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6 Şubat 2023 Depremi Hakkında Bilgi Notu – 1

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat 2023'te
meydana gelen, çevre il ve ilçelerde de etkisi hissedilen
deprem, hepimizi derinden üzmüştür. Depremden
etkilenen tüm yurttaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi
iletiyor; yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil
şifalar diliyoruz. Deprem bölgesinde sağlık hizmetleri
sunumu ve koordinasyonuna katkı sunmak amacıyla Türk
Tabipleri Birliği (TTB), TTB Olağandışı Durumlarda Sağlık
Hizmetleri Kolu ve tabip odaları tarafından kriz masası
kurulmuştur. TTB Merkez Konseyi, TTB Olağandışı
Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu ve tabip odalarından
oluşacak heyet de halk sağlığı altyapısına ilişkin çalışmalar
yürütmek üzere bir program kapsamında bölgede görev
yapacaktır.



Bununla birlikte deprem bölgesinde afetten hemen sonra
alınacak tedbirler can kayıplarının artmasını
engelleyecektir. Öncelikle afet sonrasında yerinden
yerleşme ve altyapının kurulması gibi önemli konular
sağlık örgütü dışındaki örgütlerce yürütülür. Sağlık
personeli ve örgütü disiplinlerarası bir çalışma gerektiren
bu çabaların sadece bir parçasıdır. Kamu erkinin buradaki
sorumluluğunu yeniden hatırlatıyor, afetten etkilenen
yurttaşlarımızla afet yönetilemeyeceğini belirtiyoruz.
Afetteki yıkım ve kaybın azalması ancak hemen her afetin
ortak noktası olan gecikme, kaynak israfı, kargaşa ve
paniğin önlenmesi ile olasıdır. Bu ise gerçekçi ve düzenli
bir planlamanın yapılması ile sağlanır. Risk altındaki
bölgelerde yerleşme yoğunluğu ve düzeni, altyapı
tesisleri acil aydınlatma sistemleri, itfaiye ve hastane gibi
önemli yapıların yedek su ve enerji kaynaklan afete hazır
şekilde planlanıp yapılmalıdır. Binalara, iletişim ve ulaşım
hatlarına, su ve yiyecek kaynaklarına ısınma ve
aydınlatma sistemlerine bir deprem anında olabilecek
hasarlar önceden belirlenebilmektedir.



TTB, depremin hemen ardından alınması gereken
önlemlere ilişkin bilgileri kamuoyu ile paylaşmaktadır.
Öncelikle;
Deprem bölgesinde yurttaşlara, gerek can güvenlikleri
gerekse de arama-kurtarma-sağlık çalışmalarının etkililiği
için hasarlı-riskli yapılara girmeme ve uzak durma;
zorunlu olmadıkça özel araçlarını ve cep telefonlarını
kullanmama çağrısını yineliyoruz.
Deprem bölgelerindeki sağlık hizmetlerinde herhangi bir
aksama yaşanmaması için; durumu acil olmayan
hastaların hastanelere başvurmaması çağrısını yapıyoruz.
Yıkımın en fazla nerelerde olduğunun bilinmesi yardımın
öncelikle nereye gönderileceği açısından önem taşıdığı
için afetin nereleri ve yaklaşık ne kadar nüfusu etkilediği
belirlenmelidir. Ekteki tabloda da görüleceği üzere 13
milyondan fazla insanımızın mevcut afetten doğrudan
etkilendiğini tahmin etmekteyiz.



Ayrıca afet sırasında ve hemen sonra yapılacak çalışmalar önem ve
öncelik sırası ile şunlardır:

Afete uğrayan bölgenin ve etkilenen nüfusun belirlenmesi,

Enkaz kaldırma, kurtarma ve yıkıntının temizlenmesi,

Afetzedelerin beslenmesi,

Afetzedelerin barındırılması ve ısıtılması,

Ulaşım ve haberleşmenin sağlanması,

Emniyet ve güvenliğin sağlanması,

Koruyucu hekimlik ve çevre sağlığı hizmetleri,

Tıbbi bakım

Hekim görevlendirmesiyle ilgili olarak TTB, Sağlık Bakanlığı ile
işbirliğine hazırdır. TTB, kendi ilindeki tabip odalarına başvuran
gönüllü hekimlerin listesini en kısa zamanda Sağlık Bakanlığı’na
iletecektir.

