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Perfektüp 1955 yılında kurulmuĢ olup, aluminyum ve lamine tüp konusunda sektörünün lider
firmalarındandır. YapıĢtırıcı, guaj boya, saç boyası, kozmetik ürünleri, diĢ macunu, gıda ve
ilaç sektörleri için lamine ve aluminyum tüp imalatı ve ihracatı yapmaktadır.
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Ġstanbul’da son birkaç gün içerisinde ardı ardına yaĢanan bina ve istinat duvarı çökmelerini
değerlendiren Prof. Dr. Tuncer Çelik, "Çökmelerin temel nedeni, iĢin önemsenmemesi,
yeterince ciddiye alınmaması ve bu iĢin uzmanı olmayan kiĢiler tarafından hoyratça
yapılmasıdır" dedi.
Ġstanbul’da son birkaç gün içerisinde ardı ardına yaĢanan bina ve istinat duvarı çökmeleri
dikkatleri yapı ve hafriyat çalıĢmalarına çevirdi. AltınbaĢ Üniversitesi Mühendislik ve Doğa
Bilimleri Fakültesi ĠnĢaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncer Çelik,
yaĢanan olaylar için "Göz göre göre yaĢanan bir facia" değerlendirmesinde bulundu.
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YAĞMUR YAĞDIĞINDA HATALAR ORTAYA ÇIKIYOR
Son günlerde artan bina çökmelerinin temel nedeninin iĢin önemsenmemesi, yeterince ciddiye
alınmaması ve uzmanı olmayan kiĢilerin hoyratça bu iĢi yapma çabası içine girmeleri
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çelik, “Yaz inĢaat mevsimidir, yazın zemin kuru olduğu için
inĢaat

yapılması

yeğlenir.

Zira

kuru

zeminlerin

mukavemet

parametreleri

yaĢ

zeminlerinkinden çok yüksektir. Ancak mühendislerin kullandığı gerçek parametreler ıslak
zemin parametreleridir. Sağlam gibi görülen istinat yapısının zemin ıslanıp suya doyduğunda
mukavemetini kaybetmesi tüm bu olumsuzlukların temel nedenidir. Mühendislerin bu olguyu
dikkate alıp ona göre proje ve uygulamayı yapmaları gereklidir. Son yıllarda küresel ısınma
nedeniyle artan yoğun yaz yağmurları yazın da zemini suya doygun hale getirmektedirler.
Dolayısıyla risk alınıp usulüne uygun yapılmayan yapıların göçmelerinin artması bu
nedenledir” diye konuĢtu.
40 yıl önce ankrajlı istinat perdelerini Türkiye’de ilk defa uygulayan ekip içerisinde yer
aldığını belirten Prof. Dr. Tuncer Çelik, “Göçen perdeler hepsi ankrajlı istinat perdesi ama
maalesef uzman olmayan kiĢilerin elinde yanlıĢ proje ve yanlıĢ uygulamanın tipik bir örneği
Sütlüce’deki inĢaat çukurunun ankrajlı perdesinin göçmesidir” dedi. Sütlüce’de göçen bina ve
istinat perdesinin görüntülerini izlediğini aktaran Prof. Dr. Çelik, “Orada perdenin altını
tamamen oydular, oysa ki oymayı bir dolu bir boĢ pozisyonunda kademeli yapmaları lazımdı.
Tabi perde altı boĢaldığı için aĢağıya indi. Maalesef göz göre göre facia denen Ģey oldu
burada. Hem perde çöktü, hem arkadaki bina gitti. Binanın bir kusurunu görmedim çünkü
temelinin üçte biri boĢa çıktı, altta geri kalan zeminin kayması sonucu da devrildi” ifadelerini
kullandı.
Çözümün bu çalıĢmaların ciddiye alınarak, uzman kiĢilere projelendirilip proje gereklerini
doğru olarak uygulamaktan geçtiğini vurgulayan Prof. Dr. Çelik, “Bir bina deprem olmadığı
sürece ayakta kalır. Deprem 20-50 yılda bir olur ama istinat perdesi dediğinizde, yağmur her
zaman yağabiliyor. Yaz ortasında da yağıyor. Zemin suya doygun olduğu anda da göçme
kendisini gösteriyor. Çoğu zaman projeler doğru ama imalat yanlıĢ oluyor, Ģantiye Ģefi yanlıĢ
uygulama yapabiliyor. Bu iĢlerde titiz çalıĢma, titiz projelendirme ve titiz imalat gerekiyor”
uyarısında bulundu.
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GEÇTĠĞĠMĠZ günlerde yaĢanan kimyasal kazalar hakkında konuĢan Dr. Hakan Kaygusuz,
her kimyasal madde için ayrı bir müdahale Ģekli olduğunu söyledi. Ġnsanları, kimyasal
kazalarla karĢılaĢıldığında bilmeden bir Ģey yapılmaması gerektiği hakkında uyaran
Kaygusuz, “Ġnsanlar herhangi bir tehlikeli maddenin döküldüğünü gördüğünde müdahale
etmemesi ve yetkililerin beklenmesi gerekiyor. Bu tip kazalar klasik yöntemlerle müdahale
edildiği zaman daha kötü sonuçlara neden olabiliyor” dedi.

