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ÖNSÖZ 

 

6 Şubat 2023 Pazartesi günü Türkiye saati ile 04.17’de ve 13.24’te merkez üssü Pazarcık 

(Kahramanmaraş) ve Elbistan (Kahramanmaraş) olan iki büyük deprem (Mw 7,8 ve Mw 7,7); 

Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Kilis, 

Malatya olmak üzere toplam 10 ilde yıkıcı etki göstermiştir. Resmi açıklamalara göre 40 binden 

fazla insanın hayatını kaybettiği, 130 binden fazla binanın kullanılamaz (yıkık, acil yıkılması 

gereken, ağır hasarlı) hale geldiği bilinmektedir. Bölgede yaşayan milyonlarca insanın yaşamı 

doğrudan etkilenmiş, ölü ve yaralı sayıları bugün hâlâ kesin olarak tespit edilememiştir. Yapıların 

depreme dayanıklı olmaması ve bu konuda yeterli denetimlerin yapılmamış olması, depremin 

etkilediği coğrafi alanın genişliği, arama kurtarma çalışmalarının yetersizliği, hazır bulunan 

ekiplerin harekete geçmesine izin verilmemesi, koordinasyon eksikliği, çöken iletişim 

altyapısının ayağa kaldırılamaması, iletişim olanaklarının daraltılması gibi nedenlerle Türkiye 

tarihinde görülmedik büyüklükte ve son derece vahim bir tablo ortaya çıkmıştır.  

 

Depremin hemen ardından deprem bölgelerinde incelemeler yapmak ve depremzedelerle 

dayanışmak üzere Çağdaş Hukukçular Derneği üyesi avukatlar olarak yola çıktık. Gruplar halinde 

farklı şehirlerde dayanışma ve yardım faaliyetlerine katıldık, inceleme ve gözlemlerde bulunduk. 

Delil niteliği olan yapı denetim evraklarının savcılıkça muhafaza altına alınması için mücadele 

ettik. Deprem bölgelerindeki kaosu fırsat bilen kolluk kuvvetlerinin insan canına kast eden 

uygulamalarını tespit edip işkenceye son verilmesi çağrısında bulunduk. Deprem bölgelerinden 

kaçırılan kimsesiz çocuklara dair gelen ihbarlar doğrultusunda olayın aydınlatılması için suç 

duyurusu yaptık. Depremzedelerin hangi haklara sahip olduğunu bilmeleri için bilgilendirme 

metinleri hazırladık.  

 

Hazırladığımız bu raporla ise, resmi rakamlara göre depremde en çok yıkımın gerçekleştiği 

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi ve yine Nurdağı’na komşu olan İslahiye ilçesine ait 13-15 Şubat 2023 

tarihlerinde yaptığımız saha çalışmasını ve değerlendirmelerimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

Yaşanan ölümlerin ve mağduriyetlerin tüm sorumluları tespit edilene kadar mücadele etmeye 

devam edeceğiz.  
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A. Demografik ve Coğrafik Arka Plan 

 

A.1 Nurdağı 

 

Antep ilinin İslahiye ilçesine bağlı Kurudere köyünde, 27 Şubat 1976 tarihli İçişleri Bakanlığı 

kararıyla belde olan Nurdağı, 1990 yılında ilçe belediyesi olmuştur. 2019 yerel seçimlerinde 

Nurdağı Belediye Başkanlığını %39,60 oyla AKP adayı Ökkeş Kavak kazanmış olup, Belediye 

meclisinde de %45,06 oyla AKP grubu çoğunluktadır. Nurdağı nüfusu 2022 yılına göre 41.322 

olarak tespit edilmiştir.  

 

Nurdağı Uydu Haritası Nurdağı Yol Haritası Nurdağı Nüfus Dağılımı 

   

 

A.2  İslahiye 

 

İslahiye, Gaziantep ilinin güneybatısında yer alan ve geçim kaynağı tarım olan bir ilçedir. 

Gaziantep ilinin en eski yerleşim alanlarından birisidir. Nüfusu 67.862 kişidir. İdari bakımdan 

Gaziantep'in bir ilçesi olmasına rağmen Akdeniz Bölgesi'ne aittir. 2019 yerel seçimlerinde 

İslahiye Belediye Başkanlığını %49,63 oyla AKP adayı Kemal Vural kazanmış olup, Belediye 

meclisinde de %51,08 oyla AKP grubu çoğunluktadır.  

 

İslahiye Uydu Haritası İslahiye Yol Haritası İslahiye Nüfus Dağılımı 
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A.3 Bölgeye Dair Geçmiş Yıllardaki Deprem Öngörüleri 

 

2012 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 

Okan Tüysüz; Bingöl’den başlayıp Karlıova ve Kahramanmaraş Türkoğlu’na uzanan Doğu 

Anadolu Fayı da oldukça yıkıcı bir konumdadır. Dahası Türkoğlu’ndan başlayıp Hatay Amik 

Ovası’ndan Lübnan’a uzanan Kızıldeniz kuşağının da Gaziantep’i etkilemesi söz konusudur. Bu 

kırılmamış faylar olası 7.7’lik depremde Gaziantep’te ciddi hasarlar yaratabilir. Gaziantep’te 

binaların yapılarına çok dikkat edilmeli, ayrıca depremin hasar vermesini önlemek için ciddi 

tedbirler alınması gerekmektedir. Özellikle alüvyon denilen zemin üzerine çok fazla yerleşim 

olmamasına dikkat edilmelidir (2012, Milliyet). 

