gereken afetlerde yetki ve sorumluluğun tek elde toplanmasını sağlamak 

üzere merkezi bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Yaşanabilecek her tür ve ölçekteki afet ve acil durumlara etkin ve organize müdahalenin 

sağlanabilmesi için görev alacak kurum ve kuruluşların görev ve sorumluğunu belirleyen Türkiye 

Afet Müdahale Planı (TAMP) 2014 yılında hazırlanarak yürürlüğe girmiştir.  

TAMP, Türkiye Afet Risk Azaltma Planı ve 81 il için hazırlanan İl Risk Azaltma Planları, görev ve 

sorumlulukları farklı kurum ve kuruluşlara dağıtan çok aktörlü bir afet yönetimi yaklaşımını 

içermektedir. Ancak bu planlar her ne kadar çok aktörlü bir nitelik taşısa da; depremin aynı anda 

11 ile yaygın olması sonucunda yetki ve sorumluluğun ağırlıklı olarak merkezi yönetimin 

kontrolünde olmasının getirebileceği aksaklıkları ortaya koymuştur.  

Afetlerde ve acil durumlarda TAMP’ın uygulanmasına ilişkin yaşanan tecrübeler ışığında 

güncellenmesi gerekmektedir. 

TAMP uygulamasına ilişki sorumlulukları olan kurumların yöneticilerinin düzenli olarak 

bilgilendirilmesi (özellikle görev değişiklikleri sonrasında); bu kapsamda yetkililerle düzenli 

tatbikatların yapılması gerekmektedir. Yerelde afet müdahale sürecinin sorumluları olan vali ve 

kaymakamların bilgilerinin güncelliğinin her daim sağlanması ve farkındalıklarının artırılması yararlı 

görülmektedir.  

AFAD’ın bir koordinasyon birimi olduğu dikkate alınarak yetki ve sorumluluklarının orantılı, insan 

gücü kapasitesiyle uyumlu ve etkili bir koordinasyonu sağlayacak şekilde belirlenmesi uygun 

olacaktır.  

AFAD’ın yatay bir yapılanmaya geçmesi, yetkilerinin artırılarak herhangi bir afet anında müdahale 

kabiliyetinin hızlandırılması ve artırılması için gerekli mevzuat düzenlemesinin yapılması yararlı 

olacaktır.  
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AFAD’ın Güvenlik ve Acil Durum Koordinasyon Merkezi olanaklarından afet koşullarında daha 

etkin yararlanılması gerekmektedir.  

Kamu yönetiminde devamlılığın sağlanması ve kurumsallaşmanın gözetilmesiyle oluşmuş 

kurumsal kapasitenin korunması, afetlere hızlı müdahale edilmesinde önemli görülmektedir. 

Bununla birlikte, afet yönetimine ilişkin aksaklıkların giderilmesi için AFAD’ın yeni bir kurumsal 

yapılanma ile yetki ve sorumluluk değişiklikleri yapılması ve sistemin oturması ile zaman 

kaybetmek yerine mevcut yapılanmanın işleyişindeki eksikliklerin detaylı bir şekilde tespit edilerek 

gerekli önlemlerin alınması daha uygun olacaktır.  

Bu kapsamda, teknolojik ve yenilikçi çözümleri uzman personelin kullanımına sunan ve kurumsal 

kapasiteyi sürekli artıran çözümlere odaklanılması doğrultusunda, afet zararlarının minimize 

edilmesinde alanında uzman ve teknik personelin en yüksek kalitede ve tecrübeli kişilerden 

istihdamının sağlanması önemli görülmektedir. Hem ulusal düzeyde hem yerel düzeyde görevin 

gerektirdiği kadroların istihdamının sağlanması ve tecrübeli personelin muhafaza edilmesi için 

tedbir alınması gerekmektedir. 

Afetlerde illerdeki arama kurtarma ekiplerinin yetersiz olması halinde en yakın Arama Kurtarma 

Birlik Müdürlüğünden afet bölgesine intikal edilmektedir. Ancak, Kahramanmaraş Depreminde il 

sayısının çokluğu ve yollarda meydana gelen hasar nedeniyle gecikmeler yaşanmıştır.  

