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‹STANBUL BÜLTENbas›n aç›klamas›

YAPI STO⁄UMUZ ALARM VER‹YOR

Ülkemiz topraklar›n›n % 95’inin önemli deprem riski alt›nda bulun-
du¤u bilinmektedir.
Buna karfl›n, yaflam›fl oldu¤umuz depremlerde, sürekli olarak dep-
rem büyüklü¤ü ile orant›l› olmayan can ve mal kay›plar› ortaya ç›k-
maktad›r. Art›k deprem olmadan da yap›lar›m›z yerle bir oluyor,
ciddi can ve mal kay›plar› ortaya ç›k›yor.
Bir süre önce, Konya Zümrüt Apartman› çöktü, 92 insan›m›z yaflam›n›
yitirdi. Daha sonra, Bursa ilimizde binalar çökmeden önce boflalt›ld›¤›
için can kayb› yaflanmad›. K›sa bir süre önce de Diyarbak›r ilimizde
boflalt›lmas›na ra¤men çöken binada bulunan 6 yurttafl›m›z yaflam›n›
yitirdi. fiimdi de, Zeytinburnu’nda bir binan›n çökmesi ve kesin
olmayan aç›klamalara göre iki yurttafl›m›z›n yaflam›n› yitirdi¤i ac›
bir tabloyla karfl› karfl›ya bulunuyoruz.
Ülkemizde, kentlere göçün h›zlanmas› ile yap› üretimimiz, sorun
olmaya ve ça¤›n gerisinde kalmaya bafllam›flt›r. Sorunun tek bafl›na
“teknik” bir sorun olmad›¤›, yap› üretimi konusunun ayn› zamanda,
siyasal-sosyal-ekonomik-kültürel bir konu ba¤lam›nda de¤er-
lendirilmesi gereken, önemli ölçüde teknik boyutlar› da olan bir
“sistem” sorunu oldu¤u aç›kt›r.
Ülkemizin her köflesinde farkl› zamanlarda kendi kendine çöken
yap›lar, bu görüflümüzü do¤rulamaktad›r.
Benzer olaylar› (göçmeleri) ve deprem zararlar›n› azaltmak için
toplumsal, siyasal, e¤itsel, teknik ve yasal düzenlemelere ihtiyaç
vard›r.
Bilinmesi gerekir ki, öncelikli olarak ‹stanbul’da bofl bulunan her
yere yap› yapmak; ‹stanbul’un su havzalar›n›, orman alanlar›n›,
birinci s›n›f tar›m alanlar›n› yap›laflmaya açarak bir paylafl›m kültürü
oluflturmak, ç›kar ve do¤ru yol de¤ildir.
Öncelikli olarak yap›l› alanlar›n çevresinde ve içerisinde bulunan
bofl alanlar›n korunmas›, risk oluflturan okul, hastahane, köprü,

endüstri tesisleri, üniversite binalar›, insanlar›n toplu olarak

çal›flt›klar› iflyerlerinden bafllanarak, ‹stanbul’daki yap›lar›m›z›n
deprem güvenlikli olmalar›n›n sa¤lanmas›, büyük önem tafl›maktad›r.
17 A¤ustos Depremi’nde önemli ölçüde hasar gören yap›lar›n bir
k›sm›n›n hasarlar›, gerek s›vanarak, gerekse boyanarak kapat›lm›fl
oldu¤u bölge insanlar› taraf›ndan zaman zaman ifade edilmektedir.
Bu binalar ya sat›ld› ya da kiraya verildi. Aç›kt›r ki bu tür yap›lar,
deprem tehlikesi karfl›s›nda ciddi bir risk oluflturmaktad›r.
Yan kurulufllar›yla birlikte y›ll›k bütçesi 10 milyar dolar›n üstünde
olan ‹stanbul Belediyesi’nin, depreme haz›rlanmas› ba¤lam›nda bu-
güne kadar elle tutulur bir çal›flmay› yapmam›fl olmak, kabul edilemez
bir durumdur.
Ayr›ca afet yönetimi ve afete haz›rlanmak; afete yol açabilecek
tehlike ve risklerin iyi bilinmesini; olaylar› olmadan önce önleyecek
veya afetin zararlar›n› en aza indirecek bilimsel yöntemlere ihtiyaç
vard›r. Deprem an›ndaki ve deprem sonras›nda ortaya ç›kan zararlar›n
azalt›lmas› için, deprem öncesi yap›lmas› gereken çal›flmalar son
derece önemlidir. Bu kapsamda varolan yap›lar›n deprem güven-

