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Uneventualcutremurîn
Istanbulvaafecta200.000
declãdiri,respectivtrei
milioanedelocuitori
l Se estimeazã cã 48.000 de clãdiri vor fi grav avariatelCutremurul ar
genera pierderi economice de aproximativ 17 miliarde de dolari

U
n viitor cutremur
în Istanbul (Tur-
c i a ) v a afec ta
200.000 de clãdiri,
care vor suferi da-
une de nivel me-

diu sau ridicat, ceea ce va avea
consecinþe negative asupra a
circa trei milioane de locuitori
din acest oraº, potrivit unui ra-
port realizat de o echipã a muni-
cipalitãþii metropolitane din

Istanbul, prezentat în luna fe-
bruarie în Parlament.

Raportul privind consecinþele
unui posibil cutremur în metro-
polã dezvãluie o proiecþie cata-
strofalã, potrivit dailysabah.com,

care menþioneazã cã studiul a
fost pregãtit în comun de munici-
palitãþile districtelor Avcilar ºi
Esenler din Istanbul ºi prezentat
unei comisii parlamentare pentru
stabilirea mãsurilor care se impun
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sã fie luate.
Conform documentului, oraºul

Istanbul, cu o populaþie de peste
15 milioane de locuitori, este cea
mai populatã localitate a Turciei
ºi are un risc constant de cutre-
mure, iar mai multe studii aratã
cã oraºul va suferi în mod inevita-
bil un seism puternic. În opinia
experþilor, nu se pune problema
"dacã" va avea loc un cutremur, ci
"când" se va produce acesta în
Istanbul.

Raportul municipalitãþii aratã cã
a crescut semnificativ numãrul
clãdirilor din Istanbul care nu
sunt solide din punct de vedere al
structurii. "În districtul Avcilar nu-
mãrul acestor clãdiri a crescut de
patru ori ºi s-a dublat în zona
îndepãrtatã Silivri", conform
raportului.

Tayfun Kahraman, reprezen-
tant al departamentului de
transformare urbanã din ca-
drul municipalitãþii Istanbulu-
lui, a declarat cã existã aproxi-
mativ 1,16 milioane de clãdiri
în acest oraº, iar un posibil cu-
tremur ar face ca cel puþin 20%
dintre ele sã devinã inutilizabi-
le, în timp ce altele se vor prã-
buºi. Kahraman a menþionat cã
48.000 de clãdiri sunt aºtepta-

te sã fie grav avariate în urma
cutremurului, adãugând cã in-
frastructura de furnizare a apei
ºi gazelor ar avea, de aseme-
nea, probleme.

"Cutremurul va genera pierderi
economice de aproximativ 120
de miliarde de lire turceºti (17 mi-
liarde de dolari)", spune Kahra-
man, precizând: "Acesatã cifrã va
creºte în funcþie de impactul su-
plimentar al cutremurului, pentru
cã el va afecta întreaga economie
a Turciei".

Municipalitatea din
Istanbul recomandã
îmbunãtãþirea reþelei
de infrastructurã ºi
transport

Raportul menþionat a sugerat
îmbunãtãþirea reþelei de infra-
structurã ºi transport în Istanbul,
inclusiv prin autostrãzi, poduri ºi
viaducte. De asemenea, a reco-
mandat crearea unei foi de par-
curs pentru apele potabile ºi utili-
tare, respectiv o strategie pentru
distribuþia acestora.

Tayfun Kahraman a spus cã mu-
nicipalitatea a pregãtit deja o har-

tã a apelor subterane din Istanbul
ºi lucreazã la un sistem care sã
asocieze aceste ape cu zonele de
adãpost temporare.

La rândul sãu, Ibrahim Aslan, di-
rectorul departamentului de
transformare urbanã al municipa-
litãþii din Esenler, a declarat cã
marea parte a fondului imobiliar
din district a fost construitã în pe-
rioada migraþiei din zonele rurale
cãtre metropole, în anii '70 ºi '80,
fãrã inginerie ºi planificare core-
spunzãtoare, iar vârsta medie a
clãdirilor din district este de 33 de
ani.

Istanbulul a fost zguduit de un
cutremur cu o magnitudine de
5,8 grade pe scara Richter în
2019, cel mai mare din perioada
mai recentã. Turcia a suferit cu-
tremure devastatoare în trecut,
inclusiv unul cu o magnitudine
de 7,4, în Gölcük, în 1999. Acesta
a ucis peste 17.000 de locuitori
din regiune. Turcia se numãrã
printre cele mai active zone sei-
smice din lume, fiind situatã pe
mai multe falii active, iar cea care
are cel mai ridicat potenþial deva-
stator este Falia Anatoliei de Nord
(NAF), punctul de întâlnire a
plãcilor tectonice anatoliene ºi
eurasiatice.

Guvernul turc a alocat
douã miliarde de
dolari pentru
proiecte de
transformare urbanã

Ministerul Mediului ºi Urbani-
smului din Turcia deruleazã un
proiect la nivel naþional care ur-
mãreºte îmbunãtãþirea standar-
delor de construcþie ºi siguranþã
pentru 689.658 de case, magazi-
ne ºi birouri. În ultimii opt ani, mi-
nisterul a evacuat sau demolat
673.000 de asemenea unitãþi
imobiliare, în timp ce lucrãrile la
structurile rãmase continuã.

Guvernul a alocat peste 15 mi-
liarde de lire turceºti (douã miliar-
de de dolari) pentru proiecte de
transformare urbanã care privesc
aproximativ 5 milioane de perso-
ane din peste 1,3 milioane de uni-
tãþi locative. Operaþiunea îºi pro-
pune sã asigure case sigure pen-
tru cel puþin 45% din populaþie.
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