 

2021 

Prof. Dr. Okan Tüysüz; Gaziantep’in üç tarafının deprem fay hatlarıyla dolu olduğunu, bunların 

başında Hatay merkezli, Erzin, Hassa ve Kırıkhan, Adıyaman merkezli Gölbaşı, Kahramanmaraş 

merkezli Nurhak ve Türkoğlu olduğunu belirtti. Tüysüz, Gaziantep’in de İslahiye ile 

Nurdağı’nın da diri fay hatlarında bulunduğunu vurguladı. Böylece, Gaziantep’in komşu illeri 

olan Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki fay hatlarının her an depreme neden olacağı 

sinyalleri verildi. Bu nedenle, Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde deprem toplanma 

alanlarının yanı sıra diğer konularda tedbirler alınması gerektiği ifade edildi (2021, 

Olaymedya). 

 

2022 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) hazırladığı Gaziantep deprem 

senaryosuna göre; Gaziantep’te 7 şiddetinde bir deprem bekleniyor. Olması tahmin edilen 

depremin yaşanması halinde 1 milyon 863 bin insan etkilenecek. 2 bin 291 kişinin hafif, 1036 

kişinin ağır yaralı olarak kurtulacağı depremde 551 kişinin hayatını kaybedeceği öngörülüyor. 

Kentte bulunan 246 bin binadan 36 bini az hasarla, 28 bini orta hasarla, 20 bini ağır hasarla 

depremi atlatacakken 2 bin 563 bina ise yıkılacak. 

 

“Gaziantep’in zemininde sıkıntı yok, fakat Nurdağı ve İslahiye’ye dikkat etmek lazım. Çünkü bu 

ilçelerin hem zemini çürük hem fay hattına daha çok yakın. Ayrıca Türkoğlu’nun yanı sıra Ölü 

Deniz fay hattı bulunuyor. Bu fay hattı Reyhanlı tarafından Suriye’ye doğru uzanıyor. Dolayısıyla en 

az Türkoğlu fay hattı kadar Ölü Deniz fay hattının da şehrimize etkisi olacak” (2022, Olaymedya). 

 

B. Deprem Sonrası Durum ve Acil İhtiyaçlar 

 

Tokyo Üniversitesi'nden Profesör Watanave’nin, Türkiye'deki deprem bölgesine yönelik 

hazırladığı güncel uydu araştırması İslahiye ve Nurdağı arasındaki fay kırılmasını ve yıkımın 

boyutunu net bir şekilde göstermektedir. İslahiye ve Nurdağı’ndaki acil ihtiyaçlara ve temel sağlık 

gereksinimlerine dair ilk raporlama Gaziantep Tabip Odası’nın 12 Şubat ve 14 Şubat tarihli 

gözlem raporları ile yapılmıştır. 

https://www.milliyet.com.tr/gundem/gaziantep-e-7-7-uyarisi-1487709
https://www.olaymedya.com/haber/8727122/gaziantepin-iki-ilcesi-fay-hattinda-bulunuyor-gaziantepin-uc-tarafi-fay-hatlariyla-dolu
https://www.olaymedya.com/haber/9022546/son-dakika-ozel-haber-gaziantepe-korkutan-uyari-gaziantepte-deprem-olursa-binlerce-ev-yikilacak
https://turkey.archiving.jp/
https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/gkto_12subat2023.pdf
https://www.ttb.org.tr/userfiles/files/gkto_14subat2023.pdf
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Görsel. İTÜ tarafından yapılan çalışma ile Nurdağı’nda (Solda) ve İslahiye’de (Sağda) yıkılan 

binalar uydu fotoğrafları üzerinden tespit edilmiştir (İTÜ Ön İnceleme Raporu).  

 

B.1 Nurdağı Güncel Durum ve İhtiyaçlar 

 

Nurdağı’daki Yıkımın Boyutu 

 

Nurdağı ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak Valisi Osman Bilgin, ilçede 2 bin 

500'e yakın kişinin vefat ettiği ve 342 enkazın tamamında çalışmaların 15.02.2023 itibarıyla 

tamamlandığı bilgisini vermiştir (SOL).  Nurdağı, Çevre, Şehircilik Bakanlığı'nca en ağır hasarın 

olduğu ilçe olarak tespit edilmiştir. Büyük yıkım yaşayan ilçenin yüzde 100'ünün yıkılıp tekrar 

inşa edileceği, Vali Osman Bilgin’in "Yaşadığımız afet çok büyük afet. Nurdağı ilçesinin kararını 

aldık Bakanımızla, Çevre Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la. İlçeyi kaldırıyoruz, komple yıkıyoruz 

tamamını, yüzde yüzünü. Bir apartmandan 150 ceset çıkan binamız var. Yeniden inşa olacak" 

açıklaması ile duyurulmuştur(Sputnik).  

 

Nurdağı'da 4 bin 787 bina acil yıkılacak, ağır hasarlı, yıkık olarak tespit edilmiştir. Nurdağı'da 

yıkılan binaların yüzde 30'unun (510 binanın 145'i) 2008 yılından sonra yapıldığı ortaya 

çıkmıştır(Birgün).  

 

Görsel. Nurdağı ilçesinde 2008 sonrası yapılan binaları gösteren harita (Birgün). 

 

 

https://haberler.itu.edu.tr/docs/default-source/default-document-library/2023_itu_deprem_on_raporu.pdf?sfvrsn=bf82d8e5_6
https://haber.sol.org.tr/haber/nurdaginda-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi-365876
https://sputniknews.com.tr/20230216/depremin-ardindan-tamamen-yikilarak-yeniden-insa-edilecek-nurdagindan-goruntuler-1067113978.html
https://www.birgun.net/haber/nurdagi-ndaki-yikimin-yuzde-30-u-2008-sonrasi-yapilar-421681
https://www.birgun.net/haber/nurdagi-ndaki-yikimin-yuzde-30-u-2008-sonrasi-yapilar-421681
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Nurdağı’daki Acil İhtiyaçlar 

 

14.02.2023 Salı günü Nurdağı’da yaptığımız gözlemlerde de ilçede sağlam tek bir bina 

kalmadığını ve ilçenin terk edilmeye başlandığını gördük. İlçedeki öncelikli ihtiyacın temiz su, ve 

elektrik olduğu görülmekte. 15.02.2023 Çarşamba günü yaptığımız incelemelerde ilçe geneline 

elektrik ve temiz su sağlanamadığını gözlemledik. Su ihtiyacı tankerlerle karşılansa da seyyar 

tuvaletlerin kullanılamaz halde olduğunu, yoğun tuvalet- banyo ihtiyacı olduğunu gördük. Isınma 

için odun sobaları kurulmuş olsa da çadır alanlarında yeterli yakacak malzeme göremedik.  

