




Kadim tarihimizin en güçlü şahitleri

olan şehirlerimizi kültürden sosyolojiye,

tarihten mimariye, tarımdan sanayiye

kadar her alanda bilimin öncülüğünde

afetlere karşı dirençli hale getireceğiz.

Recep Tayyip ERDOĞAN

Cumhurbaşkanı





SUNUŞ

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli

depremlerle ülke ve millet olarak asrın felaketini yaşadık. Art arda

yaşadığımız iki büyük deprem nedeniyle 45 binden fazla canımızı

yitirirken 100 bini aşkın insanımız yaralandı. Hayatını kaybeden

vatandaşlarımıza Yüce Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı

ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz, Türkiye’yi ve sınır

komşumuz Suriye’yi de etkileyen “Kahramanmaraş Depremleri”

Türkiye’nin tarımsal ve sanayi üretiminin yoğun olarak yapıldığı;

kadim şehircilik geleneklerimizin en güzel örneklerini barındıran,

tarih, kültür ve turizm bakımından son derece zengin 11şehrimizi

etkilemiş ve büyük bir yıkıma neden oldu.

Adana, Osmaniye, Hatay, Kilis, Gaziantep, Kahramanmaraş,

Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Malatya ve Elazığ’ı etkisi altına

alan deprem yaklaşık 14 milyon insanı doğrudan etkileyen bu

depremlerde başta şehirler ve altyapısı olmak üzere sanayi alanları,

tarihi ve doğal zenginlikler, kırsal yerleşim alanları, sulama, iletişim,

ulaşım ve lojistik altyapı, eğitim ve sağlık kurumları, ibadethaneler,

sosyal donatı alanları zarar gördü.



Depremin ilkanından itibarenaramakurtarma çalışmaları, ilkyardım

ve geçici barınma konuları dahil olmak üzere yaraları sarmak için

devlet millet tek yürek büyük bir gayret sarf edildi. Ancak önemle

ifade etmek isterim ki, kısa süre içerisinde birbirinden bağımsız

olarak yaşanan iki büyük depremle birlikte gelen bu afet; gerek

bölgesel nitelikli olması gerekse sonuçlarının yol açtığı yıkımın

büyüklüğü bakımından deprem nedeniyle oluşan diğer afetlerden

kati suretle ayrılmaktadır.

Bu nedenle deprem bölgesinin afet sonrası süreçte gerek arama

kurtarma, ilk yardım, hasar tespit, geçici barınma alanlarının

kurulması, enkaz yönetimi gerekse yeni şehircilik çalışmaları

bakımından yönetimi çok özel bir çalışma gerektirmektedir. Bu

çalışmanın temelindebilimyatmakta,bilim insanları bulunmaktadır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak kentsel

dönüşümden sosyal konut projelerine, atık yönetiminden millet

bahçelerine, ekolojik koridorlardan altyapı yatırımlarımıza, akıllı

şehirlerden yapı işleri ve teknolojilerine kadar tüm çalışmalarımızda

her zaman bilim ve bilim insanlarımızla birlikte hareket ettik. Bilimi

müreffeh Türkiye’nin müreffeh şehirlerinin geleceği için dayanak

noktası olarak kabul ettik.

Yine Kahramanmaraş depremleri sonrası oluşan durumun çevre,

şehircilik ve iklim değişikliği perspektifinden izlenmesi ve yönetimi

ile şehirlerimizin ihyası ve yeniden inşası sürecinde uygulanacak

politikaların belirlenmesinde her zaman olduğu gibi bilim ve bilim

insanlarımızla yürümek istiyoruz. Bu anlamda alanında uzman

isimlerden oluşan disiplinler arası bir kurulun oluşturulması

kararlaştırılmıştır.



Amacımız kurulun çevre, şehircilik ve iklim değişikliği konularında

afet bölgesinde yürütülecek çalışmalara akademik ve teknik

katkı sunmasıdır. Bu çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımız

Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde ülkemizi etkileme

potansiyeli olan bütün risk ve tehditlere karşı Türkiye Ulusal Risk

Kalkanı Modeli geliştirildi ve kamuoyuna ilan edildi. Bu kapsamda

Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında 3 Mart 2023 tarihinde

7 saati aşan çok verimli ve sonuçlarından istifade ettiğimiz ilk

toplantımızı gerçekleştirdik. İkinci toplantımızı da yine kıymetli

bilim insanlarımız, Bakanlığımızdan ve diğer bakanlıklardan

ilgili bürokrat ve uzmanlarımızın katılımıyla Gaziantep ilimizde

gerçekleştiriyoruz. Amacımız Türkiye’mizin yaşadığı bu büyük

felaketin izlerini bir an evvel silmek, şehirlerimizi kadim şehircilik

geleneklerimizi yaşatan iklim dostu dirençli şehircilik anlayışı

temelinde ihya ve yeniden inşa etmektir.

