
Türkiye statistik Kurumu (TÜ K) Hanehalk  gücü Ara -
t rmas  sonuçlar na göre; 15 ve daha yukar  ya taki ki i-
lerde i siz say s  2022 y l  Aral k ay nda bir önceki aya 
göre 62 bin ki i artarak 3 milyon 633 bin ki i oldu. sizlik 
oran  ise 0,1 puan artarak yüzde 10,3 seviyesinde gerçek-

le ti. sizlik oran  erkeklerde yüzde 8,2 iken kad nlarda 
yüzde 14,4 olarak tahmin edildi. 

MEVS M ETK S NDEN ARINDIRILMI   
ST HDAM ORANI YÜZDE 48,5 OLDU 
 stihdam edilenlerin say s  2022 y l  Aral k ay nda bir 

önceki aya göre 18 bin ki i artarak 31 milyon 573 bin ki i, 
istihdam oran  ise de i im göstermeyerek yüzde 48,5 
oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kad nlarda 
yüzde 31,3 olarak gerçekle ti. 
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Çevre, ehircilik ve klim De i ikli i Bakan  Murat 
Kurum Ad yaman’da Afet Koordinasyon Merkezi’nde, 
Ula t rma ve Altyap  Bakan  Adil Karaismailo lu ile birlikte 
düzenledi i bas n toplant s nda “3 Mart itibariyle 21 bin 
244 konutumuzun yap m n  ba latm  oluyoruz. 2 ay içeri-
sinde de 11 ilimizde 244 bin konutumuzun temellerini ata-
ca z” dedi.  Depremin etkiledi i 11 ilde 21 ubat'tan 
itibaren yap lan çal malar  özetleyen 
Kurum unlar  kaydetti:  

“Gaziantep'te 3 bin 377, Ad ya-
man'da 1.161, Kilis'te 645, Adana'da 
590, Hatay'da 1.185, Kahramanma-
ra 'ta 3 bin 826, anl urfa'da 897, Ma-
latya'da 948, Osmaniye'de 152 olmak 
üzere 12 bin 781 konutumuzun söz-
le melerini imzalayarak yap m süre-
cini ba latt k. Mart n ilk üç gününde 
toplamda 8 bin 463 konutumuzun ya-
p m n  daha ba latm  olaca z ve 3 
Mart itibariyle 11 ilimizde 21 bin 244 
konutumuzun yap m n  ba latm  olu-
yoruz. n allah önümüzdeki 2 ay içerisinde de 11 ilimizin 
tamam nda 244 bin konutumuzun temellerini atacak n-
aat süreçlerini hem merkezlerde hem de rezerv alan-

larda, köylerde e  zamanl  bir ekilde yürütece iz. Kalan 
konutlar  da ehrin merkezinde, ehrin kültürünü, buradaki 
tarihi eserleri, merkeze alaca z. Buradaki ya ayan cad-
deleri, ehrin dinamiklerini, buradaki sosyolojiyi, demogra-
fik yap y  korumak suretiyle yeni merkezlerimizin de 
in as n  en do ru ve sa lam zeminde yapmak sureti ile 
yürütüyor olaca z.” 

“ADIYAMAN’DA 3 B N BA IMSIZ BÖLÜMDEN  
OLU AN KONTEYNER KENT N KURULUM  
ÇALI MALARI DEVAM ED YOR” 
Deprem bölgesinde arama-kurtarma çal malar na mü-

teakip yap lacak çal malar  anlatan Bakan Kurum, öyle 
devam etti: “Tüm ehirlerde TOK ’mizle, Emlak Ko-
nut’umuzla, sivil toplum örgütlerimiz ve özel sektör temsil-

cilerimizle birlikte ve bir taraftan da yine AFAD’ m z n 
koordinasyonunda ehirlerimizin geçici bar nma alanlar n  
kurulmas  için süreci yürütüyoruz. Ad yaman'da da bu çer-
çevede yap lan konteyner kentlere ilave 3 bin ba ms z 
bölümden olu an konteyner kentin kurulumunu AFAD ko-
ordinasyonunda TOK  ve Emlak Konut Genel Müdür-
lü ü’müz eliyle kurma çal malar m z devam ediyor. 
Temellerimiz at ld . Prefabrik yap lar m z kurulmaya ba -
land . n allah 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatan-
da lar m za da teslimlerini gerçekle tirmeye 

ba layaca z. çinde tuvaletiyle, banyosuyla, mutfa yla, 
burada ya am alanlar  ile çocuklar m z n, gençlerimizin 
geçici bar nma ihtiyaçlar n  giderece i; oradaki sosyal ihti-
yaçlar n  giderecek anlay la çal malar m z  yap yoruz.” 