 

Nurdağı’da en kalabalık olanı 200-250 çadırdan oluşan 8 tane çadır kent kurulmuş durumda, 

fakat büyük çadır kentlerin doluluk oranı yüzde 50 civarında. Büyük olan çadır kentlerde 

psikososyal destek ekipleri var. İlçe, İslahiye’ye göre daha fazla yıkıma uğramış fakat daha az 

kaotik bir ortam mevcut. Temas ettiğimiz depremzedelerde kurtarma çalışmalarının gecikmesi, 

yardımların geç gelmesi nedeniyle tepkisellik ve belediyeden şikayet etme hali olduğunu 

gözlemledik. Depremzedelerin yardım/destek açıklamaları ve kısa dönemde yapmaları gereken 

süreli hukuki başvurular konusunda bilgi sahibi olmadıklarını, bu nedenle mağduruiyetlerin ve 

hak kayıplarının yaşanabileceğini gözlemledik.  

 

Çadır alanlarında, standartlara uygun aralıklı yapılmadığı için aralara girip gezmemiz mümkün 

olmadığından ve dışarıda da az insan olduğundan, iki ayrı alandaki iki ayrı psikososyal destek 

personeli ile görüştük. Konuştuğumuz destek personelleri insanların hukuki sürece dair 

kendilerine de birçok soru sorduğunu fakat net cevap veremediklerini söylediler. 

 

B.2 İslahiye Güncel Durum ve İhtiyaçlar 

 

İslahiye’deki Yıkımın Boyutu 

 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından kentte deprem sonrası yaşanan 

hasara dair; “60 bin kişilik İslahiye ilçesinin yarısından çoğunun olmadığı” ifade edilmiştir (T24).  

İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci’nin beyanına 

göre ise ilçede yaklaşık 200 konut enkaz haline gelmiş, 1368 kişi hayatını kaybetmiş, 1500 

civarında insan yaralanmıştır (AA). İslahiye’de yaptığımız gözlemlerde de ilçede sağlam kalan az 

sayıda yapının; adliye, ilçe emniyet binası ve TOKİ konutlarından ibaret olduğunu gözlemledik. 

 

İslahiye’deki Acil İhtiyaçlar 

 

İlçedeki öncelikli ihtiyacın temiz su ve elektrik olduğu görülmektedir. 15.02.2023 Çarşamba günü 

itibari ile ilçede elektrik ve temiz içme suyu altyapısı kullanılamamaktadır. Su ihtiyacı tankerlerle 

karşılansa da deprem sonrası kurulan seyyar tuvaletler kullanılamaz haldedir. Bu, salgın hastalık 

riskini arttıran bir durumdur.  

 

İlk gün bölgede yaptığımız incelemeler sırasında depremzedelerin hasar tespit işlemlerine dair 

birçok sorusu ile karşılaştık. İnsanların hasar tespiti için evlerinin önünden ayrılmadığını, 

evlerinde hasar tespiti yapılmış olan vatandaşların ise yapılan tespitin sonuçlarına dair bilgi 

sahibi olmadıklarını gözlemledik. Aynı zamanda açıklanan yardımlar konusunda da bilgi sahibi 

olmadıklarını gördük.   

https://t24.com.tr/haber/gaziantep-buyuksehir-belediye-baskani-fatma-sahin-den-yikilan-bina-sayisi-aciklamasi-60-bin-kisilik-islahiye-ilcesinin-yarisi-yok-ben-boyle-felaket-gormedim,1090283
https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/gaziantepin-islahiye-ilcesinde-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi/2821055
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C. Kurtarma Çalışmaları  

 

İslahiye’de yapılan arama kurtarma faaliyetlerine dair sosyal medyaya yansıyan ve saha 

araştırmamız sırasında edindiğimiz bilgiler; arama kurtarma çalışmalarının 7 Şubat 2023 

tarihinde başladığını ve ilk üç gün yaygın bir arama kurtarma faaliyeti yapılmadığını 

göstermektedir. Arama kurtarma çalışmaları sırasında ayrım yapıldığı, özellikle Suriyeli 

insanların yaşadığı bazı yapılarda arama kurtarma yapılmadığı yönünde iddialar bulunmaktadır. 

Bölgeye ilk ulaşan yerli arama/kurtarma ve yardım ekiplerinin Bingöl ve Batman Belediyesi 

ekipleri olduğu, yabancı ekiplerin ise Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ve İran Arama Kurtarma 

ekibi olduğu bilgisi edinilmiştir. İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl 

Valisi Kadir Ekinci’nin beyanına göre ilçede yaklaşık 200 konut enkaz haline gelmiş ve bu 

enkazlarda arama kurtarma faaliyetleri 15.02.2023 tarihinde tamamlanmıştır (AA).  

