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Her depremde enkaz altında kalıyoruz, yaralanıyoruz, 
ölüyoruz. Depremleri katliamlar şeklinde yaşıyoruz. Za-
manını, şiddetini önceden belirlemenin mümkün olmadı-
ğı bu doğal afetin sonuçlarını belirlemek ise mümkün!

Büyük bölümünü aktif deprem kuşağındaki yerleşim 
alanlarının oluşturduğu coğrafyamızda her yapının dep-
rem koşulları göz önününe alınarak tasarlanması, inşa 
edilmesi gerekiyor. Küçük ya da büyük her bir yerleşim 
bölgesinin temel planlama ilkeleri gereğince belirlenmesi, 
barınma ya da başka bir amaç için kullanılan bir yapının 
bilimsel verilere sadık kalınarak üretilmesi depremleri en-
gellemeyecek olsa da yaşam güvenliği sağlayacaktır. 

Ülkemizde deprem geçmişte yaşandığı gibi gelecekte de 
yaşanacak. Deprem öncesinde, deprem anında ve sonra-
sında yapılması gerekenlerin planlanması ve hayata ge-
çirilmesi kentlerde yaşamın güvenli bir biçimde sürmesi 
için kaçınılmazdır. Bu planlama ile depremler bir felaket 
gibi yaşanmaz. Bu planlama ile deprem güvenli kentler, 
deprem güvenli konutlar, deprem güvenli yapılar inşa 
edilir. 

Kentlerimizin, yaşam alanlarımızın, barındığımız konutla-
rın deprem güvenli olmasını talep etmek yaşanabilir kent 
mücadelesinin önemli bir adımıdır. Broşürümüz kentle-
rin; parkları, meydanları ve tüm yapılarıyla güvenli bir 
biçimde planlanmasına depremden yola çıkarak bakıyor. 

Depremlerin yalnızca yıl dönümlerinde hatırlanmaması 
için hazırladığımız broşürümüzde depremi, depreme ne 
kadar hazır olduğumuzu, kentsel uygulamaları, acil top-
lanma alanlarını ve deprem gerçeğine karşı neler yapıla-
bileceğini işledik.

Yaşanabilir kent mücadelesine katkı sunması umuduyla...

Deprem Güvenliği ve Kentler
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Deprem yerkürenin iç yapısında meydana gelen ha-
reketler ve kırılmalar sonucu ortaya çıkan enerjinin 

yarattığı sarsıntıdır. Kırılmaların büyüklüklerine göre dep-
remin büyüklüğü, şiddeti değişir. Yerküre üzerinde potan-
siyel deprem olasılığını arttıran bu kırıklara fay denir. 

Ülkemiz, aktif fay sistemlerini içinde barındırıyor. “Kuzey 
Anadolu”, “Doğu Anadolu”, “Ege-Graben Sistemi”, “Bitlis- 
Zagros Bindirme Kuşağı” gibi fay sistemlerinin etki ala-
nıyla birlikte ülkemizin büyük bölümü deprem kuşağında 
bulunuyor. İnşaat Mühendisleri Odası’nın verilerine göre 
ülke topraklarının %66’sı, nüfusun %71’i, toplam beledi-
yelerin %68’i yani 1900 belediye 1. ve 2. derece deprem 
bölgesinde yaşıyor. 

Deprem nedir?1

Türkiye Fay Hattı Haritası
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Bilimsel verilerle depremin oluş zamanını belirlemek 
olanaksızdır. Deprem her zaman bir tehlike olarak 
yeryüzünde var olacaktır ancak bu tehlikenin yıkıcı 
bir afet yaratma riski yapıları taşıyan zeminlerin ve 
yapıların özelliklerine bağlıdır. Bir doğa olayı olan 
depremin yıkıcı bir afete dönüşmesinin önüne geçe-
bilmek bilimsel ve mühendislik çalışmalarıyla müm-
kündür.

Deprem-zemin ilişkisi nedir?

