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Her yrltekrarlanmakta olan "Deprem Haftasr" deprem bagta olmak tizere ti.im afetler konusunda

toplumsal bilinElenmeyive kamusal orgutlenmeyi hedeflemektedir. Fakat bu amacrn ne kadar

gerqekle5tiii konusunda biz jeoloji mi.rhendisleri olarak ciddi kaygrlar duyuyoruz.

(Unkir i.ilkemizde afet yonetimi konusunda gafidag irlkelerin uygulanan strateji defi5ikli$i

benirnsenmesine ragmen, deprem zararlarrnr azaltma galrgmalarryerine, yine eski allgkanlartmtza

donerek gilnii kurtarma ve yara sarma politikalarrnrn uygulandtgtna tanrk olmaya bagladrk.

Jeolojik olarak insanlrk tarihinden daha eskiolan depremler hem dUnyada, hem de ulkemizde trajik ve

travmatik vakalarla doludur. Bu felaketlerin bir ktsmt hent.lz haftzalarrmtzdan silinmenrigtir. Eski

gaglarda Anadolu me<leniyetlerinin yegerdigi yerlerde kentler depremler sonucll ya yer degi5tirmi5, ya

da uygarlrklar tamamen yok olmugtur.

YaSadrgrmlz bu biiyiik olEekli depremlerde tahmini olarak binlerce insanlmtzt kaybederken, yarrm

milyonu aqkrn konut da ciddi gekilde hasar gornril5tUr. (ok eskilere gitmeye gerek yok, 1939 Erzincan,

1gg9 Marmara, 2011- Van depremleri Lilkemizin sonuglartnt unutamadt[t, haztrltkstz yakalandlfrmtz

felaketlerden bazrlarrdrr. Mevcut deprem bolgeleri haritamtza gore; topraklartmtzln % 66 sr l"'inci ve

2'inciderece deprem bolgesinde bulunmaktadrr. Konutlanmrzrn %44' U 1. derece, %25'i 2. derece

deprem bolgesinde yer alrrken, ntifusumuzun yaklagrk 34 milyonu yani %43'u 1,. derece, yaklagrk 22

milyonu yani %30' u 2. derece deprem bolgesinde ya5amaktadtr. Bu tilr riskleri gosteren bilgilerimize

ra$men gelecek yrkrcr depremlere toplumsal ve kurumsal clarak ne kadar haztrtz? Bu gerqefi

yeterince goremeyen ya da yetersiz galrqmalarla depreme hazrr oldugunu di"igtlnen yoneticilerimiz ve

kurumlarrmtz yann yaganabilecek bir buyiik depremde ortaya Etkacak kayrplarln sorumlulufunu

alabilecek mi? gimdiye kadar yaqanmrg olaylar afet yonetimi agtstndan ne oncesinde ne de sonrastnda

hazrr olmadrgrmlzr gostermigtir. Ne yazrk kiyaganan depremlerden ders almayt bilemedik, her

deprernde aynr karma;a ve aynt actlart yagamaya devam ettik.

Deprem konusunda bu kadaryitksek riske sahip olan ulkemizde deprem zararlartntn azalttlmast

konusunda yaprlacak galrgmalarda TMMOB Jeoloji Miihendisleri Odasr olarak her zaman goreve haztr

oldugumuzu tekrar dile getirmekte fayda gormekteyiz. Jeoloji miihendisleritrin deprem ilretecek

faylann saptanmasrnda, tehlike zonlarrnrn belirlenmesinde, olabilecek deprem bilyUkliiklerive

sonuElarrnrs ortaya konmasrnda, yaprlacak her turlii mtihendislik yaptlarrnda ilgili zerninin jeolojik-

jeoteknik ozelliklerinin belirlennresinde ve denetim mekaniznrastnda yer almasr gerekmektedir' Ancak



bu tedbirlerin altnmasrnda gok yararlr olacak jeolojik drlzenlemeler ulkemizdeki kamu kurumlarrnda,

yerel yonetimlerde, ozel sektorde maalesef yeterince 6nemsenmemektedir. QozllmUn bir pargasr

olan jeoloji mrlhendislerinden yeterince faydalanrlmamaktadrr. Bu eksiklikler yaganacak felal<etlerin

sonuqlarrnrn daha vahim olmasrna davetiye Erkarmaktadrr.

