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Yer kabu unun belli bir derinli inde, bir d  
merkezden ba layarak olu an ani devinim ya da 
sars nt lara deprem denir. (1) Bu sars nt lar bazen çok 
hafif, bazen de çok iddetli olabilirler. Çok hafif 
depremler ancak özel ayg tlarla farkedilebilirken; 
iddetli depremler büyük yap lar n, kentlerin yerle 

bir olmas na yol açabilir, gerçekle ti i bölgenin 
yerle im durumuna göre binlerce insan n ölümüne 
neden olabilir.   
 Depremler ba l ca üç alanda incelenebilir: 

Çöküntü depremleri: Yeralt nda baz  
bo luklar n birdenbire çökmesiyle meydana gelirler. 
Bunlar yer alt ndaki bo luklar n (ma aralar n), 
kömür ocaklar ndaki galerilerin, tuz ve jipsli 
arazilerde erime sonucu olu an bo luklar n, tavan 
bloklar n n çökmesi ile olu urlar. Hissedilme alanlar  
yerel olup enerjileri azd r, fazla zarar olu turmazlar. 
(4) 

Volkanik Depremler: Yanarda  
püskürmelerinden önce ya da püskürme s ras nda 
olu urlar. (2) Yerin derinliklerindeki ma man n 
yeryüzüne ç k  s ras nda, fiziksel ve kimyasal 
olaylar sonucunda olu an gazlar n yol açt  
patlamalar n bu tür depremleri meydana getirdi i 
bilinmektedir. Bu depremler de tektonik depremler 
gibi yereldirler ve önemli zararlara neden olmazlar. 
Japonya ve talya'da olu an depremlerin bir k sm  bu 
gruba girmektedir. Türkiye’de aktif yanarda  
olmad  için bu tür depremler ya anmamaktad r. (4) 

Tektonik Depremler: lk sars nt dan sonra, 
gittikçe hafifleyerek tekrarlanan, günlerce hatta 
aylarca süren bir deprem dizisi olu tururlar. 
Yeryüzünde meydana gelen depremlerin % 90'  bu 
gruba girer. Türkiye'de görülen depremler de büyük 
ço unlukla tektonik depremlerdir. (2)  

Büyük depremler s ras nda olu an sert yüzey 
hareketlerinin, yanl  tasarlanm  ya da kötü in a 
edilmi  yap lar üzerinde hasara yol açmas  ve 
insanlar n yap lar alt nda kalarak ya da denetim d  
yang nlarda yanarak ölmesi s k görülen bir 
durumdur. Kimi zaman depremlere e lik eden 
toprak kaymalar n n, çamur akmalar n n ya da 
denizalt  depremlerinin neden oldu u tsunamilerin 
de (sismik su dalgalar ) son derece y k c  sonuçlar 
do uraca  hesap edilmeli ve yerle im düzeni buna 
göre tasarlanmal d r. (3) Tsunamilerin sebebi; oda  
deniz dibinde olan Derin Deniz Depremleridir; 
dalgalar k y lar  a ar ve k y larda büyük hasarlar 
b rak r. Deniz depremlerinin çok görüldü ü 
Japonya'da 1896 y l nda 30.000 kisi tsunami 
nedeniyle ölmü tür. (4) 

iddetli toprak devinimleri, yap lar n 
y k lmas , baraj çökmesi sonucu ta k nlar, yang n, 
can kayb  gibi etkenler; bazen iyi belirlenen etkenlere 

ve ko ullara göre de i iklik yarat r. Al nabilecek 
önlemler bu sebeplerle olu abilecek zararlar  
azaltabilir. Toprak alt n n yap s  ve dayan m , 
yap lar n türü, ortalama nüfus yo unlu u, depremin 
ortaya ç kt  yerel saat ve halk n al kanl klar  nihai 
hasar n boyutlar  için son derece belirleyici 
etkenlerdir. Bütün bu nedenlerle iddetleri birbirine 
yak n depremler çok farkl  kay plara yol açabilir. (3) 
Bir bölgenin binalar n n depreme kar  korunma 
kurallar n n saptanmas  için, deprem riski 
haritalar ndan yararlan l r. Deprem riski, depremin 
bir bölgeden ziyade bir ba ka bölgede olma ya da 
belli bir zaman aral nda belli bir bölgede ortaya 
ç kma olas l n n tahminidir. (1)  

