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Deprem Gerçeği Arşivi ve www.deprembilinci.com Projesi 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü  deste-
ği ile Avrasya gazeteciler derneği olarak  ortaklaşa gerçekleştirdi-

ğimiz  deprem gerçeği ile ilgili sosyal sorumluluk projemizi başarı 
ile tamamlayıp yaptığımız çalışmaları www.deprembilinci.com Web 
sayfamıza yükleyerek kamuoyu ve araştırmacıların bilgi ve ilgisine 
sunmuş bulunmaktayız.
Deprem Bilinci sosyal sorumluluk projemiz ile ilgili  projemizin 
amaç ve hedeflerini  özetle sizlerle paylaşmak  istiyorum.

2021 Afet  Eğitim Yılı 
İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılının Türkiye’de ‘‘Afet Eğitim’’ yılı ilan 
edilmesi ve bir deprem ülkesi olmamız gerçeğinden yola çıkarak, 
olabilecek depremler için deprem ve afet bilincinin oluşturulması ve 
depremle ilgili gerekli düzenleme ve önlemlerin alınması çok önem-
li bir olgu olarak karşımıza çıkıyor. Devletimizin aldığı tedbirlerin 
yanısıra Stk’lara da bir o kadar sorumluluk düşmektedir. Dolayısıyla 
depremin değil, düzgün yapılmamış binaların ve tedbirsizlik veya 
afet bilincinin yeterince yerleşmemesi sonucunda oluşabilecek bir 
deprem, afet ile karşı karşıya kaldığımızda çok ciddi sonuçlar doğu-
rabileceğinin  farkına varılması önemli bir durum olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Yapılacak sosyal proje ile afet bilincinin yerleştirilmesi, 
gerekli önlemler ile riskin azaltılması, farkındalık oluşturulması ve 
geçmişten ders alarak gerekli önlemlerin alınması konusunda ortak 
çalışmalar yapılması, toplumsal bilgilendirme ve bu bilincin erken 
yaşlarda yerleşmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

İsmail Kahraman 
Avrasya Gazeteciler Derneği Genel Başkanı 

Önsöz
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PROJE HEDEFLERİ

1. Deprem gerçeğinin her zaman akılda kalması, deprem öncesi,
deprem anı ve sonrası için bireysel bazda alınabilecek olan tedbirle-
rin yerleştirilmesi.
2. Deprem değil çürük binalar öldürür ifadesinde belirtilen çürük
bina kavramının tüm yönleriyle aktarılması.
3. Proje kapsamında belirlenecek pilot okullarda acil hareket, buluş-
ma noktaları ve iletişim ile ilgili seminerler gerçekleştirmek.
4. Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak deprem bilincinin yerleşme-
sine dair çalışmalar yürütmek ve kentsel dönüşüm konularında se-
minerler vermek.
5. Hazırlanacak kısa filmler ve görselleri, yazılı, görsel ve sosyal med-
yada yayınlamak sureti ile olası depremlere karşı bireyleri bilinçlen-
dirmek.
6. “Türkiye Deprem Gerçeği, depreme hazırım bilinçlendirme ve far-
kındalık” adlı belgesel,kısa filmler,kitap vd. faaliyetler ile farkındalık
oluşturmak.
7. Kocaeli ilinin bir deprem bölgesi olması nedeniyle özellikle genç
nesillere farkındalık.
8. Afet gönüllüleri ve gençlerin buluşmasını sağlamak ve farkındalık
oluşturmak,seminerler vermek.

www.deprembilinci.com Web sayfamız ile bu kitapçıkta topladığımız 
deprem gerçeği arşivi tarih araştırmacılarımız ile bilim adamları ve 
akademisyenlerimiz için önemli bir kaynak değeri olduğuna inanı-
yor  başta İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlü-
ğümüz olmak üzere projemize destek olan herkese teşekkür ediyoruz.
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Doğal afetler, günümüz dünyasının baş etmek zorunda olduğu,
insanlık tarihi kadar eski, insanlığın yüzyıllarca çabalayarak 

oluşturduğu değerleri bir anda yok edebilen önemli bir sorunudur. 
Doğal olayı doğal afet haline dönüştüren insan davranışlarının olum-
suzluğudur. Yönetim biliminin gelişmesi, yönetme becerisinin, doğal 
afetlerin bir sistem içerisinde etkilerinin azaltılıp, afetlere hazırlıklı 
olunmasını, nasıl ortadan kaldırılacağı konularında birikim oluştu-
rulmasını sağlaması bakımından önemli olanaklar sunmaktadır. Do-
ğal afetler içerisinde bilinmezli-
ği ve yıkıcı etkisiyle depremler 
etkisi, çok kısa zaman içerisinde 
beklenilmedik ölçülerde zarar 
vermektedir. Tarihte hep var 
olan afetleri dikkate alınmadan, 
sağlıksız, çarpık ve düzensiz 
kentlerin oluşumuna kayıtsız 
kalmak ya da gerekli önlemleri 
almamak, doğal olayı afete dö-
nüştüren en önemli unsurdur.

Afet Ve İlgili Kavramlar

ÖNCESİ VE SONRASI İLE  17 AĞUSTOS 1999
 MARMARA DEPREMİ 
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Doğal afetlerin olması önlenemez 
ise de, olumsuz etkileri, alınacak 
önlemlerle azaltılabilir veya tümüy-
le ortadan kaldırılabilir. Afet zarar-
larının toplumu en az düzeyde et-
kilemesi için etkin bir afet yönetimi 
sisteminin var olması gerekmekte-
dir. Afetin olma olasılığını dikkate 
alıp, zarar azaltma sürecine odaklı 
afet yönetimi sistemi insan canı-
nın ve malının güvencesi olacaktır. 

Afet: Literatüründe birbiriyle karıştırılan bazı kavramla-
ra açıklık getirmekte yarar bulunmaktadır. İngilizce karşılıklarına 
baktığımızda; afet (disaster) ile ilgili olarak aşağıdaki kavramlara 
da rastlanmaktadır. Bunlar; “Emergency (Acil durum), “Contin-
gency” (Beklenmedik olay), “Hazard” (Tehlike), Risk, “Calamity” 
ve “Catastrophe” gibi kavramlardır. Acil Durum (Emergency); Bu 
kavram “ani olarak ortaya çıkan güç durum, yardım veya kurtar-
mayı gerektiren acil durum, beklenmeyen, öngörülemeyen olaylar 
kombinasyonu”nu anlatır. Beklenmedik Olay (Contingency); bu 
kavram, olacağı herkesçe bilinen ancak, beklenmeyen olayları an-
latır. Tehlike; farklı yerleri, farklı zamanlarda tek basına veya diğer 
afetlerle birlikte etkileyebilen doğa olaylarıdır. Bir başka tanım ise 
tehlikenin “doğal ve insan eliyle oluşturulmuş çevremizde insan ya-
şamını etkileyecek olumsuz ve nadir olaylar” olduğunu anlatmakta-
dır. Bununla bağlantılı olarak tehlikelilik durumu insanlardan daha 
çok bir yerleşim yerinin afetler karsısındaki durumunu tanımlamak-
tadır. Tehlikelilik, içinde risk faktörünü de taşıyan bir kavramdır.

ÖNCESİ VE SONRASI İLE  17 AĞUSTOS 1999
 MARMARA DEPREMİ 
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Hasar Görebilirlik; Belli bir kişi veya isan
grubunun afet olayı ile karşılaşması sonucunda ortaya çıkabilecek 
olan hasar görebilirlik durumu, o topluluğun sosyo-ekonomik özel-
likleri ile yakından ilgilidir. Hasar görebilirlik; fiziksel (kötü inşaat-
lar, fazla nüfus, altyapı sistemlerinin yetersizliği, çevresel bozulma), 
sosyal (eğitim yetersizliği, afet yönetimindeki yetersizlikler, göç, 
marjinal grupların varlığı), kültürel (güvenlik kültürünün olmaması, 
kişisel sorumluluk duygusunun gelişmemiş olması, afetler karsısın-
da duyarsızlık), politik (siyasal rant, aşırı merkeziyetçilik, denetim-
siz güç kullanımı, afetler karsısında zayıf kurumsal yapı), ekonomik 
(refahın eşit olmayan bir şekilde dağılması, sigortacılığın yaygın 
olmaması, afet önleme konusunda kaynak ayrılmaması) ve tekno-
lojik (afet önleme konusunda yapısal azaltım araçlarının yokluğu, 
erken uyarı sistemi v.b. olmaması) değişkenlerinin etkisi altındadır.
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Risk ise, belirli bir süre içinde, belir-
li bir tehlikenin risk altında olan be-
lirli bir unsur üzerinde etkisi sonu-
cunda ortaya çıkması beklenen ya 
da tahmin edilen olumsuz sonuçlar 
olarak tanımlanabilir. Kısaca, belli 
bir olayın belli bir büyüklükte mey-
dana gelmesi durumunda ulaşıla-
cak kayıpların toplamıdır. Afetin 
olası boyutları, afet riski ile doğru-
dan bağlantılıdır. Risk kavramının 
başlıca unsurları; afet tehlikesinin 
oluşma olasılığı, afete maruz kalan 
insan yapısı ve unsurların dağılımı 
bu sayılan unsurların afetten ne de-
rece etkilendiklerini belirleyen özel-
lik ve hasar görebilirlik düzeyidir.

Doğal afetlerde risk yöneti-
mi, yerleşim yerlerinin afetler 
karsısında daha dirençli olma-
larını sağlamak amacıyla, ola-
sı afetler öncesinde yerleşim 
yerinin risk düzeyini belirle-
mek, bunları azaltacak veya 
ortadan kaldıracak önlemleri 
geliştirmek olarak ifade edile-
bilir. Afet yönetimi kavramı da 
çoğunlukla afete müdahale ile 
karıştırılmaktadır. Genel ka-
bul görmüş uluslararası tanıma 
göre afet yönetimi; afetlerin 
önlenmesi ve zarlarının azal-
tılması, afetlere karsı hazırlık-
lı olunması, afet anında hızlı, 
etkili bir arama kurtarma, ilk-
yardım, geçici barınma ve ye-
niden yapım çalışmalarının 
yürütülebilmesi için, toplumun 
tüm olanak ve kaynaklarının 
akılcı biçimde kullanılması-
nı ve yönetilmesini gerekti-
ren, çok genel bir kavramdır.
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Bütün bu bilgiler ışığında; “afet” olgusu, gerek yönetilen gerekse 
yöneten konumundaki bütün bireyleri derinden etkilemektedir. Bu 
nedenle afetlerin yönetimi (disaster management), diğer yönetsel ça-
lışmalarla karşılaştırıldığında, yaşamsal önem taşıyan, küçük hata-
ların bile önemli miktarda can ve mal kayıplarına yol açabildiği bir 
çalışmalar bütünüdür. Bir afet ile karşılaşıldığında ortaya çıkan so-
runlarla nasıl basa çıkılacağı o an düşünülerek bulunamaz. Arama ve 
kurtarma, ilk yardım, tasıma (nakil), haberleşme, malzeme akısı ile 
örgütlenme ç a l ı ş -
malarının mutlaka 
ö n c e d e n planlan-
ması gere- kir.

Bu düzen- l e m e d e 
görev üstlenecek her birey nerede, ne zaman, ne yapacağını önce-
den çok iyi bilmek zorundadır. Aksi takdirde düzen ve işbirliği ye-
rine bir kargaşa ortamı ortaya çıkar ve yapılması gerekenler gecikir. 
Dünya gündemini sürekli meşgul eden afetler, literatürde bazı ayı-
rımlara tabi tutulmaktadır. Bunlardan ilki “doğal afetler (depremler, 
volkanlar, çığlar, seller, heyelanlar v.b.), teknolojik afetler (nükleer 
kazalar, savaşlar, kimyasal kazalar, yangınlar, çevre felaketleri, te-
rörizm)” şeklindeki ayırımdır. Bu ayırımdan farklı olarak köken-
lerine göre “jeolojik (depremler, volkanlar, zemin oturmaları, çök-
meler ve sıvılaşmalar, kaya düşmeleri), meteorolojik (su baskını), 
insan kaynaklı afetler (patlamalar, kimyasal kazalar, yangınlar, sa-
vaşlar vb.), ve “doğal afetler, yapay afetler,” “ani oluşanlar (deprem-
ler), yavaş oluşanlar (heyelanlar)” gibi ayırımlar da söz konusudur.
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Yerkürenin katı görünen dış kıs-
mı aslında birbirinden bağımsız 
ve hareketli levhalardan oluşmak-
tadır. Dünyanın oluşmaya başla-
dığı ilk günden bu yana sürekli 
hareket halinde oldukları bilinen 
levhaların birbirlerine yakınlaş-
maları, çarpışmaları veya birbir-
lerinin altına girmeleri durumun-
da yerkabuğu üzerinde kırılmalar 
oluşmaktadır. Yerkabuğu içindeki 
kırılmalar nedeniyle ani olarak 
ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar 
halinde yayılarak geçtikleri ortam-
ları ve yer yüzeyini sarsma olayına 
deprem denir. Başka bir tanımla, 
fayların oluşmasında yer kabuğun-
daki sıkışma ve genişleme kuvvet-
leri en önemli rolü oynamaktadır.

Deprem Nedir
Nasıl Meydana Gelir ¿

Bu tür kuvvetler kırıklar boyunca kaya kütlelerini hareket ettirmekte-
dir. Ancak kaya kütleleri hareket ettirilemediği bazı bölümlerde yoğun 
bir enerji birikmesine neden olmaktadır. Yerin derinliklerinde biriken 
enerjinin, sonuçta bir şekilde boşalması gerekmekte olup, bu enerji-
nin sırasında yer sarsıntıları (depremler) olmaktadır. Kısaca deprem 
yerküre içerisinde fay düzlemi olarak tanımlanan kırıklar üzerinde 
biriken enerjinin aniden boşalması sonucunda gelişen bir olgudur.
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Depremin yer kabuğu üzerinde 
meydana getirdiği olaylar, yer 
hareketlerinin değişmesi, yer 
sarsıntısı, toprak kayması ve ya-
yılması, eğimlerde sağlamlık so-
runu, çökme veya sıkışma, kara 
hareketleri, yüzeysel kırılma ve 
kırılma kaynaklı zemin kopma-
sı, su altında deprem kaynaklı 
büyük deniz dalgaları, su seviye-
sinde ritmik değişiklikler, yük-
sek zemin suyu oluşturmasıdır. 
Bununla birlikte, deprem son-
rasında yangın, yer kaymaları, 
büyük dalgalar (tsunami) ve en-
düstriyel tehlikeler de meydana 
gelme olasılığı bulunmaktadır.

Depremin Oluş Nedenleri Ve Türleri

Yerkabuğunu oluşturan levhaların birbirine sürtündükleri, bir-
birlerini sıkıştırdıkları, birbirlerinin üstüne çıktıkları ya da altı-
na girdikleri bu levhaların sınırları dünyada depremlerin olduk-
ları yerler olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bölgelere deprem 
bölgeleri denmektedir. Dünyada olan depremlerin büyük çoğun-
luğunun bu levhaların birbirlerini zorladıkları levha sınırların-
da, dar kuşaklar üzerinde yoğunlaştığı gözlenmektedir. En çok 
deprem olan bölgeler (deprem kuşakları), kırmızıyla işaretlenmiş 
bölgelerdir. Bu bölgelerin aynı zamanda levha sınırlarında oldu-
ğu da gözlenmektedir. Yerkabuğunda iki levha arasındaki sınır-
da, levhaları birbirine göre hareket ettirmeye çalışan zorlanmalar 
olmaktadır. Ancak ara yüzeylerdeki pürüzler nedeniyle harekete 
karşı koyan bir sürtünme kuvveti vardır. Bu kuvvet hareketi zorlar.
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Ancak bu zorlanma altında iki levhanın ara yüzeyine yakın kayaç-
larda şekil değiştirmeler olur. Ara yüzeyin her iki yanındaki levha-
ları hareket ettirmek için yıllarca biriken zorlanma, bir gün aradaki 
sürtünme kuvvetini aşan miktarlara ulaşınca, kayaçlar ara yüzey 
boyunca birbirlerinden sıyrılıp hareket ederler ve bu ani hareket bir 
depremi oluşturur. 

Deprem kuşakları şematik gösterimi

FAYLAR:Bir deprem sonrasında arazinin kırılma ve yırtılması
sonucunda oluşan, genelde  yerkabuğu üzerinde gözlenebilen arazi 
deformasyonları fay olarak isimlendirilir. Faylar genellikle hareket 
yönlerine  göre adlandırılırlar. Daha çok yatay hareket sonucu mey-
dana gelen  faylara Doğrultu Atımlı Fay denir. Fayın oluşturduğu iki 
ayrı bloğun birbirlerine göreli olarak sağa veya sola hareketlerinden 
de bahsedilebilir ki bunlar sağ veya sol yönlü doğrultulu atımlı faya 
bir örnektir.
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TÜRKİYE’NİN  DEPREMSELLİĞİ

Türkiye’de tarihsel depremlerin çoğunun yeterli ve güvenilir kaydı
yoktur. Bununla birlikte 1168 ve 1784 yılları arasında oluşan 6 

yıkıcı depremdeki toplam can kaybı 82 000 dolayındadır. Türkiye’nin 
depremselliği üzerine yapılan incelemelerden, her yıl en az bir defa 
hasar yapan şiddetli bir depremin ve ortalama olarak 5 yılda bir defa 
büyük depremlerin meydana geldiği görülmektedir. Meksika, Ameri-
ka Birleşik Devletleri, Çin, Japonya, Filipinler, Endonezya, Hindistan, 
Pakistan, İran, Yunanistan, İtalya gibi ülkeler de aynı sorunu yaşamak-
tadır. Ancak bu ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Japonya 
ve İtalya’da, depremin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için yapılan ça-
lışmalar ve bu konuya yönelik yapılaşma ve kurumlaşmalar göz önü-
ne alındığında, Türkiye’nin bu konuda eksiklikleri bulunmaktadır.
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Genel olarak depremlerin yol açtığı can kaybı ve hasarın derecesi şu 
etkenlere bağlıdır:

1. Depremin büyüklüğü

2. Depremin odak derinliği

3. Depremin süresi

4. Deprem odağına olan uzaklık

5. Depremin oluş zamanı

6. Nüfus yoğunluğu

7. Yapı tekniği, kullanılan malzeme türü ve
kalitesi

8. Deprem alanının jeolojisi

9. Deprem bölgesindeki toplumun deprem ko-
nusundaki bilinci

10. Deprem konusunda kurumlaşma ve yönetim
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Türkiye, yeryüzünün en önemli deprem kuşaklarından biri olan Ak-
deniz, Alp Himalaya Deprem Kuşağı’nın üzerinde yer almaktadır. Bu 
tektonik yapısı itibariyle ülkemizde can ve mal kaybına neden olan 
depremlere sıkça rastlanmaktadır. 