Zemin, üzerine inşa edilen yapıları taşır. Zeminin 
fiziksel özellikleri yapılara etkisi sebebiyle güven-

liği doğrudan etkilemektedir. Zemin araştırmaları 
diğer bir ifade ile zemin etüdü deprem tehlike düzeyi 
oldukça yüksek olan ülkemiz için mühendislik çalış-
malarının olmazsa olmazıdır. 

Zemin araştırmaları ne zaman yapılır?

Zemin araştırmaları inşaat yapılması düşünülen 
alan için yapı üretilmeye başlamadan önce yapılır. 

Böylelikle alanın inşaata uygunluğuna karar verilir. Ze-
min araştırılması yapılmadan inşaat başlarsa yapının 
güvenliği tehlike altına girmiş demektir. 

Zemin-deprem arasındaki bu bilimsel verilere 
rağmen Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 
(TOKİ) birçok ilde zemin yapısına bakmaksızın 
toplu konutlar yapmaktadır. 1999 Gölcük 
Depremi’nde en fazla binanın yıkıldığı yer olan, 2 
bine yakın insanın hayatını kaybetmesi nedeniyle 
adına ‘ölüm ovası’ da denilen Hacı Mehmet 
Ovası’na TOKİ 2006 yılında 2 kat imar izni varken 
4 katlı konutlar inşa etti. Yine Samsun, Denizli, 
Yalova, Bursa, İstanbul’da deprem sırasında 
sıvılaşma riski taşıyan dere yatakları ve dolgu 
alanlara TOKİ öncülüğünde yapılaşma izni verildi.
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Ülkemizde 2000 yılında yürürlüğe 
giren yeni yönetmeliklere kadar ze-
min araştırması yapılar için zorunlu 
tutulmamaktaydı. Bu sebeple şu an 
yerleşim alanı olarak kullanılan ve bu 
tarihten önce yapılan çok sayıda yapı, 
zemin araştırmaları yapılmadan inşa 
edilmiştir. Bu da gelecekteki deprem-
lerde risk unsuru olarak karşımızda 
durmaktadır. 

Yapı ne demek?

Barınma başta olmak üzere değişik amaçlar için 
yapılmış her türlü mimari binaya “yapı” denir. 

Yapının depreme karşı güvenli yani deprem güvenli 
olması depremlerin felakete dönüşmesini engeller. 
Başka bir ifade ile depremin sonuçlarını yapının gü-
venliği belirler.

1939 yılındaki Erzincan depremi, 1999 Marmara Dep-
remi ve son olarak 2011 yılındaki Van Depremi Tür-
kiye’de yapıların ne denli güvensiz olduğunu ortaya 
koymuştur. 1999 Marmara Depremi’nde TBMM verile-
rine göre 96 bin 796 konut ve 15 bin 939 işyeri yıkıldı 
ya da ağır hasar gördü, 17.480 kişi hayatını kaybetti. 
En yakın tarihli Van Depremi’nde ise 2262 bina enka-
za dönüşürken 601 kişi hayatını kaybetti.

Sıvılaşma Zemin

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2010 yılı 
verilerine göre ülke genelindeki 8 milyon 819 
bin 551 binanın il bazında %40 ile %65’e varan 
oranda güvenli olmadığı belirlenmiştir. %40-%65
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        Depreme dayanıklı yapı nasıl olmalı?

Binaların depreme dayanıklı olması 
için proje ve üretim aşamaları sağ-

lıklı işletilmelidir. Mühendislik ve mi-
marlık disiplinlerinin birlikte çalıştığı 
bu aşamalarda proje yönetmeliklere 
uygun olmalı, inşaat yapılırken projeye 
sadık kalınmalıdır. Proje doğru olsa dahi 
yapı üretimi sırasında beton kalitesi-
nin düşürülmesi, kolon/kiriş gibi ana 
taşıyıcılarda   donatıların yani demirin 
azaltılması gibi yanlış uygulamalar bi-
nayı dayanıksız hale getirir.  Yapı pro-
jesinin yapımından inşaat tamamlana 
kadar gösterilen özen, yapının kalitesi-
ni belirler. Bu noktada en hayati koşul 
planlamadan zemin yapısına, projeden 
inşaata, tüm yapı üretim süreçlerinin 
güvenlik standartlarını-koşullarını sağ-

laması için yerel yönetimler ve ilgili bakanlıklar tara-
fından kamusal olarak denetlenmesidir.