Türkiye’de yerel yönetimler daha çok afet öncesi risk ve zarar azaltma çalışmaları konusunda yapı 

denetim, imar mevzuatı ve kentsel dönüşüm gibi uygulamalara ilişkin yetki ve sorumluluklara 

sahiptir. Yaşanan felakette, en azından afetin ilk müdahale sürecine ilişkin kriz yönetimi 

aşamasında yerel düzeyde yetkilerin ve idari, teknik ve kurumsal kapasitenin artırılmasının önemi 

artmıştır.  

Yerelde yeterli müdahale, arama kurtarma, hasar tespit ve ilk yardım konularında hizmet 

verebilecek teknik personel ve uzmanın olmaması özellikle müdahale ve hasar tespiti konusunda 

sorunlar yaşanmasına neden olmaktadır.  

Belediyelerin yanı sıra, başta AFAD il müdürlükleri ile afet ve acil durum arama ve kurtarma birlik 

müdürlükleri olmak üzere merkezi kurumların yerel teşkilatlarının afetlere müdahale 

kapasitelerinin araç-gereç, bilgi birikimi ve uzmanlık bağlamında artırılarak yapısının 

güçlendirilmesi gerekmektedir.  

Kahramanmaraş depremleri; afet ve acil durum yönetiminde merkezi ve yerel kamu kurumları ile 

kamu dışı aktörler arasındaki işbirliğinin; sorumluluk, uzmanlık, bilgi, kaynak ve iletişimin 

paylaşılmasının gerekliliğini kanıtlamıştır. Afete müdahale esnasında yaşanan aksaklıklar 

değerlendirilerek olası yeni bir afet öncesinde bu aksaklıkların giderilmesine yönelik önlemlerin 

alınması ve bölgenin afet müdahale kapasitesinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu 

bağlamda; coğrafi uzaklık, illerin nüfus büyüklüğü, illerin sahip olduğu afet riskleri çerçevesinde 

aynı karakteristiğe sahip olmaması vb. hususlar dikkate alınarak her il için kardeş il/illerin 

belirlenmesine ve afet anında valilik, belediye, diğer kamu kurum ve kuruluşları ve STK’ların 

koordine edilmesine ilişkin güçlü sorumluluklar verilmelidir. 
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Afet yönetimine ilişkin mevzuatta görev ve yetki çakışması bulunan kurumlar arasındaki yetki 

sınırları birbirlerinden açık bir şekilde ayrılmalı ve afetlerde uyumlu çalışma ortamı sağlanmalıdır. 

Afetlerle ilgili mevzuatın bütüncül yaklaşımla ele alınarak güncellenmesi ve sürdürülebilir afet risk 

yönetimi yasası altında bir araya getirilmesi ve afet esnasında ve sonrasında yapılan müdahale 

çalışmalarının etkinliğinin artırılması için kurumsal yetki ve sorumluluklar ile koordinasyon 

mekanizmalarının yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.  

Afet yönetiminin tüm aşamalarında sorumlulukları olan kurumlarda tecrübeli personelin sıklıkla 

değişimi de bilgi birikimi ve kurumsal hafızanın oluşmasının önünde bir engel teşkil etmekte ve 

afetlerin etkin olarak yönetilmesini güçleştirmektedir. Afetle ilgili tüm personelin düzenli olarak 

nitelikli eğitimler alması önem taşımaktadır. Bu kapsamda; DSİ, OGM, KGM gibi araç ve makine 

parkına sahip kurumların personeline afet anında nasıl müdahale edileceğine yönelik düzenli 

eğitimlerin verilmesi faydalı olacaktır. 

Arama-kurtarma çalışmalarının yürütülmesinde teknik yeterliliklerin yanı sıra afetzedelerle doğru 

iletişimin kurulması, afetzedelere doğru ve güvenilir yönlendirmelerin yapılması, duygu 

kontrolünü de içeren profesyonelliğin gözetilmesi, yetkililere doğru ve güncel bilgi akışını 

sağlayabilecek saha koordinatörlerinin yetkilerinin net belirlenmesi gerekmektedir.  

Afetlerle ilgili verilecek eğitimlerin standartlarının belirlenmesi ve sertifikasyon sistemine geçilmesi 

önem taşımaktadır.  

Müdahalede kullanılan, zarar gören veya sarf edilen ekipman ve malzemelerin tekrar tedarik 

edilerek olası bir afete hazır hale getirilmesi ve zarar görmeden uzun süreli depolanmalarının 

sağlanması gerekmektedir. 

