
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Hızlı İhtiyaç Analizi:  
Şubat 2023 Depreminin Türkiye'deki 
Suriyeli KOBİ'ler Üzerindeki Ani Etkisi 
 

1 Mart 2023 



1 

Hızlı İhtiyaç Analizi: Şubat 2023 Türkiye Depremi  

Mart 2023 

Önsöz ve Teşekkürler 
Bu rapor Building Markets tarafından hazırlanmış ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti tarafından sağlanan fon 

sayesinde hazırlanması mümkün olmuştur. Saha araştırması ve veri toplama işlemleri, Program Hizmetleri Ülke 

Direktörü Nuri Bora Arıcan liderliğindeki Building Markets Türkiye personeli tarafından yürütülmüştür. Araştırma ve 

Etki Danışmanı Allison J. Anderson tarafından araştırılmış ve yazılmıştır. Veri Analizi İstatistikçisi Zonglong Chen, veri 

analizine liderlik yapmıştır.  

 

Bu rapor, 6 Şubat 2023'de Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremden etkilenen bölgelerde faaliyet gösteren Building 

Markets Türkiye ağındaki Suriyelilere ait küçük ve orta ölçekli (KOBİ) işletmelere ilişkin hızlı bir ihtiyaç analizinin 

sonuçlarını paylaşmaktadır. Hızlı ihtiyaç analizi, depremin KOBİ'ler, iş operasyonları ve en acil ihtiyaçları üzerindeki 

etkisini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, Building Markets'in ve depreme müdahale ve toparlanmaya odaklanan 

diğer paydaşların, depremin hemen ardından KOBİ sahipleri, çalışanları ve aileleri için gerekli desteğe öncelik 

vermelerine yardımcı olacaktır. Ayrıca, KOBİ'lerin insani yardım ve kurtarma çalışmalarını destekleme konusunda 

hangi potansiyele sahip olabileceklerini de vurgulayacaktır.  

 

Building Markets, iş yaratmayı ve kapsayıcı büyümeyi teşvik ederek acil sosyal zorlukların üstesinden gelmek için 

küçük işletmelerin dönüştürücü gücünü ortaya çıkaran, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur. 2004 yılında kurulan 

Building Markets, rekabetçi yerel KOBİ'leri buluyor, geliştiriyor ve tedarik zincirleriyle ve yatırımla buluşturuyor. Bu 

modeli kullanan Building Markets, 27.500'den fazla KOBİ'yi destekledi, bu işletmelerin 1.39 milyar dolar tutarında 

sözleşme ve 22 milyon dolar tutarında kredi ve yatırım kazanmalarına yardımcı oldu ve Ürdün, Myanmar, Afganistan, 

Liberya ve Haiti gibi çeşitli pazarlarda 74.500'den fazla iş imkanı yaratılmasına yardımcı oldu. Building Markets, 2016 

yılından bu yana Türkiye'de Suriyelilere ait ve Suriyelileri istihdam eden işletmeleri destekleyerek, ülke çapında 

2.500'den fazla KOBİ'den oluşan bir ağ yarattı. 

 

Kapak fotoğrafı Building Markets çalışanları tarafından çekilmiştir. Bu raporda yer alan diğer fotoğraflar Building 

Markets tarafından çekilmiş veya yayında kullanım için doğrudan işletme sahipleri tarafından sağlanmıştır. İşletme 

sahipleri, hikayelerinin ve resimlerinin bu rapora dahil edilmesine izin vermiştir. 

 

Building Markets, bu rapora zamanları, deneyimleri ve bilgileriyle katkıda bulunan işletme sahiplerine ve diğer 

paydaşlara minnetle teşekkür eder. Her tür geri bildirim veya sorunuzu newyork@buildingmarkets.org adresine 

gönderebilirsiniz. 
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1. Arka Plan ve Bağlam 
6 Şubat 2023'te, Türkiye'nin güneyinde meydana gelen bir dizi yıkıcı deprem, Türkiye ve Suriye'de 50.000'den fazla 

insanın ölümüne yol açtı.1 Son 100 yılda ülkede görülen en güçlü sarsıntı olan depremleri birkaç şiddetli artçı şok 

izledi. Türkiye'nin güneyindeki depremden etkilenen 10 ilde 500.000'den fazla bina çöktü ve 1,5 milyondan fazla 

insan evsiz kaldı.2 Etkilenenler arasında, afet bölgesinde yaşayan ve daha önce Suriye'de devam eden iç savaş 

nedeniyle yerinden edilmiş yaklaşık iki milyon Suriyeli mülteci de var.3 

 

Building Markets'in daha önceki 

araştırmalarının ortaya koyduğu gibi, 

Suriyeliler girişimcilik becerilerini ve 

sermayelerini Türkiye'ye getirerek ağımızdaki 

2.500'den fazla küçük ve orta ölçekli 

işletmeyi (KOBİ) kurdular; bunların 

%50'sinden fazlası Adana, Gaziantep, Hatay, 

Mersin ve Şanlıurfa illeri de dahil olmak 

üzere Türkiye'nin güneyindeki depremden 

etkilenen bölgelerde bulunuyor. 

 

Bu KOBİ'lerin birçoğu şüphesiz depremden 

etkilenmiş olsa da, işletmelerin iyileşmesine 

odaklanmak için birkaç önemli neden var: 

1. İşletme sahiplerinin, çalışanlarının 

ve ailelerinin acil ihtiyaçlarını karşılamak, böylece daha derin bir kırılganlık veya risk durumuna girmelerini 

engellemek. 

