
 
 

……….. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA 
 
İHBAR EDEN  : …………………………, tc: ….. 
   ………………………………………………….. Çankaya/ANKARA  
 
ŞÜPHELİ  : 06/02/2023 de meydana gelen depremde 10 ilde yıkılan binaların 
müteahhitleri, sermaye şirketi ise şirket yetkilileri ve yönetim kurulu (Türkiye Odalar ve 
Borsalar birliği ya da bulunduğu ile meslek odasından tespiti istemlidir.) 
 
SUÇ   : Taksirle adam öldürme ve tespit edilecek diğer suçalar (TCK md. 85 vd) 
SUÇ TARİHİ/YERİ :06.02.2023 -HATAY/KAHRAMANMARAŞ/ADIYAMAN/MALATYA 
 
KONU  : Şüphelilerin tespiti ve haklarında kamu davası açılması, tedbiren HAKLARIN 
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI ve CMK md.128 uyarınca GEÇİCİ OLARAK MAL VARLIKLARINA EL 
KOYMA talebimizden ibarettir.  
 
AÇIKLAMALAR: 
 

1- 6 Ocak 2023 tarihinde Maraş’ ın Pazarcık ilçesi Merkezli 7.7 şiddetinde ve 9 saat sonra 
7.4 şiddetinde meydana gelen depremler Adana, Maraş, Hatay, Adıyaman, Malatya, 
Diyarbakır başta olmak üzere 10 ilimizde etkisini göstermiştir.  Yaklaşık 6000 binanın 
yıkıldığı söylenmektedir. 
 

2- Hatay ve Malatya illerimizde 3 yıllık REZİDANCE adı ile anılan çok bloklu siteler yıkılmış 
ve onca insanımız altında vefat etmiştir. Aynı ilde, aynı mahallede bazı binaların hafif 
yara alarak, bazı binaların ise hiç yara almadan kurtulan binalar da mevcuttur. Bu 
gerçek ortada iken teknik olarak demek ki yıkılan binalar da sağlam yapılsaydı bu kadar 
hasar olmayacak, bu kadar insanımız vefat etmeyecekti.  
 

3- Her ne kadar şüphelilerin kasıt ile bu çürük binaları yapmadığı gerçeği olsa da, mesleğin 
getirdiği tecrübe ve özen yükümlülüğünün ihlali, Fay hattında bulunan şehirlerde büük 
bir deprem olabileceğini öngörmeleri ve ihmali davranışla binaları sağlam yapmadıkları 
ve birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebep oldukları ortadadır.  
 

4- Ek olarak 1999 Gölcük depreminde de birden fazla müteahhit ve inşaat ustasının anılan 
ve benzer suçlardan hapis cezası alması sayın iddia makamı için emsal niteliktedir.  
 

5- İş bu suç duyurusunda depremden maddi, manevi, psikolojik olarak etkilendiğimiz ve 
vatandaş olarak suçtan doğrudan ya da dolaylı zarar gördüğümüz ve suçun Kamu 
Hukukunu ilgilendirmesi sebepleri ile İHBAR EDEN olarak husumet ehliyetimiz 
bulunmaktadır. , 
 



6- Ana akım medya ve sosyal medyadan sorumlu olan müteahhitlerin ülkeden kaçacağı 
ve malvarlıklarını kaçırma hazırlığında olabilecekleri şüphesi hakimdir. Bu nedenle 
depremden etkilenen 10 ildeki müteahhit ve diğer sorumluların İVEDİLİKLE meslek 
odalarına müzekkere yazılarak tespit edilmesi, geçici süre Yurt dışına çıkış yasağı ve 
malvarlıklarına EL KOYMA kararı verilmesi talebinde bulunma zorunluluğu hasıl 
olmuştur.  

 
NETİCE VE TALEP : Yukarıda anlatılan ve resen nazara alınacak sair hususlar neticesinde,  
 

1- Depremden etkilenen 10 ildeki müteahhit ve diğer sorumluların İVEDİLİKLE meslek 
odalarına müzekkere yazılarak tespit edilmesi,  

2- Haklarında geçici süre Yurt dışına çıkış yasağı ve malvarlıklarına EL KOYMA kararı 
verilmesi  

3- Ve neticeten haklarında kamu davası açılmasını saygılarımızla ihbar ve talep 
ederiz…../…./2023 

 
İHBAR EDEN 

AD/ SOYAD İMZA 
 


