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Ali Ekber Yıldırım, 
“Deprem bölgesi 
açısından baktığımızda 
Türkiye'nin tarımsal 
üretimi için arazi olarak 
%15, %20 civarında bir 
alanı kapsıyor. Bazı 
kaynaklar bunu %15 
olarak, bazıları da %20 
olarak söylüyor ama 
baktığımızda bitkisel 
üretimdeki değeri %20. 
Yani Türkiye'de üretilen 
toplam bitkisel üretimin 
%20'sini bu iller karşılıyor. 

İtalya'da ve Avrupa'nın 
belli bölgelerinde çok 
ciddi bir kuraklık var. Bu 
önümüzdeki nisan mayısa 
doğru çok daha net belli 
olur. Birleşmiş Milletler 
Gıda ve Tarım Örgütü 
FAO bu konuda uyarılarda 
bulunuyor. Eğer ki 
dünyada da kuraklık 
olur bu ürünlerde üretim 
azalırsa fiyat çok yükselir. 
Türkiye üretemediği 
zaman pahalıya almak 
zorunda kalır.” 4’TE

DEPREM BÖLGESİNDE TARIM DA 
ENKAZ ALTINDA

Yıldırım, 
“Bitkisel 

üretimdeki 
değeri %20, 

büyükbaş 
hayvan 

varlığının 
%12'si, 

küçükbaş 
hayvan 

varlığının da 
%16'sı  bu 
bölgeden 

karşılanıyordu”

AHLAK VE 
DURUSTLUK
EROZYONU

Ben Haber Genel Ya-
yın Yönetmeni Erol 
Yaraş, Türkiye'yi sar-
san büyük depremin 
ardından  
konuyu  
farklı bir  
açıdan  
değerlendirdi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık deprem 11 ilde büyük yıkımlara yol açtı. 
Depremin ardından binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken, hayatta kalanlar 
da yaralarını sarmaya çalışıyor. Peki, depremden nasıl ders çıkarmak gerekiyor?

BOŞ TARTIŞMALAR YAPMAYALIM! 
DEPREM bölgesinden ekrana gelen görüntüler 
karşısında acı, felaket, enkaz, çöküntü kelimelerinin 
yaşadıklarımızı anlatamayacağını ifade eden Yaraş, 
“Türkiye, enkaz altında kaldı deniliyor. Bana göre, 
enkaz altında ahlak ve dürüstlük kaldı.  Yapılan tar-
tışmalar neredeyse içi boş diyebileceğim tartışmalar. 
Bunların hepsini bir kenara bırakmak lazım.” dedi. 

TÜRKİYE NASIL  
DÜZELECEK?
YARAŞ, “Deprem 
bölgesinde sapasağlam 
ayakta kalan bina-
lar var. O binalar da 
mevcut yönetmeliklere 
göre yapıldı. Neden 
yıkılmadı? Bırakın 

yıkılmayı tabaklar yerinden oynamadı. Burada 
esas çöken ahlak ve dürüstlük kavramıdır. Türkiye, 
yönetmeliklerin değil “AHLAK VE DÜRÜSTLÜK 
EROZYONU”nun altında kaldı.Türkiye uzun süre-
dir ahlak erozyonunu yaşıyor. ” EROL YARAŞ 3’TE

YORGANCILAR, “Bu iki ilimi-
zin diğer illere kıyasla görece daha az 
etkilendiğini görmekteyiz. Özellikle, 
OSB’lerde ciddi bir hasar olmaması, 
sanayinin ve ekonominin 99 depremi 
kadar yara almayacağı öngörüsünü 
doğruluyor. Ancak, hem hayatını 
kaybedenler, hem kentleri terk edenler-
den kaynaklı işgücü kaybı gündemde. 
Veya bir süre kayıplarının acısı ve hasar 
gören evlerinden dolayı işe gitmeme 
söz konusu. Tüm bu sebeplerden dolayı 
üretimin aksaması çok mümkün. İşgü-
cünün bölgede kalması için özel teşvik-
lere de ihtiyaç olacaktır.” dedi. 6’DA

DEPREM BÖLGELERİNDE
ÜRETİMDE BÜYÜK SORUN!
EBSO Yönetim Ku-

rulu Başkanı Ender 
Yorgancılar, bü-

yük deprem fela-
ketinin üzüntüsünü 

yaşadıklarını dile 
getirirken, dep-

remden etkilenen 
illerimizden sana-

yisi güçlü yapısıyla 
özellikle Gazian-
tep ve Adana’nın 
ön plana çıktığını 

söyledi. 

ÇİĞLİ’DE DAYANIŞMA  
SEFERBERLİĞİ SÜRÜYOR

MENDERES BELEDİYESİ  
DEPREMZEDELERİN YANINDA

BAŞKAN Utku Gümrükçü’nün çağrı-
sıyla depremin ilk gününde başlatılan 
dayanışma seferberliği iş insanları, 
esnaflar, sivil toplum kuruluşları, der-
nekler ve Çiğlili vatandaşların katkıla-
rıyla hız kesmeden sürüyor. Deprem 
bölgesine gıda, giyim, ilaç, yakacak vb. 
eşyaların taşındığı 35 dayanışma TIR’ı 
gönderildi. 7’DE

Menderes Belediyesi, 6 Şubat’ta gerçekleşen 
büyük deprem felaketi sonrası İzmir’e gelen 
aileleri en iyi şekilde ağırlayarak yanlarında 
oluyor. Menderes Belediye Başkan V. Erkan 
Özkan, “Depremzedelerimizin dün olduğu 
gibi, bugün de yarın da yanlarındayız” 
dedi. Menderes Belediyesi, yaşanan deprem 
felaketinin ardından ilçeye gelen depremze-
delerin her alanda yanlarında oluyor. 2’DE

BORNOVA'DAN  
SICAK EL UZANDI 

15 TIR yardım malzemesini deprem 
bölgesine gönderen, 500’ünün ko-
naklaması için gerekli organizasyonu 
yapan Bornova Belediyesi, alanlarında 
uzman 150 personeli, 7 araç ve iş ma-
kinesiyle çalışmalara destek olurken, 
afet bölgesine toplam 12 bin kişilik 6 
çadır kent kurmak için hazırlıklarını 
da tamamladı. 6’DA

BİR Kira Bir Yuva kampanyası, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi ve İhtiyaç Ha-
ritası tarafından ortak bir şekilde baş-
latılmıştır. Kahramanmaraş depremi 
sonrası evlerini kaybetmiş depremze-
deler için kira desteği sağlamak ya da 
boş evlerini kullanıma açmak isteyen 
vatandaşları buluşturmak adına başla-
tılan bir yardım kampanyasıdır. 

BİR KİRA BİR YUVA
YARDIM KAMPANYASI

HATAY, Kahramanmaraş, Gazian-
tep ve Adıyaman’da incelemelerde bu-
lunan Konak Belediye Başkanı Abdül 
Batur, Konak Belediyesi’nin bölgeye 
sağladığı desteğin, yardımseverlerin 
de katkılarıyla 7 milyon TL’yi aştığını 
açıkladı. 4’TE

KONAK'TAN  
7 MİLYONLUK YARDIM


