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9BASIN AÇIKLAMASI

17 AĞUSTOS 1999 MARMARA DEPREMİNDEN 
DERSLER ÇIKARILMADI!

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depreminin 21. yıldönümünde bir açıklama yaparak yetkilileri Deprem 
konusunda göreve çağırdı.

Kamusal Mesleki Denetim, Yeterlilik, Eğitim ve Belgelendirmeye 
Dayalı Yeni Bir Yapı Üretim ve Denetimi Modeli Benimsenmelidir

Türkiye’nin bir deprem ülkesi 
olduğu, toprakları, sanayisi ve 
barajlarının büyük kısmının 

aktif deprem kuşakları üzerinde yer 
aldığı ve deprem konusunun mü-
hendislik, mimarlık, şehir plancılığı 

ile ilgili olduğu bilinmesine karşın 
bu disiplinler rant çıkarları için dış-
lanmaktadır. 1999 Marmara ve Düz-
ce depremleri sonrasındaki yapı de-
netimi düzenlemelerinde kamusal 
denetim gereği ile meslek odaları-

nın önerilerinin aksine denetim tica-
rileştirilmiş, Yapı Denetim Yasası’nın 
kapsamı daraltılmış, kamu yapıları 
denetim dışı tutulmuş; TMMOB’ye 
bağlı ilgili Odaların mevzuatla tanın-
mış görevleri içindeki mesleki yeter-
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lilik, eğitim, belgelendirme, denetle-
me gereklilikleri dışlanmıştır.

Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna 
tutan, yaklaşık 340 bin yapının yıkıl-
dığı ve hasar gördüğü, on binlerce 
yurttaşımızın yaşamını kaybettiği 
1999 Marmara Depreminden hiçbir 
ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulu-
sal Deprem Konseyi gibi oluşumların 
devre dışı bırakılması; sorunlu mev-
zuat düzenlemeleri, kentsel dönü-
şüm programlarının ranta yönelik 
olması, bütün ülkenin imara açılması 
ve sonraki depremlerde de oluşan 
sosyal yıkım tablosu ile tekrar tekrar 
görülmüştür.

Marmara Depreminin üzerinden 21 
yıl geçmesine karşın ülkemiz dep-
remlere hazırlıklı değildir. Yer seçimi, 
yapı tasarımı, üretimi ve denetimin-
de bilimsel ve bütünlüklü bir düzen 
yoktur. Sorunlu dolgu alanları, dere 
yatakları ve kıyılar imara açılmakta, 
her yere AVM’ler, gökdelenler yapıl-
maktadır. Yanlış ulaşım politikaları, 
yanlış kentsel dönüşüm uygulama-
ları, rant eksenli büyük projeler, su 
yatakları ile yeşil alanlar arasındaki 
bağların koparılması, sel-su baskın-
larının artışı, ısı adalarının oluşması 
gibi olgular depremlerin yıkıcı et-
kilerini artırmaktadır. Bu sorunlara, 
depremlere dayanıklı yapı stokunu 
artırma gerekliliğini gözetmeksizin 
yapılan son imar affı ve depremler-

de toplanma yerleri olan alanlardaki 
hızlı yapılaşma da eklenmiştir.

Bu noktada yapılması gerekenleri 
önemle belirtmek belirtmek isteriz:

Depremlere karşı önlemler bütün-
lüğü, güvenli yapılaşma, halkın sağ-
lıklı yaşam ve doğal çevre hakkı için 
piyasacı, rantçı, kamusal denetimi 
yok sayan yaklaşımın reddedilmesi 
gereklidir.

Yapı denetimi uygulamasını yönlen-
diren kararlar ilgili bütün kurum-ku-
ruluşların katılımıyla oluşturulmalı; 
imar, yapı, dönüşüm alanları, yapı 
denetim ve afet yasaları TMMOB ve 
ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili ke-
simlerin katılımıyla düzenlenmeli; 
bu kuruluşlar mevzuat süreçlerinin 
asli unsurları olarak tanınmalıdır.

Yapı Denetim Yasası’nın ticari yapı 
denetim şirketi modeli yerine uz-
manlık ve etik niteliklere sahip yapı 
denetçilerinin etkinliğini ve meslek 
odalarının sürece etkin katılımını 
sağlayacak yeni bir planlama, tasa-
rım, üretim ve denetim süreci mode-
linin benimsenmesi gerekiyor.

Marmara Depremi sonrası yapılan 
incelemeler oluşan kayıpların yüzde 
80’e varan kısmının taşıyıcı sistemle-
rin gördüğü zarara bağlı olarak tesi-
satlarda oluşan hasarlar nedeniyle 
meydana geldiğini göstermiştir. Bu 

nedenle konut, sanayi, enerji, ulaşım 
vb. birçok alanla bağlantılı tesisat/
mekanik tesisat sistemlerinin dep-
remler ve diğer afetlerde taşıdığı 
önem itibarıyla bina ve doğal eki 
mekanik tesisatının tasarım, üretim 
ve bakımında üretenler ve denetle-
yenler MMO tarafından belgelendi-
rilmiş konunun uzmanı mühendisler 
olmalı, bu husus bütün yasal düzen-
lemeler ve Yapı Denetimi Yasası’nda 
yer almalıdır.

Endüstriyel tesislerin güvenlik ve 
birbirlerine yakınlık-uzaklık mesa-
feleri konusunda gerekli çalışmalar 
yapılarak standart ve gerekli koşullar 
imar mevzuatına yansıtılmalı; sorun-
lu alanlar “yapı yasaklı alan” ilan edil-
melidir.

Okullar, hastaneler başta olmak üze-
re kamu yapılarının depreme karşı 
güvenli olup olmadıklarının konu-
nun uzmanı mühendisler tarafın-
dan tespitine yönelik çalışmalarda 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutla-
ka yer almalıdır.

Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, 
jeneratörler ve gaz tesisatları için er-
ken uyarıcı ve gaz/akım kesici sistem-
ler uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir. 

   Yunus Yener
 TMMOB 
 Makina Mühendisleri Odası Başkanı


