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Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Üye Dayanışma Ağı olarak #BizVarız çağrısıyla topladığımız 
destekleri deprem bölgesine göndermeye devam ediyoruz. 

Tüm çalışma ve destek üyelerimizin kolektif emeği ile hayata geçirilmekte, bölgelerdeki TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine doğrudan ulaştırılmaktadır.

Bu zor günleri dayanışma ile birlikte aşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

DAYANIŞMA İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ!

İnteraktif
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Değerli meslektaşlarım, 

Makina Bülten’in 2023 yılı üçüncü sayısını, bölgemizde yaşanan, 
Türkiye ve Suriye’de pek çok insanın ölümüne, yaralanmasına, 
sakat kalmasına neden olan ve dünden bugüne yönetilemediği 
için bir felakete dönüşen afete ayırmak zorunda kaldık.

06 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 
depremler ve artçı sarsıntıları, Kahramanmaraş merkez olmak 
üzere Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır, Hatay, Malatya, 
Adıyaman, Osmaniye ve Kilis illerimizde büyük kayıp ve yıkımlara 
neden oldu. 13,5 milyon insanımızın yaşadığı bölgeden deprem 
sonrasında her gün acı haberler gelmeye devam etti.

Aynı sarsıntı yıllardır savaş tamtamları, bomba sesleri altında 
yaşayan Suriye’de İdlib, Halep, Hama, Lazkiye ve Tartus 
kentlerinin yerle bir olmasına sebep oldu. Suriye’de yaşayan 
halklar, gelmeyen kurtarma ekipleri ve destekler yüzünden ağır 
bir yıkımla karşı karşıya kaldı.

Odalarımızın, yer bilimcilerimizin, bazı kurum ve kuruluşların 6 
Şubat depreminin fay hatlarına ilişkin yıllardır defalarca yaptığı 
uyarılar iktidar tarafından göz ardı edilmiş; sonuçta onbinlerce 
insanımız hayatlarından olmuş, yüz binden fazlası yaralanmış, 
yüzbinlerce yapı yıkılmış ve hasar görmüş, milyonlarca insan 
yaşadığı mekân ve bölgelerden uzaklaşmak zorunda kalarak ağır 
travmalar içinde hayata sıfırdan tutunmak, acizlik, yoksulluk ve 
işsizlik ile yüz yüze kalmıştır.

Böylesine büyük yıkımlara yol açan depremde hayatını kaybeden 
insanlarımızı sevgi ve saygıyla anıyor, meslektaşlarımız ve 
tüm hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı, yaralılara 
acil şifalar diliyoruz.  Deprem yaşanan bölgelere yönelik 
yürütülen dayanışma faaliyetleri dolayısıyla örgütlülüğümüze, 
gönüllü olarak özverili çalışmalarıyla yer alan ve bundan 
sonra da sorumluluk duygusuyla hareket edecek olan tüm 
meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Tüm odalar, demokratik kitle örgütleri, vakıflar, dernekler, spor 
kulüpleri, devrimci örgütler ve sayamadığımız pek çok kurum 

Deprem öncesinde ve sonrasında 
yaşanan felaketlerin sorumlusu bilimle 
inatlaşan yöneticilerdir. Yapılaşmanın 
kentleşme olması için Odalarımızla 
çalışma yürütülmeli, bu çalışmanın 
yeni bir rant alanı olmasına izin 
verilmemelidir.

ve birey depremzedelerle dayanışmak için alandaydı. Alanda 
devlet de vardı. Devlet, dayanışma için gelenleri engellemek, 
arama-kurtarma faaliyeti yürütmek üzere gelenleri saatlerce 
boş boş bekletmek, enkazlara girmeye çalışan madencileri 
engellemek, yardım için gönderilen tırları gasp etmek için 
oradaydı. Ülkenin gerçek anlamıyla dört bir yanından insanlar 
seferber olup yollara düşerken, ulaşabildiği tüm yardım 
malzemelerini sırtlanıp götürürken, dayanışma herkesi yeniden 
umutlandırırken bir inşaat ülkesi olan ülkemizde bir talimat ile 
bölgelere gönderilmeyen iş makineleri, arama-kurtarma ekipleri, 
madenciler, devasa olanaklarıyla ordusu ile devlet acıyı ve 
ölümleri izlemekle yetindi.

Devlet yetkililerinin “kader planı” olarak ifade edip kaderciliğe 
sığınmaya çalıştığı konu hakkında hukukçuların yetkililer 
hakkında kamu davası açılması talebiyle düzenledikleri dilekçede 
ifade edilen “olası kastla birden fazla insanın öldürülmesine ve 
yaralanmasına neden olma”, “bilinçli taksirle öldürme”, “denetim 
görevinin ihmali”, “görevi kötüye kullanma”, “tehdit”, “hakaret”, 
“haberleşmenin engellenmesi”, “yardım veya bildirim yükümlüğünün 
yerine getirilmemesi”, “ihaleye fesat karıştırma”, “edimin ifasına 
fesat karıştırma” ve “suç delillerini yok etme, gizleme veya 
değiştirme” suçları sorumluların rant peşinde koşarken insanlara 
yaşattığı acıyı açıkça göstermiyor mu?

TMMOB’ye bağlı tüm odalar, yaşadığımız afet sonrası teknik ve 
bilimsel birikimleri ile birlikte insan gücüne dayalı katkılar dâhil 
olmak üzere her türlü yardıma açık olduklarını belirtmiş ve bu 
konuda işbirliği tekliflerini kamuoyuyla birçok kez paylaşmıştır. 
Deprem öncesinde ve sonrasında yaşanan felaketlerin 
sorumlusu bilimle inatlaşan yöneticilerdir. Yapılaşmanın 
kentleşme olması için Odalarımızla çalışma yürütülmeli, bu 
çalışmanın yeni bir rant alanı olmasına izin verilmemelidir.

Tüm birimlerimiz ve örgütlülüğümüzle Odamız, meslektaşlarımız, 
halkımız ve kentimiz için yaptığımız tüm çalışmaları sizlerle bu 
sayfalarda paylaşmaya devam edeceğiz.
 
Hepinize, mutlu ve sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Başkan’dan Mektup

İbrahim M. Tataroğlu 
 
MMO İstanbul Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı
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MMO ÜYE DAYANIŞMA AĞI FAALİYETLERİ

AFET BÖLGESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
olarak ‘afet’in yaşandığı günden beri üyelerimizin 
destekleriyle yoğun çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 
Dayanışmayı hep birlikte büyütüyoruz!

Deprem bölgelerindeki acil ihtiyaçlara göre 
hazırlıklarımızı yapıyor ve ulaştırıyoruz.
Bölgeden gelen ihtiyaçlar doğrultusunda oluşturulan 
dayanışma faaliyetleri ile hızlı şekilde reaksiyon alarak 
malzemeleri tamamlamaya çalıştık. Kuru gıda, sıcak 
yemek, giyim, hijyen, barınma vb. tüm ihtiyaçlar için 
bölge halkının taleplerine, durumuna göre yoğunlaştık. 