Anadolu levhasının batıya kayışının mekanizması

Türkiye’nin neo-tektonik haritası, aktif faylar ve 
levha hareketleri:
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Türkiye’nin neo-tektonik haritası, aktif faylar ve 
levha hareketleri:

Son iki bin yıllık istatistiklere göre, 
Türkiye yaklaşık 1,1 yılda yıkıcı bir 
depremin meydana geldiği bir ülke 
olarak risk sıralamasında dünya-
da ilk sırada yer almaktadır. Tür-
kiye’nin % 96’sı, nüfusun % 95’i 
deprem tehlikesi ile karşı karşıya-
dır. 1903-1990 yılları arasında ülke-
miz 54 yıkıcı depremle sarsılmıştır.
Deprem tehlikesi ve yıkımları açı-
sından ülkenin büyük bir kısmı dep-
remle iç içe yaşamak zorundadır. 
Doğu Anadolu’daki depremlerin çoğunun, seyrek oluşmasına rağ-
men yıkıcı oldukları gözlenmektedir(1939 Erzincan, 1966 Varto, 
1971 Bingöl, 1976 Çaldıran, 1983 Narman-Horasan, 1992 Erzincan). 
Doğu Anadolu Bölgesi ve çevresi geçmişte ve günümüzde oldukça 
yıkıcı depremlerin odaklandığı bir takım fay kuşaklarının çevre-
lediği, etkinliğin yoğunlaştığı bir kuşak içerisinde yer almaktadır. 
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Kuzey Anadolu Fayı (Doğu Marmara ve Düzce Depremleri 1999), 
Doğu Anadolu Fayı ve diğer bazı küçük ölçekli fayların bulunduğu 
bölgeler risk altındadır.
Türkiye’deki nüfus değişim hızı incelendiğinde, risk altında bulunan 
bölgelerdeki nüfusun oransal olarak daha hızlı arttığı görülmekte-
dir. Marmara ve Ege Bölgesi’nin nüfus artışı, hızlı kentleşme ve sa-
nayileşmeden dolayı diğer bölgelere göre daha fazla olmaktadır. Bu 
bölgelerde depremlerin meydana getirdiği can ve mal kayıpları, her 
geçen yıl biraz daha artmaktadır. Her geçen gün daha fazla insanın 
deprem riski altında kaldığı söylenebilir.
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Marmara ve Ege Bölgeleri’nin 
% 95’i 1. Derece Deprem Böl-
gesi’nde yer almakta ve nü-
fus yoğunluğu da oldukça 
yüksektir. Bu veriler ışığında 
Marmara ve Ege Bölgesi’nin 
deprem açısından en riskli böl-
geler olduğu ortaya çıkmaktadır.

Doğu Anadolu Bölgesi ise en fazla 
1. ve 2. dereceli bölgeye sahiptir.
Fakat nüfus yoğunluğu bu bölge-
de çok düşük olduğundan burası
ikinci riskli bölge olmaktadır. En
az risk altında bulunan bölge ise
Güney Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

21
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Türkiye’de sanayi tesislerinin ve barajların deprem bölgelerindeki 
dağılımı, önemli sanayi merkezlerinin % 98,3’ünün ve barajların % 
91,6’sının ilk dört deprem bölgesinde yerleştiği görülür.

Jeolojik yapı, tektonik durum ve sismisite özellikle-
ri dikkate alınarak, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

tarafından 1996 yılında hazırlanan Türkiye Deprem 
Bölgeleri çalışmasında Türkiye, sismik risk açısından 
5 bölgeye ayrılmıştır. Bunlardan 1., 2., 3. ve 4. Dere-
ce Deprem Bölgeleri sismik açıdan en riskli bölgeler 

olarak kabul edilmiştir. Bu çalışmaya ve 1997 nüfus sayımı sonuç-
larına göre Türkiye’nin toplam yüzey alanının % 96’sı riskli bölgede 
yer almakta ve toplam nüfusunun % 95’i ise deprem tehlikesi altında 
yaşamaktadır. 17.Ağustos.1999 Doğu Marmara Depreminde çeşit-
li şekillerde hasara ve kayıplara uğrayan illerin çoğunluğu, deprem 
bölgesi olarak 1. derece deprem bölgesi içinde yer almakta ve toplam 
60 000 km.² alanın bu depremden etkilendiği belirtilmektedir.  
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Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasının Tablosu:

Yürürlükte olan deprem bölgeleri haritasına göre deprem bölgeleri-
nin derecelerine göre gösterdikleri alan, nüfusve yerleşim merkezle-
ri dağılımları:

Bu tablo 2005 yılına aittir
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Türkİye’dekİ Depremlerde Meydana Gelen 
Hasarların Nedensellİklerİ

Türkiye, deprem kuşağında olmasına ve 
her 30 senede bir büyük, yıkıcı deprem-
le meydana gelmesine rağmen gereken 
önlemler alınmamaktadır. Türkiye’de-
ki depremlerde meydana gelen yıkım 
ve hasarların ortak nedenleri şunlardır

a) Hasara uğrayan yerleşim alanlarının ortak özelliği, su tabla-
sının sığ olduğu zayıf alüvyal zeminler üzerinde kurulmuş ol-
malarıdır. Bu tür ortamlarda deprem dalgaları zemin tara-
fından büyütülerek yapılara iletilmiş, ayrıca sıvılaşma, yanal
yayılma vb. gibi olumsuz zemin davranışları da gelişmiştir. Dola-
yısıyla en önemli faktörlerin başında, jeolojik özelliklerin ve ze-
min koşullarının göz ardı edilerek yerleşime gidilmesi gelmektedir,
b) Jeolojik yapı, diğer bir ifadeyle depremin kaynağı olan çok sayıda-
ki diri fayların konumları dikkate alınmadan ve gerekli önlemlerden
yoksun şekilde bu faylar üzerinde ya da bu fayları da içeren kuşak-
lar boyunca yoğun bir yapılaşmaya gidilmesi, depremlerdeki yıkım
ve hasarların artması üzerinde rol oynayan önemli bir faktördür,
c) İnşaatlarda düşük kaliteli yapı malzemesi (deniz kumu) kullanıl-
ması ve kötü işçilik,
d) Depreme duyarlı bölgelerde temel tipinin zemin türü ve zemin
davranışı dikkate alınmaksızın seçilmesi,
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e) Yapıların taşıyıcı sistemlerinin bağlantılarının, yapı yönetmelik-
lerine uygun olmaması,
f) Binaların giriş veya zemin katlarında yer kazanmak amacıyla bazı
kolonların kesilerek yumuşak katların oluşturulması.
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Sayılan bu nedenselliklerden de anlaşılacağı gibi, aslında deprem-
lerin veya jeolojik nedenli afetlerin oluşturdukları risklerin yanın-
da, bunlara dikkat edilmeden meydana gelen yapılaşmalar tehlikeyi 
daha fazla arttırmaktadır. 1900 yılından bu yana Türkiye’de meydana 
gelen depremlerde yaklaşık, 500.000 yapı yıkılmıştır. Özellikle geliş-
mekte olan ülkelerin ekonomilerine önemli darbeler indiren deprem 
afeti, birçok sosyal ve ekonomik sorunları da birlikte getirmektedir
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17 Ağustos 1999 Marmara 
Depreminin Sismik Özellikleri
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Kuzey Anadolu Fayının batı kesiminde 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 
tarihlerinde büyüklüğü 7’nin üzerinde iki deprem meydana
 gelmiştir.

İkinci deprem Düzce bölgesin-
de olmuş ve ilk depremin etkisi 
ile meydana gelmiştir.

İlk deprem Marmara bölgesinde ol-
muş ve Yalova-Düzce arasında ka-
lan geniş bir kesimi etkilemiştir.

Ancak ikinci deprem ilk depremin artçı şoku değildir, zira 
ilk depremde kırılmayan bir bölümde, yeni bir fay kırılma-
sıyla olmuştur. Her iki depremde kırılan faylar bölgenin 
uzay fotoğrafı üzerine işlenmiştir. Kuzey Anadolu Fayında 
tarihte bu kadar yakın arayla büyüklüğü 7 ‘nin üzerinde iki 
deprem arka arkaya meydana gelmemiştir. İki depremin sis-
molojik özellikleri ayrı bölümler halinde irdelenecektir.
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi

Marmara depremi 17 Ağustos 1999 tarihinde, yerel saatle 
03.02’de (00:01:38.56 GMT) meydana gelmiştir. Depre-
min dışmerkez koordinatları 40.70 N ve 29.99 E’dir. Dep-
rem dış merkezi İzmit Körfezi’nin doğu ucunda, Gölcük 
yakınlarındadır. Deprem merkezinin derinliği 17 km’dir.

03:02

Depremin büyüklüğü farklı ölçüm teknikleri kullanarak hesaplanmıştır.

Bünye dalgası büyüklüğü: mb = 6.3
Yüzey dalgası büyüklüğü: Ms = 7.8
Moment büyüklüğü: Mw = 7.4

Bu ölçüm teknikleri içinde Marmara depremi büyüklüğüne en uy-
gun olanı moment büyüklüğüdür. Dolayısıyla depremin büyüklüğü 
7.4 olarak kesinlik kazanmıştır. Marmara depremi Kuzey Anadolu 
Fayı üzerinde 1939 Erzincan depreminden sonraki ikinci büyük 
deprem olarak kabul edilebilir. Depremin sismik momenti USGS ta-
rafından 1.4x1020 olarak açıklanmıştır. 
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17 Ağustos 1999 tarihinde merkez üssü Gölcük olarak gerçekleş-
miş olan deprem 7.4 şiddetinde 45-50 saniyede Karamürsel, De-
ğirmendere, Yalova, Adapazarı, Kocaeli, Darıca, Düzce, Bolu ve 
İstanbul’u kapsayan çok geniş bir alanı (yaklaşık 64.000 km2) et-
kilemiştir. Ulusça hepimizi derinden ve çok yönlü olarak etki-
leyen deprem “Marmara Depremi” olarak adlandırılmaktadır.

17 Ağustos depreminde kırılan fay 
bölümlerinin doğu ve batı uzantı-
larında gerilmelerin arttığı düşü-
nülmektedir. Bu durumda doğuda 
Düzce fayında ve batıda Marmara 
içindeki faylarda deprem riskinin art-
tığı varsayılabilir. Nitekim 12 Kasım 
1999 Düzce depremi, 17 Ağustos 
Marmara depremi tarafından tetik-
lenen bir fay kırılmasıdır. Marmara 
içindeki fayların belirsizliği ise bu-
rada bir tahmin yapmayı zorlaştır-
maktadır. Marmara içindeki fayların 
belirsizliğine rağmen burada olabile-
cek bir depremin İstanbul’da tehlike 
yaratması bu hususu güncel kılmıştır. 
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17 Ağustos depreminden sonra sıranın Marmara 
faylarına, dolayısıyla İstanbul’a yakın bir depreme 
gelmiş olma ihtimali spekülasyonlara yol açmıştır. 
Pek çok yer bilimci Marmara faylarındaki veri eksik-
liğini ve sismoloji bilimindeki belirsizlikleri göz önü-
ne almadan geleceğe yönelik deprem tahminlerinde 

bulunmaya başlamışlardır. Çoğunlukla birbiriyle çelişen ve kaba 
hipotezlerden öteye geçmeyen bu varsayımlar İstanbul ve Marmara 
civarında yaşayan halkta sürekli endişe oluşmasına neden olmuştur.

17 Ağustos depreminde 17.480 kişi

hayatını kaybetmiş, 43.953 kişi de ya-

ralanmıştır. Bu depremden sağ kur-

tulanlardan 505’i ise sakat kalmıştır.

Depremin bina ve işyeri üzerindeki

tahribatı da ağır olmuş ve hasar tes-

pit çalışmalarına göre yıkık ve hasar-

lı konut sayısı 244.383’e ulaşmıştır.
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17 Ağustos 1999 depreminden sonra bölgede çok sayıda artçı şok mey-
dana gelmiştir Bunlardan iki tanesinin büyüklüğü 5.0’in üzerindedir 
ve hasarlı yapılarda hasarın artmasına, hatta bazı binaların yıkılmasına 
ve ölüme sebep olmuştur. İlk büyük artçı şok ana şoktan iki gün sonra 
Gemlik’te 5.1 büyüklüğünde, ikinci ve en büyük artçı şok ise deprem-
den yaklaşık bir ay sonra 13 Eylül 1999’da Kocaeli’nde5.7 büyüklü-
ğünde ölçülmüştür. Ancak Gemlik’te kaydedilen deprem kırılan fayın 
dışında olduğundan bağımsız bir deprem olarak da tanımlanabilir.
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Marmara Depremİ Sonrasında Sİvİl Toplum 
Kuruluşlarının Rolü

Marmara Depremi, ülkemizin geç-
tiğimiz yüzyılda yasadığı en büyük 
doğal afetlerin basında gelmektedir. 
Bölgenin ülke ekonomisi ve toplum-
sal yaşamındaki yeri, depremin etki-
sinin bütün yurtta etkili bir şekilde 
hissedilmesine neden olmuş, oluşan 
kayıplarla uzun yıllar bu etkisini sür-
dürecektir. Depremin olası olduğu 
bilinmesine karşın alınmayan önlem-
ler, çarpık kentleşme, kalitesiz yapı-
laşma bu kayıpların bas aktörleridir.

Öncelikli olarak sivil toplum kuruluşlarının “gönüllük” esasına da-
yandığını, üyelerinin “gönüllü” kişilerden oluştuğunu söylemek 
mümkündür. Yani sivil toplum kuruluşları içerisinde aktif görevler-
de bulunan bireyler, kendi denetimleri altındaki özel alanlardan, sa-
hip oldukları bilgi, beceri ve deneyimleri, yine kendi istekleri ile bu 
kuruluşların bünyesine taşırlar.
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Bu yapılar içerisinde “rıza” 
önemli bir yer teşkil etmekte-
dir. Ancak belirli bir mesleği 
yapabilmek için üye olması 
zorunlu hale gelen örgütlen-
melerde (meslek odaları gibi) 
tam gönüllülükten söz etmek 
mümkün değildir.  Sivil toplum 
kuruluşlarının ortak amacı, 
hizmetleri sırasında toplumsal 
ihtiyaçlara verirken kar elde 
etme amaçlarının olmamasıdır.                                              

17 Ağustos 1999’da Marmara 
Bölgesi’nde, oldukça geniş bir 
alanda etkili olan, şiddetli bir 
deprem yaşanmıştır. Deprem, 
on binlerce insanın ölümüne 
yüzbinlerce insanın da sakat, 
evsiz ve işsiz kalmasına neden 
olmuştur. Yerleşim bölgeleri 
içlerindeki konut, okul hasta-
ne, işyeri, fabrika vs. ile birlikte 
adeta enkaz altında kalmıştır. 
Hasarın ekonomik ve sosyal bo-
yutu yetkililer tarafından uzun 
süre tespit edilememiş ve uzun 
süre kamuoyuna bu konuda net 
bir açıklama yapılamamıştır.
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İlgili devlet kurumlarının ve ye-
rel yönetimlerin önceden hazır-
lanmış bir afet planlarının ol-
mayışının bölgedeki kurtarma 
çalışmalarında ve gelen yardımla-
rın organizasyonunda ciddi eksik-
liklere ve problemlere neden oldu-
ğu gözlemlenmiştir. Depremin ilk 
gününden itibaren medyaya yan-
sıyan haberlere göre, çok sayıda 
gönüllünün ve STK’nın devlet ku-
rum ve kuruluşlarından önce dep-
rem bölgesine giderek, kurtarma 
çalışmalarına ve yardım faaliyet-
lerine başladıkları tespit edilmiş-
tir. Depremin üçüncü gününden 
itibaren başta İstanbul olmak üze-
re, Ankara, İzmir, Bursa gibi bü-
yük şehirlerin yanı sıra, depremde 
hasar almamış civar illerden, il-
çelerden ve köylerden çok sayıda 
gönüllü, yerel ve mahalli örgütler 
ve sivil toplum kuruluşları elle-
rindeki olanaklarla yardım etmek 
üzere bölgeye gelmiş ve özellik-
le ilk bir hafta yakın tarihimiz-
de benzerine rastlanması güç bir 
dayanışma örneği sergilemişler-
dir. Ayrıca felaketin boyutlarının 
medyada gözler önüne serilmesi-
nin hemen ardından, uluslarara-
sı yardım kuruluşlarından ve dış 
devletlerden de yardım ve destek-
ler bölgeye ulaşmaya başlamıştır. 
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Deprem  Sonrasında  Yaşanan  Konut  Sorunu

Ülkemizde doğal afetlerle çok sık karşılaşılmakta ve sonucunda yük-
sek bedeller ödenmektedir. Gerekli yasal, idari ve teknik koşulların 
yeterince sağlanmaması ve bilinç eksikliği, afet afet zararlarını daha 
da arttırmaktadır. Afet sonrasında ortaya çıkan en önemli sorun-
lardan bir de, hiç şüphesiz barınma sorunudur. Amaç, toplumsal 
ihtiyaçlara cevap veren bir yerleşim yaratmaktır. Nitelikli konut ve 
yerleşim birimlerinin oluşumu ise, bu süreçte yer alan katılımcıların 
koordinasyonuna bağlıdır. Depremler de barınma sorunu oluşturan 
afetler içerisinde yer almaktadır. Deprem, her şeyden önce insa-
ni sorunlar ortaya çıkarmaktadır. Malın harap olmasının ötesinde, 
beklenmeyen ani can kayıplarının çevrede yarattığı moral çökün-
tüsü ise kaçımılmaz bir panik yaratmaktadır. Depremin en önemli 
etkisi konutlar üzerinde görülmektedir. Çok sayıda konutun yıkıl-
ması veya ağır hasar görmesi sonucu, bu konutlarda yaşayan ailelere, 
hızla yeniden barınak sağlaması zorunluluğunu ortaya çıkmaktadır.
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Deprem sonrasında hasar tespiti çalışmalarının sonuçlan-
dırılmasının ardından Bakanlar Kurulu, barınma soru-
nunun giderilmesi için çadır, prefabrik ve kalıcı konutla-
rı kapsayan üç aşamalı planın devreye sokulması kararını 
almıştır. Bu arada, depremden zarar gören insanlara binalarının ha-
sar görme durumuna göre çeşitli yardım hizmetleri sunulmuştur.

Birinci aşama: “Evlerini kaybedenler için çadır 
dağıtılması ve çadır kentleri kurulması.”

İkinci aşama: “Yağmura ve soğuğa karşı daya-
nıklı daha gelişmiş çadır ve prefabrike konutla-
rın kurulması.”