2. Depremde yıkılan bölgelerde çok ihtiyaç duyulan yardımların sağlanmasında onları desteklemek. 

3. İşletme sahipleri ve çalışanları için geçim kaynaklarının geri kazanılmasını desteklemek. 

4. Söz konusu bireysel işletmelerin faaliyet gösterdiği pazarların toparlanabilmesini sağlamak.      

 

Bu hızlı ihtiyaç analizi, depremin Suriyelilere ait ve Suriyelileri istihdam eden KOBİ'ler, onların ticari operasyonları ve 

en acil ihtiyaçları üzerindeki etkisini anlamayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, Building Markets'in ve diğer paydaşların, 

depremin hemen ardından KOBİ sahiplerine, çalışanlarına ve ailelerine tam iş operasyonlarına devam etmelerine ve 

yardım çabalarına katkıda bulunmalarına yardımcı olmak için gerekli desteğe öncelik vermelerine yardımcı olacaktır.  

 

 
1 Hubbard, Ben ve Gülsin Harman. 2023. “New Earthquake Strikes Turkey, Rattling an Already Devastated Region.” New York Times. 27 Şubat. 
https://www.nytimes.com/2023/02/27/world/middleeast/turkey-earthquake.html (erişim tarihi: 27 Şubat 2023). 
2 “Magnitude 5.6 quake hits Turkey in latest major aftershock.” Al Jazeera. 27 Şubat 2023. 

https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-

aftershock#:~:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt (erişim tarihi: 27 Şubat 2023). 
3 Abdurrahim, Raja. 2023. “Lives of Syrian Refugees in Turkey Shatter a Second, or Third, Time.” New York Times. 12 Şubat. 
https://www.nytimes.com/2023/02/12/world/middleeast/syria-turkey-earthquake-refugees.html (erişim tarihi: 27 Şubat 2023).  

https://www.nytimes.com/2023/02/27/world/middleeast/turkey-earthquake.html
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-aftershock#:%7E:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt
https://www.aljazeera.com/news/2023/2/27/magnitude-5-6-quake-hits-turkey-in-latest-major-aftershock#:%7E:text=The%20United%20Nations%20has%20said,homes%20needing%20to%20be%20rebuilt
https://www.nytimes.com/2023/02/12/world/middleeast/syria-turkey-earthquake-refugees.html
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2. Yöntem  
Building Markets Türkiye ekibi, depremin KOBİ sahipleri, çalışanları, aileleri ve ticari faaliyetleri üzerindeki etkisini 

daha iyi anlamak ve bu toplulukların en çok hangi desteğe ihtiyaç duyduğuna dair fikir edinmek için 13 Şubat - 21 

Şubat 2023 tarihleri arasında depremden etkilenen illerde bulunan iş ağındaki KOBİ sahipleriyle anketler yaptı. 

Suriyelilere ait veya Suriyelileri istihdam eden 862 işletmeden elde edilen veriler analiz edildi ve bulgular burada 

sunuldu.  

 

Building Markets personeli tarafından telefon anketleri KOBİ sahibinin tercihine bağlı olarak Arapça, İngilizce ve 

Türkçe olarak yapıldı. Personel 1261 işletmeyi aradı ve 919'una (%72,9) ulaştı. Ulaşılanların 862'si (%93,8) çalışmaya 

katılmayı kabul etti. Ağdaki işletmelerin yaklaşık üçte birine (%27,1) ya cevap vermedikleri (%11,8) ya da 

telefonlarının bağlantısı kesildiği (%15,3) için ulaşılamadı.  

 

Anket, insani acil durumlar için ihtiyaç analizlerinde ve hızlı geçim kaynakları değerlendirmelerinde en iyi 

uygulamalardan elde edilen nitel ve nicel sorulardan oluşmaktadır. Anket soruları Ek 1'de bulunmaktadır. Ayrıca, 

anket Building Markets'in standart işletme doğrulama anketinden işletmelerle ilgili alınan eldeki verilere de 

dayanıyordu. Bu araç, Building Markets'in yeteneklerini ve büyüme kısıtlarını anlamak için birlikte çalıştığı tüm 

işletmelerle ilk temas noktası olarak kullanılmaktadır. Anketten elde edilen veriler, kuruluşun Çevrimiçi İşletme 

Rehberi'nde her işletme için profil oluşturmak üzere kullanılır.4 Genel olarak, işletmeler operasyonel değişiklikleri ve 

kuruluşun etkisini ölçmek için altı aydan bir yıla kadar aralıklarla yeniden doğrulanır. 

 

Ankete ek olarak, Building Markets personeli 13 Şubat 2023 haftasında depremden etkilenen bölgelerde birkaç 

KOBİ'yi ziyaret etti. Alınan bilgilerden bazıları burada yer almaktadır. 

 

Çalışmanın bir sınırlaması, ulaşılamayan işletme sahiplerinin sayısının yüksek olmasıdır. Building Markets, mevcut 

durumları hakkında bilgi toplamak ve ihtiyaçlarını değerlendirmek için bu kişilere ulaşmaya devam ederken, telefona 

cevap verememeleri veya telefonlarının bağlantısının kesilmesinin gerçekliği, depremin kendileri, aileleri ve / veya 

işletmeleri üzerinde önemli bir olumsuz etkisi olduğunu gösterebilir.  

 

Ek olarak, bu çalışmanın sonuçlarını hızlı bir şekilde yayınlamak istediğimiz için, çalışma depremin KOBİ'ler üzerindeki 

etkisine genel bir bakış sunmaktadır. Building Markets, gelecekte il, sektör ve cinsiyete göre ayrıştırılmış ek bilgiler 

sağlayacaktır. 