Dayanıklı Yerleşim Alanları 

Jeolojik etüt ve mikro bölgeleme çalışmalarıyla afet riskleri dikkate alınarak şehirlerin tarihi, sosyal, 

kültürel dokuları ve sektörel gelişme stratejileri doğrultusunda mekânsal planlar yeniden yapılmalı, 

zemin özelliği dikkate alınarak imara kapatılacak yerler belirlenmelidir.  

İmar mevzuatı çoklu afet riskleri dikkate alınarak planlama, uygulama, denetim ve yaptırım 

konuları itibarıyla tekrar ele alınmalı, Mekânsal Planlama Yapım Yönetmeliği risk azaltım (sakınım) 

kriterlerine göre geliştirilmelidir. 

Olası yeni bir afet ve acil durumunda kullanılacak yeterli ve nitelikli toplanma ve barınma 

alanlarının olması sağlanmalıdır. Toplanma alanlarının afet anında ihtiyaç duyulacak altyapı ve üst 

yapı imkânlarına sahip olarak hazır tutulması önemlidir. 

Deprem sonucunda ortaya çıkan zararlara ilişkin alt kırılımlı verilerin sağlıklı bir şekilde derlenerek 

geleceğe yönelik planlamalarda kullanılmak üzere ilgili kurumlarla paylaşılması gerekmektedir.   

Deprem sonrası yeniden yapılacak kamu binalarının mekânsal olarak birbiriyle bağlantısını 

sağlayacak şekilde konuşlandırılması gerekmektedir. 

Jeolojik–jeoteknik ve mikro bölgeleme etüt raporlarında imar planlarında risklerin azaltılması için 

yapılacak çalışmalar/müdahaleler kapsamlı olarak belirtilmelidir (örn. Yerleşime uygunluk 

durumuna göre yapı kat sayılarının belirlenmesi). 
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Birinci derece ve ikinci derece deprem bölgelerinde ve sel vb. afet riski yüksek olan alanlardaki 

yerleşim birimlerinde imar planlama ve uygulama çalışmalarında yerel yönetimlerin yetkileri 

gözden geçirilmeli, bu kapsamda hatalı plan tadilatlarına ilişkin plan müelliflere yönelik cezai 

yaptırımları gözden geçirilmelidir.  

Afetlere dirençli bir kentsel planlamanın oluşturulabilmesi için şehrin sistemsel işleyişine ve 

mekânsal kurgusuna yönelik kararlar ulaştırma planlarıyla uyumlu şekilde alınmalıdır. 

İmar Kanunu kapsamında valilikler ya da belediyeler tarafından verilebilen yapı ruhsatının alınma 

sürecinin merkezi bir kuruluş ya da ilgili Bakanlığın denetimine tabi olacak şekilde yeniden 

yapılandırılması önem arz etmektedir.  

Bu kapsamda, yerel yönetimlerin imar yetkilerinin özellikle 1. ve 2. derece deprem bölgeleri başta 

olmak üzere afet riski yüksek yerleşimlerde gözden geçirilmesi, bu yerleşimlerde teknik 

kapasitenin ve kararların daha güçlü ve etkin kılınması, mevzuatın bilimsel ilkeleri, risk azaltım 

kriterlerini değiştirici müdahale yetkisini içerek şekilde güçlendirilerek kamu yararı odaklı kılınması, 

hızlı ve etkin sonuçlar için kentsel verileri içeren bilgi sistemlerinin acil şekilde tamamlanması, yer 

bilimsel etütlerin sonuç verilerinin mekânsal planlara aktarılması ve afet riski öncelikli yerleşimlerde 

etüt sonuçlarının yapılaşma kararlarında bağlacı olması, etütlerde belirtilen yasaklama ve 

önlemlere ilişkin koşulların sonraki aşamalarda izlenmesi ve denetlenmesine ilişkin yasal ve idari 

mekanizmaların oluşturulması gerekmektedir. 

Kentsel Dönüşüm 

Kentsel dönüşümün hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için mevzuat risk durumuna göre 

önceliklendirmeyi esas alacak şekilde yeniden ele alınmalı, uygun finansman modelleri 

geliştirilmelidir. 

Deprem sonrasında tahmin ve risk analizlerine yönelik yapay zekâ temelli ileri sismik veri işleme 

ve analiz teknolojilerinin geliştirilmesi ve sismik veriler de dikkate alınarak deprem bölgesinde 

büyük veriye dayalı yapay zekâ ve nesnelerin internet temelli hasar tahmin ve erken uyarı 

sistemlerinin geliştirilmesi önemli görülmektedir.  