AltınbaĢ Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Hakan
Kaygusuz, dünyanın her yerinde kimyasal kazaların meydana gelebildiğini söyledi. Kazaların
özellikle insanları ve doğayı risk altında bıraktığı için çok ses getirdiğini dile getiren
Kaygusuz, kimyasal madde taĢımacılığında da dikkat edilmesi gereken hususlar olduğunu
ifade etti.
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“KĠMYASAL MADDE TAġIMACILIĞI SIRADAN NAKLĠYAT GĠBĠ GÖRÜLMEMELĠ”
Kimyasal madde taĢımacılığında 3 noktaya dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaygusuz,
“Bunlardan birincisi kimyasal madde taĢımacılığı, ikincisi aktarma, üçüncüsü ise
depolamadır. Bu üç durumda da kendi içerisinde riskler var ama en çok dikkat çeken günlük
yaĢamdaki alanlara nüfuz ettiği için taĢımacılık sırasındaki kazalar oluyor. Kimyasal madde
taĢımacılığının herhangi bir nakliyat gibi görülmemesi gerekir. Hem uluslararası hem de
bizim ülkemizde olan kurallar var. Tehlikeli maddelerin karayoluyla taĢınması hakkındaki
yönetmelikte, taĢıyıcının, yükleyenin ve boĢaltanın yükümlükleri var. Bunların uygulanması
durumunda kazanın minimalize olması bekleniyor. Ancak kaza sadece taĢıt kaynaklı değil yol
kaynaklı veya baĢka türlü etmenlerden kaynaklı da olabiliyor. Bunları minimalize etmenin en
temel yolu yönetmeliğe harfiyen uyulmasından geçiyor. ġirketlerin de kimyasal madde
taĢıyan araçların gerekli bakımlarını, uygunluğunu kontrol etmeleri gerekiyor” diye konuĢtu.
“BAZI MADDELER SUYLA TEMAS ETTĠĞĠNDE YANICI HALE GELEBĠLĠR”
Bazen bütün Ģartlar yerine getirilse bile kazaların meydana gelebildiğini söyleyen Kaygusuz,
her kimyasal madde için ayrı bir müdahale Ģekli olduğunu dile getirdi. Öğretim Üyesi Dr.
Hakan Kaygusuz, “VatandaĢların da dikkat etmesi gereken noktalar var. Kaza karayolunda
gerçekleĢtiğinde doğrudan insanları da etkisi altına alıyor. Ġnsanlar herhangi bir tehlikeli
maddenin döküldüğünü gördüğü zaman kendilerinin müdahale etmemesi ve devlet
görevlilerini beklenmesi gerekiyor. Klasik yöntemlerle müdahale edildiği zaman daha kötü
sonuçlara neden olabiliyor. Bazı maddeler suyla temas ettiği zaman yanıcı hale gelebilir,
kürekle kazıldığı zaman alev almaya baĢlayabilir. Çok beklenmedik birçok sonuçla
karĢılaĢılabilir. Her kimyasal maddenin malzeme güvenlik formu var. Sertifika içerisindeki
maddelere uygun olarak müdahale edilmesi gerekir ve bu da bilir kiĢiler tarafından
yapılmalıdır. Bunu da bizim itfaiye ve belediye ekiplerimiz yapıyorlar. Küçükçekmece’de
yaĢanan kazada da belediye ekipleri çok doğru bir uygulama yapmıĢ ve kimyasal maddenin
üzerine kum dökerek maddenin yayılmamasını sağladı. VatandaĢlar bilmeden suyla müdahale
etmiĢ olsalardı daha büyük facialara neden olabilirdi. Sülfürik asit su döküldüğünde akıĢkan
hale gelir ve aktığı zaman doğaya, hayvanlara, insanlara zarar verebilirdi” ifadelerini kullandı.
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