3. Bulgular 
3.1 Anketi Yanıtlayanlar 
Ankete katılan 862 katılımcının %96,3'ü Suriyeli, %3,7'si ise ev sahibi topluluk üyelerine ait olan ve Suriyeli işçi 

çalıştıran KOBİ'lerdi. Ankete katılanlar öncelikle erkekti (%94,4) ve kadınlar, katılımcıların %5,6'sını oluşturuyordu ve 

bu da etkilenen illerde Suriyelilerin sahip olduğu işletme sahipliğindeki cinsiyet eşitsizliğini yansıtıyordu.   

 

Ankete katılanların çoğu, 1-9 çalışanı olan mikro işletmelerden (% 78,8) veya 10-49 çalışanı olan küçük 

işletmelerdendir (% 18,8). İşletmeler öncelikli olarak toptan ve perakende (%37), imalat (%34,1) ve konaklama ve gıda 

 
4 Daha fazla bilgi için bkz: https://buildingmarkets.org/listings/.  

https://buildingmarkets.org/listings/
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hizmetleri (%5,8) sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Ankete katılanların demografik özellikleri, Building Markets'in 

Türkiye'nin güneyindeki KOBİ ağının demografisiyle yakından uyumludur.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankete katılanların yaklaşık yarısı (%49,9), Building Markets'in Türkiye'nin güneyindeki KOBİ ağının en yoğun olduğu 

Gaziantep'teyken, diğer katılımcılar Adana (%5,5), Hatay (%16,2), Mersin (%16,8) ve Şanlıurfa'dandır (%11,6).  

3.2 Depremin Barınma Durumuna Etkisi 
Ankete katılanların yarısından fazlası depremden önceki evinde kalıyor (%54,5), %45'i ise taşınmak zorunda kaldı. 

Depremden önce yaşadığı evde kalmaya devam edenler, arkadaşlarını, ailelerini veya iş ortaklarını evlerinde 

ağırladıklarını söyledi. Diğerleri işlerine devam etmek için evlerinde kalıyorlar, ancak aile üyelerini güvende tutmak 

için başka yerlere gönderdiler. Son olarak, bazıları depremden hemen sonra evlerini terk ettiklerini ancak anket 

sırasında geri döndüklerini bildirdi. 

 

Taşınmak zorunda kalanlar öncelikle arkadaşları veya 

ailelerinin yanında kalırken (%50,8), benzer sayıda 

katılımcı ya yeni bir kiralık evde ya da dairede 

(%18,6) ya da cami, araba veya çadır gibi derme 

çatma bir barınakta (%15,8) kalıyor. Diğerleri 

otellerde, işyerlerinde veya devletin yardım 

merkezlerinde kalıyor.  

 

Taşınmak zorunda kalanların %70,2'si asıl şehirlerinin 

dışında, % 55,4'ü başka bir ilçede bulunuyor. 

İnsanların eve dönmemelerinin başlıca nedenleri, 

kendilerini güvende hissetmemeleri (%28,6) veya 

 
5 Depremden etkilenen illerdeki Building Markets ağında yer alan işletmelerin yüzde 96'sı Suriyelilere ait işletmelerdir. Bu işletmelerin %90'ından 
fazlası erkeklere, %8,6'sı ise kadınlara ait işletmelerdir. Çoğunluğu 1-9 çalışanı olan mikro (%79,3) veya 10-49 çalışanı olan küçük işletmeler (%37,8), 

imalat (%31,3) ve konaklama ve yemek hizmeti (%5,9) sektörlerinde faaliyet göstermektedir. 
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evlerinin önemli ölçüde onarıma ihtiyaç duyması (%27,8). Depremden önceki evlerinde kalmaya devam etmeyenlerin 

%15,8'i ise evlerinin tamamen yıkıldığını bildirdi.  

 

 

 

 

Ankete katılanların üçte birinden fazlası evden ayrılmak zorunda kaldı ve gelecekte nerede kalacaklarından emin değil 

(%38). Katılımcıların üçte biri (%36) evlerini onarmayı veya aynı yerde inşa etmeyi planlıyor. Diğerleri yeni bir yerde 

kiralık ev tutacaklarını (%17,6) veya ev inşa edeceklerini (%0,8) veya konutla ilgili daha sonra ne yapacaklarına karar 

vermeden önce evlerinin resmi değerlendirmesini bekleyeceklerini söyledi. Bazıları, kamu hizmetleri tekrar 

açıldığında veya diğer tehlikeler ortadan kaldırıldığında aynı eve geri dönecek. 

 

Mevcut ortalama hane halkı büyüklüğü, Türkiye'deki ortalama 5,8 olan Suriyeli hane halkı6 büyüklüğüne benzer 

şekilde altı kişidir ve hanelerin %68,8'i depremden önceki büyüklükle aynıdır. Aynı zamanda, hane halklarının 

 
6 Erdoğan, Murat. 2019. Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler. Konrad Adenauer Stiftung. 
https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-
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https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
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%21,5'inde deprem öncesine göre birlikte yaşayan daha fazla birey var, genellikle aile üyeleri birbirleriyle kalıyor ve 

%2'si daha az bireye sahip, bazıları aile üyelerini kaybettiklerini söyledi.  