• 2-14 yaş çocuklar için 1000 adet mont, bot, bere ve 
atkı seti bölgeye ulaştırıldı. Adana İKK aracılığıyla teslim 
alındı.

• 8 Şubat Çarşamba günü 3 dayanışma tırı Makina 
Hangar’da yüklendi. Mimarlar Odası Bakırköy ve 
Karaköy, Makina Mühendisleri Odası Kadıköy ve Kartal 
irtibat noktalarında toplanan dayanışma malzemeleri 
üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımızın kontrolünde 

tasniflendi. Dayanışma tırları MMO çalışanı 
arkadaşlarımızın eşliğinde bölgeye ulaştırılmak üzere 
yola çıktı. TMMOB Afet Koordinasyon merkezimizin 
bulunduğu Hatay’ın Defne ilçesine 9 Şubat’ta ulaştı.

• 30.000 üyemizi temsilen 30.000 öğün 
dayanışmasının ilk halkasında hızlıca 10.000 öğün 
desteği tamamlandı. Akabinde bu destekler artmaya 
devam etti. Öğüne dönüştürülmek üzere alınan 
erzakların bölgelere göre dağılımı şu şekildedir:
    o 5.000 öğün Gaziantep
    o 2.500 öğün Adıyaman Havalimanı
    o 5.000 öğün Adıyaman KYK Kız Öğrenci Yurdu
    o 2.500 öğün Malatya
    o 2.800 öğün Kahramanmaraş Pazarcık’a gönderildi. 
Deprem Bölgesine gıda desteği devam etmektedir.

• 1.000 adet gıda kolisi desteği dayanışması 
tamamlanarak hedef aşıldı. Burada toplamda 500 
koli gıda Antakya’ya, 750 koli gıda Hatay Defne’ye 
ulaştırıldı.
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• Giyim ve gıda ihtiyaçları ile ilgili çalışmalar bir yandan 
devam ederken, hijyen kitleri ile ilgili ihtiyaç hasıl 
olması sebebiyle 3500 kadın üyemizi temsilen 3500 
kadın hijyen kiti hazırlandı. Dayanışma tırlarımızın 
yüklenme noktası olan Makina Hangar’da kadın 
üyelerimiz yoğun bir çaba ile 14 Şubat’ta çıkacak tıra 
yüklenmek üzere hijyen kitlerinin tasnifini tamamladı. 
Bölgeye ulaştırılmak üzere yola çıktı.

• 14 Şubat’ta 2 tane TMMOB dayanışma tırını Makina 
Hangar’dan bölgeye ulaştırılmak üzere yükledik. 
Yine MMO’dan çalışma arkadaşlarımızın eşliğinde 
bölgeye ulaştırdık. Hatay Defne’deki koordinasyon 
merkezimizden ihtiyaçlara göre diğer bölgelere 
ulaştırılmak üzere planlama yapıldı.

• Dayanışma faaliyetlerine 7 Şubat’tan itibaren deprem 
bölgesi doğumlu ya da nüfusa kayıtlı olduğu il deprem 
bölgesinde kalan üyelerimizin aramasını gerçekleştirdik. 
2900 üyemizi arayarak geçmiş olsun dileklerimizi ilettik 
ve üyelerimizin ailesi ya da yakınlarıyla ilgili talepleri 
olması halinde TMMOB İKK koordinasyonu üzerinden 
bölgeye ileterek çözülmesi için çalışmaları yürüttük.

• Çadır ihtiyacı ile ilgili gelen talepler doğrultusunda 
250 çadır için başlattığımız dayanışmamızla bölgeye 

150 adet çadırı gönderdik. 100 adet çadırın da bölgeye 
ulaştırmak üzere üretim-lojistik planı tamamlandı.

• Bölgede hijyen noktaları için uzman mühendis 
meslektaşlarımız, MMO bünyesinde sıhhi tesisat, soba, 
yaşam alanı gibi çalışma grupları aracılığıyla yapılan 
görüşmeler neticesinde çalışmalara başladı. 2 adet 
TMMOB hijyen noktası bu şekilde tamamlandı. Temiz 
su ve duş ihtiyacı için Hatay Defne’de kurulan hijyen 
noktalarının genişletilmesi ve tüm illerde yurttaşların 
faydalanması açısından arttırılması hususunda 
görüşmeler devam etmektedir.

Devam eden çalışmalarla ilgili:
    o Üye aramalarımız devam etmektedir.
    o 4 irtibat noktasında dayanışma malzemeleri 
toplanmaya devam edilmektedir.
    o TMMOB Afet Koordinasyon merkezimiz 
Hatay’ın Defne ilçesinde dayanışma çalışmalarını 
sürdürmektedir. Bu kapsamda teknik görevli 
arkadaşlarımız, ŞYK Başkanımız ve ŞYK üyelerimiz, 
Komisyon üyelerimiz bölgeye gitmiştir. Bölgeye 
koordinasyon çalışmalarına gitmek üzere planlamalar 
MMO İstanbul Şube çalışanları üzerinden programlı 
olarak devam etmektedir. Aynı zamanda TMMOB 
İKK düzleminde bölgeye her Salı Kadıköy Evlendirme 
Dairesi önünden kalkacak olan 18 kişilik minibüs ile 
organizasyonda görev almak üzere mimar, mühendis ve 
şehir plancıları gidecektir.
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    o 39 ilçede yurttaşlarla birlikte örgütlenecek olan 
afet koordinasyon süreci çalışmaları belediyeler 
düzleminde de görüşmelerle birlikte devam 
etmektedir.

• MMO Üye Dayanışma Ağı ile anlık olarak gelişen 
durumlara karşı hızlı bir reaksiyon alma ve çalışmalara 
başlama düzlemi sürdürülmektedir.

• TMMOB’un 21 Şubat’ta kamuoyuna sunduğu 
“TMMOB Uyarıyor” başlığı ile çıkan 10 madde ile 
talepler ve yapılacaklar belirlenmiştir. Bunun takipçisi 
olma noktasında 650.000’i aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısı örgütlülüğümüzle sürecin öznesi olunması 
konusundaki ısrarcılık, Odaların yetkilerini almak 
isteyenlere karşı devam ettirilecektir. Süreç bilimi ve 
tekniği esas alan öneri ve çalışmalarla yürütülecektir.
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DAYANIŞMA GÜNCESİ KISA KISA...
6 Şubat 2023

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Hatay, 
Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, 
Malatya, Şanlıurfa ve Osmaniye’de de hissedilen 
depremlerin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

7 Şubat 2023

İlk kamyonumuz İskenderun’a doğru yola çıktı.

Birliğimizden gelen gücümüzle dayanışmamız devam 
ediyor.