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
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Ülkemiz 6 Şubat gününe kara bir haberle uyanmıştır.
Kahramanmaraş merkezli sabah 04.14'te 7,7 ve saat
13.24'te 7,6 şiddetinde yaşanan iki depremde her an
artan sayıda kaybımız ile karşı karşıyayız.
Haberin alındığı ilk andan itibaren Türk Tabipleri Birliği
(TTB), oluşturmuş olduğu TTB Kriz Masası ile süreci
yakından takip etmekte, başta meslektaşlarımız ve sağlık
ekibimizin üyeleri olmak üzere bölgedeki durumun
değerlendirilmesi ve müdahalelerin geliştirilmesine
çalışmaktadır.
Depremlerin etkilemiş olduğu bölge çok büyük bir
alandır; kentsel ve yaygın bir kırsal alanda 15 milyon
insanımız yaşamaktadır. Depremin şiddeti çok büyüktür;
artçıları bile büyük birer deprem niteliği taşımaktadır.
Üstelik tüm bölgede zorlu kış koşullarını hüküm
sürmektedir. Durum son derece ağırdır.



Önceliklerimiz şunlar olmalıdır;

1. Güvenlik: Bölgeye girişlerin güvenlik altına alındığı öğrenmiş
bulunuyoruz. Vatandaşlarımızın ve hizmet verenlerin can ve
mal güvenliği için bu karara tam uyum gösterilmesi çok
önemlidir.

2. Arama ve kurtarma: Acil kurtarma ekiplerinin bir kısmının
bölgeye ulaştığını ve farklı illerden yeni ekiplerin de yola
koyulduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu konuda üzerimize
düşen, ekiplerin ulaşımını engelleyebilecek her türlü
gereksiz ulaşım hareketliliğinden kaçınmak ve enkaz
alanında yetkililerin talimatlarına ve yönlendirmelerine
uyum sağlamaktır.

3. Yaralıların tedavisi: Enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şu
anda hayatta olanların hayatta tutulması ve tedavilerinin
sağlanması gerekmektedir. En kısa zamanda bölgedeki sağlık
kurumları ve personelinin durumu hakkında hızlı bir
değerlendirme yapılmalıdır. TTB bu konuda görev almaya
hazırdır. Merkez Konseyi ve tabip odalarımızın yönetimleri
olarak çalışmalara başlanmıştır. Tabip odalarımızın
tamamında da oluşturulan kriz masaları aracılığı ile gönüllü
hekimleri listelemektedir.



4. Barınma: Şu an için bölgede yaşayanların en önemli sorunu barınmadır.
Deprem bölgesinde vatandaşlarımızdan gerek can güvenlikleri gerekse
de arama-kurtarma-sağlık çalışmalarının etkililiği için hasarlı-riskli
yapılara girmeme ve uzak durmaya özen göstermelerini bekliyoruz.
Ancak, hava çok soğuktur. Başta, yaşlılar, engelliler, gebeler, anne ve
çocuklar gibi öncelikli gruplarının tespit ederek hızla güvenli barınma
alanlarına yönlendirmeleri gerekmektedir. Bölgede daha önce
tanımlanmış ve hâlâ kullanılabilecek durumdaki güvenli alanların ilanı
ve grupların buralara yetkililerce yerleştirilmesi gerekmektedir. Ancak
bu hava koşulları ile bölgedeki olanaklar yeterli olmayacaktır. Yine
kırılgan gruplardan başlayarak, tahliye koridorları ile en yakın uygun
illere kişilerin geçici barınması sağlanmalıdır. Yoksa bu gruplarda büyük
kayıplar yaşamamız olasıdır.

