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TMMOB ve İzmir Barosu Uyardı: Denetim Zaafiyetini Giderin…
YIKILAN BİNANIN YERİNE YAPILAN İNŞAAT SORUNLU!
Depremde yıkılan binaların yerinde yapılan inşaatlarda sorunlu imalatların bulunduğunu tespit edilmesi üzerine
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Barosu ortak açıklama yaparak, yetkilileri uyardı. İmalatların denetlenmesi çağrısı yapılan açıklamada, “Denetim konusunda yaşanabilecek herhangi bir zaafiyetin bedelinin çok acı olduğunu
30 Ekim tarihinde 117 kişinin göçük altında kalarak ölümü ve yaşanan mal kayıpları ile hep beraber yaşadık” ifadelerine yer verildi.
Depremi bölgesinde yürütülen
inşaat çalışmalarındaki sorunlara
ilişkin TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu ve İzmir Barosu tarafından ortak bir basın açıklaması gerçekleştirildi. İnşaat Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Eylem
Ulutaş’nın okuduğu basın açıklamasında, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de
gerçekleşen depremin ardından bazı
binalar tamamen yıkıldığı, ağır can ve
mal kayıpları meydana geldiği hatırlatılarak, binaların yıkılmasına ilişkin
bilimsel ve teknik araştırmaların yanı
sıra savcılık soruşturmalarının da sürdüğü belirtildi. Yıkılan yapılar yerine
inşa edilen yapılarda sorunlara tespit
edildiğine vurgu yapılan açıklamada
şu bilgilere yer verildi:
“Sosyal medyaya yansıyan bazı
fotoğraflar bizi son derece rahatsız
etmiştir. Tarafımıza ulaşan fotoğraflar,
30 Ekim depreminde yıkılan Yağcılar
Apartmanı yerine TOKİ tarafından
ihale edilerek ‘depreme dayanıklı’
nitelikte yeniden yaptırıldığı iddia
edilen inşaattan çekilmiş görüntülerdir. Fotoğraflar, ne yazık ki yapının
bir katında kolon imalatlarının son
derece özensiz bir şekilde yapıldığını
göstermektedir. Deprem bölgesinde,
depremde yıkılan yapılar yerine inşa
edilen yapılarda dikkatsiz ve özensiz,
konusu suç teşkil eden imalatlar yapılması kabul edilemez niteliktedir.
Bir bina, statik açıdan doğru tasarlanmış olsa da yerinde projesine
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ve fen kurallarına uygun imal edilmediği, imalat sonrası bakımları düzgün
yapılmadığı takdirde herhangi bir
depremde istemediğimiz sonuçların
ortaya çıkma ihtimali artmaktadır.
Üstelik bu tür imalat hatalarının, binanın yıkılması durumunda tespitinin
de oldukça zor olduğunu ifade etmek
isteriz. Dolayısı ile imalat aşamasındaki denetim de bu nedenle son derece önemlidir. Denetim konusunda
yaşanabilecek herhangi bir zaafiyetin
bedelinin çok acı olduğunu 30 Ekim
tarihinde 117 kişinin göçük altında
kalarak ölümü ve yaşanan mal kayıpları ile hep beraber yaşadık.”
Fotoğrafların sosyal medyaya
yansımasının ardından imalatların
kırılarak yeniden yapılacağının iddia
edildiğinin ifade edildiği açıklamada,
şöyle denildi:

“Fotoğraflara yansıyan görüntüler 2. proje alanında yer alan eski
Yağcılar apartmanı 5. kat kolonlarına
ilişkin olup gerek bu yapıda 5. kata
kadar olan imalatın gerekse 7 proje
alanında ve depremden etkilenen diğer alanlarda şimdiye kadar yapılan
imalatların hatalı olup olmadığının
denetlenmesini, denetleme sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmasını istiyor; usul ve yasalara, projesine ve fen
kurallarına aykırı imalatların tespiti
halinde gereğinin yapılması idari makamların sorumluluğunda olduğunu
hatırlatıyoruz.”
Yapı üretim süreçlerinde etkin denetimin önemine vurgu yapılan açıklamada, konunun TMMOB ve İzmir
Barosu tarafından kamu adına takip
edilmeye devam edileceği belirtildi.