Ülkemizde depreme maruz kalmadan dahi çökme 
ihtimali taşıyan yapılar mevcut. Kolon sürekliliği ol-
mayan, projede olmamasına rağmen fazla kat çıkılan 
veya giriş katında dükkan, atölye vb. faaliyetler yü-
rütülmesi gerekçesiyle kolon kesimi yapılan binalar 
deprem olmasa dahi çökme tehlikesi taşırlar. 

Hatalı Yapı

Zümrüt Apartmanı

Konya Merkez Kerkük Caddesi’ndeki 
11 katlı betonarme yapı olan Zümrüt 
Apartmanı 2 Şubat 2004 tarihinde 
düşey yüklerini yani mevcut ağırlığını 
taşıyamaması sebebiyle çökmüş ve 92 kişi 
yaşamını yitirmiştir. İncelemelerde binanın 
beton kalitesinin düşük, taşıyıcı sistemin 
uygun olmadığı ortaya çıkmıştır.
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Deprem güvenli bir yapı şu şekilde tanımlanmıştır: 

Sık oluşan hafif şiddetteki depremlerde binayı taşı-
yan kolon, kiriş, perde duvarlar gibi ana elemanların 
hasar görmemesi gerekir. Orta şiddetteki deprem-
lerde ana elemanlardaki hasar onarılabilir düzeyde 
kalmalıdır. Şiddetli depremlerde ise yapının kısmen 
ya da tamamen göçmesi önlenmelidir.

Yapılar bu koşulları yerine getirecek biçimde inşa edi-
lebilir, inşa edilmelidir. 

Deprem güvenli yapılar, kentlerin topyekün depre-
me hazır olması koşulu ile planlanmalıdır. Kent, 

ilçe, kasaba, köy gibi yaşam alanları kurulmadan 
önce afet riski ve tehlikesi taşıyan bölgelerin belirlen-
mesi ve riske uygun imar planlarının yapılması dep-
rem güvenliği açısından temeldir. Deprem güvenliği 
kentlerin aynı zamanda deprem sonrası olası ihtiyaç-
ları karşılayacak biçimde planlanmasını da gerektirir.  

Deprem kuşağı altında bulunan her bir yerleşim alanı 
bu ilkeler doğrultusunda planlanırsa, yapı proje ve 
inşa aşamaları kamusal denetim altında üretilirse 
deprem güvenliği sağlanabilir. 

Yapıların ve kentlerin güvenliği ile ilgili düzenlenen 
yasa ve yönetmelikler bütünüyle halkın yaşam gü-
venliği gözetilerek hazırlanmalı, kamusal denetimler-
le yasa ve yönetmeliklere uygun planlanması, proje-
lendirilmesi ve inşa edilmesi  sağlanmalıdır. 

Deprem 
ve Kent2
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Yapı Denetim Yasası

17 Ağustos 99’ Marmara Depremi sonrasında ya-
pıların inşasına dair bazı yasal düzenlemeler 

yapıldı, yönetmelikler çıkarıldı. Bunların başında 4708 
Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun geliyor. Ancak 
yapı inşasının güvenliği için çıkarılan Yapı Denetim 
Kanunu yeni bir denetimsizlik alanı oluşturdu. Ya-
sayla zemin araştırmaları yapıyı yapan müteahhitler-
ce finanse edilen özel yapı denetim şirketlerine bıra-
kıldı. Yani binayı yapan müteahhide binanın üretim 
süreçlerini denetleme yetkisi verildi. Böylelikle Yapı 

Yanma, patlama ya da sızıntı riski taşıyan kimyasalların 
depolandığı, üretimde kullanıldığı tesisler yerleşim alanlarının 
dışında planlanmalıdır, yaşam alanlarıyla iç içe bulunan tesisler 
taşınmalıdır. 17 Ağustos 99’ Marmara Depremi sonrasında Kocaeli 
TÜPRAŞ tesislerinde yangın çıkmış, günlerce söndürülemeyen 
yangın Kocaeli Körfezi ve çevresinde büyük kirliliğe sebep olmuştu.