Dayanıklı Yapılar 

Öncelikle, ülkemizdeki yapı stokunun kalite ve risk durumunun niteliğine göre tespitinin yapılarak 

yüksek risk taşıyan yapıların öncelikli olarak dönüşümünün sağlanması gerekmektedir.  

Yapı stokunun dayanıklılığı için başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelinde yapı kayıt 

belgesi alan yapıların risk durumu sorgulanmalıdır. Kaçak yapıların tespiti gerçekleştirilmeli, kaçak 

yapılara yönelik yaptırımlar (alınıp, satılmasının yasaklanması vb.) güçlendirilmeli ve kaçak yapı 

sayısının artışı önlenmelidir. Binaların performans seviyelerine göre periyodik olarak muayene ve 

denetiminin yapılmasına yönelik usul ve esaslar geliştirilmesi binaların sağlamlığının düzenli 

takibinin yapılabilmesi için faydalı olacaktır. Binalarda yapı sağlığı izleme sistemlerinin 

yaygınlaştırılarak kullanılması önem arz etmektedir.   

Yeni yapılacak ve mevcut tüm kritik altyapılarla ilgili tahmin ve erken uyarı modelleri ile acil 

müdahale sistemleri geliştirilerek uygulanmalıdır. 
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Mevzuata uygun dayanıklı yapıların inşa edilmesinin en önemli unsurlarından biri de yapı 

denetimidir. Bu kapsamda, yapı denetim firmalarının ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak 

sınav ve değerlendirmelerle düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlayan bir sistemin 

geliştirilmesi gerekmektedir. Uzmanlık gerektiren bir süreç olan yapı denetim hizmetlerinin 

kalitesinin artması için denetim personeline yönelik uzmanlık eğitim programlarının oluşturulması 

ve yetkinliğin belgelendirilmesi ihtiyacı bulunmaktadır. 

Deprem bölgelerinde yeniden inşa edilmesi planlanan yapılarda bir mühendisin sorumlu olarak 

çalışabilmesi için gerekli olan şartların yanı sıra deprem özelinde bilgi düzeyi, teknik mevzuatı 

uygulama ve tasarım tecrübelerinin ölçüldüğü bir sınavla değerlendirmeye tabi tutulması 

gerekmektedir. Mühendis ve mimarların mezuniyet sonrası edindikleri mesleki deneyim esas 

alınarak deprem riski bulunan iyi ülke örnekleri çerçevesinde sertifikalandırma sürecinin 

oluşturulması faydalı olacaktır. Benzer şekilde, müteahhitlik hizmetlerinin sunumunda teknik 

kapasitenin ve tecrübenin dikkate alınması için gereken tedbirler belirlenmelidir.  

Krediye konu olabilecek konutların e-devletten tapu sahibince erişilebilir ve banka ya da satın 

almak isteyenle paylaşılabilir durumda olan "kimlik" bilgisine sahip olması zorunluluğunun 

getirilmesi faydalı bir uygulama olacaktır. 

İyileştirme 

Afet bölgelerindeki ekonomik ve sosyal hayatın biran önce normale döndürülmesi, daha gelişmiş 

ve risklere karşı dirençli hale getirilmesi için kapsamlı ve bütüncül bir planlamanın yapılması 

zorunludur. İyileştirme faaliyetlerinin münferit tedbirler yerine bütüncül bakış açısıyla katılımcı ve 

şeffaf bir anlayışla hazırlanan ve somut hedefleri olan tek bir ana plan çerçevesinde merkezi bir 

kurumun koordinasyonunda yürütülmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, planlama çalışmalarında, 

önceliklerin ve geleceğe yönelik ihtiyaçların tespiti için kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, 

akademisyenlerin ve STK’ların içinde yer aldığı teknik bir heyet faydalı olabilecektir. 

Depremden etkilenen alt ve üst yapıların hasar tespit çalışmaları standartlara uygun şekilde ve 

tecrübeli uzman teknik personel tarafından yürütülerek hızla tamamlanmalı, yeniden inşa 

çalışmalarına ilişkin önceliklendirme yapılmalıdır.  

