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GİRİŞ 

Toplumların sanayi ötesi, post-modern ve bilgi çağı nitelendirmelerine ek olarak, 

son yıllarda yaygın bir şekilde kullanılan önemli bir kavram da “risk toplumu” 

kavramıdır. (Beck, 1992) Aydınlanma döneminden bu yana modern toplum, geliştirdiği 

kurumlar ve kavramlarla, bilim-sanayi-teknolojisi ile doğayı ve insanlığı tüketme 

noktasına getirmiş, gelişme olarak öngördüğü her yeni adımda kestiremediği ya da 

görmezden geldiği sonuçlarla, insan yaşamını çevreleyen ve giderek çığ gibi artan 

risklere yol açmıştır. Bugün insanlar, endüstrinin küresel-doğal sistemlerle olan 

bilinen/bilinmeyen etkileri dışında, olağan yaşamlarında, yedikleri içtikleri ile, seçtikleri 

yaşam ve çalışma biçimleri ile, kısaca nerede oturdukları, kimlerle kişisel yakınlıklar 

kurdukları ile yaşamın her cephesinde daralan risk çemberleri ile çevrelenmişlerdir.  

Günümüzde yaşamın hemen her yönünde, gerek doğal afetlerin, gerekse 

insanların yol açtığı sanayi ve teknolojinin getirdiği tehlikelerin giderek artış gösterdiği 

gözlenmektedir. Bu durum, yalnızca doğal afetlerin şiddetinin ya da sayısının artması 

nedeniyle değil, öncelikle nüfusun çoğalıp belirli bölgelerde toplanması, tehlikeli 

alanların daha yoğun biçimlerde kullanıma açılması, mevcut denetim ve güvenlik 

önlemlerinin giderek yetersiz kalması gibi nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Bunlara 

modern toplumun teknoloji, sanayi, ve bilimsel uygulamalarının getirdiği kimi yan 

etkiler, bilinmezlikler, kazalar ve kötü amaçlı uygulamaların da önemli katkılar yaptığı 

ve kimi koşullarda toplum, çevre ve doğada olumsuz sonuçlara yol açtığı bilinmektedir. 

Öyle ki, kimi açıklamalara göre günümüzde modern toplum, giderek hızlanan bir “risk 

yoğunlaşması” girdabına kapılmış durumdadır. Doğa, insan yaşamı ve sürdürülebilir 

verimliliğin ciddi ölçülerde nesnel çıkmaz ve tehlikelere itildiği bu dönem “Risk 

Toplumu” olarak da tanımlanmaktadır.(UDK Raporu, 2002:11) 
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Modern toplumun sanayi ve teknoloji uygulamalarının yol açtığı bilinmezlikler, 

üretim süreçlerinde alınan kimi kararların sorumlularının bulunmaması risk toplumunun 

başlıca özelliğidir. Bu durum, yapı üretim süreçlerinde de geçerliliğini korumaktadır. 

Beck, açıklamalarını her ne kadar endüstri ve teknolojinin getirdiği tehlikelerin 

ve toplumda yaratılan yaşamsal risklerin tarihsel gelişmesiyle ilgili olarak yapmaktaysa 

da, doğal tehlikelerle ve örneğin deprem tehlikesi konusunda da aynı düşünce biçimine 

başvurmak olanaklıdır. (Balamir, 2001a)  

Beck tarafından ortaya atılan, daha sonra Giddens tarafından da sürdürülen 

tartışmaların temelinde “doğal” ve “kültürel” olan arasındaki farkın kalkması gerektiği 

düşüncesi vardır. Örneğin, ozon tabakasının incelmesi, bir doğa olayı olmasına rağmen, 

buna yol açan etken, kapitalist toplumun ve onun aşırı tüketime dayanan değer 

sisteminin oluşturduğu yaşam biçimidir. Bu nedenle, günümüzde hangi olayın kültürel 

olduğuna dair sınırların belirsiz hale geldiği tartışılmaya başlanmıştır. Toplumun 

kendisini bir riskler kümesi olarak, artan bir kapsam ve oranda ele almak ve riskleri 

oluşturan faktörlerin doğal ve sosyal içeriklerini analiz etmek, toplumsal ilişkilerin 

anlaşılmasına katkıda bulunabilecek bir kavramlaştırma olarak görülmektedir. Bu 

türden bir ele alış, konu ve sorunları anlamlandırmada ve anlamada, “doğal” ile “sosyal” 

arasındaki ilişkiyi kurabilmede ve her ikisinin içerisinde bir diğerini görebilmede son 

derece yararlı bir araç olarak kullanılabilir. Diğer bir deyişle, bir doğa olayı olan 

depremin sosyal, ekonomik, kültürel içeriği ve boyutları üzerinde durularak bu temelde 

politikalar geliştirebilmek oldukça önemlidir. (Kasapoğlu-Ecevit, 2001:3) 

Modern dünyadaki düşük olasılıklı-büyük etkili riskler, iyimser bir senaryo 

içinde en aza indirgenebilse de, tam olarak ortadan kalkmazlar. Örneğin, varolan tüm 

nükleer silahların yok edildiği, eşdeğer nitelikli yıkım gücü olan başka silahların 

yapılmadığı ve doğaya yönelik başkaca benzer yıkıcı etkiler olmadığı varsayılsa bile 

küresel tehlike yine de sürmektedir. Çünkü, yerleşik teknik bilginin yok edilemeyeceği 

kabul edilirse, nükleer silahların herhangi bir yerde yeniden yapılabileceği gerçeği 

ortaya çıkmaktadır. Buna ek olarak, herhangi bir ciddi teknolojik gelişme küresel 

ilişkilerin genel doğrultusunu alt üst edebilir. Uluslararası terör, salgın hastalıklar, 

yoksulluk ve gelir adaletsizliği gibi olaylar ve olgular bu duruma örnek olarak 

gösterilebilir. (Giddens, 1998:129) 
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Dünyada 1960’lı yıllardan sonra doğal afet (yıkım) zararlarının azaltılması 

konusunda bir stratejik değişim yaşanmaktadır. Değişiklik bu tarihlere kadar, genellikle 

“yara sarma stratejisi” olarak da adlandırılabilen politikalar yerine, “zarar azaltma” 

stratejisinin kabul edilmiş olmasıdır. Bu stratejinin kabul edilmesinden sonra “Afet 

Yönetimi” veya “Risk Yönetimi” adı altında anılan bir önlemler ve düzenlemeler 

sistemine gereksinme olduğu kabul görmüş ve tüm çalışmalar bu anlayış içerisinde ele 

alınmaya başlanmıştır. (Gülkan, 2001:4)  

“Afet yönetimi” veya “risk yönetimi”, afetlerin önlenmesi ve zararlarının 

azaltılması amacıyla bir afet olayının yol açacağı zararın, güvenilir bilgiler ışığında 

tahmini ve azaltılması, buna karşı hazırlıklı olunması, olaya müdahale edilmesi, 

iyileştirme ve yeniden inşa olarak ayrılan beş ana aşamasında yapılacak çalışmaların 

ilkelerinin ortaya konması, yönlendirmesi, eşgüdümü ve etkili bir biçimde 

uygulanabilmesi için toplumun tüm kurum ve kuruluşlarıyla kaynaklarının bu ortak 

amaç doğrultusunda yönetilmesini gerektiren çok geniş bir kavramdır. (Ergünay, 

2001:112) 

Bu bağlamda uygulanması gereken strateji, afet zararlarını azaltacak ve 

toplumda direnci artıracak top yekun bir “hazırlıklı olma”, bir başka deyişle “afetten 

yaralanmama” stratejisidir. Bunun için kentsel ölçekte çalışma ve “risk yönetiminin” 

ana ilkelerinin yaşama geçirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. Risk yönetiminin ana 

ilkeleri; risklerin dışlanması, azaltılması ve paylaşılmasıdır. Risklerin dışlanması ile, 

arazi kullanım kararları ve imar planlaması hizmetlerine öncelik verilerek ve özellikle 

deprem ve afetler açısından risk taşıyan alanlardan uzaklaşılması amaçlanmaktadır. 

Risklerin azaltılması ise, mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin kalitesinin 

iyileştirilmesi ile daha sağlam yapıların elde edilmesi ve mevcut depreme dayanıksız 

yapıların güçlendirilmesi ikinci önceliklidir. Risk yönetiminin üçüncü ana ilkesi olarak 

kabul edilen risklerin paylaşılması ise, ilk iki aşamada önlenemeyen risklerin, deprem 

sigortası ve benzeri akılcı politikalarla toplumun geniş kesimlerince paylaşılması 

gereğidir. (Balamir, 2002) 

Toplumların afetlere hazırlıklı olma bilinci ve kültürü, kararlara toplumsal 

katılımı ile afet zararlarının azaltılması arasında yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Öte 

yandan ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısı da, bu hazırlıklı olma bilincini ve 

katılımını olumlu ya da olumsuz yönde etkilemektedir. Özeksel yönetim, yerel 
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yönetimler, halkın katılımı ve özel kesimin de katkılarıyla olası zararlar en az boyutlara 

indirgenebilir. Zarar azaltma çalışmalarının etkinliği toplumların gelişmişlik düzeyleri 

ile doğru orantılıdır. Çünkü toplumların sosyo-ekonomik düzeyleri yükseldikçe insan 

yaşamına verilen önem artmakta, insan yaşamını tehlikeye atabilecek en yaygın 

olaylardan olan afetlerin önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesi çalışmalarına 

verilen önem ve ayrılan akçal kaynakların miktarı artmaktadır. (Schram, 1993:6-7) 

ABD ve Japonya’da da çok şiddetli depremler olmakta, ancak bu depremler çok 

az maddi hasarlarla atlatılmaktadır. Buna karşılık İran, Endonezya, Pakistan veya 

Türkiye’de bir deprem olduğunda, sayıları on binleri aşan yaşamlar yitirilmekte; 

ekonomi felç olmakta; başta konut, işsizlik, sağlık, eğitim olmak üzere bir çok sorunlar 

birbiriyle etkileşerek artmaktadır. Doğal bir olay olarak depremin yarattığı sosyal 

sorunların genişliği ve şiddeti, tüm bilim insanlarına, deprem öncesinde ve sonrasında 

neler yapılacağı konusunda toplumu hazırlayarak deprem hasarlarını en aza indirmede 

sorumluluk yüklemektedir. (Kasapoğlu-Ecevit, 2001:17) Çalışmamızın temel amacı, bu 

olabilirliliği ortaya koymak, depreme hazırlıklı olma ve deprem zararlarını azaltmaya 

dönük çalışmalara toplum katılımın ve duyarlılığının, deprem zararlarının 

azaltılmasında sağlayacağı yararların önemini vurgulamaktır. 

Bu çalışmaya temel oluşturacak varsayımları şöylece sıralamak 

mümkündür. 

19. ve 20. yüzyılda doğal afetlerin sayısında ve meydana getirdikleri zararların 

boyutlarında büyük artışlar olmuştur. Bu artışta, doğal etkenlerin yanı sıra, insanların 

etkisinin de büyük olduğu bir gerçektir. Şüphesiz bunda, hızlı nüfus artışının, 

sanayileşmenin, kentleşmenin, yanlış arazi kullanımının, kaçak yapılaşmanın, kent ve 

kamu yararını önemsemeyen anlayışın, doğal kaynakların hızlı ve bilinçsiz bir biçimde 

tüketilmesinin ve savaşların önemli rolü vardır. 

Doğal veya teknolojik afetlere hazırlıklı olabilmek ve afet zararlarını azaltıcı 

önlemler alabilmek için, söz konusu afetlerden etkilenmesi olası yöre halkının her türlü 

kent planlaması ve afete hazırlıklı olma çalışmalarına katılımının sağlanması çok 

önemlidir. Katılım, çok aktörlü grupların katılımı biçiminde gerçekleşirse bir anlam ve 

değer taşır. Bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve yerel halkı belli bir amaç 

doğrultusunda bir araya getirip ortak projeler oluşturmak sorunun çözümüne yardımcı 

olabilir. Özellikle mevcut yapıların depreme karşı güvenli hale getirilmesi ve 
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güçlendirilmesi, ancak halkın bu alanda yapılan ve söz konusu çalışmalara katılması ile 

olanaklıdır. Bunun yanı sıra, insanların yaşadığı yerlerde alacağı küçük önlemler ve 

atacağı küçük adımlar zarar görme riskini büyük oranda azaltabilir. 

Aynı şiddette bir deprem, dünya üzerinde farklı ülkelerde, farklı oranlarda mal 

ve can kayıplarına neden olmaktadır. Söz konusu kaybın nedenlerinin ve yıkımların 

boyutlarının büyüklüğünün, ülkelerin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamdaki 

gelişmişlik düzeyi ile çok yakından ilişkisi bulunmaktadır. Bu alanda yapılabilecek 

ekonomik, sosyal ve kültürel çalışmalar, afete hazırlıklı olma ile ilgili yapılabilecek en 

önemli ve temel çalışmalar olarak ele alınmalıdır. Özellikle Türkiye söz konusu 

edildiğinde, şunlar söylenebilir; Sosyo-ekonomik yapının bozukluğu, gelir dağılımının 

dengesizliği, yoksulluk, katı merkeziyetçi ve hantal yönetim anlayışı, kamu 

kaynaklarının israf edilmesi, yolsuzluk ve rant ekonomisinin yürürlükte olması, geniş 

halk kesimleri üzerinde çok büyük olumsuz etkilere neden olmaktadır. Günlük gıda 

gereksinimlerini bile karşılayabilmekten yoksun kesimler ne yazık ki depreme hazırlıklı 

olmak gibi çok önemli bir konu sorulduğunda dahi ekonomik sıkıntılarından söz 

etmektedirler. Depreme hazırlıklı olma çalışmalarında başarılı olabilmenin temel 

koşulları yukarıda genel hatlarıyla başlıklar halinde belirtilen sorunların çözümüne 

bağlıdır. Toplumsal barışın sağlanabilmesi, insanların geleceğe umutla bakabilmesi, 

daha bilinçli ve mutlu bir yaşam sürmesi ancak toplumsal eşitlikle sağlanabilir. 

Türkiye’de afete hazırlık çalışmaları söz konusu olduğunda akla ilk gelen 

eylemler, afet meydana geldikten sonra yürütülen ilk yardım çalışmaları, afetzedelere 

çadır dağıtımı ve afetlerde konutlarını kaybeden hak sahipleri için kamu kaynaklarından 

konut yapma çalışmalarıdır. Bir başka ifadeyle; Türkiye hala eski “yara sarma” 

stratejisini uygulamaktadır ve “hazırlıklı olma/afetten yara almama” stratejisine henüz 

geçilememiştir. Afet meydana gelmeden önce önlem alınması, olası zararları en aza 

indirmek için ya da deprem ve benzeri afetlerden korunabilmek amacıyla hazırlık 

yapılması gibi konular üzerinde hemen hemen hiç durulmamaktadır ki, bu da afetlerin 

olumsuz etkilerinin artmasına ve bu etkilerin süreklilik kazanmasına neden olmaktadır. 

Kanımızca bu yaklaşım son derece eksik ve yanlış bir yaklaşımdır. Türkiye sık sık 

doğal afetlerle yüz yüze gelmektedir. Afet öncesi etkili bir hazırlık ve planlama 

çalışmalarının yapılabilmesi ve afet zararlarının azaltılabilmesi amacıyla halkın bilinci 
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ve katılım düzeyinin yükseltilebilmesini de içeren “risk yönetimi”ne veya “afet 

yönetimi”ne geçilmesi artık bir zorunluluktur.  

Türkiye, afetlerin değişik türleri (deprem, sel, heyelan, çığ vb.) ile sık sık 

karşılaşmaktadır. Özellikle seller ve depremler her yıl bir çok can ve mal kaybına neden 

olmaktadır. Ama ne yazık ki, bu konuda gerek yerel gerek merkezi düzeyde duyarlı 

davranılmamış gereken dersler alınmamıştır. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden 

bu yana önemli çalışmalar yapılmasına ve bu konuda gelişmeler yaşanmasına karşın 

yine de önemli oranda eksiklikler ve örgütlenme kargaşası sürmektedir. Söz konusu 

afetlere ilişkin görev ve sorumlulukların paylaşımında kamu kurum ve kuruluşları 

arasında çok başlılık ve çok sayıda örgütlenme söz konusudur. Konu ile ilgisi 

olabileceği düşünülen bakanlıklar, gönüllü kuruluşlar arasında ve yerel düzeyde yetki ve 

sorumluluk sınırları çizilmemiş ve iş bölümü ilkeleri saptanmamıştır. Türkiye, 

dünyadaki gelişmelere koşut olarak, bu konudaki mevzuatını ve yapılanmasını 

yenilemek ve konuya bütüncül bir açıdan yaklaşmak zorundadır. “Yara Sarma 

Stratejisi” terk edilerek “Yara Almama Stratejisi” benimsenir ve risk yönetimi 

öncelikleri yaşama geçirilebilirse toplum deprem ve benzeri afetlere karşı hazırlıklı 

duruma getirilebilir.  

Deprem doğal bir olaydır. Depremlerin birer felakete dönüşmesinin asıl nedeni 

insanların yanlış tutum ve davranışlarıdır. Dünyada özellikle depremlerin sık yaşandığı 

bir ülke olarak bilinen Japonya ve ABD'nin, depreme hazırlıklı olma konusundaki 

duyarlılıkları, toplumsal yapıları, depreme dayanıklı yapı yapma konusundaki 

deneyimleri dikkatle değerlendirildiğinde, bu konu ile ilgili çalışmaları bize yol 

gösterici olabilir.  

Çalışma özellikle, bir afet türü olan depreme hazırlıklı olma bilinci ve katılım 

bağlamında ele alınmıştır. Depreme hazırlıklı olmak için yapılabilecek, teknik ve tüzel 

çalışmaların gerekliliğine vurgu yapılmış ayrıca konunun ekonomik, toplumsal ve 

kültürel boyutları irdelenmiştir. Özellikle gelişmiş ülke örnekleri olarak öngörülen ABD 

ve Japonya’nın, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma ile ilgili hukuki düzenlemeleri, 

kurumsal yapıları, olaylara yaklaşımları, çalışma ve uygulamaları literatür taraması 

yöntemiyle elde edilerek bu konuda bizlere örnek olabilecek çalışma ve uygulamalar 

değerlendirilmiştir. 
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Devlet İstatistik Enstitüsü, Devlet Planlama Teşkilatı, Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 

Merkezi, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve 

İstanbul Anakent Belediyesi’nin web sayfalarından ve yayınlarından sayısal veriler elde 

edilmiştir. Konuyla ilgili süreli yayınlara, sempozyum, açık oturum ve seminerlerde 

sunulmuş bildirilere ve internet ortamında ulaşılabilecek makale ve görüşlere 

ulaşılmıştır.  

Afyon kent merkezinde konu ile ilgili vali yardımcısı, belediye başkanı, 

bayındırlık ve iskan il müdürlüğünden yetkililer, sivil savunma arama ve kurtarma 

müdürü ve üniversiteden kimi öğretim üyeleri ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Öte 

yandan, varsayımlarımızı sınamak amacıyla, Afyon halkı ve 3 Şubat 2002 Sultandağı-

Çay Depremi’ni yaşayan, depremden doğrudan etkilenen ilçe ve belde halkları ile de 

anket yöntemi uygulanarak depreme hazırlıklı olma bilinci bağlamında bir alan 

araştırması yapılmıştır. Bu konuda, daha önce bir grup Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

öğretim üyesi tarafından Dinar, Bursa, Gerede ve Doğu Marmara’da yapılan görgül 

çalışmaların sonuçlarından, deneyim ve görüşlerinden de yararlanılmıştır. Elde edilen 

veriler Windows için SPSS 10.00 programı ile değerlendirilmiştir. 

Depreme hazırlıklı olma ve olası deprem zararlarının boyutlarının en aza 

indirilmesi konusu, çeşitli bilim dallarını ilgilendiren ve çok yönlü çalışmayı gerektiren 

bir olgudur. Konunun bir çok çalışma disiplinini ilgilendirmesi nedeniyle çalışmamızda 

belli sınırlamaların konulmasının gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu nedenlerden 

ötürü, konunun mühendislik, teknik, jeolojik ve tüzel boyutlarına zaman zaman 

değinilmiş ama ayrıntılar çalışmanın kapsamı dışında bırakılmıştır. Ayrıca konu, 

toplumsal ve kurumsal boyutta deprem öncesi hazırlıklı olma bilinci ve katılım 

bağlamında sınırlandırılmıştır. Kanımızca başlangıçta sınırları ve çerçevesi çok iyi 

konulmadan ve varsayımları saptanmadan yürütülen çalışmalar, ne kadar iyi niyetli 

olunursa olunsun konunun anlaşılması ve topluma ışık tutabilmesi açısından yetersiz 

kalabilir. 

Bu çalışma, dört ana bölümden oluşmaktadır: 

Birinci bölümde; doğal afetlerin türleri, tanımları ve boyutları, bir doğal afet 

olarak depremler, küresel stratejiler, genel olarak depreme hazırlıklı olma bilinci, sosyo-

ekonomik yapı, eğitim ve depreme hazırlıklı olma bilinci arasındaki ilişkiler kavramsal 



 

 8

düzeyde irdelenmiştir. Bunun yanı sıra depreme hazırlıklı olmaya ilişkin kent 

planlaması ve deprem, kent planlaması ve katılım arasındaki ilişki 

değerlendirilmektedir. Toplumların sosyo-ekonomik yapısı ve gelişmişlik düzeylerinin, 

kentsel hizmetlerin kalitesini nasıl etkilediği, planlamaya, özellikle de kent 

planlamasına halkın katılımının deprem zararlarının azaltılması açısından çok önemli 

olabileceği vurgulanmaktadır. 

İkinci bölümde; gelişmiş ülke örnekleri olarak öngördüğümüz ABD ve 

Japonya’nın, depreme hazırlıklı olma çerçevesinde yapmış oldukları imar, yapı denetimi 

ile ilgili çalışmalar ve örgütlenmeler incelenmiştir. Söz konusu ülkelerin yasal-kurumsal 

yapıları, ekonomik ve toplumsal düzeylerinin yüksekliği, yurttaşlarının eğitim ve bilinç 

düzeylerinin yüksekliği ile depremlere hazırlıklı olmaları arasındaki ilişki üzerinde 

durulmuştur. Bu ülkelerde toplum kendi koyduğu kurallara titizlikle uymaktadır ve bu 

konuda toplumsal bir uzlaşma söz konusudur. Yapılaşma belli bir disiplin, denetim ve 

sorumluluklar çerçevesinde olmaktadır. Bilinçli toplum, riskleri en aza indirebilen ve 

risk yönetimi ilkelerini yaşama geçirebilen toplumdur. Söz konusu ülkelerde her 

düzeyde görev ve sorumluluklar, nesnel ölçütlere göre belirlenmiştir. Her konuda 

olduğu gibi, yapılaşma konusunda da bir sorumluluklar ve sorumlular zinciri 

görülmektedir. Ekonomi olabildiğince kayıt altındadır, kişi başına düşen ulusal gelir 

yüksektir ve insanlar asgari geçim ve yaşam koşullarına sahiptir. Bu bölümde, ayrıca, 

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde kentsel planlama, arazi kullanımı, imar ve 

denetim sistemleri hakkında bilgiler verilmektedir. Toplumdaki bilinç düzeyinin 

yüksekliği, yurttaşların yasa ve yönetmeliklere uyma alışkanlığı, depremlerden en az 

kayıpla çıkabilmeyi sağlamaktadır. 

Üçüncü bölümde; Türkiye’de depremlere ilişkin yasal çerçeve ve kurumsal yapı 

yakın tarih göz önünde bulundurularak değerlendirilmiştir. Ülkemiz, depremlerden 

büyük ölçüde pay alan bir coğrafya üzerinde bulunmasına rağmen bundan gerekli 

dersler çıkarılmamış ve gereken önlemler alınmamıştır. Ama 1999 yılında yaşanan 

depremler belli noktalarda halkımızın duyarlılık sahibi olmasını sağlamıştır. Yılardır 

yüksek hayat pahalılığı, işsizlik, gelir dağılımı bozukluğu yaşayan geniş halk kesimleri, 

deprem sonrası yerel ve merkezi düzeyde eksiklikleri görünce belli kurum ve 

kuruluşlara olan güvenini yitirmiştir. Ülkemizde bir çok kurum ve kuruluşun, görevini, 

yasalarda kendilerine emredildiği biçimde yapmadığı anlaşılmıştır. Ülkemizde her 
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depremden sonra bir çok yeni yasa, yasa gücünde kararname ve yönetmelikler 

çıkarılmış ve deprem kayıplarını azaltma yönünde çalışmalar yapılmıştır. Ama bütün 

bunların yetersiz ve parçacı çözümler olduğu 3 Şubat 2002 tarihinde yaşanan 

Sultandağı-Çay Depremi ve 2003 yılında yaşanan Bingöl Depremi ile bir kez daha 

kanıtlanmıştır. Özellikle ülkemiz söz konusu olduğunda söylenecek çok söz 

bulunmaktadır. Sorunun asıl sorumluları sadece mimarlar, mühendisler, yap-satçılar, 

işçiler, çok başlı örgütlenme, faylar, hantal ve merkezi bürokrasi vb. değildir. Asıl sorun 

konuya bütüncül bakmamaktır. Toplumsal ve ekonomik yapının bozukluğu nedeniyle 

her bölgemizin hangi şiddette depreme ne kadar dayanabileceği konusunda 

kestirimlerde bulunan bilim insanlarımız vardır. Bu görüşlere göre ekonomik bakımdan 

geri ve yapı kalitesinin düşük olduğu bölgelerde afetlerin boyutları daha büyük 

olmaktadır ve önümüzdeki yıllarda da böyle olacaktır. Afetlerin boyutlarının özellikle 

bölgenin gelişmişlik düzeyi ve yapı kalitesine bağlı olarak değişmesi, konunun 

ekonomik ve toplumsal yönlerini irdelemeyi gerekli kılmaktadır. Depremlere hazırlıklı 

olma konusu bir bilinç, eğitim, hukuka uyma ve ekonomi konusudur. Bunu 

çözebilmenin yolları ise bölgesel ve kentsel planlamanın yapılması, gelir dağılımındaki 

bozukluğun giderilmesi, toplumun yoksul kesimlerine dönük gerçekçi politikaların 

üretilmesiyle olanaklıdır. Depreme hazırlıklı olma bilincinin oluşturulması, yalnızca 

vicdanlara bırakılamayacak kadar önemlidir ve toplumda kuralsızlık hiçbir biçimde hoş 

karşılanmamalı yaptırımlar mutlaka uygulanmalıdır. 

Dördüncü bölümde; Afyon kent merkezi ve 3 Şubat 2002 Sultandağı-Çay 

Depremi’ni yaşayan ilçe ve beldelerde yaşayan halk ile belli kotalar uygulayarak ve 

rastlantısal yöntem uygulanarak yapılan doğrudan gözlem ve alan araştırmasının 

değerlendirmeleri ve yorumları irdelenmektedir. Çalışmada Afyon kent merkezinin 

ağırlıklı olarak seçilmesinin nedeni, özellikle Afyon çevresinde meydana gelen ve can 

ve mal yitiklerine neden olan depremlerin, Afyon kent merkezinde yaşayan halkın 

depreme hazırlıklı olma konusundaki çalışmalara olan etkisinin araştırılmak 

istenmesidir. Afyon kent merkezi deprem bölgeleri haritasına göre, yerleşim yeri olarak 

ikinci derecede deprem bölgesinde bulunmaktadır. Bölgenin depremsellik özelliği ve 

bölgede daha önce 1 Ekim 1995 tarihinde yaşanan Dinar Depremi ve 3 Şubat 2002 

tarihinde yaşanan 6.2 şiddetindeki Sultandağı-Çay Depremi yörede büyük boyutlarda 

zararlara neden olmuştur. Genellikle kırsal diye nitelendirilebilecek Eber Kasabası ile 
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Çay, Sultandağı, Bolvadin, Çobanlar ilçelerinde kerpiç ve kamışla yapılmış konutlar 

önemli ölçüde yıkımlara uğramış ve can kayıpları olmuştur. Bölge insanının gelir 

düzeyinin ve eğitim düzeyinin düşüklüğü dikkate alındığında bu sonuç şaşırtıcı değildir.  

Çalışma kapsamında ABD ve Japonya örnekleri değerlendirilerek, Türkiye ile 

bu ülkeler arasında bir takım karşılaştırmalar yapılmıştır. Bu bağlamda, her ülkenin 

kendine özgü, tarihsel, ekonomik, toplumsal, kültürel özellikleri olduğu gerçeğinin göz 

ardı edilmemesi gerektiği, ama söz konusu ülkelerin deneyimlerinden de yararlanmanın 

gerekliliği sonucuna varılmıştır. Öte yandan, çalışma kapsamında üzerinde durulan 

diğer olgu ise “insan” olgusudur. Kanımızca en iyi yasaları ve kurumları oluşturmak 

olanaklıdır ama uygulama ve işleyiş insan eliyle gerçekleştirilmektedir. Eğer, insanlar o 

yasalara uygun yaşam biçimlerini benimsememişse, işte o zaman, kuralların 

uygulanması zordur. Bu yüzden bu konuyla ilgilenen uzmanlar bir an önce davranış 

kalıplarının değiştirilmesinin gerektiğini vurgulamaktadırlar. Bunun yapılmasında da en 

etkili yol, davranış kalıpları değişmesi istenen kitlenin bilgilendirilmesi ve 

bilinçlendirilmesidir. Davranış kalıpları değişirken de yapılması gerekenlerden ilki 

doğru yapanı, güzel yapanı ödüllendirmek ve teşvik etmektir. Ancak, bilinçli, katılımı 

ve gönenç düzeyi yüksek bireyler ve bu nitelikteki bireylerden oluşan bir toplum bütün 

bu zorlukların üstesinden gelebilir ve olası riskleri ve zararları en aza indirilebilir.  

 



BİRİ�Cİ BÖLÜM 

AFETE HAZIRLIKLI OLMA BİLİ�Cİ VE KATILIM 

Yerel toplulukların genel yaşamını etkileyen, aksatan, bozan, deprem, yangın, su 

baskını, yer kayması, çığ, kuraklık, fırtına, kasırga, kaya düşmesi vb. doğa olayları afet 

şeklinde tanımlanmaktadır. Doğa olayları önlenemez, ancak, deprem, sel, toprak 

kayması vb. doğa olaylarının afete dönüşmeleri önlenebilir. 