 

Yaptığımız saha araştırmasında; 13.02.2023 tarihinde İslahiye’de arama kurtarma çalışmalarının 

az sayıda da olsa farklı noktalarda devam ettiği gözlemlenmiştir. 14.02.2023 tarihinde ise 

çalışılan alan sayısının bir önceki güne göre azaldığı görülmüştür. 14.02.2023 tarihinde en yoğun 

çalışmanın çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı apartmanlardan birisi olan Tekin Apartmanı 

(Doğmar) enkazında Armutçuk Müessesinden gelen madenciler ve diğer kurtarma ekiplerince 

yürütüldüğü gözlemlenmiştir. Fakat bölgede yaptığımız incelemeler sırasında yapılan 

çalışmaların cenazeleri çıkarmak amaçlı olduğu bilgisi edinilmiştir. Depremde kardeşini 

kaybeden bir depremzede ise kardeşinin bulunduğu apartman enkazında kurtarma 

çalışmasından önce kepçe ile altın kasası arandığını, kasa bulunduktan sonra kepçenin 

enkazı terk ederek enkaz altındakiler için bir çalışma yapmadığını söylemiştir. 

Nurdağı’daki çalışmaların da benzer şekilde cenazeleri çıkarma amaçlı olduğu tarafımızca 

gözlemlenmiştir. 

 

 

 

Görsel. Solda, 13.02.2023 tarihinde Tekin Apartmanı’nda (Doğmar) devam eden 

arama/kurtarma çalışmaları. Ortada, apartmana ait eski tarihli bir fotoğraf. Sağda, apartmanın 

konumunu ve ada parsel bilgisini gösteren harita.  

 

 

D. Soruşturma Süreci 

 

Nurdağı adliyesi kullanılamaz halde olup kaymakamlık binasının bahçesine kurulan çadır 

alanında savcılık hizmetleri verilmektedir. İslahiye adliyesi ise kendi hizmet binasında faaliyetine 

https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/gaziantepin-islahiye-ilcesinde-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi/2821055
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devam etmektedir. Soruşturma süreçlerinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde benzer şekilde 

organize edildiği görülmüştür. İslahiye için farklı illerden başsavcılar ve 16 savcı 

görevlendirilmiştir. Gönüllü gelen savcılar, görev süreleri 3 gün olacak şekilde, atama ile gelenler 

ise süresiz şekilde görevlendirilmiştir.  

 

Savcılar bilirkişilerle birlikte bölge bölge gezerek, cenaze çıkan binalardan karot ve demir 

örnekleri almaktadırlar. Her binadan 3 ayrı nüsha alınmaktadır. Başsavcı tarafından tüm 

binalardan karot örneği alınacağını söylense de alandaki savcılarla görüştüğümüzde yalnızca 

ölüm olan binalardan örnek alındığı öğrenilmiştir. Bilirkişiler ile görüştüğümüzde ise 

müteahhiti olmayan binalardan örnek alınmadığı, ölenlerin zaten evi yapanlar olduklarını 

düşündükleri söylenmiştir. Karot ve demir örneklerinin 3 nüsha halinde alındığı, bir nüshanın 

savcılıklarca atanan yapı denetim firmalarının laboratuvarına gönderildiği, iki nüshanın 

savcılıkta kaldığı bilgisi edinilmiştir. Örneklerin 3 nüsha şeklinde alındığı tarafımızca da 

gözlemlenmiştir.  

 

15.02.2023 Çarşamba günü Nurdağı Belediyesi’nin yıkımına başlanmadan içeride bulunan 

evrakların muhafaza altına alınıp alınmadığını öğrenmek için sabah saatlerinde Nurdağı’na 

gittiğimizde belediye binası tamamen yıkıldığını gördük. Duruma dair net bilgi almak için Nurdağı 

Başsavcısıyla görüştük. Binanın kendi talimatlarıyla yıkıldığı, belediyenin deposunda bulunan 

imar evraklarına bina hasar aldığı için ulaşılamadığı, alt kata ulaşabilmek için binanın üstten 

başlayarak yıkıldığı, bir önceki gece evrakların hepsinin binadan çıkarılıp konteynırda muhafaza 

altına aldığı ve muhafaza tutanağı tutulduğu bilgisini edindik. 

 

E. Delillerin Karartılması Şüphesi 

 

E.1 Müteahhitler Tarafından Kolonların Kırılması 

 

Sahada yaptığımız incelemeler sırasında henüz karot örneği alınmayan enkazlarda müteahhitler 

tarafından kepçe çalıştırılarak sağlam kolonların kırıldığı bilgisi edinilmiştir. Savcılık tarafından 

da bilinen bu duruma dair gerekli tespitler yapılarak sorumlular bir an önce tutuklanmalıdır.  

 

E.2 Enkazların Hepsinden Karot Alınmaması 

 

Müteahhiti olmayan binalarda ölenlerin zaten evi yapanlar oldukları düşüncesi ile bu binalardan 

örnek alınmadığı bilgisi edinilmiştir. Delillerin karartılmasının önüne geçebilmek amacıyla en çok 

ölümün yaşandığı binalara öncelik verilmesi makul olsa da yıkımın tüm sorumlularının ortaya 

çıkarılabilmesi için yıkılan tüm binalardan örnek alınması gerekmektedir. İmar affı ile iskan alan 

yapılarda yaşanan ölümlerden doğan idari sorumluluğun araştırılabilmesi için yıkılan tüm 

binalardan örnek alınması bir zorunluluktur.  

 

 

F. Tarafımızca Yapılan Delil Tespiti Çalışmaları 

 

İslahiye ilçesinde yaptığımız delil tespiti araştırmasında yola çıkmadan önce hazırladığımız delil 

tespiti tablosunu kullandık. Tablodaki başlıkları dolduracak şekilde tespit ettiğimiz apartmanlara 

dair ada/parsel numarası, yapının yaşı, inşaat firması ve kurtarma çalışmalarına dair bilgiler 

toplayıp enkazları fotoğrafladık.  
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NO Yapı 
Türü 

Adres 
İslahiye 

Ada 
Parsel 

Değerlendirme 13.02.2023 
Fotoğraf 

Harita (Ada/Parsel) 

1 Apart
man 

Eski Kilis 
Caddesi, 
169 Nolu 
Sk. 
Kesişimi.  