Girnilmriz afet yonetim ilkelerive dunya genelinde gordiifrilmiiz iyi uygulamalar afet risk yonetiminin

Eok paydaSlrve qok katrlrmlr mekanizmalarla baganya ulagtrfrrnr gostermektedir. Bu noktada, ilgili

kurumlarrmrz ve ydnetim erkini elinde bulunduran karar vericiler vatandaqlarrmrzrn afetlere kargr

guvenli$inin saglanmasi noktasrnda birinci derecede sorumludurlar. Maalesef bu sorumluluk

gergevesinde yeterli qalrgmalar yaprlmamakta, baglanmrg galrqmalar da bitirilememektedir.

Ulkenrizin afet ve acil durumlarla ilgili sorunlarrnr gozmek, koordinasyonu saglamak, kentsel

donil5iimi.i sa$lamak, gevre felaketlerini onlemek ve planlarr hayata gegirrnek iizere kurulrnug olan

ilgili kurumlann risk yonetiminden ziyade kriz yonetiminde galrqmalarrnr yogunlagtrrdrgr, eskiden

oldugu gibi "yara sarfiia" politikasrnr rsrarla siirdiirdiigilnii gormekteyiz.

2012 yrlrnda yilriirlLige giren ulkemizin afet konusunda ilk strateji belgesiolan Ulusal Deprem

Stratejisive Eylem Planrnrn (UDSEP-2023) deprem konusunda bir yol haritasr olarak gelece$e emin

adrmlarla ilerler-nemizde bize yol gosteren relrtrer olacagrna inarrrnr5trk. Maalesef her strateji

belgesinin haglangronda oldugu gibi sahiplenilen, eylemleri harfiyen yerine getiren sorumlu

kurulu5larrmtern konuyla ilgili farkrndalrklarrnrn ilerleyen a5amalarda azald16lr gozlenmiqtir. Ulkenrizin

deprem gerqetii bilinmesine ve trirn uyanlanmrza ra[men ya$anan bLiyiJk depremlerden ders

alrnmadrgrnr ve ilgili kurumlarrn i;lettikleri kritik tesislerimizde (baraj, demiryolu, okullar, kopriiler

gibi)depreme karqrgerekliijnlenrlerin (erken uyan sistemleri, deprem gozlem istasyonlart, yaprsaflrfr

izleme sistemleri gibi) alrnmadr$rnr kaygtyla izliyoruz.

Geldifimiz noktada;

Bu gr.in, 1999 rincesine grire kentlerimiz depremlere kargr daha grivenli deflildir.

Afet risklerini azaltmaya yonelik ulusal afet politikalan hala olugturulmamrgtrr.

U lkemiz afet tehlike haritalan haztrlanmamtgttr.

Afetlerle dogrudan ilintiliyasalarda defigiklik yaprlmamr$trr. Deprem $0ra'srvb. diger raporlarda

rsrarla vurgulanan Afet, imar ve Yapr Denetimi gibi kanunlartntn yeniden diizenlenmesi konusunda

aradan gegen sUre iginde herhangi bir geliSme olmamrSttr.

"6306 sayrlr yasa ve Kentsel D6nilglim Projeleri" depreme direngli kentlerirniz yerine "kentsel imar

rantlarrnl" donugti.irmenin bir aracr olmanrn otesine geEememigtir. Bu yasayla, afetlere kargr saflrklr

ve gUvenliyapr oluSturma, deprem istismartna kurban edilmi5tir.