8 Şubat 2023

TMMOB organizasyonu ile emek ve demokrasi 
güçlerinin desteğiyle 8 Şubat Çarşamba günü, 
Ankara’dan Elbistan, Maraş, Adıyaman ve Malatya’ya; 
İstanbul’dan Hatay’a; Van’dan Adıyaman ve 
Malatya’ya; Konya ve Bolu’dan Hatay’a; Bursa’dan 
Urfa’ya ihtiyaç malzemeleri gönderildi.

9 Şubat 2023

Depremden etkilenen ve barınma ihtiyacı olan 
yurttaşlarımız ile dayanışma için TMMOB ve 
üyelerimiz tarafından “TMMOB Barınma Ağı” 
oluşturulmuştur. TMMOB Barınma Ağı’na http://
tmmob.org.tr/barinma adresinden ulaşabilirsiniz.

10 Şubat 2023

ACİL ÇAĞRI! Altyapısı uyumlu tüm tekstil kuruluşları 
merkezi bir talimatla acilen çadır üretimine 
yönlendirilmelidir!

11 Şubat 2023

TMMOB İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarınca Hatay’da 
kurulan koordinasyon merkezimiz Dayanışma Yaşatır! 
Subaşı, Atatürk 3. Caddesi, 31158 Defne/Hatay
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12 Şubat 2023

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 
Üye Dayanışma Ağı ve TMMOB İstanbul 
İKK koordinasyonu ile topladığımız yardım 
malzemelerimizi deprem bölgesine ulaştırmaya 
devam ediyoruz.

Destek veren herkese teşekkür ederiz. #Dayanışma 
ile çalışmaya durmadan devam ediyoruz.

KOMİSYONLAR AFET FORUMU TOPLANTISI
16 Şubat tarihinde online platform üzerinden 113 
üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 
yaşadığımız afet ile ilgili yapılan bilgilendirmenin 
ardından, Odamızın bölgede yaptığı çalışmalar 
hakkında bilgi aktarıldı. Toplanan yardımların nasıl 
ve hangi kanallar aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine 
iletildiği, bölgede mevcut durumun ne olduğu ve 
mevcut ihtiyaçlar hakkında açıklama yapıldı.

Üyelerimizin bugün depremzedeler ve deprem 
bölgeleri ile dayanışmaya yoğunlaştığı, bugün 
dayanışmayı nasıl arttırabileceğimiz üzerinde 
durulduğu ancak önümüzdeki dönemde olası 
İstanbul depremi için de çalışma yürütülmesi 
gerektiği vurgulandı.

Komisyon üyelerimizden gelen öneriler çerçevesinde 
yakın gelecekte yürütülecek çalışmalar ile ilgili ön 
çalışmalar yapılmasına karar verildi.
Komisyon üyelerimizden gelen bazı öneriler:

Deprem bölgeleri için;

• Çadırkentlerde çocuklar için uçurtma şenliği gibi 
etkinlikler düzenlemek üzere çalışma yürütülmesi
• Çadırkentlerde ısınma ve sıcak su ihtiyacının ve atık 
su giderlerinin çözümü için çalışma yürütülmesi
• Bölgede güneş enerjisinden enerji üretilmesi 
üzerine yürütülebilecek faaliyetler
• Komisyonların alt yapı çalışmalarına destek olması
• Bölgenin kültür ve doğal yapısının koruyacak 
çalışmalar yapılması
• Travma yaşayan kadınlara yönelik atölye çalışması
• Bölgedeki üniversite öğrencilerinin psikolojik 
olarak desteklenmesi, konaklama konusunda 
yönlendirilebilmesi
• Afetin felakete dönüşme nedenlerinin hızla teşhir 
edilmesi

• Prefabrik yapıların kalıcı ve sürdürülebilir olması 
• MMO Üye Dayanışma Ağı’nı genişletecek 
faaliyetler yürütülmesi
İstanbul için;
• Yeni imar planlarının tamamının askıya alınması 
gerekliliği
• Şube üyelerine yönelik ilk yardım ve arama-
kurtarma temelli eğitimlerinin düzenlenmesi
• Üniversite, işyeri temelli örgütlenmelerle afet 
bilincinin oluşturulması
• Toplanma alanlarının uygunsuzluğunu deşifre 
edecek eylemler yapılması
• Olası İstanbul Depremi konulu panel yapılması 
(bugüne kadar oluşturulan raporların burada 
aktarılması)
• Afet risk yönetimi üzerine çalışma yapılması; 
afetten sonra ulaşım, beslenme, konaklama, enerji ve 
yangın sorunlarının çözümüne yönelik pilot bölgeler 
üzerinden pratik çalışmalar yapılması, bu çalışmaların 
düzenlenecek kongre ve sempozyumlara taşınması
• Makina Hangar alanının toplanma alanı, kriz 
yönetim merkezi, eğitim merkezi olarak ve MMO 
Korusu’nun toplanma alanı olarak kullanılması
• Afet-Acil Durum Toplanma Alanlarının wifi ağları ile 
güçlendirilmesi
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MMO ÜYE DAYANIŞMA AĞI 
ETKİNLİĞİ TEMSİLCİLİKLER 
GENEL ÜYE TOPLANTILARI 

İSTANBUL VE DEPREM ETKİNLİĞİ

MMO İstanbul Şube 8 ilçe temsilcilik bölgesinde 
(Başakşehir, Kartal, Ümraniye, Şişli, Kadıköy, 
Bakırköy, Beylikdüzü, Tuzla) 15 Şubat Çarşamba 
akşamı eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz MMO 
Üye Dayanışma Ağı Genel Üye toplantılarına toplam 
225 üyemiz katıldı. Toplantılarda aşağıdaki gündemler 
çerçevesinde tartışmalar yürüttük, önümüzdeki 
çalışmalar için öneriler geliştirdik. 

TMMOB İKK çalışmalarının aktarılması ve 
bilgilendirme sunumları

• Her temsilcilik özelinde alt çalışma grubu olarak Afet 
Koordinasyon Birimlerinin kurulması önerisi
• Afet çalışmaları ile ilgili görüş ve önerilerin 
toplanması
• Afet bölgesi temel ihtiyaçlar konusunda 
yapılacaklarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi
• İstanbul Depremi özelinde yapılacakların 
belirlenmesi/ön tartışmalar

İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme 
Daire Başkanlığının katılımıyla, Şişli İlçe 
Temsilciliğinin yürütücülüğünde “İstanbul ve 
Deprem” konulu, olası İstanbul depremi için bina 
hızlı tarama, zemin analizleri başta olmak üzere 
yapılan tüm çalışmaları teknik ve prosedürel olarak 
ele aldığımız etkinliğimizi 28 Şubat Salı günü online 
platform üzerinden gerçekleştirdik.