5. Mevcut durumun saptanması: Bölgenin mevcut durumunun hızlı
değerlendirme yöntemleri ile değerlendirilmesi bir an önce yapılmalıdır.
Bu değerlendirme farklı disiplinlerden gelen bilim insanlarının desteği
ile gerçekleşebilir. Bölgede şu andan itibaren geçerli olan riskler ortaya
konmalıdır.

6. Bilgi kirliliği ile mücadele: Her olağanüstü durumda olduğu gibi başta
sosyal medya ortamı olmak bilinçli ya da bilinçsiz şekilde yayılan bilgi
kirliliği ile karşı karşıya kalacağımız bir dönem içindeyiz. TTB düzenli
bilgilendirmeler ile bu durumla mücadele edecektir. Süreci yakından
takip ederek güncel ve yakın/orta/uzak vadeli önerilerini yetkililer ve
kamuoyu ile paylaşacaktır.



7. Koordinasyon ve işbirliği: Sağlık hizmetlerinin sunulması ile ilgili 
olarak Türkiye Afet Müdahale Planı’nda (TAMP) Sağlık Bakanlığı 
koordinasyon sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu süreçte 
kamuoyunun tüm bileşenlerinin gücüne gereksinim 
bulunmaktadır. TTB olarak uzmanlık derneklerimizin ve tüm 
üyelerimizin bilgi ve yetkinliğini her türlü koordinasyonda 
sunmaya hazır olduğumuzu yineliyoruz.

TTB olarak bölgedeki meslektaşlarımızla iletişimi en yakın şekilde 
sürdürmeye devam edeceğiz. Onların varlığı tüm insanlarımızın can 
güvencesidir.

Bir kez daha tüm toplumumuza geçmiş olsun dileklerimizi sunar; 
yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Türk Tabipleri Birliği Olağandışı Durumlarda Sağlık Hizmetleri Kolu

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi



ÖNEMLİ DUYURU

Balıkesir Tabip Odası, Veteriner Hekimler Odası, Aile Hekimleri Derneği,
Birlik Dayanışma Sendikası/AHEF, Asistan Hekim/Hekim Sen ve İntörn
yönetici/temsilcilerinin katılımı ile Tabip Odasında toplantı yapılmıştır.
(Eczacı Odası başkanı bölgede sahra eczanesi için hazırlık yapıyordu). 6
Şubat 2023'te meydana gelen, Kahramanmaraş ile çevre 9 il ve ilçelerinde
de yıkıma yol açan depremden etkilenen yaklaşık 13 milyon yurttaşımız
etkilenmiştir. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın sağlığına katkı
sunmak amacıyla Balıkesir’de bulunan Sağlık meslek ve emek örgütler ile
dernekler olarak; deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan İLAÇ ve TIBBİ
Malzemeler için yardım kampanyası başlatmış bulunuyoruz.

Vatandaşlarımızın evlerinde bulunan ve kullanmadıkları, Miadı dolmamış,
deforme olmamış, ambalajı bozulmamış ve son kullanım tarihine en az 3
ay kalan ilaç ve kullanılacak durumda olan malzemeleri en yakın Aile
Sağlığı Merkezine ulaştırmalarını bekliyoruz.

Kamuoyuna duyurulur.



İLAÇ ve TIBBİ MALZEMELER 
YARDIM KAMPANYASI

































Balıkesir Akademik Odalar Birliği (AKOB) 15 Şubat
2023 tarihinde Dönem Sözcülüğünü yürüten Dr. Necdet
UÇAN’ın oturum başkanlığında; Baro, Serbest Muhasebeci ve
Mali Müşavirler Odası, Eczacı Odası, Elektrik Mühendisleri
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası,
Makine Mühendisleri Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası,
Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Maden
Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası yöneticilerinin
katılımıyla Balıkesir Tabip Odasında toplanarak, 6 Şubat’ta
meydana gelen Kahramanmaraş depremi, bölgede yapılan ve
yapılacak çalışmalar ile ileriye yönelik alınması gereken
önlemler konularını görüşmüştür.