125/9 5 ölü olduğu bilgisi 
edinildi, enkaz 
kaldırma 
çalışmasının 
yapıldığı görüldü. 
Karot örneği 
alındığına dair 
bilgiye ulaşılamadı. 

  

2 Apart
man 

Barazi Cd. 
142. Sk. 

172/21 Yeni bina. 

 
 

3 Apart
man 

Barazi Cd. 
Üzeri 

195/19 İkiz apartman 
caddeye bakan 
kısım komple 
çökmüş, yeni bina.  

  

5 Site 
Apart
man 

Barazi Cd. 
Üzeri 

531/17 
531/18 
531/19 

Adadaki sitenin 
tamamı çökmüş, 6 
blok olduğu 
söylendi, çok 
sayıda ölü  

 

 

 

Tablo. Delil tespiti kapsamında yaptığımız çalışmaya dair bir tablolama örneği. Görsel delil 

tespitinin yapının çevresindeki ayırt edici unsurları içine alacak şekilde, kolon ve demirlere dair 

yakın çekimleri de içerir kesintisiz video kaydı şeklinde yapılması tavsiye edilmektedir.  

 

 

F.1 Belediye ve Müteahhitler Arasındaki Çıkar İlişkisi 

 

Konuştuğumuz depremzedelerin birçoğu belediye başkanlarının müteahhitler ile ortak 

çalıştıklarını ve belediye meclisinde imar konusunda birçok usulsüzlük yapıldığını dile 

getirmiştir.  Yeni yapılmış olmasına karşın yıkılan/ağır hasar gören binaların birçoğunun siyasi 

bağlantılar ile iş alan müteahhitler tarafından yapıldığı söylenmektedir.  
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Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak’ın aynı zamanda Kavak İnşaat adında bir inşaat 

firması olduğu ve Nurdağı’da çok katlı apartmanlar yaptığı görülmektedir. Nurdağı 

Belediyesinin imar komisyonunda olan belediye meclis üyesi Yunus Kaya’nın CCK Grup 

isimli şirketi tarafından yapılan; Yunus Kaya Apartmanı, Yaşam Konutları, CCK Apartmanı, Huzur 

Konutları depremde yıkılmış ve onlarca insan hayatını kaybetmiştir. Depremde yakınlarını 

kaybeden bir vatandaş: "Kaya, belediye meclisinin imar komisyonundaydı. İmar komisyonu 

kendinden soruluyordu. 36 yaşındaydı. Petrolü vardı, çiftçilik yapıyordu. Buraların ihalesini de 

ilişkilerini kullanarak aldı" diyerek belediye ve müteahhitler arasındaki çıkar ilişkilerine işaret 

etmektedir (DW). Binası yıkılan başka bir depremzede ise bezer durumu “Belediye başkanına bir 

kat veya bir daire hediye edince, istediğin kadar kat çıkıyorsun. Kimse de görmüyor” sözleri ile ifade 

etmiştir (Mezopotamya).  

 

Dahası CCK Grup ve Kavak İnşaat aynı zamanda yapı ortaklığı yapmakta olup ’’Elit Park 

Konutları’’ isimli üç bloklu apartman projesini birlikte yürütmektedir!  

 

 

Görsel. CCK Grup ve Kavak İnşaat (CCK Grup) 

 

 

Görsel. Solda, CCK Grup tarafından yapılan konutlar. Sağda, CCK Grup’un referansları.  

 

Belediye Başkanı ile ortak inşaat projesi de yürüten Nurdağı belediyesi meclis üyesi Yunus 

Kaya’nın yönetim kurulu başkanı olduğu CCK Grup tarafından yapılan 6 ayrı konut projesinin 4’ü 

yıkılmış ve onlarca insan hayatını kaybetmiştir. CCK Grup’un internet sitesinde yer alan 

“Referanslar” kısmında; T.C. Sağlık Bakanlığı’nın, T.C. Orman Bakanlığı’nın, T.C. Milli Eğitim 

Bakanlığı’nın yer alıyor olması kurulan çıkar ilişkisinin yereldeki belediye ile sınırlı olmadığını, 

Bakanlıklar düzeyinde bir imar rantı düzeninin oluşturulduğunu göstermektedir.  

 

https://www.inspiredminds.de/tr/depremde-akpli-%C3%BCyenin-konutlar%C4%B1-onlarca-ki%C5%9Fiye-mezar-oldu/a-64715012
http://mezopotamyaajansi35.com/tum-haberler/content/view/198740
https://cckgrup.com/post/elitpark-konutlari?lang=tr
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F.2 İmar Barışının Yıkıma Olan Etkisi 

 

İmar barışının yıkıma etkisini tespit etmek için ilk aşamada yıkılan apartmanların kaçak şekilde 

yapılmış olup olmadığını araştırdık. Bu tarz durumları tespit edebilmek amacıyla yıkılan binaların 

parsel sorgu sistemindeki yapı kayıtları ile binaların eski tarihli görsellerini karşılaştırdık. 

Aşağıda parsel sorgu sistemindeki kayıt ile eşleşmeyen ve muhtemelen kaçak ya da imar affı ile 

iskan almış olma ihtimali yüksek olan bir apartmana ait bilgiler yer almakta.  

 

Adres 
Ada/Parsel 

Nitelik 13.02.2023 Uydu 
Görünümü 

Sokak 
Görünümü 

Gaziantep, 
İslahiye, Atatürk 
Mah. 
 
175/10 

Bahçeli Alt 
Ambar İki Katlı 
Dört Daireli 
Kargir 
Apartman  

 
 

Tablo. Depremde yıkılmış kaçak/imar affı ile iskan almış olma ihtimali yüksek bir apartmana ait 

bilgiler. Nitelik bilgisi TKGM parsel sorgulama sisteminden alınmıştır. 