Ayrıca başta depremler olmak üzere iklim krizine bağlı olarak

da yaşadığımız afetler nedeniyle sürdürülebilir şehircilik ve

dirençli bir Türkiye için afetlere karşı topyekûn hazırlık yapılması

gerekmektedir. Bu hazırlıklar kapsamında bilimi güçlü Türkiye’nin

inşasında etkin bir araç olarak görüyoruz. Bugüne kadar nasıl tüm

çalışmalarımızı bilimle, akılla ve teknolojiyle sürdürdüysek bundan

sonraki çalışmalarımızı da aynı şekilde ve kararlılıkla yürütme

gayreti ve azmi içindeyiz. Şehirlerimizi dirençli hale getirmek için

afet bölgelerinde daha önce nasıl verdiğimiz sözleri tuttuysak yine

aynı anlayışla çalışmalarımızı bilimin aydınlığında sürdüreceğiz.

Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı







TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

1. Destek Hizmetleri ve Sosyal Politikalar Kurulu

 Afetzedelerin geçici barınma ihtiyacının karşılanması için yapılan
ve yapılacak olan geçici barınma alanlarının afetzedelerin
ihtiyaçları doğrultusunda sağlıklı ve güvenli bir şekilde planlanması
ve tasarlanması,

 Başta çocuklar olmak üzere afet nedeniyle travma yaşayan
depremzedelere psikososyal destek sağlayacak ve onların normal
hayata dönüşünü hızlandıracak altyapının kurulması,

 Afetzedelerin geçici yaşam alanlarında gündelik ihtiyaçlarını
karşılayacak altyapının ve tesislerin kurulması,

 Afete maruz kalanlar için gerek geçici yaşam alanlarında gerekse
çeşitli vesilelerle afet bölgesinden tahliye edilenlere yönelik sağlık
faaliyetlerinin yürütülmesi,

 Devletin sağlamış olduğu destek faaliyetlerinin etkin bir şekilde
yürütülmesi,

 Arama kurtarma çalışmaları ile eş zamanlı olarak ilk yardım ve
ilk müdahale çalışmalarına yönelik uygulamaların ve yöntemlerin
belirlenmesi,

 İlk yardım çalışmalarından sonra sahra hastanelerinin kurulması,
sağlık hizmetlerinin sürdürülebilir ve afet sonrası süreçteki
kırılganlıklara, risk ve tehditlere maruz kalmadan yönetilmesi,

 Tüm bu çalışmalar yürütülürken eş zamanlı olarak afetzedelerin
giyecek, yiyecek, yakacak, gıda ve barınma sorunlarının çözülmesi
ve bunlara dair alt yapıların hem çalışanları hem de afetzedeleri
tatmin edecek düzeyde yürütülmesi,

 Deprem sonrası süreçte afetzedelerin geçici barınma ihtiyacını
karşılamak amacıyla afet bölgesini terk etmesinden kaynaklanan
demografik koşulların değerlendirilmesini sağlayacak katkıların
sunulması amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Sefa SAYGILI - İstanbul Üniversitesi
 Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK YAVUZ - İstanbul Üniversitesi
 Dr.Öğr. Üyesi Mehtap ARAS - Gaziosmanpaşa Üniversitesi
 Dr. Öğr. Üyesi Ruhi Can ALKIN - Necmettin Erbakan Üniversitesi
 Yunus SEZER – AFAD Başkanı
 Mehmet DEMİRCİOĞLU - Sosyal Yardımlar Genel Müdürü
 Zeynep YOSUN AKVERDİ - AKUT Başkanı
 Eren USÜL- Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı
 Ahmet Sami KULAKLIOĞLU - Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