Öncelikle Depremin ilk gününden itibaren deprem bölgesinde
Hatay ilinde arama-kurtarma çalışmalarında bulunan Maden
Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Ersin AKTAŞ ve yine depremin
3. gününde Hatay’da Eczane çadırı kurarak çalışmalara katılan
Eczacılar Odası Başkanı Göksel GÜMÜŞ koordinasyon, yapılan
ve yapılması gereken çalışmalar ile ilgili bilgi vermiş, Akademik
Odalarımızı bileşenleri de bu süreçte yapmış oldukları yardım
ve çalışmaları aktarmışlardır. Bölgen alınan haberler, bizzat
çalışan meslektaşlarımız ile eksik ve aksaklıklar da
görüşülmüştür.



6 Şubat depremi ile ilgili kapsamlı ve ortak bir metin
hazırlanmasına,

Bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da meslek
odalarımızın yanyana ve merkezi yönetimleri ile
iletişim halinde gerek insan gücü, gerekli malzeme ve
yardımlar, sağlıkla ilgili tedavi ve girişimler konusunda
ortak davranılmasına,

İlimize gelen depremzedelerle ilgili AKOB bileşenleri
arasında gerekli iletişim ve koordinasyonun
sağlanarak kısa sürede çözümler üretilmesine,

Olası Marmara depremi ile ilgili olarak da; Balıkesir
Akademik Odalar Birliği olarak “Afet Eylem Planı”
hazırlanmasına,



İlimizde mevcut İmar Planlarının yeniden gözden
geçirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde
girişimlerde bulunulmasına,
En kısa sure içerisinde ilgili kurum ve paydaşlarla
“Balıkesir Deprem Sempozyumu” düzenlenmesine karar
verilmiştir.
Ayrıca ‘’Depremlerin odak mekanizma çözümlerini yapan
Jeofizik Mühendisliği bilim dalı olan Sismolojiden
(Deprem biliminden) yararlanılarak, bölgemiz ve
civarındaki aktif faylara sismometre ve ivme ölçerler
yerleştirilerek bölgedeki depremler izlenmelidir.
Günümüz teknolojisi ile büyük magnetütlü depremlerden
önce küçük magnetütlü depremler izlenerek erken
uyarılar yapılmaktadır.
Bunun için Balıkesir de “Deprem Gözlem Evi”
kurulmalıdır.’’
Kamuoyuna duyurulur.





Balıkesir Tabip Odası Tıp Öğrencileri Komisyonumuz
tarafından düzenlenen 'Afet Sonrası Temel ve İleri
Yaşam Desteği' temalı uygulama kursu 20.02.2023
tarihinde yapıldı.

Anesteziyoloji Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr.
Volkan Yarar tarafınca verilen pratik uygulamalı kursa Tıp
Fakültesinde okuyan öğrencilerimiz katılmıştır.

Düzenleme kurulunda yer alan öğrencilerimize ve
Yönetim Kurulu üyemiz Dr. Volkan Yarar’a teşekkür ederiz.







Tabip Odası Başkanımız Dr. Necdet UÇAN'ın
kolaylaştırıcılığında Psikiyatri Uzmanı Dr.Sedat
İrgil'in sunumuyla " Afet'e yaklaşımda güncel 
gelişmeler, Post Travmatik Stres Sendromu'' 

konulu toplantı  21.02.2023 tarihinde çevrimiçi 
olarak yapılmıştır.