Çoğu zaman, zararlarının boyutları oldukça büyük doğa olaylarından biri olan 

depremlerin, toplum genelinde göz ardı edilmesi, yaşanan acı deneyimlerin çok kısa 

sürelerde unutulup bellekten silinmesi çok yaygın bir davranıştır. Depremler sonrasında, 

toplumda afet zararlarını azaltma ve hazırlıklı olma konularına büyük ilgi oluşmakta, 

ancak bu ilgi zaman içerisinde hızla kaybedilmektedir.  

Şiddetli bir deprem can ve mal kaybına sebep olabilir. Ancak şu da bilinmelidir 

ki deprem beraberinde mutlaka bir ölüm veya hasar getirmez. Diğer doğa olaylarına 

karşı nasıl önlemler alınabiliyorsa, depremlerden korunmak ve zararlarını azaltabilmek 

için de bir tutum değiştirilmesi, hazırlıklı olmaya ağırlık veren farklı bir kültürün 

yaygınlaştırılması, eğitim ve örgütlenme çalışmalarının sürdürülebilir nitelikte olması 

gerekmektedir. Örgütlenmenin bu alandaki payı da kuşkusuz azımsanamaz. Denilebilir 

ki, bütün bunlar toplumların gelişme düzeyi ile ilgili bulunduğundan, doğal olayların 

zararlı etkilerini azaltmak, toplumsal ekonomik ve yönetsel gelişmenin 

hızlandırılmasıyla olanaklıdır. 

Bu bölümde, doğal afetlerin tanımı, boyutları, bir doğal afet olarak deprem ve 

türleri, depremlere hazırlıklı olma bağlamında küresel stratejiler hakkında bilgiler 

verilmektedir. Öte yandan, depreme hazırlıklı olma terimi, beraberinde bir takım 

kavramları ve bu kavramlar arasındaki ilişkileri irdelememizi gerektirmektedir. Bunlar; 

Depreme hazırlık ve kent planlaması, yerleşmeler için doğru yer seçimi, depreme karşı 
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güvenli yapılar, toplumsal yapı, ekonomik durum, toplumsal bilinç ve eğitim vb. Söz 

konusu kavramlar, depreme hazırlıklı olma bilincinin oluşumuna etki ve katkıları 

bağlamında ele alınıp irdelenmektedir. 

I. Genel Olarak Doğal Afetler ve Boyutları 

İnsan topluluklarının sel, deprem, fırtına, kuraklık gibi doğal afetlerle 

karşılaşmasının kaçınılmaz olduğu bilinmektedir. Ama günümüzün felaketleri doğadan 

çok, insan kaynaklıdır. Hatta "doğal afet" sözcüğünü kullanmak bile giderek yanıltıcı 

olmaktadır. Daha çok insan eylemlerinin sonucu oluşan son yılların felaketlerinin 

boyutları devamlı olarak büyümektedir. Uygun olmayan kalkınma ve çevre politikaları, 

sorunu daha da ağırlaştırmakta, yoğun ağaç kesimi ve sulak alanların yok edilmesi 

toprağın şiddetli yağışları emme gücünü azaltmakta, erozyona ve sellere yol açmaktadır. 

Nerede, ne zaman, hangi büyüklükte, nasıl ve ne türde meydana geleceği 

bilinmeyen afetler, varoldukları ilk günden bu yana, insan topluluklarının mal ve can 

güvenliğine yönelmiş en büyük tehlikedir. Afetler pek çok ülkede onarılması çok güç 

kayıplara ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde ekonomik gelişme sürecinin yıllarca 

sürebilen kesintilere uğramasına neden olmaktadır. (Press-Hamilton, 1999: 1927) 

Doğal afetlerin tek nedeninin, doğanın insafsızlığı, haksızlığı, adaletsizliği 

olmadığı bilinen bir gerçektir. Bu oluşumda doğanın elbette kendi başına bir payı 

vardır. Ama insanların doğaya karşı takındıkları haksız tutum, felaketlerin ortaya 

çıkmasında büyük ölçüde etkili olmaktadır. Özellikle Üçüncü Dünya Ülkelerinde 

yoksulluk, doğal afetlerin oluşumunda ve insanları etkileme derecesinde önemli bir rol 

üstlenmektedir. Ormanların yok edilmesi, çölleşmenin, sel felaketlerinin ve 

kuraklıkların en önemli nedenlerinden biridir. Yoksulluk ve hızlı nüfus artışı, insanları 

tehlike arz eden yörelerde yaşamaya zorlamaktadır. Her an toprak kayması 

yaşanabilecek tepe yamaçlarında, fırtınaların kol gezdiği adalar üzerinde derme-çatma 

evler yapılmaktadır. Bu evler ise ne sele, ne rüzgara dayanma gücü olan malzemelerden 

yapılmaktadır. (Harrison, 1987:22) 

Afetlerin farklı nedenleri bulunduğu, çözüm yolları farklılık gösterdiği ve 

ülkelerde açtıkları zararlar farklı düzeylerde gerçekleştiği için, bu global ve karmaşık 

sorunlara evrensel çözümler üretmek güçtür. Ancak, bu güçlüğe rağmen, afetlerden her 

an etkilenme riski ile karşı karşıya bulunan ülkelerin, afetlerin yol açtığı/ açabileceği 
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sorunların çözümüne yönelik modern yaklaşımlar geliştirmelerinin kaçınılmaz bir 

zorunluluk olduğu unutulmamalıdır. (Iwan et al., 1999:1945) 

Doğal afetlere karşı etkili önlemler, insanlara bir afetten önce tehlikeli bölgeden 

uzaklaşma şansı tanıyan erken uyarı sistemlerini içermelidir. Kalkınma, toprak 

kullanımı ve yerleşim politikaları, bilimsel ve teknik gereklilikler çerçevesinde 

oluşturulmalıdır. Buna ek olarak, afetle karşılaşıldığında daha etkili biçimde kurtarma 

ve yardım operasyonları yapılmasını sağlayacak politikalar üretmek gereklidir. Afetlerle 

ilgili yasalar çıkarmak gerekli, fakat tek başına yeterli değildir. En iyi kanunlar bile, 

düzgün ve yansız bir biçimde uygulanmadıkça işe yaramazlar. (Annan, International 

Herald Tribune, 10 Eylül 1999) 

A. Doğal Afetlerin Tanımı ve Türleri 

Kaynağını yerden veya atmosferden alan, gerçekleştiği zaman can ve mal 

kaybına neden olan doğa olaylarına doğal afet denmektedir. Deprem, volkan patlaması, 

sel heyelan, çığ, don, fırtına vb. olaylar doğal afetlere birer örnektir. 

İnsanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal yaşamı ve 

insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplumu etkileyen, doğal, 

teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara “afet” denilmektedir. Tanımdan 

anlaşılacağı üzere afet, insan yerleşmeleri üzerinde kayıplar meydana getirmekte, 

yaşamı kesintiye uğratma ve insan faaliyetlerini bozmak gibi işlevlere sahiptir. Diğer bir 

deyişle afet, bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur. (Ergünay, 1993:301) Doğal 

afetler, doğa güçlerinin insan hayatına son verdiği veya geniş bir alanda insan emeğinin 

meyvelerini yok ettiği olaylardır. (Zebrowski, 1997:19) 

Dünyanın herhangi bir bölgesinde her gün sel, kuraklık, tayfun, kasırga, deprem, 

yangın, patlama gibi acı veren afetler yaşanmaktadır. Kaynağını yerden veya 

atmosferden alan, gerçekleştiği zaman can ve mal kaybına sebep olan doğa olaylarına 

doğal afet denilmektedir. Deprem, volkan patlaması, sel, heyelan, çığ, don, fırtına vb. 

olaylar doğal afetlere birer örnektir. Bunlar içerisinde sebep olduğu can ve mal kaybı 

bakımından depremler çok büyük bir öneme sahiptir. (Deprem ve Depremden Korunma 

Yolları, 2000:6) 

Kentbilim Terimleri Sözlüğü de, afeti “doğal kıran” sözcükleriyle 

kavramlaştırarak, onu, “yerel toplulukların genel yaşamını etkileyen, aksatan, bozan, yer 
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sarsıntısı, yangın, su baskını, yer kayması, çığ ve kaya düşmesi gibi doğa olayları” 

şeklinde tanımlamıştır. (Keleş, 2002:640) 

Afet; doğal ya da insan katkısı ile oluşan, çok sayıda insanın yaşamını ya da 

sağlığını, önemli mal varlığını ya da yaşamsal önemdeki altyapıyı hedef alan, toplumun 

uyum sağlama yeteneğini aşarak normal yaşam düzenini bozan ve karşı koymak için 

alışılmışın dışında önlemler gerektiren bir olaydır. (Özşahin, 1998:3) Afet tanımında 

“çok sayıda insanın etkilenmesi” özelliği dikkati çekmektedir. Örneğin yerleşim yerinin 

uzağında meydana gelen deprem, afet özelliği taşımamaktadır. İnsana yönelik zarar; 

yaşamın veya sağlığın doğrudan etkilenmesi ve doğal ya da yapay çevrede oluşan zarar 

ile toplumun alıştığı yaşam düzeninin bozulması unsurlarını kapsamaktadır. Kısaca afet 

tanımında belirleyici olan çok sayıda insanın etkilenmesidir. 

Deprem, toprak kayması, sel, tayfun, hortum, fırtına, kuvvetli yağmur, kuvvetli 

kar yağışı, yanardağ püskürmesi, dolu ve çekirge fırtınası gibi sonuçta büyük hasarlara 

yol açan olaylar doğal afetler olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın bazı bölgeleri 

depremlerden büyük zarar görürken, bazı yerleri lavların, küllerin, çamurların, yağmur, 

göl ve deniz sularının altında kalmıştır. Kuraklığın etkili olduğu yerlerde ise; 

susuzluktan, kıtlıktan, açlıktan ve salgın hastalıklardan çok sayıda insan ve hayvan 

yaşamını yitirmiş ve yitirmektedir. (Şahin, 2002:3) 

Doğanın kendi iç dengelerinin yeniden düzenlenmesi anlamındaki doğal 

döngüden, insanların fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplara uğraması doğrudan ya da 

dolaylı zarar görmesi durumunda bu olaylar “afet” olarak tanımlanmaktadır. 

Afetin büyüklüğü, doğa olayının yol açtığı can kayıpları, yaralanma ve sakat 

kalmalar, yapısal yıkım ve hasarlar ile bunlar sonucu oluşan sosyal ve ekonomik 

kayıplarla ölçülmektedir. 

Afetin büyüklüğünü belirleyen ana etmenler;  

• Olayın fiziksel büyüklüğü, yayınım özellikleri ve yerleşme yerlerine 

uzaklığı, ülkenin gelir dağılımı, yoksulluk ve azgelişmişlik, 

• Nüfus yoğunluğu ve hızlı nüfus artışı, 

• Yapılaşmaya elverişli olmayan zeminlerin yerleşime ve sanayileşmeye 

açılması, tarım alanlarının, ormanların, sahillerin ve çevrenin yok 

edilmesi, 
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• Depreme dayanıklı yapı üretiminin yapılamaması, yapılanların dikkate 

alınmaması, bilgisizlik ve eğitim eksikliği, 

• Afet olaylarına karşı önceden hazırlıklı olunmaması, koruyucu ve 

önleyici önlemlerin ulaştığı düzey olarak sıralamak mümkündür. 

Bu ana faktörlerden, olayın fiziksel büyüklüğü ve yerleşme yerlerine uzaklığı 

dışında kalanların hepsi, doğal kökenli değil, insan kökenli faaliyetlerdir. (Doğu 

Marmara Depremleri ve Türkiye Gerçeği, 2000:54-55) 

Doğal afet türlerinden olan toprak kayması; doğal kaya, her çeşit zemin, yapma 

dolgu malzemesi ve bunların çeşitli birleşimlerinden meydana gelen meyilli 

malzemelerin yer çekiminin de etkisiyle aşağıya ve dışa doğru hareketleri olarak 

tanımlanır. Kütle hareketleri doğa olayı olup, kaya veya zemin-iklim-bitki örtüsü 

arasındaki dengenin bozulması ile meydana gelmektedir. Bu dengenin bozulmasında, 

insanların müdahalesi de önemli yer tutmaktadır. Çarpık kentleşme ve toprağın yanlış 

kullanımı ile insanlar toprak kayması riskini arttırmaktadırlar. (http://911-

emergency.com/safety/disaster) 

Bir diğer doğal afet türü olan sel; aşırı yağışlar sonucunda akarsu yataklarına 

ulaşan ve akarsu yatağında taşınabilecek miktardan fazla olan su kütlelerinin yatak 

dışına çıkarak çevreye taşması ve yayılmasıdır. Sağanak yağış ve ani kar erimelerinin 

heyelan oluşumunda da ana etken olması nedeniyle seller genelde heyelanlarla birlikte 

görülür. Diğer doğal afetlere oranla, etki alanlarının önceden belirlenebilir olması 

nedeniyle sel afetine karşı önlem geliştirmek daha kolaydır. Dolayısıyla sel, önlenebilir 

veya etkisi en aza indirgenebilir bir doğal afet niteliğindedir. Planlama öncesinde 

yapılacak araştırmalarla, sel alanlarının belirlenmesi ve planlamanın bu verilere göre 

yapılarak sel alanlarının kullanımından kaçınılması veya risk azaltıcı düzenlemeler 

yapıldıktan sonra kullanıma açılması yoluyla bu afetin etkisi en aza indirilebilir. 

(Karancı vd, 1999:4) 

Doğal afetlerin sıklığında ve etkinliğinde hava şartlarındaki değişikliklerin 

önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Özellikle atmosferde “Sera Etkisi” denilen 

karbondioksit, nitritoksit, CFC’lardaki (kloroflorokarbon) değişmeler sonucu meydana 

gelen ‘küresel ısınma’ olgusunun, doğal afetleri hızlandırdığı görüşü benimsenmektedir. 

Dünya atmosferindeki global ısı değişimi, çevre kirliliği, nüfus artışı, doğal bitki 

örtüsündeki değişim, hızlı ve kontrolsüz sanayileşme, doğal yapının değişime 
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uğramasına ve bu değişimlerin sonucunda da büyük hasarlara neden olmaktadır. 

(Selçuk, 2000:1) 

Gelişen olaylara bakıldığında, doğal afetlerin meydana geliş sıklığının artan bir 

eğilim izlediği söylenebilir. Bunun sonucu olarak da afetlerin doğurduğu ekonomik 

kayıplar hızlı bir artış göstermektedir. 1960’larda 14 önemli afet olayı meydana 

gelmesine karşın 1980’li yıllarda 70 ve 1984-1998 yılları arasında 53 önemli afet 

meydana gelmiştir. En iyimser tabloya göre, dünyada son otuz yılda doğal afetler 

nedeniyle üç milyon dolayında insan yaşamını yitirmiş; bir milyarın üzerindeki nüfus 

ekonomik, sosyal ve psikolojik yönden büyük sorunlar yaşamıştır. (Şahin, 2002:2)  

1960’lı yıllara oranla 1990’lı yılların afetleri üç kat daha fazla ve büyük olmuş; 

maddi zarar da dokuz kat artmıştır. Afete maruz kalanların yüzde doksanı gelişmekte 

olan ülkelerin insanlarıdır. Bu ülkelerde yoksulluk ve nüfus yoğunluğu insanları 

tehlikeli yerlerde, mesela sele maruz kalabilecek dere yataklarında veya deprem 

bölgelerinde, yaşamaya zorlamaktadır. Güvenli olmayan yapılar tehlikenin boyutunu 

daha da büyütmektedir. Afetlerdeki maddi zararların ve insan kaybının bu kadar yüksek 

olması, bu riski yüksek bölgelerde yaşamaktan kaynaklanmaktadır. 

Doğal afetlerin deprem ve volkan patlamaları dışındakilerin büyük bir kısmını 

meteoroloji karakterli doğal afetler oluşturmaktadır. Bu afetler özellikle son yıllarda 

giderek artan bir şiddette ve sıklıkta meydana gelmektedir. Günümüzde sanayileşme, 

çarpık yapılaşma, doğanın tahrip edilmesi gibi insan eylemleri bu tür afetlerin etkilerini 

artırmasına veya yenilerinin ortaya çıkmasına da neden olabilmektedir. (Şen vd, 1999:2) 

B. Bir Doğal Afet Olarak Deprem ve Boyutları 

Yerkabuğunda değişikliklere neden olan kısa süreli salınım ve titreşim 

hareketlerine deprem denir. Deprem, yeryüzünü en kısa sürede şekillendiren ve büyük 

değişikliklere yol açabilen doğal bir olaydır. Deprem, önceden tespit edilip önlenmesi 

mümkün olmayan doğal bir olaydır. Depremin nerede, ne zaman meydana geleceği, 

hangi şiddet ve büyüklükte olacağı henüz kesin olarak bilinememektedir. 

Doğal afetler içerisinde sebep olduğu can ve mal kaybı bakımından depremler 

çok büyük bir öneme sahiptir. Bunu yanı sıra depremler, aniden meydana gelmeleri ve 

yol açtıkları zararlar açısından da, günümüzde, insan topluluklarının karşı karşıya 

bulundukları en önemli sorunlardan biridir. Dünyada, son elli yılda, doğal afetler 
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nedeniyle ölenlerin %60’ı depremlerden yaşamını yitirmiştir. Bu oran depremlerin insan 

yaşamı için ne kadar tehlikeli bir afet olduğunu göstermektedir. (Pearce, 1994:6) 

İnsanoğlu baştan beri deprem ve yanardağ patlaması gibi dehşet duyduğu 

gizemli doğa olaylarını açıklayabilmenin yollarını aramıştır. İlkçağlardan bu yana her 

kültürün bilge ve düşünürleri bu konuda çeşitli fikirler ileri sürmüşler ve bu tür doğa 

olaylarını ilginç nedenlere bağlamışlardır. (Levy, Salvadori, 2001:19)  

Eski dönemlerde Japonlar, depremlerin yerin altında uzanmış yatan bir köpek 

balığının vücudunu hareket ettirmesi sonucu oluştuğuna inanmaktaydılar. İnanışa göre 

köpek balığının hareketleri ancak Tanrı tarafından durdurulabilirdi. İlk olarak 

depremleri sistematik bir biçimde ve mistik anlayışlardan bağımsız bir biçimde 

inceleyen ülke Yunanistan olmuştur. Yunan halkı, tarih boyunca Akdeniz boyunca 

“tsunami”lere de neden olan depremleri ve Ege’deki volkanik patlamaları yaşamıştır. 

Bir çok yunan filozofu bu doğa olaylarının mekanik bir açıklamasını yapmaya 

çalışmıştır. Örneğin, Strabo, depremlerin iç kesimlere oranla kıyı kesimlerde daha sık 

oluştuğuna işaret etmiştir. Aristoteles, küçük depremlerin yerin iç kısımlarındaki 

mağaralardan dışarıya sızan rüzgarlarla oluştuğunu iddia etmiştir. (Bolt, 1987:1) 

İşte yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin 

dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına "deprem" 

denir. Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da 

oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapıların da hasar görüp, can kaybına yol açacak 

şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır. 

Yerküre 4.5 milyar yaşında, soğumaya devam eden, jeolojik olarak yaşayan bir 

gezegendir. Soğuyan ve sertleşen dış kabuğun kalınlığı yer yer yüz kilometreyi bulur. 

Dünyanın çapına oranla bu kabuk çok incedir. Soğuyan ince kabuk sıcak ve sıvı olan 

alttaki manto tabakası üzerinde adeta yüzmektedir. Soğuma sırasında merkezden 

dışarıya kaçan ısı akımının homojen olarak dağılmaması nedeniyle yer kabuğu farklı 

büyüklükte, lego parçalarına benzetebileceğimiz tektonik levhalara ayrılmıştır. 

Birbirleriyle temas halinde olan bu levhalar üzerlerinde kıtaları ve okyanusları 

taşımaktadır. Bu tektonik levhalar ısı farklarından dolayı birbirlerini sürekli itip 

çekerler, sıkıştırırlar. Levhaların hareketi oldukça yavaştır, yılda milimetre derecesinde 

ölçülür. Birbirleri ile göreceli hareketleri nedeniyle levha sınırlarında oluşan gerilmeler 

yavaş yavaş artar, sonunda fay hatları olarak adlandırdığımız daha zayıf kayaçlarda ani 
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kırılmalara, yırtılmalara neden olurlar. Bu ani yırtılmaların adı depremdir. (Sucuoğlu, 

1999:17) 

Araştırmacılar yer yuvarının çok sayıda taş duvar levhalara bölündüğünü ve 

bunların manto içindeki konveksiyon akımlarının sonucu olarak birbirlerine göre 

hareket ettiklerini varsaymaktadırlar. Söz konusu yaklaşım “Levha Tektoniği Kuramı” 

olarak anılır. Bu yaklaşıma göre, levhaların birbirinden uzaklaştıkları yerlerde aradaki 

boşluğun magma ile doldurularak okyanus sırtlarında olduğu gibi yeni bir kabuğun, 

levhaların birbirlerine yaklaştıkları yerlerde itme bölgelerinde ise volkanik tepelerin ve 

depremlerin oluştuğu kabul edilmektedir. Yer yuvarındaki depremlerin %80’i “Pasifik 

Çevre Deprem Kuşağı” diye anılan Yeni Gine, Filipinler, Çin, Japonya ve Amerika’nın 

batı kıyılarını kapsayan bölgede meydana gelmektedir. İkinci kuşak ise; Portekiz, 

İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, İran ve Çin’e uzanan “Akdeniz Deprem 

Kuşağı’dır”. Depremlerin %15’i de bu kuşakta oluşmaktadır. (Şimşek, 2001:133) 

Depremleri üç ana ölçüte göre sınıflandırmak mümkündür. Oluşumlarına göre 

depremler, deprem odağının derinliğine göre depremler ve kökenlerine göre depremler. 

(Özey, 2000:109) 

Oluşumlarına göre depremleri doğal ve insan kaynaklı depremler olarak ayırmak 

mümkündür. Bu sınıflandırmada yer alan insan kaynaklı depremler nükleer denemeler 

sonucunda meydana gelen depremlerdir. 

Deprem odağının derinliğine göre depremler sığ, orta derinlikli ve derin 

depremler olarak üç gruba ayrılmaktadır. Odak derinliği 60 km’ye kadar olan 

depremlere sığ depremler, 60 ile 300 km arasında olanlara orta derinlikte depremler, 

300 ile 700 km arasında olanlara da derin depremler denir. (Deprem ve Depremden 

Korunma Yolları, 2000:10) 

Depremler kökenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin 

büyük bir bölümü yukarıda anlatılan biçimde oluşmakla birlikte az miktarda da olsa 

başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri bulunmaktadır. Yukarıda anlatılan 

levhaların hareketi sonucu olan depremler genellikle "Tektonik" depremler olarak 

nitelenir ve bu depremler çoğunlukla levhalar sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan 

depremlerin %90'ı bu gruba girer. Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla 

tektonik depremlerdir. İkinci tip depremler "Volkanik" depremlerdir. Bunlar volkanların 

püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı 
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sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları 

patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla 

ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da 

oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı 

için bu tip depremler olmamaktadır. Bir başka tip depremler de "Çöküntü" 

depremleridir. Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, 

tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan blokunun çökmesi ile 

oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Büyük 

heyelanlar ve gökten düşen meteorların da küçük sarsıntılara neden olduğu 

bilinmektedir. (Genç-Mazak, 2001:13) 

Odağı deniz dibinde olan derin deniz depremlerinden sonra, denizlerde kıyılara 

kadar oluşan ve bazen kıyılarda büyük hasarlara neden olan dalgalar oluşur ki, bunlara 

tsunami denir. Japonca “tsu” sahil kasabası, “nami” ise dalga anlamına gelmektedir. 

Tsunami, özellikle kıyı kesimlerinde yerleşim yerlerinde ve limanlarda büyük zarara yol 

açar. Tarihte en yıkıcı tsunami 15 Haziran 1896’da Japonya kıyılarında yaşanmış 25 ile 

35 metre arasında yükselen dalgalar on binden fazla evin sulara gömülmesine ve 

yaklaşık 26.000 insanın ölümüne neden olmuştur. (Bolt, 1987:82) 

Depremlerin ekonomik yönden getireceği hasarlar çok büyük boyutlara 

erişebilmekte, ekonomik olarak çok güçlü ve hazırlıklı olan sistemleri bile zor duruma 

düşürebilmektedir. Aynı şekilde, sel afetinin uzun sürebilmesi ve geniş alana yayılmış 

olması sonucunda ortaya çıkan maddi zararlar bölgesel ve ulusal ekonomileri hala 

büyük ölçüde kayıplara uğratan unsurlar arasındadır. 1998 Güney Çin, seller dizisinde 

toplam dört ayı geçen bir sürece ve yirmi milyon insanın sosyo-ekonomik yaşam alanını 

etkileyecek yaygınlıkta kendini gösteren bu afetin hem bölgenin, hem de ulusal 

ekonominin uğrayabileceği çok büyük zararlara yol açtığı gözlenmiştir. (Selçuk, 

2000:7) 

1976 yılında, yalnızca bir yıl içerisinde, Guatemala, İtalya ve Çin’de meydana 

gelen yıkıcı depremler 300.000’den fazla insanın ölmesine neden olmuştur. 1999 yılı 

içerisinde Türkiye (Doğu Marmara Depremi, Mw=7.4, 18.000), Tayvan, Meksika, 

Amerika’da 20.000; 2000 yılı sonlarında Endonezya’da olan deprem, 3000; 2001 yılı 

başında Hindistan Depremi (Mw=7.9) 40.000 kişinin ölmesine neden olmuştur. 

(Demirtaş, 2001:55) 
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Depremler, doğal afet türleri içerisinde aniden oluşan ve en yıkıcı olanıdır. Her 

ne kadar uzun dönemli uluslararası karşılaştırmalarda fırtına ve seller nedeniyle 

meydana gelen ölüm ve maddi kayıpların daha yüksek olduğu ifade edilse de, 

depremlerin insanların üzerinde bıraktığı yoğun psikolojik etki daha büyüktür. Oldukça 

geniş bölgelerde hasara neden oldukları için, depremlerin zarar verme potansiyeli çok 

yüksektir. Günümüzde, büyük çaplı bir depremin meydana getireceği zarar 

California’da 100 milyar dolar, Tokyo’da ise 300 milyar dolar olarak tahmin 

edilmektedir. (Selçuk, 2000:8) 

Bütün dünyada yılda ortalama 700 adet hasar yapıcı deprem meydana 

gelmektedir. Özellikle nüfusun yoğunlaştığı kentsel bölgelerde meydana gelen 

depremler en yıkıcı doğal afetler arasında yer almaktadır. 1976 yılında meydana gelen 

Tangshan (Çin) Depremi’nde 240.000 insan yaşamını kaybetmiş, 1995 Kobe (Japonya) 

Depremi’nde meydana gelen toplam maddi hasar ise 200 milyar doları aşmıştır. Bu tutar 

Türkiye’nin yıllık gayri safi ulusal gelirine yakındır. Ülkemizde meydana gelen ve 

yaklaşık 120.000 aileyi evsiz bırakan 1999 Marmara Depremi’ndeki zararın(fiziksel ve 

sosyo-ekonomik) 20 Milyar USD dolaylarında olduğu tahmin edilmektedir. 

(http://www.koeri.boun.edu.tr/depremmuh/chp1.html 03.05.2002) 

Depremin şiddeti belli bir sınırı aşınca yapılar çöker ve bazı hizmetler 

yürütülemezler. Örneğin sağlık hizmetleri, hastaneler az zarar bile görse kesintiye uğrar. 

Öte yandan yoğun yerleşmenin ve yapılaşmanın olduğu kentlerde doğrudan depreme 

bağlı olmaksızın yangın, gaz, patlamalar ve bitişik yapıların birbirine çarpması sonucu 

hasarlar ve yıkımlar yaşanabilir. 1923 yılında Japonya’da yaşanan Kanto Depremi’nde 

3.3 milyon nüfusa ve 78 kilometre kare alana sahip Tokyo kentinin %42’si yanmıştır. 

Araştırmacılar doğrudan depremden ölenlerin sayısının 1600 kişi olarak tahmin edildiği 

söz konusu depremde 72400 kişi deprem sırasında ortaya çıkan yangın ve benzeri 

nedenlerden dolayı yaşamlarını yitirmiş olabileceğini açıklamışlardır. (Igarashi, 

2000:137) 

Deprem afeti sadece bir mühendislik olayı değildir. Sosyoekonomik boyutları, 

teknik boyutları kadar ağır basan bir olgudur. Deprem, gündelik yaşamda çok fazla fark 

edilmeyen önemli köklü sorunları bulunan toplumlarda bunların açığa çıkmasına yol 

açan özel bir bunalım halini yansıtmaktadır. Deprem hasarlarının artmasına yol açan ana 

etmenlerin başında yapı kalitesizliği gelmektedir. (Karaesmen, 2002.3) 
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II. Depremler, Küresel Stratejiler ve Bazı Kavramlar 

Yeryüzünde çeşitli zamanlarda depremler meydana gelmektedir. Teknik alt 

yapısı ve toplumsal gelişmişlik düzeyi yüksek ülkelerde depremin oluşturduğu 

zararların boyutları küçük, buna karşın az gelişmiş ülkelerde ise yıkıcı olmaktadır. İnsan 

toplulukları ve yerleşim alanları üzerinde kayıplar meydana getiren, insan faaliyetlerini 

bozup kesintiye uğratarak sosyal altyapıyı tahrip eden ve en önemlisi bireyler ve toplum 

üzerindeki fiziksel, psikolojik veya sosyal nitelikli etkilerinin sona ermesi günler, aylar 

hatta kimi zaman yıllar alabilen afetler, gelişmiş veya gelişmekte olan bütün ülkelerin 

her an karşı karşıya kalabileceği küresel sorunlardır. (Yılmaz, 2003:iii) 

Bu bağlamda artık tek tek ülkelerin yapabilecekleri çalışmalarla birlikte küresel 

bir stratejinin de oluşturulması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Habitat I ve Habitat II, Rio 

Zirvesi ile özellikle, sağlıklı insan yerleşimlerinin oluşturulabilmesi ve “Emniyetli 

Kentler” için eylem planlarının oluşturulması uluslararası düzlemde yapılan çalışmalara 

örnek verilebilir. Doğal afetlerin zararlarının azaltılması amacıyla, Birleşmiş Milletler 

1990-2000 yıllarını, “Uluslararası Doğal Afetlerin Zararlarının Azaltılması On Yılı” 

olarak ilan etmiş ve bu alanda önemli çalışmalar yapılmıştır. 