Tüm dünyada depreme dayan kl  yap  tipleri 
üzerinde çal malar yürütülmekte, bu amaçla 
deprem kataloglar  olu turulmaktad r. Bizim 
ülkemizin de dünyada depremselli in ve deprem 
riskinin en yüksek oldu u ülkelerden biri olmas ; 
deprem konusuyla yak ndan ilgilenilmesine sebep 
olmu , bu konuyla ilgili bilimsel ara t rmalara a rl k 
verilmesini sa lam t r. Bu nedenle, 1979 y l nda 
depremle ilgili sorunlar  incelemek ve bu sorunlara 
çözüm getirmek amac yla Bay nd rl k ve skan 
Bakanl ’na ba l  olarak “Deprem Ara t rma 
Enstitüsü” ad  alt nda bir kurum Ankara’da faaliyete 
ba lam t r. Bu enstitünün görevleri; deprem 
tehlikesi ve iddetinin derecesine göre bölgelerin 
jeolojik zemin mekani i ara t rmalar n  yapmak, 
yerle meye uygun alanlar  saptamak ve depreme 
dayan kl  yap  tiplerini belirlemektir. Yap lan  
çal malar enstitünün “Deprem Ara t rma 
Bülteni”nde yay mlanmaktad r. Enstitü, ayr ca 
Türkiye’nin deprem bölgesi haritas n  haz rlama 
i lemini de üstlenmi tir. (1) 

Bu ba lamda tüm dünyada ve ülkemizde 
kullan lmak üzere depremin tan m n  ve sonuçlar n  
düzenli bir ekilde aç klamak ad na “Deprem iddet 
Cetvelleri” olu turulmu tur. Bu a amada depremin 
iddetinin ne anlama geldi ini tan mlamak 

gerekmektedir. Depremin iddeti; herhangi bir 
derinlikte gerçekle en depremin, yeryüzünde 
hissedildi i bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak 
tan mlanmaktad r. Ba ka bir deyi le; depremin 
iddeti, onun yap lar, do a ve insanlar üzerindeki 

etkilerinin bir ölçüsüdür. (4) Bu ba lamda; iddet 
cetvellerinin aç klamas na geçmeden önce, burada 
kullan lacak terimler aç klanmal d r.  

Özel bir ekilde depreme dayan kl  olarak 
projelendirilmemi  yap lar üç tipte 
incelenebilmektedir: 
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A Tipi : K rsal konutlar, kerpiç yap lar, kireç ya da 
çamur harçl  moloz ta  yap lar. 



B Tipi : Tu la yap lar, yar m kagir yap lar, kesme ta  
yap lar, beton biriket ve hafif prefabrike yap lar. 
 
C Tipi : Betonarme yap lar, sa lam yap lm  ah ap 
yap lar. 
 

iddet derecelerinin aç klanmas nda 
kullan lan; az, çok ve pek çok terimleri ortalama bir 
de er olarak s ras yla, % 5, % 50 ve % 75 oranlar n  
belirlemektedir. Yap lardaki hasar ise be  gruba 
ayr lm t r : 
 

Hafif Hasar: nce s va çatlaklar n n meydana 
gelmesi ve küçük s va parçalar n n dökülmesiyle 
tan mlan r. 

 
Orta Hasar: Duvarlarda küçük çatlaklar n 

meydana gelmesi, oldukça büyük s va parçalar n n 
dökülmesi, kiremitlerin kaymas , bacalarda 
çatlaklar n olu mas  ve baz  baca parçalar n n a a ya 
dü mesiyle tan mlan r. 

 
A r Hasar: Duvarlarda büyük çatlaklar n 

meydana gelmesi ve bacalar n y k lmas yla 
tan mlan r. 

 
Y k nt : Duvarlar n yar lmas , binalar n baz  

k s mlar n n y k lmas  ve derzlerle ayr lm  
k s mlar n n ba lant s n  kaybetmesiyle tan mlan r. 