Üçüncü aşama: “Kalıcı konutların en süratli 
biçimde tamamlanmasıdır.”   
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Depremzedelere Barınmak İçin Verilen Çadırlar

Barınma ihtiyacının en pratik şekilde giderilmesinde büyük öne-
me sahip olan ekipman çadırdır. Çeşitli yerlerde, binlerce kişiyi, 
birkaç saat içinde barındırabilmeye uygun bir barınak sisteminin 
gerçekleşmesinin zor- luğu göz önüne alınırsa; 
en çok kullanılan ba- rınak tipinin çadır 
olması doğal karşı- lanmalıdır. Çadır, 
doğal olarak birçok önemli gereksinimi 
karşılamamaktadır. Ancak buna rağmen 
çadırlar, kolayca de- polanabilir, nakledi-
lebilir, çabuk kurulabilir, kurulmasında ise özel bir 
gerece ihtiyaç duyulmaz ve uygun iklimlerde çeşitli durumlara karşı 
koruma sağlar. Bunun yanında deprem sonrası veya başka şiddetli 
depremler için emniyetlidir. Her koşula adapte edilebilmektedir ve 
önemlisi de maliyeti düşüktür.

17 Ağustos depreminin hemen sonrasında geçici barınma ama-
cıyla Kızılay ve diğer kurum ve kuruluşların elindeki mevcut ça-
dır stokları depremzedelere dağıtılmıştır. Başbakanlık tarafından 
sağlanan olanaklarla Dışişleri Bakanlığı’nca ilk etapta 23.288 çadır 
satın alınarak depremzedelerin kullanımına sunulmuştur. Böyle-
ce stoklar hibe yolu ile gelen çadırlar ve iç-dış kaynaklardan sağ-
lanan 113.924 çadır deprem bölgesine gönderilmiştir. Deprem-
zedelere bireysel olarak dağıtılan çadırların yanı sıra; gıda, giyim 
ve sağlık gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve hizmetlerin daha 
düzenli yürütülebilmesi amacıyla idare, ulaşım, altyapı, güvenlik 
hizmetleri de dikkate alınarak İçişleri Bakanlığı’nın Çadırkent Yö-
netimine İlişkin Yönergesi çerçevesinde çadırkentler kurulmuştur.
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Başlangıçta 139 olan çadırkent sayısı, sınırlı sayıda çadırın bu-
lunduğu çadırkentlerin bazılarının birleştirilmesi ile Ko-
caeli’de (Gölcük dahil) 47, Sakarya’da 33, Yalova’da 10, Bo-
lu’da 30 ve İstanbul’da 1 olmak üzere 121’e düşürülmüştür. 
Çadırkentlerdeki toplam 28.286 çadırda 120.726 kişi iskan edilmiş-
tir. Dağıtılan çadırların illerine ve kaynağına göre dağılım tablosu:

-Dışişleri bakanlığı tarafından sağlanan toplam çadır sayısı 23.288 olup 7.806’sı
yabancı ülkelerden gelen çadırlar içinde yer almaktadır

-Kolaylık çadırlarının dağılım tablosu:
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Bu çadırların yanı sıra yaklaşan kış koşulları göz önüne alına-
rak; hibe şeklinde İsveç’ten gelen 5.500, Uluslararası Kızılay ve 
Kızılhaç Federasyonu kanalı ile gelen 2.372 kışlık çadır ile YSK 
tarafından sağlanan 1.250 kışlık çadır yanında Dışişleri Bakan-
lığı’nca yine Başbakanlık tarafından sağlanan olanaklarla 23.268 
kışlık çadır satın alınmış ve depremzedelerin kullanımına sunul-
muştur. Kışlık çadırların illere ve kaynağa göre dağılım tablosu:

-İsveç Silahlı Kuvvetlerinden hibedir.
-Bağıştır.

Depremin bina ve işyeri üzerindeki tahribatı da ağır olmuş ve hasar tespit 
çalışmalarına göre yıkık ve hasarlı konut sayısı 244.383’e ulaşmıştır. Dep-
rem sonrası illerde meydana gelen konut hasarlarının tablosu:
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Depremzedelere Barınmak İçİn Verİlen 
Prefabrİk  Konutlar

Geçici iskana yönelik yer seçimi çalışmalarında; Valilikler, Bayın-
dırlık ve İskan Müdürlükleri ve ilgili Belediler ile birlikte arazi bü-
yüklüğü, yerleşim merkezine uzaklık ve konum, mülkiyet durumu 
(öncelikle kamu arazisi olması), altyapı yapısı, kullanım ve taşkın 
durumu ve zemin suyu kriterleri dikkate alınmıştır. Yapımı planla-
nan prefabrik konut sayısının belirlenmesi amacıyla Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından ortaklaşa 
bir anket çalışması yapılmış ve bu çalışma sonucu 26.000 prefabrik 
konutun yapına karar verilmiştir. Bu sayı özel sektör ve dış ülkele-
rin yaptıkları hibe prefabrik konutlarla birlikte 32.000’e ulaşmıştır.
Konutlar için Kocaeli ilinde 14 bölge, Sakarya ilinde 10 bölge, Yalova 
ilinde 13 bölge, Düzce ilinde 9 bölge saptanmıştır. Belirlenen alanlar-
da İller Bankası tarafından altyapıların hızla tamamlanmasının ardın-
dan Eylül sonlarında ihale yapılmıştır. Söz konusu prefabrik konutlar 
planlandığı gibi 30 Kasım tarihi itibariyle tamamlanarak İl Valilikle-
rine teslim edilmiştir. Valiliklere teslim edilen konutların, kendi ko-
nutları yıkık, ağır veya orta hasarlı olan depremzedelere dağıtılması 
sağlanmıştır.Prefabrik konut alanlarında çevre düzenlemeleri ve 
sosyal tesisler de yapılarak depremzedelerin hizmetine sunulmuştur.
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Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, konutların 30 metrekare olan ikiz evler 
şeklinde planlamasını uygun bulmuştur. Konutlarda bir yatak odası, 
bir oturma odası, WC ve banyo bulunacaktır. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından yaptırılan 30 metrekarelik prefabrik konutların 
bedeli su basmanı dahil 1 milyar 500 milyon TL., su basmanı hariç 1 
milyar 350 milyon TL’dir. Bu miktara sosyal ve teknik donatılar dahil 
değildir. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, konutların maliyetinin biraz 
yüksek olduğunu, ancak bu konutların daha sonra sökülüp başka iş-
lerde, örneğin iç göç yaşanan Diyarbakır, Şanlıurfa gibi illerde ya da 
benzer felaketlerde kullanabileceğini belirtmiştir. Prefabrik konutla-
rın yapımı içini gerekli olan para, Afet Fonu’ndan karşılanacaktır.

-Prefabrik konut durumu ile ilgili tablo (Bakanlıkça yapılan):
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-Prefabrik konut durumu ile ilgili tablo (Özel kişi/Kuruluşlarca
yapılan):
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DEPREM 
 BİLİNCİ



46

Erzincan 
depremi ve merkezi Gölcük 

olan deprem, Türkiye için iki büyük felaket olmuştur. 26 
Aralık 1939 yılında Erzincan’da gerçekleşen deprem, 7,2 büyük-

lüğünde meydana gelmiştir. 30.000’den fazla insanın vefatıyla so-
nuçlanmış, sayısız yıkıma sebep olmuştur. 17 Ağustos 1999 yıllın-
da ise sabaha karşı Türkiye’nin Kocaeli iline bağlı Gölcük merkezli 
7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Ağır can kay-
bı ve hasara sebep olmuştur. 18 bin 373 kişi hayatını kaybetmiştir.

DEPREMDEPREM
Yayıncı-Yazar / Ülkü Tatar
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17 Ağustos depreminden sonra Türkiye’de bu konuya dair bi-
linç ve eğilim artmıştır. Depremin izlerini silmek için ya-
pılan çalışmaların yanı sıra bir daha böyle bir yıkımın 
olmaması için gerekli önemlerin alınması her fırsatta dile getiril-
meye başlanmıştır. Bilinmektedir ki Türkiye bir deprem bölgesidir

Verilen bilgilere göre Türkiye’nin yüzölçümünün %92’si deprem ku-
şağında bulunmaktadır. Bu gerçekten kaçılmayacağını anlayan Tür-
kiye’de, birçok rapor ortaya çıkmıştır. Kentsel dönüşüm çalışmaları 
yapılmaya başlanmıştır. Binaların depreme dayanıklı hale gelmesi 
sağlanmaya çalışılmıştır. Fakat eleştiriler de beraberinde gelmiştir. 
Bu çalışmalar ve önlemler yeterli mi, sorusu akıllarda bulunmakta-

dır. Her yıl 17 Ağus-
tos’ta sevenlerini 
kaybedenler ve o 
acı günü yaşayanlar, 
sevdiklerini anıyor 
ve depremin yıkıcı 
tarafını hatırlatıyor. 
Bu depremden son-
ra, 1999 yılından 
itibaren çeşitli za-
manlarda deprem 
konusu gündeme gel-
meye devam ediyor. 
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Yaraların sarılması için yapılan 
çalışmalar yine de o günün iz-
lerini tam olarak silmeye yet-
memiştir. Denizin  dibinde 
o güne dair izler bulunmak-
tadır. Depremde Gölcük’ün
Değirmendere ilçesinin bir

kısmı denizin altında kalmıştır 
ve bugün dalış yapanlar bu iz-
lerle karşılaşmaktadır.

Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğu gerçeğinin unutulmaması 
adına yapılan etkinlikler önemlidir. Deprem adına yazılan raporlar, 
alınan önlemler sürekli dile getirilir. Deprem bölgesi olması sebebiy-
le bölgede yapılan eserlerin de buna göre inşa edildiği belirtilir. Bura-
da ilk akla gelen Mimar Sinan örneğidir. Yüzlerce yıldır ayakta kalan 
bu yapılar, felaketler göz önüne alınarak yapılmaktadır. Süleymaniye 
Camii, Mimar Sinan tarafından Büyükçekmece’deki köprü bunlara 
verilecek örneklerden sadece iki tanesidir. Yapılması gereken bu has-
sasiyeti ve başarıyı devam ettirmektir. Etkinliklerin önemi bu noktada 
anlaşılmaktadır. Araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman, bu konuda-
ki hassasiyetini fotoğraf ve gazete haberlerinden oluşan sergisini aça-
rak göstermiştir. Sadece bir anlatıcı değil, o kara gecenin tanığı oldu-
ğu için dikkat çekilmesi gereken noktalara daha çok değinmiştir. Her 
ne kadar acı da olsa geçmişe dair bu arşivler, ileriki yıllarda aynı acı-
ları yaşamamak adına önemlidir. İsmail Kahraman bunu “Geçmiş-
ten geleceğe ışık tutmak istedik.” sözleriyle ifade etmiştir. Depremle 
ilgili yazılan kitaplar, çekilen belgesellerin olması gerekliliğini de et-
miştir. Bir müze oluşturarak ders ve ibret alınması çok önemlidir.
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İsmail  Kahraman, sosyal sorumluluk projesi kapsamında deprem 
bilincinin artması yönünde çalışmalarına hâlâ devam etmektedir. 
Bununla ilgili AFAD Kocaeli İl Müdürüyle, Kocaeli Milletvekili İl-
yas Şeker’le yaptığı konuşmalar, açtığı sergiler ve hazırladığı belgeler 
görülmektedir.

AFAD Kocaeli İl Müdürü Emin Koçan’ın deprem bilinci ile ilgili söz-
lerine kulak vermek gerekmektedir.
AFAD Kocaeli, çok yoğun bir tempoda çalışmaktadır. Türkiye Afet 
Müdahalesi etkinlikleri, eğitimleri, Kocaeli Üniversitesi’yle yapılan 
ortak çalışmalar, afetin ne olduğu ve ona karşı ne gibi önlemlerin 
gerektiği üzerinedir.
Her bölgenin afetlerinin ve onlara göre alınacak önlemlerinin fark-
lılık göstereceğine işaret etmektedir. Emin Koçan’ın açıklamalarına 
göre sadece deprem değil; sel, heyelanlar, tehlikeli endüstriyel kaza-
lar Kocaeli’nin afetleri olarak tespit edilmiştir. Tatbikatlar, afet sıra-
sında en iyi şekilde hizmet edebilmek için hayati önem taşımaktadır. 
Kısacası AFAD gibi kurumlar oldukça önemlidir. Bu ve bunun gibi 
kurumlar ve tatbikatlar, aslında yaşanan acı kayıplardan sonra edini-
len bilincin de bir sonucudur.
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Geniş bir arşive sahip olan İktav Kütüphanesi’nde araştırmacı-gaze-
teci İsmail Kahraman tarafından Kocaeli İlyas Şeker’in açıklamaları 
oldukça önemlidir. Öncelikle unutulmamalıdır ki Kocaeli oldukça 
eski bir kültüre sahiptir. Kültürel olarak bu birikim, sanayi şehri 
olmasıyla gölgelenmemelidir.

İlyas Şeker, 17 Ağustos’un bir 
şahidi olarak konuya daha 
hassas bir yaklaşımı bulun-
maktadır. Derin yaralar ve 
ağır can kayıpları yaşanma-
sının sebebi deprem değil, 
binalar sebebiyledir. İlyas Şe-
ker, 99 depremi sonrasında 
bir bilinç oluştuğunu ifade 

etmektedir.
Binalara daha çok önem verilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir. 
Bütün çalışmalar, can kaybının olmaması üzerinedir. Kaybedilen 
her bina daha güzel bir şekilde yeniden yapılmıştır fakat kaybedilen 
canlar bir daha geri gelememiştir. Bu yüzden bu bilinç ve hassasiyet 
unutulmamalıdır. Bir bölgede kentsel dönüşümlerin meydana geldi-
ğini hatırlatan İlyas Şeker, o yapılan binalardan kar elde etmeyi bı-
rakmanın önemini vurgulamıştır.
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İsmail Kahraman, depreme dikkat çekmek için depremden sonra 
gazetede yapılan haberler ve atılan manşetleri bugüne kadar muha-
faza etmiş ve geçmişe dair bilgi almak isteyenler için bir kaynak oluş-
turmuştur. Bu arşiv sergisi, doğrudan o zamandan alınan bilgileri 
kapsadığı için ise ayrı bir önem taşımaktadır. Yapılan müdahale ve 
yardımlar, kayıplar bu arşivlerle ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’deki deprem gerçeğini sadece 17 Ağustos’la sınırlamak yanlış 
olacaktır. Sonraki yıllarda Elâzığ, Malatya, Van, İzmir gibi illerinde 
meydana gelen, can kayıplarının ve ağır hasarların olduğu depremler 
de anılması gerekmektedir. Oraya dair anma etkinliklerinin yapıl-
ması da önemlidir.
Deprem gerçeği bu ülkenin konusu ve gündemindedir. Bu sebeple 
ona karşı önlemler artırılmalı, bilincin yerleşmesi için etkinlikler 
sürmelidir.
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Kaynakça: 

AFAD Müdürü ile Deprem Bilinci: 
http://www.deprembilinci.com/
blog/2021/12/13/afad-il-mudu-
ru-ile-deprem-bilinci/ 

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile 
Deprem Gerçeği: http://www.dep-
rembilinci.com/blog/2021/10/06/
kocaeli-milletvekili-ilyas-seker-i-
le-deprem-gercegi/

-17 Ağustos Depreminin 22. Yıldönümü… 5 bin 840 kişi Hâlâ Kayıp:
https://www.hurriyet.com.tr/amp/gundem/17-agustos-depremi-
nin-22-yil-donumu-5-bin-840-kisi-hala-kayip-41874629

-Marmara Depremi’nin 22’nci yıl dönümü... Hayatını kaybedenler anıldı:
https://m.haberturk.com/marmara-depreminin-22-nci-yil-donumu-haya-
tini-kaybedenler-anildi-3164586-amp

-Depremin Yıl Dönümünde Deprem Gerçeği Arşiv ve Kitapları Sergisi:
http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=4306&t=makale

-17 Ağustos 1999 Depreminin İzleri Deniz Altında Duruyor:
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/17-agustos-1999-depreminin-izle-
ri-deniz-altinda-duruyor-41874146

-Deprem Gerçeğini Bir Kez Daha Yaşadık:
http://www.deprembilinci.com/blog/2020/01/27/deprem-gercegi-
ni-bir-kez-daha-yasadik/
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER
 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE AVRASYA GAZETECİLER DERNEĞİ 

DEPREM BİLİNCİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 
FAALİYETLERİ

Gebze Ticaret Odası Başkanından Deprem 
Açıklamaları
Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, 17 Ağus-
tos 1999 depremine dair açıklamalar yapmıştır. 
Bu depremin acı mimarı, şehirleşmenin bir sonu-
cu olarak sağlıksız betonlaşma ve insanların dep-
rem konusunda bilinçsiz ve hazırlıksız olmasıydı.

Üzerinden zaman geçmesine rağmen acı ve kayıpların hâlâ taze olduğunu 
belirten Nail Çiler, toplanma merkezlerinin önemin vurgu yapmaktadır. 
Kentte yaşayan herkes, toplanma merkezlerinin yerini bilmelidir. Aniden 
gelen bir felakette, bu toplanma merkezleri hayati önem taşımaktadır.
Gebze Ticaret Odası olarak deprem bilincini artıracak şeyler yapılması ge-
rekliliğini ve yapılan çalışmaları anlatmıştır. Deprem simülasyon merkezi 
bunlardan birisidir.
17 Ağustos depreminin unutulmaması gerektiğini ifade etmiştir. Bölgede 
yapılan çalışmaların bilinci arttırdığına ve fayda sağladığına dair açıkla-
malarını yapmış ve çalışmalarda destek olan kurumlara teşekkür etmiştir.

