
13.5. Afet Komitesi  

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde Afet Komitesi çalışmaları 17 Ağustos 1999 

büyük Marmara depremi ile 35. dönemde başlamış ve çalışmalar halen devam ettirilmektedir. 

Çalışmalar sürecinde depreme ilişkin belge ve bilginin ortaya konması, halkın deprem 

risklerine karşı bilgilendirilmesi ve afet bilincinin geliştirilmesi, yapı üretim-denetim 

sürecinin sorgulanması, depreme ilişkin merkezi idarenin yaptığı yasal düzenlemelerin 

değerlendirilmesi, önerilerin rapor haline getirilerek ilgili idarelere ve kamuoyuna sunulması 

vb çalışmalar yapılmış, deprem yıldönümlerinde deprem çalışmaları hakkında kamuoyunun 

bilgilendirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Afet Komitesi çalışmaları sonucu önemli belge ve 

birikim elde edilmiştir. Ancak komite çalışmalarının fiilen yürümez duruma gelmesi üzerine 

Yönetim Kurulu, süreci izleme, değerlendirme görevini üzerine almış ve çalışmalar bu şekilde 

devam ettirilmiş, 39. ve 40. dönemlerde olduğu gibi 41. dönemde de afetler ile ilgili 

çalışmalar ağırlıklı olarak Merkez Afet Komitesi çalışmaları ile birlikte sürdürülmüştür. 

Dönem içinde merkezi olarak sürdürülen yeni afet yasaları ve özellikle Van depremi ile ilgili 

çalışmalar ağırlık kazanmıştır.  

Ayrıca bugün başta İstanbul olmak üzere, zaten yetersiz olan, özellikle deprem 

düşünüldüğünde hayati öneme sahip olan bütün kentsel yeşil ve açık alanlar, dere yatakları, 

orman ve tarım alanları hiçbir planlama disiplini ve kararına bağlı olmaksızın bizzat TOKİ 

eliyle yapılaşmaya açılmakta ve kentler büyük bir tehlikenin eşiğine getirilmektedir.  

Bütün bu örnekler büyük bir hızla çoğalırken, asli görevlerini unutan yerel yönetimler de 

(istisnalar hariç) deprem bahanesini kullanarak imar rantı sağlama çabasında TOKİ ile 

işbirliği içinde bu yarışta yer almaktadırlar. Yeni kanun hükmünde kararnameler ve kanun 

tasarıları ile afetler kentsel dönüşüm sürecinin en önemli bahaneleri haline getirilmektedir. Bu 

nedenle dönem içinde yapılan sempozyum ve toplantılarda afet ve kentsel dönüşüm 

çalışmaları nerdeyse ayrılmaz bir biçimde iç içe girmiştir. Gündemdeki “Afetlere Hazırlık 

Yasa Tasarısı” ile ilgili çalışmalar önümüzdeki çalışma döneminde ağırlıklı olarak 

gündemimizi oluşturacaktır.  
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