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi 
Başkanı Mimar Özlem TUT, İstanbul Şehircilik 

Atölyesi Müdürü Yüksek İnşaat Mühendisi Rahmi 
HIZIR, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü 
Jeofizik Mühendisi ve Geoteknik Yüksek Mühendisi 
Kemal DURAN ve İstanbul Şehircilik Atölyesi 
Müdür Yardımcısı Yüksek İnşaat Mühendisi Hasan 
Hüseyin AYDOĞDU’nun katılımı ve sunumları ile 
gerçekleşen ve 1 saat 45 dakika süren etkinliğimize 
211 kişi katıldı. Katılımcılarımızın sorularının 
cevaplanmasının ardından etkinlik sona erdi.
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BÖLGEYE GİDENLERDEN
SERKAN SEVAT - MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

Şube Yönetim Kurulumuzu temsilen TMMOB Antakya 
Koordinasyon Merkezi’ni ve İskenderun Koordinasyon 
Merkezi’ni ziyaret ettik.

Antakya Koordinasyon Merkezi şehrin biraz dışında görece 
merkeze göre az yıkımın yaşandığı tek katlı binaların yer aldığı 
bir bölgede. Koordinasyon merkezinde düzenli bir çalışma 
yürüyor, depremzedeler taleplerini girişte not aldırtıyor ve 
her depremzedeye paketleri hazırlandıktan sonra teslim 
ediliyor. 
Bu bölgenin temel ihtiyacı barınma ve kuru bakliyat. Burada 
insanların hiç biri evinde kalmıyor kapısının önünde ateşini 
yakarak yemeğini yapıyor.

İskenderun Hatay ilçe merkezine göre görece daha az yıkımın 
yaşadığı bir bölge fakat burada da yaşanabilecek bina sayısı 
çok az, yıkılmayan binalar da özellikle sahil kesiminde 30 
cm çökmüş durumda. Burada da koordinasyon merkezinde 
düzenli bir çalışma hâkim. Burada bir mutfak ve temizlik alanı 
kurulmuş ve günlük yemek yapılıyor depremzedelere, bu 
dağıtımlar yapılıyor.

Bu yıkım bize dayanışma ruhunun ne kadar önemli olduğunu 
bir kez daha gösterdi, TMMOB tüm örgütlü gücü, kollektif 
çalışmasıyla dayanışmanın gücünü bir kez daha ortaya 
koymuştur.

--------------------------------------------------------------------

HAYDAR BOYALI - Makina Yüksek Mühendisi - MMO Üyesi

Hatay Yıkımı Üzerine Gözlemlerim:
Coğrafyasının üçte ikisi I. ve II. derece deprem bölgesinde 
yer alan Türkiye tarihi boyunca yıkıcı depremlere maruz 
kalmış bir ülkedir. İstatistikler Türkiye’de yaklaşık her 8 ayda 
bir olmak üzere hasara ve can kaybına sebep olan bir deprem 
meydana geldiğini göstermektedir. İstanbul’da, Adana’da, 
İzmir’de, Maraş’ta veya Bursa’da çok büyük yıkımlara sebep 
olabilecek depremlerin yakın bir gelecekte olma olasılığının 
çok yüksek olduğu deprem bilimciler tarafından sürekli 
olarak vurgulanmaktaydı. Sonuç olarak bu depremlerden 
ikisi 6 Şubat 2023 tarihinde Gaziantep ve Maraş’ta en yıkıcı 
halleri ile 9 saat arayla ortaya çıktı. Bu depremlerin yaralarını 
sarmadan yeni bir depremin olma olasılığı toplumumuzu 
derinden sarsmaktadır. Bu nedenlerden dolayı toplumumuzun 
her bir bireyi deprem gerçeğinin farkında olarak yaşamalı, 
deprem öncesinde ve sonrasında oluşabilecek zararların 
en aza indirilebilmesi adına sivil savunma gönüllüsü olarak 
eğitilmelidir. Bu eğitimin bugüne kadar yapılmamış olması 
ve hazırlıksızlığımız, yaşadığımız son büyük felaketin katmerli 
olarak yaşanmasına sebep olmuştur. Bu kanıya Hatay-Defne 
bölgesinde bulunan yardım merkezinde gönüllü olarak 
çalışmak üzere bulunduğum sırada, yaptığım gözlemlere 
dayanarak vardım.

Depremin 3. gününün erken saatlerinde, TMMOB’nin deprem 
bölgesindeki yardım çalışmalarına katılmak üzere üç gönüllü 
arkadaşım ile birlikte kendi aracımız ile İstanbul’dan Hatay’a 
doğru yola çıktık. Normal koşullarda 13 saatlik bir yolculuk 
ile ulaşabileceğimiz Hatay’a, çok sayıda gönüllü insanın kendi 
araçları ile yola çıkması ve yolların tıkanması nedeniyle 20 
saatte ulaşabildik. Ankara’dan sonra yol boyunca akaryakıt 
istasyonlarının görüntüsü bile afet yönetiminin ne kadar 
kötü olduğunun göstergesiydi. Afette gönüllü yardım 
çalışması yaptığım süre boyunca tanık olduğum olaylar ve 
deneyimlerim aşağıdadır.

• Yollarda çok sayıda özel araç, yardım taşıyan tır, iş makinası 
vardı. Depremin 3. günü olmasına rağmen deprem bölgesine 
ulaşım için kullanılan Ankara-Adana yolu üzerinde bulunan 
akaryakıt istasyonlarında, yakıt almak için oldukça fazla 
sayıda araç kuyruğa girmişti. Biz de yakıt almak için kuyruğa 
girdik. 1 saate yakın süre boyunca beklememize rağmen 
sıra ilerlemeyince, Adana’nın içine girmeye karar verdik. 
Adana’da karşımıza çıkan ilk istasyonda yakıtımızı kolayca sıra 
beklemeden aldık. Adana’dan sonra akaryakıt istasyonlarında 
sıra olmadığını gördük. Sosyal medyada yayılan “akaryakıt 
bulunmuyor” söylentisinin etkisiyle bölgeye varmadan 
yakıt tanklarını doldurma isteği istasyonlarda kargaşaya yol 
açıyordu. Otoyoldaki bu planlama kusuru hayati öneme 
sahip kurtarma ekiplerinin, battaniye çadır, ilaç ve benzeri 
ihtiyaçların yardım noktalarına geç ulaşmasına neden 
olmuştur.

 
Yollarda oluşan yakıt kuyrukları.