3.3 Yüksek Öncelikli Kişisel ve Ailevi İhtiyaçlar 
Genel olarak, insanların temel ihtiyaçları aileleri veya mevcut deprem müdahale altyapısı tarafından iyi bir şekilde 

karşılanmaktadır; yeterli gıdaya erişimi olan katılımcıların oranı yaklaşık %90, yemek pişirmek ve ısıtmak için yeterli 

yakıta sahip katılımcıların oranı %62,9'dur. 7 Ankete katılanların daha düşük bir yüzdesi, yakıt veya iletişim gibi diğer 

temel ihtiyaçlara kıyasla yiyecek ve suya erişemezken, en çok neye ihtiyaç duydukları sorulduğunda, katılımcılar 

yeterli gıda, temiz su, ilaç ve tıbbi malzemelere erişmenin önemini vurguladı.  

 

 

3.4 Depremin İş Operasyonları ve Varlıklar Üzerindeki Etkisi 
Ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık yarısı (%49), deprem öncesine kıyasla işlerini sınırlı bir kapasitede yürütmeye 

devam edebileceklerini söyledi. Buna karşılık, KOBİ'lerin yaklaşık %17'si (%16,9) şu anda ticari faaliyetlerine devam 

edemediklerini bildirdi. %33'ü işlerini aynı kapasitede sürdürebileceklerini söyledi. Bazı katılımcılar işlerini 

kapatacaklarını veya çalışmalarına devam edebileceklerinden emin olmadıklarını bildirdi. 

 
4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:~:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%

20Turkey. 
7 KOBİ sahiplerine yeterli gıda (%87,6), temiz su (%82,4), giyim (%82), yeterli barınak (%81,3), elektrik (%79,4), battaniye (%77,6), hijyen ve 

sanitasyon malzemeleri (%75,2), gerekli ilaçlar (%74,6), yataklar (%73,4), pişirme ekipmanları (%70,3), iletişim (%66,7) ve pişirme ve ısıtma için 
yakıt (%62,9) gibi konulara erişimleri sorulmuştur. 

12.4%
17.6%18.0%18.7%20.6%22.4%24.8%25.4%26.6%

29.7%
33.3%

37.1%

TEMEL İHTİYAÇLARA ERİŞEMEYENLERİN YÜZDESİ

https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
https://www.kas.de/documents/283907/7339115/Syrian+Refugees+in+Turkey.pdf/5d3d4091-e56d-3c42-2a9c-4e7f5d98706f?version=1.0&t=1571303379232#:%7E:text=The%20number%20of%20Syrians%20under,620%2C000%20Syrian%20households%20in%20Turkey
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Deprem öncesi ile aynı kapasitede işlerine devam edemeyen KOBİ'lerin üçte biri önümüzdeki hafta tekrar faaliyete 

geçeceğini (%31,6), %28,1'i ise önümüzdeki ay tekrar faaliyete geçeceğini düşünüyor. KOBİ'lerin onda biri (%10,1) 

tekrar faaliyete geçmenin altı ay süreceğini, %20,8'i ne zaman çalışmaya başlayabileceklerini henüz bilmediğini 

paylaştı. 

 

Tüm iş operasyonlarına devam etmenin önündeki engellerden biri, çalışanların şu anda çalışamamasıdır. Depremden 

önce, Building Markets'in Türkiye'nin güneyindeki ağında yer alan KOBİ'ler ortalama 8,3 mevcut çalışana (medyan 4 

çalışan) sahipti ve şu anda ortalama 6,1 çalışanın (medyan 3 çalışan) çalışabildiğini bildiriyorlar. 

 

Çoğu işletme sahibi, çalışma alanı, depolama tesisleri ve envanter gibi işletme varlıklarının hafif hasar gördüğünü, 

ancak yine de kullanılabilir olduğunu veya ağır hasar almadığını bildirmiştir. Bununla birlikte, KOBİ'lerin %3 ila %6'sı 

varlıklarının tamamen hasar gördüğünü ve çalışamaz/kullanılamaz olduğunu bildirmiştir ve KOBİ'lerin %9,6 ila 

%12,6'sı varlıklarının ciddi şekilde hasar gördüğünü ve çalışabilir olması için onarıma ihtiyaç duyacağını belirtmiştir. 

Diğer mal sahipleri, henüz işyerlerini ziyaret edemedikleri için işletme varlıklarının mevcut durumunu bilmiyorlar. 

Bazıları çalışma alanlarının hala devletin güvenlik denetimine tabi olduğunu ve girmelerine izin verilmediğini, bazıları 

ise şimdilik aileleriyle birlikte başka bir yere taşındığını paylaştı. Hasar örnekleri arasında elektronik ve makine gibi iş 

ekipmanları, ürünlerin, sarf malzemelerinin ve hammaddelerin kırılması ve hasar görmesi sayılabilir. Az sayıda KOBİ 

sahibi ürünlerinin çalındığını bildirdi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınırlı şekilde, 
49.0%

Evet, 33.3%

Hayır, 16.9%

Henüz bilmiyorum, 0.2%

İŞE AYNI KAPASİTEDE DEVAM EDEBİLME
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3.5 İş Sürekliliği 
İşletmeler, operasyonlarının sürekliliği konusunda çeşitli zorluklar yaşadıklarını bildirdi. Ticari faaliyetleri için bağlı 

oldukları tedarikçilerin şu anda faaliyet gösterip göstermedikleri sorulduğunda, eşit sayıda KOBİ, tedarikçilerinin 

çalıştığını (%42,8) veya ya temasta olmadıkları ya da onlarla temas halinde olmaya çalıştıkları ve temas kuramadıkları 

için çalışıp çalışmadıklarını bilmediklerini (%42,1) söyledi. Diğerleri, tedarikçilerinin bazılarının çalıştığını, bazılarının 

ise çalışmadığını paylaştı. Yine de diğer katılımcılar, tedarikçilerinin ülkenin diğer bölgelerinde olduğunu ve altyapı 

kesintileri nedeniyle mal taşıyamadıklarını bildirdi. Bazı katılımcılar Building Markets personeline bazı tedarikçilerinin 

depremde hayatını kaybettiğini söyledi. 