Planlama Açısından Çarpık Yerleşim / İstanbul
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Denetim Yasası sonrası inşa edilen yapıların güvenli 
olup olmadığı müteahhidin insafına bırakıldı. 

Yapı Denetim Yasası’nın yetersizliği ve yeniden dü-
zenlenmesi gerektiği yıllarca İnşaat Mühendisleri 
Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Ka-
dastro Mühendisleri Odası gibi üyeleri yapı alanında 
çalışan, bilgi ve donanım sahibi olan pek çok meslek 
odası tarafından dile getirildi. Yapı Denetim Yasası 
hala halkın güvenli barınmasını garanti altına alacak 
biçimde düzenlenmiş değil.

Afet Yasası

Depreme dayanıklı olmayan yapılarla dolu kentle-
rimizin güvenli hale geleceği iddia edilerek “kent-

sel dönüşüm” tartışmaları yürütüldü. 2012 yılında 
ülke genelinde kentsel dönüşüm uygulamalarının 
önündeki yasal engelleri kaldırmak ve dönüşümü 
hızlandırmak üzere 6306 Sayılı Afet Riski Altında-
ki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun (Afet 
Yasası) çıkarıldı. Afet Yasası ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’na, belirlediği riskli alanlarda ve ‘yapılaşma 
potansiyeli var’ olarak tanımlanan rezerv alanlarda 
dilediğince planlama ve imara açma yetkisi verildi. 
Bakanlık yasaya dayanarak kentin merkezinde emlak 
değeri yüksek ya da ana ulaşım aksında bulunan bina 
ya da yerleşim alanlarını “riskli” ilan etti. İstanbul 

 99’ Gölcük Depremi sonrasında deprem güvenliği için Doğal 
Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kuruldu. DASK’ta deprem 
sonrası yaraların sarılması, barınma, sağlık vb. yaşamsal 
ihtiyaçların karşılanması için toplanan zorunlu deprem 
vergileri, deprem güvenliğini sağlamak dışındaki amaçlar 
için harcandı. 61. AKP Hükümeti’nin Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek, 2011 yılında  Van Depremi sonrası zorunlu deprem 
vergisi birikimlerinin duble yollara harcandığını açıklamıştı. 
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Tarlabaşı, Sulukule, Fikirtepe; Ankara Dikmen, Ma-
mak; İzmir Karabağlar; Kocaeli Gebze, Afet Yasası ile 
riskli ilan edilen yerler arasında.

Örneğin, İstanbul’un eski surları içinde kalan ve 500 
yıllık bir mahalle olan Sulukule’de halk kentsel dönü-
şümle 45km ötedeki bir yerleşim bölgesine, Taşoluk 
TOKİ konutlarına sürüldü. Sulukule halkı yerleşti-
rildikleri sosyal konutlar için borçlandırıldı. Birçok 
aile ödemeleri yapamadığı için oradan da ayrılmak 
zorunda kaldı. Sulukule’ye ise milyon dolarlık lüks 
konutlar yapıldı.

 

Afet Yasası, uygun zeminde inşa edilmeyen ve dep-
reme dayanıklı olmayan yapıları ortadan kaldırmadı. 
Afet Yasası deprem güvenli kentler inşa etmek ve 
halkın barınma güvenliğini sağlamak üzere hayata 
geçirilmedi. Yasa kent merkezlerinin gelir düzeyleri 
yüksek kesimlerce sahiplenilmesi, yoksul kesimlerin 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın İstanbul’da, Afet 
Yasası’na dayanarak ilan ettiği riskli alanlar ile deprem 
güvenli kentleri hayata geçirmeyi başaran Japonya’nın 
Uluslararası İşbirliği Ajansı’nın (JICA) temel deprem riski 
haritası yüzde 72.9 oranında farklı 

Kentsel dönüşüm

%72.9
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ise yaşadıkları yerlerden sürülmesi amacıyla hayata 
geçiyor. Afet Yasası’ndan sonra kentlerde yapı yo-
ğunluğu arttı. Başka bir ifade ile yasa emlak piyasa-
sının alanını genişletti. Bu sebeple deprem güvenli 
kentlere kavuşmak için Afet Yasası’nın iptali gerek-
mektedir.  

