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İş Bankası'ndan AFAD'a 1 milyar liralık bağış 
 
İş Bankası, deprem bölgesinde hayatını kaybeden müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme, gerçek kişiler 
ile KOBİ'lere verilen kredileri 6 ay faizsiz öteleme kararı aldı 
 
İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, 
deprem bölgesinde hayatını kaybeden 
müşterilerinin bireysel kredi borçlarını silme 
kararı alırken, AFAD'a 1 milyar lira bağış 
yapacağını, inşa edilecek deprem konutları 
için de 1 milyar 750 milyon lira destek 
vereceğini duyurdu. Türkiye İş Bankası'ndan 
yapılan açıklamada, 10 ili etkileyen depremler 
nedeniyle çok zor günlerden geçildiği 
belirtildi. 
Kış şartlarının koşullarının daha da 
ağırlaştığına işaret edilen açıklamada, 
felaketlerin yaralarını sarmak için dayanışma 
içinde olmaya her zamankinden daha fazla 
ihtiyaç duyulduğu dile getirildi. Açıklamada, 
İş Bankası'nın bölgedeki vatandaşlara yönelik 
ihtiyaçların karşılanabilmesine katkı sağlamak 
ve bölgeye kalıcı destek vermek üzere 'Biz 
Beraberiz, Yalnız Değilsiniz' diyerek geniş 
kapsamlı afet yardım paketi hazırladığı ifade 
edildi. 
İŞ BANKASI İNŞA EDİLECEK 
KONUTLAR İÇİN DE 1 MİLYAR 750 
MİLYON LİRA DESTEK VERECEK 
Buna göre, İş Bankası Grubu, afetzedelere 
verilecek desteğe katkı sunmak için bölgedeki 
yardımları organize eden Afet ve Acil Durum 
Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) toplam 1 
milyar lira bağış yapma kararı aldı. Banka 
ayrıca inşa edilecek deprem konutları için de 
1 milyar 750 milyon lira destek verecek. 
Banka, depremde ağır hasara uğrayan 
Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, 

Osmaniye illeri ve tüm ilçeleri ile İslahiye ve 
Nurdağı ilçelerinde, gerçek kişiler ile 
KOBİ'lere ve bu ölçekten küçük olan ticari 
işletmelere sunduğu genel bankacılık 
hizmetlerinden 31 Ağustos 2023'e kadar 
herhangi bir ücret ve masraf almayacak. 
Kullandırılmış tüm bireysel ve ticari 
kredilerin ödemeleri de talebe bağlı 
olmaksızın 31 Ağustos 2023'e kadar 6 ay 
süreyle faizsiz olarak ötelenecek. 
Afet bölgesindeki diğer 5 ildeki gerçek kişiler, 
KOBİ'ler ve bu ölçekten küçük olan ticari 
işletmelerle ilgili de bireysel ve ticari kredi, ek 
hesap ve kredi kartı borçları ile gayrinakdi 
kredi komisyonları, talebe bağlı olmaksızın 1 
ay süreyle faizsiz olarak ötelenecek. 1 ay 
süreyle söz konusu şubelerle ilgili sunulan 
genel bankacılık hizmetlerinden de ücret ve 
masraf alınmayacak. 
Banka ayrıca, KOBİ ölçeğinden büyük 
firmalara olay ve başvuru bazında münferiden 
değerlendirilmek suretiyle en uygun çözümü 
üretecek. 
BORÇLAR SİLİNECEK 
İş Bankası, depremlerde hayatını kaybeden 
müşterilerinin tüm bireysel kredi, ek hesap ve 
kredi kartı borçlarını anapara dahil olmak 
üzere silecek. Bölgede depremden olumsuz 
etkilenmiş gerçek kişiler ile KOBİ'ler ve bu 
ölçekten küçük olan ticari işletmeler için 10 
milyar lira büyüklüğünde kredi destek 
paketleri hazırlayan banka, depremin etkili 
olduğu illerde 6 ay ödemesiz, 36 aya kadar 

vadeli avantajlı faiz oranıyla kredi 
kullandıracak. 
Banka, depremzede çocukların eğitimine de 
katkı sunacak. Bu kapsamda, 2023-2024 ve 
2024-2025 yılı eğitim dönemleri için, 
depremlerde annesini ve/veya babasını 
kaybetmiş çocuklardan Darüşşafaka'da 
okumaya hak kazanacak olanların tüm eğitim 
hayatı boyunca oluşacak eğitim masrafları İş 
Bankası tarafından karşılanacak. 
BAĞIŞLAR 6 AY FAİZSİZ 
TAKSİTLENDİRİLECEK 
İş Bankası AFAD, Türk Kızılayı, AKUT ve 
Ahbap Derneği'ne bankanın tüm kredi 
kartlarıyla yapılacak bağışları faizsiz olarak 6 
ay taksitlendirecek. Kredi kartı sahipleri, 
taksitlendirmeyi İşCep, Maximum Mobil, 
Maximum İşyerim ve İnternet Şube üzerinden 
gerçekleştirebilecek. 
Depremlerin hemen ardından bölgeye 
yüzlerce araçla barınma, ısınma, gıda, enerji 
gibi öncelikli ihtiyaç duyulan malzemeleri 
göndermeye başlayan banka, bu yardımlarını 
da sürdürecek. 
300 KONTEYNER TEMİN EDİLECEK 
Banka ayrıca, deprem bölgesindeki çalışan ve 
yakınları için, yaşama hazır şekilde 300 
konteyner temin edecek. Bankanın iştiraki 
Şişecam tarafından da depremzedelerin 
yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan 
barınma ihtiyacının giderilmesi amacıyla 
geniş kapasiteli bir konteyner yaşam alanı 
kuruluyor. 