5.8%

12.6%

36.0%

40.6%

0.2%

4.8%
3.1%

9.6%

26.6%

36.8%

21.6%

2.3%3.7%

11.5%

23.1%

39.0%

20.5%

2.2%

İŞLETME VARLIKLARININ DURUMU

Dükkan/Mağaza Depolama Tesisleri Envanter
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Buna ek olarak, işletmelerin üçte birinden fazlası, hem yurt içinde hem de ihracat için mal ve hizmet taşımacılığında 

(%34,2) zorlandıklarını bildirdi. Birçok KOBİ,8 Türkiye'nin güneyinde ürün ve hizmet ihraç eden KOBİ'lerin %50'sinden 

fazlası için önemli bir nakliye noktası olan İskenderun Limanı'ndaki hasar nedeniyle ihracatta aksamalar yaşandığını 

belirtti. Diğer işletmeler, başka sınır kapılarından özellikle Suriye'ye ihracat yapabileceklerinden emin olmadıklarını ve 

Suriye'ye ihracat yapan ağdaki KOBİ'lerin yaklaşık dörtte birinin durumdan etkilendiğini (%23,6) belirtti. Suriye'ye 

ihracat yapan başlıca sektörler arasında toptan ve perakende (%43,3), imalat (%32,9) ve inşaat (%5,7) bulunmaktadır. 

İhracatın bazı örnekleri arasında inşaat ve inşaat malzemeleri, mühendislik planlama hizmetleri, gıda ürünleri, makine 

imalatı, ilaç, tıbbi ekipman ve malzemeler ve çeviri hizmetleri sayılabilir. Bu işletmeler, Suriye'nin depremden 

kurtulmasını ve toparlanmasını desteklemek için hayati önem taşıyabilir. 

 
8 Saul, Jonathan. 2023. “Turkish port of Iskenderun damaged, ships diverting.” Reuters. 7 Şubat. https://www.reuters.com/world/middle-
east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/ (erişim tarihi: 27 Şubat). 

42.8%

28.4%

13.7%

13.2%

1.2%

Evet

Bilmiyorum - temas kurmadım

Bilmiyorum - ulaşmaya çalıştım ama temas kuramadım

Hayır

Bazı tedarikçiler faal, bazıları değil

TEDARİKÇİLERİN DURUMU

https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/
https://www.reuters.com/world/middle-east/turkish-port-iskenderun-damaged-ships-diverting-maersk-2023-02-07/
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3.6 İş İhtiyaçları 
Türkiye'nin güneyindeki Building Markets ağındaki KOBİ'ler, 

deprem öncesiyle aynı kapasitede faaliyetlerine devam etmek 

için finansmana ihtiyaç duyuyor. İşletmelerin çoğunluğunun 

çalışan maaşları için finansmana (%54,2), girdileri veya 

envanteri güvence altına almak için finansmana (%50,9) veya 

hasarı onarmak veya yeni bir çalışma alanı, ofis veya dükkan 

tutmak için fona (%42,5) ihtiyacı var. İş operasyonlarına devam 

edebilmek için gerekli olan diğer unsurlar arasında çocuk 

bakımı sorumlulukları konusunda destek, işe gelebilecek 

durumda olan çalışanlar, elektrik ve kamu hizmetlerinin 

tamamen çalışır durumda olması ve işyerine dönüşü 

onaylamak için hükümet denetimlerinin beklenmesi yer 

almaktadır. Bazı katılımcılar, depremin yıkımı nedeniyle 

müşteri talebinin olmaması, insanların şehirlerinin dışına 

taşınması ve kendilerinin veya ailelerinin işlerinin bulunduğu şehre geri dönme ihtiyacı nedeniyle işlerini tekrar tam 

olarak yürütebilme konusundaki endişelerini paylaştı. 

 

Bazı KOBİ'lerin çalışma alanını onarmak veya girdileri veya envanteri kurtarmak için üstlenecekleri önemli masraflar 

göz önüne alındığında, bazı mal sahipleri yakın gelecekte istihdam ettikleri insan sayısını azaltmaları gerekebileceğini 

söyledi.  

 

54.2%
50.9%

42.5%

34.2%

12.2%
10.4%

5.4%

Çalışanların maaşları
için finansman

Girdi veya envanter
almak için finansman

Hasarı onarmak veya
yeni dükkan/ofis

tutmak için
finansman

Mal ve hizmetleri
ulaştırma imkanı

Çocuk bakımı
sorumlulukları

konusunda destek
(ör. Okulların tekrar

açılması, çocuk
bakım desteği)

İş gelebilecek
çalışanlar

Elektrik

TİCARİ FAALİYETLERE DEVAM ETMEK İÇİN GEREKEN DESTEK

 

"Müşterilerim deprem nedeniyle 
faturalarını ödemedi, ben de 
çalışanlarımın maaşlarını 
ödeyemedim. Tekrar işime dönmek ve 
projelerimizi finanse etmek için 
doğrudan finansal desteğe ihtiyacım 
var." 

