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17Ağustos... 12 Kasım 1999 ve aradan geçen 23 yıl sonra bu kez 23 Kasım 2022

YİNE SALLANDIK
Korktuk... Korkuyoruz
DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı: 

Deprem bir kez daha kendini gösterdi... Unutturmadı. Hepimiz korktuk, 
korkuyoruz. Bu çok doğal. Ama bir kez daha anladık ki, doğal afetlerin 
önüne geçmek mümkün değil; bunun için tedbirlerimizi alarak depremlere 
ve doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bunun için devletimizden, yerel 
yönetimlere, meslek kuruluşlarımıza, vatandaşlarımıza kadar her alanda 
tedbirlerimizi alarak, depremle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Bunun için 
de birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz. Düzcemiz’e, Milletimiz’e 
geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

VERGİ ÖDEMELERİ ERTELENDİ 
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Düzce'de meydana gelen depremin ardından Düzcelilerin ödemelerini 

erteledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "23.11.2022 tarihinde meydana gelen deprem nedeniyle Düzce 

ilinde faaliyet gösteren mükelleflerin Kasım ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve 

bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 

ay ertelenmiştir" denildi. 
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Deprem bölgelerinde inceleme yapıp vatandaşlarla görüştüler

DEVLETİN ZİRVESİ DÜZCE’DE 

Depremin meydana geldiği 23 Kasım 2022 tarihinde ve sonraki 
günlerde Devle�n Zirvesi Düzce’ye geldi. İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Çevre- Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Milli 
Eği�m Bakanı  Gençlik ve Spor Bakanı Mahmut Özer, Mehmet 
Kasapoğlu Bekir Bozdağ  ile Adalet Bakanı deprem bölgelerinde 
inceleme yap�lar ve vatandaşlarla görüştüler. 
Bakanlar ve beraberindeki heyet başta Düzce Valiliği, AFAD olmak 
üzere, bölgelerde oluşturulan kriz noktalarında toplan� yap�lar ve 
basın açıklamalarında bulundular. İl DESOB Başkanı Mustafa Kayıkcı 
Afet ve Acil Durum Koordinasyon ve diğer toplan�larda hazır 
bulundu, esnaf ve sanatkarlara ilişkin bilgiler verdi. 
Düzce Valiliği'nde düzenlenen basın toplan�sında açıklama yapan 
Bakan Murat Kurum Düzce'de acil olarak yıkılması gereken ağır 
hasarlı 71 bina olduğunu belirterek 600'ü aşkın saha personelinin 
aralıksız hasar tespit çalışması yap�ğını söyledi. Hasar tespit 
çalışmalarının il genelinde %70 oranında tamamlandığına dikkat 
çeken Bakan Kurum sözlerine şöyle devam e�: “Devle�mizin tüm 
imkanlarını seferber etmek sure�yle afet bölgesindeyiz. Tüm mesai 
arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımızın ih�yaçlarını gidermek için 
çalışıyoruz. Bu kapsamda Gölyaka merkezli deprem sonucu etkilenen 
tüm ilçe ve merkezde hasar gören tüm mahallelerimizde ağır hasarlı 
binalarımıza gi�k, tespitleri yapıyoruz. 600'ü aşkın hasar tespit 
çalışması yapan arkadaş sahada çalışıyor. Şu an i�bariyle bize gelen 
taleplerin bir kısmını karşıladık. Hasar tespit çalışmalarına 
bak�ğımızda; Düzce genelinde %70'i tamamlandı. Toplamda 4 bin 
316 binada 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları şu an 

i�barıyla yapılmış oldu. Bu kapsamda Gölyaka merkezde 6 binamızı acil 
yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri'nde 7 bina  9 bağımsız bölüm, 
Çilimli'de 5 bina 9 bağımsız bölüm, merkez üssü Gölyaka'da 23 bina 42 
bağımsız bölüm, Gümüşova'da 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde 
bilhassa yapı stokunun eski olduğunu tespit e�ğimiz alanlar bunlar; 
21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak 
ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Tabii bu 
tespitlerle birlikte kira, eşya ve taşınma yardımları vatandaşlarımıza 
veriyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşıdıktan sonra yıkım 
sürecini de Valiliğimiz koordinasyonunda yürüteceğiz.”