A. Afet veya Risk Yönetimi Kavramları 

Afet olgusu, gerek yönetilen gerekse yöneten konumdaki bütün bireyleri 

derinden etkilemektedir. Bu yüzden afetlerin yönetimi diğer yönetsel faaliyetlerle 

kıyaslandığında, yaşamsal önem taşıyan, küçük hataların bile önemli oranda can ve mal 

kayıplarına yol açabildiği bir faaliyettir.  

Toplumsal gelişme, bilimsel ilerleme ve insan yaşamına verilen önemin 

artmasıyla toplumların afetlere bakışı değişmeye başlamış, afetlerin hastalıklar gibi 

önceden gerekli önlemler alındığında önlenebileceği veya en az zararla atlatılabileceği 

anlaşılmıştır. (Schramm, 1993:13) 

Ergünay’a göre afet yönetimi; “...afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, 

afetlere karşı hazırlıklı olunması ve afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma ve ilk yardım, 

geçici barınma ve yeniden inşa faaliyetlerinin yürütülebilmesi için toplumun tüm imkan 

ve kaynaklarının (insan gücü, malzeme, ekipman ve para) afet öncesi ve sonrasında iyi 

yönlendirilmesi ve rasyonel kullanımı...”dır. (Ergünay, 1996:29) 
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Afet Yönetimi terimi ile, afet sonrasında yapılacak işler, bu işlerin yürütülmesi 

için afet öncesinde gereken örgütlenme, haberleşme, lojistik hizmetler hazırlıklarının 

bütünü anlaşılmaktadır. Kriz Planlaması da bu yaklaşımın plan biçimidir.  

Risk, bir tehlikenin insanlar, faaliyetler, özel yapılar ve binalar, sonuç olarak 

toplum üzerindeki tahmin edilen etkisi olarak tanımlanmaktadır. Bu aşamada bir tehlike 

anında potansiyel olarak risk altında olan nüfus, kuruluşlar ve donanımlar gibi toplum 

unsurlarının belirlenmesi, risklerin şiddet derecelerinin belirlenmesi ve risk verilerinin 

toplumun genel risk profili ile birlikte değerlendirilmesi gereklidir. (Sözen vd., 2001:10) 

Modern toplumun teknoloji, sanayi ve bilimsel uygulamalarının getirdiği kimi 

yan etkiler, kazalar ve doğal afetler kimi koşullarda toplum, çevre ve doğada olumsuz 

sonuçlara yol açmaktadır. Öyle ki, kimi açıklamalara göre toplum giderek hızlanan bir 

risk yoğunlaşması içerisindedir. Doğa, insan yaşamı ve sürdürülebilir verimliliğin hızla 

tehlikelere itildiği bu dönem risk toplumu olarak da tanımlanmaktadır. 

(http://udk.tubitak.gov.tr) 

Endüstri ve teknoloji uygulamalarının yol açtığı “bilinmezlikler”, üretim 

süreçlerinde alınan kimi kararların “sorumlularının bulunmaması”, risk toplumunun 

başlıca özelliğidir. Bu durum yapı üretim süreçlerinde de geçerliliğini korumakta ve her 

iki kavramı da deprem tehlikesi karşısında kentsel risklerin varlığını açıklamada anlamlı 

kılmaktadır. 

Depreme hazırlıklı olma stratejileri, risk yönetimi (deprem öncesi hazırlık 

çalışmaları) ve afet yönetimi (deprem sonrası çalışmaları) olarak iki genel başlık altında 

toplanmaktadır. Risk Yönetimi, afetler meydana gelmeden önce olası zararların 

tanımlanmasını, risklerin nerelerde hangi düzeylerde yoğunluk kazandığının 

kestirilmesini ve zararları azaltacak önlemlerin alınması işlerini kapsar. “Yara Almama” 

stratejisinin başlıca aracı olan Risk Yönetimi’nde gözetilen temel ilke, risklerin en etkili 

ve ekonomik biçimde azaltılması için bir öncelikler dizisine uyulmasıdır. (Balamir, 

2000:44) 

Ulusal ölçekte deprem zararlarını en aza indirme, yani “yara almama” amaçlı 

önlemlere öncelik ve geçerlik kazandırmak için risk yönetimi çalışmalarına ağırlık 

verilmesi gerekmektedir. Risk yönetiminin ön bilgilenme aşamasında, deprem tehlikesi 

ve kentsel kusurları belirleyecek çalışmalar yapmak zorunludur. Ulusal deprem 

politikasını bütüncül bir yapıya kavuşturabilmek için, deprem öncesinde ve sonrasında, 
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kısa ve uzun dönemlerde yerine getirilmesi gerekenler ayrıntılı bir biçimde 

tanımlanmalıdır. (http://udk.tubitak.gov.tr) 

B. Habitat I, Rio Zirvesi ve Habitat II 

1976’daki HABITAT I Konferansı’nın sonunda, yerleşmelerin bundan etkilenen 

ya da yararlanan halkın katılımıyla iyileştirilmesi amacıyla bakım ve yenileme 

izlenceleri düzenlemesi, bunları uygulaması için hükümetlere çağrıda bulunulmuştu. 

Konferans, herkese uygun konut sağlama ilkesi çerçevesinde özel ve kamusal kesim 

arasında işbirliğine yönelik çeşitli yaklaşımları özendirmek istemiştir. Bir başka 

anlatımla, HABITAT I, konut ve kent üreten tüm güçlerin ve halkın katılımının 

harekete geçirilmesini vurgulamıştır. (Geray, 1995:31) 

1992 yılında gerçekleştirilen Rio Konferansı’nda temelde iki metin ortaya 

konulmuştur. Bunlardan ilki Rio Bildirgesi’dir. İkincisi ise, Gündem 21 olarak 

tanımlanan eylem programıdır. Eylem programı, kısaca çevre üzerinde etkisi olan ve 

etkilenen tüm kurumlar ve kişilere sorumluluklar yükleyen kapsamlı bir belgedir. Bu 

nedenle Gündem 21, toplum merkezlidir ve çok aktörlü/katılımcı bir yönetim anlayışını 

öne çıkarmıştır. Gündem 21’in en önemli önerisi, ulusal eylem planlarının 

oluşturulmasına temel teşkil edecek yerel eylem planlarının hazırlanmasıdır. 21. 

yüzyılda hazırlık anlamındaki çalışmaların belirleyici sözcüğü olarak tanımlanan Yerel 

Gündem 21; “yerel” ve “ortak”yerleşim sorunlarının dayanışma ile birlikte çözümü ve 

bu bağlamda mevcut kaynaklarının değerlendirilmesi ile geleceğe yönelik 

yaşanabilirliği sürdürebilir kılma çalışmalarıdır. Kamu yönetimi açısından da “emret-

yaptır” yerine, “özendir-yapılsın” tarzında bir davet bulunmaktadır. (Keleş-Karaman, 

2000:370) 

3-14 Haziran 1996 tarihlerinde İstanbul’da toplanan HABİTAT II, uluslararası 

toplumun 21. yüzyılın gündemini saptamak için harcadığı çabaların bir halkasıdır. 

Yerleşim alanlarından başlayarak dünyanın sorunlarına sahip çıkma bilinci, çözümde 

ortaklık anlayışı, aktif katılım anahtar sözcüklerdir. 1992 Rio Konferansı ile 1996 

HABİTAT II’de sürdürülebilirlik ilkesi benimsenmiş ve “kentlileşen dünyada 

sürdürülebilir insan yerleşimlerinin sağlanması”, “yaşanabilir çevre oluşturulması” ile 

“herkese yeterli barınma olanağının verilmesi” konuları işlenmiştir. Belirtilen bu 

hedeflere ulaşılabilmesi için yerel yönetimlere, katılımcı anlayış içinde Gündem 21 

olarak ifade edilen “Kentler İçin Eylem Planı” hazırlama sorumluluğu verilmiştir. Bu 
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toplantılarda toplum kuruluşlarının birlikte “yerleşim sorunlarına” çözümler üretmesi ve 

bu amaçla toplumun tüm kesimleriyle işbirliği sağlanması önerilmiştir. (Keleş-

Karaman, 2000:371) 

C. Yokohama Stratejisi 

Birleşmiş Milletler, dünyada ilk defa doğal afet zararlarını azaltmak için, 1990-

2000 yılını “Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı”, (International Decade for 

Natural Disaster Reduction-IDNDR) olarak ilan etmiştir. Çok sık yıkıcı deprem yaşayan 

ülkeler depremlerin zararlarını önlemede çaresiz kalmışlardır. Örgüt, ulusal kurum ve 

kuruluşlar, mühendislik büroları ve jeoloji örgütleri ile ortaklaşa çalışmalar yaparak, 

doğal afetlerin zararlarını en aza indirgemek için deprem ve tsunami gibi konularda 

ortak çalışma programları düzenlemiştir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler, deprem 

riskini, insanlık üzerindeki etkilerini, büyük ölçüde azaltabilecek programlar 

düzenlemiştir. IDNDR toplantısına katılan ülkeler, deprem riskini azaltma konusunda 

her bir ülkenin kendi başına çalışması yerine birlikte hareket etmeyi önermiştir 

(Demirtaş, 2001:58) 

International Decade for Natural Disaster Reduction 1990-2000, kısaca 

(IDNDR) Uluslararası Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı Programında, doğal 

felaketlerin her çeşidinin sonuçları olan, olağanüstü büyük can ve mal kayıplarının 

azaltılması amaçlanmıştır. Konu, bir çok ülkeyi, özellikle gelişmekte olan ülkeleri 

ilgilendirmektedir.  

Birleşmiş Milletler 1990 yılını “Uluslararası Doğal Afet Zararlarını Azaltma 

Yılı” olarak ilan ederken beş hedef belirlemiştir. Bunlar; 

Her ülkenin doğal afetlerin etkisini en aza indirebilme kapasitesinin artırılması, 

Eldeki bilgilerin ışığında uygun rehberlerin hazırlanması, 

Bilgi açığının giderilmesini sağlayacak bilimsel ve mühendislik bilgilerinin 

tamamlanmasının sağlanması, 

Doğal afetlerin değerlendirilmesi, önceden tahmini, önlenmesi ve etkilerinin 

azaltılmasına yönelik olarak varolan bilgilerin dağıtımının ve paylaşımının sağlanması, 

Teknik yardım, teknoloji transferi ve eğitim programlarının başlatılması ve 

desteklenmesidir. 
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Son yıllarda, afetlerin nedenlerinin bilinebilmesi ve araç kullanımında, bilimsel 

ve teknolojik ilerlemeler sayesinde, afetlere karşı savaşımda belirgin başarı 

sağlanmıştır. Bilimin yaygın kullanımı ve artan sayıda araştırma sonuçlarının elde 

edilmesiyle, her yıl binlerce insan hayatı kurtarılabilir ve gelecek yıllarda önemli can ve 

mal kaybı önlenebilir. 1987’deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda, özellikle 

kalkınmakta olan ülkelerde doğal afetlere bağlı insan hayatı kayıplarını, mal zararını, 

sosyal ve ekonomik gerilemeyi azaltmayı hedefleyen “Doğal Afet Zararlarının 

Azaltılması On Yılı” programının temeli atılmıştır. Söz konusu programda özellikle, 

jeolojik, atmosferik ve biyolojik nedenli afetlere önem verilmesi amaçlanmıştır. Bu 

afetler; Deprem, tsunami, yanardağ patlaması, toprak kayması (heyelan), çığ, tropikal 

siklon ve diğer fırtınalar, sel, büyük yangınlar, kıtlık ve çekirge istilaları vb. olarak 

sıralanmaktadır. (17 World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, 

1994) 

Gerek “Birleşmiş Milletler-Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı 

Programı” çerçevesinde belirlenen “Yokohama Stratejisi”nde ve gerekse HABİTAT II-

İstanbul toplantısı bildirgesinde “Emniyetli Bir Kent, Çevre ve Dünya” için yeterli ve 

başarısı kanıtlanmış doğal afet önleme politikalarına yer verilmesi konusu 

vurgulanmıştır. Birleşmiş Milletler-Doğal Afet Zararlarının Azaltılması On Yılı  

Programı kapsamında gerçekleştirilmiş olan RADIUS (Risk Assesment Tools for 

Diagnosis of Urban Areas Against Seismic Disasters) “Kentsel Alanların Sismik 

Afetlere Karşı İncelenmesinde Risk Değerlendirme Araçları Projesi” İzmir dahil dünya 

çapında seçilen 9 kentte olası bir deprem zararlarını ve bu zararların azaltılmasına 

yönelik önlemlerin saptanmasına yardımcı olmuştur. (www.koeri.boun.edu.tr) 

RADIUS projesinin bir amacı da, kent yönetimlerinin, kentli yurttaşlarla birlikte 

deprem afetine hazırlık çabalarına katkıda bulunmasının sağlamaktır. Bu hedef, 

özellikle ülkemiz gibi merkeziyetçi yapının hakim olduğu bir afet yönetimi 

uygulamasında özel bir önem taşımaktadır. İzmir’deki RADIUS çalışmalarında, 

merkezi yönetime bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileriyle yerel yönetim temsilcileri 

arasındaki yetki anlaşmazlıkları, çalışmanın uluslararası bir projeye bağlı olarak 

yürütülüyor olması ve kurumlardan gelen temsilcilerin katkıları sayesinde aşılarak, 

Türkiye’de ilk kez böylesi bir veri ve bilgi birikiminin toplanması mümkün olmuştur. 

(Selvitopu-Tunçağ, 2000:476) 
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Başarılı afet mücadelesi, kayıp sayısının, mal zararının azalmasıyla, bölge 

ekonomisindeki çöküşün önlenmiş olmasıyla belirlenebilir. Afete bağlı ekonomik zararı 

azaltmak, kayıp sayısını %50’nin altına indirmek sıklıkla mümkündür. Böyle bir başarı 

şu önlemlerle sağlanabilir: 

Afet sonrası yoğunlaşan yardım faaliyetlerinden çok, önceden planlama, 

hazırlanma ve korunma faaliyetlerine ağırlık vermek; 

Bireyin korunmasının iyileştirilmesi, afetlerin zararlarının azaltılması hakkında 

bilinçlendirme, 

Afetlerin azaltılmasına entegre başlangıcın kabulü; 

Mevcut bölgesel teknoloji ve kültüre uyumlu bir erken uyarı sisteminin 

kurulması; 

Risk tanımlanması için açıklanmış tarihi verilerden, bölgesel planlama, 

teknolojik planlama temellerinin geliştirilmesi; 

Hükümet düzeyinde tercih belirleme sürecine, afetlerden korunma planlarını 

entegre ederek, hükümet kavramlarının yeniden yapılandırılması; 

Yönetim kapasiteleri ve uzmanların eğitimini iyileştirilmesinden, afetlerin 

zararlarının azaltılması için kaynakların iyileştirilmesine; yaygın şekilde 

tekrarlanabilecek afetlere dayanıklı bina örneklerinin inşası; 

Geliştirilmiş teknolojik kavramların kalkınmakta olan ülkelerin refahı için 

uygunlaştırılması. (17 World Conference on Natural Disaster Reduction, Yokohama, 

1994) 

III. Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci 

Depremlerin önceden kestirilmesi, mevcut bilimsel ve teknolojik verilerle 

olanaksız olmakla birlikte, deprem hasarlarına karşı alınacak önlemlerle olası maddi 

hasar ve sosyo-ekonomik kayıpların azaltılması olanaklıdır. Bu konuda kent yerel 

yöneticilerine kentsel planlama, arazi kullanımı ve yapıların denetimi konusunda önemli 

görevler düşmektedir. Yerel yöneticilerin kent halkı ile olan yoğun ve doğrudan 

ilişkileri deprem zararlarının azaltılmasına yönelik bilgilerin transferini ve genel 

anlamda halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesini sağlayabilir. 
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Genel anlamda depreme hazırlık, merkezi ve yerel yönetimlerin 

sorumluluğundadır. Ancak kendimizi ve çevremizi olası bir depreme hazırlamak için 

yaşadığımız yerlerde alacağımız küçük önlemler ve atacağımız küçük adımlar, zarar 

görme riskimizi büyük oranda azaltacaktır. 

Depremlerin neden olduğu kayıpların, depremden önce alınacak önlemlerle çok 

büyük oranda azaltılabileceği bilinmektedir. İnsanlar, depremler hakkında, deprem 

sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda bilgilenerek yaşadıkları yerleri 

depreme hazırlayarak, depremlerin zararlarını azaltabilirler. Türkiye’de meydana gelen 

depremler, Japonya’daki benzerlerinden on kat, ABD’deki benzerlerinden yaklaşık yüz 

kat fazla can kaybına yol açmıştır. Aradaki fark, depremlere karşı önceden yeterince 

önlem almamış olmaktan kaynaklanmaktadır. (Bilim ve Teknik, 2002:54) 

Depreme veya daha geniş manada afet etkilerine karşı hazırlıklı olunması, 

yalnızca önlenmesi mümkün olmayan felaketlerin zaten başa geleceğini baştan kabulle 

evimiz yıkıldığı, yakınlarımız canlarından olduğu zaman hala varolmaya devam 

etmemiz için bir kenarda hazır tutacağımız nesneleri tarif etmez. Afetlere hazırlıklı olma 

toplumsal bir seferberliktir. En önemlisi yapılarımızı yıkımdan koruyacak 

mekanizmaları kurmak ve bunları işler halde tutmaktır. Afet zararları ve kayıpları 

aslında kökleri çok daha derinlerde olan sistemik bir bozukluğun görünen kısmıdır. 

Bunun giderilmesi ancak köklü ve bütüncül bir yaklaşım ile mümkündür. Afete hazırlık 

kavramının çadır vb. malzemeyi depolamanın ötesinde bir öneme sahip, çok geniş 

kapsamlı toplumsal bir kavram olduğu benimsenmelidir. (Gülkan, 1999-101,102) 

Halkın bilgisinin ve bilincinin artması, depremden korunmada en güçlü araçtır. 

Afet eğitimi, afete hazırlık ve hasarın azaltılmasında, en önemli ve temel etken olarak 

kabul edilmektedir. Eğitimsel görüşün farklı hedef grupları vardır. Bunları kısaca 

belirtirsek, birinci hedef grubu öğrenciler, hedef ise afet eğitiminin gelecek nesillere 

aktarılmasıdır. Ayrıca toplumda bilinci arttırmak, deprem riskini bilerek riski azaltacak 

etkili önlemleri almak açısından çok önemlidir. Kamu yöneticileri de afet yönetiminde, 

afet öncesi, anı ve sonrasında önemli rol oynamaktadır. Farklı hedef grupları için farklı 

yaklaşımlar gözetilmelidir.  

Olağan dışı şiddette bir doğa olayının ya da insan eliyle meydana gelmiş bir 

yıkıcı olayın insanların yaşamı için tehlike oluşturmasının ve afet halini almasının 

ardında kökleri derinlere inen önemli nedenler bütünü yatar. Afetin büyüklüğü nüfus 



 

 

28

artışıyla, ekonomik kaynakların yetersizliği ve paylaşımdaki eşitsizlikle doğru 

orantılıdır. Hassas fiziksel çevre, tehlikeli bölgelere kurulan depreme dayanıksız binalar 

ve bozuk altyapı, hassas yerel ekonomi, düşük eğitim ve gelir düzeyi gibi güvenli 

olmayan koşullar riski artırmakta, bir doğa olayını afet haline getirmekte ve afetten 

etkilenme derecesini artırmaktadır. Diğer yandan, afetten etkilenme derecesini yükselten 

etkenlerin başında göç, hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşme gibi azgelişmişlik 

göstergeleri yer almaktadır. Bu tablo, kısaca afet durumunu etkileyen en önemli 

faktörün yoksulluk olduğunu ortaya koymaktadır. Araştırmalar varsıl nüfusun afetten ya 

hiç etkilenmediğini ya da afetin etkisinden çok çabuk kurtulduğunu göstermektedir. 

(Selek, 2003:314) 

Zarar azaltma ve depreme hazırlıklı olma çalışmalarının etkinliği toplumların 

gelişmişlik düzeyleri ile doğru orantılıdır. Çünkü, toplumlar geliştikçe insan yaşamına 

verdikleri önem artmakta, dolayısıyla insan yaşamını tehlikeye sokabilecek en yaygın 

olaylardan olan afetlerin önlenmesi ve zararlarının en aza indirilmesine yönelik 

çalışmalara verilen önem ve ayrılan mali kaynakların miktarı artmaktadır. (Schram 

1993:6) 

Deprem zararlarını azaltabilmenin yollarından birisi de toplumda depreme 

hazırlıklı olma bilincinin oluşturulması ve egemen kılınmasıdır. Halkın yapılaşma 

konusunda yeterince bilgi sahibi olmaması, ekonomik kısıtlar, vb nedenlerle deprem 

güvensiz konutlar oluşmakta ve bu konutlarda ilk depremde oturanlara mezar 

olabilmektedir. Halk uzun dönemli ve can güvenliğini önceleyen düşünce ve yaklaşımı 

bırakıp kısa dönemli çıkarlar peşine düşmüştür. Kaçak ve ruhsatsız yapıya başlayan kişi 

bilmektedir ki, kısa bir süre sonra yaptığı bu yapı, bir takım imar bağışlamaları ile 

bağışlanacak ve devlet o yapıyı kabullenecektir. Halkın bu yaşama biçimi ve anlayışını 

terk etmesi gerekmektedir. 

Toplumun depreme hazırlıklı duruma getirilmesi, imar sisteminde yapılacak 

değişikliklerden daha fazlasını gerektirmektedir. Bu bağlamda depremler sırasında 

gösterilecek hızlı ve etkili davranış biçimleri kadar önemli bir konu da, deprem öncesi 

olağan durumlarda da sürekli deprem olasılığının göz önüne alınması alışkanlığının 

kazanılmasıdır. Bu bilincin kazanılması şüphesiz çok önemlidir. Ancak, bu bilinç 

yalnızca imar sisteminde alınacak önlemlerle değil, çok yönlü girişimlerle gerçeklik 

kazanabilir.  
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A. Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci ve Sosyo-Ekonomik Yapı 

Deprem zararlarının en az düzeyde tutulabilmesinin yollarından biri de 

toplumsal, hukuki ve ekonomik yapının güçlendirilmesidir. Öte yandan toplumsal 

bilinçlenme, felaketin boyutunu azaltmaktadır. Bilinçli bir hazırlıklılık, toplumu afetten 

koruma yönünde bireysel olarak ne yapmaları gerektiği konusunda bilgilendirir. 

Felakete hazırlıklı olma eylemleri felaketin tipine göre değişir. Bilinçlendirme demek, 

topluma sadece deprem, sel, yangın vb olaylarda ne yapması gerektiğinin anlatılması 

demek değildir. Top yekun, yapı yaparken, alırken neler yapması gerektiğinden 

başlanarak bilgilendirme yoluna gidilmelidir. 

Depreme hazırlıklı olmak yalnızca düşünsel düzeyde kalırsa amacına ulaşamaz. 

Depreme hazırlıklı olmak yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Her şeyden önce 

binaların yapılacağı yerin seçimi ile başlayan ve yaşamımız boyunca devam eden 

kurallar ve davranışlar sürecidir. Binalar depreme dayanıklı olarak, deprem 

yönetmeliğine uygun olarak mimar ve mühendisler tarafından tasarlanmalı ve 

yapılmalıdır. Bina yapılırken yer seçimi kadar önemli diğer nokta ise doğru miktarda ve 

kalitede inşaat malzemesi kullanılmasıdır. Öte yandan inşaatlarda bu konuda eğitim 

almış işçiler çalıştırılmalı ve özellikle yapım aşamasında teknik kontrol aksatılmaksızın 

yerine getirilmelidir. 

Toplumsal bilinç ile sosyo-ekonomik yapı arasında çok yakın ve anlamlı bir 

ilişki bulunmaktadır. Sosyo-ekonomik yapı göstergelerinin en önemlileri arasında o 

ülkede ortalama eğitim yılı, bebek ölüm oranları, kişi başına düşen ulusal gelir, ulusal 

gelirin bireyler arasında ne şekilde paylaşıldığı, ülkenin yönetim biçimi, özgürlükler ve 

yerel değerlere verilen önem ve daha bir çok etmen sıralanabilir. Bir çok konu ve 

problem bilgi, bilinç ve duyarlılıklar yardımıyla daha kolay çözülebilmektedir. Depreme 

hazırlıklı olma konusunda en önemli eylem, yapıların henüz yapım aşamasındayken 

kurallara ve yönetmeliklere uygun bir biçimde üretilmeleridir.  

B. Hazırlıklı Olma Bilinci ve Toplumların Eğitim Düzeyleri 

Doğal afetler (deprem, sel, yangın vb.) uluslara geçmişten günümüze en çok 

zarar veren doğa olaylarıdır. Bu doğal afetler içerisinde depremler, yeri, zamanı ve oluş 

şiddeti bilinememesinden dolayı biraz daha farklıdır. Depreme karşı eğitsel bir strateji 

ve politikanın oluşturulması depreme karşı halkın bilinçlendirilmesi belli bir eğitim 
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stratejisi ve politikası gerektirir. Bu stratejiler ve politikalar kısa, orta ve uzun vadeli 

olarak oluşturulmalıdır. Eğitim anne karnında başlayan ve yaşamın sonuna değin süren 

bir süreç olarak tanımlanabilmektedir. Eğitim bireyde istendik yönde davranış 

değiştirme sürecidir. (Demirel, 1993:36) 

Eğitim bir çok işlevi yerine getirmektedir. Bireyin içinde yaşadığı toplumun bir 

üyesi olmasını sağlamaktadır. Ekonomik ve toplumsal kalkınmanın temeli olan nitelikli 

insan gücü ihtiyacını yetiştiren itici güçtür. Bireyin yetenekleri ve kabiliyetleri 

ölçüsünde kendini yetiştirmesini sağlayarak en son amaç olan bireyin kendini 

gerçekleştirmesinde etkili bir araçtır. Öte yandan, öğretmenlerin depreme karşı alınacak 

önlemler konusunda hizmet içi eğitime alınması özellikle örgün eğitime devam eden 

öğrencileri depreme karşı alınacak önlemler konusunda eğitecek olan öğretmenlerin 

deprem konusunda sürekli hizmet içi eğitime tabi tutularak bilgilerinin yenilenmesi çok 

önemlidir. (Erdem, 2000:31-32) 

Deprem öncesindeki eğitsel sorumlulukların yerine getirilmesi olabilecek 

faciaların önüne geçmek demektir. Gerek acil durum ortamında yapılması gerekenler, 

gerekse zarar azaltıcı önlemleri alarak depremlere hazırlıklı olma konuları, her 

konumdaki yurttaşların bilgisi ve dikkatlerini çekebilmelidir. Bu nedenle topluluk ve 

bireylere, toplumun her kesitinden ulaşılabilmesi gerekir. Bu amaçla genel medya, 

çalışma ortamı ve iş çevreleri, bireysel ilgi alanları (hobiler) ve spor, her türlü iletişim 

ortamları, halk eğitim merkezleri, ibadet merkezleri gibi insanların bir araya geldiği 

yerler, hatta kahvehaneler vb. yerler aracılığıyla, her kanaldan yurttaşa erişilmeli ve 

bilinçlendirilmelidir (UDK Raporu, 2002:64) 

Eğitim kurumlarında zaman zaman deprem uygulamalarının yaptırılması çok 

önemlidir. Uygulama ile kuram bir arada yürütülürse öğrenilenler daha kalıcı 

olmaktadır. 

Depreme karşı dayanıklı yapının nasıl olması gerektiği örgün ve yaygın eğitim 

yoluyla insanlara aktarılmalı ve benimsetilmelidir. Burada benimsetme çok önemlidir. 

Çünkü depreme karşı dayanıklı yapının yapılması gerektiğini bilen ama uygulamaya 

geldiğinde bunu göz ardı eden bir çok insan vardır. Burada eğitim devreye girmektedir. 

Öte yandan öğretmenlerin depreme karşı alınacak önlemler konusunda hizmet 

içi eğitime alınması çok önemlidir. Özellikle örgün eğitime devam eden öğrencileri 

depreme karşı alınacak önlemler konusunda eğitecek olan öğretmenlerin deprem 
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konusunda sürekli bilgilerinin canlı tutulması gerekir. Bu konuda ilgili kurumlar, 

merkezi ve yerel düzeyde işbirliğine gitmeli özel kesimin de katkısı sağlanmalıdır. 

Afet eğitimi, sadece bilgiyi elde etmek için değil aynı zamanda sorumlu kişi ve 

kurumların kapasitesine ve kaynaklarına göre yeterlilik ve esnekliğini arttırarak doğru 

önlemleri almaktır. Özetle, afetin hasarının azaltılması ve afete hazırlık kapsamında, 

kamu bilincinin arttırılması ve eğitimin iyileştirilmesi gerekmektedir. 

C. Depreme Hazırlık Bilinci ve Medya 

Deprem konusunda halkı bilgilendirmek ve bilinç oluşturabilmek için kitle 

iletişim araçlarından etkin ve verimli bir biçimde yararlanmak gerekmektedir. Çünkü, 

kitle iletişim araçlarının önemi, iyice küçülen dünyamızda, gittikçe artmaktadır. 

Özellikle kamuoyu oluşturmada kitle iletişim araçları çok etkilidir.  

Kamuoyunda depreme hazır olma bilincinin geliştirilmesi için en etkili yollardan 

biri hazır olunmadığı durumlarda ödenen psiko-sosyal bedellerin gösterilmesidir. Öte 

yandan olası bir depreme hazırlanmış olan yerel yönetimlerin, şirketlerin ve okulların 

başarıları tanıtılabilir. Devlet yetkilileriyle, iş çevrelerindeki ve okullardaki yetkililerle 

görüşülerek aileler ile çocuklara yönelik bir depreme hazırlık programı geliştirilebilir. 