Depremin Canlı Şahitleri
Gölcük bölgesinde, 17 Ağustos depreminin şahit-
leriyle yapılan çekimler, o günü anlamak açısından 
oldukça önemlidir.
Belgelerde Körfez Kaymakamın o gün yapılan des-
tek ve yardım çalışmalarını anlatmıştır. 10 civarın-
da çadır kent oluşturulmuştur. Aş evi, çocuklar 

için yer, her türlü ihtiyacın karşılanması gözetilmiştir.
Anlatılanlar korkunç tabloyu daha çok ortaya döküyor. İzmit’e geçişi en-
gelleyen fay attı, Gölcük, Yuvacık, Derince bölgelerine ulaşımı imkânsız 
kılmıştır.
Binaların yıkıldığı, ortadan ikiye ayrıldığı depremde enkazın altında kalan, 
ailelerini kaybedip kendileri sağ kurtulan kimseler yaşadıklarını anlatmaya 
çalışıyor. Fakat bu kolay değil. Zor günleri akıllarına gelen depremin şahit-
leri dinlemek de kolay değil. 
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1999 Marmara Depremi’nin Merkezi Gölcük
İsmail Kahraman, 17 Ağustos depremi-
ni anlatıyor. Depremin şahidi olan İsma-
il Kahraman o gün Gebze’de olduğunu be-
lirtmektedir. Depremin dehşetini ve korkunç 
durumunu 17 Ağustos gecesi büyük bir yer sar-
sıntısıyla deprem gerçeğiyle yüzleşerek yaşamıştır.
O gece yaşananları anlatan İsmail Kahraman, 

her yerin karanlık olduğunu, yalınayak dışarıya fırlamış insanların kor-
ku içinde ne olduğunu anlamaz, ne yapacağını bilemez durumunu göz-
ler önüne sermiştir. İnsanların yuva olarak bellediği ve güven içinde 
olduğu binalar, onların mezarına dönüşmüştür. Bunlar her ne kadar 
acı olsa da unutulmaması adına, önlemler alma adına konuşulmalıdır.
Mezarlıklar, bu 17 Ağustos depreminin izlerini taşımaktadır. Genç-yaşlı de-
meden ölüm tarihleri o günü göstermektedir. İsmail Kahraman, Gölcük’te 
bizzat depremin izlerini ve ondan sonra yapılan şeyleri gözlemlemiştir.

Üçüncü kattan atlamayı düşünenler, akıl sağlıklarını kaybetme noktasına 
gelmeleri, elektriğin kesilmesi ve uykudan aniden sarsıntı sebebiyle uyan-
maları…O güne dair en acı şeylerden birisi de iletişimin tamamen kop-
masıydı. Sanayi kuruluşları, telefon teknikleri, kamu binaları işlemez hal-
deydi. En çok ihtiyaç duyulan kurumlar, desteksiz kalmıştır. Su ve ekmek 
gibi en temel ihtiyaçlar dahi giderilememiştir. Enkaz altında kurtarılmayı 
bekleyenler, uzun süre o korku ve bekleyişi yaşamıştır.
Toplumlar, insanlık tarihi boyunca doğal afetlerle karşı karşıya geldiğini ve 
buna dair önlemler alınması gerektiğini öğrenmiştir. Afetlere karşı alt yapıt-
lar oluşturulmalıdır. Deprem gerçeği her zaman bizimle olacaktır. Önemli 
olan depreme karşı önlem alabilmektir. Yoksa 17 Ağustos’ta yaşananlar her 
defasında tekrarlanmak zorunda kalacak ve aynı acılar yeniden yaşanacaktır.
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un İRAP (İl Afet Risk 
Azaltma Planı) Konuşması
Kocaeli’nin afetleri en az hasarla atlatması için ya-
pılması gerekenlerle ve yapılan önlemlerle ilgili de-
ğerlendirmelerin yapıldığı toplantıda Seddar Yavuz 
da açıklamalarını yapmıştır.
Güvenli, dayanaklı, dirençli ve sürdürebilir kentsel 
dönüşümlere sahip olabilmek için stratejiler ve po-

litikalar gereklidir.

1999 Marmara Depremi Döneminin Bayındırlık Ba-
kanı Koray Aydın Bilgi Veriyor
Koray Aydın, 17 Ağustos depreminde kadar, hâ-
kim olduğu bir olay olmadığını belirtmektedir. 
İşin ciddi boyutunu depremden sonra bölgeye 
gittikten sonra anlamıştır. Bolu, Düzce ve Sa-
karya’ya sırayla geçmiş ve orada gördükleri yü-
zünden büyük bir şaşkınlık içine düşmüştür.

Özellikle Sakarya Çark Caddesine sabah saatlerinde vardığında gördükle-
rini anlatan Koray Aydın, olayın vahametini açık bir şekilde göstermiştir. 
Sanki hayalet şehre girdiği ifade etmiştir. Binalar sağlı sollu yıkılmış, dışa-
rıda olan insanlar dilini yutmuş gibi sessiz kalmıştır. Bakışlar donuk, an-
lamsız ve şaşkın insanlarla karşılaştığını söylemiştir. O dönem Türkiye’nin 
böyle bir felaketi karşılayacak gücü olmadığını ama o depremden sonra 
oldukça önemli adımların atıldığını ve önlemlerin alındığını belirtmiştir.
İsmail Kahraman’ın “Ne yapılsa daha başarılı olunurdu?” sorusuna cevap 
veren Koray Aydın, öylesine bir depremin ilk başta şaşkınlık yaşatması-
nı normal karşıladığını ifade etmiştir. Halkın arasından çıkmadıklarını 
ve o zamanlar bölgeye dair yapılması gerekenleri yaptıklarını söylemiş-
tir. Sorularla muhatap olduklarını ve hiçbir şekilde kaçmadıklarını ifade 
etmişlerdir. Yakasına yapışanların dahi olmuştur ama Koray Aydın’a göre 
tek amacı onların acısına ortak olmak için çabalamaktır. Kendilerini de 
depremzede olarak görmüştür. Çözüm bulma noktasında başarılı olduk-
larını düşündüğünü ifade etmiştir. Son olarak tüm binaların dönüştürül-
mesi, vatandaşlara yardım verilmesi için verilen desteklerden bahsetmiştir.
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İllerimizde hali hazırda olan ve gelecekte olabilecek her türlü afete kar-
şı İl Afet Risk Azaltma Planı, bu riskleri en aza indirmek için önemli-
dir. Sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürebilir bir plandır.
Kayıplarla başa çıkabilmek için risk odaklı bir plan gereklidir. Et-
kileri en aza indirebilmek için ortaya çıkmaktadır. Önlemlerle tek 
başına mücadele yerin özel sektör, kamu kuruluşları, üniversite-
ler ve sivil toplum kuruşları ve tabii ki vatandaşlar bu plana ortaktır.
Karadeniz ve diğer bölgelerde, iklim değişikleri sebebiyle sel felake-
ti meydana geldiğini hepimiz biliyoruz. Herhangi bir afetten son-
ra eski duruma dönebilmekte can kayıpları maalesef mümkün olmu-
yor. Afet sonrası ekonomik kayıplara bakıldığında ise bunun için çok 
ucuz maliyetle yapılacak önlemlerle çözülecek işler olduğu görülüyor.
Arama kurtarma ekiplerinin arttırılması da gündemimizdedir. Bunun üze-
rine daha çok düşünülmesi gerekmektedir. Özellikle de İstanbul merkezli 
yaşanılacak bir deprem olasılığında, nasıl bir kayıp ve zarar yaşanacağı-
na dair senaryolar göz önüne alınmıştır. Böyle olası bir depremde arama 
kurtarma faaliyetlerinin hızının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
Hızlı ve etkin müdahale noktasında Kocaeli’nin diğer şehirle-
re örnek olabileceğini düşünen Seddar Yavuz, risk azaltma faa-
liyetlerinin yanında bu hızlı müdahaleye de değinmiştir. Herke-
si de bu şekilde düşünmeye ve önlemler almaya davet etmektedir. 

AFAD İl Müdür ile Deprem Bilinci
İsmail Kahraman, sosyal sorumluluk projesi kap-
samında deprem bilincinin artması yönünde çalış-
malarına AFAD Kocaeli İl Müdürüyle yaptığı rö-
portajla devam etmiştir. AFAD Kocaeli İl Müdürü 
Emin Koçan’ın deprem bilinci ile ilgili önemli söz-
lerine kulak vermek gerekmektedir.
AFAD Kocaeli, çok yoğun bir tempoda çalışmakta-

dır. Türkiye Afet Müdahalesi etkinlikleri, eğitimleri, Kocaeli Üniversitesi’y-
le yapılan ortak çalışmalar, afetin ne olduğu ve ona karşı ne gibi önlemlerin 
gerektiği üzerinedir.
Her bölgenin afetlerinin ve onlara göre alınacak önlemlerinin farklılık gös-
tereceğine işaret etmektedir. 
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Emin Koçan’ın açıklamalarına göre sadece deprem değil; sel, he-
yelanlar, tehlikeli endüstriyel kazalar Kocaeli’nin afetleri ola-
rak tespit edilmiştir. Tatbikatlar, afet sırasında en iyi şekilde hiz-
met edebilmek için hayati önem taşımaktadır. Kısacası AFAD gibi 
kurumlar oldukça önemlidir. Bu ve bunun gibi kurumlar ve tatbikatlar, 
aslında yaşanan acı kayıplardan sonra edinilen bilincin de bir sonucudur.

Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker ile Deprem 
Gerçeği
Geniş bir arşive sahip olan İKTAV Kütüphane-
si’nde araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman 
tarafından gerçekleştirilen röportajda Kocaeli 
İlyas Şeker’in açıklamaları oldukça önemlidir. 
Öncelikle unutulmamalıdır ki Kocaeli olduk-

ça eski bir kültüre sahiptir. Kültürel olarak bu birikim, sanayi şehri 
olmasıyla gölgelenmemelidir.
İlyas Şeker, 17 Ağustos’un bir şahidi olarak konuya daha hassas bir 
yaklaşımı bulunmaktadır. Derin yaralar ve ağır can kayıpları yaşan-
masının sebebi deprem değil, binalar sebebiyledir. İlyas Şeker, 99 
depremi sonrasında bir bilinç oluştuğunu ifade etmektedir.
Binalara daha çok önem verilmesi gerekliliğinin altını çizmektedir. 
Bütün çalışmalar, can kaybının olmaması üzerinedir. Kaybedilen 
her bina daha güzel bir şekilde yeniden yapılmıştır fakat kaybedilen 
canlar bir daha geri gelememiştir. Bu yüzden bu bilinç ve hassasi-
yet unutulmamalıdır. Bir bölgede kentsel dönüşümlerin meydana 
geldiğini hatırlatan İlyas Şeker, o yapılan binalardan kar elde etmeyi 
bırakmanın önemini vurgulamıştır.
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Gebze Ticaret Odasında Deprem Bilinci Eğitim 
Semineri
Gebze Ticaret Odasında gerçekleşen Deprem 
Bilinci Eğitim Semineri’nde konuşma yapan Gebze 
Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, önemli açıklama-
larda bulunmuştur.
Türkiye’nin bir deprem bölgesi olduğunu herkes 
biliyor. Afet üzerine çalışmak isteğiyle yola çıktık. 

Türkiye’nin her neresi olursa olsun, oraya ulaşmayı amaçladık. Farkında-
lık için çabaladıklarını ifade etmiştir. Oda olarak yapılan faaliyetlerden 
bahsetmiştir.
17 Ağustos depreminden önce Erzincan depremine de değinen Nail Çiler, 
deprem sonrası yapılan faaliyetlere ilişkin oda olarak bu yardımların ne-
resinde olduklarını anlatmıştır. Mobil Aşevi, bunlardan birisidir. Yürüyen 
bir restoran olarak tanımlamıştır. Yeterli olmadığının da altını çizmek-
tedir. Muğla bölgesinde çıkan yangına dair gönderilen desteklerden de 
bahsetmiştir.
Tedbir alınmadığı müddetçe doğal afetlerin çok yıkıcı olacağını ve bu 
kayıplardan kaçış olmadığını söylemiştir. O yüzden herkese düşen bu 
önlemleri, Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirmek, olabilecek bir afet 
sonrasında hiçbir yer ayrım yapmadan destek gönderebilmektir.

Gazete Manşetleri ile Deprem Sergisi (GTÜ)
İsmail Kahraman, depreme dikkat çekmek için 
depremden sonra gazetede yapılan haberler ve atı-
lan manşetleri bugüne kadar muhafaza etmiş ve 
geçmişe dair bilgi almak isteyenler için bir kaynak 
oluşturmuştur. Bu arşiv sergisi, doğrudan o zaman-
dan alınan bilgileri kapsadığı için ise ayrı bir önem 
taşımaktadır. Yapılan müdahale ve yardımlar, ka-

yıplar bu arşivlerle ortaya çıkmaktadır.
Türkiye’deki deprem gerçeğini sadece 17 Ağustos’la sınırlamak yanlış ola-
caktır. Sonraki yıllarda Elâzığ, Malatya, Van, İzmir gibi illerinde meydana 
gelen, can kayıplarının ve ağır hasarların olduğu depremler de anılması ge-
rekmektedir. Oraya dair anma etkinliklerinin yapılması da önemlidir. Dep-
rem gerçeği bu ülkenin konusu ve gündemindedir. Bu sebeple ona karşı 
önlemler artırılmalı, bilincin yerleşmesi için etkinlikler sürmelidir.
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Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı Panel 
Konuşmaları (GTÜ)
Buradaki konuşmalar, afet sonrası karşılaşılabile-
cek bir yıkıma ve zarara karşı alınacak önlemler 
arasında, teknoloji imkanları, sismik izolasyon gibi 
konuları kapsamaktadır.
Risk azaltmak önemlidir. Hazırlık, müdahale ve 
iyileştirme aşamaları bulunmaktadır. Deprem stra-

tejileri oluşturulmalıdır. Risk azaltma programlarından birisi olan deprem 
ön hesap ve kayıp tahmini sistemi gibi sistemler bunların arasındadır. 
Sistem, tahmini bir kayıp sunarak önlem almayı daha başarılı kılmaktadır.
İmar mevzuatının iyileştirilmesi önemlidir. Dijital arşiv sayesinde bilgilere 
ve müdahaleye daha kolay bir ulaşım sağlamak mümkündür. Binaların 
risk oranı az riskli veya çok riskli gibi belge olarak dijital ortama aktarılı-
yor ve önlem almak, binaların güçlendirmek sağlanıyor.
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1999 Gölcük Depremi
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1999 Gölcük Depremi, İzmit Depremi, Marmara Depremi ya da 17 
Ağustos 1999 depremi, 17 Ağustos 1999 sabahı, yerel saatle 03:02’de 
gerçekleşen, Kocaeli/Gölcük merkezli deprem. Richter ölçeğine göre 
7,4 Mw büyüklüğünde gerçekleşen deprem, büyük çapta can ve mal 
kaybına neden olmuştur.

17 Ağustos depremi tüm Marmara Bölgesi’nde, Ankara’dan İzmir’e 
kadar geniş bir alanda hissedildi. Resmî raporlara göre 18.373 ölüm, 
48.901 yaralanma oldu. 505 kişi sakat kaldı. 285.211 ev, 42.902 iş yeri 
hasar gördü. Resmî olmayan bilgilere göre ise 65.000’den fazla ölü, 
ağır-hafif 100.000’den fazla yaralı olmuştur. Ayrıca 133.683 çöken 
bina ile yaklaşık 600.000 kişi evsiz kalmıştır. Yaklaşık 16.000.000 in-
san, depremden değişik düzeylerde etkilenmiştir. Bu nedenle Türki-
ye’nin yakın tarihini derinden etkileyen en önemli olaylardan biridir. 
Deprem gerek büyüklük gerek etkilediği alanın genişliği gerekse se-
bep olduğu maddî kayıplar açısından son yüzyılın en büyük dep-
remlerinden biridir. Depremin Türkiye’nin önemli bir sanayi bölgesi 
olan Marmara Bölgesi’nde meydana gelmiş ve çok geniş bir coğ-
rafyayı etkilemiş olması, ülkede büyük sıkıntılara neden olmuştur.
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Büyüklüğü ve Konumu
 
Deprem, 17 Ağustos 1999 ‘da saat 3:02 de, 40,70 kuzey enlemi ile 
29,91 doğu boylamının tarif ettiği bölgede, İzmit’in 11 km güneydo-
ğusunda meydana gelmiştir.

Depremin büyüklüğü çeşitli kuruluşlar tarafından değişik değerler-
de bildirilmiş ise de moment şiddeti büyüklüğü Mw = 7,4 ve yüzey 
dalgası büyüklüğü Ms = 7,7 değerleri civarında değişmektedir.

Cisim Dalgası Şiddeti = 6,3 (USS)
Yüzey Dalgası Şiddeti = 7,8 (USGS)
Moment Şiddeti = 7,5 (Kandilli, USGS, Afet İşleri Genel Md. Dep-
rem Araştırma Dairesi AİGM-DAD)
Kayıt Süresi Şiddeti = 6,7 (Kandilli) 
Depremin odak derinliğinin 17 km olduğu ve sağ atımlı 120 km ci-
varında bir fay hareketi ortaya çıktığı yapılan incelemelerle belirlen-
miştir. Ana deprem dalgasının ardından büyüklüğü 4,0-5,0 değerle-
rinde olan çok sayıda artçı depremler meydana gelmiştir.

Deprem merkez üssüne en yakın ivme kaydı, Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğü Deprem Araştırma Dairesi tarafından tüm Türkiye çapında 
kurulmuş ve işletilmekte olan Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi 
‘nin bir istasyonu olan İzmit Meteoroloji İstasyonu’ndan alınmıştır. 
Buna göre maksimum ivme, kuzey-güney doğrultusunda 163 mG, 
doğu-batı doğrultusunda 220 mG ve düşey doğrultuda 123 mG’ dir. 
Her üç bileşen de birbirleri ile kıyaslanabilir büyüklüktedir.
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Tarihçe

Yakın tarihte bu bölgede Adapazarı merkez üssü olmak üze-
re 1943, 1957, 1967 yıllarında şiddetli depremler olmuştur. Geç-
mişteki tarihlere bakıldığında, ortalama 30 senede bir bu böl-
gede büyük depremler olmaktadır. 1999 depreminden sonra da 
belirli periyotlarda ve çeşitli büyüklüklerde depremlerin beklen-
mesi, bu fay hattının karakteristik özelliğinden kaynaklanmaktadır.

Depremin bu kadar çok can kaybına yol açmasının sebebi olarak 
kaçak yapılar, standartlara uygun olmayan binalar, uygun olmayan 
gevşek zemindeki yapılaşmalar ve daha ucuza mal etmek için mal-
zemeden çalan müteahhitler gösterilmektedir. Depremden sonra 
zorunlu deprem sigortası gibi birtakım düzenlemeler getirilmiştir

Yargı ve Cezalar

Depremden sonra yapım hatalarından çöken binaların müteah-
hitlerine yaklaşık 2100 dava açılmıştır. Bu davalardan 1800’ü hu-
kukî boşluklardan dolayı cezasız sonuçlanmıştır. Geriye kalan 
300 davanın 110 kadarında ceza verilmiş, birçoğu ertelenmiştir. 
Bunun dışında kalan davalar ise 16 Şubat 2007 tarihinde 7 bu-
çuk yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğramış ve düşmüştür.
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Örnek Davalar Ve Sonuçları:.
•Düzce Ersoy Apartmanı: 36 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
•Düzce Ömür Hastanesi: 11 kişi öldü, dava zaman aşımına uğradı.
•Yalova Ceylankent Sitesi: 98 kişi öldü, iki sanığa verilen hapis cezaları er-
telendi.
•Kocaeli Ubay Apartmanı: 58 kişi öldü, müteahhit hakkında verilen ceza
ertelendi.
•Yüksel Sitesi: 316 kişi öldü, beş sanığa verilen çeşitli cezalar ertelendi.
•Can Göçer ve Zafer Coşkun: Veli Göçer’in oğluyla ortağı yakalanamadığı
için haklarındaki dava zaman aşımına Veli Göçer 48 ay ceza almıştır.
•Sakarya: 695 davadan beş kişiye ceza verilebildi.
•Kocaeli: 600 dava açıldı, 12 kişi onar ay hapis cezası aldı. Altısının cezası
infaz edildi, altısı için süre istendi.
•Yalova: 173 dava açıldı, hemen hemen tamamı sonuçlandı. Ceza aldığı
bilinen tek isim Veli Göçer olup 18 yıl 9 ay hapse mahkûm edildi.
•Düzce: Yaklaşık 220 dava açıldığı sanılıyor. Yargılamaların sonucunda hiç
kimse cezaevine girmedi.