4DÜZCE ESNAF VE SANATKARLAR ODALARI BİRLİĞİ Sayı: 76 /Kasım 5/ 2022

Hasar Tespit Komisyonları Kuruldu

DEPREM YARALARI SARILACAK
Bakan Kurum açıklamasında TOKİ tarafından başlatılan 

sosyal konut projesine yeni yapılacak konutların da 

dahil edileceğini söyleyerek kentsel dönüşümün 

önemine dikkat çekti. 25 bin konutun dönüşümünün 

devam ettiğini belirten Bakan Murat Kurum 

açıklamasını şöyle sürdürdü: “TOKİ ile daha önce 

açıkladığımız sosyal konut projemize ilaveten ağır 

hasarlı binalarımız, acil yıkılacak binalarımız için yeni 

projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut 

sosyal konutlara ilave edeceğiz bu projelerimizi de. 

Merkezde zemin+ 2 ya da 3 katı geçmeyecek şekilde 

binalarımızın inşasını en kısa sürede yapıp 

vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizde de yine 

tek katlı Karadeniz mimarisine, Düzce'mizin mimarisine 

uygun ihtiyaca uygun şekilde inşasını yapıyor olacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 

Afete müdahale için kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum 

kuruluşlarından toplam 3 bin 748 personel ve 812 aracın 

Düzce'de görev aldığını aktaran Bakan Soylu, 

“Vatandaşlarımızın geçici barınma ih�yacı oldu. 12 Kasım 1999 

depremi büyük bir travma oluşturdu. Hala onun etkileriyle 

karşılaş�ğımız vatandaşlarımızı görebiliyoruz. Bu vesileyle 

doğal olarak evine girmek istemeyenler oldu. Çocuklar 

korktular. Bu vesileyle gerek kamu misafirhaneleri, gerek 

yurtlarımızın tamamı gerekse de kurduğumuz çadır alanlarında 

vatandaşlarımızın barınmasına imkan sağlamak için adımlar 

a�k. 19 bölgede çadır alanları oluşturduk. Bine yakın çadır 

kuruldu, hala da kurulmaya devam ediyor. Gençlik 

merkezlerimizin kapalı spor salonları açıldı ve insanlarımız 

buralarda misafir edildiler. Hem AFAD, hem Kızılay hem 

belediyemiz 20 bine yakın ba�aniye dağı�lar. 3 bine yakın 

yatak, çarşaf, gece kalmalarını temin edecek bütün destekler 

sağlandı. Şu ana kadar 600'e yakın ısı�cı dağı�ldı. Bu esnada 

Kızılay'ımızla birlikte jandarmadan diyanete kadar, polisten 

AFAD'a kadar ve gelen belediyelerimizin gıda �rlarına kadar 

Kızılay'ımız bunları koordine e�. Şu ana kadar 23 bin 265 kişi 

sabah, öğle, akşam sıcak yemek yedi. Hem çadır alanlarımızın 

önünde hem de merkezlerde bu hizme�miz devam 

etmektedir” diye konuştu.Depremin 5.9 büyüklüğünde bir 

deprem olduğunu ancak ivmelenmesinin yüksek bir deprem 

olduğunu vurgulayan Bakan Soylu, “Bu evlerde büyük 

sarsın�lara sebep oldu ve burada eşya zararları söz konusu 

oldu. Ev, iş yeri, araçlardaki zararların tespi� maksadıyla 220 

kişiden oluşan 110 ekip bu sabah i�barıyla çalışmalarına 

başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818'inin tespi� yapıldı. 

Özellikle Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde Aile ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığımız 1 milyon lira, Çevre, Şehircilik ve 

İklim Değişikliği Bakanlığımız 10 milyon lira, AFAD Başkanlığı da 

şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 

milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu. Burada 

vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. 