Deprem gibi travmatik olaylar yaşayan kişiler ölümle, fiziksel incinmeyle karşı 

karşıya kalmakta, evlerini, sahip oldukları şeyleri ve sosyal iletişim ağındaki 

arkadaşlarını ve komşularını kaybetmektedirler. Bu tür stres etkenleri depremzedelerde 

duygusal ve davranışsal uyum sorunlarına yol açabilmektedir.Deprem gibi doğal bir 

afetten sonra ümitsizliği aşmalarına destek olabilecek ailelerini ve arkadaşlarını 

kaybeden kişilere maddi yardımın yanı sıra psikolojik yeniden yapılanmayı sağlayacak 

hizmetlerin götürülmesi son derece önemlidir. Hatta uzmanlar, sadece depremzedelerin 

değil, deprem alanı dışında kalmalarına karşın korkuya kapılan ve intihar etmeye 

eğilimli kişilerin de bu tür psikolojik hizmetlere gereksinim duyduklarını 

belirtmektedirler. Bu nedenle depremle ilgili haberlerin nasıl oluşturulduğu ve nasıl 

iletildiği insanların psikolojik yapılarını etkilemede büyük rol oynamaktadır. Onlara 

ümit ve kontrol duygusu aşılayabileceği gibi, korku ve çaresizlik de yaşatabilmektedir. 

(Güvenç, 1999:108) 

Toplumsal yaşamda insanları her açıdan yönlendirme gücü ve sorumluluğu olan 

medyanın anılan koşullara duyarlı yaklaşması beklenmektedir. Öte yandan, insanlara 
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destek olabilmek ve onları bilgilendirmek amacıyla programlar hazırlanabilir ve 

toplumun depremlere hazırlıklı olması konusunda bilinçlendirilmesi sağlanabilir. 

Medyanın en önemli rollerinden birisi, kamuya doğru ve yansız bilgiyi 

aktarmaktır. Kimi insanlar bu afetlerin gerçek nedenlerini sorgulama gereği 

duymaksızın afetlerle ilgili bilgiden kendilerini uzak tutmaya çalıştıkları 

gözlenmektedir. Toplum için en büyük afet geri kalmışlık ve cehalettir. Medyanın 

yaklaşımı insanlara sürekli bir endişe ve kaygı yaymak yerine bilgilendirme ve 

cesaretlendirme olmalıdır. Medyanın bilgilendirmesinin, birçok sorumlu kişi ve 

kuruluşlarca yürütülen ve halkın çabalarıyla katılmalarını teşvik eden gerçek 

uygulamalara dayandırılması önerilmektedir. Gazetelerde, konferansların ve anma 

günlerinin aracılığıyla, deprem afetinin yönetimi konusunun özel yazılar halinde 

yayınlanması önerilmelidir. 

Afetlerde medyanın tutumu da son derece önemlidir. Medya halkın 

bilinçlendirilmesi ve hazırlıklı olmaları konusunda katkıda bulunabileceği gibi bunun 

tam tersi de olabilir. Örneğin, Türkiye’de 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden iki 

yıl sonra bile medyada neredeyse depremle ilgili hikaye, konu olmayan bir gün yoktur. 

Histeriyi körükleyecek düzeyde insanları sürekli kaygı, endişe ve stres içinde tutan 

yayınlar ve haberler popüler basının sürekli ele aldığı konulara olmuştu. Öte yandan 

depremle ilgili uzmanlarla programlar düzenleyen ve halkı bilinçlendirme amacıyla 

yayın yapan, sayıları çok az da olsa yayın organları bulunmaktadır. Burada önemli olan 

nokta insanları korku, kaygı ve panik ortamından uzak bir biçimde bilimsel düzeyde 

hazırlıklı olma yöntemlerinin anlatılmasıdır. 

Deprem öncesinde, deprem sırasında ve deprem sonrasında ne gibi önlemler 

alınabileceğine ilişkin TV programları yapılabilir. Deprem öncesinde ailenin depreme 

nasıl hazırlanabileceğini, bir başka deyişle bir aile deprem planı yapılabileceğini 

gösteren bir program geliştirilebilir. Deprem olursa aile üyelerinin nerede 

buluşabileceğinin önceden planlanması, çocukların okullarında ne gibi önlemlerin 

alındığını bilmenin önemi, polis, itfaiye, tıbbi yardım, deprem sığınakları gibi 

olanakların önceden bilinmesinin önemi gibi konular da gündemde tutulmalıdır. 

(Güvenç, 1999:110) 
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IV. Kent Planlaması, Depreme Hazırlık ve Katılım 

Planlama, geleceğin önceden kestirilmesi, ortaya çıkabilecek gelişmeleri 

denetleme ve rasyonel biçime getirme yolunda hazırlanan strateji ve politikalar bütünü 

olarak tanımlanabilir. 

Kentsel planlama ise, bir kentin yerleşim biçimi ve alanı, toprak yapısı gibi 

fiziksel ve coğrafi; nüfus geçim kaynağı, ulaşım, barınma gibi toplumsal ve ekonomik 

özelliklerinin, kenti belirleyen tüm koşullarla belirlenerek, bunların gelecekteki 

yönelimlerine ilişkin kestirimlerde bulunma ve kentsel hizmetleri bu kestirimlere göre 

ayarlama eylemidir. (Keleş, 2002:78) 

Kent yönetimleri, imar planları ile kentin büyüme, gelişme eğilimleri ve 

kentlilerin gereksinimleri doğrultusunda, kentsel toprağın kullanım alanlarını belirlerler. 

Kent toprağı bir pasta gibi düşünülecek olursa, imar planlaması hangi dilimin konuta, 

hangi dilimin yeşil alana, hangi dilimin yola, hangi dilimin çalışmaya ya da eğitim 

alanına ayrılacağının belirlenme işlemidir. 

Tüm doğa olaylarının etkilerinin büyük yıkıcı afet haline dönüşmesini 

engellemek üzere yapılacak çalışmalar bağlamında her türlü eylem alanının, 

planlanması en etkin ve topluma bedeli en az araçlardan birisi olmaktadır. Bir başka 

anlatımla, tüm yer seçim kararlarında ve hazırlanan planlarda bir yandan o yöredeki afet 

riskleri göz önünde bulundurulurken diğer yandan da yerleşmeye özgü diğer risk 

konuları (yer sarsıntısının neden olabileceği yangın, toprak kayması, yolların kapanması 

sonucu erişebilirliğin kesilmesi vb.) belirlenmeli ve bunların giderilmesine yönelik 

önlemler geliştirilmelidir. (Kiper, 2001:4) 

Deprem zararlarının azaltılmasını amaçlayan çok sayıda yasal düzenleme söz 

konusu olabilir. Yerel toplumsal örgütlenmeyi ve katılımı sağlamak, öğretim 

programlarını hayata geçirmek, ya da risklerin paylaşımını zorunlu kılmak için sigorta 

yasaları hazırlanabilir. Ancak, zarar azaltmak, öncelikle risklerin dışlanması ve risklerin 

azaltılmasını sağlayacak düzenlemelerin yapılmasına bağlıdır. Bu da kent planlaması ve 

yapı üretim süreçlerinin yüksek standartlarda ve denetim altında sürdürülmesini 

güvenceye almak demektir. Bu görevin yerine getirileceği çerçeve ise, fiziki gelişmeleri 

düzenleyip denetleyen kentsel planlama ve imar sisteminin kendisidir. (UDK Raporu, 

2002:81) 
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A. Kent Planlaması ve Depreme Hazırlık 

Depremler, doğal olaylardır ve yalnızca insan faktörü işin içine girdiği zaman, 

riskler içerir ya da afete dönüşürler. Doğa hata yapmaz, insanlar hata yapar. Bir 

depremin yol açtığı herhangi bir zarar ve/veya insan hayatı kaybı insan hatasındandır. 

Planlama, içeriği, kapsamı, amacı ve araçları ne olursa olsun, verilmiş bir 

ortamda önceden belirlenmiş amaç ya da amaçlara, yine önceden belirlenmiş sürede, 

belli araçlarla ulaşma eylemidir. Gelecekte ulaşılmak istenen hedef ya da hedefleri ve 

bu hedeflere ne zaman, hangi araç ve yöntemlerle ulaşılacağını bugünden belirlemektir. 

Planlama kısaca, saptanmış amaç ya da amaçlara, yine saptanmış bir sürede ulaşma 

eylemidir. (Sezen, 1999:9) 

Planlama önlemleri ile kuşkusuz, deprem gibi olası bir doğa olayı önlenemez, 

ancak, can kayıpları önlenebilir, ya da hasarlar en az düzeyde tutulabilir, yıkımın 

etkileri sınırlandırılabilir. 

Yapılı çevreler üzerinde depremlerin neden olduğu hasarlar bazı etmenlere bağlı 

olarak değişebilmektedir. Bunlar: Bölgenin deprem merkez üssüne yakınlığı, zemin 

yapısı, jeolojik yapısı, yer seçimi ve arazi kullanım kararları, bölgede yaşayan nüfus 

yoğunluğu ve toplumun bilinç düzeyi vb. Görüleceği üzere tüm bu etmenler genelde 

planlama, kent planlama sürecinin temel konularındandır. (Kiper, 2001:5) 

İmar ve planlama sisteminin en önemli eksiği, deprem öncesi olağan 

dönemlerde, planlama yoluyla deprem risklerini azaltıcı önlemlere yer vermemesidir. 

Güncel kurumsal yapı daha çok deprem sonrası, hasar tespit çalışmaları, hak 

sahiplerinin belirlenmesi ve devlet yardımlarının dağıtılması işlemlerini yürütmeye 

yöneliktir. 

Etkin bir planlama ile potansiyel depremin riskleri azaltılabilir, depremin etkisi 

hafifletilebilir, kurtarma çalışmaları kolaylaştırılabilir ve deprem sonrası günlük yaşama 

düzenine daha çabuk geçilebilir. 

Depremlerin önceden kestirilmesi bilimin ve teknolojinin geldiği bu noktada bile 

olanaksız görünmektedir. Ancak, deprem hasarlarına karşı alınacak önlemlerle maddi 

hasar ve sosyo-ekonomik kayıpların kabul edilebilir düzeylere indirilmesi olanaklıdır. 

Bu konuda kent yerel yöneticilerine kentsel planlama, arazi kullanımı ve yapıların 

denetimi konusunda önemli görevler düşmektedir. Yerel yöneticilerin kent halkı ile olan 
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yoğun ve doğrudan ilişkileri deprem zararlarının azaltılmasına yönelik bilgilerin 

transferini ve genel anlamda halkın depremlere karşı bilinçlendirilmesini mümkün 

kılmaktadır. (Kuban,1999:21) 

Sermaye kesiminin maksimum kazanç hedefini gerçekleştirmek amacıyla, 

kendileri için en uygun alanlarda yaptığı yer seçimlerinin ülke politikacıları tarafından 

da desteklenmesi, ülkenin en verimli ovalarını yok etmektedir. Yasa ve yönetmeliklere 

uyularak gerçekleştirilmesi gereken bu yatırımlar, ülkemizde politik destekten aldığı 

güçle “dilediği yerde” yapılmakta, yasa ve yönetmelikler bunlara uydurulmaya 

çalışılmaktadır. Bursa ovası ve Sakarya ovası bu tür yasa dışı yapılaşmalar ile yok 

edilmektedir. Verimli tarım alanlarında yer seçen bu tesislerin işçileri ve iş bulma 

umudu ile bölgeye gelenler nedeniyle ova içinde kentsel yayılma ve yığılmalar, bugüne 

kadar olduğu gibi kontrolsüz olarak sürmektedir. (Uyar, 2001:65) 

Deprem ve sel felaketleri ülkemizde sadece ovalarda yıkım yapmaktadırlar. 

Bolvadin-Akşehir Depremi’nde 120 kilometre uzaklıktaki Konya Ovası’ndaki yapılar 

yıkılmıştır. Çankırı-Orta Depremi’nde (06.06.2000) 100 kilometre uzaktaki Sincan ve 

Çubuk Ovaları yıkılırken, 50 kilometre yakınında olan Kızılcahamam etkilenmemiştir. 

Yerleşim ve sanayileşme ile bunları yanına çeken (özendiren) otoyollar ve diğer 

yapılaşmalar ova dışı zeminler üzerine çekilmelidir. (Yılmazer, 2002:27) Aynı biçimde 

17 Ağustos 1999 Marmara, 12 Kasım 1999 Düzce ve 3 Şubat 2002 Çay-Sultandağı 

depremlerinin ovalarda olduğu saptanmıştır. Devletin en üst düzey yöneticisince 

(dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel) “İsterlerse Çankaya Köşkü’nün 

bahçesinden bile yer veririm, bize patates değil fabrika lazım” denilerek birinci sınıf 

tarım topraklarının sanayi kuruluşları için gözden çıkarılması, çok verimli tarım 

toprakları olarak kullanılması gereken alanların yerleşime ve sanayi kuruluşlarına 

açılması sonucunda afetlerin boyutu artmıştır. Sorumlu, deprem değil yer seçim ve arazi 

kullanım kararlarında bilimsel gerekleri göz ardı eden yaklaşımlardır. 

B. Kent Planlaması Aşamasında Kararlara Katılım ve Depreme Hazırlık 

Zarar azaltma ve hazırlıklı olmaya yönelik bir programın oluşturulabilmesi için 

en önemli ve gerekli etmen kent planlaması aşamasında toplumun kararlara katılımının 

sağlanması ve katılım yollarının toplumun her kesimine açık tutulmasıdır. Öte yandan 

yöneticiler, toplumu tehdit eden tehlikelerin neler olduğunu ve nerelerden kaynaklandığı 

ve kaynaklanabileceğini bilmelidirler. 
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Yerel düzeyde yurttaşlar bir çok biçimde ve alanda yerel karar süreçlerini 

etkileyebilirler. Kent planlaması, çevre koruma gibi yaşam çevresiyle ilgili önemli 

konularda halka danışma; ortak sorunlara ortak çözümler bulma gibi konularda yerel 

katılım olanaklıdır. Kent planlamasının deprem zararlarını azaltma açısından önemi 

yadsınamaz. 

Yorumcuların büyük çoğunluğu ulusal ölçekten ziyade özgül bir takım 

sorunların incelenmesinde yerel ölçekte gerçekleştirilmiş toplumsal araştırma ve 

görüşmelerin topluluk temelli gelişme programlarından daha önemli olduğu konusunda 

fikir birliği içerisindedirler. Bu tür yaklaşımlar, amaç-III. Dünya ülkeleri planlaması ve 

gelişiminde ülkeye ve halka özel bir hizmet sunmaksa- yaşamsal bir öneme sahip 

olurlar. Yani bu tür yaklaşımlar çevresel ve sosyo-ekonomik sorunlara tanımlayıcı bir 

çözüm sunmaktan daha çok üzerinde düşünecek sorunlar için bir çerçeve sunma niteliği 

olan yapıcı ve destekleyici çözüm sunar. Tekrar ifade etmek gerekirse planlama 

sürecine halkın katılımının rolü daha geniş sosyal ve siyasal bağlamlardan yalıtılmış 

olarak düşünülemez. Yani kentsel ve bölgesel planlamadaki yurttaş katılımı, çok daha 

geniş nitelikteki sosyal refah alanında hükümetin yürüttüğü eylemlerinin bir parçası 

olarak görülmelidir. (Potter, 1985:165) 

Planlamaya katılım ve genel anlamda, halkın çeşitli şekilde ve çeşitli konularda 

kendisi ile ilgili kararlara katılması olarak betimlenmiştir. Türkiye’den örnek vermek 

gerekirse şunlar söylenebilir: 

Türkiye’nin, demokratikleşmede olduğu gibi planlama sürecinde de fazla bir 

deneyimi yoktur. Plancı, karar verici ve kentliler arasındaki iletişimsizlik, kopukluk 

sürmektedir. Bunun bir nedeni de kentlileri bilgilendirme eksikliğidir. Kentli hangi 

aşamada, nasıl katılacağı konusunda tecrübesiz olduğu gibi, katılımın zorunluluğunu 

hissetmemektedir.  

Bir kere, daha başlangıçta, merkeziyetçi-bürokratik yönetim anlayışı yerel 

demokrasiyi ve katılımı dışlamaktadır. Öte yandan yerel meclislerin mevcut yapısı da 

demokratik bir işleyişe, halk katılımı ve denetimine olanak vermekten uzaktır. Mevcut 

işleyiş çerçevesinde halkın encümen örgütü ve belediye meclisinin aldıkları kararlara 

katılma ve bu kararları denetleme olanağı hemen hemen hiç yoktur. Belediyenin kentin 

bütününü ilgilendiren konularda aldığı kararların, halkın onayına sunulmasını 

sağlayacak kurumsallaşmış mekanizmalar mevcut değildir. Görevini kötüye kullanan 
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meclis üyelerinin seçmenler tarafından görevden alınabilmesini sağlayacak hukuksal bir 

düzenleme yoktur. (Peker vd, 1998:22) 

Güvenli yapılaşma önlemleri, yapı sağlamlaştırma yöntemleri yanı sıra, çok 

yönlü planlama ve bilgilendirme kampanyaları, altyapı güzergahlarının seçimi, 

denetleme yöntemleri gibi birbirini tamamlayan kamu girişimlerini, bunlardan ayrı 

olarak da fiziki gelişmeleri daha az tehlikeli alanlara çekme tekniklerini kapsamak 

zorundadır. Kimi ülkelerde uzun süredir uygulanmakta olan zorunlu planlama 

önlemlerinin, riskleri, can ve mal kayıplarını azaltmada ciddi katkılar sağladığı 

gözlenmektedir. (Burby vd., 1998) 

Afet Yasası’nda, yerel ve merkezi idarenin sorumlulukları belirlenmiş, fakat ilçe 

belediyelerinin, sivil toplum kuruluşlarının ve özel sektörün sorumlulukları 

belirtilmemiştir. Etkili afet yönetimi, yerel aktivitelerin ve yerel toplumun yetkisiyle 

olduğu kadar, çok sektörlü, disiplinler arası yaklaşımı da gerektirmekte, ayrıca da 

gelecekteki afet risklerinin azaltılmasını sağlayacak planlama sürecinde gerçek 

ihtiyaçları ve amaçları bilmek için toplumun katılımını sağlamak gerekmektedir.  

Öncelikle, kamu otoritelerince bilginin paylaşımı, akademik zincirler, özel 

sektörler, ve sivil toplumlar bu ortaklığın gelişmesindeki en temel faktördür. İkinci 

olarak, mevcut kaynakların ve aktivitelerin yönetilmesi ve ağa dahil edilmesi 

gerekmektedir. Mahallelerde açık alanlarının yaratılması mahalli bazlı aktivitelerin halk 

arasında yaygınlaşmasını sağlayacaktır. Son olarak, doğru kurumsallaşma farklı 

seviyelerde yapılan çalışmaların maksimuma ulaşmasını sağlar. 

Aşağıdaki stratejiler ve hareketler, toplumun katılımını ve disiplinler arası 

yaklaşımı odak alarak, etkin toplum tabanlı afet yönetimini oluşturmak için önerilmiştir: 

Ana kategoriler üç başlık altında özetlenmiştir: bilgi paylaşımı, kaynak yönetimi 

ile aktarım ve kurumsallaşma. 

Eğitim sürecine depremle ilgili bilimsel ve gönüllü kuruluşların katkısı 

sağlanmalıdır. Halk depreme karşı alınacak önlemler konusunda bilinçlendirilmelidir. 

Depreme karşı alınacak önlemlerin etkili olması ancak halkın bu konuda 

bilinçlendirilmesi ile olanaklıdır. Yasa ve yönetmeliklerin en ileri düzeyde ülkeler örnek 

alınarak yapılması elbette çok önemli ve yapılması gereken bir durumdur. Ancak, her 

yasa ve yönetmelikler tek başlarına yetersiz kalmaktadır.Yasa ve yönetmeliklere uygun 
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davranış göstermeleri beklenen halkı, depreme karşı alınacak önlemler ve depremden 

korunma konusunda yapılacak eylemler açısından işin içine katmak, “ikna etme” ve 

“benimsetme” mutlaka gereklidir. Bu da, ancak, insanları eğitmekle olabilir. 

Depreme hazırlıklı olma çalışmalarına toplumsal katılım denince iki açıdan 

olaya bakılabilir. Birincisi halkın imar planları yapılırken plan aşamasında görüş 

bildirmesi ve kentin planlaması aşamasında yaptığı katkı anlaşılabilir. İkinci aşamada 

ise deprem öncesi sivil toplumsal kuruluşlar yoluyla depreme hazırlık çalışmalarına 

etkin olarak katılmaları anlaşılabilir.  

Ülkemizde halkın kent planlaması sürecine etkin ve bilinçli bir biçimde katıldığı 

söylenemez. İmar yasalarında halk katılımını engelleyen hükümler yer almış olmamakla 

birlikte, halkın, kent planlarının hazırlık ve uygulama evrelerinde, sürece eylemli olarak 

katılmasını zorunlu kılan yasal hükümler de yoktur. 

Katılımın, bir yaşam kültürüne dönüşmesi, yerel yönetimlerin katılımı 

özendirecek adımları da atmasına bağlıdır. Yurttaşın, katılım için eğitilmesi ve yönetsel 

etkinliklerle ilgili her türlü bilgiye ulaşabilmesi de, böyle bir yaşama kültürünün 

yerleşmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu aşamaya gelinmesi, her şeyden önce 

katılımcı bir siyaset anlayışının anayasal ve yasal güçlü temellere kavuşturulmasına 

bağlıdır. Ancak bu tür düzenlemelerden sonra katılımcı demokrasinin yerleşmesini 

kalkınma ve gelişmeye katkıda bulunabilecek bir nitelik kazanmasını ve gerek bireyler 

gerekse devletle birey arasında bütünleştirici bir işlev görmesini beklemek olanaklı 

olabilecektir. (Çukurçayır, 2000:258) 

Geleneksel katılım biçimi olan seçimlerde oy kullanma, çağdaş demokrasilerde 

yönetimlerin meşruiyet sorununu çözmeye yetmemektedir. Seçimler ve çeşitli yerel 

meclislerde görev almak, halkın gözetim ve denetiminde bir siyasal ve yönetsel yapının 

oluşmasını sağlayamamaktadır. Bu nedenle, bir çok ülkede halkın yönetsel etkinlikleri 

etkileyebileceği ve yaşam çevresini biçimlendirebileceği yöntemler geliştirilmekte ve 

uygulanmaktadır. Kent planlaması, çevre koruma, halk oylaması, seçilmişleri görevden 

düşürme, önemli konularda halka danışma ve kentsel toplumsal hareketler gibi bir çok 

tür ve alanda katılım olanakları söz konusu olabilmektedir. (Geray, 1995:74) 

Öte yandan katılımın, demokratik gelişme ve siyasal kültür ile çok yakın ilişkisi 

vardır. Halkın katılımını sağlama konularında olumlu sonuçlar alabilmek için siyasal 
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kültürün gelişmesini, kentlinin bunu isteyecek eğitim, duyarlılık düzeyine ulaşması, 

bilinç kazanması gerekmektedir. (Keleş, 1995:121) 

Avrupa Yerel Yönetim Şartı’na göre, yerel yönetimler, halk katılımı ve yerel 

demokrasiye yaklaşımda temel kaynak olarak kullanılmalıdır. Yerel demokrasinin 

kökleri halktır. Halk, toplumu yönetmek ve planlamak için alınan kararlarda, yerel 

kamu yöneticilerinin ve seçilmiş temsilcilerin ortaklarıdır. Bu nedenle, halk kendine 

düşen görevleri yerine getirebilmek için, görevliler ve seçilmiş temsilciler tarafından 

uygulanacak tüm kararlardan haberdar olmalıdır. Kent çevresini etkileyecek tüm 

projeler; seçilmiş temsilciler ve halk tarafından inceleme ve denetlemeye açık olmalıdır. 

(Avrupa Kentsel Şartı, 1996:59) 

Türkiye açısından da halkın, kent planlamasına yasal ve biçimsel katılması yolu 

açık olmakla birlikte, bu yolun kullanılması, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın ve ilgili 

belediyelerin takdirlerine bağlı bulunmaktadır. Bununla birlikte, dolaylı olarak halkın 

planlama sürecine katılması, belediye meclisleri kanalıyla olmaktadır. Planlar belediye 

meclislerince kabul edilirken, üyelerin denetiminden geçer. Halka açık olması yasal bir 

zorunluluk olan belediye meclis görüşmelerinde plan üzerindeki tartışmalar kamuoyu 

önünde yapılır. Bu görüşmelere dayanarak, o kentte yaşayanlar, meclisteki temsilcileri 

aracılığıyla, planların oluşmasına etkide bulunabilirler. 

Demokrasi düşüncesi halkın kamu hayatına ilişkin kararlara katılması ilkesine 

dayanmakla birlikte bu katılımın biçimi modern dönemlerde ancak “temsili” bir nitelik 

arz etmektedir. Halkın doğrudan katılımı değil, seçtiği temsilcileri aracılığıyla 

tercihlerini kamu hayatına aktarımı bir zorunluluktur. Katılım temsil esasına dayanır. 

Halk, temsilcileri aracılığıyla kararlara ve yasaların yapımına katılarak hem yönetimin 

meşruiyetini sağlar (çünkü otorite, kaynağını halktan alır ve ondan bağımsız ve başka 

bir şey değildir), hem de kararlara/yasalara “uyma”nın ahlaki-siyasal temeli “ortak” bir 

eylemle atılmış olur. 

Katılım, sadece seçim anında olmaz; devamlıdır ve halkın siyasal eylemlerini, 

siyasal partilerde yürüttüğü faaliyetleri, sivil toplum örgütleri içindeki çabalarını da 

kapsar. Bu girişimler, doğrudan katılım anlamına gelen seçimler sonrası halkın, siyasal 

gücü etkileme çabalarıdır. Bu çabaların etkinliği, çağdaş toplumlarda sivil toplumun 

örgütlenme düzeyi ile de ilgilidir. Örgütlü sivil toplum yapısının olduğu ülkelerde hem 
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“sürekli katılım” kültürü oluşacak ve gelişecek hem de halkın siyasal iktidarı etkileme 

kanalları ve gücü büyüyecektir. (Polat-Dağı, 1999:24-25) 

Türkiye’de halkın imar planıyla ilişkisi, herhangi bir yönetsel işlemle olan 

ilişkisinden daha fazla değildir. İmar planının açıklığı ilkesine göre onaylanan planların 

belediyede bir ay asılı kalması, kentli yurttaşa süresi içinde idari yargıya başvurmaktan 

öte bir hak tanımamaktadır. Planın getirdiği genel kararlar veya uygulamadan doğan 

aksaklıklar ise kentli halk tarafından sadece şikayet düzeyinde dile getirilmektedir. Kent 

planlamasının şeffaflaştırılması ve demokratikleştirilmesi, demokrasinin çoğulculuk 

ilkesinden hareketle her kesimin katılımına açık hale getirilmesi öncelikli istekler 

arasındadır. Kentsel sorunlar sorunlarla ilgili, özellikle de çok sayıda insanı ilgilendiren 

konularda “halk danış ve halk kurultayları”, halk oylaması, kamuoyu yoklaması, yerel 

meclis toplantılarında hemşehrilerin soru sorma hakkına sahip olması, halkın alınan 

kararlarla ilgili olarak bilgilendirilmesi ve mahalle meclislerinin, kent konseylerinin 

kurulması gibi yerel ölçekte katılımı olanaklı kılacak başka mekanizmalar da 

önerilmektedir. 

Katılım, günümüzde pek çok konuda sorun çözücü bir araç olarak öne 

sürülmektedir. Oysa, “katılım” kendi başına sorun çözücü bir araç değildir. Öteki 

araçlar ve önlemlerle desteklenmesi gerekmektedir. Bunlar, öncelikle etkili katılımı 

sağlayacak araçlar (eğitim gibi), örgütlenme özgürlüğünün güvenceye alınması gibi 

önlemler ve bunların yanında katılıma açık yönetim yaklaşımı ve katılımdan 

yararlanmayı sağlayacak araçlardır. Ayrıca, katılım, ancak hem halk, hem de yönetim 

için “gereksinim” olduğu zaman bir gerçek çözüm aracı olabilir. (Şengül, 2002:38) 

Planlama süreci içinde uygulama görevi bilindiği gibi yerel yönetimlere 

verilmiştir. Yerel yönetimler ve plancı yasal çerçeve içinde, kenti biçimlendiren önemli 

kararlar almakta ve uygulamaktadır. Kentli ise uygulamadan habersiz, kentinin yeni 

biçimlenmesine duyarsız, tepkisiz, halinden şikayetsiz görünmektedir. 

Plancı, sorunların farkında, buna karşın kaderine razıdır. Kentlinin 

duyarsızlığında en önemli neden, uygulamadan haberdar edilmeme, bilgi eksikliğinden 

gelmektedir. Sivil toplum örgütleri kentlinin bilgilenmesini sağlamalı, tepkilerini yerel 

yönetimlere iletmelidir. Demokratikleşme sürecinin kaçınılmaz öğesi olan sivil toplum 

örgütlerinin çağdaşlaşma olgusuna etkileri tartışılmaz düzeydedir. Ayrıca var olan bir 

potansiyelin değerlendirilmesi, yerel yönetimler içinde söz sahibi bir grup olarak yer 
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alması gereklidir. Sivil toplum örgütleri ile katılımlı bir planlama modeline ulaşmak 

olasıdır. (Erol vd, 1990:69) 

Katılım, toplumsal eşitliğe hizmet eden politika ve uygulamalarının yaşama 

geçirilmesinin güvencesi nedeniyle önemlidir. Demokrasi kavramının başlıca ögeleri 

olan yurttaş katılımı, çoğunluk ilkesi ve yöneticilerin hem dayanışmaya önem 

vermeleri, hem de seçmene karşı hesap verme sorumluluğu duymaları, merkezi boyutta 

geçerlilik kazanması gereken ilkeler oldukları gibi, yerel ölçek için de geçerli 

değerlerdir. (Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 2001:113) 

Katılımın ön koşulu bilgilenmedir. Halkın içinde bulunduğu doğal çevrenin ve 

tehlikelerin niteliklerini bilmesi ve bu çerçevede hazırlıklı olabilmesi ancak bu konuda 

çok yönlü bir eğitim almasıyla olanaklıdır. Toplumsal ve kişisel çıkarların korunması 

ancak bilincin arttırılmasıyla mümkündür. Doğal çevrenin etkili korunabilmesi ve 

depremlere duyarlı güvenli bir kentleşmenin sağlanabilmesi, salt bir toplumsal 

sorumluluk duygusu gerektirdiği kadar, kişilerin içinde yaşadıkları ortamın 

korunmasının kendi çıkarlarına da olduğunun bilincine varmalarını gerektirir. Böyle bir 

bilinç, ancak eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve sürekli eğitim ile sağlanabilir. Medya ve 

diğer iletişim olanaklarından yararlanılarak bu konu hakkında bilgilenme sürekli 

sağlanmalı ve bilgiler canlı tutulmalıdır. 