2. Deprem ve Yer Bilimleri Kurulu

 Marmara Bölgesi başta olmak üzere son depremin yaşandığı
şehirlerin deprem tarihini, geçmişte yaşanmış depremlerin
şehircilik tarihi perspektifinden etki ve sonuçlarının
yorumlanarak bugünün ve geleceğin şehirlerinin inşasında
katkı sunması,

 Deprem tarihi ve bölgenin depremselliği çalışmalarının
tarihçiler, jeologlar ve deprem bilimciler perspektifinden
disiplinler arası bir yaklaşımla analiz edilmesi,

 Yıkıma uğrayan yerleşim yerlerinin tarihsel geçmişlerinin
değerlendirilerek yeniden inşa sürecinde yapılaşmaya uygun
olup olmadığı konusunda öneriler geliştirilmesi,

 Türkiye’deki deprem üreten ya da deprem üretme
potansiyeli olan aktif fayların/fay bölgelerinin kesiştiği
alanlardaki yapılaşmaya dönük risk durumunu belirlemek için
haritalandırılması,

 Elde edilecek çıkarımlar ile yeni şehircilik çalışmaları için

uygulanabilir politikalar haline getirilmesi amaçlanmaktadır.

Yer Bilimleri Kurulu

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Haluk ÖZENER - Kandilli Rasathanesi Müdürü

 Prof. Dr. Cenk YALTIRAK - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Naci GÖRÜR - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Nurcan Meral ÖZEL - Boğaziçi Üniversitesi

 Prof. Dr. Şükrü ERSOY - Yıldız Teknik Üniversitesi

 Prof.Dr.Mehmet ERGİN – TÜBİTAK MAM

 Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Orhan TATAR - AFAD Deprem Risk Azaltma Genel Müdürü

 Vedat YANIK – MTA Genel Müdürü

 Dr. Ayşe ÇAĞLAYAN - Mekânsal Planlama Gen. Müd. Dai. Bşk.



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

3. Hasar Tespit Kurulu

 Deprem sürecinde hasar tespit çalışmalarının ayrı bir önem
taşıdığı gerçeğinden hareketle, gerek geçici barınma gerekse de
kalıcı konutların hak sahipliği bakımından titizlikle yürütülmesi,

 Hasar tespiti çalışmaları ile sonraki depremler ve muhtemel diğer
afetler için risk yönetimi aşamasına hazırlık yapılması,

 Deprem sonrasında yıkık binaların enkazlarının kaldırılması, acil
yıkılması gereken ve ağır hasarlı binaların yıkılması, enkazlarının
taşınması ve hak sahipliği konusunda çevresel, hukuki ve ekonomik
faktörlerin birlikte ele alınması,

 Deprem sonrası süreçte hasar tespit çalışması ile elde edilen
verilerin işlenmesiveyapı stoğununsayısallaştırılarakplanlamaların
ve değerlendirmelerin yapılması,

 Hasar tespit çalışmalarının tüm bölgede yapılarak afet riski
yüksek bölge ve şehirlerimizde depreme hazırlık kapsamında yapı
stoğunun risk açısından taranması ve kayıt altına alınması,

 11ilimizde kadim şehircilik geleneklerimizi yaşatan tarihi ve kültürel
yapıların ve eserlerimizin tamamının hasar tespit taramasının
yapılması ve onların dirençli hale getirilmesi için atılacak adımların
belirlenmesi

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Ali KOÇAK - Yıldız Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Kadir GÜLER - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Mehmet Emin ARSLAN - Düzce Üniversitesi

 Prof. Dr. Refik KORKUSUZ - Dokuz Eylül Üniversitesi

 Tuğrul SEZDİRMEZ - Yapı İşleri Gen. Müd. Dai. Bşk



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

4. Enkaz ve Atık Yönetimi Kurulu

 Afet bölgesinde özellikle yerleşim birimlerinde başta enkaz

atıkları olmak üzere ortaya çıkan tıbbi, kompozit, metal, plastik ve

diğer tüm atıkların çevresel hassasiyetler gözetilerek bertarafına

yönelik olarak yeni model ve yaklaşımların geliştirilmesi,

 Afet bölgesinde deprem sonrası ortaya çıkan enkaz ve diğer tüm

atıkların yönetimi; ayrıştırılması, geri dönüşüme tabi olanların

kazandırılması ile doğaya ve insan sağlığına zararlı atıkların

bertaraf edilmesi konularında sürecin yönetimine katkı sağlaması,

 Geçici yaşamalanlarındaortaya çıkanatıklarınyönetimikonusunda

gerekli politikaların geliştirilmesi ve belediyelere teknik destek

sağlanması amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU - Medipol Üniversitesi