• Afet bölgesine giden yardımların çok büyük bir bölümü 
gönüllüler tarafından toplanmış, bölgeye ulaştırılmış ve 
dağıtılmıştır. Afetten sonraki ilk saatlerden başlamak üzere 
örgütlenen gönüllüler tamamen doğaçlama bir şekilde yardım 
çalışmalarını başlatmıştır. Ancak, yardım çalışmalarında 
önceliğin büyük oranda giysiye verilmesi; demokratik kitle 
örgütlerinin, derneklerin, sivil toplum örgütlerinin, mahalli ve 
yerel idarelerin, siyasal kuruluşların, spor kulüplerinin yiyecek, 
giyecek ve diğer yardım malzemeleri ile tır doldurmaya 
çalışmaları, toplanan yardımların ancak afetin 2. veya 3. 
gününde büyük bir trafik kargaşası içerisinde gecikmeli olarak, 
üstelik homojen olmayan bir şekilde yardım noktalarına 
ulaşmasına sebep olmuştur. Burada; öncelikli olarak, daha 
küçük araçlara battaniye, çadır, mont, içecek ve benzeri 
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acil yardım malzemeleri yüklenmeli ve ilk birkaç saat içinde 
bölgeye ulaştırılmalıydı. Ulaşılacak bölgeler merkezi otorite 
tarafından işletilen bir algoritma ile belirlenmeli ve gönüllü 
ekipler bu algoritmanın belirlediği bölgelere izin belgesi ya da 
mesajı ile atanmalıydı. Bu şekilde trafik önlenebilir, yardımlar 
homojen dağıtılabilir ve depremde çalışabilecek gönüllüler 
isabetli bir şekilde ihtiyaç duyulan noktalara ulaştırılabilirdi. Bu 
düzensizlik nedeniyle tırlarla gelen yardım malzemeleri gelişi 
güzel ve dağınık bir şekilde boş alanlara bırakılmıştır.

Hatay’da birçok noktada eski giysi yığınları ortaya çıktı. Bu giysilerin 
miktarının yüzlerce tır dolusu olduğu göz önünde bulundurulursa, 
trafik sıkışıklığına ve zaten var olan kirliliğe katkıları daha kolay 

anlaşılabilir. Bütün bunların yanında bu yığınların bertaraf edilmesi 
zorunluluğu ayrı bir sorun yumağı oluşturmaktadır. 

• Deprem bölgesine giden vinçler, kepçeler, kazıyıcılar ve 
benzeri araçlar deprem bölgelerine ulaşmış olsalar bile 
kurtarma çalışmalarına katılamadılar. Birçok araç planlama 
yapılamadığı için kent girişlerinde beklemek zorunda kalmıştır. 
Birçoğu ise hiçbir müdahalede bulunamadan geri dönmüştür. 
Bu araçları kullananlar, tüm iyi niyetlerine rağmen sadece 
trafik karmaşasına sebep olmuştur. 

• Hatay’da yıkımın en büyük olduğu mahallelerde afetin 4. 
gününde bile girilemeyen bölgeler olduğu görülebilmekteydi. 
Profesyonel ekipler tarafından kolayca kurtarılabilecek 
insanlar hakkında anlatılanlar insanın kanını dondurmaktadır. 
4. günde bu bölgede yerde battaniyeye sarılı şekilde yatan 
cenazelerin çokluğu dikkat çekiciydi. 

• Yardım gönüllüleri gittikleri bölgelerde güvenli bir yer 
bulup yerleşmiş olsalar bile birçok sorunla yüzleşmek 
zorunda kaldılar. Bulunduğum Defne Dayanışma noktasında 
çalışma yapan dayanışma gönüllüleri yıkılmış veya yıkılma 
tehlikesi bulunan binalara oldukça yakın konumdaydılar. 
Yıkılma tehlikesi taşıyan binalara tehlikeli derecede yakın 
konumlanmaları, güvenlik şeritlerinin bulunmayışı, yıkıntı 
binalar arasında insanların dolaşması, çalışan iş makinalarına 
tehlikeli derecede yaklaşmalar, bir bakıma başka felaketlere 
davetiye çıkarmıştır. Basında deprem bölgelerinde, 
iş makinasının çalışmasını seyrederken iş makinasının 
çarpması sonucu ölen gönüllülerin olduğu haberleri yer 
almıştır. Deprem bölgelerine giden gönüllülerin iş güvenliği 
konusunda eğitimlerinin sağlanması gerekliliği açıkça 

görünmekteydi. Bu görevin yine gönüllü iş güvenlikçiler 
tarafından sağlanması can kurtarma açısından oldukça faydalı 
olabilirdi.

• Defne Dayanışma Noktası’na vardığımda bazı arkadaşların 
2. günden beri bölgede çalışma yaptığını gördüm. 
Bulundukları bölgede Pazar yerinin derme çatma çatısı altında 
battaniyelere sarılı şekilde ısınmaya çalışan depremzedeler, 
askerler ve kurtarma ekipleri vardı. 300’den fazla kişi pazar 
yerinin yanında bulunan spor salonunun etrafını ve içini 
tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için kullanmıştı. 3. günde 
bütün bu alanlar açık tuvalet haline gelmişti. Oldukça kötü 
kokular ve görüntüler insanın yüzüne yüzüne çarpıyordu. 
Bu durum hem depremzedelerin hem gönüllü ekiplerin 
hem kurtarma ekiplerinin hem de oldukça tecrübesiz olan 
askerlerin psikolojik durumlarının daha kötüye gitmesine 
sebep oluyordu. Ben ve gönüllü arkadaşlarım, depremden 
az zarar görmüş komşulardan aldığımız pompa ve su deposu 
ile pazar yerinin iki tuvaletini kullanarak sağlıklı çalışan bir 
WC sistemi kurduk. Gönüllülerin katkısı ile çevredeki ve spor 
salonundaki dışkıları temizleyerek bertaraf ettik. Depremin 
10. günde, temizlenen spor salonu içinde, İzmirli makina 
mühendisi bir meslektaşımın ve ekibinin katkıları ile insanların 
temizlenebilecekleri bir sıcak su tesisi açıldı. Bu çalışma 
insanların uzmanlık alanlarında gönüllü katkı vermelerinin 
önemini göstermektedir.

• Şu an gelinen durumda hijyen afet bölgelerindeki en 
büyük sorundur. Birçok yardım noktasında, pet şişelerdeki 
içme suyu dışında kullanılabilecek su bulunmamaktadır. 
Deprem bölgelerinin değişik noktalarında çalışan gönüllü 
arkadaşlarımızın anlattıklarına göre 20 gündür yıkanamayan 
insanlar bulunmaktadır. İnsanların kullanabilecekleri umumi 
tuvaletler bile ortada yoktur. TMMOB Gönüllüleri olarak 
birkaç yardım noktasında kurmaya çalıştığımız TMMOB 
Hijyen Noktaları çalışması yetersiz bağışlar nedeniyle yavaş 
ilerlemektedir. Bu çalışmalar sona erdiğinde her bir noktada 
günlük yaklaşık 200 ile 300 kişi kadar insanın sıcak su ihtiyacı 
giderilecek, standartlara uygun tuvaletler, çamaşır yıkama 
noktaları kurulmuş olacaktır.

• Bölgede çalışma yapan gönüllü arkadaşlarımızın, bugüne 
kadar sürekli yaptıkları çadır veya barınak çağrıları yüksek 
perdeden devam etmektedir. Barınak sorununun bu süre 
içinde çözülememiş olması oldukça karamsar bir tablonun 
varlığına işaret etmektedir.