Finansman 

Depremin yol açtığı zararların giderilmesine yönelik finansal ve mali araçların çeşitlendirilmesi ve 

geliştirilmesi, finansal kaynakların etkin kullanımı için bütüncül bir planlama yapılmalıdır. Afetlerin 

yol açtığı finansal yükün hafifletilmesi açısından tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet 

sigorta mekanizmasının geliştirilerek başta deprem bölgesi olmak üzere ülke genelinde 

yaygınlaştırılması ve afet sigortası beyanı ve ödemesinin etkin takibinin sağlanması elzemdir. Kamu 

altyapı ve üstyapı varlıklarının da sigortalanabilmesine yönelik sistemlerin geliştirilmesi ve mevzuat 

düzenlemesi gerekmektedir.   

Yerel yönetimlerin afet risklerini azaltmaya yönelik ayırdıkları ödeneğin etkin kullanımını 

sağlayacak düzenlemeler yapılamasına ihtiyaç duyulmaktadır.  
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Gerek bireylerin gerekse de firmaların sigorta kapsamlarının genişletilmesi suretiyle sigortalı ve 

sigortasız zararlar arasındaki mali fark kapatılarak kamu kesimi ile risk paylaşımının sağlanması 

gerekmektedir.   

Bilgi Sistemleri 

Farklı kamu kurumlarınca geliştirilen bilgi sistemlerinin entegre çalışabilmesinin afet yönetiminde 

kritik öneme sahip olduğu gözlenmiştir. Afet yönetimi sürecinde hemen her türlü bilgiye hızlı bir 

şekilde ulaşılması kritik önemi haizdir. Bu süreçte doğrudan fayda sağlayabileceği değerlendirilen 

bilgi sistemleri şunlardır:  

 Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AFAD) 

 Mekansal Adres Kayıt Sistemi (İçişleri Bakanlığı) 

 Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (ÇŞİDB) 

 e-Belediye (İçişleri Bakanlığı ile ÇŞİDB) 

 Seferberlik Kaynak Planlama Sistemi (SEKAPS) 

 Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 

 Yer bilimsel Etüt Bilgi Sistemi (ÇŞİDB) 

Söz konusu sistemlerdeki verilerin birbirleriyle ilişkilendirilerek, ortak standartlarda üretilmesi ve 

kendi aralarında paylaşımı ve bu suretle bütüncül karar destek sistemi altyapısı oluşturulması 

sağlanmalıdır. 

AFAD bilgi sistemlerinin, afet anlarında afetin türüne ve büyüklüğüne bağlı olarak; ilgili kamu 

kurumları, STK’lar, özel sektör kuruluşları, kamu ve sivil inisiyatiflere ait afet müdahale güçleri, afet 

gönüllüleri, afetten etkilenenler ve ailelerini de içine alan paydaşların afet yönetimi sürecine dâhil 

olabileceği şekilde genişletilmesi gerekmektedir. Afet anında paydaşlar ve toplum ile iletişimin 

sağlanabilmesi için afet yönetim sisteminin sosyal medya kanalları, internet sayfaları, haber 

ajansları, GSM operatörleri gibi kanalları kullanabilmesi gereklidir. Afet ile mücadele için gerekli 

insan kaynağının rol ve sorumluluklarının belirlenerek doğru bölgelere yönlendirilebilmesi, gerekli 

ihtiyaç malzemelerinin nereden temin edilip hangi bölgelere yönlendirileceğinin belirlenmesini 

sağlayacak yapay zekâ özelliklerine de sahip bir karar destek sistemi oluşturulmalıdır. 

Yapılan çalışmaların hızlandırılmasına yönelik olarak afet anlarında ivedilikle kullanılabilecek, diğer 

zamanlarda ise ülkemizin ortofoto ihtiyacını karşılayabilecek şekilde hava fotoğrafı ve uydu 

görüntülerinin teminini sağlayacak araçlar güçlendirilmelidir. Bu kapsamda, söz konusu 

görüntülerin temin edilmesinden sorumlu olan Harita Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü’nün kapasiteleri artırılmalıdır. İlgili kurumların kapasitelerinin yetmediği çok acil 

durumlarda, hızlıca veri temin edilebilecek yabancı kaynaklarla afet öncesinde işbirliği tesis 

edilmelidir. 

Yenilikçi teknolojilerin deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarında etkili olduğu gözlenmiştir. 