Depremlere karşı güvenli kentler yaratmak dep-
rem sonrası yaşam güvenliğinin sağlanmasını da 

planlamaktır. Deprem ve benzeri acil durumlar için 
Acil Durum Planları’na ihtiyaç vardır. Deprem sonrası 
yaşam güvenliğinin sağlanması, insanlarla birlikte 
tüm canlıların sağlık, su, yemek, barınma gibi temel 
ihtiyaçlarının sistematik bir şekilde karşılanması; 
bina, sokak, ilçe, il ve ülke ölçeğinde ayrı ayrı Acil Du-
rum Planları’yla yapılabilir. 

İstanbul Gaziosmanpaşa’da 2013 yılında Taşlıtarla 
(Karlıtepe) Mezarlığı’nın Afet Yasası çerçevesinde “riskli 
alan” ilan edilmesi yasayı, uygulamayı ve amacı ortaya 
koyan en trajikomik örneklerden biridir. 

Riskli alanlar arasında uyumsuzluk haritası

Acil Durum Planı3
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Deprem gibi doğal afet koşulları için hazırlanan Acil 
Durum Planları özellikle sanayi bölgelerindeki kimya-
sallardan kaynaklı sızıntılara, yangınlara, su baskın-
larına ve bu tehlikelerin yol açtığı kirlilikler nedeniyle 
oluşabilecek salgınlara karşı hazırlıklı olmalıdır.

Acil toplanma alanları

Yerleşim alanlarında, deprem sonrası bir araya 
gelinecek, geçici/süreli toplanılacak,  barınma, 

beslenme, sağlık gibi temel ihtiyaçların karşılandığı 
noktalar bulunmalıdır. Bu noktalara acil toplanma 
alanları denir. Son yıllarda kent merkezlerindeki bir-
çok kent içi kamusal acil toplanma alanı hızla imara 
yani yapılaşmaya açıldı. Bu durum, depremden sağ 
kurtulunsa dahi yaşam güvenliğinin devam ettirile-
meyeceği anlamına geliyor. 

Marmara Bölgesi birim alandaki nüfus yoğunluğuyla 
diğer bölgelere göre daha büyük tehlike altında. İs-
tanbul’da mevcut acil toplanma alanları nüfusun sa-
dece yüzde 16.41’ine geçici barınma imkanı sağlaya-
bilir durumda. Nüfusun büyük çoğunluğunun deprem 
sonrasında geçici olarak nerede barınacağı belli değil.

Eldeki verilere rağmen İstanbul’da, 17 Ağustos 99’ 
Marmara Depremi sonrasında belirlenen 480 acil 
toplanma alanı 2009’da 280’e, 2010’da 240’a, 2014’te 
210’a düşürülerek imara açıldı. Afet toplanma alanı 
olarak ayrılan arazilere AVM ve rezidans projele-
ri yapıldı.  Kocaeli’de Körfez ve Derince ilçelerinde, 
99’depremi sonrasında geçici barınma konutlarının 
yapıldığı alan imara açılarak TOKİ’ye devredildi. Bur-
sa Yeniceabat’ta acil toplanma alanı imara açıldı. 

İstanbul’da, 17 Ağustos 99’ Marmara Depremi son-
rasında afet durumları için 562 cadde ‘1.Derece Acil 
Ulaşım Yolu’ olarak belirlenirken bu yolların %84’ü 
İSPARK’a verilerek otopark yapıldı. 
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Mega projeler ve deprem güvenli kentler

