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17 Ağustos’un Yıl Dönümünde Meşaleli Yürüyüş…
ÖNLEM ALINMAMASI FELAKET HABERCİSİDİR!
TMMOB İzmir İl Koordinasyonu Kurulu (İKK), Konak, Karabağlar belediyeleri ile İzmir, Konak, Karabağlar, Karşıyaka kent
konseylerinin katılımıyla 17 Ağustos depreminin 22. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. Alsancak Türkan Saylan
Kültür Merkezi önünde basın açıklamasıyla başlayan meşaleli yürüyüş sonunda denize karanfil bırakıldı.
Alsancak Türkan Saylan Kültür
Merkezi önünde 17 Ağustos 2021
akşamı buluşan İzmirliler, depremde
hayatının kaybedenleri anarak, meşaleli yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş
öncesinde anma etkinliğine çağrı
yapan kurumların ortak açıklamasını İnşaat Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem
Ulutaş Ayatar tarafından okunmasının
ardından, Şantiye Tozu Tiyatrosu tarafından “Kargaşa” adlı sokak oyunu sergilendi. Gündoğdu Meydanı’na yapılan
Meşaleli yürüyüşün ardından depremde kaybedilenlerin anısına denize karanfil bırakıldı.
7,4 büyüklüğündeki depremin tüm
ülkeyi sarstığına vurgu yapılan ortak
açıklamada şöyle denildi:
“1999 Gölcük Depremi sonrasında
depremin neden olduğu yaralar sarılırken bir yandan da deprem öncesi alınması gereken tedbirlerin düşünülmesi
gerektiği tüm çevrelerce benimsendi.
Bu fikir birlikteliği sonucunda güvenli
ve sağlıklı bir yaşam, yapılaşma ve çevre
için nelerin yapılması, ne tür önlemlerin
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alınması gerektiği konularında fikirler
öne sürüldü, bunların toplamı olarak
kamu kurumlarınca strateji ve eylem
planları oluşturuldu. Ancak bugün geriye dönüp bakıldığında aradan geçen 22
yılda olası deprem zararlarını azaltma
çalışmalarının toplumların/kurumların
kendiliğinden yaptığı çalışmalardan
öteye gidemediği görülmektedir.
Ülkemizin yapı stokunun durumu
belirsizliğini korumaktadır. 2017 yılına kadar bitirilmesi hedeflenen bina
envanterinin tamamlanamamış olması
mevcut yapı stokunun iyileştirilmesini
de mümkün kılmamaktadır. Bu binaların tespiti ne yazık ki deprem tarafından son derece ağır bedeller karşılığı
yapılmaktadır. 30 Ekim depremi sonrası
TBMM’de oluşturulan Deprem Araştırma
Komisyonu raporunda kamu bina stokunun yüzde 40’ının deprem dayanıklılığının yetersiz olduğu ve güçlendirilmesi
gerektiği söylenmektedir.”
Kentsel dönüşümün bugüne kadar gayrimenkul piyasasının talepleri doğrultusunda şekillendirildiğine
vurgu yapılarak, Çevre ve Şehircilik

Bakanlığı tarafından 6 milyon 700 bin
binanın riskli kabul edildiğine dikkat
çekildi. Dönüşüm için kredi vermenin
yetersiz olduğu belirtilerek, “DASK’ın
İzmir’de hasar gören 26 bin 675 konutla ilgili toplamda yaptığı 276 milyon
TL’lik ödemenin özellikle orta hasarlı
binalarla ilgili finansman sorununa bir
destek olmasının çok gerisinde kaldığını
göstermektedir” ifadelerine yer verildi.
İmar aflarının can kaybı riskini artırdığına dikkat çekilen açıklamada, şöyle
tamamlandı:
“Ülkemizde depreme dair alınacak
önlemler, yapı üretiminin nitelikli ve
güvenli bir şekilde yürütülmesine dair
eksik bilgi ve söylenmemiş söz kalmamıştır. Karar vericileri daha da geç olmadan ve zaman kaybetmeden topluma
olan sorumluluklarını yerine getirmeye,
nitelikli mühendislik ve mimarlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla TMMOB
tarafından hayata geçirilmeye çalışılan
meslek alanlarımıza dair düzenlemelere
ket vurmaya değil destek olmaya davet
ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