 
Fazla Y k nt : Yap lar n bütün olarak 

y k lmas yla tan mlan r. 
 

iddet çizelgelerinin aç klanmas nda her 
iddet derecesi üç bölüme ayr lm t r: (a) lk bölümde  

depremin ki i ve çevre üzerindeki etkileri 
incelenmektedir. (b) kinci bölümde depremin her 
tipteki yap lar üzerindeki etkileri incelenmektedir. 
(c) Üçüncü bölümde depremin arazi üzerindeki 
etkileri belirlenmi tir.  

 
iddet Cetveli :   

 
I- Duyulmayan  

(a) Titre imler insanlar taraf ndan hissedilmez, 
yaln zca sismograflarca kaydedilirler.  

II- Çok Hafif  
(a) Sars nt lar yap lar n en üst katlar nda, hareket 
halinde olmayan çok az ki i taraf ndan hissedilir.  

III- Hafif  
(a) Deprem ev içerisinde az ki i, d ar da ise sadece 
uygun artlar alt ndaki ki iler taraf ndan hissedilir. 
Sars nt , yoldan geçen hafif bir kamyonetin 
meydana getirdi i sallant  gibidir. Dikkatli ki iler, 
üst katlarda as lm  e yalarda meydana gelen hafif 
sallant y  izleyebilirler.  

IV- Orta iddetli  
(a) Deprem ev içerisinde çok, d ar da ise az ki i 
taraf ndan hissedilir. Sars nt , yoldan geçen a r 
yüklü bir kamyonun olu turdu u sallant  gibidir. 

Kap , pencere, mutfak e yalar  vb. titrer; as l  
e yalar biraz sallan r. A z  aç k kaplarda olan 
s v lar biraz dökülür. Araç içerisindeki ki iler 
sallant y  hissetmezler.  

V- iddetli  
(a) Deprem; yap  içerisinde herkes, d ar da ise çok 
ki i taraf ndan hissedilir. Uyumakta olan birçok 
ki i uyan r, az say da ki i bulundu u binay  terk 
etme e ilimi gösterir. Hayvanlar huysuzlanmaya 
ba lar. Yap lar ba tan a a ya titrer, duvarlara 
as lm  resimler ve e yalar önemli derecede sars l r. 
Sarkaçl  saatler durur. Kimi sabit olmayan e yalar 
yerlerini de i tirebilir ya da devrilebilir. Aç k kap  
ve pencereler iddetle aç l p kapanabilir. yi 
kilitlenmemi  kapal  kap lar aç labilir. yice dolu, 
a z  aç k kaplardaki s v lar dökülür. Sars nt , yap  
içerisine a r bir e yan n dü mesi gibi hissedilir.  
(b) A tipi yap larda hafif hasar olabilir.  
(c) Bazen kaynak sular n n debisi de i ebilir.  

VI- Çok iddetli   
(a) Deprem ev içerisinde ve d ar da hemen hemen 
herkes taraf ndan hissedilir. Ev içerisindeki birçok 
ki i korkar ve d ar  kaçar, baz  ki iler dengelerini 
kaybeder. Evcil hayvanlar a llar ndan d ar  kaçar. 
Baz  hallerde tabak, bardak gibi cam e yalar 
k r labilir, kitaplar raflardan a a ya dü er. A r 
mobilyalar yerlerini de i tirir.  
(b) A tipi ve B tipi kimi yap larda hafif hasar ve A 
tipi az say da yap da orta hasar görülür.  
(c) Baz  durumlarda nemli zeminlerde 1 cm. 
geni li inde çatlaklar olu abilir. Da larda rastgele 
yer kaymalar , p nar sular nda ve yeralt  su 
düzeylerinde de i iklikler görülebilir.  