 

Bölgedeki vatandaşlar ile yaptığımız görüşmelerde belediye meclisindeki imar kararlarının 

birçoğuna muhalefet şerhi düşüldüğü bilgisi edinilmiştir, yapılarda yaşanan ölümlerin idari 

sorumlularının tespit edilmesi için soruşturmaların bu yönde de genişletilmesi gerekmektedir.  

 

F.3 Kolon Kesimi 

 

Bölgede, giriş kattaki marketler nedeniyle kolonları kesilen binaların yıkıldığı, bu sebeple çok 

sayıda insanın hayatını kaybettiği yaygın şekilde konuşulan bir durum olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Bu tarz durumların ortaya çıkarılabilmesi için yıkılan binalara ait planlar ile market 

planlarının karşılaştırılması ve tanıklıklara başvurulması gerekmektedir.  

 

 

Kaynak. Twitter 

 

 

 

 

F.4. Hatalı İnşaat Uygulamaları ve Yapı Denetim Eksiklikleri 

 

https://twitter.com/aysdmir/status/1622515617952571395
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İslahiye’de depremden hasar gören bir binanın yapım aşamasında google sokak fotoğraflarına 

yansıyan inşaat hali bina kolonlarının tuğla ile örülüp kalınlaştırıldığını ortaya koymaktadır. Bu 

durum ilçedeki inşaatların yapı denetiminin sağlıklı şekilde yapılmadığının bir göstergesidir.  

 

Görsel. Özer Cad. ve Mezbahane Cad. kesişiminde bulunan Kurmay apartmanına ait eski ve yeni 

görseller (Twitter).  

 

F.5. Yıkılan Öğrenci Yurtları 

 

Depremin ardından sosyal medyada Gaziantep'te bir kız öğrenci yurdunun yıkıldığına ve sadece 

bir kişinin sağ kurtulduğuna dair bir bilgi dolaşıma girmiş akabinde Gaziantep Kredi ve Yurtlar 

Kurumu İl Müdürlüğü tarafından basına verilen bilgi ile “kentteki özel yurtlar dahil olmak üzere 

hiçbir yurdun yıkılmadığı” açıklanmıştır (AA). 

 

Deprem sonrası çekilen uydu görselleri üzerinden yaptığımız araştırmada ise Nurdağı’nda bir 

özel öğrenci yurdunun, İslahiye’de ise iki özel öğrenci yurdu ile bir kız öğrenci yatılı Kur’an 

kursunun yıkıldığı tespit edilmiştir. Uydu görselleri Gaziantep Kredi ve Yurtlar Kurumu İl 

Müdürlüğü tarafından yapılan “kentteki özel yurtlar dahil olmak üzere hiçbir yurdun yıkılmadığı” 

açıklamasının gerçeği yansıtmadığını göstermektedir.  

 

 

Görsel. Solda, Nurdağı Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği Fatih Erkek Talebe Yurdunun deprem 

öncesi uydu görüntüsü. Sağda, yurt enkazını gösterir uydu fotoğrafı.  

Koordinat: 37.182973786749905, 36.72749818479129 

https://twitter.com/ArifBostan61/status/1626488287652184064?t=HcYMwOS3KKNswnTtEyGwKw&s=08
https://www.aa.com.tr/tr/teyithatti/aktuel/gaziantepte-kiz-ogrenci-yurdu-yikildi-ve-tek-bir-kisi-kurtuldu-iddiasi/1815312
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Görsel. Solda, İslahiye’deki TÇTYD Fatih Kız Öğrenci Yurdu’nun deprem öncesi sokak fotoğrafı. 

Sağda, deprem sonrası arama çalışması yapılan yurt enkazını gösterir uydu fotoğrafı.  

Koordinat: 37.018554509946, 36.63600446318255 

 

 

Görsel. Solda, İslahiye’deki Özel Şehitlik Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunun deprem öncesi 

uydu fotoğrafı. Ortada, sokak görünümü. Sağda, depremden sonra yurt enkazını gösterir uydu 

fotoğrafı. Koordinat: 37.01818467583645, 36.63276470357999 

 

 

Görsel. Solda, İslahiye Müftülüğü Yatılı Kız Kur’an kursunun deprem öncesi uydu fotoğrafı. 

Ortada, sokak görünümü. Sağda, depremden sonra yurt enkazını gösterir uydu fotoğrafı.  

Koordinat: 37.01822773135555, 36.63157372702979 

 

Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği (TÇTYD) aynı zamanda 2016 yılında 10'u 

öğrenci, 12 kişinin yangında hayatını kaybetti Aladağ’daki yurt katliamının da failidir. 
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TÇTYD’ye ait olduğu anlaşılan Fatih Kız Öğrenci Yurdu enkazını gösteren uydu görselinde 

enkazda vinç ve kepçenin çalışma yaptığı görülmekte olup yapılan çalışmanın arama kurtarma 

çalışması olması muhtemeldir.  

 

Fatih Kız Öğrenci Yurdundunda, Özel Şehitlik Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunda, Nurdağı 

Eğitim ve Kültür Hizmet Derneği Fatih Erkek Talebe Yurdunda ve İslahiye Müftülüğü Yatılı Kız 

Kur’an kursunda kaç kişinin kaldığı ve kaç öğrencinin hayatını kaybettiği kamuoyuna açıklanmalı, 

sorumlular hakkında Olası Kastla Öldürme suçundan soruşturma başlatılmalıdır. 

 

G. Kimlik Tespiti ve Defin İşlemleri 

 

Yetkililer tarafından Nurdağı’da 2500'e yakın kişinin vefat ettiği (SOL), İslahiye’de ise 1368 

kişinin hayatını kaybettiği ve 1500 civarında yaralının bulunduğu ifade edilmiştir (AA). Sahada 

yaptığımız incelemeler sırasında ise İslahiye’de depremin ilk günü iki binden fazla cenazenin 

olduğu birçok kişi tarafından dile getirilmiştir. Gaziantep Tabip Odasının 12 Şubat tarihli 

bilgilendirmesinde de bölgedeki yıkım ile açıklanan resmi ölü sayıları arasında tutarsızlık olduğu 

not düşülmüştür. 