23.02.2023 TARİHLİ
BASIN AÇIKLAMASI



ARTIK “MIŞ GİBİ” YAPMAYALIM…
6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7
ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki deprem ve 20
Şubat 2023 tarihli Hatay/Samandağ merkezli 6.4
büyüklüğündeki depremlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

“Ülkemizde bilindiği üzere, Kahramanmaraş başta olmak üzere
Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya,
Osmaniye ve Şanlıurfa illerini kapsayan geniş bir alanda büyük
bir yıkıma ve can kayıplarına neden olmuştur. Depremlerin
ardından dört binden fazla artçı deprem meydana gelmiş, elli
binden fazla yapı hasar görmüş ve milyonlarca vatandaşımız
bu afetten etkilenmiştir. 10 ilimizin etkilenmiş olduğu 6 Şubat
2023 Pazartesi sabahı saat 04:17’de 7.7 büyüklüğünde
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli ve saat 13:24’de 7.6
büyüklüğünde Kahramanmaraş Elbistan merkezli iki deprem
sonucunda Ülkemiz korkunç bir yıkım ve felaket yaşamış
bulunmaktadır.

Öncelikle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet,
yakınlarına sabırlar, yaralılara acil şifalar ve ülkemize başsağlığı
diliyoruz.



Bu süreçte Balıkesir Akademik Odalar Birliğindeki Odalar
olarak, deprem bölgesindeki acil ihtiyaçlara destek olmak
üzere vakit kaybetmeden çalışmalara başlanmıştır. Depremin
ilk günlerinde başlatılan yardım kampanyaları ile üyelerimizin
bağışladığı yardımlar afet bölgesine ivedilikle ulaştırılmıştır.
Ülkemiz yaşanan bu büyük afetin yaralarını sarmaya çalışırken,
olası deprem riskleri göz önüne alınarak, yaşanan
depremlerden gerekli dersin alınması ve bilimin ışığında can
ve mal güvenliğinin sağlanması konuları tekrar akıllara
gelmiştir. Vatandaşlar konutlarının ve bulunduğu bölgenin
riskli olup olmadığını sorgulamaktadır.

Elektrik Dağıtım sistemi açısından acil durum yönetimi; olağan
dışı olayların başlangıcı ile birlikte önceden hazırlanmış olan
acil yönetim planları kapsamında afet yönetim merkezi ile
koordineli olarak, önceliklerin ve yetkilerin belirlendiği esaslar
çerçevesinde elektrik şebekesinin can ve mal emniyeti
açısından tehdit yaratmayacak şekilde ve en kısa süre içinde
işletilmesidir. 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat:04.17’de
meydana gelen ve 10 ilimizi kapsayan Pazarcık (K.Maraş) ilçesi
merkezli deprem sonrası yaşananlar göz önüne alındığında,
bölge dağıtım şirketlerinin acil yönetim planlarının ve
organizasyonlarının olmadığını göstermiştir.



15 gün geçmesine rağmen Su şebeke sistemleri ve seyyar
WC ler ile ilgili tam anlamı ile sorunlar çözülemeiştir.
24 yıl önce gerçekleşen 17 Ağustos Marmara depreminin
Balıkesir’de büyük oranda hissedilmiş olduğu ve Balıkesir
ilimizin birinci derece deprem bölgesi olduğu
gerçeğinden yola çıkarak; Sağlıklı kentleşme, nitelikli bir
yapılaşma ve yaşanılır gelecek için öncelikle tüm Balıkesir
ilindeki yapı stokunun gözden geçirilerek yapı
envanterinin çıkarılması ve mevcut yapıların durum
tespitleri ile analizlerinin yapılması, deprem risk ve fay
haritaları ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İmar
Yönetmeliğinin hazırlanması, imar planlarının revize
edilmesi ve riske dayalı afet yönetim planlarının
hazırlanması yani hasarların önceden alınan tedbirlerle
en aza indirilmesi sürecinde sakınım planlamasını gerekli
kılmaktadır.
Ancak ilk önce yapılması gereken İmar Affı/İmar Barışı
sürecinde iskân belgesi/yapı kayıt belgesi alan yapıların
öncelikle belirlenmesidir.