liklerinin belirlenerek, deprem güvenli¤i olmayan yap›lar›n güç-

lendirilmesi, güçlendirilmesi ekonomik olarak pahal› ise bu ya-

p›lar›n y›k›larak yeniden yap›lmas› gerekmektedir. Ayr›ca yeni

yap›lacak olan yap›lar›n mühendislik kurallar›na, deprem yönet-

meli¤ine, varolan flartnamelere uygun olarak projelerinin yap›l-

mas›, yap› güvenli¤i aç›s›ndan son derece önemlidir.

Ayr›ca, deprem yönetmeliklerine uygun olarak  yap›lan ve denetlenen
projelerin, yerine do¤ru olarak uygulanmas›, kullan›lacak malzeme-
lerin standartlara uygun olmas›, depreme dayan›kl› yap› üretmenin
olmazsa olmaz koflullar›ndand›r.
Sonuç olarak;

• Yap› denetimi yasas› de¤ifltirilmeli, haks›z rekabeti önleyecek
bir yasa ç›kar›lmad›r.
• Gerek projelerin denetimi, gerekse yap›lar›n denetimi; mesleki
derinli¤i ve ahlaki yeterlili¤i olan, mesleki davran›fl kurallar›na
uyarak çal›flan yetkin mühendisler taraf›ndan yap›lmal›d›r.
• Meslek adamlar›n›n mesleki faaliyette  bulunmalar›, sadece dip-
loma alma flart›na ba¤l› olmamal›d›r.
• ‹flçisinden-ustas›na, ustas›ndan-müteahhitine kadar inflaat yap›m
sürecinde çal›flan herkesin, ifl yapabilir oldu¤unu gösteren (belgeye)
bir sertifikaya sahip olma koflulu getirilmelidir.
• Kat mülkiyet yasas› de¤ifltirilmelidir.
• ‹mar Yasas› de¤ifltirilmelidir.
• Mühendislik mimarl›k hakk›ndaki yasa de¤ifltirilmelidir.
• Yetkin Mühendislik yasas› ç›kar›lmal›d›r.
• Kentsel dönüflüm yasas› bir rant arac› olarak de¤il, mevcut eski-
mifl yap›lar›n yenilenmesini sa¤layacak flekilde düzenlenmeli ve
ç›kar›lmal›d›r.
• Binalar›n deprem güvenliklerini belirleme çal›flmalar›, mesleki
bilgisi, mesleki yeterlili¤i olan inflaat mühendisleri taraf›ndan yap›l-
mal›d›r.
Önlem almak için baflka binalar›n çökmesini beklemek yerine, baflta
bina güvenli¤i olmak üzere yaflanabilir bir çevrenin yarat›lmas›na
ihtiyaç vard›r.
Baflta anakent belediyesi olmak üzere, ‹stanbul’da bofl bulunan
her alana, Ankara’dan planlar yapmak ç›kar bir yol de¤ildir.
Bu anlay›fltan kesinlikle vazgeçilmesini, ‹stanbul ve deprem

üzerinden kazan›lacak rant amaçl› dönüflümler yerine, daha çok
havaya daha çok suya daha çok bofl alana (afet zamanlar› toplanmak
üzere) daha güvenli yap›lara ihtiyaç var.
‹lgililerin ve kamuoyunun bilgisine sayg›yla sunulur.
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