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İzmir ilinde 30/10/2020 tarihinde meydana gelen depremde yıkılan 9 binanın enkazında
toplam 115 kişi yaşamını yitirmiş 75 kişi de yaralanmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhâl soruşturmaya başlanarak ölü muayene işlemleri büyük
bir titizlikle yapılmış ve sahada görevlendirilen Cumhuriyet Savcıları marifetiyle delil toplama
faaliyetine başlanmıştır.
İlgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeler ivedilikle temin edilerek
muhafaza altına alınmıştır.
Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından enkazlardan numune alınarak
analiz edilmiş ve binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme
(özellikle düşük kalite beton) kullanımı ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı
kanaatine varılmıştır. Aynı bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan ön raporda sorumluluğu
bulunan şüphelilere ilişkin somut tespitler yapılmıştır.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 kişilik bilirkişi
heyeti oluşturulmuş ve bu akademisyenlerin de deprem bölgesine intikâli sağlanarak binaların
enkazı kaldırılmadan önce inceleme yapmaları hususunda kendilerine imkân sağlanmıştır.
TÜBİTAK - Marmara Araştırma Merkezinden de gerekli jeofizik ölçümlerin yapılması
istenmiş olup, yapılan ölçümler sonrasında düzenlenen rapor Cumhuriyet Başsavcılığımıza
gönderilmiştir. Gelen sonuçlar bilirkişi heyetine gönderilerek hazırlanacak olan raporda bu
verilerin değerlendirilmesi istenmiştir.
Dokuz Eylül Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesinden bilirkişi olarak görevlendirilen
toplam 7 akademisyenden, yıkılan her yapıya ilişkin ayrı ayrı olmak üzere ortak nihaî raporlar
hazırlanması istenmiştir. Gelinen aşama itibariyle nihaî raporların tamamlandığı bildirilmiş
olup, bunlardan bir kısmı soruşturma evrakına intikâl ettirilmiştir.
Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma sonunda; toplam 29 şüpheliden 10'u
hâlihazırda tutuklu olarak ceza infaz kurumundadır. 17 Şüpheli hakkında adlî kontrol tedbiri
uygulanmıştır. Şüphelilerden 1'i hakkında ise yakalama emri çıkarılmıştır. 1 şüpheli hakkında
da tedbir talebi reddedilmiştir.
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Bilirkişi raporlarında kusurları tespit edilen 17 kamu görevlisi hakkında görevi ihmal suçundan
evrak tefrik edilerek 4483 sayılı Kanun kapsamında işlem tesis edilmek üzere Memur Suçları
Soruşturma Bürosuna gönderilmiştir.
Maddî gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla başlatılıp sonuçlandırılan soruşturma kapsamında
şüphelilerin lehine ve aleyhine olabilecek tüm deliller toplanarak haklarında bilinçli taksirle
ölüme sebebiyet verme suçundan düzenlenen iddianameler ile kamu davaları açılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 08/06/2021
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