Sonuç olarak, kurtarma çalışmalarındaki yetersizlik, 
yardımların toplanması, ulaştırılması ve dağıtılmasındaki 
karmaşa, depremzedelerin barınma ve hijyen sorunlarının 
halen çözülememiş olması, hükmedenlerin ve devlet 
kurumlarının yetersizliklerinin bir sonucudur. Yardım 
gönüllüleri olmasa tablo daha kötü, daha karamsar ve daha 
umutsuz olabilirdi. Bugüne kadar yaşanan depremlerden 
ders çıkaramamış olan devlet kurumlarının, bu depremden 
de bir ders çıkaramayacağı konusunda bende endişe 
oluşmuştur. Başta TMMOB olmak üzere, tüm demokratik 
kitle örgütleri, afete karşı ortak hazırlık ve dayanışma 
örgütlülüğü oluşturmalı, bu örgütlülüğü mahalle mahalle, köy 
köy yaygınlaştırmalıdır. Her meslek grubu kendi mesleğini 
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ilgilendiren alanlarda dayanışma gönüllüleri yetiştirmeli ve 
örgütlülüğe katılmalıdır. 

Enternasyonal Marşı’nda söylendiği gibi;

“……
Tanrı, bey, patron, ağa, sultan
Bizleri nasıl kurtarır?
Bizleri kurtaracak olan
Kendi kollarımızdır.
………………………………”

--------------------------------------------------------------------

EZGİ KILIÇ - MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Üyesi

6 Şubat’ta hepimiz ömrümüz boyunca izlerini silemeyeceğimiz 
bir felakete uyandık. 10 ili etkisi altına alan bu felaketin 
sonucunda onbinlerce vatandaşımız yaralandı ve yine maalesef 
onbinlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Günlerce enkazın 
altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlarımız devletin sıcak 
elini umutsuzca beklerken, kurtulanlar da ayrı bir felaketle karşı 
karşıya kalmıştı.

Biz Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak bu 
felaketin ilk gün ilk saatlerinden itibaren yapabileceklerimizi 
konuşmaya ve hızlıca deprem bölgesinde organize olmaya 
başlamıştık. TMMOB olarak birçok bölgede koordinasyon 
merkezleri oluşturuldu. Bu koordinasyon merkezleri üzerinden 
günbegün sıcağı sıcağına ihtiyaçlar belirlenerek tüm ülkeye 
yayıldı ve koordineli bir şekilde temin edilerek koordinasyon 
bölgelerine nakliyesi gerçekleştirildi.

Benim de geçen hafta bulunduğum Hatay/Defne’de bulunan 
koordinasyon merkezinde ‘bir gün nasıl geçiyor’u kısaca 
özetlemeye çalıştım.

Salı ve Cuma günleri öğleden sonra bölge halkının ihtiyaçları 
detaylı bir şekilde listeleniyor, toplanıyor. Diğer günlerde 
ihtiyaç sahiplerinin adına ihtiyaç duydukları malzemeleri içeren 
koliler hazırlanmaya başlıyor. Hazırlanan koliler belirli bir alanda 
toplanıyor, ihtiyaç sahipleri aranarak kolilerinin hazır olduğu 
bilgisi veriliyor ve onlar da gelip kolilerini teslim alıyorlar. Uzak 
bölgelerde oturanlara araçlarımız vasıtasıyla ulaştırılıyor.

Bölgeye farklı çeşitlerde ürünler geliyor. Bunların hepsinin 
tasnifi yapılıyor. Gıda, hijyen, kadın/erkek/ çocuk kıyafetleri ayrı 
bölmelerde tutuluyor. Kıyafetler yaş ve bedenlerine göre de 
tekrar ayıklanıyor. Bu şekilde düzenli bir şekilde çalışıldığında 
günde 150 adet koli hazırlanabiliyor.

Dayanışma gönüllüleri tamamen TMMOB’ye bağlı odalarda 
çalışan arkadaşlarımız, yöneticilerimiz ve üyelerimizden 
oluşmaktadır. 5 günlük periyodlarda değişen bir döngü 
oluşturulmuş durumdadır. Gönüllü arkadaşlarımız sabah 
08.00’de başladıkları göreve gecenin geç saatlerinde koliler 
tamamlanana kadar devam ediyor. Sabah erken saatlerde 
yanan ateşle birlikte, sıcak çorbalar içilerek dayanışmanın da 
verdiği sıcaklıkla gün tamamlanıyor. Bir nebze de olsa birilerinin 
yaralarını sarabilmek için tüm gönüllü arkadaşlar canla başla 
çalışıyorlar. 

Biz mühendisler biliyoruz ki deprem öldürmez, kontrolsüz 
yapılan binalar öldürür… Bugünlerde bir şeyi daha iyi biliyoruz; 
d-a-y-a-n-ı-ş-m-a da y-a-ş-a-t-ı-r...

--------------------------------------------------------------------

YUSUF GÖLBAŞI - MMO İstanbul Şube Teknik Görevli

“Deprem sabahı güneş aydınlandığında duyduğum çığlıkları 
hayatım boyunca UNUTMAYACAĞIM!!!”

Konuştuğum bir depremzedenin ağlayarak söylediği sözler. 
“Hiç inanamıyorum… Gelmezdi ki aklıma. Hâlâ gözlerimin 
önünde. Gözümü her kapadığımda gördüğüm, tanık olduğum o 
can pazarı.”

Depremin 4. günü dayanışmayla gelen gıda ve kıyafetleri 
tırlara yükleyerek Hatay’ın Defne ilçesine doğru yola çıktık. 
24 saat süren yolculuk sonunda o yıkılmış, yerle bir olmuş 
şehre ulaştık. Depremin ne olduğunu sadece televizyondan 
izlediğim kadarıyla biliyordum. Ama oraya gidince nasıl yıkıcı 
bir etkisi olduğunu gördüm. Yıkılmış ya da yıkılmaya ramak 
kalmış binalar, çöken yollar, enkazların başında ağlayarak 
bekleyen insanlar, o soğuk günde çıplak ayak gezen ve ne 
olduğunu anlamayan çocuklar ve o kadar çok; battaniyelere 
sarılmış, kaldırımlara bırakılmış, üzerine basmamak için 
zıplayarak geçtiğim cenaze gördüm ki…

Büyük bir dayanışmaya da tanıklık ettim. Birçok sivil 
toplum kuruluşu, partiler… öyle büyük bir dayanışma vardı 
ki insanlar sadece yardım etmek için gelmiş; başka hiçbir 
hesap yapmadan. Devlet yine ortada yoktu tabi, insanlar 
kaderine bırakılmıştı. Asker bile bizden sonra girdi şehre, o da 
yağmayı önlemek için. Büyük bir organizasyonsuzluk vardı ki 
şaşırmamak elde değildi.