Örneğin zayıf ses dalgalarının algılanması veya ısı sensörlü cihazlar yardımıyla göçük altındaki 

kişilerin yerinin tespiti, sensörlü cihazlarla afetlerin erken teşhisi, uydu görüntülerini mobil 

telefonlara göndererek anlık hasar tespiti yapılması, kayıpların teşhisine yönelik yüz tanıma ve 

eşleştirme yazılımı kullanılması gibi hususlarda teknolojinin sunduğu önemli imkânlar 

bulunmaktadır. Bu teknolojik ürünlerin bir kısmının TÜBİTAK, üniversiteler ve savunma sanayi 
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şirketleri tarafından geliştirildiği/kullanıldığı bilinmektedir. Deprem öncesi, deprem anı ve deprem 

sonrasında kullanım potansiyeli bulunan ileri ve yerli teknolojik ürünlerin geliştirilmesine yönelik 

Ar-Ge ve girişimcilik projelerinin desteklenmesi ve geliştirilen teknolojik ürünlerin başta AFAD 

olmak üzere ilgili kurumların envanterine kazandırılması sağlanmalıdır. Ayrıca afetzedelere yönelik 

barınma ve gıda/su teminine (hijyenik depolama teknolojileri vb.) yönelik yenilikçi projelerin ve 

girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi de önemli görülmektedir.   
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Ekler  

Yöntem 
Makroekonomik etkilerin maliyet hesabına dönüştürülmesinde SBB kısa dönemli tahminler ile 

SBBMAKRO makroekonometrik modeli eşanlı kullanılmıştır.  

Birinci yaklaşımda konjonktürel veriler analiz edilirken deprem öncesi tarım, sanayi, hizmetler, dış 

ticaret verilerindeki eğilimler baz olarak alınmıştır. Bu süreçte deprem bölgesinin söz konusu 

sektörlerdeki milli gelir içerindeki ağırlığı ve toplam arz ve toplam talep açısından ağırlıkları da 

dikkate alınmıştır. Petrol fiyatları, yurtiçi tüketici ve üretici fiyatları ile beklenen kur, tahminlerde 

dışsal olarak veri olarak kullanılmıştır. Diğer taraftan deprem bölgesinden gelen öncü veriler 

ışığında tahmin gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede deprem bölgesindeki olası üretim kaybı, ihracat 

kaybı ve turizm hareketlerinin zayıflamasının büyümeyi aşağı yönlü etkilemesi beklenirken, 

yeniden yapılanmanın inşaat sektöründe belli düzeyde canlanma yaratacağı ancak ithal talebinin 

sınırlı kalacağı tahmin edilmiştir. Fiyatlar genel seviyesinin ise kira ve konut talebi de dahil olmak 

üzere bir süre yukarı yönlü seyredeceği öngörülmüştür. Kamu maliyesi tarafında ise; deprem 

nedeniyle yapılan acil cari harcamaların bütçeye getirdiği yükler ve beklenen harcamalar kayıp 

olarak sisteme eklenmiştir. Varsayımlar ve patikalar genel denge yaklaşımı ile topluca 

değerlendirilerek GSYH’daki öngörülen azalış, makroekonomik kayıp olarak kabul edilmiş ve 

parasal olarak ifade edilmiştir. 

İkinci yaklaşımda depremin potansiyel çıktı üzerindeki etkileri üretim fonksiyonu yaklaşımıyla çeşitli 

senaryo analizleri gerçekleştirilmiştir. Kullanılan ekonometrik model, üretim faktörlerinden 

kapasite kullanım oranıyla düzeltilmiş sermaye stoku ve istihdam değişkenleriyle çalışmaktadır.  

Birinci senaryo kapsamında baz senaryoya göre sermaye stokunda ortalama olarak yüzde 1,3 

erimeye ek olarak kapasite kullanım oranı yaklaşık 1 puan düşerken istihdamın yaklaşık yüzde 0,9 

oranında azalması öngörülmektedir. İkinci senaryo kapsamında ise deprem bölgesinin yeniden 

imarı ile deprem bölgesindeki ekonomik aktivitenin yeniden başlamasıyla birlikte, milli gelir 

kaybının bir miktar telafi edilebildiği, ülke genelinde görülebilecek üretim artışına paralel olarak 

kapasite kullanım oranındaki kaybın bir miktar telafi edileceği varsayılmıştır. 

Model Varsayımları 

 Depremde özellikle Kahramanmaraş ve Hatay’da yıkılan bina sayısının diğer illere oranla 

daha yüksek bir oranda olduğu dikkate alınmıştır. 

 Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Bina Hasar Kestirimi Ön Raporuna göre 

Kahramanmaraş’ta binaların yaklaşık yüzde 40 oranında yıkıldığı veya orta/ağır derecede 

hasar aldığı tahmin edilmiştir.  

 Bu kapsamda sermaye stokunda meydana gelebilecek kaybın boyutu hesaplanırken en 

çok hasar gören Hatay, Kahramanmaraş illeri sermaye stokunun yüzde 40 oranında zarar 

gördüğü, Adıyaman, Gaziantep ve Malatya’nın yüzde 20, Adana, Osmaniye ve Kilis’in 

yüzde 10, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Elazığ’ın sermaye stokunun ise yüzde 5 oranında zarar 

gördüğü varsayılmıştır.  
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 İllerin sermaye stoku tahmin edilirken ekonomi geneli sermaye stoku serisi illerin reel 

GSYH içindeki paylarına göre dağıtılmıştır. Toplam sermaye stokunun yüzde 77 oranında 

bina ve altyapı stokunu içerdiği varsayımı yapılmıştır. 9 

 Her sektörün eşit oranda sermaye stoku ve istihdam kaybı yaşayacağı varsayılmıştır. Bu 

varsayım daha sonraki aşamalarda hasarın sektörel boyutuna göre güncellenebilecektir. 

 Deprem bölgesinde bazı imalat sanayii firmalarının üretime ara verebileceğinden yola 

çıkarak kapasite kullanım oranında düşüş öngörülmüştür. Ancak deprem bölgesi 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere hem komşu illerin hem de ülke genelinde üretimin artması 

ihtimali nedeniyle ortaya çıkabilecek olumlu etki de dikkate alınmıştır.  

Bu çerçevede, ilk senaryoda sermaye stoku yüzde 1,3↓, kapasite kullanım oranı yüzde 1↓, 

istihdam artışı yüzde 0,9↓ sonucu elde edilmektedir. İkinci senaryo kapsamında ise, deprem 

bölgesinin yeniden imarı ile deprem bölgesindeki ekonomik aktivitenin yeniden başlamasıyla 

birlikte milli gelir kaybının bir miktar telafi edilebildiği, ülke genelinde görülebilecek üretim artışına 

paralel olarak kapasite kullanım oranındaki kaybın bir miktar telafi edileceği varsayılmıştır. 

(sermaye stoku yüzde 1,3↓, kapasite kullanım oranı yüzde 0,8↓, istihdam artışı yüzde 0,8↓, ilave 

sabit sermaye yatırım artışı 10 puan ↑) 

Sanayi İşletmelerinde Hasar Tespit Tahmini 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde sanayi işletmelerinin hasar tespiti amacıyla Sanayi Sicil Bilgi 

Sistemi’ne kayıtlı firmalardan il-ölçek ve sektör bazında belirlenen firmalarla hem yüz yüze hem 

de telefon yoluyla anket uygulanmıştır. 

Bu çerçevede; 2398’i yüz yüze, 6201’i telefon yoluyla olmak üzere toplam 8599 firmaya anket 

uygulanmıştır. Yapılan ankette; firmanın elektrik, doğalgaz, su, telefon ve internet altyapısı durumu 

ve zararını, bina hasar durumu ve kapalı-açık alanlarını, makinelerin kullanılabilirlik durumu ve 

hasarlarını ve hammadde ve hazır ürün toplamı olarak stok zararlarını sorgulayan toplam 22 

sorudan oluşan form kullanılmıştır. 

Tüm altyapı hasar tutarları toplam olarak il bazında hesaplanmıştır. 

Bina Hasarı Tahmin Hesaplamaları:  Bina hasarı hesaplamalarında binanın kapalı alanı (m2) ve hasar 

durumu (yıkılmış, ağır hasarlı, orta hasarlı, az hasarlı ve hasarsız) dikkate alınmıştır. Maliyet 

tutarında ise Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının 2023 Yılı Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri Tebliğ’inde belirtilmiş olan tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler için belirlenen 

3.200 TL’lik birim m2 fiyatı mikro ve küçük ölçekli işletmeler; sanayi tesisleri (donanımlı atölyeler, 

imalathaneler, dökümhane) için belirlenen 4.600 TL’lik birim m2 fiyatı orta ölçekli işletmeler ve 

entegre sanayi tesisleri için belirlenen 6.825 TL’lik birim m2 fiyatı ise büyük ölçekli işletmeler için 

hesaplamalarda kullanılmıştır. Buna göre; 

 Bina hasarsız ise bina hasarı 0 TL olarak alınmıştır. 