Bu bağlamda;

• Balıkesir’in mevcut yapı stokuna dair veri olmaması,

• Deprem Yönetmeliğine göre riskli yapıların öncelikle
belirlenmesi

• İmar planlarına uygun olmayan yapılaşma,

• Acil durum eylem planları ve Afet Toplanma Alanlarına ilişkin
halkın yeterince bilgilendirilmemesi,

• Balıkesir genelinde deprem riskli alanlar için herhangi bir
çalışma yapılmaması,

gibi etkenler Balıkesir için var olan deprem tehdidinin
boyutunu arttırmaktadır. Bu yaşadığımız süreçte kıyı alanları,
sulak alanlar, tarım alanları, zeytinlik alanları parsel parsel
imar planı değişikleri ile hızla yapılaşmaya açılmakta doğal sit
alanlarımızın nitelikleri Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ile
değiştirilmektedir. Bilim ve teknik dışı yönetmelik ve imar planı
değişikliklerinde ve uygulamalarda ısrar edilmekten artık
vazgeçilmelidir.

Balıkesir’de deprem riski göz önüne alarak;



• Deprem yönetmeliklerine aykırı tüm yapıların ivedilikle belirlenmesi ve
yapı stokunun oluşturulması,

• Belirlenen bu yapıların riskli olanların güçlendirme veya yıkım
faaliyetlerine başlanması,

• Kentsel dönüşüm konusunda eksiklerin bir an önce tamamlanarak hayata
geçirilmesi,

• Balıkesir’in kimliğini oluşturan kültürel ve tarihi yapılarının, hastane,
sağlık kuruluşları, okul, kamu binaları olası bir depreme karşı dayanıklı hale
getirilmesi,

• Sakınım planlaması yapılması ve riske dayalı afet yönetim planının
oluşturulması,

• 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun
kapsamında çalışmaların ivedilikle tamamlanması,

• Deprem toplanma alanlarının, yeşil alanların imara açılmaması,

• Taslak aşamasında olan B. Büyükşehir Belediyesi İmar yönetmeliğinde
Zemin etütlerinin nasıl ve hangi yöntemler ile yapılması gerektiği
konulmalıdır. Bugüne kadar Planlı Alanlar İmar yönetmeliği mevzuatına
göre yapılmıştı. Yeni imar yönetmenliğinde Jeofizik Mühendislerinin yaptığı
sismik çalışmalar sonucunda belirlediği zemin sıvılaşması olan zeminlerde
zemin iyileştirmesi çalışmalarının zorunlu hale getirilmesi,



• Depremlerin odak mekanizma çözümlerini yapan Jeofizik
Mühendisliği bilim dalı olan Sismolojiden (Deprem biliminden)
yararlanılarak, bölgemiz ve civarındaki aktif faylara sismometre ve
ivme ölçerler yerleştirilerek bölgedeki depremler izlenmelidir.
Günümüz teknolojisi ile büyük magnetütlü depremlerden önce
küçük magnetütlü depremler izlenerek erken uyarılar
yapılabilmektedir.

• Hastanelerin şehir merkezinde, sağlık kuruluşlarının, kolaylıkla
ulaşılabilecek yerde ve mutlaka deprem yönetmeliğine uygun
yapılması, mevcut olanların gözden geçirilmesi,

• Telekomimikasyon altyapısının, alternatif şehir şebeke suyu ve
elektrik hatlarının önceden planlanması,

• Rant odaklı, bilim ve akıldışı karar ve uygulamalara bir an önce son
verilmesi gerekmektedir.

Balıkesir Akademik Odalar Birliği olarak tüm kamu kurum ve sivil
toplum kuruluşları ile birlikte her türlü katkı, destek ve işbirliğine
hazır olduğumuzu, kamuoyunun bilgisine sunarız.” 22.02.2023

BALIKESİR AKADEMİK ODALAR BİRLİĞİ
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