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Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, “Afet kurtarma

çalışmalarına katkı vermek üzere; Türkiye genelinde önde gelen

ihracatçılarımız sevke hazır bütün makinelerini sahaya gönderdiler, bunun

yanında servis ve bakım onarım kadrolarının da hemen tamamını

görevlendirdiler. Bundan sonraki süreçte odağımızda bölgenin barınma ve

altyapı ihtiyaçları olacaktır.” dedi. Deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan

makinelerin her ilde büyük miktarlarda yer alsa da, ilk anda, “gerek felaketin
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yıkıcılığı ve yaygınlığı”, “gerekse makinelerin ve operatörlerinin büyük

kısmının iş göremez hale gelmeleri nedeniyle” yetersiz kaldığını kaydeden

Karavelioğlu, “Bu büyük felaket karşısında, hiçbir surette yeterli

olamayacaklarını da bugün, enkaz başında sayıları 12 bini aşmış iş

makinesinin çalışıyor olmasından anlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

‘40 MİLYAR DOLARI BULACAK’

Karavelioğlu, sözlerini şöyle tamamladı: “Bu afet bazılarımıza sandıkları

kadar ileri olmadığımızı, bazılarımıza da sandıklarından daha geride

olduğumuzu hissettirdi. Karamsarlık hali umumi ve çok doğal olmakla birlikte,

her zamankinden daha fazla çalışmak ve bölge halkının yaralarını çok hızlı

sarmak zorunda olduğumuz bir sürecin başındayız. Yaşadığımız felaketin

ekonomimize verdiği zarar büyük ve kentlerin yeniden inşası için GSYİH'den

önemli bir pay ayrılması gerekecek fakat tedavinin psikolojik tarafı çok daha

önemli. Yabancı kaynaklar, asrın felaketi olarak tanımlanan bu depremlerin

ekonomimize hasarının 40 milyar doları bulabileceğini hesaplıyorlar. Senede

100 milyar dolara yakın makina teçhizat yatırımı yapagelen Türkiye’nin, bir

yılda ithal ettiği makinelerin toplam bedeline yakın bu büyük meblağın

altından, kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak kalkacağına şüphemiz

yoktur.”

15 BİNE YAKIN ÇALIŞAN ETKİLENDİ

Ocak ayında serbest bölgeler dahil 2.1 milyar dolar ihracata imza atan

makine sektöründe depremden etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep,

Hatay, Adana, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, Diyarbakır ve

Şanlıurfa’nın toplam payının yüzde 3 civarında olduğunu belirten

Karavelioğlu şu bilgileri verdi: “Bölgede yer alan 2 bin 700’den fazla makine

imalatçısının büyük ölçüde çelik binalarda çalışıyor olmaları, makine ve tesis

hasarını en az seviyeye indirmiş olmakla birlikte çalışanlar için durum zorlu.

Bölgenin ihracatının yarıdan fazlasını yapan Gaziantep ve Adana’da üretimi

aksatacak meseleler öne çıkmıyor olsa da, üçüncü sıradaki Hatay’da



sorunlar büyük ve personel kaybı had safhada. Sadece makine değil, bütün

sektörlerin endişesi kadrolarının yaşam gereksinimlerinin acilen giderilmesi.

Nakdi, ayni bütün yardımların nihai hedefi yaraların sarılarak insanların

kentsiz, kentlerin insansız kalmaması. Makine imalatı için büyük önem

taşıyan demir-çelik sektöründeki işletmelerin de kısa süre içinde eski

kapasitesine döneceğini öngörüyoruz. Zarar gören yapıların yeniden inşası

ve acıların hafiflemesi zaman alacaktır fakat sınai işletmelerin olabildiğince

çabuk faaliyete başlaması, 15 bine yakın kişinin makine sektöründe çalıştığı

ve firmaların 800 milyon dolara yakın makine ihracatına imza attığı bölgenin

ekonomik sürdürülebilirliğine de büyük katkı sağlayacaktır.”