Deprem gerekçesiyle başlatılan kentsel dönüşüm-
ler deprem güvenli kentler yaratmadı. Kamusal 

arazilere el konuldu. Kamu kaynakları deprem gü-
venli kentler yaratmak yerine doğaya, ormanlara, su 
havzalarına, yaşama zarar veren mega projelere akta-
rıldı. 2015 yılında Türkiye’nin gündemindeki 21 mega 
projenin toplam mali büyüklüğü 386,4 milyar TL de-
ğerindedir. Sadece İstanbul’daki 3. Köprü, Kuzey Mar-
mara Otoyolu, 3. Havalimanı ve Kocaeli sınırındaki 
Körfez Geçis Köprüsü’nün maliyeti 95,9 milyar TL’ye 
denk geliyor. İstanbul mega projelerinden 3. Köprü 
4,5 milyar TL’ye, 3. Havalimanı ise 67,9 milyar TL’ye 
mal oluyor. Bu projelerin toplam bütçesi 72.456.000 
TL. Bu bütçe ile İstanbul’da ortalama 80-100 m2 ‘lik 
600-700 bin riskli konut yenilenebilir, rehabilite edile-
bilir, güvenli hale getirilebilir. 

Mega projelere harcanan kaynaklarla deprem güvenli 
kentler kurulabilirdi. 17 Ağustos 99’ Depremi’nden 
bugüne Marmara’da deprem güvenliği sağlanmadığı 
gibi mega projelerle orman alanları, su havzaları yok 
edilerek susuzluk, hava kirliliği, ekolojik yıkım gibi 
yeni felaketlere zemin hazırlandı. 

Türkiye genelinde tüm güvensiz yapıların, TUİK verilerine 
göre 6,5 milyon yapının deprem güvenliğinin sağlanmasının 
maliyeti 784 milyar TL. Bu rakamlar tüm yapıların yıkılıp 
yeniden yapılması üzerinden hesaplanmıştır. Oysa riskli yapı 
analizleri yapıldığı takdirde bazı binalar yıkılıp yenilenmeden 
güçlendirme yöntemi ile depreme dayanıklı yapılara 
dönüştürülebilir. 

784.000.000 TL
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“Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. 
Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini 
önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.” (Anayasa madde 56)

Yukarıdaki anayasa maddesi devlete, kentlerin özelliklerine göre 
çevre şartlarını göz önüne alarak planlamalar yapacağını görev 
olarak vermiştir. Devlet, halkın sağlıklı yaşam hakkının korunma-
sı için tüm fiziki çevreyi sağlıklı, güvenli ve bütünlüklü bir yapıya 
kavuşturmalıdır. Öncelikle afet riski ve tehlikesi taşıyan alanların 
belirlenmesi ve riske uygun imar planlarının yapılması esastır. Hal-
kın güvenli barınma hakkı Anayasa madde 166 ile Devlet’e temel 
bir ödev olarak yüklenmiştir. 

Depreme karşı güvenli barınma hakkının sağlanabilmesi için;

6306 sayılı Afet Yasası iptal edilmelidir. 
Yapıların ve kentlerin güvenliği ile ilgili düzenlenen yasa ve 
yönetmelikler bütünüyle halkın yaşam güvenliği gözetilerek ha-
zırlanmalı, kamusal denetimlerle yasa ve yönetmeliklere uygun 
planlanması, projelendirilmesi ve inşa edilmesi  sağlanmalıdır. 
Kamu kaynakları, mega ölçekli projeler yerine barınma hakkı 
esas alınarak ülke genelindeki yapı stoğunun iyileştirilmesi, 
rehabilite edilmesine aktarılmalıdır.
Ortaya çıkabilecek her türlü yıkıma karşı kamusal Acil Durum 
Planları yapılmalıdır.
Acil toplanma alanları korunmalı, yok edilen alanlar yeniden 
kamuya kazandırılmalıdır. 
İlk olarak yaşamsal öneme sahip hastaneler, okullar, köprüler, 
viyadükler, dolum tesisleri, rafineriler vb. yapılar depreme karşı 
güvenli hale getirilmelidir. 
Herkese deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin 
anlatıldığı “Temel Afet Bilinci Eğitimi” verilmelidir.
Deprem güvenli kentlerin planlanmasına üniversiteler, bilim 
insanları, emek ve meslek örgütleri müdahil olmalı, halk top-
lantılarıyla demokratik bir işleyiş hedeflenmelidir. 

Deprem Gerçeğine Karşı Ne Yapılmalı?4
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