“TOPLAM 212 B N B NANIN AC L YIKILACAK,  
A IR HASARLI VE YIKIK OLDU UNUN  
TESP T N  YAPTIK” 

Depremden etkilenen tüm illerde hasar tespit çal -
malar n n aral ks z devam etti ini, Ad yaman’da ise 
yüzde 95 seviyelerine gelindi ini vurgulayan Bakan 
Kurum, “Bu çerçevede tüm illerimizdeki hasar tespit du-
rumu 4 milyon 153 bin ba ms z bölümden olu an 1 
milyon 622 bin binada inceleme yap ld  ve içerisinde 
604 bin 856 ba ms z bölümden olu an 212 bin binan n 
acil y k lacak, a r hasarl  ve y k k oldu unun tespitini 
yapt k. Ad yaman genelinde bakt m zda da 68 bin 12 
ba ms z birimden olu an 28 bin 547 binan n acil y k la-
cak, a r hasarl  ve y k k oldu unu tespitini yapt k. Ad -
yaman genelinde u an itibariyle hasarl  konut, i  yeri, 
depo say s  68 bin rakam na ula m  durumdad r.” ifa-
delerini kulland . 
“ADIYAMAN’DA 47 B N 350 KONUT, TOPLAM 
13 B N 987 KÖY EV  N ASI YAPACA IZ” 
 Bakan Kurum, “Merkez ndere, Besni Eskiköy, Gölba  

Yukar çöplü mahallelerinde toplamda 47 bin 350 konut ve 
yine toplamda 13 bin 987 köy evi in as  yapaca z. Köyle-
rimizde vatanda m z n arazisi uygunsa arazisine, de ilse 
e er oradaki hazine arazilerine veya mera arazilerine,  
oralarda uygun de ilse e er en uygun zemindeki özel ara-
zileri de kamula t rmak suretiyle köylerimizi de ayn  anla-
y la ihyas n  gerçekle tiriyor olaca z.” dedi.

Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin (Türkiye MSAD) 38. Ola an Seçimli 
Genel Kurulu’nda 2023-2026 dönemini kapsayan 3 y l için görev yapacak yönetim ve denetim 
kurullar  belirlendi. 28 ubat 2023’te Limak Eurasia Hotel’de gerçekle tirilen toplant da, Betek 
Boya Genel Müdürü Tayfun Küçüko lu, üst üste ikinci kez Türkiye MSAD Yönetim Kurulu 
Ba kanl ’na seçildi. 

“TÜRK YE MSAD OLARAK KALICI VE ÖRNEK ETK   
YARATACAK PROJELER Ç N ÇALI IYORUZ” 
38. Ola an Seçimli Genel Kurul’un aç l  konu mas nda, Kahramanmara ’ta meydana 

gelen ve 11 ilimizde büyük ac lara neden olan depremlerden dolay  üzüntüsünü dile getiren 
Türkiye MSAD Yönetim Kurulu Ba kan  Tayfun Küçüko lu, “Maalesef ac m z 
ve kayb m z çok büyük, yaralar m z çok derin. Depremin ilk gününden bu 
yana ülkemizin dört bir yan ndan vatanda lar m z yard m seferberli i için tek 
yürek oldu. Ülkemize has e i benzeri olmayan Çanakkale ruhunu ve daya-
n ma uurunu bir kez daha ya ad k. Emsalsiz yard mla ma gücümüz ile ya-
ralar m z  hep beraber saraca m za eminim. Türkiye MSAD olarak 
depremin ilk gününden itibaren yard mlar n ihtiyaç noktalar na tek elden ula -
t r lmas  için TOBB, TÜS AD, Sanayi Bakanl , Ticaret Bakanl  ba ta olmak 
üzere birçok kurumla ileti im halindeyiz” dedi. 

“YÜKSEK DAYANI MA UURU LE SEKTÖRÜMÜZÜN  
HT YAÇLARI KAR ILAYACA INA EM N M” 
Deprem güvenli i bilincini, fark ndal  tespit etmek ve geli tirme stratejile-