VII- Hasar Yap c   
(a) Bölge sakinlerinin büyük bir k sm  evlerinden 
d ar  kaçar, pek çok ki i oturduklar  yerden 
kalkmakta güçlük çeker. Sars nt , araç kullanan 
ki iler taraf ndan belirgin bir ekilde hissedilir.  
(b) C tipi çok binada hafif hasar, B tipi çok binada 
orta hasar, A tipi çok binada a r hasar, A tipi az 
binada y k nt  görülür.  
(c) Sular çalkalan r ve bulan r. Kaynak suyu debisi 
ve yeralt  su düzeyi de i ebilir. Baz  durumlarda 
kaynak sular  kesilir ya da kuru kaynaklar yeniden 
akmaya ba lar. Bir k s m kum çak l birikintilerinde 
kaymalar olur. Yollarda heyelan ve çatlama 
olabilir. Yeralt  borular  ek yerlerinden hasara 
u rayabilir. Ta  duvarlarda çatlak ve yar klar 
olu ur.  

VIII- Y k c    
(a) Korku ve panik meydana gelir. Araç kullanan 
ki iler rahats z olur. A aç dallar  k r l p dü er. En 
a r mobilyalar bile hareket eder ya da yer 
de i tirerek devrilir. As l  lambalar zarar görür.  

P i V O L K A, Y l: 3  Say : 13, Sayfa: 8  

(b) C tipi çok yap da orta hasar, C tipi az yap da 
a r hasar, B tipi çok yap da a r hasar, A tipi çok 
yap da y k nt  görülür. Borular n ek yerleri k r l r. 
Heykeller ve benzer yap lar hareket eder ya da 
burkulur. Mezar ta lar  devrilir. Ta  duvarlar 
y k l r.  



(c) Yol kenarlar nda ve vadi içlerinde küçük yer 
kaymalar  olabilir. Zeminde farkl  geni liklerde 
santimetre ölçüsünde çatlaklar olu abilir. Göl 
sular  bulan r, yeni kaynaklar meydana ç kabilir. 
Kuru kaynak sular n n ak nt lar  ve yeralt  su 
düzeyleri de i ir.  

IX- Çok Y k c    
(a) Halk aras nda genel panik ya an r. 
Mobilyalarda önemli hasar olur. Hayvanlar kaç r.  
(b) C tipi çok yap da a r hasar, C tipi az yap da 
y k nt , B tipi çok yap da y k nt , B tipi az yap da 
fazla y k nt  ve A tipi çok yap da fazla y k nt  
görülür. Heykel ve sütunlar dü er. Bentlerde 
önemli hasarlar olur. Toprak alt ndaki borular 
k r l r. Demiryolu raylar  e rilip bükülür, yollar 
bozulur.  
(c) Düzlük yerlerde su, kum ve çamur ta malar  
meydana gelir. Zeminde 10 cm geni li ine dek 
çatlaklar olu abilir. E imli yerlerde ve nehir 
teraslar nda bu çatlaklar 10 cm’den daha büyük 
olabilir. Bunlar n d nda, birçok yerde çok say da 
hafif çatlaklara rastlanabilir. Kaya dü meleri, yer 
ve da  kaymalar , sularda büyük dalgalanmalar 
meydana gelebilir. Kuru kaynaklar yeniden 
sulanabilirken, sulu olanlar da kuruyabilir.   

X- A r Y k c     
(a) C tipi çok yap da y k nt , C tipi az yap da fazla 
y k nt , B tipi çok yap da fazla y k nt , A tipi pek 
çok yap da fazla y k nt  görülür. Baraj, bent ve 
köprülerde önemli hasarlar olu ur. Tren yolu 
raylar  e rilir. Yeralt ndaki borular k r l r ya da 
e rilir. Asfalt yollarda kasisler olu ur.  
(b) Zeminde birkaç desimetre ölçüsünde çatlaklar 
olu abilir. Bazen 1 metre geni li inde çatlaklar da 
olabilir. Nehir teraslar nda ve dik e imli yerlerde 
büyük heyelanlar olur. Büyük kaya dü meleri 
meydana gelir. Yeralt  su seviyesi de i ir. Kanal, 
göl ve nehir sular  karalar üzerine ta ar. Yeni göller 
olu abilir.  

XI- Çok A r Y k c     
(a) yi yap lm  yap larda, köprülerde, su bentleri, 
barajlar ve tren yolu raylar nda tehlikeli hasarlar 
olur. Yol ve caddeler kullan lmaz hale gelir. 
Yeralt ndaki borular k r l r.  
(b) Yer, yatay ve dikey do rultudaki hareketler 
sonucunda geni  yar k ve çatlaklar taraf ndan 
önemli biçimde bozulur. Çok say da yer kaymas  
ve kaya dü mesi meydana gelir. Kum ve çamur 
f k rmalar  görülür.  