Resmî rakamlarla Gölcük Depremi

İllere göre ölü sayısı:
•Bolu: 270
•Bursa: 268
•Eskişehir: 86
•İstanbul: 981
•Kocaeli: 9.477
•Sakarya: 3.891
•Yalova: 2.504
•Zonguldak: 3
Olmak üzere toplam 17.480 kişi ölmüştür.

“Bursa ilinde ölen kişilerin 258 tanesi, İstanbul ilinde ölen kişi-
lerin 527 tanesi, Eskişehir ilinde ölenlerin 53 tanesi yaralı olarak 
diğer bölgelerden gelmiş ve tedavi olurken bu illerde ölmüştür.
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Yani aslında deprem nedeniyle Bursa ilinde 10 kişi, İstan-
bul ilinde 454 kişi, Eskişehir ilinde 33 kişi ölmüştür”.[8]
2010 yılında yayınlanan Meclis Araştırması Raporu’n-
da ise can kaybı sayısı 18.373 olarak güncellenmiştir.[2]

Aynı araştırmaya göre;
•Yaralı sayısı: 48.901
•Sakat kalan: 505
•Yıkılan ve ağır hasarlı bina: 
96.796 konut ve 15.939 işyeri
•Orta hasarlı konut: 107.315
•Orta hasarlı işyeri: 16.316
•Az hasarlı konut: 113.3 82
•Az hasarlı işyeri: 14.657
•Prefabrik talep sayısı: 43.264
•Dağıtılan prefabrik sayısı: 
40.786

Prefabrikte yaşayan nüfus: 147.120
      •Kocaeli’ de 55.399,
      •Sakarya’da 38.131,
      •Bolu’da 14.296,
      •Düzce’de 22.822,
      •Yalova’da 15.946

Deprem Sonrası Müdahale ve Acil Yardım
Dış Yardımlar 

17 Ağustos depremi tüm Dünya’da büyük yankı uyandırmış, birçok 
ülkeden ve uluslararası kuruluşlardan gerek acil yardım ekibi, gerek 
araç, gereç ile tıbbî ve insanî yardım malzemeleri gönderilmiştir.[9] 
Depremin ardından dönemin Amerika Birleşik Devletleri Başkanı 
Bill Clinton, eşi ve kızı ile birlikte İzmit’e gelerek Doğu Kışla’ da 
bulunan çadır kenti ziyaret etti.[10]
Yardım Ekipleri Ulaşan Ülke Ve Ekipler 
Toplamda 52 ülke yardım etmiştir: Almanya, Amerika Birleşik 
Devletleri, Azerbaycan, Bangladeş, Belçika, Birleşik Arap Emirlikle-
ri, Birleşik Krallık, Cezayir, Fas, Finlandiya, Fransa, Gürcistan, Irak, 
İsrail, İsveç, İtalya, İzlanda, Japonya, Kıbrıs Rum Kesimi, KKTC, 
Macaristan, Malezya, Mısır, Pakistan, Rusya, Suudi Arabistan, 
Ürdün, Yunanistan ve Güney Kore yardım eden ülkelerin yalnızca 
yarısıdır. 
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İsmail Kahraman- Depremin Yıl Dönümünde Deprem 
Gerçeği Arşiv ve Kitapları Sergisi

Gebze bölgesinde 45 yıla yakın gazeteci ve belgeselcilik yapan biri-
si olarak birçok ülke ve bölgeyi gezdim. Deprem gerçeğini ilk kez 
1992 yılında Erzincan depreminde yaşadım. Erzincan’da gördü-
ğüm çöken binalar ve depremin yıkımı beni oldukça etkilemiş-
ti. Daha sonra Burdur bölgesinde yaşanan depreme Gebze Bele-
diyesi ile yardım götürmüştük. 17 Ağustos Marmara depremini, 7 
katlı bir binanın 7. katında bizzat yaşamış, asrın en büyük felake-
ti deprem gerçeği ile yüzleşmiş ve yaşadıklarımı hiç unutmamış, 
belgeselleştirerek tarihe not düşüp zamana noterlik yapmıştım.

Canlı Makale: 19. Yılında 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi:  
http://www.gebzegazetesi.com/m/?video_id=497

Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergimiz Büyük İlgi Görmüştü
17 Ağustos Marmara depremi yıl dönümü dolayısı ile Gebze Gazete-
si ve Gazete Gebze’de, geçtiğimiz yıl Belgeselcinin Not Defteri köşe-
sinde yayınlanan makalemi sizlerle paylaşıyorum.
Depremin Yıl Dönümü 
17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümü dolayısı ile Kocaeli 
Gebze’de kurulu İKTAV Belgesel Yayıncılık Araştırma Merkezi Kü-
tüphanesi’nde, açtığımız Kitap ve Gazete Manşetleri ile Deprem Ger-
çeği Fotoğraf ve Kitap Sergisi’nde deprem üzerine yazılan kitaplar ve 
gazete arşivleri sergileniyor.
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Sergimizin açık olduğu kütüphanemizi geçen hafta Gez TV ve Sa-
karya TV’nin sahibi, duayen gazeteci ağabeyimiz Şaban Mergül zi-
yaret ederek, program çekimi yaptı. Şaban Mergül tarafından çekilen 
program www.sakarya.tv ve www.devrialem.tv ortak yayınında.

https://m.youtube.com/watch?v=dxrYWKHbrKE
Kütüphanemiz, Kültür Bakanlığı olurları ile kuruldu. Kültür Bakan-
lığı Kütüphaneler Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Valiliği olurları ile 
kurduğumuz İlim Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi www.iktav.
com özel kütüphanemizde sosyal sorumluluk görevimizi yapmak 
için açtığımız sergiye başta, İhlas Haber Ajansı olmak üzere basın ve 
medya kuruluşları geniş yer vermişti.

İhlas Haber Ajansı’nın Haberi
Dünyanın birçok ülkesine giderek tarih ve kültür araştırmaları ya-
pan araştırmacı-gazeteci İsmail Kahraman 17 Ağustos depremine 20 
yıl sonra ışık tuttu. 17 Ağustos depreminin yaşandığı dönemde Ko-
caeli’nin Gebze ilçesinde gazetecilik yapan ve geceyi yaşayan İsma-
il Kahraman, o günlere ait fotoğraf ve gazete kupürlerinden oluşan 
sergiyi ziyarete açtı. 
“Geçmişten geleceğe ışık tutmak istedik”
17 Ağustos depreminin yaşandığı günlerde Kocaeli’ de gazetecilik 
yapan İsmail Kahraman, “17 Ağustos 1999 yılında, 20 yıl önce Mar-
mara depreminin merkez üssü Kocaeli’nde gazetecilik ve belgesel-
cilik yapıyorduk. Gece saat 3.00 civarıydı. Sanki kıyamet kopmuştu. 
Yerden uğultu sesleri geliyordu. Körfez’in suyu çekilmişti. Elektrikler 
gitmiş, ölüm sessizliği çoğalmıştı. Ne olacak derken kendimizi dı-
şarıya attık. Boş alanlara insanlar toplanmaya başladı. Sabahın ilk 
ışıklarıyla depremin merkez üssünün Kocaeli’nin Gölcük ilçesi ol-
duğunu öğrendik TÜPRAŞ yanıyordu. İnsanlar koşturuyordu. Ma-
halli bir gazete sahibiydik. O tarihte arşiv toplamaya başladık. O gün 
yayın yapan ulusal ve bölgesel yayınları topladık. Fotoğraflar çektik, 
görüntüler tespit ettik. Amacımız geleceğe geçmişten ışık tutmak ve 
Marmara depreminin gerçeklerini gün yüzüne çıkartmak” dedi..
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Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi’nde bulunan İlim, Kültür ve Tarih 
Araştırmaları Merkezi’nde sergiyi açan İsmail Kahraman yaptığı 
açıklamada, “Bulunduğumuz bu mekân Kültür Bakanlığı’na tescilli 
İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi. 10 bine yakın kitabımız 
ve belgesel arşivimiz var. Bunların içerisinde en önemlisi 17 Ağus-
tos depremine ait olan bölüm. Binlerce görüntü, fotoğraf toplamış-
tık. Bugün depremden 20 yıl sonra arşivlerimizi ilk kez kamuoyu ile 
paylaşmak istedik. Burada çok sayıda gazetenin manşet görüntüle-
ri var. Şu an Gebze’de bu merkezimiz. Burada bu verileri gördüğü-
müzde sanki o günleri yeniden yaşıyoruz. Keşke depremden ders ve 
ibret alınsaydı. Biz özel olarak bunu yaptık. Kamu kuruluşlarımızın 
ciddi bir deprem müzesi kurup, o dönem ne oldu, artısı, eksisi, ha-
tası ve sevabıyla gelecek kuşaklara aktarsaydık.” şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı’nın videolu görsel haber linki;
https://www.iha.com.tr/video-17-agustos-sergisi-aci-bilanco-
yu-bir-kez-daha-gozler-onune-serdi-129886/
(Kaynak İhlas Haber Ajansı)

Evet, deprem gerçeğini unutmamak ve unutturmamak için İKTAV 
Kütüphane ve Arşivi’mizde yer alan bilgi, belge ve dokümanları gele-
cek kuşaklara aktarmaya kitap, gazete ve fotoğraf sergisi açarak, gö-
revimizi yapmaya devam ediyoruz.
Depremle ilgili araştırma yapmak, akademik ve bilimsel çalışma 
yapmak isteyenlere İlim, Kültür ve Tarih Araştırmaları Merkezi’miz 
İKTAV Belgesel Yayıncılık www.iktav.com arşivimiz herkesin hizme-
tindedir.
 
             (İSMAİL KAHRAMAN)
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Avrasya Gazeteciler Derneği’nden Deprem Gerçeği Sergisi

Asrın en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara 
Depremi’nin yıl dönümü ile ilgili tüm kurum ve kuruluşlar etkinlikler 
yaparak farkındalık oluşturmalılar. Deprem gerçeğini unutmayarak 
ders ve ibret almalıyız. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 19. 
yıldönümüyle ilgili Gebze Ticaret Odası’nın organizasyonu ile Avras-
ya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği olarak Fotoğraf-
larla Deprem Gerçeği ve Gazete Manşetleriyle Deprem Gerçeği adıy-
la sergi açtık. Gebze Ticaret Odası Başkanı Sayın Nail Çiler ile www.
devrialem.tv olarak Deprem Gerçeği konulu söyleşi yaparak belgesel 
hazırladık.(https://www.youtube.com/watch?v=weW35UP5Wns) 
Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İbrahim Karaos-
manoğlu ile de Deprem Gerçeği konulu söyleşi yaptık.
(https://www.youtube.com/watch?v=rOt7zHAe0Eg) Sergide yer 
alan fotoğraf ve gazeteleri www.agrt.net sayfamızda kamuoyuyla 
paylaşıyoruz.
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Avrasya Gazeteciler Derneği ve Gebze Ticaret 
Odası Depremi Unutmadı!

Bir yaz gecesi. Hava açık, sıcak bunaltıyor. Gece saat 03:02. İz-
mit körfezi bir anda aydınlandı. Bulunduğumuz bina sallan-
maya başladı. Binanın altından korkunç sesler geliyor. Elekt-
rikler kesilmiş, her yer zifiri karanlık. Deprem oluyordu.  
Depremin dehşeti ile yüz yüze gelmiştik. Binadan çıktığımızda so-
kaklar ana baba günü olmuş, adeta mahşer yerini andırıyordu.  Her-
kes bir şey söylüyordu, İzmit’in çöktüğünü, Gölcük’ün denize bat-
tığını… Radyolar normal yayın yapıyor, haber alamıyorduk. Sabah 
olup gün ağardığında korkunç deprem gerçeği ile yüz yüze geldik. 
Aradan tam 19 yıl geçti. Deprem gecesi ve sonrası yaşananlar, dö-
nemin Başbakanı Bülent Ecevit ve diğer devlet yetkililerinin TV 
ekranlarındaki çaresizliği, İstanbul’un yanı başındaki Kocaeli ve 
Gebze’de olanlar, İnsanlarımız enkaz altında can verirken deprem-
den rant vurgunu yapanlar ve daha neler neler… Bütün bunları 
çoktan unutuverdik. Marmara Depremi’nden ders ve ibret almadık!
Depremi hatırlamak, depremden ibret almak ve bir farkındalık oluş-
turmak adına, 17 Ağustos 2018 tarihinde Marmara Depremi’nin 19. 
yıldönümü dolayısıyla Avrasya Gazeteciler Derneği ve Gebze Ti-
caret Odası’nın iş birliğiyle bir dizi etkinlik ve faaliyet düzenlendi.

“GTO Başkanı NAİL ÇİLER ile Deprem Gerçeği Üzerine”
Videosunu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=weW35UP5Wns
“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile 

Deprem Gerçeği Üzerine”
Videosunu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=rOt7zHAe0Eg
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Gebze Ticaret Odası ve AGRT Derneği İş birliği ile Deprem Gerçeği 
Fotoğraf Sergisi
Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği tarafından 
Kocaeli Kültür Turizm İl Müdürlüğü’nde deprem gerçeği fotoğraf, 
kitap ve gazete arşivi sergisi açıldı. Açılışta sergi ile ilgili bilgi veren 
AGRT Genel Başkanı İsmail Kahraman, sergide çok önemli bir 
arşivin yer aldığına dikkat çekti.

Serginin açılışına Kocaeli Büyük Şehir Belediye Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Akif Yılmaz, Kültür Müdür-
lüğü yetkilileri, Kocaeli sivil toplum örgütleri başkanları ve medya 
mensupları katıldı. Açılış töreninde Başkan Karaosmanoğlu ve 
milletvekili Akif Yılmaz ile davetliler depremle ilgili anılarını pay-
laştı. Büyük ilgi gören deprem gerçeği sergisi www.devrialem.tv ve 
Sakarya TV tarafından canlı yayınlandı.
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Başkan Karaosmanoğlu: “Depremden ders alınmalı”
Deprem gerçeği fotoğraf sergisinin açılışında Kocaeli Büyükşehir 
Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu bir konuşma yaparak, “Depremin 
yıl dönümü dolayısıyla açılan bu sergi çok önemli, serginin açılışını 
gerçekleştiren İsmail Kahraman’a teşekkür ediyorum. Depremden 
ders ve ibret almalıyız. Depreme karşı Belediye olarak birçok çalış-
ma yaptık. Bina stoklarımızı gözden geçirdik, kentsel dönüşümler ile 
depreme dayanıklı binalar üretiyoruz. Önlemlerimiz ve çalışmaları-
mız devam edecek” şeklinde konuştu. Deprem geçesi yaşadıklarını 
anlatan Karaosmanoğlu depremi unutmamak ve hatırlamak gerek-
tiğinin altını çizdi.
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Milletvekili Akif Yılmaz’dan Önemli Açıklama

Deprem Gerçeği sergisinin açılışına katılarak konuşma yapan Kocaeli 
Milletvekili Akif Yılmaz, “Deprem üstünden 19 yıl geçse de hala hafı-
zalarda yaşıyor. Depremde yaşadığımız acı olayları dün gibi hatırlıyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin Başbakanının devletle ilgili 
konuşmaları hala kulaklarımızda çınlıyor, büyük sorunlar yaşandı, 
depreme her zaman hazırlıklı olmazlıyız. Bu konuda devlet millet 
iş birliği ile depreme karşı ortak çalışmalar yürütülmelidir” dedi.

Serginin Açılışına Büyük İlgi 
Deprem Gerçeği sergisin açılışına Kocaeli bölgesindeki sivil toplum 
örgütlerinin başkanları büyük ilgi gösterdi. Açılışa Kocaeli Gönüllü 
Kültür Teşekkülleri Başkanı Şahin Yaşlak, Kars Ardahanlılar Vakfı 
Başkanı Mehmet Irak, Gümüşhaneliler Vakfı Başkanı, Türk Hava 
Kurumu Başkanı, Ak Parti Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı, Kocae-
li Turizm Müdürleri yetkilileri, Kocaeli’nin duayen gazetecilerinden 
İsmet Çiğit, Sakarya Gazeteciler Başkanı Sezai Matur, Kocaeli Kent 
Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Kocaeli Akçakoca Plat-
formundan Doktor İbrahim Kahraman, Gebze siyasetinin önemli 
isimlerinden Mahmut Yandık ve Kocaeli bölgesindeki gazeteciler ile 
davetliler katıldı. Açılışa katılan ilgili ve yetkililerle www.devrialem.
tv ve Sakarya TV canlı yayın konuğu olarak deprem ile ilgili görüş ve 
düşüncelerini paylaştılar.
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Asrın en büyük felaketi olarak tarihe geçen, merkez üssü Kocaeli 
Gölcük olan Marmara Depremi’nin 19. yıldönümü dolayısı ile 14 
Ağustos 2018 tarihinde İzmit Sabancı Kültür Merkezi’nde deprem-
le ilgili hiçbir yerde sergilenmeyen İlim Kültür Tarih Araştırmaları 
Merkezi Kütüphanesi’ndeki depremle ilgili arşivler kamuoyu ile pay-
laşıldı.

ETKİNLİK VİDEOSU
“Gebze Ticaret Odası ve AGRT Derneği İş Bir-
liği İle Deprem Gerçeği Fotoğraf Sergisi”
Videosunu izlemek için tıklayın: 
https://www.youtube.com/watch?v=dxr-
YWKHbrKE 

Gebze Ticaret Odası’ndan Önemli Deprem Paneli
17 Ağustos depreminin 19. yılında Gebze Ticaret Odası, TMMOB İnşaat 
Mühendisleri Odası ve Gebze İlçe Temsilciliği ile birlikte Meclis Salo-
nu’nda gerçekleşen panelde konunun uzmanı birçok isim bir araya geldi. 
Organizasyona Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çi-
ler, AFAD Kocaeli İl Müdürü Salim Tekoğul, TMMOB İnşaat Mühen-
disleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet 
Kadı, TMMOB Makine Mühendisleri Odası Gebze İlçe Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Başkanı Sinan Yücel ve çok sayıda misafir katıldı.
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Panelde ilk olarak söz alan Kadı, “17 Ağustos 1999 yılındaki Cum-
huriyet tarihinin en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldık. Deprem o 
gün de hayatımızdaydı yarın da hayatımızda olacak bu yüzden dik-
katli olmak zorundayız. 99’da nerede toplandıysak aradan geçen 18 
yıl sonra da aynı yerde toplanacağız, bir gelişme gösteremedik.” dedi.

