03 Ekim-2019- Silivri Belediye Başkanı Sayın Volkan Yılmaz’ın Silivri Belediyesi ve
Doğa Hareketli Araştırma Derneği’nin işbirliğinde gerçekleşen Panel konuşması
“ İNCELEME VE TESPİTLER SÜRÜYOR”
Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Yılmaz, halkın doğru bilgilendirilmesi,
afet anında neler yapması gerektiğini, depreme ne kadar hazır olduğumuzu görmek amacıyla
panel düzenlendiğini ifade etti. 26 Eylül’de yaşanan 5.8’lik depremin ardından yapılan
çalışmaları açıklayan Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, şunları söyledi: “Bugün Silivri’mizde
çok değerli bilim adamlarını ağırlıyoruz. İlçemizde yaşanan 4.7 ve 5.8 şiddetindeki
depremlerden sonra depreme ne kadar hazırız, depremle ilgili bildiklerimiz neler ve hangi
hazırlıkları yapmalıyız? Bunları konuşmak üzere kıymetli misafirlerimizle birlikte sizlerleyiz.
Bu depremler yaşanmadan önce Doğa Hareketleri Araştırma Derneği (DOHAD) ile ‘Deprem
Çalıştayı’ yapmayı planlamıştık. DOHAD’ın Muğla civarındaki istasyonlarının yapımından
sonra Eylül ayı sonu olarak düşünüyorduk ama deprem meydana geldi. Bundan sonra bu
toplantıları sık sık düzenleyeceğiz. Silivri’de ne oldu? Biz neler yaptık? Onların bilgisini
paylaşmak istiyorum. Belediyemize vatandaşlarımız tarafından ‘Evim hasarlı mı, evim çürük
mü’ şeklinde 457 ihbar geldi. Kendi teknik elemanlarımız ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’ndan gelen teknik elemanlar ile şuan itibariyle 328’ni denetlemiş durumdayız.
Bakanlık ve belediye personelimizin koordineli çalışmalarıyla 21 yapının kullanımında
sakınca görülmüş ve tahliyesi sağlanmıştır. Bu yapıların 13’ü şahıs mülkiyeti olup 62 daire ve
13 dükkandan oluşmaktadır. Tahliye edilen yapıların 4’ü okul, 2’si cami, 1 cami lojmanı ve
ilçe stadyumudur. Toplam 152 vatandaşımızın tahliyesi gerçekleştirilmiş olup, 52
vatandaşımız Kaymakamlığımız tarafından tahsis edilen Selimpaşa Turizm Uygulama Oteline
yerleştirilmiş ve gerekli ihtiyaçları sağlanmıştır. Kullanıma kapatılan okullarımızda ise İlçe
Milli Müdürlüğümüzün uygun gördüğü okullarda eğitimlere devam edilmektedir ve ulaşım
imkanları belediyemiz tarafından sağlanmaktadır. Gelen diğer taleplerin inceleme ve tespitleri
ekiplerimizce ivedi bir şekilde yapılmaktadır. Fedakarca çalışan teknik ekibimize
huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Deprem olduğu andan itibaren gece gündüz bizleri yalnız
bırakmayan Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a özellikle teşekkür etmek istiyorum.”
"AFET YÖNETİMİ PANELİ YAPILACAK"
"Bu organizasyon depremin ardından yapılmış bir organizasyon değil. Biz DOHAD ve Oğuz
Gündoğdu hocamla bu organizasyonun planlamasını 1 ay öce yapmıştık. Eylül ayının sonuna
doğru sadece deprem çalıştayı değil aslında tüm doğal afetleri ele alan bir organizasyondu.
Biliyorsunuz Silivri sel felaketlerine maruz kalmış bir ilçemiz. Deprem ve doğal afetler, afet
yönetimi üzerine iki günlük bir çalıştayı planlamıştık. Yaşanan depremden sonra da bunu
hızlıca öne çekip, yalnızca deprem konulu Silivri-Kuzey Anadolu Fay hattındaki İstanbul
depremi, beklenen deprem başlıklarında bir panel şeklinde bugün organize ettik. Amaç
farkındalık yaratmak, Silivri’de yaşayan vatandaşlarımızın yaşanabilecek bir depreme karşı
hazırlıklı olması, binalarını hazırlıklı etmeleri noktasında farkındalık yaratmak. Bugün
toplantımıza katılan Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu, Prof. Dr. Hakan Kutoğlu’na yine Özden Işık
hanımefendiye ve Fuat Agalday beyefendiye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Silivri halkına
bize gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki panelimizde yaklaşık 10
gün sora afet yönetimi, arama kurtarma çalışmaları ve bu ekiplerin Silivri’de nasıl kurulması
gerektiği noktasında olacak. O yüzden şimdiden Silivri halkına, hemşerilerimize bize
verecekleri destek için şimdiden onlara teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı sunuyorum."
diye konuştu. Panelde vatandaşlar da uzmanlara sorular yöneltti. Tek tek sorulara cevap
verilmesinin ardından program sona erdi.