- Mimarlık-Mühendislik Şirketi Sahibi 
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3.7 İnsani Müdahaleyi Destekleme Yeteneği  
Ankete katılan KOBİ'lerin yaklaşık yarısı (%46,5), işletmelerinin insani müdahalede kullanılabilecek mal ve hizmetler 

sağladığını ve birçok işletmenin mümkün olan her kapasitede yardım etmeye istekli olduğunu söyledi. Aşağıdaki 

sektörlerdeki işletmeler insani müdahaleye yardımcı olmaya hazır. 

 

KOBİ Türü # 
Gıda (ör. restoranlar, toptan satıcılar) 133 
Giyim (ör. tekstil, ayakkabı) 87 
Ağırlama (ör. oteller, restoranlar) 51 
İnşaat (nitelikli işçi, malzeme), Elektrik Hizmetleri ve Mühendislik 40 
Eğitim hizmetleri 19 
Acil durum malzemeleri 18 
Tıbbi malzemeler 13 
Diğer 17 
Temizlik malzemeleri 9 
İnsani yardım için çeviri hizmetleri 7 
Medya ve iletişim 7 

 

İlim Kapıları 

Hasarlı Ofis Alanına Rağmen İş Operasyonlarını Sürdürme 

Gaziantep merkezli küçük bir işletme olan İlim Kapıları, müşterilerinin uluslararası kalite standartlarına 

uygun eğitim tesisleri ve eğitim kurumları kurmalarını sağlamak için danışmanlık hizmetleri ve yönetici 

çalışmaları sunuyor. İşletme, Yönetim ve Liderlik, Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik, İngilizce eğitimi ve Yüksek 
Lisans ve Doktora programlarında eğitimler veriyor. 

 

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ilk depremin ardından şirketin ofisi hasar gördü. Ofis 

duvarlarında oluşan çatlaklar, su sızıntısına neden oluyor ve ofisi kullanılamaz hale getiriyor. Beş çalışanı 

bulunan İlim Kapıları da deprem sonrası dört çalışanının başka bir şehre taşınması nedeniyle normal iş 

operasyonlarına devam etmekte zorlanıyor. 
 

Building Markets'in Gaziantep Ofisi'ni depremden etkilenen şirketler için bir ortak çalışma alanına 

dönüştürmesiyle İlim Kapıları faaliyetlerine devam edebilecek ve personel danışmanlık hizmetlerine devam 

etmek için uzaktan çalışma sistemine geçebilecek.  

https://buildingmarkets.org/listings/ilim-kapilari/
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KOBİ'ler, işletmelerinin yardım çabalarını destekleyebilecekleri sayısız yolu paylaştı. Bazıları yardım çabalarına lojistik 

destek sağlayabilir, diğerleri insani yardım için çeviri hizmetleri sağlayabilir ve diğerleri tıbbi ekipman ve hijyen 

ürünleri üretebilir veya satabilir. Gıda endüstrisinde 100'den fazla KOBİ çalışıyor. Bu işletmeler yoğurt, peynir, 

baklagiller, ekmek ve yağ gibi gıda ürünleri 

üretiyor, toptan gıda ticareti yapıyor veya 

restoranlar işletiyor ve insanların temel 

ihtiyaçlarını karşılama konusunda istekli 

olduklarını söylediler. Başka bir örnek olarak, 

inşaat, elektrik ve mühendislik hizmetleri sunan 

ve 250'den fazla kişiyi istihdam eden 40 KOBİ, 

depremden etkilenen bölgeleri desteklemeye 

hazır. Bu işletmelerin yarısından fazlası Suriye'ye 

inşaat hizmetleri veya malzemeleri ihraç ediyor. 

4. Sonuç ve Sonraki Adımlar 
Bu hızlı ihtiyaç analizi, acil müdahale ve yıkıcı Şubat 2023 depreminden uzun vadeli iyileşme sırasında küçük 

işletmelere, çalışanlarına ve ailelerine desteğe öncelik vermenin çeşitli yollarına ışık tuttu. Küçük işletmeler, yerel 

topluluğa hızlı bir şekilde mal ve hizmet sağlama yetenekleri göz önüne alındığında, yalnızca acil ihtiyaçları 

desteklemek için iyi bir konumda olmakla kalmaz, aynı zamanda altyapıyı yeniden inşa etmek, insanları işe geri 

döndürmek ve toplulukların sağlıklı bir yaşam sürmek için ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını sağlamak da 

dahil olmak üzere uzun vadeli iyileşmenin kritik bir parçası olabilirler.  

 

Acil temel ihtiyaçlara derhal öncelik verme 

Ankete katılan birçok küçük işletme sahibinin yeterli gıdaya erişimi olsa da, katılımcıların %10'dan fazlası 

ulaşamamaktadır ve onlar için gıdaya erişim en yüksek öncelikleridir. Aynı zamanda, Building Markets'in Türkiye'nin 

güneyindeki ağında bulunan 100'den fazla gıda işletmesi acil ihtiyaçları karşılamaya hazırdır. Çabalar, beslenmeye 

yeterli erişimi olmayanların ihtiyaçlarını karşılamak için yerel gıda hizmeti sağlayıcılarını finanse etmeye veya 

ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayabilmelerini sağlamak için işletme sahiplerine ve çalışanlarına nakit sağlamaya 

öncelik verebilir.  

 

KOBİ'lerin tam olarak çalışır durumda olmalarını desteklemek amacıyla nakit hibe sağlamak 

 

"Şirketim ve evim depremden 
etkilenmedi ve şirketim ihtiyacı 
olanlara yiyecek kolileri gönderebilir." 