Yapılan araştırmalara göre, Türkiye’de halkın yerel ölçekte çok güçlü bir 

demokratik bilince sahip olmadığı, yerel sorunlarla ilgilense bile çok az ilgilendiği veya 

sadece belli sorunlara duyarlı olduğu; sorunların farkında olsa da çözümü yönünde 

harekete geçmediği saptanmıştır. 

Hukuk devletinin anlamı, devlet karşısında bireylerin hak ve özgürlüklerinin 

korunması olduğuna göre, kent planlarından zarar gördüğünü sanan bireylere, yargı 

yollarına başvurma hakkının tanınması zorunludur. Bu nedenle, vatandaşın, kent 

planlarının yapılmasına katkıda bulunmasına yardım edilir. Bu amaçla özerk sivil 

toplum örgütlerine söz ve katılma hakkı tanınır. Böylece, halkın kendi öz çıkarlarıyla 

plan erekleri arasında bir denge sağlanmasına fırsat verilir. Hiç değilse vatandaş bu 

konudaki görüşlerini belirtir. Öte yandan, kesinleşen planlar bir kural olarak vatandaşa 

açıklanır. Planların açıklığı ilkesi, vatandaşın planı değerlendirmesinin ve gördüğü 

haksızlık ve aksaklıklara karşı yetkili mercilere başvurmasının güvencesidir 
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Toplumsal devlet anlayışı, hukuk devleti anlayışından daha yeni bir kavramdır. 

Toplumsal devletin amacı, toplumu oluşturan bireyler, toplumsal sınıflar ve coğrafi 

bölgeler arasında daha adaletli bir gelir dağılımı sağlamak, artan gönençten, herkesin 

daha eşitlikçi bir pay sahibi olmasını sağlamaktır. Bu amacın gerçekleştirilmesi, devlete, 

ekonomik ve toplumsal yaşama yeni bir biçim vermek üzere, karışmak görevini yükler. 

Bireyler, insan onuruna yaraşır bir yaşamı kendilerine sağlayacak uygarlık ve kültür 

hizmetlerini, toplumsal devletten bekleme hakkına sahiptir. (Keleş, 2002:187) 

Katılımın kurumsallaşması ve katılım yollarının halka açılması, güçlü 

demokrasinin gereklerindendir. Yeni katılım yöntemleri, edilgen yurttaş yerine etkin 

yurttaş modeli için türlü olanaklar sunmaktadır. Geleneksel katılım yöntemlerinin 

yanında, gerek internet üzerinden sunulan olanaklar, gerekse, çeşitli yuvarlak masa 

toplantıları, planlama forumları ve halk toplantıları gibi yeni yöntemler, yerel siyasette 

ve yaşam çevresinin biçimlenmesinde etkin bir rol üstlenmesi için yurttaşa önemli 

olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların olabildiği ölçüde kurumsallaşması ve 

kullanılması, yerel demokrasiye ve dolayısıyla genel demokrasiye önemli katkılar 

sağlayacaktır. (Çukurçayır, 2000:256) 

Çoğulcu ve katılımcı demokrasi ilkelerini yaşama geçirmekte, hiçbir ayrım 

gözetmeden, insanı yerel demokrasinin temeli kabul eden; sorumluluğunun bilincinde 

olarak yerel topluluğun yararları ve hakları doğrultusunda hizmetleri etkin bir biçimde 

gerçekleştiren; özerk ve demokratik çağdaş yerel yönetimlerin yöneticilerine önemli 

görevler düşmektedir. 

Yerel düzeyde demokrasinin, özerkliğin ve halk katılımının sağlanması ulusal 

düzeyde demokratikleşmeyle ilgili olmakla birlikte, yerel yönetim ve demokrasi gelenek 

ve kültürünün oluşturulmasına, kentine, kentli haklarına sahip, bununla ilgili davranış 

ve eylemlerde bulunacak bir biçimde bilinçlilik ve duyarlılık kazanmış yurttaşların 

yetişmesine, bu da eğitim dizgesinin bu açıdan yeniden düzenlenmesine bağlıdır.  

Yerel siyasal kurumlarda, belediyelerde sosyo-ekonomik kategorilerin-sınıfların 

temsilinden artık kolayca söz edebilmek olanaksızdır. Yerel siyasetin ve yerel siyasal 

kurumların bugünkü işleyişleri birbirini besleyen sosyo-ekonomik ve siyasal çıkar 

sağlamak ve bu çıkarları artırmak için bu kurumları kullanmaya yönelenlerin katılımına 

açık, bu tür katılımları kolaylaştırıcı bir nitelik kazanmıştır. (Varol, 2000:209) 
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Yurttaşların ve kuruluşların, imar sisteminde tanımlanan işleyişlere ve planlama 

etkinliklerine her düzeyde katılması, bu etkinliklerin bir sosyal uzlaşma sürecine 

dönüştürülmesi, doğal afet tehlikelerine karşı uyanık kalınması, sorumlulukların 

paylaşılması, toplumda özdenetimin genişletilmesi açılarından büyük değer 

taşımaktadır. İmar kararlarına çeşitli katılım biçimlerinin kurgulanması, planlama ve 

yapılaşmada seçeneklerin geliştirilmesi ye kararların alınması süreçlerinde ilgili 

tarafların katılımı yoluyla çeşitlenmeler ve saydamlıklar sağlayacağı gibi, güvenli 

kentsel çevreler oluşturmanın da güvencesi olacaktır. İmar sistemi kapsamında, doğal 

tehlikelerin ve kentsel risklerin bertaraf edilmesi amacıyla, yerel örgütlenme 

biçimlerinin ve ‘Mahalle Afet Yönetimi’ türünde yerel örgütlenmelerin desteklenmesi 

sağlanmalı, meşrulaşmaları ve temsil hakları edinmelerinin yolları açılmalıdır. Yerel 

yönetimlerde yetkili meclislerin oluşturulmasında ve işleyişinde de zarar azaltma amaçlı 

yerel örgütlenmeleri ön plana çıkarabilmek üzere mekansal temsil ilkesinin gözetilmesi, 

bu yönetimlerin niteliklerini değiştirecek, kentsel demokrasinin nesnel bir taban 

bulmasını sağlayacaktır. (UDK Raporu, 2002:68) 
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Bölüm Değerlendirmesi 

Uzun dönemde, afet zararlarını azaltmak için yerel halka, yetkililere ve 

sorumlulara olası afetlerin zararlarının nasıl azaltılacağı hakkında bilgi vermek ve planlı 

olmaları yönünde gelişme sağlamak çok önemlidir. Doğal afet zararlarının ancak, doğal 

afetler olmadan önce alınacak yasal, kurumsal ve teknik düzenlemelerle 

azaltılabileceğine her kademede inanmak gerekmektedir. Öte yandan, halkın bu konuda 

duyarlılık sahibi olması olası zararların boyutlarını büyük ölçüde azaltacaktır. 

Tüm afet olaylarının önlenmesinde planlı gelişme ve uzun dönemli hedef ve 

stratejiler önemli olmaktadır. Planlı gelişmeyi izleyen, kamusal yararları öne çıkartan 

bir yaklaşım gereklidir. Depremlerin bir doğa olayı olduğu, yıkım ve can kaybının bir 

kader olmadığı anlaşılmalı ve gerekli hazırlık çalışmaları tamamlanmalıdır. Bu 

bağlamda yapılacak çalışmalar kurumlar ve uzmanlıklar arası eşgüdümü zorunlu 

kılmaktadır. 

Bugün, içinde yaşanılan kentlere karşı sevgi ile yaklaşma davranışı azalmıştır. 

Kentlerin yönetimine katılmakta isteksizlik her boyutta göze çarpmaktadır. 

Kentlerimizin yeni bir kent tasarımına ve etiğine gereksinimi olduğu açıktır. İnsan-

mekan ilişkisi yeniden gözden geçirilmeli, bilimin ışığında, her konuda kent yönetimine 

katılan, bilinç düzeyi yüksek bireylerin oluşturduğu kentler yaratılmalıdır. Birlikte 

yaşamanın ve insan olmanın gerektirdiği, toplumsal sorumluluk, dayanışma, paylaşma, 

çevreyi, kamu düzenini ve kamusal mekanları korumada özen, gönüllülük, hoşgörü, 

siyasi katılım ve bilinç sağlanmalıdır. Deprem zararlarının azaltılması amacıyla kent 

planlaması süreçlerine halk katılımının sağlanması tek başına yeterli görülmemektedir. 



İKİ�Cİ BÖLÜM 

ABD VE JAPO�YA’DA DEPREME HAZIRLIK VE YASAL-

KURUMSAL YAPI 

Bu bölümde, öncelikle ABD ve Japonya hakkında genel bilgiler verildikten 

sonra, bu ülkelerde depreme hazırlıklı olma konusunda toplumsal ve kurumsal 

boyutlarda ne tür yapılanmalar olduğu irdelenecektir. Söz konusu iki ülke, yönetim 

dizgeleri farklı olmalarına karşın, depremleri çok az bir kayıpla atlatabilmektedirler. 

ABD federal bir yönetim yapısına, Japonya ise, üniter (tekçi) bir yönetim yapısına sahip 

bulunmaktadır. Çalışmanın bu bölümünde bu ülkelerde depreme hazırlıkla ilgili yasal, 

kurumsal ve toplumsal düzeyde çalışmalar incelenecek ve ülkemiz için örnek olabilecek 

uygulamalar saptanacaktır. Yönetsel ve kurumsal çalışmaların yanı sıra bu ülkelerde 

yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik düzeyleri, eğitim seviyeleri ve depreme hazırlıklı 

olma bilinçleri arasındaki ilişkiler değerlendirilecektir. Öncelikle ülkeler hakkında genel 

bilgiler verilecek, ardından yönetsel yapı ve deprem hazırlık bağlamında yapılan 

çalışmalar incelenecektir.  

I. ABD’de Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci ve Toplumsal Yapı 

Yüzölçümü bakımından dünyanın en büyük ülkeleri arasında yer alan Amerika 

Birleşik Devletleri son derece etkileyici doğal güzelliklerle kaplıdır. Yeryüzünün doğal 

harikaları arasında sayılan, dünyanın büyük tatlı su gölleri (Büyük Göller Bölgesi), 

Niagara Çağlayanları, güçlü akıntılar, görkemli Büyük Kanyon (Great Canyon) Vadisi, 

Florida’daki uçsuz bucaksız Everglades Bataklıkları, buzullar ve dağlar bunlar 

arasındadır. Amerika Birleşik Devletleri her türlü yer altı gelir kaynağı bakımından 

dünyanın en zengin, ayrıca tarım alanları en büyük ülkesidir. Yurttaşları, oldukça 

yüksek bir refah düzeyinden ve bir çok büyük ülkenin yurttaşları gibi, neredeyse sınırsız 

kişisel özgürlüklerden yararlanmaktadırlar. Ne var ki, Amerika Birleşik Devletleri’nin 
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bir de öteki yüzü vardır. Lüks ve modern teknolojiyle donatılmış görkemli kentlerinde, 

yoksulluğun kol gezdiği semtler de yer alır ve yüz binlerce kişi evsiz barksızdır. 

Dünyanın hiçbir ülkesinde, cinayetler, tecavüz olayları, ABD’deki kadar yoğun değildir. 

(Bertelsmann, 1993:9) 

İnsanlar farklı toplumsal bilinç ve bilimsel bilgi düzeylerine sahiptir. Teknolojik 

olarak gelişmiş ülkelerde, bugün olanaklar ölçüsünde en az sayıda yapı çöküyorsa ve 

çok katlı binalar bile doğanın acımasız kuvvetlerine başarıyla dayanabiliyorsa, bunların 

her ikisi de, şu üç kriterin etkili olduğunu gösterir: Deprem yönetmelik hükümleri, bilgi 

ve inşaatları yapanların dürüstlüğü. (Levy-Salvadori, 1995:169) 

A. ABD Toplumunun Sosyo-Ekonomik Yapısı ve Depreme Hazırlıklı 

Olma Bilinci 

Amerika Birleşik Devletleri, başkanlık sistemiyle yönetilen ve federal anayasası 

olan bir ülkedir. Yakınçağ’ın bu ilk cumhuriyetinin anayasası, 17 Eylül 1787’de kabul 

edilmiştir. Bununla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tarihinin başlangıcı olarak 4 

Temmuz 1776, yani bağımsızlığın ilan edildiği gün kabul edilir. Federal bir devlet olan 

Amerika Birleşik Devletleri, devlet ve hükümet başkanlığı görevlerini bir arada yürüten 

bir başkan, yasama gücünü elinde tutan bir Kongre (Senato ve Temsilciler Meclisi) ve 

bir Yüksek Mahkeme tarafından yönetilir. Dört yıl için, her eyalette halkın seçtiği 

“başkan seçmenleri” tarafından seçilen (ikinci kez seçilebilir; ama iki dönemden çok 

görev yapması anayasayla yasaklanmıştır) başkan, ülke siyasetini, kurduğu kabine 

aracılığıyla fiilen yönetir; ayrıca Senato’nun denetimi altında ülkenin dış siyasetine yön 

verir; Kongre’de çıkarılan yasaları veto edebilir. Ayrı ayrı toplanan bir Senato ile 

Temsilciler Meclisi’nden oluşan, yasama gücünü elinde tutan Kongre’de, Temsilciler 

Meclisi üyeleri her eyaletin nüfusuyla orantılı olarak iki yıl için, Senato üyeleriyse her 

eyalet için iki kişi olarak altı yıl için (üçte biri iki yılda bir yenilenir) seçilirler. Ayrıca, 

her eyalette, yasama gücü birer yerel Senato ve yerel Temsilciler Meclisi’nde, yürütme 

gücüyse bazı eyaletlerde seçimle, bazılarında halkoylamasıyla işbaşına gelen 

valilerdedir. (Bertelsmann, 1993:9) 

Dünyanın bir çok yerinde gerçekleşen doğal afetler önüne geçilemeyen 

olaylardandır. Fakat bunlar, felaketlerle sonuçlanmadan atlatılabilir. Bugün sahip 

olunan bilgi ve teknoloji depremlerin izlerini hafifletmek için kullanılabilir. Yapıları 

depreme tamamen dayanıklı yapmak olanaksız ise de, onları içlerinde yaşayanlar için 
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daha güvenilir hale getirebilmek olanaklıdır. Fakat sadece teknoloji ve bilim bunu 

başarabilmek için yeterli değildir. Toplum liderlerinin, kamu görevlilerinin katılımına; 

siyasal iradenin desteğine ihtiyaç vardır. Mal ve can kaybını azaltmanın kanıtlanmış bir 

yolu vardır. Bunun için bilim adamlarının, kamu görevlilerinin ve toplumsal liderlerin 

bir araya gelmeleri ve kentlerin daha güvenli olması için çaba sarf etmeleri 

gerekmektedir. (Bendimerad, 2000:17) 

B. ABD’de Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci 

ABD’de afete karşı toplumsal hazırlık, afet hazırlık programlarının ayrılmaz bir 

parçasıdır. Her yerleşim birimi bir yerel yönetim birimi olarak görülmektedir ve her 

birinin farklı özelliklere sahip olması, önlemlerin değişik yaklaşımlarla alınması 

sonucunu doğurmaktadır. Topluluklara ulaşmayı amaçlayan en son çalışmada tüm acil 

durum malzemeleri toplanmış ve bunlar en etkin dağıtım şekli kullanılarak ilgili 

birimlere eşleştirilmiştir. Bunun için geçmişteki asli görevler çalışma kapsamına 

alınmaksızın harekete geçebilmek amacıyla gerekli kaynaklardan yoksun birimlere acil 

durumlar için ayrılmış fon kullanılarak bir destekleme mekanizması geliştirilmiştir. 

(Day, 2000:121) 

Farklı organizasyonlarla işbirliği kurma, bir teşkilatın kriz hareket ve 

rehabilitasyon çalışmaları açısından büyük önem taşır. California’da kaynakların büyük 

çoğunluğu yerel hükümetin mülkiyeti ve kontrolü altında değildir. Bundan dolayı 

birimlerin amaç ve hedeflerini afet meydana gelmeden önce kavramak gerekmektedir. 

Bunun için helikopterler, yiyecek malzemeleri ve buldozerler gibi ulaşım araçları ile 

ağır ekipmanlar ve iletişim ekipmanları gibi değerli araçların nerede depolandığının 

bilinmesi gereklidir. Geliştirilen başarılı ortaklıklardan biri “Milenyum İşbirliği”dir 

(TMA/The Millennium Alliance). Bu birlik kamu ve özel sektöre ait birimlerin ve 

organizasyonların bir araya gelerek işverenlerin ve yerleşim birimlerindeki toplulukların 

potansiyel bir tehlikeye karşı eğitilmesini amaçlamaktadır. “Milenyum İşbirliği” eğitim 

malzemesi yaratmak amacıyla, değişik dillerde mevcut olan tüm kaynakları kullanmıştır 

Medya ve benzeri hedeflere sahip diğer birimlerin, bir araya getirilerek bunların olası 

bir afet durumunda toplulukların güven ve refahını sağlama üzerine yoğunlaşırken, 

birlikte nasıl çalışabilecekleri görülmüştür. (Day, 2000:122) 

Yüzyıllarca yaygın olan inanış, Amerika’nın deprem tehlikesinin pasifik kıyısı 

ile sınırlı olduğu yolundaydı. Bazı çok iyi bilinen yıkım (afet) olayları, örneğin, 1906 
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San Francisco Depremi, 1933 Long Beach Depremi, 1964 Güney Alaska Depremi, 

1971 San Fernando Depremi vb. bu görüşü desteklemiştir. Ama gerçekte 50 eyaletin 

tümü bir biçimde deprem ve depreme ilişkin tehlikelerle ilişkilidir. Bundan başka 39 

eyalet yaklaşık olarak ülke nüfusunun %53’ünü oluşturan bölgelerde her zaman orta 

şiddetten çok şiddetli depremlere kadar deprem oluşma olasılığı bulunmaktadır. (De 

Nevi, 1977:1) 

II. ABD’de Depremler ve Yasal-Kurumsal Yapı 

ABD’de tehlikelere maruz kalabilecek insanlara yardım sağlamak, acil durum 

hazırlıklarını etkin bir şekilde yürütebilmek amacıyla, birleşik devlet, eyaletler ve 

politik alt birimleriyle birlikte eşgüdüm içerisinde hareket edebilen bir yapı 

kurulmuştur. 

Devlet kuruluşları ve sivil toplum örgütleri, sahip olduğu imkanlar ve 

birbirleriyle ilişkileri ile kentinin depremlere ve depremlerin doğurduğu riske karşı 

tutumunu belirlerler. Etkili afet yönetim uygulamalarının sık karşılaşılan engelleri 

şunlardır: Politik iradenin zayıf olması, kurumsal imkanların yetersizliği; hukuki 

çerçevenin yetkileri, sorumlulukları ve kurallara uyulmaması durumunda doğacak 

yaptırımların net bir biçimde belirtilmemesi. Diğer engeller ise emlak sahiplerinin ve 

girişimcilerin siyasi inisiyatif üzerindeki etkileri, kamu politikaları ve yönetmeliklerine 

gösterilen toplumsal vurdumduymazlık, devletin farklı birimleri ya da kademeleri 

tarafından gerçekleştirilen uygulama ve politikaların diğer birimler tarafından 

önemsenmemesi, yolsuzluk, ekonomik faktörler ve alternatiflerin olmaması ya da 

olmadığının düşünülmesidir. (Mattingly, 2000:130) 

Yapı yönetmelikleri insanları cezalandırma amacını taşımaz, önce canı, sonra 

malı korumayı gözetir. Bunlar sadece yüklere, yapılara, malzemelere ve zeminlere özel 

şartlar getirir, ancak yönetmeliklere uyulmadığı durumlarda uygulanacak cezaları yine 

adalete bırakır. Yapı yönetmeliklerinin cezalandırıcı olmak yerine koruyucu nitelikte 

oluşundaki temel mazeret şu gerçeğin altında aranabilir: Yönetmelikleri belirleyen 

kurullar, yazdıklarını istedikleri kadar açık seçik ve anlamlı yazarlarsa yazsınlar, 

yönetmelikler yine de teknik açıdan yoruma açık olacaktır ve doğal olarak tartışmalara 

da. Elbette yönetmelikler farklı beklentileri olan taraflar arasındaki uzlaşmayı da temsil 

eder: Bir yanda en ılımlı yönetmelikleri isteyen inşaatçılar, diğer yanda en katı 
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yönetmelikleri isteyen halkın yararını gözeten gruplar ve ikisi arasında bocalayan 

politikacılar bulunmaktadır. (Levy-Salvadori, 2001:167) 

ABD’de ulusal güvenlik acil durumu; doğal afetler, askeri saldırılar, teknolojik 

afetler veya diğer acil durumları kapsamaktadır. ABD’de kapsamlı ve bütünleşmiş acil 

yönetim ulusal, eyalet ve bölgeler arasında işbirliğine dayanmaktadır. Ulusal ölçekte 

belirlenen politika ve programlar ve yasal düzenlemeler, eyaletlerin afetlere karşı 

sorumlulukları açısından yol gösterici, destekleyici, ve yargı organlarının olması 

nedeniyle, afetlerle ilgili olarak her eyaletin ayrı yasal düzenlemeleri bulunmaktadır. 

Ancak bu yasal düzenlemeler, üst ölçekteki federal düzeydeki sistem ile 

bütünleşmektedir. (http://www.uhuh.com/laws/femalaw.htm.1996) 

ABD’de olağanüstü hal ve afet yönetiminden sorumlu koordinatör kurum 

FEMA’dır (Federal Emergency Management Agency). (Şener vd, 2002:58) Bu kurum 

afet yönetim sistemini organize eden, ulusal düzeyde afeti yöneten ve çalışmalar yapan, 

başkana rapor veren, bağımsız bir kurumdur. Eyalet düzeyinde ise FEMA ve yetkili 

diğer kurumlar afet etkilerini azaltma tedbirlerini uygulamakta ve finanse etmektedir. 

FEMA başkanı, Ulusal Güvenlik Konseyine ulusal güvenlik hazırlık konularında 

danışman olarak hizmet etmektedir. (Şengezer, 2002:48) 

Ulusal ölçekte belirlenen politika ve programlar eyaletlere yol gösterici nitelik 

taşır. Her eyaletin ayrı yasal düzenlemeleri bulunur. Ancak bu yasal düzenlemeler üst 

ölçekteki federal düzeydeki sistem ile bütünleşmektedir.  

ABD’de afete müdahale en küçük yerleşim birimlerinden başlamakta FEMA ile 

Devlet Başkanına kadar uzanabilmektedir. En küçük yerleşim birimlerinde de acil 

müdahale birimleri ve merkezleri oluşturulmuş, gönüllü kuruluşlar ve yerel yönetim 

birimleri görevlendirilmiştir.(Şener vd, 2002:60) 

ABD’nin deprem konusundaki temel yasası “Deprem Tehlikesine Karşı 

Korunma Yasası”dır. Bu yasa ile deprem zararlarının azaltılması programlarının 

oluşturulması ve depremlerden can ve malın korunması,sismik tehlike ve hasar 

görebilirliğin önceden kestirilmesi, arazi kullanım uygulamalarının ve yapı 

yönetmeliklerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. (http://www.fema.gov/library/egst) 

“Deprem Tehlikesine Karşı Korunma Yasası’na göre deprem riskinin azaltılması 

çalışmaları “Ulusal Deprem Zararları Azaltma Programı” (NEHRP), çerçevesinde 
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koordine edilmektedir. Federal, eyalet ve yerel ölçeklerdeki organizasyon ve kurumlar 

arası ilişkileri Federal Acil Yönetim Kurumu (FEMA) tarafından sağlanmaktadır. Bu 

program 1977 yılında yürürlüğe girmiştir ve eyaletlere deprem risk azaltma gayretleri 

için araştırma, yasal düzenleme standartlarının temelini, eyalet ve yerel yönetimlerin 

deprem zararlarını azaltma tedbirlerinin uygulanması için gerekli adımları 

sağlamaktadır. Bunu yanı sıra, ulusal standartları, altyapı ve bina inşası ve 

planlamasında kullanılacak yönetmelikler ile bu eylemlerde rol alacak organizasyon, 

mimar mühendis ile ilgili yönetmeliklerin düzenlenmesini içermektedir.  

Ulusal Deprem Zararları Azaltma Programı (NEHRP) dört ulusal kurumla yakın 

temastadır. (Şener vd, 2002:59) Bunlar; Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik 

Araştırmalar Kurumu (USGS); Ulusal Deprem Zararlarını Azaltma Programından 

sorumlu olan kurumlardan biridir. Bu kurum deprem tahmininin geliştirilmesi ve sismik 

hareketliliğin gözlenmesi, deprem riskinin tahmini ve deprem tehlikesinin belirlenmesi 

ile ilgili çalışmaları yönetir. (www.law.cornell.edu/uscode/42/ch86.html). 

Ulusal Bilim Vakfı (NSF); deprem mühendislerinin ve insanların depreme karşı 

sorumlulukları ile ilişkili konuları, depremlerin davranışları ve sonuçları ile ilgili 

araştırmaları finanse etmektedir. (Şengezer, 2001:92) 

Ulusal Standart ve Teknoloji Enstitüsü (NIST); depremlerdeki gözlem ve 

deneyimlerin, teorik bilgi haline dönüştürülmesi için gerekli aktiviteleri ve araştırmaları 

yürütmekte, bu sonuçların yapı yönetmeliklerine aktarılmasını, standartların 

oluşturulmasını ve bunların uygulamaya geçirilmesini sağlamaktadır. (www.law. 

cornell.edu/uscode/42/ch86.html). 

Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA); Ulusal Deprem Zararları 

Azaltma Programının (NEHRP) planlanması ve koordinasyonu için ilk sorumlu 

kurumdur. NEHRP içerisinde iki role sahiptir. Bunlardan birincisi program için yol 

gösterici olarak hizmet eder. Bu rol, program koordinasyonunu, federal eyaletlerle ve 

dış kurumlarla birlikte kongreye periyodik rapor sunmayı içerir. İkincisi FEMA,eyalet 

ve yerel seviyedeki yönetimlerde etkili deprem kayıplarını azaltma önlemleri 

çerçevesinde teknoloji geliştirme ve araştırma sonuçlarını uygulamaya dönüştürme 

konusunda çalışır. (http://www.fema.gov/library/egst629.htm) 
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A. Federal Programlar ve Eyalet Düzenlemeleri 

Federal bir devlet yapısına sahip olan Amerika Birleşik Devletleri’nde afet 

zararlarının arazi planlaması politikaları ile azaltılması yerel yönetimlerin 

sorumluluğundadır. Buna rağmen federal, eyalet ve bölgesel yönetim (belediye birlikleri 

gibi) kademelerinde alınan kararların ve planların bu sorumluluğun yerine 

getirilmesinde büyük etkileri vardır. Çünkü üst seviyelerdeki genel politika kararları 

ister istemez yerel boyutlarda kendini göstermektedir. Üstelik yerel yönetimler gittikçe 

artan ölçülerde bu tür sorumluluklarını yerine getirmek için federal veya eyalet 

fonlarına gereksinim duymaktadırlar. (Gülkan,vd.,1999:5–30) 

ABD Federal hükümeti, anayasanın kendisine yüklediği ödevler çerçevesinde 

ülke vatandaşlarının sağlığını, güvenliğini ve refahını temin etmekle görevlidir. Afet 

riskinden doğan zararların giderilmesi için federal hükümetin eyalet veya yerel 

yönetimlere yaptığı yardımlar bu zararların azaltılması için geliştirilen politikaların da 

temelini meydana getirmiştir. Özellikle Batı sahillerindeki deprem zararları, zaman 

içinde hızlı bir artış göstermiştir. 1971’de Los Angeles’in yakınlarındaki San 

Fernando’da meydana gelen depremin zararlarının tazmini federal hükümetin doğrudan 

yardım ve hibe şeklinde 500 milyon dolar katkısını gerektirmiştir. Buna karşılık 

1989’daki Loma Pierta ve 1994’deki Northridge Depremleri’nde uğranılan zarar bunun 

sırasıyla 10 ve 50 misli olmuştur. San Fernando Depremi, zararlarının azaltılmasına 

yönelik teknolojik araştırmaları koordine edecek yeni bir kanun çıkarılması ile 

sonuçlanmıştır. (National Earthquake Hazards Reduction Program) 

Federal katkının yönetilmesi ise karmaşık bir biçimde Jeolojik Araştırmalar 

Kurumu (USGS) İçişleri Bakanlığına bağlı, ülkemizdeki (MTA)’ya Maden Tetkik 

Arama Enstitüsü benzeyen ve genel müdürlük seviyesinde bir kuruluş, önceleri National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ve (sonraları) Federal Emergency 

Management Agency, (FEMA) doğrudan müsteşarlık, ve National Science Foundation, 

NSF (Tübitak benzeri) ve bunların ihdas ettiği farklı isimlerdeki programlar aracılığı ile 

olur. USGS, arazi kullanma amaçları için kullanılmak üzere pilot çalışmalar yapmıştır. 

Ulusal Bilim Vakfı (NSF), üniversite, araştırma kuruluşları ve ticari şirketlere 

kendi belirlediği konularda araştırma yapmaları için maddi destek sağlar. (NOAA), kıyı 

yörelerinde deprem dalgalarının yol açabileceği zararların azaltılması için ikaz sistemi 

kurmakla yükümlüdür. FEMA, isimleri Civil Defense Preparedness Agency ve Disaster 
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Assistance Administration olan iki farklı kuruluşun birleştirilmesi ile ortaya çıkmıştır. 