Simülasyon Merkezi İçin Geri Sayım 
Panelde konuşma gerçekleştiren Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail 
Çiler, kentin büyük ve tam donanımlı bir toplanma merkezi ihtiya-
cı olduğunu dile getirirken, bununla beraber Alaettin Kurt Deprem 
Simülasyon Merkezi için gerekli adımları oda olarak atacakları-
nı sözlerine ekledi. 1999 depreminde çok kayıplar verildiğini, bir-
çok acılar çekildiğini hatırlatan Başkan Çiler, “Oda olarak sözünü 
verdiğimiz Alaettin Kurt Deprem Simülasyon Merkezi için gerekli 
adımları attık ve bu Türkiye’ye örnek bir proje olacak. İyi bir eser 
bırakmak için her konuda olduğu gibi bu konuda da duyarlı olmak 
zorundayız. 17 binden fazla can kayboldu. Bugünkü çalışmamız 
bir başlangıç ve bizlerin yardımsever ruhu var. Her birimiz gönül-
lü afat gönüllüsü olmamız gerekiyor, ayrıca depremle yaşamasını 
öğreneceğiz. İmar barışının çerçevesi yeniden belirlenmeli. Dep-
rem konusunda sadece ağustos ayında hatırlıyoruz. Bu kesinlikle 
yeterli değil, toplum olarak daha da bilinçlenmemiz gerek.” dedi.

Gebze Ticaret Odası’nda Erkan Bebek Sürprizi
Konuşması sırasında 17 Ağustos depreminde bölgeyi ziyaret eden 
ABD eski Başkanı Bill Clinton’un burnunu sıkmasıyla tanınan Er-
kan Işık’ı kürsüye davet eden GTO Başkanı Nail Çiler, duygu ve 
düşüncelerini aldı. Işık, depremde hayatını kaybedenlere rahmet 
dilerken kürsüde GTO Başkanı Nail Çiler ’in de burnunu sıktı
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Kışlaya Toplanma Merkezi
Bölgemizde deprem için bir toplanma merkezi olması gerekti-
ğinin altını çizen GTO Başkanı Nail Çiler, “Mücadelelerimiz so-
nunda Gebze Askeri Kışlası elimizden gitmedi. Bu alan içinde 
büyük bir millet parkı olacak ve bu parka yapacağımız tam teşek-
küllü acil toplanma merkezi oluşturarak bu konuda örnek olabili-
riz. Gebze’ye toplanma merkezini kazandırmak zorundayız. Sa-
dece bu da değil Türk Kızılay’ı Kan Merkezi’ni de oluşturmalı, 
olası bir duruma şimdiden hazırlıklı olmak zorundayız.” dedi.

Kahraman’dan Deprem Sergisi
Gebze Ticaret Odası’nın Deprem Gerçeği paneli için özel ola-
rak hazırlanan ve Avrasya Gazete Radyo ve Televizyon Ya-
yıncıları Derneği tarafından birçok TV kanalına da gönde-
rilen deprem belgeseli panel öncesi davetlilere gösterildi. 
Panelde gazeteci ve belgeselci olan İsmail Kahraman da Ta-
rih Boyu Kocaeli Depremleri konulu bir sunum gerçekleştirdi. 
İsmail Kahraman, Kocaeli’nin deprem tarihi ile ilgi-
li kısa bir bilgilendirme yaptıktan sonra, “Eskihisar Kale-
si’nin hemen alt tarafında bir şehir olduğu söyleniyor. Bunun-
la ilgili bir belge yok. Bugün orada dalış yapanlar batık bir 
şehir görüyorlar. O nedenle depreme hazır olmamız gerekiyor” 
diyerek panelin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.
ETKİNLİK VİDEOLARI
“Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Paneli”
Videosunu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=i-jrgZPekkc

“GTO’ da Deprem Gerçeği Paneli”
Videosunu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=-tJqKtmFMqA

“GTO’ da Deprem Gerçeği Paneli 2”
Videosunu izlemek için tıklayın: https://www.youtube.com/watch?v=KS6J3-nbz-A
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Tarih Boyu 
Kocaeli 
Depremleri
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M.S. 2.YY: Büyük şiddette bir deprem yaşanmıştır, İzmit Körfezi’n-
deki bütün kasaba ve köyler büyük zarar görmüştür.
M.S. 286: Gebze ve çevresinde depremden zarar gören yerler onarıl-
mıştır.
M.S. 358: İzmit’i temelinden sarsan, yaklaşık bir ay süren ve otuz bin
kişinin ölümüne sebep olan büyük şiddette bir deprem yaşanmıştır.
Gebze ve çevresi de bu depremden, etkilenmiştir Deprem sonrası,
bölgede 50 gün sürenwına konu olmuştur.
M.S. 362: Çok büyük şiddette bir deprem, Gebze ve yöresinde çok
büyük zararlar oluşturmuştur. Deprem sırasında çıkan yangınlarla
da bölgedeki köyler haritadan silinmiştir. Bu deprem, İzmit´te de
ayakta kalabilen binaları yerle bir etmiştir.
5. YY: Gebze ve yöresi İmparator Feodosyüz tarafından onartılıp,
imar ettirilmiştir.
14 Eylül 1509: Başta İstanbul olmak üzere, İzmit ve çevresi tarihin
en büyük deprem felaketini yaşamıştır. Deprem 4 gün aralıklarla
sürmüştür. Gebze, Eskihisar, Hereke de bulunan camiler ve kalelerin
tamamı yıkılmıştır. Tarihçiler, deprem sonrasında, İstanbul´un ona-
rım gördüğünü İzmit ve Gebze´ de hiçbir onarımın yapılmadığını
belirtmektedirler.
16. Yüzyıl: Merkezi İzmit’te olan şiddetli bir deprem Gebze ve çevre-
sini büyük ölçüde etkilemiştir.
22 Mayıs 1766: Merkezi İstanbul’da olan şiddetli bir deprem, Gebze
ve çevresine büyük bir zarar vermiştir. Bölgede çok hasar olmuştur.
Bu deprem de Hacı İlyas Bey Camii tamamı ile yıkılmıştır. Aynı yıl
içinde İlyas Bey’in torunları camiyi onartmıştır.
17.YY: Gebze ve çevresini çok etkileyen, merkezi İzmit´te olan bir
deprem yaşanmıştır.
1876 Yılında: Gebze ve yöresinde hasara sebep olmayan bir deprem
olmuştur.

Tarih Boyu Kocaeli Depremleri
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1894 Yılında: Gebze ve çevresinde büyük bir deprem olmuştur.
1953 Yılında: Gebze ve çevresinde etkili bir deprem yaşanmıştır.
1963 Yılında: Gebze ve çevresinde çok etkili ve hasarlı bir deprem 
olmuştur.

17 Ağustos 1999: Merkez üssü İzmit Gölcük´te bulunan ve saat 
3:02’de tüm Marmara Bölgesi’nde büyük hasar ve can kaybına sebep 
olan yakın tarihimizin en büyük depremi, Gebze ve çevresinde de 
etkili olmuştur, insan kaybımız bu bölgede 17 bini aşmıştır.
******
Binlerce insanımızın yaşamını kaybettiği, yüz binlerce insanımızın 
yaralanıp, binlercesinin sakat kaldığı, on binlerce konutun yıkıldığı 
ve bugün hala hafızalarımızda acı hatırlarla yer alan o kara geceyi 
hiçbir zaman unutmadık. Depremle ilgili yazdığımız yazılar, yaptı-
ğımız araştırmalar, çektiğimiz belgesel görüntüler, depreme yönelik 
gazete manşetleri bugün Gebze Gazetesi, Belgesel Yayıncılık Arşiv-
leri ve İKTAV Kütüphanemizde akademisyenlerin ve araştırmacıla-
rın hizmetinde.  

17 Ağustos Depremi’ni yaşayan bir gazeteci ve belgeselci olarak, 
depremin acı bilançosunu unutturmama, gerekli önlemlerin alın-
ması ve kentimize vefa borcunu ödeme adına üzerimize düşeni 
yapmaya gayret ediyoruz. Deprem konusunu sürekli yazılarında 
dile getiren, yetkililerle bu konuyu sürekli konuşan ve en önemlisi 
Kocaeli’ ye bir Deprem Müzesi kurulması için mücadele veren bir 
Gazeteci olarak, inanıyorum ki bu yazı serimiz tarihe ışık tutacaktır. 
En önemli temennimiz depremden ders alınması ve bir daha böyle 
felaketlerle karşılaşmamak. (İSMAİL KAHRAMAN)
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Basında DEPREM GERÇEĞİ Panel ve Sergisi
Ağustos 1999’da Bu Gazete Olmasaydı
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/agustos-1999da-bu-gazete-olma-
saydi-357554h.htm
GTO’ da Deprem Olacak!
http://www.hedefgazetesi.com.tr/haber-gto-da-deprem-ola-
cak-67916.html
GTO Başkanı Çiler Panel Konuştu
http://www.kocaelipusula.com/haber/22394/gto-baskani-ciler-pa-
nelde-konustu.html
GTO’dan Önemli Deprem Etkinliği
http://www.gebzegazetesi.com/gundem/gtodan-onemli-deprem-et-
kinligi-h23501.html
GTO Depremi Andı
https://www.gazetegebze.com.tr/genel/gto-depremi-andi-h22173.
html
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı
http://www.hurriyet.com.tr/gebze-ticaret-odasinda-deprem-tatbi-
kati-40929572
Nefes Kesen Deprem Tatbikatı
http://www.ozgurkocaeli.com.tr/nefes-kesen-deprem-tatbika-
ti-357291h.htm
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı
https://www.7x24kocaeli.com/gebze-ticaret-odasinda-deprem-tat-
bikati
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı
https://kocaelifikir.com/haber/6086008/gebze-ticaret-odasin-
da-deprem-tatbikati
Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı 
http://www.buyukkocaeli.com.tr/gercegi-aratmayan-deprem-tatbi-
kati-29717h.htm
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Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı
https://www.kocaelizirve.com/haber/guncel/haberi/27310.html
Gebze Ticaret Odası’nda Gerçekleşti
http://haberpi.com/haber-85651-GEBZE-TICARET-ODASIN-
DA-GERCEKLESTI.html
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı
https://www.haber24.com/bolge/gebze-ticaret-odasi-nda-dep-
rem-tatbikati-h712868.html
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Yaşandı
http://www.kocaelibarisgazetesi.com/guncel/gebze-ticaret-odasi-n-
da-deprem-yasandi-h98382.html
GTO’da Deprem Tatbikatı
http://www.marmaragazetesi.com/gtoda-deprem-tatbika-
ti-308339h.htm
Gebze’de Akıllara Durgunluk Veren Anlar
https://www.bugunkocaeli.com.tr/haber/1672966/gebzede-akilla-
ra-durgunluk-veren-anlar
Gebze Ticaret Odası’nda Deprem Tatbikatı 
http://www.gebzehaber.net/haberi-43965h.htm

KAYNAK: http://www.avrasyagazetecilerdernegi.com/index.php/2021/04/26/hakkimizda/
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17 Ağustos Depreminin 22. yıl Dönümü... 
5 Bin 840 Kişi Hâlâ Kayıp

Felaketler yılı olan 2020’de Türkiye, 33 bin 821 depremle önceki yıla 
göre yüzde 44 daha fazla sarsıntı yaşadı. Can kayıplarına karşı en te-
mel çözümün ise yönetmelikte yapılar için belirlenen sünek (enerji 
yutucu) tasarımdan ödün verilmemesi olduğu vurgulandı.

 17 Ağustos 1999 depreminin izleri deniz altında duruyor

NÜFUSUMUZ FAYIN ÜSTÜNDE

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nun raporu yasama yılında 
Genel Kurul’da öncelikle görüşülecek. Deprem Bölgeleri Haritasına 
göre Türkiye’nin yüzölçümünün yüzde 92’si, nüfusunun yüzde 95’i, 
büyük sanayi merkezlerinin yüzde 98’i ve barajların yüzde 93’ü 
deprem kuşağında bulunuyor.

17 Ağustos Depremi’nde 
Avcılar’da hayatını 
kaybedenler anıldı
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113 BİN BİNA YIKILDI

Merkez üssü Gölcük olan 7,4 büyüklüğündeki Marmara Depremi, 
1939 Erzincan afetinden sonra Türkiye’nin en büyük ikinci felaketi 
oldu. Meclis raporundaki resmi veriye göre Marmara Depremi’nde 
18 bin 373 kişi hayatını kaybetti, 48 bin 901 kişi yaralandı. 5 bin 840 
kişi ise kayıtlara “kayıp” olarak geçti. 96 bin 808 ev ile 15 bin 939 iş 
yeri yıkıldı ve 252 bin 158 konut hasar gördü.

•İnşasında yeterli mühendislik ve denetim hizmeti 
alınmaması.
•Yönetmeliklerle uyumsuzluklar.
•Uygulamada zayıf tasarım, kötü işçilik, yanlış malze-
me.
•Sonradan hesapsız müdahale.
•Zamana ve çevresel şartlara bağlı bozulmalar.
•Yetersiz enine donatı (sargılama) ve yetersiz kesme
kapasitesi.
•Yetersiz bindirme boyu ve detaylandırma.
•Beton kalitesi ve yerleşiminde sorunlar.
•Kolon kiriş birleşimlerinde yetersiz enine donatı.
•Taşıyıcı sistemde düzensizlikler (süreksiz çerçeveler)
•Yumuşak kat, zayıf kat düzensizlikleri.
•Zayıf kolon-güçlü kiriş.
•Kısa kolonlar.
•Tasarımda zemin şartlarının dikkate alınmaması.
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DENİZ ALTINDA DEPREMİN İZLERİ

17 Ağustos 1999’da merkez üssü Kocaeli Gölcük olan 7,4 büyük-
lüğündeki deprem, ilçede büyük yıkıntıya neden oldu. Kentte ta-
mamen silinen depremin izleri, denizde ise hâlâ duruyor. Deprem 
sırasında Gölcük Değirmendere’nin bir kısmının gömüldüğü de-
nize dalanlar, felaketin tahribatını görüyor. Dalış eğitmeni Mu-
rat Kulakaç, Değirmendere sahilindeki denizin 12 metre altından 
başlayan ve 55 metreye kadar uzanan deprem kalıntılarının izi-
ni sürdü. Depremin üzerinden 22 yıl geçtiğini söyleyen Kulakaç, 
“Karada unuttuğumuz tüm gerçekleri suyun altında görebiliyo-
ruz. Suyun altında çok ciddi bir oluşum var” diye konuştu. (DHA)

KAYNAK:
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Marmara Depremi’nin 22’nci Yıl Dönümü..
Hayatını Kaybedenler Anıldı

Türkiye’yi sarsan büyük felaketin, 17 Ağustos Marmara Depre-
mi’nin 22’nci yıl dönümünde hayatını kaybedenler unutulmadı. 
Depremde yaşamını yitirenler için İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve 
Yalova’da anma etkinlikleri düzenlendi.

17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenler için Avcı-
lar’da anma etkinlikleri düzenlendi. AA’nın haberine göre; Avcılar 
Belediyesi ve Avcılar Kent Konseyince düzenlenen “Avcılar Ses 
Veriyor” etkinliğine Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Avcı-
lar Kent Konseyi Başkanı Turgay Halisçelik ve çok sayıda vatandaş 
katıldı.
17 Ağustos Depremi’nde yaşanan acıların tekrarlanmaması ve 
“Güvenli Bir Yaşam” sloganıyla düzenlenen etkinlikte ilçe sakinleri 
evlerinin balkonlarına çıkarak düdük çaldı.
Avcılar Havuz Meydanındaki program ise 17 Ağustos 1999 Marma-
ra Depremi’nde hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı.
Avcılar’da depremde hayatını kaybeden vatandaşların isimlerinin 
yazılı olduğu pano meydana asıldı.
Deprem sırasında Avcılar’da hayatını kaybeden 246 kişiyi temsilen 
mumlar yakıldı ve yere “Avcılar Ses Veriyor” yazıldı.
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Etkinlikte konuşan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, 22 yıl 
önce Kocaeli merkezli meydana gelen depremde ülkenin sarsıldığı-
nı söyledi.
Depremde çok sayıda kayıp verildiğini hatırlatan Hançerli, “Avcı-
larımızda 246 yurttaşımız depremde hayatını yitirdi. 28 bina tama-
men çökmüş ve enkaz haline gelmiş, binlerce bina da hasar almıştı.” 
dedi.
Hançerli, binlerce yıldır bu kadim topraklarda yüzlerce depremin 
olduğunu belirterek bilim insanlarının ve kitapların deprem gerçe-
ğini söylediğini anlattı.

MİMAR SİNAN ÖRNEĞİ

Mimar Sinan’ın depremi dikkate alarak eserler yaptığını ifade eden 
Hançerli, şunları kaydetti:
“Mimar Sinan, yüzlerce yıl önce seli dikkate alarak köprülerini inşa 
ediyordu. Yüzlerce yıl sonra bu yapılar ayakta. Büyükçekmece’de-
ki köprü sapasağlam duruyor, Süleymaniye’deki cami sapasağlam 
duruyor. 1999 yılındaki deprem bizlerin büyük bir eksikliğini 
ortaya çıkarmıştı. O da şu, unutuyoruz. Doğanın mesajlarını dikka-
te almıyoruz, doğayla adeta kavga ediyoruz. Halbuki çözüm vardı, 
mümkündü.”