 Prof. Dr. Doğanay TOLUNAY - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Osman Atilla ARIKAN - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Eyyüp KARAHAN- Çevre Yönetimi Genel Müdürü

 Hasan BEBEK – Türkiye Çevre Ajansı Başkanı



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

5. Şehirleri İnşa ve İhya Kurulu

 Kentsel dönüşümden sosyal konut projelerine, atık yönetiminden

millet bahçelerine, ekolojik koridorlardan altyapı yatırımlarına,

akıllı şehirlerden yapı işleri ve teknolojilerine kadar tüm alanlarda

yeni şehircilik çalışmalarında yürütülecek politikalara akademik ve

teknik katkı sunulması,

 Kalıcı konutlar için yeni yerleşim alanlarının belirlenmesinde mikro

bölgeleme ve zemin etüdü çalışmalarına katkı sunulması,

 İnşa edilecek deprem konutlarıyla ilgili hak sahipliği ve tahsis

işlemlerinin, yatırım ve planlamanın yürütülmesi konusunda katkı

sağlanması,

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Yusuf ŞAHİN - Aksaray Üniversitesi Rektörü

 Prof. Dr. Ahmet YAKUT - Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 Emre AROLAT - Mimar

 Ömer BULUT - TOKİ Başkanı

 Kutluhan TAŞKIN – Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı

 Ahmet Nehar POÇAN – AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü

 Hicran ÇAKMAK – Emlak Konut Genel Müdür Yardımcısı

 Dilek BEKİROĞLU – İnşaat Mühendisleri Odası

 Tufan BÜYÜKUZUN - Milli Emlak Genel Müdürü . Kentsel ve
Kırsal Dönüşüm Kurul



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

6. Kentsel ve Kırsal Dönüşüm Kurulu

 Kentsel dönüşüm stratejilerinin geliştirilmesinde nasıl bir yol

izlenmesi gerektiği,

 Deprem bölgesinde yıkıma uğrayan yerleşim birimleriyle ilgili

olarak kentsel dönüşüm stratejilerinin her şehre uygun olarak

belirlenmesi,

 Kentsel dönüşüm çalışmalarının afet bölgesinde deprem dönüşüm

çalışmaları olarak sürdürülmesi dair akademik ve teknik destek

sağlanması

 İmarkanunuveilgiliyönetmeliklereilişkinmevzuatdüzenlemelerine

katkı sunulması amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Handan TÜRKOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Mustafa ERDİK - Boğaziçi Üniversitesi

 Dr. Seda YURTCANLI DUYMAZ - Siyasal Bilgiler Fakültesi

 Hakan GEDİKLİ - Emlak Konut Genel Müdürü

 Vedad GÜRGEN - Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Gen. Müd.

 Murat ORAL –Mesleki Hizmetler Genel Müdürü

 Ahmet KÜÇÜKLER - Hukuk Hizmetleri Gen. Müd.

 Ahmet Şimşek-Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı

 Talha KÖS – Kentsel Dönüşüm Uzmanı

 Sabri PAŞAYİĞİT - Mimar

 Turan ATEŞ - Em. Hakim



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

7. Mekânsal Planlama Kurulu

 Afet bölgesi şehircilik çalışmalarında şehirlerin ve kırsal alanların

planlanması,

 Afete duyarlı planlama yaklaşımlarının geliştirilmesi ve deprem

başta olmak üzere diğer bütün doğal afetlere karşı dirençli ve

güvenli planlama süreçlerine katkı sağlaması,

 Yeni şehircilik çalışmalarında bölgenin jeolojisi, morfolojisi,

iklimi, trafiği, yeraltı kaynakları, ekonomisi gibi birçok bilgiyi

barındıran haritalandırma ve harita tekniklerinin kullanılması ve

risk faktörlerinin belirlenmesi,

 Afet sonrası çevresel değişimlerin izlenmesi,

 BölgeninyenidenplanlanmasındaTürkiyeMekânsalStratejiPlanı’na

entegre bir yaklaşımın belirlenerek yeniden değerlendirilmesi

süreçlerine katkı sunması amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Aliye Ahu AKGÜN - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Cemalettin Okay AKSOY - Dokuz Eylül Üniversitesi

 Prof.Dr.Sadık BAKIR – ODTÜ

 Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU – Gebze Teknik Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt TÜZÜN - Yaşar Üniversitesi

 Yavuz Erdal KAYAPINAR - Mekânsal Planlama Gen. Müd.

