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ELAZIĞ – SİVRİCE DEPREMİ HAKKINDA

AFAD’ın son açıklamalarına göre, 3 Şubat 2020 saat 10:00 t bar  le bölgede büyüklüğü
4,0’ın üzernde 24, toplamda 1.939 artçı deprem meydana gelm şt r.
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Elazığ-Sivrice

Büyüklük: 6,8

5 Şubat 2020 saat 10:00 itibari ile bölgede büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 25, toplamda 2130
artçı sarsıntı meydana gelmiştir. (AFAD)
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ELAZIĞ-SİVRİCE

24 Ocak 2020

5 Şubat 2020, 10.00 itibari ile bölgede büyüklüğü 4,0’ın üzerinde 24, toplamda 2.130 artçı
deprem meydana gelmiştir (AFAD, 5 Şubat 2020).

SAĞLAM KOBİ
ÖN DEĞERLENDİRME

RAPORU



Elazı ğ ve Odası’na  kayıtlı
yakla ş ık 7.000 KOB İ  bulunmaktadır.
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DEPREMDEN SONRA ELAZIĞ’DAKİ KOBİ LER HAKKINDA

70 
Hasar Bildirim Hattını
Kullanan Kişi Sayısı

T ablo 1: T caret ve S anay  Odas ına K ayıtlı K OB İ 'ler

İ 'ler ( İ

Sağlam KOBİ ekibi, 25 Ocak 2020 tarihinden itibaren Elazığ’da bulunmakta, saha gözlemleri ve 
görüşmeleri yapmakta, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve dayanıklılık çalışmalarını 
sürdürmektedir.
 
5 Şubat 2020 saat 13:30 itibariyle, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, Elazığ Valiliği, Fırat Kalkınma 
Ajansı temsilcileri ile yapılan görüşmelerde aşağıdaki bilgilere ulaşılmıştır: 

   Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na  kayıtlı yaklaşık 
7.000  KOBİ  bulunmaktadır.   Depremin   KOBİ’ler  
üzerindeki etkisini  değerlendirmek üzere yetkililer 
Elazığ’daki KOBİ’leri sanayi (imalat) ve ticari 
(esnaf) olarak iki kısma ayırmaktadır.

   Depremin ardından Elazığ Ticaret ve Sanayi 
Odası  KOBİ’lere  yönelik deprem  hasar bildirimi 
hattı açmıştır. 5 Şubat 2020 saat 13:30 itibariyle 
Oda’ya 2945 oda üyesi  KOBİ  Destek  Kredisi  
başvurusunda bulunmuştur. 

   Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı ve 
genellikle   Organize  Sanayi  Bölgesi’nde  faaliyet 
gösteren 330 KOBİ’nin deprem öncesi   sigortası   
olduğunun  ön  tespiti   yapılmıştır. 

   Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’na göre 6500 aktif 
üyeden, özellikle mikro ölçekli olanların  %30- 
35’inin  sigortasının  olmadığının   ön  tespiti  
yapılmıştır.

  Elazığ’da faaliyette olan karma yapılı Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki ilk tespitlere göre, hasarlı 
bina ve makina bulunmuyor. Ayrıca bölgede can 
ve mal kaybı bulunmamakla birlikte işletmeler 
üretim  yapabilecekleri  fiziksel varlıklara   ve  kapasiteye 
de sahiptir.

  Her ne kadar yıkılan bina olmasa ve mal kaybı 
yaşanmasa da saha tespitleri sanayi tesislerinde 
üretimin neredeyse durduğunu göstermektedir. 
Bu,   deprem  sonrası   işletme  sahiplerinin ve  
çalışanlarının psikolojik olarak işe dönmeye hazır 
olmadıklarından dolayı kaynaklanabileceği belirtilmiştir. 

  Ayakta kalan işletmeler çalışan yetersizliği gibi 
çeşitli sebeplerden dolayı %40 performans ile 
çalışmaktadır.
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   Elazığ’ın en eski Küçük Sanayi Sitesi’nde 
1025 işletme bulunmaktadır. 40 yaş üzerinde 
eski binalarda faaliyet gösteren iş yerlerinden 
oluşan Küçük Sanayi Sitesi’nde ağırlıklı 
olarak oto tamir, ahşap ve mobilya firmaları 
bulunmaktadır. Buradaki ilk tespitler yıkık 
bina ve mal kaybı olmadığını göstermekte, 
fakat birçok işletmenin orta ve ağır hasırlı 
olabileceği öngörülmektedir. 

   Elazığ’ın bir diğer küçük sanayi sitesinde 
188 işletme bulunmaktadır. Motor bakımı, 
onarımı, mobilya ve ahşap firmalarının 
bulunduğu bu sanayi sitesinde de yıkılan 
bir bina bulunmamaktadır. Eski Küçük 
Sanayi Sitesi’ne göre orta ya da ağır 
hasarlı işletmenin  daha az  olduğu  düşünülüyor.
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Elazı ğ’ın merkez bulunan esnafın,
depremden en çok zarar gören kısım olduğu
düş  
Öngörüler, 1000 1500 arasında ş
yıkım kararlarından ğ
Bununla beraber yıkım kararı olmayan ve
mühürlenmeyen şu an f

 
Elazı ğ’a yapılan yardımların yerel 
kötü ğ
gıda yapan yerel bölgeye
gelen gıda yardımlarından dolayı kazanç
sa ğlayamamaktadır.

Depreme yöne hazırlık 
tamamlanmamı ş  ve önlemler
alınmamı ştır. 

Durum Eylem Planı hazırla yan 
KOB İ ’ye rastlanmamı ştır.
İ ş letme baş ına 3.000 5.000 TL arasında

değere yapısal olmayan
ş

eden 4. güne kadar ş letmeler
kapalı kalmı ştır.
İ ş letme deprem şokundan ve
devam eden artçı yol açtığı

dolayı ş  ve 
 

 
30 Ocak 2020 ta depremden en çok

mahallelerden olan Mustafa Pa şa
ayakta kalan ve sürdüren

İ şmelere göre:
 

Yıkım Kararı
 

Yapısal Olmayan
Hasarlar

İşletmeler n
Kapalı Kalma Süres
 

1000 -
15000

3.000 -
5.000

4 Gün

kısım olduğu düşünülüyor.
 

 

bölgeye gelen gıda yardımlarından dolayı kazanç 
sağlayamıyor.
 

 
afetlere 

Planları’nı oluşturul(a)mamışlar.

sonrası yapısal olmayan hasar 3.000TL TL 

kalmıştır.

  performansları 
%40'lara kadar düşmüştür.

TL
TL

4

Öngörülen

Öngörülen

ın
100.000 TL

1000 1500

3.000 TL 100.000TL

%40

5 Şubat 2020