ABD devlet yapısı incelendiğinde, ülkemizle iki önemli fark göze çarpmaktadır. Sadece 

afetlerle değil, herhangi bir bağlamda oluşturulan kuruluşlar belirli aralıklarda kritik 

değerlendirmeden geçirilmekte tıpkı bir şirket yönetiminde olduğu gibi verimin 

artmasını sağlayacak bütün önlemler alınmaktadır. İkinci fark, teknolojik-politik karar 

verme mekanizmalarının sonunda ortaya çıkan imar planlama ve arazi kullanmayı 

yönlendirici kararların mutlaka bir çevresel etki değerlendirmesinin yapılmasını 

gerektirmesidir. (Gülkan vd.,1999:5-31) 

B. California Eyaleti Örneği 

California vatandaşlarının can ve mal güvenliği için bütün önlemleri almada 

eyalet yönetimi temel sorumluluğa sahiptir. Eyalet düzeyinde, afet öncesi ve sonrasında 

depremlerle baş edebilmek için büyük sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Eyalet 

yönetiminin, yerel tehlikeleri azaltma önlemleri için model oluşturma, gelecekteki 

ulusal deprem zararlarının azaltma programlarına girdi verme gibi yol gösterici rolü 

bulunmaktadır. 

California Eyalet Kanun Mevzuatında Afet Yönetimi ile ilgili bir çok kanun 

bulunmaktadır. Bunlar; California Deprem Eğitim Kanunu, California Acil Durum 

Hizmet Kanunu, California Deprem Zararlarını Azaltma Kanunu vb. 

Özellikle California Deprem Eğitim Kanunu çerçevesinde afet bilincinin 

arttırılması yönünde yapılan eğitim çalışmaları önemlidir. Öte yandan tüm bu yasalarda 

atıf yapılan, sistemin düğüm noktası Sismik Güvenlik Konseyi’dir. 

1964 Alaska Depremi sonrasında California eyaletinde Valilik Deprem Konseyi 

(Governor’s Earthquake Council) ve California Seismics Safety Commission (SSC) 

kurulmuştur. SSC’nin 17 üyesi arasında jeologlar, yapı ve inşaat mühendisleri, 

mimarlar, plancılar, yerel yönetim temsilcileri, üniversite mensupları ve seçilmiş eyalet 

temsilcileri bulunur. Benzer bir konsey, 21 Mart 2000 gün ve 2000/9 sayılı Başbakanlık 

Genelgesi uyarınca Ulusal Deprem Konseyi adı altında oluşturulmuş ve çalışmalarını 

yürütmektedir. Komisyonun sorumlulukları arasında şunlar bulunmaktadır: 

Kamu ve özel sektörde gözetilecek deprem güvenliğiyle ilgili hedef ve 

öncelikleri belirlemek, 
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Eyalet hükümetinde yer alan kuruluşlardan deprem güvenliğini arttıracak 

önlemleri yürürlüğe koymalarını istemek, 

Eyalet organları, yerel yönetim organları ve özel sektör kuruluşlarına deprem 

tehlikesini azaltıcı önlemleri duyurmak ve tavsiye etmek, 

Bilgi toplamak, tahlil etmek ve ilgililere duyurmak. 

Araştırmaları teşvik etmek. (UDK Raporu, 2002:9) 

California Division Of Mines and Geology (CDMG), (California Maden ve 

Yerbilimi) kaba hatları ile eyalet için bir jeolojik araştırma görevi yapar. Başında eyalet 

jeologu (State Geologist) diye adlandırılan bir görevli bulunur. CDMG’nin bir görevi 

de, Alguist-Priolo Deprem Faylarını Bölgeleme Kanunu’nu uygulamaktır. En önemli 

başarıları arasında California Eyaleti Kentsel Jeoloji Nazım Planını hazırlamış olması 

sayılabilir. Bu plan, eyaletteki bütün beldelerde imar planlamasında gözetilecek jeolojik 

kriterleri ortaya koymuştur. Bu kriterler uzay teknolojisi, coğrafi bilgi sistemleri, vb. 

ileri tekniklerden yararlanılarak revize edilmektedir. 

Ülkemizde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversiteleri 

ile ortaklaşa benzer bir çalışma “İstanbul Kentsel Sakınım Planı” çalışması 

yürütülmektedir  

California Arazi Yasası, Eyalet Mimarlık ve İnşaat Ofisi (State Office Of 

Architecture and Construction (OAC) tarafından uygulanır. Bu yasanın kabul edildiği 

1933 yılından beri hiçbir resmi okulda depremden dolayı göçme ve can kaybı meydana 

gelmemiştir. Eyaletteki inşaatlardaki deprem güvenliği için asgari şartlar “Uniform 

Building Code” Tek Tip İnşaat Yönetmeliği tarafından konulan şartlardadır. Yerel 

yönetimler bunun ötesinde hükümler koyma yetkisine sahiptir. (Gülkan,vd., 1999:5-32) 

Sismik Güvenlik Konseyi; yönetime, eyalet meclisine, eyalet ve yerel 

yönetimlere deprem riskinin azaltılması konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere 

kurulmuş, bağımsız bir kurumdur. 

Konsey ayda bir toplanmaktadır. Konsey’in pek çok görevi özel komiteler 

tarafından yürütülmektedir. Bu komiteler özel konuları araştırmakta, politikaları ve 

düzenlemeleri Konsey’e tavsiye etmektedir. California’da bu Konsey’in altında 6 

komite ve bunların alt komiteleri bulunmaktadır. Bunlar; 
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Acil Durum Planlama ve İyileştirme Komitesi 

Kuvvetli Yer Hareketi Ölçümü Tavsiye Komitesi 

California Deprem Kayıp Azaltma Planı Uygulama Komitesi 

Planlama ve Bütçe Komitesi 

Kamuoyu Bilgilendirme ve Eğitim Komitesi 

Araştırma Plan Uygulama Komitesi 

“California Deprem Zararlarını Azaltma Yasası” 2 Ekim 1985’de yürürlüğe 

girmiştir. Yasaya göre, eyalet bütününde deprem zararlarını belirgin bir şekilde 

azaltmak için Sismik Güvenlik Konseyi’nin, önceliklerin belirlendiği programı, mali 

kaynakları hazırlaması ve yönetmesi zorunludur. Konsey 5’er yıllık “Deprem 

Kayıplarını Azaltma Planını” hazırlamaktadır.  

California Deprem Zararlarını Azaltma Yasasında afet etkilerini azaltmak için 

alınması gerekli önlemler arasında kamunun bilgilendirilmesi ve eğitim programlarının 

geliştirilmesi de bulunmaktadır. (Şengezer, 2002:51) 

California Eyaletinde yerel ölçekte afet öncesi hazırlık çerçevesinde “Binaların 

Deprem Güvenliği Yasası” ilçe ve yerleşmelerde potansiyel tehlikeli binaların 

saptanması ve risk azaltma programlarının oluşum süreçlerini içeren bir yasadır. Yerel 

bina yönetmeliğinin uygulanması ile sorumlu olan Yerel Bina Bölümü, görev 

alanlarındaki 1990 öncesi yapılan bütün tehlikeli yapıların tanımlanması, binanın 

mevcut kullanımının, günlük yoğunluk yükünün, tehlikeli olan yapıların güvenli hale 

getirilme maliyetlerinin belirlenmesi, tehlike azaltma programının oluşturulması ile de 

görevlidir. Hazırladıkları rapor, Sismik Güvenlik Konseyine sunulmakta, bu konseyde 

risk azaltma programını Eyalet Meclisi’ne sunmaktadır. Bu tespit ve görevlerin 

yapılmasında uyulacak kriterler, Sismik Güvenlik Konseyi ve California Kentler Birliği, 

California İlçe Danışmanları Birliği ve California Yerel Bina Büroları arasındaki 

işbirliği sonucunda oluşturulmaktadır. (Şengezer, 2002:52) 

Deprem bilimciler, metropoliten alanlarda deprem olma olasılığı %50’yi 

aştığında, Sismik Güvenlik Konseyi, diğer yerel eyalet ve federal kurumlarla bağlantılı 

olarak büyük deprem tehdidine karşı eyaleti hazırlamak üzere programlar 

oluşturmaktadırlar. İlk program Güney California Deprem Hazırlık Projesi’dir. Bu 

program Acil Durum Hizmet Ofisi tarafından yönetilmektedir. Aynı çalışmalar Kuzey 
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California’da Körfez Alanı Bölgesel Deprem Hazırlık Projesi olarak hazırlanmıştır. Bu 

kapsamda deprem riskini azaltma programları ve hazırlık planları, süreçleri ve eğitim 

malzemeleri geliştirilmiş, yerel yetki alanlarında hazırlık eylemlerini desteklemek ve 

teşvik etmek için kullanılmıştır. 

Acil Durum Hizmet Bürosu, yerel, bölgesel ve federal kurumlar, yönetim 

konseyleri ve özel organizasyonlar, müteahhitler ile sözleşmeler yaparak ve bu 

girişimlerden sağlanan fonlar sağlayarak kapsamlı deprem hazırlık programlarını 

desteklemektedir. Bu büro, Sismik Güvenlik Konseyi ve Acil Durum Hizmeti ile ilgili 

olarak federal kurumlardan yardım almak için çalışmaktadır. (Şengezer, 2002:57) 

Gelecekteki kayıpların azaltılması amacıyla, deprem tehlikesine karşı bilincin 

arttırılması yönünde çalışmalar yapılmaktadır. Sismik Güvenlik Konseyi’nin yol 

göstericiliği ile Deprem Güvenlik Programları geliştirilmekte ve test edilmektedir. Bu 

program çerçevesinde, okullara ve kamuya can kaybını azaltmaya yönelik bilgi 

materyalleri sağlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak California Deprem Eğitim Projesi 

hazırlanmıştır. Projenin yürütülmesi için Sismik Güvenlik Konseyi California 

Üniversitesi ile sözleşme imzalamıştır. Bu proje, Eğitim Bakanlığı ile birlikte 

geliştirilmektedir. (Şengezer, 2002:57) 

California vatandaşlarının can ve mal güvenliği eyalet yönetiminin temel 

sorumluluğu altındadır. Eyalet düzeyinde, afet öncesi ve sonrasında depremlerle baş 

edebilmek için büyük sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Eyalet yönetiminin, yerel 

tehlikeleri azaltma önlemleri için model oluşturma, gelecekteki ulusal deprem 

zararlarının azaltma programlarına girdi verme gibi yol gösterici rolü bulunmaktadır. 

Kurumsallaştırma genel olarak afetlerin daha az zararla atlatılması amacıyla tüm 

afet yönetim sorumluluğunun bir kurum ya da kuruluşa devredilmesi olarak 

anlaşılmaktadır. Tabii ki, mevzuat ve programların kalıcı belirli bir noktada 

toplanmasının kazandırdığı değerler yadsınamaz. Fakat bu yaklaşım kurumsallaştırma 

kavramının sadece bir parçasını oluşturmaktadır. Risk ya da afet yönetiminin 

kurumsallaştırılması bu sürecin toplumun kanunları, uygulamaları ve gelenekleriyle 

bütünleştirilmesi anlamına gelmektedir. Bu esnek yaklaşıma göre kurumsallaştırmanın 

kent düzleminde gerçekleştirilebilmesi için iki tamamlayıcı öğe vardır: Bunlardan ilki, 

yerel imkanların arttırılması, ikincisi ise riskin azaltılması için sürekliliğini koruyacak 

yerel bölgeler oluşturulmasıdır. (Mattingly, 2000:128) 
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Mattingly’e göre, (2000:129) bir toplulukta risk yönetiminin 

kurumsallaştırılmasını etkileyen kentleşme eğilimleri, yönetim şekilleri, merkezden 

yönetimin azaltılması, kentleşme gelişmeleriyle çevre koruması arasındaki bağlar, 

zararın büyüklüğünü etkileyebilecek sosyal, kültürel ve fiziksel faktörler, toplumun 

değerleri ve yargıları gibi bir çok faktör bulunmaktadır. En önemli üç etken ise kamu 

politikaları, hukuki altyapı ve kurumsal olanakların düzeyidir. Bir çok farklı konuyu 

kapsamları altına alan kamu politikaları, afetler, risklerin boyutu ve çevre üzerinde 

istenen ya da istenmeyen etkiler yaratırlar. Bazı politikalar itaat emreden tepeden inme 

politikalar iken diğerleri bir kısım hareketleri ödüllendirip, kalanları gözden düşürerek 

karar verme sürecini etkilemeyi hedeflerler. Kamu politikalarına bütçeden fon ayrılarak 

arzu edilen eylem ve faaliyetlerini gerçekleştirebilir ya da kuralların ihmali veya 

kurallara uyulmaması durumunda cezaya başvurabilir. Yasalar, yönetsel emirler ve 

bunların uygulanmasını sağlayan yönetmelikler, yetkili kişi ve kurumları, bunların 

sorumluluklarını belirleyerek, uyulması zorunlu standartları ve programları 

düzenleyerek, imar ve çevre korunmasını düzenlerler. 

California’da, deprem güvenliğinin rasyonel arazi kullanma planlarıyla 

artırılması yerel yönetimlerin sorumluluğu biçiminde algılanmaktadır. Zaten acil durum 

halinde asayiş, itfaiye, bayındırlık ve diğer kamu hizmetleri yerel yönetimler tarafından 

sağlanır. California’da deprem güvenliğinin imar planlamasında doğrudan göz önüne 

alınması 1971 San Fernando Depremi sonrasında olmuş, buna öncelik veren beldelerin 

ne ölçüde başarılı olabildikleri 1989 ve 1994 San Fernando Depremleri’nde 

kanıtlanmıştır. Eyalet meclisinin yurttaşların korunması amacıyla geliştirdiği yasal 

çerçeve gittikçe artan bir yoğunlukta uygulama kazanmıştır. Bunda en az yasal mevzuat 

kadar yasalara uyma geleneğinin toplumda yer etmiş olması, bireylerin kendi haklarına 

sahip çıkması ve her şeyi merkezi bir otoriteden bekleme alışkanlığının insanlarda 

bulunmaması rol oynamış görünmektedir. (Gülkan, vd., 1999:5-34) 

İlgi çekebilecek bir gözlem şudur: ABD’de de aslında imar mevzuatı ve 

uygulaması yoğun bir bürokratik denetleme ve özel kişi/yönetim dengelerinin kabul 

edilmiş hukuk kuralları içinde yürütülmesi şeklinde gelişmektedir. Ancak hukuk sistemi 

ile özel ve toplumsal çıkarların kimsenin aşırı fedakarlık yapmasına gerek kalmayacak 

şekilde yerleşmiş olması bürokratik hantallığı önemli ölçüde gidermektedir. 

(Gülkan,vd.,1999:5-35) 
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C. ABD’de Yapı Denetim Sistemi 

ABD, tüketicinin korunması bakımından en fazla mesafe kat etmiş ülkelerin 

başında gelir. Tüketim ve talep standartlarının çok yüksek olması yüzünden, kötü, 

standart altı, normların ve teknik gereklerinin yerine getirilmediği bir binanın, 

tasarlanması, inşası, kabul ve itibar görmesi imkansız denecek kadar sıra dışıdır. 

ABD’de gerek özel gerekse tüzel kişilere ait mülkün finansmanı, bankalar veya benzer 

(savings and loan association) kurumlarca sağlanır. İnşaat işlerinin yerine getirilmesinde 

bir planlama ve yönetim grubu (Construction Development Group) devreye girer. Bu 

şirket mal sahibi adına iş planlaması, müteahhit ve taşeronların belirlenmesi, bunların 

kendi aralarında ve ilgili projecilerle koordinasyonunu sağlanması ve hak edişlerin 

düzenlenmesinde hizmet verir. Bu arada belediye adına denetim sürecide işlemeye 

başlar. Küçük işler dışında belediye imar dairesi projenin denetimini ve onay 

verilmesine ilişkin değerlendirilmesini serbest profesyonel müşavirlik bürolarına 

yaptırır. Bu tür bir büro açabilmek için mühendisin profesyonel, yani sertifikalı 

mühendis olması şarttır. (Gülkan vd., 1999:6-17) 

Denetim büroları, ilgili eyalette ve belediye sınırları içinde hangi yapı şartnamesi 

geçerliyse ona göre görevlerini yerine getirir. ABD’nin birçok imar bölgesinde adına 

“Tek Tip Yapı Yönetmeliği” Uniform Building Code, (UBC) denilen bir bina 

şartnamesi uygulanır. (UBC), malzeme, tür, ısı yalıtımı, yangın, asansör, çatı 

kaplanması, özetle bir binanın ortaya çıkmasında uyulması gerekli ne kadar konu varsa 

onlara ilişkin hükümleri içinde barındırır.  

ABD’de denetim hizmeti, profesyonel mühendisler tarafından yürütülmektedir. 

Profesyonel unvanını alabilmek için, en az beş bazen yedi yıl geçmesi şartı 

aranmaktadır. Şengezer’e göre ABD’de sistem çifte denetim mekanizması üstüne 

kurgulanmıştır. Binanın projelerini yapan ve inşaatı kontrol eden bir müşavir firma 

bulunmaktadır. Bu müşavir firmanın projeleri mutlaka profesyonel mühendis tarafından 

imzalanmalıdır. Ancak, projeleri de, inşaat uygulamalarını da denetleyen ve yerel 

yönetimlere durumu rapor eden ayrıca başka bir denetçi müşavir firma daha 

bulunmaktadır. Böylece denetim iki kere yapılmaktadır. ABD’de sigorta zorunluluğu 

olmamakla birlikte, yerel yönetimler proje firmalarının sigortalanmasını ve denetçi 

müşavir firmalarda, müteahhit ve taşeronların sigortalanmasını şart koşmaktadır. 

(Şengezer, 2001:182) 
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III. Japonya’da Depreme Hazırlıklı Olma Çalışmaları 

Japonya’da toplum hızla kentlileşmekte, uluslar arası ilişkileri güçlenmekte ve 

eğitim seviyesi gittikçe yükselmektedir. Özellikle kentsel alanlarda, nüfus 

yoğunluğunun artması ve çok katlı yapıların yapılması deprem riskini yükselten yapılar 

olmaktadır. Bu nedenle, Japonya’da insan yaşamının mal ve mülkün deprem 

zararlarından korunması ülke politikalarına dayandırılmıştır. Kentsel yaşamda 

güvenliliği arttırmak, devlet politikasının önemli bir konusudur. Merkezi ve yerel 

yönetimler, yerel kuruluşlar depremlere karşı önlemler alırlar. (Arai, 1986) 

Japon politik sistemi, yurttaşların yerel yönetimlerin karar mekanizmasına 

doğrudan katılımını sağlayarak yerel ve ulusal demokrasinin gelişmesine katkıda 

bulunmaktadır. Bir valilik ya da belediye bölgesi içerisinde oturan vatandaşlar, belli bir 

sayıda imza toplayarak tüzüklerin düzeltilmesini ya da kaldırılmasını, meclisin 

feshedilmesini, meclis üyelerinin, valinin, belediye başkanının görevden alınmasını 

isteyebilirler. Tüzüklerin düzeltilmesi ya da kaldırılması için seçmenlerin en az ellide 

birinin imzası gereklidir. Belediye başkanı ya da vali imzaların alınmasından 20 gün 

içerisinde meclisi özel bir toplantıya çağırarak tüzükle ilgili isteği kendi yorumuyla 

birlikte meclise sunar. Bu konuda son karar meclise aittir. Yöre halkı aynı zamanda, 

merkezi yönetimin kendilerini ilgilendiren kararlarında da söz hakkına sahiptir. 

(Akdoğan, 1997:97) 

Depreme hazırlık bilincinin arttırılması deprem afetinin yol açtığı hasarın en aza 

indirilmesi için önemlidir. Bu nedenle depremle ilgili yararlı bilgilerin 

yaygınlaştırılması ve vatandaşın eğitilmesi afet önleme personeli tarafından 

yürütülmektedir. Konu ile ilgili filmler gösterilmekte, fuarlar düzenlenmekte, radyo ve 

televizyon aracılığıyla hazırlıklı olma bilinci canlı tutulmaktadır. Her yıl Eylül ayının 

ilk günü “Ulusal Deprem Önleme Günü” olarak ilan edilmiş olup ulusal ölçekte deprem 

tatbikatları yapılmaktadır. (Şengezer, 2000:74)  

A. Japonya Hakkında (Coğrafya ve Ekonomi) 

Japonya doğal kaynaklar açısından oldukça fakir ve göreceli olarak küçük bir 

alana sıkışmış 120 milyonu aşkın nüfusu barındıran bir ada ülkesidir. Yetersiz 

kaynaklara ve II Dünya Savaşı’nda tamamıyla tahrip olan ekonomik altyapıya rağmen 

Japonya kısa sayılabilecek bir sürede ekonomisinin yeniden inşasını başarmakla 
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kalmamış aynı zamanda dünyanın ikinci büyük ekonomik gücü haline gelmeyi başarmış 

bir ülkedir. 

Japonya afetlerde her yıl verdiği kayıplar bakımından dünyanın önde gelen 

ülkeleri arasındadır. Örneğin her yıl deprem ve bağlı olarak oluşan tsunami nedeni ile 

doğan yıllık kayıp yaklaşık 5000 kişi dolaylarında olup bu rakam ülkedeki bir yıl içinde 

oluşan trafik kazaları ölümlerinin üzerindedir. Ülke topraklarının tamamının deprem 

tehdidinde olması, bu ülkenin dünyanın en etkin afet yönetim yapısına sahip olmak 

üzere sürekli çalışma yapılan bir konumda olmasını ve bu alana sürekli yatırım 

yapmasına neden olmaktadır. (Şener vd, 2002:75) 

Ülke topraklarının beşte dördünden fazlasını kaplayan, çoğu genç dağların sarp 

yamaçları ırmak vadilerinin oluşturduğu ağ ile yarılmıştır. Dağlar alçak düzlükler ya da 

sırtlara ayrılan çok sayıda küçük bloklara bölünmüştür; uzun sıradağlar hemen hiç 

görülmez. Japonya gerçek bir yanardağlar ülkesidir. Şiddetli püskürmeler sık sık 

görülür; bilinen en eski yanardağların sayısı 60’ın üzerindedir. Ülkede yaklaşık beş 

yılda bir şiddetli deprem olayı gözlenmektedir; depremlerin yarattığı dalgalar (Tsunami) 

kıyılara zarar verir. Çok sayıda sıcak su kaynakları da genellikle volkanik kökenlidir. 

(Güner, 2000:449) 

Japonya’da devlet teşkilatı merkez yönetim ve taşra yönetimi (yerel yönetimler) 

şeklinde teşkilatlanmıştır. Merkezi Yönetim başta sembolik yetkileri olan, ülkenin ve 

devletin birliği ve bütünlüğünü temsil eden imparator olmak üzere yasama-yürütme-

yargı şeklinde güçler ayrılığı ilkesine uygun olarak teşkilatlanmıştır.  

Japonya monarşi ile yönetilmesine karşın, Batı tipi parlamenter sistemi 19. 

yüzyıl ortalarındaki batılılaşma hareketi ile benimsemiştir. Ulusal bir savunma sistemi 

bulunmakla birlikte, bu sistem daha çok II. Dünya Savaşı sonrası anlaşmalarla 

çerçevelendirilmiş bir milis kuruluş yapısında ve sahil güvenlik faaliyetlerini aşmayan 

daha çok iç güvenliği hedefleyen bir kurgudadır. Bir savunma bakanlığı olmayıp, 

başbakana bağlı bir savunma ajansı ile bu faaliyetler sınırlandırılmıştır. Genel kabine 

yapısı az sayıda bakanlık ve çeşitli ajanslara dağıtılmış başbakanla doğrudan bağlantılı 

sorumluluk alanlarından oluşmaktadır. (Şener vd., 2002:76) 

Yerel yönetimler, il yönetimleri ve belediyelerden oluşmaktadır. Ülke 47 İl’e 

bölünmüş ve her İl’in başında da vali bulunmaktadır. Valiler seçimle işbaşına 

gelmektedir. Ayrıca seçimle işbaşına gelen ve özerk bir bütçeye sahip olan vilayet 
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meclisleri vardır. İllere vergi gelirlerini toplama yetkileri verilmiştir. İl yönetimleri, 

sınırları içindeki kent ve köylerde yasalarla kendisine verilen görevleri yapmakta ve 

yetkileri kullanmaktadırlar. İller, görev alanları içindeki eğitim, sağlık, güvenlik ve 

vergi toplama işlerini temel olarak yürütmektedirler. Bunlara ek olarak yasalarla 

kendilerine verilen görevleri yapmakta, yerel düzeyde ekonomik aktiviteyi 

canlandırarak ve yürüterek ülke ekonomisinin gelişmesinde önemli fonksiyonlar 

üstlenmektedirler. (Gündüz, 1995:215) 

Japonya’da, bir belediyenin sınırları içinde oturan bir kimse, hem o kentin, hem 

de kentin bağlı olduğu ilin hemşehrisi olarak, yönetim karşısında kimi haklara ve 

ödevlere sahiptir. Vatandaş, belediye meclisinin belli kararları almasını, alınmış 

kararları değiştirmesini ya da kaldırılmasını istemek hakkına sahip olduğu gibi, 

soruşturma isteminde bulunabilmektedir. Bundan başka yerel meclisin feshedilmesi 

isteminde de bulunabilir. Son olarak, meclis üyelerinin ya da yerel yönetimde görevli 

başka kamu görevlilerinin görevden alınmasını istemek hakkı da yurttaşa tanınmış 

bulunmaktadır. Vatandaş, yerel yönetimi denetlemek üzere yargı yoluna başvurmak 

hakkına da sahiptir. Yöntem, önce soruşturma isteminde bulunmaktır. Soruşturma 

yapılır ve sonucu halka açıklanır. Dizge, bir yandan yerel yönetimlerin çalışmalarını 

yargı güvencesine bağlarken, bir yandan da, yurttaşa, kendisi tarafından seçilmiş yerel 

yönetimlerin organları üzerindeki demokratik denetim yetkisini tanımış bulunmaktadır. 

(Keleş, 1986:119) 

Yasama Organı (DİET) alt meclis’in (Temsilciler Meclisi) üst meclis’e (Senato) 

göre biraz daha güçlü olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır. Parlamento iki kanadının 

ortak toplantısı ile yürütme organının başı olan başbakanı parlamento üyeleri arasından 

oy çokluğu ile seçmektedir. Yürütme organının başı olan Başbakan bu göreve 

seçildikten sonra Bakanlar Kurulu’nu görevlendirmektedir. Merkezi yönetim 

Bakanlıklar şeklinde örgütlenmiş, buna ek olarak Ulusal Personel Otoritesi ve bazı 

ekonomik ve kamusal nitelikli kuruluşlar da özerk nitelikli merkezi yönetim örgütü 

olarak karşımıza çıkmaktadır. II. Dünya Savaşı sonrasında merkezi yönetimin yeniden 

düzenlenmesi çalışmaları sonucunda merkezi hükümetin taşra teşkilatları kaldırılmış, 

başta vilayetler olmak üzere tüm taşra kuruluşları özerk yerel otoriteler şeklinde 

örgütlendirilmişlerdir. Merkezi yönetim sadece başkentte teşkilatlanan, ulusal politika 

ve fonksiyonları üstlenerek küçültülmüş, hantal yapısını atmış ve kamu hizmetinde 
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etkinlik ilkesini ön planda tutan bir yönetim anlayışına sahip olmuştur. (Gündüz, 

1995:214) 

B. Japonya’da Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci ve Eğitim 

Türkiye’nin yarısı kadar bir adalar dizisi üzerinde 120 milyondan fazla nüfus 

barındıran Japonya’nın ancak %15’lik bir kısmı ekilebilir durumdadır. Endüstride 

kullandığı petrolün %99’unu, demir cevherinin %98’ini, kok kömürünün %75’ini, 

alüminyumun %100’ünü yıllarca ithal etmek zorunda kalmıştır. Buna rağmen 

Japonya’nın milli geliri Türkiye’nin 25-30 katına ulaşmıştır. Nüfusunun %99.9’u ilk ve 

ortaöğretim görmüştür. Kişi başına en fazla günlük gazete düşen ülke Japonya’dır. 

Dünyanın en büyük demir-çelik fabrikaları, dünyanın en hızlı trenleri, dünyanın en 

büyük bankaları Japonya’dadır. (Sadıklar, 1991:9) 

Japonya’da depreme hazırlıklı olma bilinci yaşamın ilk yıllarında oluşturulmaya 

çalışılmaktadır. Depremler ülkesi olduğunun bilincine varılarak bu depremlerden en az 

zararla kurtulabilmenin yolları araştırılmıştır. Toplum inşaat kalitesinin yüksekliğine 

önem vermekle birlikte bir deprem sırasında neler yapacağına ilişkin bilgileri ilk okul 

yaşlarında almakta ve yaşamının diğer kalan kısımlarında sürekli tatbikatlarla bu 

bilgileri canlı tutmaktadır. Özellikle okullar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları 

depremden korunma hakkında bilgiler yaymaktadır. Yerel halkın afetlerin önlenmesinde 

çok önemli rolü vardır. 