Avcılar’ın verdiği sesin 22 
yıl önce yaşamlarını yitiren 
246 vatandaşı hatırlamaktan 
ibaret olmadığını anlatan 
Hançerli, “Avcılar’dan veri-
len ses, bir daha depremin, 
selin, yangının, fırtınanın 
canlara mal olmaması için 
gerekli önlemleri önceden 
almak, güvenli yaşam alan-
larını inşa etmek, doğayla 

kavga etmenin değil doğayla uyumlu yaşamın sesi” diye konuştu.
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- KADIKÖY’DE IŞIKLAR SÖNDÜRÜLDÜ -

Kadıköy’deki anma etkinliği ise Kozyatağı Afet Eğitim ve Bi-
linçlendirme Parkı’nda Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odaba-
şı, belediye çalışanları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.
17 Ağustos Marmara Depremi’nde hayatını kaybedenlere rahmet di-
leyen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Odabaşı, “Ülkemizdeki dep-
rem gerçeğini hepimiz biliyoruz ve inşallah bir daha böyle hazin son-
lu olan, insanların canını kaybettiği afetler yaşamayız.” diye konuştu.
Açıklamanın ardından park içerisindeki ışıklar söndürülerek, deprem-
de hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

- GÖLCÜK’TEKİ ANMALAR -

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999’da meyda-
na gelen depremde yaşamını yitirenler için tören düzenlendi.
Kavaklı Mahallesi sahilinde düzenlenen etkinlik saygı duruşunun 
ardından İstiklal marşı ve Kur’an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Programda konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş-
kan Vekili Haydar Akar, anma etkinliğinin yurt geneline ya-
yılarak farkındalık yaratılabileceğini, Gölcük önderliğin-
de Türkiye Deprem Merkezi oluşturulabileceğini aktardı.
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Akar, “Okullarda deprem farkındalığı yaratırken, aynı za-
manda doğal afet farkındalığını da yaratmak lazım. Bu eği-
tim çocuklarımıza ve gençlerimize verilmelidir.” diye konuştu.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, her ilin Türk milletinin adeta bir ev-
ladı olduğunu ifade ederek, “Milletimizin 81 evladı, yani 81 
ili var. Hangi ilimizde acı yaşansa içimiz yanar ve yardıma ko-
şarız. Bu vesileyle 17 Ağustos tarihinde yüreğimiz yanmıştır. 
Yine maalesef yangılar, sellerle kardeşlerimizi kaybettik.” dedi.
Yavuz, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin ardından afetlere iliş-
kin paradigma değişikliği gerçekleştiğini, bu değişikliğin AFAD sis-
teminin kurulmasıyla başladığını, afet ve acil durumlarla ilgili tüm 
tedbirlerin yönetiminin tek bir merkezden yürütüldüğünü vurguladı.
Aradan geçen yıllara rağmen yapı stoku sorunu-
nun sürdüğünü dile getiren Yavuz, şunları söyledi:

“Türkiye’deki yapı stoku eski bir stok. Bunların bir anda de-
ğiştirilebilmesi, dönüştürülebilmesi çok kolay değil. Geçen 
yıl burada sizlere açıkladığım gibi 28 ağır hasarlı bina vardı 
yıkılamamıştı. Bununla ilgili 8’i fiilen yıkıldı, kalanlardan 3’ü 
yürütmeyi durdurma kararı aldı. Belediyelerimizle iş birli-
ği yaparak, 11’inin daha yıkılması yönünde talimat verdim, 
ihalesini yaptık. Bunlardan 1’i daha yıkıldı. Diğer 10 binanın 
yıkımı ise bir ay içerisinde tamamlanacak. Birlik olalım bir-
birimize destek verelim bu binalarda can kaybımız olmasın 
biz birlik olduktan sonra çözemeyeceğimiz sorun yoktur. 
Mal canın yongasıdır ama mal canı getirmez, can malı getirir. 
Bundan dolayı birlik olalım bu sorunları birlikte çözelim.”
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DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 24 BİN KONUT BULUNUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başka-
nı Tahir Büyükakın ise artık bazı şey-
leri değiştirmek gerektiğini söyledi.
“Belki de değiştirmemiz gereken en 
önemli şey iş yapma biçimlerimiz, ha-
zırlık yapma biçimlerimiz... Farkın-
dalık üzerine ve yapılanlar üzerine 
konuşulmalı.” diyen Büyükakın, ağır ha-
sarlı binaların yıkımına ilişkin yürütü-
len çalışmalar hakkında şunları söyledi:

“Kocaeli’nde yaklaşık 1500 kadar hasarlı konut var. Zamanında, 
temelinde ihtiras yattığına inandığım sebeplerle bir tarafında alıcı, 
bir tarafında satıcının, öbür tarafta kamu yöneticisinin olduğu bir 
yaklaşım ile bu durum ortaya çıkmış. Kabahatli arayacak değiliz. 
Şu anda, günahı kimin üzerine atacağımızla uğraşacak da değiliz. 
Bu olmuş, binalar yıkılmış, insanlar vefat etmiş, sakat kalmış. Ama 
halen, 22 sene sonra bugün 1500 konut duruyor. ‘Efendim niye yık-
mıyorsunuz? Görevli değil misiniz?’ denebilir. O kadar basit değil, 
çünkü hukuki meseleler var. Mesela şu anda vatandaş orta hasarlı 
konutları, ‘ben yapacağım’ dediğinde, onu yıkma şansımız yok. 
1400 kadar orta hasarlı konut var. Bu sene başlattığımız süreçte 113 
riskli yapıyı yıktık. Ama bu kentte 28 ağır hasarlı konut var. İçine 
girilmemesi gerekiyor. Maalesef bunların içinde yaşayan insanlar 
var. Yaptığımız risk değerlendirme analizlerine göre, bu kentte 
halen 24 bin konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bu konutlar riskli. 
Ağır hasarlı ve orta hasarlı konutlardan bahsetmiyorum. Kimisi ze-
mininden dolayı risk altında, kimisi inşaat kurallarına uyulmama-
sından, deprem yönetmeliklerinden, geçmişte kalmış olmasından 

dolayı risk altında. “
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SAKARYA’DA “DEPREM ŞEHİTLERİ” İÇİN DUALAR EDİLDİ

Sakarya’da, 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını 
kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesince Demokrasi Meydanı’nda gerçek-
leştirilen programda, Kur’an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü Hasan Başiş’in konuşma yaptığı, farklı makamlarda sela, 
ilahi ve kasidelerin okunduğu programa her yaştan vatandaşlar ka-
tıldı.

Saatler 03.02’yi gösterdiğinde “deprem şehitleri” için dua edilmesiyle 
program son buldu.
Etkinliğe, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili 
Ali İhsan Yavuz, Vali Yardımcısı Murat Karasu, AK Parti İl Başkanı 
Yunus Tever, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa 
Ak, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, ilçe belediye başkanları, kurum 
ve kuruluşların müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaş-
lar katıldı.
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YALOVA’DA “SESSİZ YÜRÜYÜŞ”

Yalova’da, 17 Ağustos 1999’daki Marmara Depremi’nde hayatını kay-
bedenler için anma programı düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan prog-
ram, katılımcıların sahildeki Deprem Anıtı’na kadar yaptığı “sessiz 
yürüyüş” ile devam etti.
Depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yazılı olduğu mermer 
blokların bulunduğu anıta gelen katılımcılar, deprem günü çekilen 
fotoğrafların bulunduğu salonları gezdi.
Deprem günü kaydedilen kurtarma görüntülerini izleyen katılımcı-
lar, ardından aynı alanda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve okunan mevlidi 
takip etti.
Deprem saati olan 03.02’de duaların edilmesiyle son bulan prog-
rama, Vali Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Ahmet 
Büyükgümüş, Meliha Akyol, Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, 
kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
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DEPREM VE BAKAN AYDIN MAKALESİ

 Deprem Belgeseli ve Geçmişten Ders Almak
17 Ağustos 1999 Deprem felaketinin 10 yılına girdik 17 gün sonra 
Deprem Felaketi ile ilgili birçok şey yazılıp söylenecek. Ancak bugün 
biz biraz erken tarihi bir gerçeği gündeme getirmek için “Deprem 
Felaketi” ile ilgili bir TV belgeseli hazırlıyoruz.  
Deprem zedeler enkazlarda can çekişirken deprem zedeler üzerin-
den büyük rant vurgunu yaşandı. Dönemin Bayındırlık Bakanı Ko-
ray Aydın ile Gebze’ye yapılacak geçici prefabrik konutlar konusun-
da bile tartışmıştık.
Asrın felaketi olan 17 Ağustos Depremi’nin 10 yıl dönümünde geç-
mişi unutmamak için depremde yaşananlarla ilgili bir belgesel TV 
programı hazırlıyoruz. 
Gelin şimdi sizi geçmişe götürüp Deprem felaketi ile ilgili 10 yıl önce 
bu köşede yer alan bir yazıyı sizlerle paylaşalım. Geçmişten ders ve 
ibret alalım.

*KOCAELİ’DE YAPILACAK 16 BİN PRAFABRİK KONUTA 800
KİŞİ BAŞ VURDU
DİĞERLERİ NE OLACAK? (5 Eylül 1999)

Prefabrik konut konusunda büyük çelişki ve skandal devam ediyor. 
Başvuru süresi uzatılmasına rağmen, İzmit ve Gebze’de prefabrik ko-
nut için başvuran depremzede sayısı oldukça düşük bulunuyor.

92



93

BİNLERCE YAPILIYOR
Devlet, tanesi altyapı hariç 1,5 milyar- 2 milyar liraya mal olan pre-
fabrik konutlardan Kocaeli genelinde 16 bin adet yapıyor, bu konut-
lardan İzmit’te 10.714, Gebze’de 1002 adet yaptırılıyor ama başvuru 
koşulları son derece ağır ve sınırlı. Kasım ayı sonunda bitirileceği 
açıklanan prefabrik konutlara kimlerin yerleştirileceği belli değil.

ÇADIRLARDA DURUM
Valilik’ten yapılan açıklamaya göre, önceki gün itibariyle ilimizdeki 
çadır kentlerde 55.774 kişi barınıyor. Çadır kentlerin toplam ka-
pasitesi 62.091 kişi, Mevcut çadır kentlerde 6 bin kişiden fazla boş 
kapasite bulunuyor. 

Bayındırlık Bakanı Koray Aydın’a açık mektup. (6 Eylül 2009)
Gebze gibi çok kozmopolit bir bölgede 20 yıla yakın bir süredir ga-
zetecilik yapıyorum. Gebze’de gazetecilik yapmak gerçekten çok zor, 
ya mesleğinizi hakkı ile yapacaksınız veya dostlarınızı kıracaksınız. 
Biz kötü niyet düşünmeden sadece mesleğimizi inandığımız ilkeler 
doğrultusunda yapmaya çalışıyoruz. Bize kırılan dostlarımız daha 
sonra ne kadar haklı olduğumuzu kendileri ‘de kabul ediyor.

Biz 20 yıllık gazetecilik hayatımızda birçok Cumhurbaşkanı, Baş-
bakanlar ve Bakanlar gördük. Bunlar Gebze bölgesine geldiklerinde 
çoğu kez Parti teşkilatlarını ziyaret ederler ve partililerine değer 
verip fikir alışverişinde bulunurlardı. Benim Sayın Koray Aydınla 
hiçbir aldım verdim yok. Prefabrik işinden bir çıkarımda söz ko-
nusu değil. İşi yapanları ‘da Fethi Ağalar dışında tanımıyorum. Bu 
bakımdan vicdanen çok rahatım. Bakan’a mesleğim gereğince soru 
sormak en tabi hakkım.
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   Benim çok iyi niyetle sorduğum soruya Sayın bakan ters olarak ce-
vap vermesi beni üzdü. Yapılan prefabrikler akıl almaz plansızlıktan 
sanıyorum Sayın Bakan’da şikayetçi, Gebze’deki 1002 konutu 750’ye 
indirdi. Gebze’de Devlet hastanesi, kültür merkezi onlarca okul, Em-
niyet binası parasızlıktan çürürken, Sayın bakan sadece Çayırova ‘da 
yapılacak 750 Konut’a 3 trilyon harcanmasının hiç önemi olmadığını 
söylüyor. Kendisini savunmak için ‘de bir gece’de 5 trilyonların el de-
ğiştirdiğinden söz ederken adeta özrü kabahatini geçerek bunların 
kim olduğu hakkında açıklama yapmıyor.

Evet sözü uzatmayalım. Bayındırlık Bakanlığının sorumluluğundaki 
Gebze’nin giriş ve çıkış yonca yaprakları ile yan yollar ihale edilmesi-
ne rağmen yıllardan beri niçin yapılmıyor? Bu ihaleleri alan firmalar 
nerde? Geçmiş dönemlerde Gebze’yi perişan eden, mastır planları 
değiştiren, yeni imar planları yaparak Gebze’yi yaz boz tahtasına 
döndüren Bayındırlık Bakanlığı yetkililerinden hesap sorulacak mı? 
MHP’li dostlarıma tarihi görev düşüyor. Tabi biz gazetecilerde tarihe 
not düşmek ve noterlik yapmak.

Herkes görevini yaparsa sıkıntı ve şikayetlerde ortadan kalkacaktır 
(6 Eylül 1999 –Gebze Gazetesi)

   Evet biz geçmişi   10 yıl sonra   hatırlatıp, unutturmamak istiyoruz. 
Geçmişten öncelikle Ak parti hükümeti ve siyasetçileri ders almalı.

Koray Aydın depremden yaptığı hatanın bedelini çok ağır ödedi. 
Unutulmasın ki  bugünün siyasetçileri  yapacakları hatanın bedelini 
çok daha ağır ödeyeceklerdir.

Depremde yaşananları belgesel TV programı haline getirerek birçok 
ulusal ve bölgesel TV kanalına dağıtıp tarihe not düşeceğiz. 

(Koray Aydın)
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DEPREM GERÇEĞİNE IŞIK TUTAN TARİHİ BELGE

Bilim adamları 37 yıl önce Başbakan İnönü’yü uyarmıştı:  

‘‘Deprem bölgesi Kocaeli’ye Sanayi kurulmasın’’

Devrin Başbakanı İsmet İnönü’ye 37 yıl önce Kocaeli’nin depremde 
dayanıksız olduğu ve sanayi tesisi için uygun olmadığını bildiren 
Prof. Bozkurt, “Bunca yıldır yeterli uyarıda bulunmadığım için özür 
diliyorum” dedi. Devletin o günkü yönetimi bu uyarılara kulak ver-
seydi, Sanayi Türkiye’nin her yerine dağılır, Yatırımlar bir merkez-
de toplanmaz, iç göç ve çarpık yerleşim ortaya çıkmazdı. Uyarıda 
bulunan bilim adamı bugün rant uğruna çıkar için ÇED raporları 
hazırlayan bilim adamlarını da üstü kapalı uyarmış oluyor.

Haber merkezi

Marmara’yı yıkan depremin ardından çok sayıdaki bilim adamı 
farklı görüşler ve çözüm önerilerini getirirken, Eskişehir’den onurlu 
bir itiraf geldi. Osman Gazi Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Mehmet Rıfat Bozkurt, “Bilim adamı olarak ye-
terince uyarıda bulunmadığım için depremzedelerden özür diliyo-
rum.” dedi.
1962 yılında dönemin Başbakanı İsmet İnönü’ye mektup gönderen 
ve Kocaeli bölgesine yapılaşmanın olası bir deprem dikkate alın-
madan yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Rıfat Bozkurt, mektubunda 
bölgede enerji biriktiğini anlattı ve önlem alınmasını istediğini 
ifade etti. Bozkurt mektubunda İzmit’in sanayi tesisleri için uygun 
olmadığını ve ildeki bütün yapıların depremde dayanıklı yapılma-
dığını bildirdi. Bozkurt’un uyarı mektubuna karşılık Sanayi Bakan-
lığı’nın gönderdiği cevabi yazısında tehlikenin ciddiye alınmadığı 
görülüyor.
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Sanayi Bakanlığı’nın, Bozkurt’a gönderdiği cevabı yazısında şöyle 
denilmişti:” Kocaeli’nin tarih boyunca depremlerden sık sık hasar 
gördüğü tarihi gerçektir. Ancak, Anadolu tarihinde depremden yıkı-
lıp yok olan yalnız Kocaeli değildir. Eski ünlü Anadolu şehirlerinin 
çoğu savaş olaylarından çok depremlerden yıkılmışlardır. Bu itibarla 
depreme karşı korunma yolunda alınacak tedbirlerin de memleket 
ölçüsünde olması ve yeni esaslara bağlanması lazım gelmektedir.”

Bozkurt, “Bilim adamı olarak görevimi tam yapmadığım ve 37 sene 
önce yazdığım yazım ile nelerin yapılıp, nelerin yapılmadığının ta-
kipçisi olmadığım için depremzedelerden özür diliyorum. Ama şim-
di, Eskişehir’in bir Erzincan, bir Adapazarı, bir Dinar, bir Adana ve 
bir Kocaeli olmaması için elimden ne gelirse yapacağıma söz veriyo-
rum” dedi.
Türkiye’de konuşması gerekenlerin sustuğunu, konuşmaması gere-
kenlerin ise konuşarak ortalığı karıştırdığını belirten Bozkurt, bilim 
adamlarının bir şeyler yapması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Bozkurt 
jeologlar dışında herkesin konuştuğunu belirterek, “Bilim adamları 
olarak bunları görünce üzülüyorum. Örneğin fay hattı yanında bu-
lunan binaya bir şey olmuyor. 2-3 kilometre uzağındaki binalar yıkı-
lıyor. Şehir planlı kurulsa ve jeologların görüşleri alınsaydı depremin 
etkisi bu kadar olmazdı. Aynı Deprem Eskişehir merkezli olsaydı, 
şehir haritadan silinirdi. Eskişehir altında fay hatları hayli fazla ve 
şehir ovaya kurulu” dedi.
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Gölcük depreminde kırılan fay hattının İstanbul’a dayandığını ifade 
eden Bozkurt, şunları söyledi: “Burada, zaman içinde şiddetli bir 
deprem oluyorsa onu hesaplayıp yaklaşık bir tahmin yürütmek 
mümkün. Gölcük’ te daha önce de birkaç kez deprem meydana 
gelmiş ve hepsi ağustos ayında. Bu kez de öyle oldu. Bu tesadüf mü 
değil mi araştırmak gerek. Depremin yaklaşık zamanı tespit edilebi-
lir.”

Bozkurt’a göre İstanbul’da bulunan fay hatlarında yoğun enerji 
birikimi var. Ayrıca Niksar ve Erzincan’ın doğusunda da biriken 
enerjilerin her an açığa çıkabileceğini belirten Bozkurt, zamanını 
kestirmenin zor olduğunu söyledi.

Resim: Çıkar uğruna ÇED raporu hazırlayarak Kocaeli bölgesini sa-
nayi kuruluşlarına peş keş çeken sözde bilim adamları, onurlu bilim 
adamının özür dilemesinden ders alırlar.

Resim: Onurlu bilim adamının özrüne Ulusal basın geniş yer verdi.
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Dünyaca ünlü tarihçi Carolina Finkel yetkilileri uyardı:  

  “ Tarihten Ders Alınsaydı Marmara bölgesi yatırım ve yerleşime 
açılmazdı “

   Anadolu’nun Deprem Tarihi” kitabını hazırlayan Osmanlı tarih-
çisi Caroline Finkel, tarih boyunca büyük depremlere sahne olan 
İzmit Körfezi ve çevresinin yerleşim ve yatırım bölgesi olmasına 
anlam veremiyor. 

