
 
 

TÜRMOB, İncek Kızılcaşar Mahallesi 2669 Sokak No: 19 Gölbaşı - Ankara Tel: 0 (312) 586 00 00 pbx Faks: 0 (312) 586 00 11 - 

586 00 18 E-Posta: turmob@turmob.org.tr  

 

 

DEPREMDEN ETKİLENEN MESLEKTAŞLARIMIZA İLK AŞAMADA 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA FONUMUZDAN YAPILACAK 
YARDIMLAR BELİRLENDİ 
 

TÜRMOB Yönetim Kurulu 6 Mart 2023 tarihli toplantısında Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Fonundan deprem felaketi nedeniyle evi veya bürosu zarar gören meslek 

mensupları ile vefat eden meslek mensuplarımızın dul ve yetimlerine yapılacak nakdi yardım 

miktarını belirledi. 

 

Buna göre; 

1. Evi veya bürosu yıkılan ya da ağır hasar gören meslek mensuplarına 10.000 TL yardım 

yapılması,  

2. Hem evi hem bürosu ağır hasar görse ya da yıkılsa dahi yardımların yalnızca bir mekân 

için uygulanması,  

3. Yardımların yapılmasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tespitlerinin esas alınması, 

Hatay ilinin Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa İlçeleri için hasar tespit 

belgesi aranmaması, hasar durumunda değişiklik olması halinde son durumun dikkate 

alınması, 

4. Vefat eden meslektaşların dul veya yetimlerine tek seferde ve aile başı uygulanmak 

üzere 50.000.- TL nakdi yardım yapılması, 

kararlaştırılmıştır.   

 

Ev ve işyeri hasarı nedeniyle yapılacak yardımlardan yararlanmak isteyen meslek 

mensuplarının e-Birlik sisteminden “SYDF Ödemeleri” 

https://ebirlik.turmob.org.tr/sydf/odemeleri  

bölümüne girmeleri, istenilen beyanları doldurmaları ve talep edilecek evrakları sisteme 

yüklemeleri gerekmektedir.  

 

 

Ev hasarı için talep edilecek belgeler:  

a) Kiracı İçin  : Yerleşim Yeri Belgesi, Hasar Tespit Belgesi  

b) Mülk Sahibi İçin : Tapu Kayıt Belgesi, Hasar Tespit Belgesi 

 

 

 

 

https://ebirlik.turmob.org.tr/sydf/odemeleri
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İşyeri hasarı için talep edilecek belgeler:   

 

Vergi Levhası, Hasar Tespit Belgesi 

 

Hatay ilinin Antakya, Defne, Samandağ, Kırıkhan ve Hassa İlçelerinde hasar tespit çalışmaları 

yapılamadığından, bu ilçelerde yer alan meslektaşlarımızdan bu aşamada beyanları alınarak 

gerekli yardımlar yapılacaktır.  

 

İstenilen belgelerin e-devlet üzerinden temin edilerek sisteme yüklenmesi yeterlidir. Sistemi 

kullanma ortamı ya da olanağı bulunmayan meslek mensuplarının başvurularını bulundukları 

ildeki Odalarımıza yapmaları gerekmektedir. 

 

Vefat eden meslektaşlarımızın dul veya yetimlerine, bağlı oldukları Odaya başvurmaları 

halinde gerekli yardımlar yapılacaktır. Odalarımız da bu durumda olanlara re’sen ulaşıp gerekli 

bilgileri temin edeceklerdir.  

 

 Afetten etkilenen meslektaşlarımızın sayısının çok fazla olması nedeniyle Birliğimizce ilk 

aşamada meslektaşlarımıza nakdi destek niteliğinde yardım yapılacaktır. Ancak, gerekli 

planlamaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede mesleki faaliyetlerin yeniden ayağa 

kaldırılması için Birliğimizin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonunun kaynakları en üst 

düzeyde kullanılacaktır. 

 

 

 

 

 


