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Ülkemizde y›k›c› etkili depremlerin meydana gelebilece¤i birçok
bölge bulunuyor. Neredeyse ülkemizin yüzölçümünün yar›s› birinci
derece deprem bölgesinde. ‹kinci ve üçüncü derece bölgelerde de
ölümle sonuçlanan depremler meydana geldi¤i düflünüldü¤ünde
ülkemizin tamam›n›n depremin etkisi alt›nda oldu¤unu söylemek
mümkün. K›sacas› depremle iç içe yaflamay› ö¤renmemiz gerekiyor.
Peki depremle yaflamay› ne kadar biliyoruz, depremin zararlardan
korunmak için gerekli tedbirleri al›yor muyuz?

Asl›nda depremler kendisini unutturmuyor. Yak›n zamanda meydana
gelen depremler incelendi¤inde hemen hemen her yafltan insan›m›z›n
binlerce can kayb›na neden olan depremlerin yaratt›¤› y›k›mlara
ve ac›lara flahit oldu¤unu görüyoruz. Son olarak 17 A¤ustos 1999
günü meydana gelen 7,4 fliddetindeki depremle resmi rakamlara
göre 15.000 insan›m›z hayat›n› kaybetti, 32.000 insan›m›z yaraland›.
50.000 konut a¤›r hasar gördü. Resmi rakamlar›n gerçe¤i
yans›tmad›¤› gerçek kayb›n çok daha fazla oldu¤u iddia edildi.
Ancak resmi rakamlar dahi yan yana konuldu¤unda Kocaeli’nde
meydana gelen depremi bütün ülkemizin hissetti¤i ortaya ç›k›yor.
K›sacas› deprem etkisini hep hat›rlatt› ve bizi uyard›. Ancak depremle
yaflamak, tedbir almak yerine k›sa bir süre depremden korkmay›,
depremin etkisi geçti¤inde de unutmay› tercih ettik.

17 A¤ustos’taki tablonun bizi ne gibi tedbirler almaya yönlendirdi¤ini
sordu¤umuz da ise cevap vermek zor. Depremin üzerinden 10 y›l
geçmesine ra¤men yaralar›m›z› sarabilmifl de¤iliz. Depremin merkez
üssü Kocaeli’nde dahi onar›lmayan hasarl› binalar›n kullan›lmakta
oldu¤u biliniyor. Hâlbuki bu sürede hem 17 A¤ustos depreminin
yaralar›n› sarmal›, hem de di¤er bölgelerimizdeki depreme dayan›kl›
olmayan yap›lar› tespit etmeli ve onar›lmas›n› ya da yeniden inflas›n›
sa¤lamam›z gerekiyordu. Ancak bugün geldi¤imiz noktada depremle
mücadelede sadece yeni infla edilecek yap›lar için asgari flartlar
öngörmek ve infla esnas›nda bu flartlar›n yerine getirilip
getirilmedi¤ini denetlemek olarak de¤erlendiriliyor.

Yap›lar›n mukavemetinin sa¤lanmas› için ç›kar›lan mevzuat
incelendi¤inde sadece yeni yap›lar için öngörülen koflullar›n
sa¤lanmas›n›n zorunlu oldu¤u, ancak eski yap›lar için ihtiyari
kurallar getirildi¤i anlafl›l›yor. Örne¤in Kat Mülkiyeti Kanunu’nda
yap›lan de¤ifliklikle güçlendirmeye iliflkin kolayl›klar getirilmifl.
Bilindi¤i gibi kanuna “Ancak, ortak yer ve tesislerdeki bir bozuklu¤un
anayap›ya veya ba¤›ms›z bir bölüme veya bölümlere zarar verdi¤inin
ve acilen onar›lmas› gerekti¤inin veya anayap›n›n güçlendirilmesinin
zorunlu oldu¤unun mahkemece tespit edilmifl olmas› halinde, bu

onar›m ve güçlendirmenin projesine ve tekni¤ine uygun biçimde
yap›lmas› konusunda kat maliklerinin r›zas› aranmaz.” maddesi
eklenerek güçlendirme için kat malikleri kurulu karar› ihtiyac›
ortadan kald›r›lm›flt›. Ancak bu düzenleme de güçlendirmeyi kat
maliklerinin ihtiyar›na b›rakt›. Yine bu kolayl›k sadece Kat Mülkiyetine
tabi yap›lar aç›s›ndan benimsendi.

Asl›nda Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar Hakk›nda Yönetmelik
yap› güvenli¤i aç›s›ndan önemli bir ad›m. Yönetmeli¤in, ana ilkesi;
hafif fliddetteki depremlerde binalardaki yap›sal ve yap›sal olmayan
sistem elemanlar›n›n herhangi bir hasar görmemesi, orta fliddetteki
depremlerde yap›sal ve yap›sal olmayan elemanlarda oluflabilecek
hasar›n s›n›rl› ve onar›labilir düzeyde kalmas›, fliddetli depremlerde
ise can güvenli¤inin sa¤lanmas› amac› ile kal›c› yap›sal hasar
oluflumunun s›n›rlanmas› olarak belirtiliyor. Yönetmelik deprem
bölgelerinde tasarlanacak yap›lar için geçerli kurallar› aç›klamakla
birlikte, güçlendirme standard›n› da belirtiyor. Ancak bu
yönetmelikte sadece güçlendirme yapmak isteyenler için kurallar
öngörüyor, yoksa güçlendirmeyi zorunlu k›lm›yor.

Tüm bunlar da motorlu araçlar için dahi geçerli olan bir zaruretin
yap›lar için aranmad›¤›n› gösteriyor. Gerçekten belirli standartlara
sahip olmayan bir araçla trafi¤e ç›kamazken, hayat›m›z›n neredeyse
tamam›n› geçirdi¤iniz yap›lar için böyle bir zorunluluk olmad›¤›n›
öngörüyoruz. Di¤er bir ifadeyle hasarl› bir konutu kullanman›z›n
önünde herhangi bir engel olmad›¤›n› görüyoruz. Hâlbuki hasarl›
bir konutun, hem içindekilere hem de çevresindekilere zararlar
verebilece¤i aç›k.

Anayasam›z›n 5.maddesinde, Devletin Amaç ve Görevleri “Devletin
temel amaç ve görevleri, Türk milletinin ba¤›ms›zl›¤›n› ve
bütünlü¤ünü, ülkenin bölünmezli¤ini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi
korumak, kiflilerin ve toplumun refah, huzur ve mutlulu¤unu
sa¤lamak; kiflinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti
ve adalet ilkeleriyle ba¤daflmayacak surette s›n›rlayan siyasal,
ekonomik ve sosyal engelleri kald›rmaya, insan›n maddî ve manevî
varl›¤›n›n geliflmesi için gerekli flartlar› haz›rlamaya çal›flmakt›r.”
fleklinde aç›kland›¤›n› görüyoruz.

Devletimizin hasarl› konutlara göz yummas›n›, bu amaçla
ba¤daflt›rabiliyor musunuz? E¤er ayn› ac›lar› tekrar yaflamak
istemiyorsak bir an önce Deprem Bölgelerinde Yap›lacak Binalar
Hakk›nda Yönetmelik’te öngörülen ana ilkeleri hayata geçirmemiz
gerekiyor.
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