IV. Japonya’da Depreme Hazırlık ve Yasal-Kurumsal Yapı 

Potansiyel olarak California’daki en kötü hasardan bile daha kötüsü ile 

karşılaşabilecek olan Japonlar, deprem tehlikesi ile başa çıkmak için çok önemli  

önlemler almışlardır. Japon hükümeti yönetim sisteminin yapısı gereği ABD’den farklı 

olarak, her türlü afeti engellemek için özel önlemler alma yetkisine sahiptir. Ayrıca 

gerekli harcamalar için yerel yönetimlere, belediyelere ödenek ayrılabilir. (Levy-

Salvadori, 2000:176) 

Japonya’da insan yaşamının, mal ve mülkün afetlerden korunması, ülke 

politikalarına dayandırılmıştır. Kentsel yaşamda güvenliliği artırmak devlet 

politikasının önemli bir konusudur. Merkezi ve yerel yönetimler, yerel kuruluşlar afete 

karşı önlemler alırlar. Önemli olan bu organizasyonun sağlanmasıdır. (Arai, 1986) 
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Japonya’da merkezi yönetim, yerel yönetim ve kamu kuruluşları insanların can 

ve mallarını korumak için önlemler almakla görevlidirler. Bu önlemlerin 

organizasyonunu sağlamak üzere bir afet yönetim sistemi oluşturulmuştur. Bu sistem bir 

çok kanun ile düzenlenmiş olup, bunlardan aşağıda belirtilen üç kanunun genel 

çerçevesi incelenerek, sistemin yapısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

1- Afete Karşı Önlemler Temel Kanunu 

2- Büyük Ölçekli Depremlere Karşı Önlemler Kanunu 

3- Yoğun tehlike altındaki alanlarda depreme karşı tedbirleri oluşturmak üzere 

acil gelişme projeleri için “Özel Mali Tedbirler Kanunu” 

1- Afete Karşı Önlemler Temel Kanunu 

1961’de kapsamlı ve sistematik bakış açısı ile afete karşı önlemleri geliştirmek 

ve uygulamak ve acil durumu organize etmek üzere “afet karşı önlemler temel kanunu” 

yürürlüğe konmuştur. Bu kanunun amacı bir bütün olarak afete karşı önlemlerin 

temelini kurmak olup, aşağıdaki ana başlıkları kapsamaktadır. (Şengezer, 2002:38) 

Afeti önlemek üzere sorumlulukların tanımlanması 

Afete karşı merkezi ve yerel yönetimler arasında işbirliğinin düzenlenmesi 

Afet önleme sisteminin oluşturulması 

Afete karşı önlemlerin güçlendirilmesi 

Hızlı acil kurtarma sistemlerinin oluşturulması 

Daha hızlı ve daha iyi yenileme 

Mali bütçenin dengelenmesi 

Acil durum politikalarının oluşturulması  

2- Büyük Ölçekli Depremlere Karşı Önlemler Kanunu 

Haziran 1978’de yürürlüğe giren, “Büyük Ölçekli Depremlere Karşı Önlemler 

Kanunu”, deprem afetlerine karşı yoğun tedbirlerin alınmasına gerek görülen alanların 

belirlenmesine ilişkin koşulları ve bu alanlarda alınacak yoğun tedbirleri 

tanımlamaktadır. Kanunun amacı, bu kanunda belirlenen ikaz deklarasyonun yürürlüğe 

girmesi ile gerekli önlemleri almak ve zararı minimize etmektir. Bu yasaya göre yoğun 

tedbirlerin alınmasına gerek görülen alanlar, büyük ölçekli deprem tehlikesinin ve afet 
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riskinin yüksek olduğu, bu nedenle de yoğun tedbirlere gereksinim duyulan alanlardır. 

(Toshio, Y., http://lib1.nippon-foundation, October, 2000.) 

Kanunda, deprem tehlikesinin yüksek olduğu alanlarda gözlemlerin arttırılacağı, 

tehlikenin yoğunlaştığı ilan edilen alanlarda, Deprem Afet Önleme Konseyi’nin deprem 

afet önleme temel planını uygulama ve geliştirme çalışmalarına hız vereceğine ilişkin 

maddeler yer almaktadır. 

Afet Önleme Temel Planı, diğer afet önleme planları için temel oluşturmaktadır. 

Plan, afet önleme sistemini kurmakta, afet önleme operasyonlarını geliştirmekte, hızını 

arttırmakta, afetin etkilerinin iyileştirilmesini sağlamakta, bilimsel ve teknolojik 

araştırmayı ilerletmekte, Afet Önleme Operasyon Planlarında ve Yerel Afet Önleme 

Planlarında vurgulanacak temel politikaları işaret etmektedir. 

Tüm afet önleme planları temelde üç ana başlık altında hazırlanmaktadır. 

Afete karşı önleyici tedbirler 

Acil durumda afete karşı önlemler 

Afet restorasyon planı 

3- Özel Mali Tedbirler Kanunu 

Yoğun tehlike altındaki alanlarda depreme karşı tedbirler oluşturmak üzere acil 

gelişme projeleri için “Özel Mali Tedbirler Kanunu”, 1980’de yürürlüğe girmiş, 1985, 

1990 ve 2000 yıllarında üç kez revize edilmiştir. Acil durum tedbirleri ile ilgili 

harcamaları, devlet kanunla düzenlediği gibi ilgili bütçe sınırları içerisinde belirtilen 

kısmını öder veya teşvik eder. (http://www.adrc.or.jp/nationframe,asp?, June 1997) 

Japonya’da acil durum yönetimi yapısı incelendiğinde, operasyonel kurumlar 

olarak itfaiye teşkilatının İçişleri Bakanlığı’na, buna karşın Ulusal Polis Teşkilatı’nın ise 

Ulusal Halk Güvenlik Komisyonu ajansı çatısı altında Başbakana bağlı faaliyet 

göstermesi dikkate değer bir özellik orak ortaya çıkmaktadır. (Şener vd, 2002:76-77) 

A. Japonya’da İmar Planlama ve Uygulama Sistemi 

Japonya’da, iller ve belediyeler, merkezin sıkı gözetim ve denetimi altında 

olmakla birlikte, aynı zamanda özerk yerel yönetim birimleridir. Yürütme organları olan 

valiler ve belediye başkanları da meclis üyeleri gibi seçimle iş başında gelirler. Kentler 

ve kasabalar için yetkili meclislerin hazırladığı planlar valinin, iller için hazırlanan 

planlar ise İmar Bakanlığının onayı ile yürürlüğe girer. 
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İki ya da daha çok sayıdaki ili içine alacak kadar geniş alanlar için hazırlanacak 

imar planları için yetkili kuruluşlar, İmar Bakanlığı ve ilgili kent ve kasabaların yetkili 

meclisleridir. İmar Bakanlığı, bu türdeki imar planlarını, valiliklerden gelen plan 

taslaklarını esas alarak hazırlar. Üst kademedeki yönetimler tarafından hazırlanan 

planlar hakkında ilgili belediyelerin görüşleri alınır. İmar Bakanlığının, kent planlaması 

sürecinde önemli bir rol oynadığı göze çarpar. İmar Bakanlığı bünyesindeki Kent 

Bürosu, İmar Yasasının uygulanmasında bir gözetim işlevi gördüğü gibi, gereğinde kent 

planlarını onaylamak yetkisine de sahiptir. Bakanlığın Kent Bürosunda, Kent 

Planlaması adlı birimden başka, bir de Kentsel Politikalar birimi bulunur. Kentsel 

gelişme ve koruma planları arasındaki uyumun sağlanması, kamu arazilerinin planlama 

amaçlarıyla kullanımı, kirlenmenin denetlenmesi ve doğal afetlerden doğacak zararların 

önlenmesi gibi görevleri de bu birim üstlenmiştir. Bakanlığa bağlı “Merkezi Kent 

Planlama Kurulu” (Central City Planning Council) bir danışma organı niteliğindedir. 

İmar Yasası’nın, Bakanlığa vermiş olduğu inceleme, araştırma ve görüşmeler yapma 

görevlerinin yerine getirilmesinde, kent planlamasını ilgilendiren diğer önemli işlerde, 

Bakanlığa istişari görüş bildirir. İlgili bürokratik kuruluşlara da tavsiyelerde bulunur. 

Aynı nitelikte bir kurul da illerde valiye bağlı olarak Yerel Kent Planlama Kurulu adı 

altında çalışır. İllerde kurulması gerekli diğer bir birim de Bina İnceleme Kurulu’dur. 

Kurul, planlama ve imara ilişkin yetkilerin kullanılmasında ortaya çıkan sorunların 

incelenmesi ve çözümü konusunda görevli olup, ekonomi, hukuk, kent planlaması, 

mimarlık, halk sağlığı ve kamu yönetimi gibi konularında geniş bilgi ve deneyim sahibi 

kişiler arasından vali tarafından seçilen 7 üyeden oluşur. (Gülkan,vd.,1999:5-25) 

Belediye tarafından hazırlanan planlar valinin onayı ile kesinleşir. Vali planı 

onaylamadan önce, görüşülmek üzere Yerel Planlama Kuruluna sevk edebilir. Gerekli 

görülürse, plana ilişkin görüşlerinin alınması için halka açık genel görüşmeler yapılır. 

Ulusal çıkarları ilgilendiren konularda İmar Bakanlığı, valiliklere ve belediyelere imar 

planları hazırlamak ya da bu planlarda değişiklik yapmak üzere isteklerini valiler 

aracılığıyla iletebilir. Valiler ve Belediye başkanları, haklı bir gerekçe olmadıkça, bu 

buyruklara uymak zorundadırlar. (Gülkan, vd.,1999:5-26) 

Ülke gelişme planları çerçevesinde “Ulusal Arsa Kurumu” (National Land 

Agency) tarafından hazırlanan arazi kullanım planları, bölge planlarının ana çerçevesini 

oluşturur. Kalkınma planlarını hazırlayan Japon Arazi Kurumu, Merkez Afet Önleme 
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Konseyinin Genel Sekreteridir. Bu şekilde konseyin politikaları, Ulusal Kalkınma 

Planına yansıyabilmektedir. (Şengezer, 2002:42) Ulusal Arsa Kurumu bünyesinde yer 

alan “Deprem Bürosu”, afet zararlarının azaltılması konusunda da çalışmalar 

yürütmektedir. Bölge planları, ülkenin ayrılmış olduğu 8 bölgenin tümünü kapsar. 

Bunlardan üçü aralarında Tokyo’nun da bulunduğu metropoliten bölgede (merkezi 

Tokyo olan Tokaido, merkezi Osaka olan Kinki ve Merkezi Nagoya olan Chibu bölgesi) 

toplam nüfusun %50’si yaşamaktadır. Bu alanlardaki planlama ve yönetim sistemleri, 

her biri için özel olarak çıkarılmış yasalar kapsamında ele alınmaktadır. (Gülkan, 

vd.,1999:5-24) 

1988 yılında, Japon Merkezi Afet Önleme Konseyi tarafından hazırlanan Temel 

Afet Önleme Planında, Afet Öncesi Tedbirler kapsamında bazı hedefler belirlenmiştir. 

Bunlar; Deprem afetine karşı ülke direncinin sağlanması 

Depreme karşı yerel toplulukların direncinin sağlanması 

Yapı ve faaliyetlerde depreme karşı direncin sağlanması için temel fikirlerin 

oluşturulmasıdır. (Şengezer, 2002:43) 

1. Bina Standartları Yasası 

Japonya yapı denetimi ile imar planlamasını birleştiren ilgi çekici bir örnektir. 

Japonya’da deprem gibi afetlerin sık sık meydana gelmesi gerek planlama gerekse 

inşaat denetiminde nizam getirecek bir düzen yaratmış ve Bina Standartları Yasası’nda 

belirgin ifadesini bulmuştur. Yasa hem yönetsel hem de teknik bir doküman olma 

özelliğine sahiptir. Yasa afet zararlarının azaltılmasını ana politika olarak kabul 

etmektedir. 

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından 1950’de bina yapımı ve imar planlama 

faaliyetini düzenlemek amacıyla “Building Standart Law” Türkçe’ye “Bina Standartları 

Yasası” diye tercüme edilebilecek bir yasa yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa edinilen 

tecrübeye paralel olarak revizyonlardan geçirilmiştir. Halen 1981’de verildiği şekliyle 

yürürlüktedir. 

Yasa’nın temel özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:  

Yasa genelde Japonya’daki bütün binalar için geçerlidir. Yerel Yönetimler 

bunun bazı bölümlerini kısıtlı bir biçimde gevşetebilir veya daha sıkı hale getirebilir. 

Yasa başka ülkelerde örneklerine pek rastlanmayan bir özelliğe sahiptir, çünkü bina 
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şartnamelerine benzeyen güvenliği sağlamaya yönelik yapısal veya tesisatla ilgili 

modellere yer verdiği gibi bir imar yasası ya da yönetmeliği gibi bölgeleme (zoning) 

şartlarını da içine alır. Böylece kentlerde güvenlik kuşaklarının yaratılması 

amaçlanmıştır. (Gülkan vd., 1999:6-20) 

Bina Standartları Yasası’nın temel felsefesi basit bir gerçeğe dayanmaktadır: 

Afetlere karşı dayanıklılık ancak bina yapım kalitesini iyileştirmekle sağlanır. Kaliteyi 

iyileştirmenin mekanizması ise, proje hizmetlerinin standardını bağımsız incelemelerle 

sağlamak, yerleşim merkezlerinin imar ve inşaat faaliyetini düzenleyen “bina yetkilisi” 

(Building Official), “bina müfettişi” (Building Survelliant) gibi organlar oluşturarak 

(ancak demokratik katılımı göz ardı etmeden) düzenlemek şeklinde formüle edilmiştir. 

İnceleme kurullarının yapısının toplumun ihtiyaçlarına karşılık verecek bir biçimde 

düzenlenmiş olması örnek alınacak bir konudur. En önemlisi, kurulların uygulama 

güçlerinin kağıt üzerinde kalmayıp fiilen uygulanmasıdır. Sonuç Japon yapı kalitesi ile 

bellidir. (Gülkan,vd.,1999:6-22) 

Bina Yetkilisi “Building Official”: 

Japon İmar Bakanlığı tarafından yapılan bir sınavı geçmeleri ve dolayısıyla 

sertifikalı inşaat mühendisi veya mimar olmaları şarttır. Atamalar ise yerel yönetimin 

yetkisi dahilindedir. Valiler dahil yerel yönetimin başındaki kimseler seçimle iş başına 

geldiği için demokratik geleneklere uygundur. Bina yetkilileri bu genel durumda nüfusu 

250 binden fazla olan yerleşim birimlerinde istihdam edilmek zorundadır. Bina yetkilisi, 

aynı zamanda bir çeşit imar müdürüdür. 

Bina İnceleme Kurulu:  

5 veya 7 üyeden meydana gelen kurul Bina Standartları Yasası’na ilişkin olarak 

ilgili yönetimlerin tereddütleri olan konulara açıklık getirici görüş geliştirilmesi ve talep 

halinde bina yetkilileri, bina müfettişleri ve yerel yönetimlerin işlemlerinin incelenmesi 

ile görevlidir. Üyeler, kurulun faaliyet göstereceği şehir, kasaba veya köyün (seçilmiş) 

başı tarafından hukuk, iktisat, mimar, şehir planlamacısı, gibi uzmanlaşmış kişiler 

arasından seçilir. 
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2. Yerel Planların Hazırlanması 

a. Güney Kanto Depremi 

Japonya’da yoğunlaştırılmış gözlem alanları ve özel gözlem alanlarının 

belirlenmesinde dört kriter dikkate alınmaktadır. Bunlar; 

Geçmişte büyük depremlerin yaşandığı alanlar  

Yapısal olarak aktif alanlar  

Günümüzde sıklıkla fay kırılmalarının görüldüğü alanlar 

Sosyal olarak önemli alanlar 

Bu kriterlere göre özel gözlem alanları olarak, 8 bölge seçilmiş, bunlardan Tokai 

ve Güney Kanto Depremleri’nin etkileyeceği alanlar yoğunlaştırılmış gözlem alanı 

kapsamına alınmıştır. 1979’da Japonya’da Shizuoka ve çevre illeri kapsayan 167 

belediye ve 6 il bu kanuna göre deprem afetine karşı yoğun tedbirler alınacak alanlar 

olarak tasarlanmıştır. Bu yasaya göre altı ilde depreme karşı önlemlere için acil gelişme 

projelerine ilişkin planlar 1980’de başbakan tarafından uygun görülmüş, 6 kez revize 

edilmiştir. (Toshio, Y., http://lib1.nippon-foundation, October, 2000.) 

b. Tokyo Örneği 

Tokyo Metropoliten Yönetimi, 1971 yılında Tokyo Metropoliten Yönetimi 

Deprem Afeti Zararlarını Önleme Yönetmeliğini kabul etmiştir. Bu yönetmeliğin ilk 

bölümünde, belediye başkanlarının, yerel yönetimlerin, yurttaşların ve işletmelerin 

sorumlulukları tanımlanmıştır. 

Deprem zararlarının azaltılması amacıyla Tokyo’da uygulanan başlıca kentsel 

planlama projeleri şöylece özetlenebilir; 

1985 yılında hazırlanan “Benim Kasabam Tokyo” adı verilen Tokyo Strateji 

Raporu’nda deprem afetine karşı önlemlere, hedef, strateji ve projelere yer verilmiş, 

projelerin plan süresi içerisindeki gerçekleştirilme programı hazırlanmıştır. Tokyo 

planındaki amaçlardan biri de metropoliten yaşamın güvenliliğinin sağlanmasıdır. Bunu 

alt amaçlarından birisi ise depremlere karşı vatandaşların can ve mal güvenliğinin 

sağlanmasıdır. (Tokyo Metropolitan Government, 1987) 

Doğal afetlerden korunmuş bölgeciklerin geliştirilmesi: Bu projenin başlıca 

öğeleri; arazi kullanımıyla ilgili denetimler, yangınların önlenmesini sağlayacak ana 



 

 

68

yolların yapımı ve iyileştirilmesi gibi araçlar kullanılarak, doğal afetlerden korunmuş 

bir iskan bölgesinin oluşturulması öngörülmüştür. 

Açık alanlar oluşturulması ve var olanların genişletilmesi: Her mahallede 

afetlerden zarar görmeyecek aktivitelerin geliştirilmesi programı hazırlanmıştır. Buna 

göre, yalnız günlük gereksinmeler için park oluşturulması değil, aynı zamanda 

parklardan afet zararlarının önlenmesi için de yararlanılması öngörülmüştür. 

Yerleşik alanların güvenliğinin sağlanması ve kentsel gelişmenin denetlenmesi: 

Varolan yapıların sağlamlaştırılması ve yapı güvenliğinin sağlanması: 

Japonya’da mekansal politikaların temel hedeflerinden birisi arsa fiyatlarının 

dengelenmesi, diğeri ise afet zararlarının azaltılmasıdır. Bu iki konu her düzeydeki 

planlama sürecinin entegre bir parçası olarak ele alınmaktadır. Plansızmış gibi görünen, 

bununla birlikte merkezden planlı ekonomiler kadar disiplinli olan liberal bir 

ekonomide, kentleşme ve kentlerin gelişmesi Japonlar tarafından çok disiplinli bir plan 

anlayışı ile yönlendirilmektedir. 

Kentsel planlama alanı, ilgili belediyelerin görüşleri alınarak vali tarafından 

saptanır ve İmar Bakanlığınca onaylanır. Saptanan bu alanlar içindeki planlar yerel 

yönetimlerce hazırlanır ve valilikçe onaylanır. Kentsel planlama alanları, kentsel 

gelişmenin özendirileceği alanlar ve kentsel gelişmenin denetleneceği alanlar ayrılır. 

Afet tehlikesine maruz olanlar, değerli tarım toprakları ve önemli doğal özellikleri 

bulunan yerler kentsel gelişme alanlarına dahil edilemez. Kentsel projeler bu plana göre 

gerçekleştirilir. Kentleşmesi özendirilecek alanlarda, yangına karşı korunmuş ve yarı 

korunmuş yörelerin; kentsel gelişmenin denetim altında tutulması öngörülmüş alanlarda 

ise, kentsel afetlerden doğacak zararların giderilmesine yönelik özel iyileştirme 

önlemlerinin alınacağı kent kesimlerinin mutlaka gösterilmesi gerekir. 

(Gülkan,vd.,1999:5-26) 

Japonya’da mekansal politikaların temel hedeflerinden birisi arsa fiyatlarının 

dengelenmesi, diğeri ise afet zararlarının azaltılmasıdır. Bu iki konu her düzeydeki 

planlama sürecinin entegre bir parçası olarak ele alınmaktadır. Plansızmış gibi görünen, 

bununla birlikte merkezden planlı ekonomiler kadar disiplinli olan liberal bir 

ekonomide, kentleşme ve kentlerin gelişmesi Japonlar tarafından çok disiplinli bir plan 

anlayışı ile yönlendirilmektedir. (Gülkan,vd.,1999:5-30) 
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Bölüm Değerlendirmesi 

Japonya ve Amerika Birleşik Devletleri afet risklerine duyarlı arazi kullanım 

planlaması yaklaşımları ve yapıların yapım aşamasındayken denetimi konusundaki 

titizlikleri ile ülkemiz için çok güzel örnekler oluşturmaktadırlar. 

Birçok ülkede, yasa ve yönetmelikler, merkezi bir hükümet tarafından yürütülür. 

Oysa ABD federal hükümeti, anayasası gereği, ulusal şartnameler belirleyemez; kendi 

yapı ölçütlerini belirleme işini, bağımsız eyaletlere ve yerel birimlere bırakır. 

California’da oluşturulan “Tek Tip Yapı Yönetmeliği”nin (UBC) “Uniform Building 

Code” depreme karşı olan katı hükümleri tüm ABD’de yaygın olarak kabul edilmiştir. 

(Levy-Salvadori, 2001:168) 

ABD’de “California Eyaleti Kamu Kaynakları Yasası”, mikro bölge ölçeğinde 

afet tehlikelerinin (sismik tehlike, taşkın alanları, heyelan alanları) haritalanmasını ve 

bunların planlamada dikkate alınmasını öngörmektedir. Bu haritaların yerel yönetimler 

tarafından ilan edilme zorunluluğu, afet riskleri açısından taşınmaz piyasalarının 

şeffaflığını sağlamaya yönelmiştir. California uygulamasında dikkati çeken bir diğer 

konu da, bu tür tehlikelerin değerlendirilerek, planlara dahil edilmesini kolaylaştırmak 

amacıyla gerekli temel bilgileri ve yönlendirici belgeleri belediyelere sağlayan 

kuruluşların varlığıdır. 

Japonya’da ise deprem ve yangın güvenliğinin sağlanması her düzeydeki 

planlamanın birincil öncelikli hedeflerindendir. Kentsel planlama alanları, kentsel 

gelişmenin özendirileceği alanlar ve kentsel gelişmenin denetleneceği alanlara 

ayrılmaktadır. Afet tehlikesine maruz olanlar bu ikinci alanlar kapsamındadır. 

Japonya,’da yangın güvenliğinin sağlanması amacıyla uygulanan kentsel yenileme 

projeleri önemli miktarlarda ki sübvansiyonlarla desteklenmektedir. Afetlere karşı 

dayanıklılığın arttırılmasına yönelik kentsel politikaların arasında açık ve yeşil alanların 

arttırılması ve riskli bölgelerde yol yapımı ve iyileştirilmesi de yer almaktadır. 

Japonya’da depreme hazırlıkla ilgili yapılanma bir bütünlük içerisinde her 

yönetim basamağı görev ve sorumluluğunun bilincinde olarak yasal bir çerçeve 

içerisinde yürütülmektedir. Bunun yanı sıra insanlarının özverili ve fedakar olmaları 

dikkate alındığında Japonya’nın yaşanan depremleri az kayıpla atlatmasının bir rastlantı 

olmadığı görülebilir. 
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Her iki ülke örneğinde de göze çarpan önemli nokta sistemin iyi kurgulanması 

ve bireyler tarafından olabildiğince eksiksiz uygulanmasıdır. Söz konusu ülkelerin 

ekonomik ve sosyal kalkınma düzeyleri göz önüne alındığında bireylere konut 

edinmede tanınan kolaylıklar, kurum ve kuralların işleyişinde sistem dışı yollara 

başvuranlara yönelik yaptırımların uygulanması, halkın gelir düzeyinin yüksekliği gibi 

etmenler doğal olarak depreme hazırlıklı olma konusunda belli bir bilinci de 

beraberinde getirmiştir. İnsanlar bilir ki vergi kaçırmak büyük bir suçtur cezası büyüktür 

bu yönteme başvurmaya cesaret edemezler. Kural dışı yapılaşmanın mutlaka bir 

yaptırımı vardır. Toplum belli bir eğitim ve kültür yapısına sahip olduğundan kural 

dışılıkları olabildiğince en aza indirmektedir. 

Türkiye’nin ABD ve Japonya’dan elbette farkı vardır. Ama en büyük fark şudur: 

bu ülkelerde ölçeği ne olursa olsun yeni imar ve planlama ile inşaat yapma faaliyeti sıkı 

bir denetim ve toplumun menfaatlerinin korunması için düzenlenmiş bir düzen 

içerisinde yürür. Toplum, kendi iradesi ile tesis ettiği otoritenin koyduğu kurallara göre 

yapılması gereken bir faaliyete uymayanları reddetmiştir. Bu ülkelerde gecekondu, 

kaçak yapılaşma, yasak delme, imar affı, altyapısız yeni yerleşme, projesi ve yapımı 

denetlenmemiş yapı, standart dışı malzeme kullanımı, sorumluluğu bulunmayan kamu 

görevlisi yoktur. Toplum asgari bazı müştereklerde anlaşmış, el sıkışmıştır. Bundan 

keyfi sapma olamaz, olursa sorumlusu sonuçları gidermekle veya tazmin etmekle 

yükümlüdür. 

ABD’de mal ve hizmetlerin kalitesine verilen önem ve özel mülk finansmanının 

bankalar tarafından sağlanıyor olması yapı kalitesinin mesleki sorumluluk, sigorta ve 

tüketici korunması sarmalında en iyi biçimde şekillenmesini sağlamıştır. Burada bina 

sorumlusu mimardır, yani bir yapı ihalesini o alır, ekibindeki mühendisler yapının 

gerektirdiği diğer proje hizmetlerini ifa ederler. Tasarım sorumlusu mimar ve 

mühendisler mesleki sorumluluk sigortasına sahiptirler. Japonya örneği ise yapı 

denetimi ile imar planlamasını birleştiren ilgi çekici bir örnektir. Japonya’da deprem 

gibi afetlerin sık sık meydana gelmesi gerek planlama, gerekse inşaat denetiminde 

nizam getirecek bir düzen yaratmış ve bu arayış Bina Standartları Yasası’nda belirgin 

bir biçimde ifadesini bulmuştur. Yasa hem yönetsel hem de teknik bir doküman olma 

özelliğine sahiptir. Sistemde “Bina yetkilisi” ve yerel yönetimce atanan bir çeşit üst 
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kurul olan “Bina İnceleme Kurulu” yapı kalitesinin sağlanması için kurulan düzenin baş 

aktörleridir. Yasa, afet zararlarının azaltılmasını ana politika olarak kabul etmektedir. 

ABD ve Japonya’da risk yönetimi öncelikleri arasında yer alan dışlama ve 

azaltma ilkelerinin yaşama geçirildiğini, gerek arazi kullanımı ve yerleşme yerlerinin 

seçimi gerekse imar hizmetlerinin kaliteli ve birbirini denetler bir biçimde kurgulanması 

sonucunda depreme hazırlıkla ilgili önemli sayılabilecek çalışmaların yapıldığı 

görülmektedir. 

Bu bağlamda sosyo-ekonomik açıdan gelişmiş ülke örnekleri olarak 

çalışmamızda irdelediğimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya, sosyo-ekonomik 

yapılarının gelişmişliğine koşut olarak yurttaşlarının da temel toplumsal bilince sahip 

oldukları görülmektedir. Özellikle Japon toplumunun depremler karşısındaki duyarlılığı 

ve yüksek bilinç sahibi bireylerden oluşması ülkemiz açısından örnek alınabilir. Aynı 

biçimde, Amerika Birleşik Devletleri’nde de toplum, kuralsızlık içinde olanlara hoş bir 

biçimde bakmamaktadır. Duyarlı insanlar, yasa dışı iş ve eylem içinde olanları hemen 

ilgili yerlere bildirmekte ve sonuçta yasa dışı işler yapanlara yaptırımlar ve cezalar 

uygulanmaktadır. Doğrusu söz konusu ülkelerde de tam anlamıyla her şey mükemmel 

olmayabilir ama her iki toplum bireylerinin bu konuda bilinçlerinin görece yüksek 

olduğu söylenebilir. 
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ÜÇÜ�CÜ BÖLÜM 

TÜRKİYE’DE DEPREME HAZIRLIKLI OLMA BİLİ�Cİ 

Bugüne kadarki görünümüyle Türkiye’de, doğal afetlerin en fazla yıkım yapanı 

ve en çok zarar vereni depremdir. Son 65 yıl içinde doğal afetlerin neden oldukları 

yıkımların, yapı hasarları istatistiklerine göre, %61’inin depremler, %15’inin heyelanlar, 

%14’ünün su baskınları, %5’inin kaya düşmeleri, %4’ünün yangınlar ve %1’inin çığ, 

fırtına gibi meteorolojik kökenli afetlerden meydana geldiği anlaşılmaktadır. (Çoker, 

2001:1) 

Tarihin eski çağlarından beri çeşitli uygarlıklara mezar olan Anadolu’da bu 

durumun nedenlerinden biri, belki de bölgenin bir deprem bölgesi olmasıdır. Bunun bir 

sonucu olarak, Ege ve Marmara Denizi kıyılarında bulunan bazı kentlerin şiddetli 

depremlerle yerle bir olup, denizin altına doğru kaydıklarını tarihi kayıtlar 

göstermektedir. Tarihin ilk çağlarından bu yana sayısız deprem felaketine uğramış 

bulunan ülkede, yalnızca cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçen zaman içinde 

can ve mal kaybına neden olan 40’dan fazla deprem olmuş, bu depremlerde 100.000 

dolayında can kaybı meydana gelmiş, 450.000’den fazla yapı da yıkılmış ve ağır hasara 

uğramıştır. (Pampal, 2000:54) 

Ülkemizin özellikle %96’sının deprem riskiyle, ayrıca Karadeniz Bölgesi’nden 

Ege Bölgesi’ne ve İstanbul’dan İzmir’e büyük kentlerde, her yağış sonrasında pek çok 

alanın heyelan, su baskını, çığ düşmesi vb. gibi doğal afetler ile karşı karşıya kalması 

nedeniyle, toplumumuzun her şeyden önce afetler konusunda ciddi olarak 

bilgilendirilmesi ve bu afetlere karşı hazırlıklı duruma getirilmesi bir zorunluluk olarak 

ön plana çıkmaktadır. Bunun için de ülkemizde kamuoyu duyarlılığı oluşturma, afetlere 

hazırlık önlemleri ve afet sırası davranışları ile ilgili genel bilgilendirme, uyarı 

sistemleri kurma ve geliştirme, sivil örgütlenme, medyanın kullanımı ve kamu yararı 
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gözetmeyen uygulamalara karşı denetleme ve alınacak cezai yaptırımlar yanı sıra, 

halkta “afet kültürü” oluşturmak son derece önemlidir. 