Defne’de 7 gün kaldım. Duş zaten yok, tuvaletlerin 
giderleri tıkanmış. Yani herhangi bir yerde miting 
yapılsa dâhi yüzlerce seyyar tuvalet tedarik eden devlet, 
depremzedelere bir tuvaleti bile çok görmüştü. Kaldı 
ki çadırdan bahsetmeyeceğim bile. Yakınlarını, evlerini 
kaybetmiş yüzbinlerce insan kaderine bırakılmıştı. Telefon, 
internet çekmiyor. Belki onbeş dakikada ulaşabileceğimiz bir 
depremzedeye iki saatte ancak ulaşabiliyorduk.
O kadar çok insanla konuştum ki, hikâyeler içler acısı. 
İstanbul’a döndüm ama hâlâ gördüklerim çok taze ve aklım 
orada. O kadar çok insana dokunduk ki orada anlatamam 
size. İnsan olduğumu hissettim orada. Egolarımı, hırslarımı, 
temizliği, işi, aklınıza gelebilecek her şeyi Defne’ye girmeden 
kapıda bıraktım ve sadece insanlara dokunma hissi bana başka 
hiçbir şey düşündürmedi.

Umarım böle bir felaketi bir daha yaşamayız diyemeyeceğim 
deprem ülkesiyiz çünkü. Burada biz mühendislere çok iş 
düşüyor. Bu arada söylemeden bitirmeyeceğim iyi ki Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube’de çalışıyorum. Gönüllü 
olarak gitmek istiyorum dediğimde sorgulamadan git ve 
istediğin kadar kal dedikleri için. Teşekkürler…



12 13

İstanbul İKK ve TMMOB’den Haberler

• Afet bölgesindeki illere ilişkin Şube ve 
Temsilciliklerle yapılan görüşmeler doğrultusunda 
ön değerlendirme raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 
• Depremden etkilenen ve barınma ihtiyacı olan 
yurttaşlar ile dayanışmak üzere TMMOB ve üyeleri 
tarafından “TMMOB Barınma Ağı” oluşturuldu. 
• TMMOB altyapısı uygun tüm tekstil 
kuruluşlarının merkezi bir talimatla acilen çadır 
üretimine yönlendirilmesi gerekliliği konusundaki 
görüşlerini kamuoyu ile paylaştı. 
• TMMOB İl Koordinasyon Kurullarınca iletilen 
güncel ihtiyaç listeleri kamuoyu ile paylaşıldı. 
Depremle ilgili sorunlara müdahale amacıyla 
TBB ile TMMOB arasında “Deprem Koordinasyon 
Kurulu” kuruldu.
• TMMOB ve bağlı odaları bünyesinde oluşturulan 
teknik heyetlerin deprem bölgesinde yaptığı 
çalışmalar ile bölgedeki birimlerle yapılan 
görüşmeler doğrultusunda hazırlanan güncel 
durum raporu kamuoyu ile paylaşıldı. 

TMMOB İSTANBUL İKK VE TMMOB’DEN HABERLER

TMMOB GENEL MERKEZ ÇALIŞMALARI
• 6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17’de 
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,4 büyüklüğünde 
gerçekleşen depremin ardından TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulları aracılığıyla kriz masaları 
oluşturuldu. 
• TMMOB örgütlülüğü olarak afet bölgesindeki 
ihtiyaçların tespiti ve karşılanması, arama kurtarma ve 
hasar tespit çalışmaları için İl Koordinasyon Kurulları 
ve Oda Genel Merkezleri ile birlikte seferberlik içine 
girildi. 
• Tüm İl Koordinasyon Kurulları tarafından ilk elden 
bölgenin acil ihtiyaç malzemelerini karşılamak üzere 
dayanışma seferberliği başlattı ve ihtiyaç malzemelerini 
toparlanmasına başlandı. 
• Toplanan dayanışma malzemeleri hızlıca deprem 
bölgesine ulaştırıldı ve bu dayanışma çalışması güncel 
ihtiyaçlarla sürekli hale getirildi. 
• Oda Genel Merkezlerimiz 6 Şubat tarihinde bölgedeki 
depreme ilişkin kendi disiplinlerinden doğru görüşlerini, 
inceleme ve araştırmalarını gerçekleştirecekleri 
bilgisini kamuoyu ile paylaştı, üyelerine deprem 
bölgesinde gönüllü çalışmalara katılım noktasında 
duyuru gerçekleştirdi. 
• Depremin gerçekleştiği gün TMMOB’de, TMMOB 
Yürütme Kurulu ve Oda başkanlarının katılımıyla acil 
gündemli toplantı gerçekleşti. 
• TMMOB, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği 
Bakanlığı ile AFAD’a afet çalışmalarında işbirliği ve 
destek talebini içeren yazılarını gönderdi. 
• TMMOB tarafından arama kurtarma eğitimi almış tüm 
üyelere deprem bölgelerinde yürütülen çalışmalara 
katılmak üzere AFAD’a başvurma çağrısı yapıldı. 
• 6 Şubat günü gerçekleşen ve 10 ilde büyük yıkıma yol 
açan depremlerin ardından incelemelerde bulunmak ve 
yürütülen çalışmaları koordine etmek üzere Adana’da 
TMMOB heyeti ile Adana ve Mersin İKK’ları bir araya 
geldi. 
• TMMOB öncüllüğünde emek ve demokrasi güçlerinin 
desteğiyle deprem bölgesine ihtiyaç malzemeleri 
gönderildi. 
• TMMOB internete erişimin kısıtlanmasının can 
kayıplarına yol açacağına dair görüşlerini kamuoyu ile 
paylaştı. 
• TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri ve Oda 
yöneticilerinden oluşan heyetlerin deprem 
bölgesindeki çalışmaları kapsamında TMMOB 2. 
Başkanı Selçuk Uluata ve beraberindekiler Hatay İKK 
bileşenleri ve Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile 
bir araya gelindi. 
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bu kurumlarla koordine içinde olan demokratik kitle 
örgütleri, sendikalar, siyasi partiler, belediyelerin de 
çalışmaları engellenmemelidir” denildi.

İktidarın depremin yaşandığı 10 il için ilan ettiği 
OHAL kararı da ciddi soru işaretleri yarattığı 
aktarılan açıklamada; “Afet bölgesi ilan edilmesi 
durumunda gerekli tüm çalışmaların yapılması, 
bütün kamu ve özel işletme kaynaklarının 
depremzedeler için seferber edilmesi mümkün iken 
OHAL’e neden ihtiyaç duyulduğu izaha muhtaçtır. 
İktidarın olası hırsızlık ve yağmalamaları OHAL 
gerekçesi göstermesi tam bir ikiyüzlülüktür. 
Deprem gerçeğini görmeyen denetimsiz yapılaşma 

İSTANBUL EMEK BARIŞ DEMOKRASİ GÜÇLERİ’NDEN DEPREM 
KRİZ KOORDİNASYONU

İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri, 13 Şubat 
tarihinde İstanbul Tabip Odası’nın Cağaloğlu’ndaki 
şube binasında “Deprem değil rantçı düzeniniz 
öldürür” diyerek basın toplantısı düzenledi. 
İstanbul Emek Barış Demokrasi Güçleri,  Deprem 
Kriz Koordinasyonu kurduklarını dile getirerek, 
iktidara alınması gereken önlemleri tek tek 
sıraladı.