- Gıda Üreticisi  
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İşletmelerin üçte ikisi depremden önceki kapasitede çalışamamakta, bu da yardım çabalarını destekleme veya 

çalışanlarının geçim kaynaklarını güvence altına alma yeteneklerini engellemektedir. KOBİ'lerin, çalışanların maaşları 

için hibeler, envanter oluşturmak veya işyerinde, mağazada veya ekipmanda oluşan hasarı onarmak da dahil olmak 

üzere tekrar çalışmaya başlaması için acil finansmana ihtiyaç duyduğu açıktır. Nakit hibelerin sağlanması, 

toparlanmayı destekleyecek ve bu bireyler ve topluluklar için daha fazla ekonomik kötüleşme riskini önleyecektir.  

 

İşletmeler için çalışma alanı sağlama 

Birçok işletme sahibi, önümüzdeki ay tekrar çalışmaya 

başlayabilecekleri konusunda iyimser olsa da, işletmeler 

için mevcut çalışma alanlarında bir boşluk var. Birçok 

KOBİ'nin çalışma alanları hasar görmüş durumda veya 

operasyonlarına devam etmek için yeterli kaynaklara sahip 

değil. Kuruluşlar, işletmelerin geçici bir kapasitede 

çalışması için güvenli ve erişilebilir alanlar sağlayabilir.  

 

Satın alma çabalarının yerel işletme katılımına 

odaklanmasını sağlama  

İşletmeler, Türkiye'deki ve muhtemelen Suriye'deki insani müdahaleyi destekleyecek çeşitli alanlarda faaliyet 

göstermeye hazır. Yerel işletmeler sadece uzmanlığa ihtiyaç duymakla kalmaz, aynı zamanda yardım ve kurtarma 

çabalarını desteklemek için acilen yanıt verebilirler. Uluslararası bağışçılar ve yardım kuruluşları, gereksinimlerini 

karşılamak için ve yerel ekonomik iyileşmenin ayrılmaz bir parçası olarak, iş yaratmak ve yerel işletmeler için gelir 

elde etmek için yerel tedariklere öncelik verebilir. 

 

 

 

 
 

  

 

"İşyerim büyük zarar gördü ve evime 
dönemiyorum. Tedarikçilerim 
depremden etkilendi [...] Yıkımdan 
nasıl kurtulacağımı düşünüyorum." 

- Nakliye ve Lojistik KOBİ'si Sahibi 
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Ek 1 – Anket Formu 
Aşağıdaki anket telefonla Arapça, İngilizce veya Türkçe olarak gerçekleştirilmiş ve Google Formlar'a girilmiştir. 

 

Tanımlayıcı Bilgiler  

Building Markets'in KOBİ Veri Tabanından önceden doldurulmuş bilgiler 

1. Benzersiz Kimlik Numarası  
2. İşletme Adı 
3. Görüşülen Kişinin Adı  
4. Cinsiyet 

a) Kadın 
b) Erkek 

5. Faydalanıcı Türü 
a) Suriyeli 
b) Ev Sahibi Topluluk 

6. İş Yerinin Bulunduğu Yer 
a) Adana 
b) Hatay 
c) Gaziantep 
d) Mersin 
e) Şanlıurfa  

7. Birincil Sektör 
8. Mal ve hizmet tanımı 

 
Giriş 

Merhaba [Görüşülen Kişi Adı], 

 

Benim adım [Görüşmeci Adı] ve Building Markets'ten arıyorum. 

 

Depremin aileniz ve işletmeniz üzerindeki etkisini daha iyi anlamak için ağımızdaki işletmelere ulaşıyoruz. Building 

Markets'in bu zor dönemde sizi nasıl destekleyebileceği hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyoruz. 

 

Benimle konuşmak için birkaç dakikanızı ayırabilir misiniz? 

 
9. Görüşmecinin Adı (örneğin, BM personelinin adı) 
10. İşletmeyle iletişime geçilebildi mi? 

1. Evet - Anket yapıldı 
2. Evet - Ankete katılmak istemiyorum 31. soruya atla 
3. Hayır - Cevap vermedi 
4. Hayır – Ulaşılamıyor (ör. telefonun bağlantısı kesildi) 

 

Depremin Etkisi 

11. Şu anda evinizde kendiniz de dahil olmak üzere kaç kişi yaşıyor? Sayı girin. 
12. Bu depremden öncesinden daha mı fazla, daha az mı, yoksa aynı mı?  

a) Daha fazla 
b) Daha az 
c) Aynı  
d) Diğer 

13. Diğer hane halkı üyelerinin bilgileri (örneğin, görüşülen kişi depremin hane halkı üyeleri üzerindeki etkisi 
hakkında ek bilgi paylaşıyorsa) 
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14. Depremden önceki evinizde mi kalıyorsunuz? 
a) Evet 19. soruya geç 
b) Hayır 
c) Diğer 

 
Mevcut Barınma Durumu 
Bu bölüm depremden önceki evlerinde kalmayanlar içindir. 
 