  Haber Röportaj: 

 Marmara Bölgesi’nde İzmit Körfezi’nde yoğunlaşmış özellikle 3-7. 
yüzyıllar ile 14-18. asırlar arasında çok şiddetli depremler var. Yaşa-
dığımız yüzyılda da yine Marmara Bölgesi’nde çok şiddetli (7.0 ve 
üzeri) beş deprem olmuş. Merkez üssü İzmit Körfezi olan son dep-
remle birlikte bu şiddette deprem sayısı altı oldu. O sebeple deprem 
uzmanları, 20. yüzyıldan itibaren Marmara Bölgesi için yeni bir 
şiddetli depremler dönemi başladığını belirtiyor. 

 İskoç asıllı Osmanlı Tarihçisi Caroline Finkel, dört yıl önce Londra 
Üniversitesi’nden Profesör N. Ambraseys ile birlikte ‘Anadolu’nun 
Deprem Tarihi’ kitabına imza attı. 10 yıldır gazeteci eşi Andrew 
Finkel ile birlikte İstanbul’da yaşayan Bayan Finkel de bizim gibi 17 
Ağustos sabahına 7,4 şiddetindeki depremle uyandı. Caroline Fin-
kel ile Marmara Bölgesi’nin özellikle de İzmit Körfezi’nin deprem 
tarihini konuştuk. Hazret-i İsa’nın doğumundan bugüne Marmara 
Bölgesi’nin 2000 yıllık deprem tarihinde İzmit Körfezi depremlerin 
en yoğun yaşandığı merkez olarak karşımıza çıkıyor. Türk deprem 
uzmanları da bu durumu çok iyi bilmesine rağmen İzmit çevresi 
Türkiye’nin sanayi bölgesi haline geldi, insanlarımızın da çok yoğun 
yaşadığı bir merkez oldu. Son depremde binlerce can kaybının yanı 
sıra TÜPRAŞ yangını herkesin yüreğini ağzına getirdi. 



9999

Caroline Finkel ile tarihte Anadolu’da meydana gelen depremler ve 
kitabı konuştuk.
* Türkiye’nin deprem tarihine ilgi duymanız nasıl oldu?

Londra Üniversitesi’nden Profesör Ambraseys’ın isteğiyle oldu. 15 
ve 18. yüzyılları kapsayan 400 yıllık dönem ile 20. yüzyılı inceledik. 
Depremle ilgili aletler yaklaşık yüzyıldır kullanılıyor, bu sebeple 
önceki dönemlerle ilgili bilgi ve kayıtlara ihtiyaç var. Ambraseys, 
İran’ın, Mısır’ın deprem tarihlerini de başka isimlerle ortak çalışıp 
hazırladı. 

 Deprem incelemeleri açısından Türkiye kadar elverişli alan az bu-
lunur, diyoruz. 
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde çok sayıda yabancı tüccar ve 
yazar da Osmanlı ülkesine seyahatler yaptı ve bu seyahatlerini yaz-
dılar. Ayrıca birçok yerli kaynak var. Örneğin, Edirne’nin en büyük 
depremi 29 Temmuz 1752’de olmuş. Mesela Örfi ‘nin Tarihi, İzi ‘nin 
Vakayinamesi, dönemin İngiliz büyükelçisi Porter’ in raporları var. 
Yine bir İngiliz dergisinde de Edirne depremi ile ilgili yazı çıkmış. 
Üç Şerefeli Camii’nin kubbe ve minareleri yıkılmış. Oradaki yöne-
ticiler İstanbul’a gönderdikleri raporda yıkımlarla ilgili çok ayrıntılı 
bilgi veriyorlar ve tamirat için ne kadar para gerektiğini yazıyorlar. 
Kadı sicillerinde, Keşif ve Tamirat defterlerinde bu bilgiler yer alı-
yor. Ruhi, Vakayinamesinden Osmanlıların ‘Küçük Kıyamet’ dedik-
leri 1509 depremini anlatmış.
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Türkiye Coğrafyası Üzerinde Çok mu Deprem Olmuş?
 

Bir çalışmamızda Bizans kaynaklarından da yararlanarak Marma-
ra Bölgesi’nin 2000 yıllık deprem haritasını çıkardık. Özellikle

3-7. yüzyıllar ile 14-18. asırlar arasında çok şiddetli depremler var.
Özellikle de İzmit Körfezi’nde yoğunlaşmış. Bu depremlerin birin-
de Ayasofya’nın kubbesi de çökmüş. Yaşadığımız yüzyılda da yine 
Marmara Bölgesi’nde çok şiddetli (7.0 ve üzeri) beş deprem olmuş. 
1912’de Saroz Körfezi’nde, 1953’te Yenice’de, 1957’de Albant’ta, 
1967’de Mudurnu’da ve 1975’te Gediz’de. Merkez üssü İzmit Körfe-
zi olan son depremle birlikte bu şiddette deprem sayısı altı oldu. O 
sebeple deprem uzmanları, 20. yüzyıldan itibaren Marmara Bölgesi 
için yeni bir şiddetli depremler dönemi başladığını belirtiyor. 

Prof. Celal Şengör ve Mustafa Erdik, Marmara Denizi’nde Yassıa-
da’dan geçen bir fay hattından ve önümüzdeki dönemde Adalar-Tuz-
la istikametinde olabilecek yeni bir depremden söz ediyorlar. Daha 
önce de Adalar civarında böyle bir deprem olmuş mu?
1894 depreminde Adalar çok zarar gördü. Mesela Heybeliada Deniz 
Okulu çökmüş, altı denizci ölmüş. Maltepe Pendik çok hasar gör-
müş. Ortaköy camisi yıkılmış. Rumeli Hisarı civarında, Trakya’da ha-
sar olmuş, ama bu depremde de Sakarya ve İzmir Körfezi çok büyük 
bir zarar gördü. Zaten İstanbul’da Rasathane bu büyük depremden 
sonra depremle ilgili çalışmalarına başlıyor. 
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İngiliz Deprem Uzmanları Gölcük-İznik Bölgesinde Çok Sayıda Deprem Araştırması Yapıyor. İngiltere’de 
Deprem İncelemeleri Nasıl Yapılıyor?

Edinburgh Üniversitesi’nden uzmanlar Türkiye’de rasathane ile 
birlikte yürütüyorlar bu çalışmaları. İngiltere’de gazeteler çok erken 
çıktığı için belki 700 yıl öncesine kadar depremlerle ilgili bilgilere 
ulaşmak mümkün, ayrıca bazı kilise raporları var. Ama çok şiddetli 
depremler olmamış. Buna rağmen örneğin bir termik santral veya 
sanayi tesisi kurulacaksa mühendisler en ufak bir depremle bile ilgi-
leniyorlar.

İzmit Körfezi’nin 2000 Yıldır Bir Deprem Bölgesi Olduğu Bilindiğine Göre, Bugün Türkiye’nin Sanayi 
Bölgesi Olmasını Nasıl Karşılıyorsunuz?

Nasıl ki, Nil nehri bütün toprağını alıp götürüp bir yere boşaltıyor-
sa, İzmit Körfezi de Marmara’da bu şekilde yumuşak toprak zemini-
ne sahip bir yer. İzmit Körfezi’nin bu özelliğini Türk deprem uz-
manları da çok iyi biliyor. Buna rağmen nasıl bir sanayi üssü oldu?.. 
Kapalı ve çok elverişli bir liman ama, bu kadarda yoğun bir yerleşim 
yeri olması düşünülemeyecek kadar kötü bir olay. Mesela 1766’nın 
mayıs ve ağustos aylarında iki büyük deprem var. Birincisi İzmit 
ve Tekirdağ bölgesinde, ikincisi Marmara Denizi, Gelibolu, Yalova, 
Karamürsel bölgelerinde. Yani Marmara Bölgesi’ndeki bütün dep-
remlerde İzmit Körfezi büyük zarar görüyor. 

Anadolu’nun Diğer Bölgelerinin Deprem Haritası Nasıl?

Doğu ve Güneydoğu’da bu asır içinde pek büyük bir deprem ol-
madı. Ama daha önceki yüzyıllara bakarsanız çok büyük deprem-
ler var. Demek ki, bu yüzyıl bölge için çok hareketsiz bir zaman. 
1668’de Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde çok büyük bir deprem 
var. Hat üzerindeki bütün yerleşim yerleri büyük hasar görmüş. Pek 
bilinmeyen bir deprem: ama alman kaynaklarında bu depremle il-
gili epey bilgi var. 1730’da Saroz Körfezi’nde yine büyük bir deprem 
var. Körfezi baştan sona yaran büyük bir fay hattı yarığı var.
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İRAP Bilgilendirme Toplantısı Vali Seddar Yavuz 
Başkanlığında Gerçekleştirildi

İlimizdeki afet risklerinin azaltılması amacıyla, hedef ve eylemle-
rin görüşülerek, değerlendirmelerin yapıldığı İl Afet Risk Azalt-

ma Planı (İRAP) toplantısı Vali Seddar Yavuz başkanlığında yapıldı. 

Valilik Akçakoca Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı Vali 
Seddar Yavuz başkanlığında, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Vali Yardımcısı Aslan Avşar-
bey, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim 
Kapancı, Gölcük Belediye Başkanı Av. Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük,  İl Afet ve 
Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, kurum müdürleri ve İl 
AFAD Müdürlüğü yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi. 

İRAP ’ın tanıtım videosunun izlenmesiyle başlayan programın de-
vamında selamlama konuşmalarıyla sözlerine başlayan Vali Yavuz: 
“Son yıllarda ülkemizde meydana gelen afet ve acil durumlarda 
müdahale ve iyileştirme çalışmaları başarılı olarak yürütülse de afet 
sonrası ortaya çıkan kayıpları azaltmanın esas yöntemi risk azaltma 
çalışmalarıdır. Afet yönetimi alanındaki uluslararası gelişmeler de 
benzer şekilde, afet kayıplarını ortaya çıkmadan önce azaltabilme-
nin “risk yönetimi odaklı” bir afet yönetiminden geçtiğini ortaya 
koymaktadır. Afetlere yönelik olarak uluslararası düzeyde olduğu 
kadar ulusal düzeyde de benimsenen “afet risk yönetimi” anlayı-
şının hem merkezi hem de yerel düzeyde kapsamlı ve birbiriyle 
koordineli olarak yürütülmesi büyük önem arz etmektedir.”
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Niteliksiz Yapılaşma En Büyük Risk Dinamiğidir

Hızlı kentleşme ve nüfus artışı sebebiyle sürdürülebilir planlama ve 
uygun arazi kullanım planları ile desteklenmediği takdirde tehlike 
oluşturduğunun altını çizen Vali Yavuz: “Bu durum çoğunlukla; 
insanların, kıyı alanları, taşkın yatakları ya da stabil olmayan dik 
yamaçlar gibi tehlikeye açık alanlara yerleşmelerine yol açmaktadır. 
Niteliksiz yapılaşma bir başka büyük risk dinamiğidir. Kentleri-
mizin fiziki ve mekânsal özellikleri, yaşayanların sosyo-ekonomik 
zarar görebilirliği, çevresel etkiler, kentlerin içinde bulunduğu 
karmaşık durumlar altında gelişen risk faktörlerinden bazılarıdır. 
Bu faktörlerin her birini göz önünde bulundurarak güvenli, eşit, da-
yanıklı/dirençli ve sürdürülebilir kentsel gelişmeye sahip olabilmek 
için stratejiler ve politikalar geliştirilmelidir.”

İl Risk Azaltma Planı (İRAP)’dan bahseden Vali Yavuz: “İllerimizde 
hâlihazırda bulunan ve gelecekte de olası etkileri beklenen tehlike-
lerin afetlere dönüşmeden önce risklerini azaltmak ve afete duyarlı/
dirençli yerleşmeler oluşturmak amacıyla Afetlerin olası etkilerini 
dikkate alarak; bu etkileri en aza indirmek adına afetler olmadan 
hayata geçirilmesi gerekenleri süreç dâhilinde tarifleyen, sorumlu-
ları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir bir plandır, İRAP. 
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İRAP; Afet Olmadan Sorumluları Tanımlayan Bir Plandır

İl afet risk azaltma planı hazırlık çalışmalarına başladık diyen
Vali Yavuz: “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), ilin afetselliği-

ni ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza 
indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler 
biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plandır. İl afet risk 
azaltma planlarının hazırlanması ve uygulanması sürecinde sayısız 
paydaş bulunmaktadır. Bu paydaşlar; kamu kurum ve kuruluşları, 
yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları 
ve vatandaşlarımızdır. Çok paydaşlı bu süreç, birden çok sektörün 
katılımıyla planların hazırlanmasında ve uygulanmasında iş birliği 
içinde bütüncül bir yaklaşım ortaya konulmasını amaçlar.”

Bu bağlamda Koçali’de yapılan çalışmalara değinen Vali Yavuz: 
“Sekretaryasını Kocaeli AFAD’ın, danışmanlığını ise Kocaeli Üni-
versitesi ve Gebze Teknik Üniversitesinden akademisyenlerimizin 
yaptığı, İlin afet risklerine ve sorumluluk alanlarına göre belirlenen 
diğer paydaş kurum/kuruluşlar ve STK’larla beraber plan hazırlık-
larına başlanmıştır. Bu amaçla 6-7 Nisan 2021 tarihlerinde düzenle-
nen 1. Çalıştayda mevcut durum değerlendirmesi yapılarak uzman 
ve teknik personelin katılımlarıyla gerçekleşmiştir. Çalıştay öncesi 
paydaşlarımıza sunulan anket formu sonucuna göre Kocaeli İli için 
öncelikli olarak öngörülen Deprem, Taşkın/Sel, Endüstriyel Kazalar, 
Kütle Hareketleri afet tehlike başlıklarında oluşturulan masalarda 
iki gün boyunca tehlikeler bazında Kocaeli’nin GZFT (Güçlü Yön-
ler- Zayıf Yönler, Fırsatlar Tehditler) analizleri yapılarak senaryolar 
oluşturulmuş ve belirlenen bu senaryolar üzerinden olay önlem 
tabloları elde edilmiştir.”
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İl Risk Azaltma Planı Onaylandı

Planın oluşum aşamasının 2. Kısmında yapılan çalışmalara değinen 
Vali Yavuz: “2. Çalıştayda, masalarda hazır bulunan kurum/kuruluş 
temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda taslak amaç, hedef 
ve eylemler belirlenmiştir. Sonrasında eylem ve önceliklendirme 
tablosu oluşturularak bu eylemleri gerçekleştirecek sorumlu ve 
destekleyici kurum/kuruluşların kimler olacağı, yaklaşık gerçekleş-
tirme süreleri tablolara işlenmiştir. 2. Çalıştay sonrasında hazırla-
nan amaç, hedef ve eylemlere ait tablo hakkında tekrar kurum ve 
kuruluşların temsilcileriyle istişareler yapılmış Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileriyle ayrıca 
yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Tüm bu görüşmeler so-
nucunda oluşturulan tablo ayrıca resmi yazı ile planda görevli olan 
sorumlu ve destekleyici kurum/kuruluşlara gönderilmiş, varsa ek 
görüş ve önerileri ile sorumlu olduğu eylemin gerçekleştirme süresi 
bilgilerinin verilmesi kendilerinden istenmiştir. Böylelikle gelen 
görüş ve öneriler doğrultusunda tamamlanan İl Risk Azaltma Planı; 
1 Ekim 2021 tarihinde tarafımdan onaylanmıştır.”

Vali Yavuz, alınan İl Risk Azaltma Planı kararlarına ilişkin bilgiler 
vererek: “Kocaeli İl Risk Azaltma Planı 3 Amaç, 15 Hedef ve 104 
Eylemden oluşmaktadır. Amacımızın ilki; afete dirençli bir şehir 
oluşturmak, ikincisi; afet risklerini azaltıcı çalışmalar yapmak ve 
üçüncüsü ise; afetlere karşı sürdürülebilir ekonomi yani kamu 
ve özel yatırımlara ait üretim sistemlerinin korunmasıdır. İzleme 
ve değerlendirme çalışmaları 6 ayda bir yıllık olmak üzere bütün 
kurum ve kuruluşların yapmış olduğu çalışmalar, AFAD sistemi-
ne girecek ve bunlar yine rapora bağlanmak suretiyle kamuoyu ile 
paylaşılacaktır.”
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İl Risk Azaltma Planının 5 yıl geçerli olduğunu belirten Vali Yavuz 
bunun değişebileceği hususları şu sözlerle anlattı: “Koçali’de büyük 
bir afet yaşanması durumunda ki inşallah yaşanmaz veya 2 sene 
sonunda yapılacak değerlendirme raporu sonucuna göre planın 
yeniden hazırlanması gündeme gelebilecektir.” diyen Vali Yavuz 
yapılan bu çalışmaların ilimize katkılar sağlaması temennilerinde 
bulundu.

Konuşmaların ardından toplantı; İl Afet ve Acil Durum Müdürü 
Mehmet Emin Koçan’ın İRAP ‘ın detayları, amaç ve hedefleri hak-
kında detaylı bilgiler vererek bugüne kadar yapılan çalışmalar ve 
atılacak adımlar hakkında sunumuyla sonlandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un 
İRAP( İl Afet Risk Azaltma Planı) 

Konuşması

Kaynak
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PROJE HEDEFLERİ

1. Deprem gerçeğinin her zaman akılda kalması, deprem öncesi,
deprem anı ve sonrası için bireysel bazda alınabilecek olan tedbirle-
rin yerleştirilmesi.
2. Deprem değil çürük binalar öldürür ifadesinde belirtilen çürük
bina kavramının tüm yönleriyle aktarılması.
3. Proje kapsamında belirlenecek pilot okullarda acil hareket, buluş-
ma noktaları ve iletişim ile ilgili seminerler gerçekleştirmek.
4. Yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak deprem bilincinin yerleşme-
sine dair çalışmalar yürütmek ve kentsel dönüşüm konularında se-
minerler vermek.
5. Hazırlanacak kısa filmler ve görselleri, yazılı, görsel ve sosyal med-
yada yayınlamak sureti ile olası depremlere karşı bireyleri bilinçlen-
dirmek.
6. “Türkiye Deprem Gerçeği, depreme hazırım bilinçlendirme ve far-
kındalık” adlı belgesel,kısa filmler,kitap vd. faaliyetler ile farkındalık
oluşturmak.
7. Kocaeli ilinin bir deprem bölgesi olması nedeniyle özellikle genç
nesillere farkındalık.
8. Afet gönüllüleri ve gençlerin buluşmasını sağlamak ve farkındalık
oluşturmak,seminerler vermek.
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