Yetkililerin alanında uzman meslek örgütleriyle 
mutlaka koordineli olarak çalışması gerektiğini 
vurgulandığı açıklama, “Türk Tabipleri Birliği; Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar, Türk Diş Hekimleri Birliği 
gibi örgütlerle işbirliğine gidilmeli bu kurumların ve 

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU AFET 
DAYANIŞMA ÇALIŞMALARI
• TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulumuzu 
6 Şubat tarihinden itibaren Kriz Masası olarak 
konumlandırdık. Sık periyodlarda toplantılarımızı 
gerçekleştirerek planlamalarımızı oluşturduk.
• 4 irtibat noktası belirlenerek dayanışma 
malzemelerinin toplanması noktasında üyelerimize 
ve kamuoyuna çağrıda bulunduk. Başta 
üyelerimiz ve demokrasi güçlerinin de desteğiyle 
malzemelerin toplanma organizasyonu sağlandı ve 
düzenli hale getirildi. 
• TMMOB merkez koordinasyon çalışmamızda 
Hatay ili düzeyinde görevlendirildik. Deprem 
Bölgesi İKK’larımızın belirlediği ihtiyaç listesi 
her hafta güncellenerek iletilmektedir. İletilen 
ihtiyaç listesi üzerinden duyuru ve dayanışma 
malzemelerimizin toplanmasına devam etmekteyiz.
• Belirtilen ihtiyaç malzemelerinden oluşan 200 
m3’lük (3 tır) dayanışma malzemesi Hatay’a 

iletilerek İl Koordinasyon Kurulumuz gözetiminde 
dağıtımı sağlanmıştır. Aynı şekilde 130 m3 (2 tır) 
dayanışma malzemesi 14 Şubat tarihi itibariyle 
Hatay’a yola çıkmıştır.
• Aynı zamanda İMOK bileşenleri ile birlikte 
DİSK İstanbul Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler 
Platformu, İstanbul Tabip Odası başta olmak üzere 
demokratik kitle örgütleri, siyasi partiler ile temas 
halimizi sürdürmekteyiz.
• Depremin gerçekleştiği 6 Şubat tarihinden 
itibaren her hafta bölgeye mühendis, mimar ve 
şehir plancılarından oluşan dayanışma ekipleri 
transfer edilmektedir ve bu çalışma haftalık 
olarak devam ettirilmektedir. Aynı şekilde her 
hafta deprem bölgesinden tespit edilen ihtiyaç 
malzemeleri düzenli olarak bölgeye ulaştırılmaya 
devam edecektir.
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politikası, 3-5 müteahhide peşkeş çekilen kamu 
kaynakları AKP hükümetinin hırsızlıklara ve 
yağmalamaya karşı tavrını ortaya koymaktadır. 
Hırsızlık gerekçeli kamuoyuna yansıyan polis 
şiddeti ve mültecileri hedefe koyan ırkçı söylemler 
gerçeği gizleme çabasından başka bir şey değildir. 
Deprem bölgelerinde yapılması gereken en 
radikal tedbirler için dahi anayasal, yasal engel 

bulunmamakla birlikte çalışmaların hızlandırılması 
ve kolaylaştırılması için 10 ilin afet bölgesi ilan 
edilmesi yeterlidir” denildi.

“2002-2022 arasındaki 20 yıllık AKP iktidarında 
toplanan deprem vergilerinin miktarı ve akıbeti 
derhal açıklanmalı ve bu paranın tamamı ile yıkılan 
kentler yeniden inşa edilmelidir.”

TMMOB AFET KOORDİNASYON 
GRUBU OLUŞTURULDU

TBB İLE TMMOB ARASINDA 
DEPREM KOORDİNASYON 
KURULU OLUŞTURULDUİlk depremin hemen ardından, 6 Şubat 2023 

Pazartesi günü TMMOB Yönetim Kurulu ve 
Oda Yönetim Kurulu Başkanlarıyla yapılan 
olağanüstü toplantıda örgütsel seferberlik 
halinde gereken teknik çalışmaları yapmak ve 
dayanışma organizasyonunu kurmak amacıyla 
yol haritası belirlendi. Ön inceleme için bölgeye 
teknik heyetlerin gönderilmesine, ilgili kamu 
kurumlarına işbirliği çağrısı yapılmasına ve 
öncelikli olarak Birliğimiz tarafından yapılacak 
çalışmaların ve toplanacak yardımların 
koordinasyonu için TMMOB Afet Koordinasyon 
Grubu oluşturulmasına karar verilerek tüm il ve 
ilçe Koordinasyon Kurullarımız (İKK) ile birlikte 
çalışmalara başlandı. Deprem bölgesindeki 
illerdeki faaliyetlerimiz toplumsal dayanışmanın 
önemli bir parçası ve mesleki toplumsal 
sorumluluğumuzun bir gereği olarak yürütüldü. 

Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği arasında deprem felaketi öncesinde 
ve sonrasında yaşanan sorunları tespit etmek, 
gerekli durumlarda sorunların çözümü için müdahil 
olmak ve bundan sonra yaşanabilecek felaketlere 
ilişkin politika oluşturulmasını sağlamak üzere 13 
Şubat tarihinde bir Koordinasyon Kurulu oluşturuldu.

İki kurum arasında oluşturulan Koordinasyon Kurulu 
kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar çerçevesinde, 
ihtiyaç duyulan konularda sağduyulu bir şekilde, 
bilimin ve hukukun gereklerine uygun olarak tek 
bir merkezden sağlanan koordinasyon sayesinde, 
böylesine büyük çaplı bir felaket sonrasında daha 
etkin, işlevsel ve verimli çalışmalar yürütülmesini 
mümkün kılacaktır denildi.

Yaşanan büyük felaket dolayısıyla hukuki ve 
teknik alanda tecrübe ve bilgi birikimine büyük 
ihtiyaç duyulmasından hareketle; depremde 
ortaya çıkan çok sayıda hukuki sorunla ilgili olarak 
gerek başvuruların yapılması gerekse yapılan 
başvurularla ilgili delillendirme ihtiyacı açısından 
yaşanan felaketin farklı boyutlarıyla raporlanması 
ve gerekli müdahalelerin yapılması amacıyla TBB ile 
TMMOB arasında bir Deprem Koordinasyon Kurulu 
oluşturulduğu duyuruldu.
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Her Zaman Yanınızdayız!

MMO ÜYEDAYANIŞMA
AĞI

#BizVarız