 

İstanbul Sanayi Odası deprem bölgesinde 
1.000 konteynerlik "İSO Yaşam Kenti" kuracak 

 
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "İSO Yaşam Kenti'nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu 
kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız sonuçlanma aşamasına geldi" dedi 
 
İSTANBUL (AA) - İstanbul Sanayi Odası 
(İSO), depremin yaşandığı bölgede normal 
hayata yeniden dönüşe güçlü ve kalıcı katkı 
sağlamak amacıyla 'İSO Yaşam Kenti' kurmaya 
hazırlanırken, bu çerçevede ilk etapta 1.000 
konteynerlik bir kent oluşturulacak. Yapılan 
açıklamaya göre İSO, depremin ilk gününden 
itibaren 23 bin üyesini seferber ederek İstanbul 
Valiliği, AFAD ve çatı örgütü TOBB 
koordinasyonunda başlattığı yardım çalışmalarını 
afet bölgesinde ihtiyaç sahiplerine en hızlı 
şekilde ulaştırmıştı. 
Yaşanan olağanüstü felaketin acılarını dayanışma 
halinde sarabilmek amacıyla oluşturulacak 
konteynerlerde, bölgedeki barınma ihtiyacına 
dayanıklı bir şekilde katkıda bulunacak şekilde 
iki oda, mutfak ve tuvalet-banyo olacak. 
'VATANDAŞLARIMIZ İÇİN SEFERBERİZ' 
Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim 
Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şu bilgileri 
paylaştı: 'Ülke olarak olağanüstü bir felaketin 
acılarını hep birlikte sarmaya çalışırken, İSO 

olarak tüm üyelerimizle birlikte, depremin ilk 
saatlerinden itibaren vatandaşlarımıza yönelik 
yardım çalışmalarımız seferberlik anlayışıyla 
sürüyor. Bu çalışmaların en doğru ve ivedilikle 
yapılması için gerekenleri yerinde görüp tespit 
etmek amacıyla deprem bölgesinde geçirdiğimiz 
üç gün, bize vatandaşlarımızın en büyük 
ihtiyacının dayanıklı barınma ve konteyner kent 
olduğunu gösterdi. Bu çerçevede tüm 
üyelerimizin katkılarıyla bir 'İSO Yaşam 
Kenti'nin kurulması çalışmalarına başladık ve bu 
kentin kurulumu öncesi çalışmalarımız 
sonuçlanma aşamasına geldi. 
İSO Yaşam Kenti'nin kurulacağı şehir ve arazi 
konusunda ilgili makamlarla en üst seviyede 
görüşmelerimiz en kısa sürede sonuçlandırılmak 
üzere devam ediyor. Bu yaşam kentinin 
kurulmasına sadece üyelerimiz değil, yurt içi ve 
yurt dışındaki dostlarımızın da katkıda 
bulunabileceklerini söylemek istiyorum. Bu 
vesile ile hep birlikte güçlü bir dayanışma içinde 

bu büyük acının yaralarını sarmaya devam 
edeceğimize yürekten inanıyorum.' 
İSO'NUN DEPREMZEDELERE 
YARDIMLARI SÜRÜYOR 
Verilen bilgiye göre, İSO, jeneratörden 
battaniyeye, ayakkabıdan giyim eşyalarına, tüplü 
sobalardan hijyen ürünlerine, gıda 
maddelerinden temizlik ürünlerine kadar birçok 
ürünü İstanbul’un Avrupa ve Anadolu yakasında 
oluşturduğu iki merkezde toplamış ve bu ürünleri 
depremin ilk üç gününde 18 TIR halinde afet 
bölgesine göndermişti. Başta Hatay, Adıyaman 
ve Malatya olmak üzere deprem bölgesine 
gönderilen ihtiyaç maddeleri, ulaştırılan yerin 
mülki idare amirlerinin yönlendirmeleriyle 
AFAD ve ticaret ve sanayi odaları aracılığıyla 
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. 
İSO, bölgede oluşacak ihtiyaçlar doğrultusunda, 
deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların bu zor 
günleri en az sıkıntı ile atlatabilmesi için 
yardımlarını artırarak sürdüreceğini de duyurdu. 
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