XII- Yok Edici (Manzara De i ir)   
(a) Pratik olarak topra n alt ndaki ve üstündeki 
tüm yap lar ba tan ba a y k nt ya u rar.  
(b) Yer yüzeyi tamamen de i ir. Geni  ölçüde 
çatlak ve yar klar olu ur. Yeni göller ve ça layanlar 
olu ur. (4) 

Deprem iddet Cetveli’nin ortaya koymu  
oldu u bu bilgiler son derece aç klay c  bilgilerdir. 
Ancak, sahip olunan bu geni  bilgiler, günümüz 
dünyas nda olu an olas  sonuçlar  
engelleyememektedir. Yap lan bütün çal malara ve 

ara t rmalara ra men ülkemizde ve tüm dünyada 
defalarca deprem felaketinin en ac  yüzüyle kar  
kar ya kal nm , binlerce insan n ölümü 
engellenememi tir.  

30 May s 1998’de ya anan Afganistan 
depreminde 3 bin kadar insan ölmü , 50 köy yerle bir 
olmu tur. 4 ubat 1998’de ran’da 2 bin ki i; 28 May s 
1995’de Rusya’da 1989 ki i; 17 Ocak 1995’de 
Japonya’da 6 bin 500 ki i; 30 Eylül 1993’de 
Hindistan’da 22 bin ki i; 21 Haziran 1990’da yine 
ran’da 35 bin ki i ve 19 Eylül 1985’de ise Meksika’da 

8,1 iddetindeki bir deprem sonucunda 6 - 12 bin ki i 
ölmü tür. (5) Deprem ve depremin sonuçlar , kontrol 
edilemezli i nedeniyle günümüz dünyas n n en 
önemli sorunlar ndan biri haline gelmi tir. Kimi 
as ls z ve bilim d  iddialar n aksine; ne zaman 
gerçekle ece i, iddetinin ne olaca  önceden 
kestirilemez. te depremin yaratt  bu belirsizlik 
kimi zaman insanlar n farkl  yollardan yard m 
bulmaya çal mas na; hurafelere, gerçek d  
iddialara, arlatanlara inanmas na yol açmakta, 
bilimsel çözüm yollar n  göz ard  etmesine sebep 
olmaktad r.  

Türk insan  depremi çok iyi bilir. Binlerce 
insan n  depremlerde kaybetmi tir. Türkiye’de 
kaydedilen en büyük deprem, 26 Aral k 1939 
tarihinde Erzincan’da olmu tur. Bu depremde 
yakla k 33 bin ki i ölmü tür. (6) Erzincan, Dinar, 
Varto, Adana depremleri ilk akla gelen y k mlard r. 
17 A ustos 1999’da tüm Marmara Bölgesi’ni sarsan 
büyük depremin ard ndan; dü ük iddetli ya da 
yüksek iddetli depremler Türk insan  için a rt c  
de ildir art k. 17 A ustos 1999 tarihinden, 17 
A ustos 2003 tarihine kadar geçen süre zarf nda 
Türkiye’de büyüklü ü 2.5’i geçen tam 11,351 deprem 
ya anm t r. (12) Ancak bütün bunlara ra men 
depremle nas l mücadele edece ini bir türlü 
kestiremez insan m z. “Kaderde varsa olur.” mant , 
depremden korunmak ad na yap labilecek bir ey 
olmad  dü üncesini insanlar m z n akl na 
kaz m t r adeta. Teknoloji ve teknolojinin getirdi i 
yenilikler göz önüne al nmamakta ve bunun 
kaç n lmaz bir sonucu olarak ölümler 
engellenememektedir.  
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Oysa kay plar  engellemek ad na 
yap labilecek milyonlarca ey vard r. Ya anan 
kay plar n en büyük nedenlerinden biri; sanayi 
tesislerimizin, kent, kasaba ve köylerimizin, büyük 
k sm n n yüksek depremsellik gösteren alanlarda, 
özelikle tektonik kökenli alüvyal ovalarda kurulmu  
olmas d r. (1) Ayr ca geleneksel yap  tipleri de 
depreme dayan ks zd r, ama insanlar depremi zaten 
“do an n bir cezas ” olarak gördükleri için dayan kl  
binalar yapmak endi esinde de ildirler. te bu 
a amada insanlar  bilinçlendirmenin ne kadar önemli 
oldu u anla lmaktad r. Art k baz  eylerin fark na 
var lmas  kaç n lmaz bir zorunluluk halini alm t r. 
Teknolojik ve bilimsel geli melere s rt çevirerek, 
hurafelerle, bat l inançlarla u ra arak sorunlara 
çözüm bulanamayaca  bariz bir gerçektir. Evlerimizi 