 

Nurdağı ilçesinde yaşayan bir depremzede tarafından amcasının cenazesini kimsesizler 

mezarlığında buldukları: "Amcam bir gün yoğun bakımda yaşamış, ertesi gün kimsesizler 

mezarlığına gömmüşler. Bugün onu tespit ettik. Şimdi ona almaya gidiyoruz." sözleri ile ifade 

edilmiştir(DW).  

 

Kimliği belirlenemeyen kişilerin toplu olarak gömüldüğüne dair ilk gün duyduğumuz söylentileri 

araştırmak için İslahiye ilçesindeki iki mezarlıkta tarafımızca incelemelerde bulunulmuştur. 

İslahiye merkez mezarlığında yaklaşık olarak 500-600 arasında yeni mezar olduğu görülmüş, 

mezarlık alanında görevli diyanet personelinden defin işlemleri hakkında bilgi alınmıştır. Kimliği 

tespit edilemeyenlerin mezarlığın başka bir yerinde defnedildiği bilgisine erişilmiştir. Bu alana 

gittiğimizde numaralandırılmış şekilde ayrı ayrı 6 mezar yerinin olduğu görülmüştür. Diyanet 

personeli, kimliği tespit edilemeyenlerin savcı eşliğinde defnedildiğini, DNA örneklerinin 

alındığını, çıkarıldıkları binaların kaydedildiğini söylemiştir. Yakınını bulmaya çalışanların 

savcılığa başvurduğu, savcı ile birlikte gelerek yakınlarını alabildikleri bilgisi edinilmiştir. Ölü 

sayısına oranla yeni mezar yeri sayısının az oluşu toplu mezar ihtimalini düşündürmektedir. 

Gaziantep Belediye Başkanının açıklamaları, bögedeki yıkımının büyüklüğü, Nurdağı’nın 

depremden toplu yıkım kararı verilecek kadar etkilenmiş olması düşünüldüğünde açıklanan 

rakamların gerçek olmadığı iddiası güçlenmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME 

 

https://haber.sol.org.tr/haber/nurdaginda-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi-365876
https://www.aa.com.tr/tr/asrin-felaketi/gaziantepin-islahiye-ilcesinde-arama-kurtarma-calismalari-tamamlandi/2821055
https://www.inspiredminds.de/tr/depremde-akpli-%C3%BCyenin-konutlar%C4%B1-onlarca-ki%C5%9Fiye-mezar-oldu/a-64715012
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Yaptığımız incelemeler neticesinde edindiğimiz izlenim bölgede meydana gelen yıkımın eski veya 

yeni yapı ayrımı yapılamayacak düzeyde olduğu, az sayıda devlet dairesi ve TOKİ konutları 

haricindeki binaların neredeyse tamamının ağır hasar gördüğü şeklindedir. Aynı zamanda 

İslahiye’deki TOKİ konutlarının hasar almamış oluşu yıkımın sadece depremin şiddeti ile 

açıklanamayacağını göstermektedir. Bölgedeki acil ihtiyacın elektrik ve temiz suya ulaşımın 

yaygın şekilde sağlanması, tuvalet ve banyo ihtiyacı olduğu görülmüştür. 

 

Konuştuğumuz depremzedelerin birçoğu belediye başkanlarının müteahhitler ile ortak 

çalıştıklarını ve imar konusunda birçok usulsüzlük yapıldığını dile getirmiştir.  Yeni yapılmış 

olmasına karşın yıkılan binaların birçoğunun siyasi bağlantılar ile iş alan müteahhitler tarafından 

yapıldığı söylenmektedir. Nurdağı Belediyesinin imar komisyonunda görevli olan belediye meclis 

üyesinin aynı zamanda müteahhitlik yapması ve yapmış olduğu yeni konutlarda onlarca insanın 

hayatını kaybetmesi bu duruma dair somut örneklerden sadece bir tanesidir. Belediye başkanı ile 

de ortak bir inşaat projesi yürüten CCK Grup örneğinde görüldüğü üzere kurulan imar rantı çarkı 

sadece yerel ile sınırlı olmayıp bakanlıklar düzeyinde referans sistemi ile işletilmektedir.  

 

Belediyenin sorumluluğunu doğuran diğer bir durum da imar komisyonunda muhalefet şerhleri 

ile çıkmayan kararların, Büyükşehir Belediyesi’nden çıkartılmasıdır. Muhalefet şerhlerine 

rağmen imar/iskan izni verilen ve depremde yıkılan binaların tespit edilmesi imar sistemini 

kendi menfaatleri doğrultusunda işleterek insanların ölümüne neden olan sorumluların tespit 

edilebilmesi için oldukça önemlidir.  

 

Deprem sonrası çekilen uydu görüntülerinden yıkıldığını tespit ettiğimiz; Fatih Kız Öğrenci 

Yurdundunda, Özel Şehitlik Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdunda, Nurdağı Eğitim ve Kültür 

Hizmet Derneği Fatih Erkek Talebe Yurdunda ve İslahiye Müftülüğü Yatılı Kız Kur’an kursunda 

kaç kişi olduğu ve kaç öğrencinin hayatını kaybettiği kamuoyuna açıklanmalıdır. Yurtları 

depreme dayanıklı hale getirmeyen dernek yöneticileri ve gerekli denetimleri yapmayan 

yetkililer hakkında bir an önce soruşturma başlatılmalıdır.  

 

Sahada yaptığımız incelemeler sırasında henüz karot örneği alınmayan enkazlarda müteahhitler 

tarafından kepçe çalıştırılarak sağlam kolonların kırıldığı bilgisi edinilmiştir. Delillerin 

karartılmasının önüne geçmek için bir an önce gerekli tespitler yapılarak sorumlular 

tutuklanmalıdır. Etkili bir soruşturma süreci için enkazların tamamından karot örneği alınması 

bir zorunluluktur. 