15. Depremden sonra şu anda nerede kalıyorsunuz? 
a) Yeni kiralık ev/daire 
b) Otel veya geçici kiralık daire 
c) Derme çatma barınak (örneğin, araba, cami diğer bina, çadır) 
d) Devlet veya insani yardım merkezi (örneğin, resmi olarak yönetilen barınak) 
e) Arkadaşlar veya akrabaların yanında 
f) Diğer 

16. Önceki evinizden ne kadar uzakta kalıyorsunuz? 
a) Aynı şehir 
b) Aynı il 
c) Başka bir il 
d) Diğer 

17. Sizi önceki evinize dönmekten alıkoyan nedir?  
a) Ev tamamen yıkıldı 
b) Evin önemli onarımlara ihtiyacı var 
c) Elektrik yok 
d) Su yok 
e) Eve dönüşü engelleyen tehlikeler 
f) Kendini güvende hissetmiyor 
g) Bağımlı birine bakması gerekiyor   
h) Diğer 

18. Barınma için gelecekteki planınız nedir? 
a) Aynı evde onarım/inşaat yapacağım 
b) Yeni bir konumda ev inşa edeceğim 
c) Yeni bir yerde ev kiralayacağım 
d) Henüz ne yapacağımdan emin değilim 
e) Diğer 

 

Öncelikler 

19. Aşağıdakilere erişiminiz var mı: Geçerli olanların tümünü seçin.  
a) Yeterli Barınak  
b) Yeterli gıda 
c) Temiz su 
d) Giysi 
e) Hijyen ve sıhhi ürünler 
f) Battaniye 
g) Şilte 
h) Pişirme aletleri 
i) Yakıt (yemek yapma/ısınma) 
j) Gerekli ilaç 
k) Elektrik (24 saat/gün) 
l) Elektrik (kısmi) 
m) İletişim (ör. Operatör servisi olan cep telefonu veya internet erişimi) 
n) Diğer 

20. Az önce incelediğimiz listedekilerden hangisine en çok ihtiyacınız var? Görüşmeci ilk 3-5 ihtiyacı anlamaya 
çalışmalıdır. 

 
İşletme Varlıkları ve İhtiyaçları 
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21. Ofisinizin veya mağazanızın mevcut durumu nedir? 
a) Tamamen hasarlı - çalışılamaz/kullanılamaz 
b) Ciddi hasar görmüş - bazı onarımlardan sonra çalışılabilir 
c) Hafif hasarlı - hala kullanılabilir 
d) Hiç hasar görmedi - deprem öncesi ile aynı durumda 
e) Geçersiz soru (ofisi veya mağazası yok) 
f) Diğer 

22. Depolama tesislerinizin mevcut durumu nedir? 
a) Tamamen hasarlı - çalışılamaz/kullanılamaz 
b) Ciddi hasar görmüş - bazı onarımlardan sonra çalışılabilir 
c) Hafif hasarlı - hala kullanılabilir 
d) Hiç hasar görmedi - deprem öncesi ile aynı durumda 
e) Geçersiz soru (depolama tesisi yoktur) 
f) Diğer 

23. Envanterinizin mevcut durumu nedir? 
a) Tamamen hasarlı - çalışılamaz/kullanılamaz 
b) Ciddi hasar görmüş - bazı onarımlardan sonra çalışılabilir 
c) Hafif hasarlı - hala kullanılabilir 
d) Hiç hasar görmedi - deprem öncesi ile aynı durumda 
e) Geçersiz soru (envanteri yoktur) 
f) Diğer 

24. Şu anda kaç çalışanınız çalışabiliyor? Sayı girin. 
25. Lütfen görüşülen kişi paylaşıyorsa çalışanlar hakkında herhangi bir ek bilgi girin. 
26. İşletmeniz için hizmetlerine bağlı olduğunuz tedarikçiler şu anda faaliyet gösteriyor mu? 

a) Evet 
b) Hayır 
c) Bilmiyorum - temasa geçmedim 
d) Bilmiyorum - iletişim kurmaya çalıştım ve iletişim kuramadım 
e) Diğer 

27. İşinize deprem öncesi ile aynı kapasitede devam edebilir misiniz? 
a) Evet 30. soruya geç 
b) Hayır 
c) Sınırlı bir şekilde 
d) Diğer  

 
Tekrar faaliyete geçmek için neye ihtiyaç var? 
Bu bölüm, deprem öncesi ile aynı kapasitede çalışmalarına devam edemeyen işletmeler içindir. 
 

28. İşinizi tekrar faaliyete geçirmek için neye ihtiyacınız var? Geçerli olan her şeyi seçin. 
a) Mal ve hizmet taşıma imkanı 
b) Elektrik 
c) İşe gelebilecek çalışanlar 
d) Hasarı onarmak veya yeni bir mağaza veya ofis alanını tutmak için finansman 
e) Çalışanlar için maaşların finansmanı 
f) Girdileri veya envanteri almak için finansman 
g) Çocuk bakımı sorumlulukları konusunda destek (örneğin, okulların yeniden açılması, çocuk bakımı 

desteği) 
h) Diğer 

29. Ne zaman tekrar faaliyete geçeceğinizi düşünüyorsunuz? 
a) Gelecek hafta 
b) Gelecek ay 
c) Altı ay içinde 
d) İşletmeyi kapatacağım 
e) Henüz bilmiyorum 
f) Diğer  

 
İnsani Yardım 
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30. İşletmeniz insani müdahalede kullanılabilecek mal ve hizmetler sağlıyor mu? 
a) Evet 
b) Altyapı için nitelikli işçilik (örneğin, inşaat, enkaz temizleme) 
c) Kalifiye sağlık personeli (örneğin, doktorlar, eczacılar) 
d) Tıbbi malzemeler 
e) Gıda 
f) Acil durum malzemeleri 
g) Giysi 
h) Ağırlama (ör. oteller, restoranlar) 
i) Eğitim hizmetleri 
j) İnsani yardım için çeviri hizmetleri 
k) Hayır – işletme, deprem müdahalesinde kullanılabilecek mal ve hizmetler sağlamamaktadır 
l) Diğer 

 
Ek Yorumlar 
BM Personeli: Lütfen işletmeyi desteklememize yardımcı olacak ek bilgileri girin. 
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