depreme dayan kl  hale getirmek, yerle im 
merkezlerini fay hatt  ve batakl klar üzerine 
kurmamak, enerji kaynaklar  ebekelerini, hastaneleri 
depreme dayan kl  hale getirmek, halka bu konuda 
özel e itim vermek; k sacas  deprem öncesi ve 
sonras yla ilgili ak lc  kararlar almak insan m z n her 
depremde maddi ve daha da önemlisi manevi 
yönden y k lmas n  büyük ölçüde engelleyecek 
önlemlerdir. 

17 A ustos 1999 tarihinde Marmara 
Bölgesi’nde meydana gelen Richter ölçe iyle 7.4 
iddetindeki depremin bilançosu hepimiz için çok 

a r oldu: Yap lan resmi aç klamaya göre 17 bin 840 
ki i öldü; 43 bin 953 ki i yaraland ; 505 ki i sakat 
kald ; 285 bin 211 konut, 42 bin 902 i yeri hasar 
gördü. (7) Gerçek can kayb  say s  halen bilinmiyor. 
Depremin en çok vurdu u yerle im alanlar m zdan 
biri olan Gölcük'te 5 bin 383 ki i ya am n  yitirdi. Bu, 
Gölcük'te ya ayan her 25 ki iden 1'inin depremde 
öldü ünü gösteriyor. Deniz Kuvvetleri 
Komutanl 'ndan 421 ki i hayat n  kaybetti. 5 bin 
252 ki i ise enkazdan yaral  ç kt . 13 bin 191 konut ve 
2 bin 132 i yeri tamamen y k ld . 10 bin 850 konut ve 
1274 i yeri orta hasarl , 8 bin 409 konut ve 1095 i yeri 
az hasarl  olarak tespit edildi. zmit Kent Kurultay  
taraf ndan yapt r lan ara t rman n sonuçlar na göre; 
nüfusun yüzde 64'ünün Gölcük’ü terk ederek ba ka 
illere göç etti i anla l yor. Gölcük'ün 80 bin olan 
nüfusunun 30 binlere dü tü ü tahmin ediliyor. (8)  

te bu korkunç tablo insanlara depremin ne kadar 
ac  oldu unu bir kez daha hat rlatmakla kalmad , 
onlar  bu ölümlerin engellenebilece i konusunda da 
bilinçlendirdi. Son günlerde bu karanl k tabloda 
insanlar m z için bir k belirdi. Art k sadece 
hurafelere ve baz  yerle mi  basma kal p dü üncelere 
körü körüne ba lanm yorlar. Ölümleri 
engelleyebilmek için üzerlerine dü eni yapmaya 
çal yorlar. Medyada her gün deprem öncesinde 
al nacak önlemler ve sonras nda uygulanacak 
prosedürler sürekli anlat l yor. Bu bilinçlenmenin bir 
sonucu olarak; halk, depremin insanlarda açt  derin 
yaralar , ülkede yaratt  büyük y k m , eskiden 
yapt  gibi görmezden gelemiyor, tüm 
depremzedelere elinden geldi ince yard m etti ve 
etmeye de devam ediyor, onlar n yaralar n  mümkün 
oldu unca sarmaya çal yor. Çünkü bu ya ananlar n 
bir film karesi ya da bir kabus olmad n  herkes bu 
büyük depremle ilk defa bu kadar net bir biçimde 
farketti. Bu ya ananlar bütün insanlar n ba na 
gelebilirdi. Bir gün bir beton y n  alt nda 
kurtar lmay  bekleyenler kendileri ya da en 
yak nlar ndan biri olabilirdi. O yüzden Türk halk  17 
A ustos’ta ya anan bu büyük ac y  hep birlikte 
dindirmeye çal t  ve hala da bunun için çaba 
harc yor. 17 A ustos depremi sadece Marmara 
Bölgesi’ni de il, tüm Türkiye’yi sarst  ve derinden 
etkiledi.  