 

AFAD’ın bölgede etkili ve hızlı  bir arama kurtarma faaliyeti gerçekleştirememesinin nedeni ve 

sorumluları araştırılması gereken sorular arasındadır. Cevaplanması gereken sorulardan bir 

diğeri de İslahiye ilçesinin nüfusu ve ilçedeki yıkımın boyutu düşünüldüğünde mezarlık 

alanlarında tespit ettiğimiz yeni mezar sayısının neden oldukça düşük olduğu, toplu mezar 

iddialarının doğru olup olmadığı ve açıklanan ölüm sayılarının gerçek olup olmadığıdır. 

 

Yaptığımız tespitler ve araştırılmasını istediğimiz hususlar savcılıkça paylaşılmış olup yaşanan 

katliamın tüm sorumluları tespit edilene kadar sürecin takipçisi olacağız.  

Çağdaş Hukukçular Derneği 

ÖNERİLER 

 

Bilmeniz Gerekenler! 
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● Deprem bölgesine gitmeden önce bulaşıcı hastalıklar konusunda bilgi sahibi olun!  

(Bkz. TTB Deprem Bilgilendirmesi) 

● Depremzedelere yardımı olacak hukuki bilgiler konusunda bilgi sahibi olun!  

(Bkz. Depremzedeler İçin Hukuki Rehber) 

● Hasar Tespit işleminin sonuçları ve itiraz usulü konusunda bilgi sahibi olun! (Bkz. Hasar 

Tespit Şeması) Hasar Tespitine itiraz E-devlet üzerinden de yapılabilmektedir! 

● Konutları hasar gören vatandaşlara yönelik 10.000 TL tutarındaki Hane Başı Destek 

Ödemeleri Ziraat Bankası hesaplarına hesabı olmayanlar için ise TC kimlik numarası 

üzerinden Ziraat Bankasına yatırılıyor.  

● Afetzede Barınma ve Taşınma Desteğine (Ev Sahibi ve Kiracılar) dair başvuru detayları 

hakkında bilgi sahibi olun! 

● Yereldeki yardımlar konusunda bilgi sahibi olun! 

 

İncelemeler Sırasında Nelere Dikkat Etmelisiniz? 

 

● Bölgeyi iyi tanıyan birisinin rehberliğinde incelemeler yapın! 

● Buluşma noktalarınızı ve inceleme yapacağınız alanları önceden belirleyin! 

● Adliye, kaymakamlık gibi idari noktaları tespit edip, faaliyet durumunu kontrol edin! 

● Soruşturma süreçleri her bölgede farklılık gösterebileceği için başsavcılardan 

soruşturma işlemlerine dair bilgi alın!  

● Halk ile temas kurarken önce dinleyin, şikayetleri ve talepleri not alın, yardımcı 

olabileceğiniz konularda bilgi verin!  

● Net bilgi sahibi olmadığınız konularda bilgi paylaşmayın! 

● Psikososyal destek personelleri ile temas kurun ve onlarla temel hukuki bilgileri 

paylaşın! 

● Çocuk istismarı vb. durumlarda iletişime geçebilecekleri numaraları paylaşın! 

 

Yanınıza Ne Almalısınız? 

 

● Gün içinde, avukat olduğunuzu belirten yaka kartı gibi bir kart kullanılması önerilir. 

● Gece enkaz alanları riskli, aynı zamanda asker veya polis tarafından kapatılıyor ancak 

gece hareket etmek durumunda kalacaksanız yanınızda fosforlu yelek getirmek iyi 

olabilir.  

● Olası internet sorunlarına karşı gidilecek olan bölgenin haritasının telefona kaydedilmesi 

ve bir pusula bulundurulması kaybolma ihtimalini azaltacaktır. Taşınabilir, basılı ilçe 

haritaları da temin edilebilir.  

● Salgınlar başladığı için temel ihtiyaçlar dışında maske, dezenfektan ve kükürtlü sabun 

almak iyi olabilir.  

● Yanınızda powerbank ve el feneri ile taşınabilir küçük paketlenmiş kuru gıdaları mutlaka 

bulundurun. 

● Depremzedeler İçin Hukuki Rehber’ini mümkünse yanınızda bulundurun, ayrıca özellikle 

sosyal medya üzerinde yayılan yanıltıcı bilgiler hakkında bilgi sahibi olun ve doğru bilgiyi 

ulaştırın.  

● Bilgilendirme metinleri dağıtacaksanız temel bilgileri içeren tek sayfalık metinler 

hazırlayıp çıktılarını yanınıza alın. Yanınızda bolca kağıt kalem bulundurun. 

https://www.gazianteptabip.org.tr/wp-content/uploads/2023/02/deprem-%C5%9Femalar%C4%B1.pdf
https://d.barobirlik.org.tr/2023/DepremzedelerIcinHukukRehberi/
https://cagdashukukcular.org/wp-content/uploads/2023/02/DEPREM-BILGI-SEMASI.pdf
https://cagdashukukcular.org/wp-content/uploads/2023/02/DEPREM-BILGI-SEMASI.pdf
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1626505125475893249?cxt=HHwWgoC-1ejywJItAAAA
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1626593225162256387?cxt=HHwWhsDTvfL66JItAAAA
https://twitter.com/AFADBaskanlik/status/1626593225162256387?cxt=HHwWhsDTvfL66JItAAAA
https://d.barobirlik.org.tr/2023/DepremzedelerIcinHukukRehberi/
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● Toz alerjisi, Astım vs. gibi rahatsızlıkları olan arkadaşlar tüm ilaçlarını almalılar, ayrıca 

vazelin ve vicks bulundurulması önerilir. 
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