rini belirlemek ad na uzun vadeli bir seferberlik ba lat lmas  gerekti ini ifade 
eden Tayfun Küçüko lu ilk hedefin deprem yaralar n  sarmak oldu unun alt n  
çizdi ve sözlerine öyle devam etti: “Kurtarma a amas ndan sonra geçici ba-
r nma olu turma ve kal c  ça da  ya am ko ullar n n planlanmas  süreci için 
tüm ülke olarak seferberlik halindeyiz. Türkiye MSAD olarak y llard r deprem 
felaketine kar  at lmas  gereken ad mlara dair birçok çal ma yapt k ve ra-
porlar yay mlad k. Kamu ve medya temaslar m zda bu konulara dikkat çektik. 
Fakat biliyoruz ki bunlar bugünden yar na uygulanacak çözümler de il. Deprem konusunda 
topyekûn bir seferberli e ihtiyac m z var. Deprem güvenli i bilincimizin geli imini orta ve uzun 
vadeli kal c  tedbirler için önemli görüyoruz. htiyaç yoksa mücadele olmaz. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanl ’n n Enerji Verimlili i Bilinç Endeksi benzeri bir yöntemle deprem güvenli i 
bilincinin fark ndal k ve davran a dönü me boyutunu tespit etmemiz ve geli tirme stratejilerini 
belirlemek ad na uzun vadeli bir seferberli i ba latmam z gerekiyor. Ama öncelikli hedefimiz 
depremin yaralar n  sarmak. u anda kurtarma a amas ndan sonra geçici bar nma olu turma 
ve kal c  ça da  ya am ko ullar n n planlanmas  süreci içindeyiz.  Çevre, ehircilik ve klim 
De i ikli i Bakanl ’n n planlad  ça da  ya am nitelikleri ile tasarlanan kal c  konut olu -
turma seferberli i evrensel boyutta büyüktür. Amac m z koordinasyonun ideal seviyede olu -
mas n  sa lamakt r. Yüksek dayan ma uuru ile sektörümüzün ihtiyaçlar  kar layaca na 
eminim.” 

,“GELECE N GET RECEKLER N  ZAMANINDA ANLAMALI, DRAK ETMEL Y Z” 
38. Ola an Seçimli Genel Kurul sonras  gerçekle en ilk Yönetim Kurulu’nda oybirli i ile ye-

niden Yönetim Kurulu Ba kanl ’na seçilen Tayfun Küçüko lu, Genel Kurul sonras  gerçekle-
en Üye Bulu mas ’n n aç l  konu mas  vesilesi ile haziruna te ekkürlerini iletti. Tayfun Küçü-

ko lu konu mas nda gelecek 10 y lda geçmi  50 y ldan daha büyük de i im olaca n n alt n  
çizerek u ifadelere yer verdi: “Globalle me ve ileti imin limitsiz gücü, öngörülemeyen olayla-
r n etkisi, s kl  ve çe itlili in ba  döndürücü h zla artt  günümüzde yar nlarda ba ar l  olabil-
mek için daha çok ara t rmak ve haz rlanmak; bir eye de il, tüm de i kenlere hakim olmak 
zorunday z. Art k geçmi  tecrübe ve bilgilerimiz ile gelece e yönelik tahminde bulunmak ye-
tersiz kal yor. Global ölçüde ve topyekûn büyük de i imin, dönü ümün ya anaca , ta lar n 
yerinden oynay p oyunun kurallar n n yeniden yaz laca  süreç her gün etkisini art racak. Bu 

mutlak ve ola anüstü dönü üm dönemine haz r olanlar ekonomik ve sosyal alanda öne geçe-
cek. Bu durumun ülkemize etkisinin artaca  bir gelecek bizi bekliyor. Ülkemiz bu güçlü de i i-
min ortas nda kalacak ve çok kritik avantajlar olu acak. Ülkemiz ve sektörümüz ad na büyük 
geli im olanaklar  yolunda gelece in getireceklerini zaman nda anlamal , idrak etmeli ve yük-
sek irade ve disiplin ile bu sürece haz rlanmal y z.Türkiye MSAD’ n bu süreçte ülkemize ve 
sektörümüze sorumlulu unun ve katk s n n artaca na eminim.” 

TAYFUN KÜÇÜKO LU K MD R 
1961 y l nda Ankara’da do an Tayfun Küçüko lu, 1984 y l nda TÜ letme Fakültesinden 

mezun oldu. 1988 y l nda kurucu üyesi oldu u BETEK bünyesinde çe itli görevler üstlenen 
Küçüko lu, 1995 y l ndan itibaren BETEK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak faa-
liyetlerini yürütmektedir. BOSAD-Boya Sanayicileri Derne i’nin Kurucu Üyesidir. 2015-2017 
y llar  aras nda ZODER-Is  Su Ses ve Yang n Yal t mc lar  Derne i Yönetim Kurulu Ba kanl -

n  yapm t r. Türkiye MSAD, Türkiye n aat Malzemesi Sanayicileri Derne i’nin Yönetim 
Kurulu Ba kanl n  2020 y l ndan itibaren yürütmektedir. 

TÜ K: “Aral k ay  i sizlik oran  yüzde 10,3 seviyesinde gerçekle ti”

Türkiye MSAD’ n yeni dönem ba kan  yeniden Tayfun Küçüko lu oldu

Murat Kurum: “12 bin 781 konut in aat  için sözle meleri imzalad k”
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