Bu deprem insanlara çok önemli bir gerçe i 
daha gösterdi. nsanlar  deprem de il; sa l ks z 
binalar, in aatlardan çald klar  malzemelerle servet 

yapan müteahhitler öldürür. Yine  “Marmara 
Depremi”nde bu olay n en ac   örneklerinden birini 
ya ad k. Bölgenin güvenilir oldu u dü ünülen i  
adamlar ndan birinin yapm  oldu u neredeyse tüm 
binalar n gerek yanl  malzeme kullan m ndan, 
gerekse yanl  yap  plan ndan dolay  y k larak 
yüzlerce insan n ölümüne sebep oldu unu derin bir 
üzüntüyle seyrettik. Bolu ilinde; yaralanan ya da 
hayat n  kaybeden insanlar n, hasar gören binalar n 
büyük bir k sm n n sorumlulu u ad  geçen ahsa 
aitti. 20 A ustos 2002 y l nda söz konusu ki iyle ilgili 
yay nlanan bir haberde i  adam , y k lmas ndan 
sorumlu tutuldu u 400 konutun aç klamas n  öyle 
yap yor:  

-“Ç narc k’ta 3 bin 100 konut yapt r p satt m. 
Bunlardan 400 tanesi y k ld . 2 bin 100 tanesi 
ise ayakta. Bendeki y k nt  oran  yüzde 14’tür. 
Y k lan konutlar n da zemin etüdü raporunu 
ald m. Zemini çürük ç kt .”   
-“Bu raporu, evleri yaparken alsayd n z da bu 
ac lar ya anmasa daha iyi de il miydi?” 
sorusunu,  
-“Bir kere bunun çaresi yok ki.” eklinde 
cevaplam .  

 adam , 17 A ustos depreminde Yalova ve 
Ç narc k’ta yapt rd  konutlarda hayat n  kaybeden 
168 ki inin ölümünden sorumlu tutuldu; hakk nda 
Yalova’da aç lan dava güvenlik sebebiyle Konya 6. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ne nakledildi. Konya’da 
orta  ile birlikte tutuklu yarg lanan i  adam  8,5 ay 
hapiste kald . 20 Mart 2000’de tutuksuz yarg lanmak 
üzere tahliye edildi. n aatlarda deniz kumu 
kullanmakla, kalitesiz malzeme kullan p ucuz konut 
satmakla ele tirildi. (9)   

Peki u anda bu ki i ne yap yor? Yeniden 
müteahhitli e ba lad !  

“ u anda profesyonel anlamda müteahhitlik 
yapm yorum. Bilgi, beceri ve tecrübelerimi 
müteahhit arkada lar mla payla yorum. 
Depremden ders ald m. u anda yapt rd m z 
villalar n tamam  depreme son derece 
dayan kl .”  

 adam n n 168 ki inin ölümünden sorumlu 
tutuldu u davas  halen devam ediyor. 
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Ancak, art k buna dur demenin vakti geldi 
de geçiyor. nsanlara deprem bilincini kazand rmal  
ve hayatlar n  nas l garanti alt na alabileceklerini 
anlatmal y z. Deprem bir do a olay d r ve 
engellenemez. Ancak do urabilece i kötü sonuçlar, 
al nabilecek önlemlerle en aza indirgenebilir. 
Dünyam zda bunu ba arm  toplumlar varken neden 
biz de onlardan biri olamayal m? Örne in Japonya. 
Onlar geli tirdikleri ola anüstü teknolojiler 
sayesinde yüzlerce insan n ölümüne neden 
olabilecek büyüklükteki depremleri neredeyse 
günlük ya amlar nda hiçbir kesintiye u ramadan 
atlatabiliyorlar. Devlet ve tüm vatanda lar 
hayatlar n  ve tüm yap lanmalar n  olas  bir depreme 
göre kurmu lar. Tüm gerekli önlemler önceden 
al nm . Japonya’da insanlar önlem almak için büyük 
bir felaketi beklemiyorlar. te bu sayede, Japonya 