Afet risklerini azaltmaya yrinelik btitge kalemleri, fonlar olugturulmamr$tlr.

Halkrn afet bilincive afetlerle mticadele kliltriri.lnrin geligtirilmesi igin gereklive yeterli gaba

gosterilmem i$tir.

Sonug olarak, bir milat kabul edilen Marmara depremlerinden bu yana zarar azaltma-risk yonetimine
iliqkin kayda defer bir geligme saglanamamrgtrr.
GiinirmLiz afet yonetim ilkeleri ve drinya genelinde gordUgUmtiz iyi uygulamalar afet risk yonetiminin

6ok payda5lt ve gok katrlrmlr mekanizmalarla ba5arrya ulagtrfirnr gbstermektedir. Bu noktada, kamu ve
ht-ikiimetler vatandaglarrmrzrn afetlere kargr giivenliginin saglanmasr noktasrnda birirrci derecede
sorumludurlar. i5te, "Deprem Haftasr" olan 1,-7 Mart tarihleri arasrnda, kamuoyunun dikkatinin
ulkemiz deprem gerEekli$ine Eekmek, depreme ve zararlannrn azaltllmasrna farkrndalrk yaratmak,
yaptlmast gerekenlerive yapmayanlarr sorgulamak daha bir onem ve gereklilik taSrmaktadrr.

TMMOB Jeoloji Miihendisleri Odasr olarak Deprem Haftasrnda bir kez daha ifade ediyoruz:

Oncelikle Bilinmelidir ki, depremler jeolojik nedenlerle meydana gelen dofla olaylarrdrr. Bu

nedenle depremlerin afete ddniJgmesini "takdir-i ilahi", "doganrn fttratr", "Dogal Afet" gibi
gosterererk onlem alrnmasrnr engelleyen bir yaklagrmdan e$itimle toplurnu uzaklaStrrmak en

ba;ta gelen gorev ve sorumluluklarrmrzdan olmalrdrr. Dogal olan depremdir, doflal olmayan
ise afettir. Bu dofja olayr, bilimden, akrl ve teknikten uzak uygulanan politikalarrn sonucunda
birer afete donti5mektedir. Depremleri onlemel< mirmkrin defrildir, ancak zararlarrnr ortadan
kaldrrmak veya azaltmak mrlmkiindiir ve bizim elimizdedir. anlayrgrnr toplunrsal bilince
grkarmak onem tagrmaktadrr.

Sadece veya afrrlrklr olarak afetin ortaya Erkmasrndan sonra "yara sarma" uygulamalarrna
odaklanmr5 mevcut afet y6netim sistemi terl< edilerek "ttim bilegenlerin birbiriyle
britunlegtirildifi ileri di.izeyde zarar azaltma ve dengeli afet yonetimi (Entegre Afet Yonetinr
Sistemi) ilkesini benimsemektir.

Afetler nedeniyle her yrl ortalama GSMH'nrn Yo\" ile
zararryla kargrlagan trlkemizde "Afetlerle Mticadele
prcijelerde kullanrlmalrdrr. 6306 sayrlr Kanunun Tinci
Projeleri Ozel Hesabr" bu fona devredilmelidir.

%3'rl arasrnda ekonomik kayrp/afet
Fonu" olugturularak zarar azaltrcr

maddesi ile olugturulan "Doni.iqrim

Dtinyada zarar azaltma siireglerinin ilk adrmr olarak gbrillen ve afete duyarlr planlamayr

sa$lamada onemli bir arag olan Afet Tehlike Haritalarrnrn hazrrlanmasrna ydnelik galrgmalar

kamu kurumlarrve tlniversite igbirliginde ivedi olarak baglatrlmalr; Deprem Tehlike

Haritalarrnrn yanrsrra, Heyelan Duyarlrlrk ve Risk Haritalarr, (rg DUgmesi Risk Haritalarr, Su

Baskrnr Haritalarri"rretilmelive bu haritalar planlama silreglerirrde girdi olarak kullantlmalrdtr.

