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TÜRKİYE İMSAD’DAN 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ’NİN 21. YIL DÖNÜMÜNDE AÇIKLAMA: 

Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu:   

“Binalarımızın yüksek risk taşıması dönüşümün hızlandırılması  
gerektiğine işaret ediyor” 

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, ‘17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin 21. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamada, riski depremin değil güvensiz 
yapıların oluşturduğunu vurguladı. Tayfun Küçükoğlu, “17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin 21. yıl dönümünde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha 
rahmetle anıyoruz. Bu deprem sadece Marmara Bölgesi değil tüm Türkiye için bir milat 
oldu. Türkiye İMSAD olarak bir daha aynı acıların yaşanmaması için üzerimize düşen her 
türlü vazifeyi yerine getirmeye hazırız. Dolayısıyla kentsel dönüşümü hızlandırmalı, 
binaları yenileme ve güçlendirme çözümünü bu süreçte iyi değerlendirmeliyiz” dedi.  

Türkiye’de büyük yıkımlara ve derin acılara yol açan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 21. yıl 
dönümü nedeniyle bir açıklama yapan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, “2012 yılında çıkarılan ‘Afet Riski Altındaki 
Alanların Yeniden Yapılması’ yasasına göre hayata geçen kentsel dönüşüm; 2019’da yürürlüğe giren 
‘Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde yapılan yeni düzenlemelerle birlikte kapsamı ve denetimi 
artırılarak devam ediyor” dedi.  

Açıklamasında Marmara Bölgesi’nin önemine dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu “Marmara Bölgesi 
durursa Türkiye durur. Nüfusun %30’dan fazlasının yaşadığı Marmara Bölgesi, ekonomik büyüklüğün 
de %50’ye yakınını üretmektedir. Bu nedenle Marmara Denizi’ndeki olası bir deprem sadece bu 
bölgenin değil, topyekun Türkiye’nin sorunudur” dedi.  

Binalarımızı hızlıca dönüştürmeli, güçlendirmeliyiz 

Konuya yönelik; İBB tarafından İstanbul'un afetlere dayanıklı bir şehir olması amacıyla düzenlenen, 
Türkiye İMSAD’ın da aktif olarak yer aldığı İstanbul Deprem Çalıştayı'nın sonuç raporunu 
değerlendiren Tayfun Küçükoğlu, şunları söyledi: “Raporda, 7.5 büyüklüğündeki deprem 
senaryosuna göre, İstanbul’daki 1 milyon 166 bin binanın deprem riskinin yüksek olduğu, bu 
nedenle binlerce can kaybı yaşanabileceğine dikkat çekiliyor. Deprem Çalıştayı Raporu’nda aynı 
zamanda İstanbul’da 48 bin binanın ağır, 194 bin binanın ise orta ve üst seviyede hasar göreceği 
vurgulanıyor. Yolların yüzde 30’unun kapanacağı İstanbul’da 463 içme suyu noktası, 355 doğal gaz 
noktası, 1045 atık suyu noktasının hasar göreceği belirtiliyor. Depremin ardından sadece İstanbul’da 
toplam 120 milyar TL seviyesinde ekonomik kayıp yaşanacağı öngörülüyor. Tüm bu veriler, kentsel 
dönüşüm sürecini çok iyi değerlendirerek binalarımızı hızlıca dönüştürmemiz, güçlendirmemiz 
gerektiğini ortaya koyuyor.”  

Depreme karşı dayanıklı, güvenli ve kaliteli yapıların inşa edilebilmesi için güçlü bir denetim 
mekanizması oluşturulması gerektiğinin de altını çizen Tayfun Küçükoğlu, “Aynı acıların 
tekrarlanmaması adına kentsel dönüşümü hızlandırmak için binalar üç gruba kategorize edilerek; 



 

 

‘kesinlikle yıkılması gerekenler’, ‘güçlendirilerek kullanılabilecekler’, ‘deprem riski olmayan binalar ’
olarak tasnif edilmeli. Bina değil alan dönüşümü esas alınmalı. Ayrıca ülkemizde kentsel dönüşüm 
kapsamında tek uygun çözüm olarak vurgulanan ‘yıkım ve yeniden yapımın’ yanı sıra, Avrupa Birliği 
ülkelerinde olduğu gibi ‘güçlendirme/yenileme’ çalışmalarının da önemli bir seçenek olduğunun 
farkında olmalıyız” diye konuştu.  

Türkiye İMSAD Hakkında 

Kuruluşundan bu yana geçen 36 yılda, Türk inşaat sanayisini gerek yurt içinde gerekse yurt dışında 
temsil eden bir sivil toplum örgütü olan Türkiye İMSAD, 89 sanayici firma, 52 sektör derneği ve 3 
üniversite üyesiyle, pazarda 32 binden fazla noktaya etkin bir şekilde ulaşmaktadır. Sürdürülebilir 
büyüme için yurt içinde ve yurt dışında işbirlikleri geliştiren Türkiye İMSAD, iç pazardaki gelişmeleri 
yakından izlemekte ve ihracatta ulaşılan başarının artarak sürdürülebilmesi için, dış pazarları 
yakından takip etmektedir. Türkiye İMSAD, inşaat sektörünün çok önemli grupları olan 35 farklı alt 
sektörü temsil etmektedir. 2011 yılında Brüksel, 2015 yılında ise Kamerun temsilciliğini kuran, 
sektörel projeler yürüten, raporlar yayınlayan Türkiye İMSAD, Avrupa Komisyonu’nun fonladığı 
birçok projeye de liderlik etmektedir.    

 

 

 