     depremnedir.html toplamda milyonlara ula abilecek ölümleri en aza 
indirmeyi ba arabilmi tir. Onlar gereken bilinci en 
ba ta edinmi ler. Kendilerinden sonra gelecek tüm 
nesillere gerekli bilinci a lam , bat l inançlara, 
hurafelere inanmam , amaçlar na ula mak ad na 
teknolojiyi sonuna kadar kullanm lard r. 

(5) Dünya’daki büyük depremler kronolojisi. (b.t.). Al nd  
3 Mart 2004, http://www.afet.gen.tr/ 

deprem/dunyakronoloji.html. 
(6) Türkiye’de kaydedilen en büyük deprem. (b.t.). Al nd  

3 Mart 2004, 
http://www.afet.gen.tr/deprem/anbuyuk.html. Geçmi ten bugüne kendini birçok felaketten 

kurtarmay  ba arm  olan Türkiye de, Japonya’y  ve 
Japonya gibi di er kimi ülkeleri örnek alarak 
insanlar  koruyabilme ans na sahiptir. Ancak 
insanlar m zdaki bilinçlenme, 17 A ustos’un an lar  
zihinlerden silinmeye ba lad kça yok olmaktad r. 
Türkiye’deki konutlar n yüzde 85'inde zorunlu 
deprem sigortas n  bulunmamaktad r. 2003 y l n n 
Ocak ay nda 2 milyon 97 bin 608 olan sigortal  konut 
say s , A ustos ay nda 1 milyon 975 bin 188'e 
dü mü tür. (11)  

(7) Salman, B. (17 A ustos 2000). Orada kimse var m ? 
Al nd  3 Mart 2004, http://www.belgenet. 

     com/deprem/170800_c17.html  
(8) Rakamlarla Gölcük, 25 ki iden 1’i öldü. (17 A ustos 

2000). Al nd  3 Mart 2004, http://www. 
     belgenet.com/deprem/170800_c17.html 
(9) Veli Göçer yar m kalan in aatlar n  bitirmek için 

Yalova’ya geri döndü. (20 A ustos 2002). Al nd  3 
Mart 2004, http://www.arkitera.com/haberler/ 

     2002/08/20/veligocer.htm 
(10) “Beton tabut imalatç s  Veli göçer” yeniden         

müteahhitli e ba lad . (b.t.). Al nd  3 Mart 2004, 
http://haber.superonline.com/haber/arsiv/hab
erler/0,1106,83574_3_9121,00.html 

Bu ba lamda, insanlar m z n kendini 
e itmesi ve bilinçlenmesi gerekmektedir. Böylece 
ölümleri engellemek çok ula lmaz bir hedef 
olmaktan ç kacakt r. Unutmayal m ki; insanlar  
öldüren deprem de il, en ufak bir sallant da birer 
mezar haline dönü en evleridir. Biraz daha az para 
vererek sahip olunan o evler, bir gün sizin veya 
ailenizin son nefeslerini verdi i moloz y nlar  
haline dönü ebilir. O zaman “Suçlu kim?” sorusunun 
çok fazla önemi kald n  sanm yorum. E er bu 
içinizi rahatlatacaksa bütün ölümlerin suçunu 
üzerime alabilirim. Bu sevdiklerinizi geri getirecek 
mi? 

(11) Deprem sigortas  ihmal ediliyor. (17 A ustos 2003). 
Al nd  3 Mart 2004, 
http://www.hurriyetim.com.tr/haber/ 

(12) 4 y lda 11.351 deprem. (17 A ustos 2003). Al nd  3 
Mart 2004, http://www.hurriyetim.com.tr 

     /haber/0,,sid~410@nvid~302445,00.asp 
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