Afet Mevzuail,7269 Sayili Umumi Hayata Muessir Afetler Dolayisiyle Alrnacak Tedbirlerle
Yaprlacak Yardrmlara Dair Kanun'u biittinlegik afet yonetiminin ana hatlarinr igerecek gekilde

yeniden diizenlenmeli; bu gatr yasanrn altrnda "Fay Yasasr", "Heyelan Yasast" ve "Su Baskrnt

Yasast" yer almalrdrr. Ote yandan, "Fay Yasasrna" dayalr olarak "Diri Fay Haritasr Kullanrm

Yonetmeligi", "Yiizey Faylanmasr Tehlike Zonu Belirleme (Tampon Br:lge) Yonetmeli$i" ve

"sismotektonik Harita Hazrrlama ve Kullanrmr Yonetmeligi" gibi ikincil mevzuat meslek

orgritlerimizin gortrgleri dikkate altnarak haztrlanmaltdtr.

Ulkemizin jeolojik yaprsr nedeniyle afet tehlikeleri agrsrndan oldukqa riskli olmasr nedeniyle
"zemin ve temel etrltlerinin yaprm, irretim ve raporlama sUregleri yapr denetim kuruluqlartnrn

b[inyesinde yer alacak jeoloji mt]hendisleri tarafrndan yerinde denetlenmelidir.



"Kent yonetimini; kentsel rantrn yeniden dagrtrmr, bilyilme ve istihdamrn temel
argilmant olarak algtlayan" merkezi ve yerel yonetimler afeti de aynr anlayrgla
ybnetmeye galtgmakta", 6306 sayrlrYasa da oldufru gibi "afet gibi toplumsal bir olguyu kendi
rantsal hedeflerine ula5manrn basit bir aracr haline getirmektedirler. 6306 sayrlr Afet Risl<i

Altlndaki Alanlarrn DontiqtUriilmesi Hakkrnda Kanun yerine, insan merkezli toplumsal
politikalarrn hayata gegirilmesini esas alan, bilim gevreleri, ilgili meslek odalarr, yerel
yonetimler ve halkrn katrlrmr ile rant odaklr olmayan, saflrklr ve guvenli bir gevrede yagam
hakkrnr saglayan yeni yasal duzenleme yaprlmalrdrr.

Srntrlart mi.ilki idare stnrrr olan ve i.llke niifusunun yaklagrk %75'ini oluSturan 30 BUyUkgehir
Belediyesinin kentsel/ktrsal alt ve ust yapr hizmetleri (yol, su, kanalizasyon, kcipr0, baraj
vb) ile binalarrn projelendirilmesi sureglerinin do[ru olarak yrirLitrilmesinde gerel<li olan
jeolojik-jeoteknik etiltlerin yaprlmasr, kontrol edilmesi ve denetiminin saflanmasr, kentsel su

temini, yeralttsuyu kaynak ve rezervlerinin ara5trrrlarak ortaya konulmasr, yeraltrsuyu
havzalartntn korunmast, jeotermal kaynak ve dogal mineralli sulardan arzu edilen yarann
saglanmasr sureglerinin dogru yrirritiilmesi ve geli5tirilmesi igin Bi.iyUk5ehir Belediyeleri idari
yaptlanmast iqerisinde "Jeoloji- Jeoteknik Ettrtler ve Yeratrsularr Daire Ba5kanlr$1"

kurulmaltdrr. Bu illerimizin srnrrlarrnrn de$igmi5 olmasr goz onrine alrnarak, son qrkarrlan
yonetmeliklere uygun imar planlanna esas jeolojik jeoteknik etr-it raporlanntn tamamr ivedi
gekilde tekrar revize edilrnelidir.