 Fatih TURAN – Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü

 Bünyamin DERMAN – Mimar



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

8. Yeni Yapı Teknolojileri Kurulu

 Afet sonrası yapılaşmaya dair temel ilkelerin ve teknolojilerin

belirlenmesi,

 Yeniden inşa çalışmalarında akıllı bina ve şehircilik uygulamalarının

geliştirilmesi için deprem öncesi hazırlıkların yürütülmesi,

 Bina Kimlik Sistemi (BKS) ile 2021 yılının ikinci yarısından itibaren

iskan alan yapılarda deprem sonrası gerçekleştirilecek arama

kurtarma çalışmalarının hızlı ve etkin sonuçlanabilmesi için veri

bazlı katkı sağlaması,

 Deprem riskli bölgelerde deprem ve yapı arasında ilişkinin yeni

şehircilik çalışmalarında uygulanması,

 Çelik, betonarme ve benzeri yapı türleri ile yeni mühendislik ve

mimarlık tasarımlarını araştırarak afetlere karşı şehir direncini

artıracak şekilde inşa edilmesi sürecine katkı sağlaması

amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Ahmet Can ALTUNIŞIK - Karadeniz Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Alper İLKİ - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Mustafa ŞAHMARAN - Hacettepe Üniversitesi

 Prof. Dr. Oğuz Cem ÇELİK - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof.Dr.Kürşat Esat ALYAMAÇ - AFAD

 Dr. Öğr. Üyesi Fatih SÜTÇÜ - İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü

 Yoshinori MORIWAKI - Yüksek Mimar ve İnşaat Yüksek Mühendisi

 Banu ASLAN - Yapı İşleri Gen. Müd.

 Levent SUNGUR - TOKİ Başkan Yardımcısı



TÜRKİYE ULUSAL RİSK KALKANI MODELİ

KAHRAMANMARAŞ DEPREMLERİ ÇALIŞMA KURULLARI

9. Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Akıllı Şehirler Kurulu

 Deprem bölgelerinin yeniden inşasında akıllı ve güvenli şehir

konseptinin uygulanması,

 Akıllı bina sistemlerinin aynı zamanda deprem anında erken uyarı

sistemi olarak çalışmasını sağlayacak modellerin ve sistemlerin

yapay zeka metotlarıyla uygulanması,

 Altyapı, ulaşım, enerji, sıfır atık ve diğer tüm alanların akıllı

şehir uygulamalarına entegre edilmek sureti ile afetlere karşı

dirençliliği artırıcı ve afet sonrası süreç yönetimini kolaylaştırıcı

katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. İmdat AS - İstanbul Teknik Üniversitesi
 Prof.Dr. Fatma Zeynep AYGEN - Fatih Sultan Mehmet Vakıf  

Üniversitesi

 Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Zeki ADLI - Tapu ve Kadastro Gen. Müd.

 İsmail TÜZGEN - Coğrafi Bilgi Sistemleri Gen. Müd.

 Zekeriya ÇOŞTU-Milli Teknoloji Genel Müdürü
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10. İklim Dostu Yeşil Dönüşüm Kurulu

 Türkiye’nin ve şehirlerinin iklim dostu yeşil dönüşümü

çalışmalarının deprem bölgesinde yeni şehircilik

çalışmalarına entegre edilmesi,

 Sanayide yeşil dönüşüm politikalarının bölgede inşa

edilecek sanayiyapılarınavesanayialanlarınauyarlanması,

 Yeni şehircilik çalışmalarında iklim değişikliğine uyum

sağlanması amacıyla yenilenebilir enerji, temiz enerji,

yağmur suyu hasadı, enerji verimliliği gibi doğa ve

ekosistem temelli çözümler, mavi-gri-yeşil altyapı

yatırımları konularında katkı sunması,

 Yangınlar ve seller başta olmak üzere iklim krizine bağlı

afetlere karşı engelleyici çözüm mekanizmalarının ve

stratejilerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof.Dr.Barış SALİHOĞLU - ODTÜ

 Prof. Dr. Burcu ÖZSOY- İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Orhan ŞEN - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. İlker Murat AR - Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Gen. Müd.