 Bina hasarı, az hasarlı olarak belirtilmiş ise; bina alanı*firmanın ölçeğine göre birim m2 fiyatı 

*0,25 hesaplaması maliyet tahmini için kullanılmıştır. 

                                                 
9 Penn Dünya Tablosu tahminleridir. https://www.rug.nl/ggdc/productivity/pwt/?lang=en 
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 Bina hasarı, orta hasarlı olarak belirtilmiş ise; bina alanı*firmanın ölçeğine göre birim m2 

fiyatı *0,50 hesaplaması maliyet tahmini için kullanılmıştır. 

 Bina hasarı, ağır hasarlı veya yıkılmış olarak belirtilmiş ise; bina alanı*firmanın ölçeğine göre 

birim m2 fiyatı *1 hesaplaması maliyet tahmini için kullanılmıştır. 

Tüm bina hasar tutarları toplam olarak il bazında hesaplanmıştır. 

Makine Hasarı Tahmin Hesaplamaları: Makinelerin kullanılabilirlik durumuna göre toplam makine 

hasarı hesaplaması yapılmıştır. Makine hasarı sorusuna TL tutarı şeklinde verilen yanıtlar maliyet 

hesaplamasına doğrudan dahil edilmiştir.  

Tüm makine hasar tutarları toplam olarak il bazında hesaplanmıştır.  

Stok Zararı :Tüm stok zararları toplam olarak il bazında hesaplanmıştır. 

Belediye Hizmetleri - Enkaz Kaldırma Maliyet Hesaplaması 

Enkaz Kaldırma Toplam Maliyeti = Enkazın Kaldırılarak Bertaraf Tesisine Götürülmesi Maliyeti 

+ Enkazın Bertaraf Tesisinde Depolanması Maliyeti 

Diğer taraftan bağımsız bir birim için enkazın kaldırılarak bertaraf tesisine götürülmesinin 

tahmini maliyeti olarak alınan 37.500 TL’nin hesabı ise aşağıda yer almaktadır;  

37.500 TL (Bağımsız bir birim için geri dönüşümsüz maliyet)  

5 Katlı 2 daire oturumlu 10 konuta sahip 120’şer m²’den 1.200m² inşaat alanına sahip bir yapı 

için hesaplama yapılmıştır. Ekskavatör (kepçe) iş makineleri ile yıkım yapılacak olup bir bina 

için enkaz kaldırma işleminin tahmini 1 ay süreceği düşünülmektedir. Söz konusu 5 Katlı 

binanın 600m³ enkaz üreteceği ve bunun ise 1.500 ton enkaz oluşturacağı düşünülmektedir. 

Bu durumda;  

4 İşçi x 1.000₺ (SGK, İaşe Dahil) 4.000₺ x 20 Gün = 80.000₺  

2 Makina x 7.500₺ (Yakıt ve Operatör Dahil) 15.000₺ x 15 Gün = 225.000₺  

30 Kamyon Enkaz x 1.500₺ = 45.000₺ 

Diğer Giderler 25.000₺  

Bir Bina İçin Geri Dönüşümsüz Toplam Maliyet = 375.000₺  

Bir Konut İçin Geri Dönüşümsüz Toplam Maliyet = 375.000₺ / 10 = 37.500₺ olarak 

hesaplanmaktadır. 

27.500 TL (Bağımsız bir birim için geri dönüşümlü maliyet)  

5 Katlı bina için 15 ton demir hurdası geri dönüştürülebilir olup 5.000₺ x 15 ton = 75.000₺, 

diğer malzemeler (kapı, pencere, kablo vs.) 25.000₺ olmak üzere toplamda 100.000₺ hurdadan 

gelir elde edileceği düşünülmektedir. Bu durumda geri dönüşüm geliri hizmetli firmaya verilir 

ise 5 katlı bir bina için enkazın kaldırılarak bertaraf tesisine götürülmesinin tahmini maliyeti 

375.000₺ - 100.000₺ = 275.000₺ olarak hesaplanmaktadır. 

Bir Konut İçin Geri Dönüşümlü Toplam Maliyet = 275.000₺ / 10 = 27.500₺ olarak 

hesaplanmaktadır. 
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