Afetlere l<argr g[ivenli yerlegim alanlarrnrn belirlenmesine, nitelikli ve grivenli yaprlagmayr

saflarnaya yonelik olarak Odalarrmrzrn yaptrfir ve grkarrlan bir torba yasa maddesi ile ortadan
kaldrrrlan kamusal mesleki denetirn, yeni mevzuat drlzenlenresi ile yeniden tesis edilmeli,
sahte muhendis ve mimarlarrn i5 yapmasr, standartlara uygun olmayan niteliksiz mirhendislik
hizmetleri verilmesi buy olla onlenmelidir.

Ulke olarak depremlerden en az zarar gdrmenin en onemli bilegeninin e[itim ve farkrndalrk
galrgmalarr oldugu gerge$inden hareket edilerek,. Toplumun her kesimini igine alan e$itim
uygulamalarrve tatbikatlar ile i.ilkemizde depremlere kargr bir farkrndalrk ve direnglilik ki.lltrlrii
olugturulmalr, Bu kapsamda iilkemizin deprem sorununa stratejik yaklagrm getiren ilk yol
haritasr niteligindeki belgesi olan UIusal Deprem Stratejisi ve [ylem Planr'nrn ull<e genelinde

uygulanmalrdrr.

Jeoloji Muhendisleri Odasr olarak tekrar vurgulamak istiyoruz ki;

Do$alolan depremdir, dofalolmayan ise afettir. Depremlerionlemek mr]mkun defiildir,

ancak zararlarrnr ortadan kaldrrmak veya azaltmak mrlmkundirr ve bizim elimizdedir. Bu dofa

olayr, bilimden, akrlve teknikten uzal< uygulama ve politll<alann sonucunda birer afete

dontigmektedir"

Ulkemizin deprem olgusu gergevesinde jeoloji mesle$inin deprem aragtrrmalarrnda daha

etl<in ve yo$un kullanrlmasr, bUyiik gofiunlugu 1. ve 2. derece deprem b6lgesinde ya$ayan

insanlarrmrzrn saflrklrve grivenilir ya$am alanlarrnrn belirlenmesinde ve planlanmasrnda

jeolojik aragtrrmalarrn oneminin daha iyi anla5rlabilir olmasr gerekmektedir.

Aksi taktirde yitirilen canlarrmrzrn, maddi kayrplarrmrzrn sorumlusu, Odamrzrn si.rrekli

vurguladrgr, bilime, teknige, uluslararasr cirneklere uygun onerilerini dikkate almayan, jeoloji

meslegini hiqe sayan zihniyet olacaktrr. Deprem gerge$ini kabullenmeyen yonetimlerin



i.llkemize ve topluma verece[i zararlar ancak bagrmrza gelecel< bir bi.iyrik deprem sonucunda

ortaya gtkacaktrr. Kanunla kurulmug olan ve ilgili kanuna gdre senede en az dort defa

toplanmast gereken Deprem Dan15ma Kurulu bile dort senedir toplanamryor. Yoneticilerin

6nemsemedifi ancak meslek odasr olarak her zaman hatlrlatmaya galrStrgrmlz "deprem

gergefi", ulkemizin oncelikle galrgtlmasr gereken konularrndan birisi oldugunu bu yrlki

deprem haftasrnda da bir l<ez daha hatrrlatmak isteriz. Bu baflamda; Her tilrlri deprem

bolgesini iqinde barrndrran Antalya'nrn olasr bir depreme hazrrlrklr olmasrnr istiyoruz.

r Bir an once Deprem Master Planrna sahip olmak istiyoruz.

. Deprem zararlarrnr azaltacak btiti.incul bir imar Nazrm Plan yaprlmasrnl istiyoruz.

r Hemen Afet Toplanma Merkezlerinin belirlenmesini istiyoruz.

r Belirlenen Afet Toplanma Merkezlerinin karnuoyu ile paylagrlrnasrnr istiyoruz.

Saygrlarrmrzla
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