 Dr. Öğr. Üyesi Erol KESİCİ - Süleyman Demirel Üniversitesi

 Volkan Mutlu COŞKUN - Meteoroloji Gen. Müd.

 Orhan SOLAK - İklim Değişikliği Başkanı

 Bekir KARACABEY - Orman Genel Müdürü
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11.Kentsel ve Kırsal Altyapı Kurulu

 Yeni şehircilik çalışmaları kapsamında kentsel altyapı ve mega

yapılar olmak üzere deprem bölgesindeki tüm altyapı dirençli şehir

konseptine uygun olarak tasarlanması ve bu yönde politikaların

geliştirilmesi,

 Çevre, Şehircilik ve İklimDeğişikliği Bakanlığı’nın İllerBankası eliyle

bugüne kadar yürüttüğü çalışmaların bölge özelinde depremsellik

ve risk faktörleri bakımından yeniden değerlendirilmesi,

 Yeni şehircilik çalışmaları kapsamında yürütülecek altyapı

çalışmalarının deprem bölgesinde iklim dostu yeşil dönüşüm

çalışmalarına entegre edilmesi amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Kasım YENİGÜN - Kastamonu Üniversitesi

 Prof. Dr. Lütfi AKÇA - İstanbul Teknik Üniversitesi

 Prof. Dr. Necdet BUDAK - Ege Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Hayri BARAÇLI - Yıldız Teknik Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Vildan KOÇBEKER - Selçuk Üniversitesi

 Yusuf BÜYÜK - İller Bankası Gen. Müd.

 Turan KONAK - Yerel Yönetimler Gen. Müd.

 M. Akif BALTA - DSİ Genel Müdürü

 Yalçın EYİGÜN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı AYGM Genel Müdürü

 Ömer Sami YAPICI - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı TEDAŞ Genel

Müdürü
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12. Tarihi ve Kültürel Miras Kurulu

 Bölgede daha önce deprem yaşamış ancak ayakta kalmış tarihi ve

kültürel yapıların mimari tasarımlar ve yapı teknolojileri açısından

değerlendirilmesi,

 Afet bölgesi yeni şehircilik çalışmalarında sürdürülebilir kentsel

planlama yaklaşımlarının kullanılması, afet bölgesindeki tarihi

kentler hakkında bütüncül bir bakış açısının ortaya konulması,

 Şehircilik geleneklerimiz temelinde afet bölgesinde zarar gören

tarihi mirasın korunması ve restorasyon sürecine ve ülkemizin

“Medeniyetimizi Yaşatan Şehirler” vizyonuyla uyumlu politikaların

belirlenmesine yönelik katkı sağlaması yapılması amaçlanmaktadır.

 Bundan sonra afet riski ve depremsellik bakımından yüksek olan

bölgelerde de şehircilik geleneklerimizin en güzel örneklerini

yansıtan tarihi ve kültürel yapılarımızın tespitinin yapılarak onların

dirençli hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr. Erhan AFYONCU - Millî Savunma Üniversitesi Rektörü

 Prof. Dr. Feridun EMECEN - İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Sinan GENİM - İstanbul Ticaret Üniversitesi

 Murat BARDAKÇI – Tarihçi Yazar

 Yahya COŞKUN- Kültür Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı

 Elif UZ – Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı

 Aynur Gökalp DURNA - Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri 

Gen. Müd. Dai. Bşk.
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13. Kriz Yönetimi ve İletişim Kurulu

 Afet sonrası kriz, iyileştirme, inşa ve ihya süreçlerinde yürütülen

tüm çalışmaları kamuoyuna doğru bir şekilde aktarılması,

 Afetzedeler ile afet çalışmalarında görev alan kamu, özel sektör

ve STK çalışanları arasındaki iletişimin sağlıklı bir zeminde

yürütülmesi amaçlanmaktadır.

Kurul Üyeleri:

 Prof. Dr.Zakir AVŞAR – Hacı Bayram Veli  
Üniversitesi

 Dr. Ece BABAN - Fenerbahçe Üniversitesi

 Dr. Öğr. Üyesi Nilay ERGENÇ- Afet Yönetim Uzmanı

 İdris KARDAŞ - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Dezenformasyonla Mücadele Koordinatörü

 Aysun TORUN ORHAN – Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı 
İletişim Danışmanı




