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Türkiye’nin aktif deprem kuşağı üzerinde bulunduğu herkes tarafından
bilinmektedir. Ülke yüzölçümünün çok büyük bir kısmının deprem etkisinde olduğu ve
1900 yılından bu yana 200’e yakın deprem yaşandığı göz önüne alındığında konunun
ülkemiz için hayati önemi daha iyi anlaşılmaktadır. 1939’da resmi kayıtlara göre 32 bin
962 yurttaşımızın öldüğü Erzincan Depremi’nden sonraki en büyük deprem olan 17
Ağustos 1999 Marmara Depreminde de 17 bin 480 yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir.
17 Ağustos depremini takiben 12 Kasım 1999’daki Düzce Depreminde ise 845
yurttaşımız yaşamını kaybetmiştir. En son 23 Ekim 2011 ve 9 Kasım 2011 tarihlerinde
Van’da meydana gelen depremler sonucunda 600’ün üzerinde yurttaşımız hayatını
kaybetmiş, binlerce yurttaşımız yaralanmış, evsiz ve işsiz kalmıştır.
17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 Depremleri ile 23 Ekim ve 9 Kasım 2011
tarihindeki depremlerden sonra Türkiye nüfusunun yaklaşık 5’te 1’inin yaşadığı
İstanbul’un merkez olduğu yüksek şiddetli bir depremin beklendiği bilim çevreleri
tarafından dile getirilmektedir. Yaşanan her depremin ardından depremzedelerin
yaralarının hızla sarılması için öncelikli olarak gerekli düzenlemelerin, bu bağlamda
konu ile ilgili detaylı çalışmaların yapılacağı, olası depremlerin hasarlarını en aza
indirmek amacıyla gerek mevzuat değişiklikleri gerekse mevcut yapı stokunun
güçlendirilmesi ve/veya ağır hasarlı olanların yıkılması yönünde çalışmalar yapılacağı
işbaşına gelen hükümetler tarafından ifade edilmiştir.
1999 Depremleri sonrasında basında İstanbul’da İl Afet Merkezi Kurulu kurularak
beklenen İstanbul depremi öncesinde hazırlıklı olunması için alınacak tedbirlerin
belirlenmesi amacıyla toplantılar yapıldığı yönünde haberler yer almıştır. İl Afet Merkez
Kurulu’nun hazırladığı rapora göre beklenen İstanbul depremi sonrasında toplanma ve
çadır kurulabilecek alanlar olarak belirlenen alanlar tüm İstanbul genelinde 310

noktadadır. Mevcut park ve bahçelerin de bu amaçla kullanılabileceği düşünüldüğünde
toplam 480 noktada toplanma ve çadır alanı belirlenmiştir.
Bu bağlamda sorularım şunlardır:
1. Bugüne kadar Türkiye genelinde ve İstanbul’da deprem konusunda gerek
üniversiteler gerekse kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ne tür çalışmalar
yapılmıştır? Bu çalışmalar için yapılan harcamaların miktarı nedir? Anılan
çalışmalar konsolide edilerek (bir araya getirilerek) yayımlanmış mıdır, ilgili
kurumların yararlanılmasına sunulmuş mudur?
2. Yapılan çalışmalarda İstanbul’daki yapı stokunun ne kadarının yıkılması, ne
kadarının güçlendirilmesi ihtiyacının doğduğu belirlenmiştir? Bunların ne kadarı
okul, hastane, köprü, viyadük gibi kamu hizmetinde kullanılan yapılardır?
3. Bugüne kadar bu yapıların ne kadarı yıkılmış, ne kadarı güçlendirilmiştir?
4. Marmara Depremi sonrasında deprem bölgesine yönelik olarak Marmara
Depremi Acil Yeniden Yapılandırma Projesi (MEER), Türkiye Deprem İyileştirme
ve Yeniden Yapılandırma Projesi (TERRA), Marmara Depremi Rehabilitasyon
Programı Projesi (MERP), İstanbul Sismik Riskin Etkilerinin Azaltılması ve Acil
Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) gibi projelerin yurtdışından hibe ve/veya kredi
şeklinde kaynak bulunarak gerçekleştirilmesinin planlandığı yönünde haberler
basında yer almıştır. Söz konusu projeler için yurtdışından ne şekilde ve ne
kadar kaynak temin edilmiştir? Bu kaynaklar hangi projeler kapsamında
nerelerde, hangi işler için kullanılmıştır?
5. Mevcut yapı stokunun bina sahipleri tarafından yenilenebilmesi amacıyla imar
planlarında bir değişiklik yapılması düşünülmekte midir? Düşünülmüyorsa bu
konudaki alternatif çözümünüz nedir?
6. Basında yer alan; İl Afet Merkez Kurulu’nun hazırladığı rapora göre toplanma ve
çadır alanı olarak belirlenen alanlarda yapılaşmaya gidildiği hatta bu noktalarda
alışveriş merkezleri ile lüks konutların inşa edildiği, şu haliyle toplanma ve çadır
alanı olarak kullanılabilecek yeterli sayıda alanın olmadığı iddiaları doğru mudur?
7. Çalışmanın yapıldığı tarih itibarıyla deprem anında toplanma ve çadır alanı yeri
olarak belirlenen alanlar hangileridir? Bu alanların bugün de aynı amaçla
kullanılması mümkün müdür? Bu alanlardan 1999’dan bu yana imar planı
değişikliği ile yapılaşmaya açılmış olan var mıdır? Varsa hangileridir?