Deprem, sıcak, soğuk, yağmur, kar, rüzgar gibi bir doğa olayıdır. Bunlardan tek 

farkı, ne zaman olacağı tam olarak bilinemeyen ve seyrek aralıklarla gerçekleşen bir 

doğa olayı olmasıdır. Diğer doğa olaylarına karşı nasıl önlemler alınabiliyorsa, 

depremlerden korunmak için önlemler alınması da olanaklıdır. Bunun için öncelikle, 

yerleşim yeri kararlarının alınmasında yer bilimsel verilerin göz önünde tutulması 

gerekmektedir. Oturulan yapının depreme karşı dayanıklılığı sorgulanması gereken 

önemli bir konudur. Yapıları depreme karşı güvenli hale getirmenin maliyeti çok 

yüksek değildir. Yapıların bilimsel yöntemlere uygun biçimde yapılmaları gerekir. 

Yapıların kaç katlı yapıldıkları değil, nasıl tasarlandıkları ve yapıldıkları önem taşır. 

Yakın yaşam çevresinde de yerel topluluklar ve bireyler tarafından alınması olanaklı ve 

gerekli önlemler vardır. Komşular ve aileler kendi aralarında ve içlerinde, yaşadıkları 

çevrenin özelliklerine göre, hazırlıklı olmak için deprem öncesi, sırası ve sonrasında 

yapabilecekleri etkinlik türlerini belirlemeli, gerekiyorsa bunları çocuklarından ve okul-

aile etkinlikleri yoluyla öğrenmelidirler.  

Türkiye’de 1940’lı yıllarda başlayarak yaşanan hızlı nüfus yığılmaları, kentlerin 

gelişigüzel büyümesine, doğanın ve tarihsel mirasın önemli ölçülerde kaybedilmesine, 

değerli tarım alanlarının, orman, kıyı ve su havzalarının, sel yatakları, dolgu alanlar, ya 

da heyelan bölgelerinin yapılaşma baskısı altında kalmasına yol açmıştır. Yapılaşma, 

kamu tarafından denetlenememiş, kaçak yapılaşma biçimleri ise görmezden gelinerek 

bunların yeterli niteliklere sahip oldukları varsayılarak kararlar alınmış ve ‘af yasaları’ 

çıkarılmıştır. Bu tutum, olası tehlikeler karşısında kentlerde yığılan insan ve ekonomik 

değerlerin, güvensiz ortamlarda ve niteliksiz bir yapı stoku içinde yüksek riskler 

üstlenmeleri sonucunu getirmiştir. Yapı ölçeğinde ise, ek imar hakları tanınarak 

tasarlanandan fazla kat ve yüzölçümü elde edilmesi, taşıyıcı sistemlerde gelişigüzel 

değişiklikler yapılması sakıncalı görülmemiştir. Bu davranışlara, ruhsatlı stokta bile 

görülen malzeme ve işçilik yetersizliklerinin de eklenmesiyle güvenlikten uzak, 

mimarlık teknik ve kültürü açısından yetersiz ve çirkin bir büyük yapı stoku oluşmuştur. 

(UDK Strateji Raporu, 2002) 

Afet yönetim süreci, “kurtarma ve ilk yardım”, “iyileştirme”, “yeniden inşa”, 

“risk azaltma” ve “afete karşı hazırlık” olmak üzere beş aşamadan oluşmaktadır. Her 



 

 

74

aşamanın içerdiği faaliyetler birbirinden bağımsız ve ilişkisiz olmayıp, “afet riskinin 

azaltılması” gibi tek amaca yönelik birbirini besleyen alt parçalardan oluşan bütüncül 

bir yapıyı tanımlamaktadır. Bu yapının amacı, süreç içerisinde afetlerin doğuracağı can 

ve mal kaybının azaltılmasıdır. Bu yapının kurulması amaca yönelik kurumsallaşmayı 

ve kurumlar arasındaki ilişkileri, afet organizasyonunu, afet bilincinin arttırılmasını, bu 

anlamda da sürecin planlanmasını gerektirmektedir. Oluşturulacak bu yapıyı, ülkenin 

ekonomik, sosyal ve yönetsel sistemlerinden bağımsız düşünmek veya kurgulamak 

olanaksızdır. Bu nedenle, afet yönetiminin kurgulanmasında, kurumsal yapının 

oturtulmasında her ülkenin kendine özgü koşullarının dikkate alınması zorunludur. 

(Şengezer, 2002:37) 

Afet öncesi hazırlıklara ağırlık veren bir toplum, aynı zamanda eğitim gören bir 

toplumdur. Bu eğitim ve hazırlık yalnızca afetle karşılaşıldıktan sonraki dönemler için 

değil, afet öncesi olağan dönemler boyunca sürdürülecek çalışma ve uygulamaları 

yönlendirmek için zorunlu olduğu anlayışının yerleşmesi gereği vardır. Plan, çevre ve 

yapılaşma konularında toplumun yeni duyarlılıklara kavuşturulması çok yönlü çabalar 

gerektirir. Afet sonrası dönemler için yeterli bir eğitim ve donanım sahibi olunmadığı 

yaşanan depremlerle kanıtlanmış oldu. Afet öncesinde yeterli eğitim plan, program ve 

provalarını yapanlar, afetin hemen sonrasında “maliyeti ne olursa olsun ivedi 

“kurtarma”yı, orta dönemde “kalan değerleri koruma”yı, uzun dönemde ise “en verimli 

yatırımlarla eskisinden daha üstün standartlara erişme” hedeflerini nasıl örgütleyeceğini 

bilecektir. Bu örgütlenmenin de temeli yine afet öncesinde, öncelikle birbirinden 

bağımsız duran “düşünce”, “yaptırım” ve “kaynak” gücüne sahip tarafları (üniversite, 

merkezi yönetim/bakanlıklar, özel kesim) koordine edebilecek, bunları eşgüdüm altında 

tutarak somut sonuçları alabilecek yeteneğin kurgulanmasıdır. Bu bir eğitim ve bilgi 

işidir. Kurullarımızın ve yönetimlerimizin bu eğitimi görmüş bireylerle donatılması 

öncelik taşımaktadır. (Balamir, 2000:121) 

I. Türkiye’de Depreme Hazırlıklı Olma Açısından Sorunlar 

Türkiye’de deprem zararlarının aşırı olmasının başlıca nedeni, gerek imar ve yer 

seçimi kararlarında, gerekse yapılaşma işlerinde, planlama-projelendirme ve 

uygulamanın yetersiz olması ve denetimlerden uzak kalmasıdır. Oysa, deprem 

zararlarının azaltılmasında en etkili rolü oynayacak önlemler, yapılar, kentsel alanlar ve 



 

 

75

yerleşme bütünü ölçeğinde başvurulacak değerlendirmelere dayalı imar kararları 

içeriğinde yer alır ve bu yolla uygulama bulur. Gerek yerleşime yeni açılan alanlarda, 

gerekse yerleşilmiş alanlarda deprem zararlarını azaltma amaçlı çalışma biçimlerinin 

hemen hepsi doğrudan imar etkinlikleri ve mevzuatı kapsamındadır. Bu nedenle deprem 

zararlarını azaltmak üzere, kentsel risk belirleme ve risk yönetimi konularında teknik 

yöntemlerin geliştirilmesi, bunların imar sistemi ile bütünleştirilmesi ve ilgili mevzuatta 

kapsamlı değişiklikler yapılması gerekmektedir. (UDK Raporu, 2002) 

A. Sosyo-Ekonomik Yapıdan Kaynaklanan Sorunlar 

İkibinli yılların dünyasının; endüstri toplumundan bilgi toplumuna, işgücü 

ağırlıklı ekonomiden ileri teknoloji ağırlıklı ekonomiye, ulusal ağırlıklı ekonomiden 

dünya ekonomisine, merkezi ağırlıklı yönetimden yerel yönetime, temsili demokrasiden 

daha katılımcı demokrasiye, devlet karşısında bireyin haklarının daha önemli hale 

gelmesine doğru bir yönelim yaşadığı gözlenmektedir. Türkiye de bu eğilimlerin etki 

alanı dışında kalamayacaktır.  

Bütün dünyada, ikibinli yıllara doğru, toplumların yapılarında ortaya çıkan bu 

gelişmelerin odak noktasını kentler oluşturmaktadır. Demokrasinin yeniden kurulması 

ya da geliştirilmesi yoğun bir şekilde tartışılmaktadır. Hangi sistemi benimserse 

benimsesin, katı merkeziyetçilikle yönetilen ülkelerde, toplumun refahının arttırılması 

ve demokrasinin yaygınlaştırılmasında, önemli yapısal sorunlarla karşılaşılmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerde kalkınma, önemli ölçüde, halkın yönetime katılımı ve yerel 

kaynakların harekete geçirilmesi ile gerçekleşmiştir. Bu ülkelerde, yerel yönetimlerin 

birçok açıdan, özellikle demokrasinin yaygınlaştırılması, yerel kaynakların harekete 

geçirilmesi, hizmet önceliklerinin belirlenmesi ve hizmet maliyetinin düşürülmesi 

açılarından, merkezi yönetime üstünlüğü kabul edilmektedir. (Ünlü, 1993:100) 

Sosyo-ekonomik düzeyi yüksek toplumlar insana ve insan yaşamına daha çok 

önem verdiklerinden yaşamın sürdürülebilirliği için gerekli her türlü önlemi 

almaktadırlar. Özellikle yapılaşma konularında toplum belli bir bilinç düzeyine 

ulaştığından kural dışı kaçak bir yapılaşmaya ya da standart dışı malzeme kullanımına 

yönelim yok denecek boyutlardadır. Çünkü bu tür ülkelerde yasa ve yönetmelikler 

gereği gibi uygulanmakta denetlemeler uygun bir biçimde yapılmakta ve yasa dışı 

uygulamalar cezalandırılmaktadır. 
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B. Eğitim Eksikliğinden Kaynaklanan Sorunlar 

Toplumu oluşturan her kesim deprem zararlarının azaltılması ve depremlerden 

korunma gibi konularda top yekun eğitimden geçirilmelidir. Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerde yurttaşların depremler konusunda yeterli bilinç düzeyine ulaşmadıkları 

bilinen bir gerçektir. (Tankut, 1996:336) 

Tehlikeli doğa olaylarından biri olan depremlerin, toplum genelinde göz ardı 

edilmesi, yaşanan acı deneyimlerin çok kısa sürelerde unutulup bellekten silinmesi 

eğilimleri Türkiye’de egemen bir özelliktir. Depremler sonrasında, toplumda afet 

zararlarını azaltma ve hazırlıklı olma konularına büyük ilgi oluşmakta, ancak bu ilgi 

zaman içerisinde hızla kaybedilmektedir. Deprem zararlarını azaltabilmek için bu 

tutumun değiştirilmesi, hazırlıklı olmaya ağırlık veren farklı bir kültürün 

yaygınlaştırılması, eğitim ve örgütlenme çalışmalarının sürdürülebilir nitelikte olması, 

Türkiye‘de birincil önemde bir toplumsal proje olarak tanımlanmak zorundadır. Bu 

proje, uzun dönemli ve çok yönlü çabalar gerektirmektedir .(UDK Raporu, 2002:63) 

Uzun vadede deprem zararlarının azaltılması için önlemler alınması ve olası 

depremlere hazırlıklı olmanın gereği ortadadır. Erzincan ve Dinar’da yapılan 

çalışmalarda ilginç bulgular ortaya çıkmıştır. Özetle, Erzincan ve Dinar Depremi’ni 

yaşayan yetişkinlerin büyük bir çoğunluğu deprem zararlarının azaltılabileceğine 

inanmaktadırlar. Ayrıca, birincil değerlendirme olarak ele alabileceğimiz, yaşadıkları 

bölgenin deprem riski altında olduğuna ve yakın bir gelecekte tekrardan bir deprem 

tehlikesi olabileceğini düşünmektedirler. (Karancı, 1999:57) 

Uzun vadede halk katılımını sağlayabilmek için korku ve kaygının belirli bir 

düzeyde kalabilmesini sağlamak, bunun için ise medyanın bu konuyu gündemde tutması 

ve çeşitli halk bilinçlendirme programlarının sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Kontrol duygusunun geliştirilmesinin bir yolu depremlere hazırlık konusunda verilecek 

eğitim programlarıdır. Deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında yapılması 

gerekenler katılımcı yetişkin eğitimi ilkeleri kullanılarak geliştirilecek eğitim modelleri 

ile yaygınlaştırılmalıdır. (Karancı, 1999:58) 

Depremlere hazırlıklı olabilmek için birey ve aile düzeyinden başlayarak, yerel 

ve merkezi düzeyde ve hatta uluslararası düzeyde yapılması gerekenler bulunmaktadır. 

Depremler doğa olaylarıdır. Ancak, depremlerin afete dönüşmelerinde mevcut 

toplumsal ve fiziksel yapılar rol oynamaktadır. Dolayısıyla, ancak farklı sektörler ve 
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bilim dallarından katılım ile ülkemizin afetlere hazırlıklı olabilmesi ve zararları en aza 

indirebilmesi mümkündür. (Karancı, 1999:58) 

Her türlü eğitim binalarının depreme dayanıklı yapılması ancak depreme 

dayanıklı “yeni yapı” anlayışının hakim kılınmasıyla mümkündür. Depreme karşı 

eğitsel bir strateji ve politikanın oluşturulması depreme karşı  halkın bilinçlendirilmesi 

belli bir  eğitim stratejisi ve politikası gerektirir. Bu stratejiler ve politikalar kısa, orta ve 

uzun vadeli olarak oluşturulmalıdır. Eğitim kurumlarında zaman zaman deprem 

tatbikatlarının yaptırılması, eğitimde teori-uygulama dengesinin kurulması çok 

önemlidir. (Kumandaş, 2000:32-33) 

Gerek acil durum ortamında yapılması gerekenler, gerekse zarar azaltıcı 

önlemleri alarak depremlere hazırlıklı olma ve risk yönetiminde deneyim kazanma 

konuları, her konumdaki yurttaşların bilgisi ve dikkati içine çekilebilmelidir. Bu 

nedenle topluluk ve bireylere, toplumun her kesitinden ulaşılabilmesi gerekir. Bu 

amaçla genel medya, çalışma ortamı ve iş çevreleri, bireysel ilgi alanları (hobiler) ve 

spor, her türlü iletişim ortamları, halk eğitim merkezleri, ibadet merkezleri gibi 

insanların bir araya geldiği yerler, hatta kahvehaneler vb. yerler aracılığıyla, her 

kanaldan yurttaşa erişilmesi önemsenmesi gereken bir temel ilkedir. (UDK Raporu, 

2002:64) 

Bakanlıklar ya da Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü gibi merkezi yönetim 

birimlerince eşgüdümü sağlanacak görsel-işitsel kampanyalarda (üniversiteler, meslek 

kuruluşları, medya kuruluşları, özel kuruluşlar gibi) pek çok ilgilinin rol alması 

olanaklıdır. Bu tür kampanyaların düzenli aralıklarla sürdürülmesi, toplumun farklı 

kesimlerini ayrı ayrı hedeflemesi düşünülmelidir. Bu tür kampanyalarda üzerinde 

durulması gerekenler, yaşam çevresinde karşılaşılan riskleri tanıtma, risklerden kaçınma 

ya da bunları azaltacak yöntemleri öğretme, sigorta sistemlerine katılımı özendirme; 

daha güvenli yaşam-iş çevrelerinin nasıl yaratılabileceğine ilişkin örnekler gösterme; 

yurttaşlara hakları ve sorumluluklarına ilişkin konularda bilgilendirme girişimleri 

olmalıdır. 

Ülkemizde bugün halk eğitimi görevlerinin önemli bir kısmı, Sivil Savunma 

Müdürlükleri tarafından belirlenen “Sivil Savunma Yükümlüleri”ne verilmektedir. 

Ancak, mevcut uygulamada yükümlüler gönüllü kişiler arasından seçilmemekte ve 

eğitim yalnızca acil dönemde önem kazanan konuları kapsamaktadır. Sivil Savunma 
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Müdürlüklerinin yürüttükleri bu uygulamanın yükümlülükten çıkarılıp, sivil toplum 

örgütleri üyelerine ve halktan gönüllülere verilecek şekilde değiştirilmesi ve eğitim 

kapsamının genişletilerek risk belirleme ve zarar azaltma eylemleri konularını da 

kapsaması, verilen eğitimin etkinliğini artıracaktır Yerel düzeyde etkin eğitim 

kampanyaları için ise, Halk Eğitim Merkezleri’nde açılacak kurslarla halkın farklı 

kesimlerine ulaşabilecek ve eğitebilecek eğiticilere gereksinme vardır. Böyle bir 

uygulama, hem yerel kaynakları güçlendirecek, hem de yerel şartları ve kültürü bilen 

kişilerce verilecek olan eğitimin daha etkili olmasını sağlayacaktır. (UDK Raporu, 

2002:65) 

Yerel düzeyde ilk ve orta öğretim ve Halk Eğitim Merkezleri öğretmenleri, 

valilik birimleri, belediyeler, sivil toplum örgütleri, özel sektör görevlileri, medya 

çalışanları eğitici olarak görev alabilirler. Bu kişilerin, özel olarak hazırlanacak eğitici el 

kitapları kullanılarak eğitici olarak yetiştirilmeleri ve daha sonra onların toplumun farklı 

kesimlerine ulaşmalarını sağlamak üzere kurgulanan bir eğitim modeli uygulanabilir. 

Eğitici eğitimi tamamlandıktan sonra yerel eğiticilerin, bu eğitimi halkın farklı 

kesimlerine götürebilmeleri için düzenlemeler yapılması gerekir. Bu düzenlemede 

Valilik, eşgüdüm işlevini üstlenmelidir. İlk ve orta öğretim öğrencileri ve halk eğitim 

merkezi öğrencileri için yürütülecek çalışmalar İl Milli Eğitim, Sivil Savunma ve 

Bayındırlık Müdürlükleri’nin ortaklaşa çalışmaları ile gerçekleştirilebilir. Bu 

çalışmalarda belediyeler, sivil toplum örgütleri ve ilgili meslek odaları ile işbirliği 

yapılması da önemlidir. Eğitim ve bilinçlenme çalışmaları kapsamında görev yapacak 

eğiticilere ve eğitim programına katılanlara sertifikalar verilmesi eğitimin sürdürülmesi 

için motivasyon yaratabilir. 

Deprem ve toplum hazırlılığı konularının düzenli ders içerikleri olarak 

geliştirilmesi ve farklı düzeylerde tekrarlanarak ilk ve orta eğitimin de kapsanması ile 

tüm yurttaşların genç yaşta bu doğa olayının her yönüyle bilgilendirilmeleri sağlanacak 

ve uzun dönem için en değerli yatırım olacaktır. Bu konuların hem ayrı ve zorunlu bir 

özel ders olarak, hem de öğretim programlarındaki farklı derslerin kendi açılarından 

içerik geliştirmeleri sağlanarak işlenmesi yerinde görülmelidir.  

Tüm eğitim içeriğinde anlaşılabilirlik ve ilgi çekebilme özellikleri ağırlık 

taşımalı, özel eğitim araç-gereçleri tasarlanmalı, anlatım görsel belgelerle 

desteklenmelidir. Eğitimin içeriği ve öğretim araç-gereçleri geliştirilirken farklı 
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disiplinlerden bir ekibin birlikte çalışması, içerikte kültürel uygunluk ve yöntemde 

doğru tekniklerin belirlenmesini sağlayacaktır. İlk ve orta öğrenimde olduğu kadar, 

yetişkinlerin eğitiminde de araç-gereç ve içeriğin hazırlanmasında depremin doğru 

algılanması ve çaresizlik düşüncesine yol açmayacak vurguların yapılması gerekir. 

Burada temel bilgi ve mesajların aşağıdakileri kapsamasına özen gösterilmelidir: .(UDK 

Raporu, 2002:66) 

Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde yurttaşların afetler konusunda yeterli 

bilinç düzeyine ulaşmış olmadıkları bilinen bir gerçektir. Bu eksikliğin giderilmesini 

amaçlayan eğitim çalışmaları kapsamında, afetler ile ilgili temel bilgilerin okul öncesi 

dönemden başlamak üzere, tüm eğitim müfredatına konulması; devlet ve özel radyo ve 

televizyonların belli yayın sürelerinin afetlerin ele alındığı bilimsel yayınlara tahsis 

edilmesi ve halk kitlelerinin eğitildiği halk eğitimi merkezlerinin programlarına afetlerin 

alınması gibi çok yönlü stratejiler geliştirilmelidir. Eğitim çalışmalarında hedef 

toplumda afet kültürünü yerleştirmek olmalıdır. 

C. Sivil Toplum Kuruluşları, Özel Sektör ve Örgütlenme Açısından 

Sorunlar  

Kurtarma, sağlık, insani yardım gibi farklı sektörlerde uzmanlaşan sivil toplum 

kuruluşları, 1999 depremleri sonrasında acil yardım ve iyileştirme konularında önemli 

yararlıklar göstermişlerdir. Ancak bu kuruluşların da zarar azaltma etkinliklerinde 

bulunmaları, kendi ilgi alanlarında yurt içinde ve uluslararası düzeylerde projeler 

geliştirme ve uygulamaları olanaklıdır. Sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesi ve 

çalışmalarında süreklilikler sağlanması ise, yerel toplum kuruluşlarından farklı olarak, 

öncelikle merkezi yönetim tarafından üstlenilmelidir. Bu kuruluşların sektörlerine göre, 

ilgili başka kuruluşlarla birlikte, ulusal iletişim ve bilgi ağlarında yer almaları, bu yolla 

çeşitli projeler geliştirmeleri, gerektikçe o sektördeki ilgili tüm tarafları bir araya 

getirecek toplantılar düzenlenmesi gibi çalışmalar, süreklilikler sağlamak amacıyla 

merkezi yönetim tarafından desteklenmelidir. Bu tür bir koordinasyon görevini Acil 

Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü üstlenebilmelidir. 

Afet yönetimi ile ilgili yeni yaklaşımlara bakıldığında gelişmiş ülkelerle daha az 

gelişmiş ülkeler arasında bazı farklar olduğu görülmektedir. Afet yönetimine ilişkin 

gelişmiş ülkelerde hızlı bir uzmanlık ve teknoloji yoğunluğu görülürken, daha az 
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gelişmiş ülkelerde ise bu artış sivil toplum örgütlerinin sayısındadır. (Sylves-Waugh, Jr, 

1996:358) 

Depremlere hazırlıklı olmada yerel toplulukların ve kendiliğinden oluşan toplum 

örgütlenmelerinin katkıları her ülkede önemsenmektedir. Türkiye’de de 1999 

depremlerin sonrasında ‘Sivil Toplum Kuruluşları’nın büyük katkılar sağlayabildikleri 

kanıtlamıştır. Bu potansiyelin zarar azaltma amaçlarına yönelik olarak da örgütlenmesi, 

tüm yardım ve etkinliklerin merkezi yönetimlerden beklenmesi alışkanlıklarının 

aşılmasında, küçümsenmemesi gereken bir yöntemdir. (UDK Raporu, 2002:67) 

Marmara Bölgesi’ndeki 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999’daki iki depremden sonra 

birçok yeni sivil toplum kuruluşu kurulmuştur, mevcut olanlar da aktif hale gelmiş ve 

çalışma kapasitelerini uluslararası gelişim ajansları ve yabancı sivil toplum kuruşları ile 

işbirliği yaparak geliştirmişlerdir. Sivil derneklerin, devlet vakıflarının, genel 

müdürlüklerin ve uzmanlaşmış derneklerin etkinliklerini tek çatı altında toplamak için, 

Deprem Sivil Koordinasyon’u kurulmuştur. Bu dernek, insanların ihtiyaçlarıyla, bu 

ihtiyaçlara uygun kaynakların yaratılmasında, arabulucu rolünü üstlenmiştir. Ayrıca, bu 

koordinasyon derneği, hükümet kurumlarının, yerel yönetimlerin, STK’ların ve sivil 

inisiyatiflerin yapısı ve operasyonlarına ilişkin tüm verileri toplayarak, veriyi 

gereksinim duyan kurumlara dağıtmıştır. Bu koordinasyon, çok etkili bir şekilde 

çalışmıştır. 

Rehabilitasyon aşamasında ise, depremin negatif etkilerini silmek, dayanışma ve 

yardım sağlamak için birçok yerde depremzede dernekleri kurulmuştur. Travma bakımı, 

birlikte mücadele, sorunların ortak çözümü, el sanatları ile gelir sağlama, vs. gibi 

konularda destek vermişlerdir. 

Türkiye’de yaklaşık 4500 vakıf, 72800 dernek ve diğer organizasyonlar 

(profesyonel kurumlar, ticari sendikalar,işçi sendikaları ve kooperatifler) bulunmaktadır. 

Bunların çoğu 1980 sonrasında, özelliklede son yıllarda kurulmuşlardır. 1990’lı yıllar, 

Türkiye’de sivil toplum kuruluşlarının hızlı geliştiği bir dönem olmuştur.  

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nden sonra hükümet dışı örgütlerin 

sayılılarında önemli bir artış gözlenmiştir. Depremden sonra yaklaşık 2000 sivil toplum 

kuruluşu (NGO) ortaya çıkmıştır. Şüphesiz bu sivil toplum kuruluşlarının bazıları 

depremden sonra çok yararlı görevler yapmakla birlikte bazıları bu konuda gerekenleri 

yapmadıkları için “şarlatanlar” olarak betimlenmişlerdir. Türk hukuk sistemine göre 
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sivil toplum kuruluşları, yaptıkları yardım harcamalarına ilişkin hükümetten para talep 

edebilmektedirler. Bu durum, sivil toplum kuruluşlarının neden depreme hazırlıkla ilgili 

çalışmalardan daha çok yardım faaliyetlerine öncelik verdiklerini açıklamak için önemli 

bir ipucu olabilir. (World Disaster Report, 2002:117) 

Zarar azaltma girişimlerinde, özellikle ‘Yerel Toplum Kuruluşları’ çok yönlü 

katkılarda bulunabilirler. Mahallelerde oluşturulacak gönüllü kurullar, olası 

depremlerde mahallelerin ne gibi riskler altında olduğunu inceleyerek, yapılaşma ve 

çevre kullanımına ilişkin pek çok uyumsuz davranış örneğinin ortaya çıkarılmasında, 

yerel toplumun dikkatine sunulmasında ve bunların giderilmesinde, hiçbir resmi 

müdahaleye gerek kalmaksızın birincil rol oynayabilirler. Ayrıca, deprem sonrasında ilk 

yardım ve kurtarma konularında planlar yapıp bu konuda bilgi ve belirli düzeylerde 

beceriler kazandırmaya yönelik eğitim programları düzenleyebilirler; bunlara 

katılabilirler. Bu tür oluşumların cesaretlendirilerek, örnekler gösterilerek ve kimi 

maddi destekler sağlanarak yaygınlaştırılması, hazırlıklı bir kentsel toplum kültürü 

gelişmesinde en önemli adımdır. Bu nedenle ‘Mahalle Afet Yönetimi’ türündeki 

girişimlerin geliştirdikleri projelere yerel yönetimlerce öncelikler verilmesi, bu 

oluşumların mahalle muhtarlıklarınca tanınarak yerel yönetimlerin çeşitli etkinliklerinde 

temsil hakları kullanmaları ve yerel yatırım kararlarına katılmaları sağlanmalıdır. Bu 

yaklaşımın, giderek mekansal temsiliyete dayalı demokratik işleyişler getirmesi 

beklenmelidir. 

Sivil toplum kuruluşlarının çoğu, üyelerinin desteğiyle zaman ve kaynak 

açısından gönüllü olarak yürütülmektedir. Üyelerin çoğunun işleri bulunmakta ve Sivil 

Toplum aktivitelerine gönüllü olarak katılmaktadırlar. Başarılı bir inisiyatif, profesyonel 

anlamda girdi ve kapsam gerektirmektedir. Sürdürülebilirliği içinde bu kaynaklar 

anahtar faktörlerdir. Bu yüzden, uygun kaynakların kullanımı ve yönetimi, afet 

yönetiminde Sivil Toplum Kuruşlarının sürdürülebilirliği için anahtar faktörlerdir.  

Marmara depreminden sonraki dönemde, bu kuruluşların bazıları afet sırasında 

hızla çoğalmış, bazıları ise etkinliklerinin azalmasıyla çalışan sayısını düşürmüş veya 

çalışanlar arasındaki fikir ayrılıklarından dolayı bölünmüştür. Bunlara rağmen sivil 

toplum kuruluşları, deprem afetinin, acil durum müdahale ve iyileştirme sürecindeki 

yeterliliklerini arttırmışlardır. 
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Bu organizasyonların tümü, İstanbul’da gerçekleşmesi yakın olan depreme 

hazırlanmak için kaybedecek vaktin olmadığını söylemektedirler. Aslında, çok sayıda 

arama ve kurtarma kuruluşu bulunmaktadır. Bunların bazıları, yaklaşan depreme 

hazırlıklı olmayı amaçlayan, mahalle-esaslı öz-verili afet yönetim organizasyonlarıdır. İl 

ve belediye düzeyindeki kamu otoriteleri ise,  depremden etkilenen bölgelerde mücadele 

ve müdahale konusunda deneyim sahibi olmuş olan bu kurumları, kendi afet yönetim 

sistemlerinin kapsamına almayı hedeflemektedirler. 

Afet yönetimi detaylı olarak incelendiğinde, fark edilir sayıda Arama ve 

Kurtarma Operasyonlarından sorumlu Sivil Toplulukların olduğu anlaşılmıştır. İtfaiye, 

sivil savunma, askeriye vs. gibi hükümet organizasyonları ile Arama ve Kurtarma  

Operasyonlarından sorumlu Sivil Toplum Kuruluşlarının operasyonları çakışmaktadır. 

Kamu otoriteleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarının rolleri, Arama ve Kurtarmanın daha 

etkili olabilmesi için açıkça belirlenmelidir. 

Zarar azaltmaya yönelik çalışmalardaki en önemli konulardan biri toplum 

bilincinin arttırılmasıdır. Başarılı bir zarar azaltma programını yürütebilmek için 

toplumun bireyleri doğal ve teknolojik afetlerin etkilerinin ve oluşturacakları risklerin 

azaltılabileceği gerçeğini anlamalıdır.(Sözen vd., 2001:7-4) 

Toplumu oluşturan her kesim afet zararlarının azaltılması ve afetlerden korunma 

konularında top yekun eğitimden geçirilmelidir. Afetlere karşı etkin mücadele 

stratejilerinin geliştirilmesi gerek insan yaşamının gerekse toplumsal yaşamın sürekliliği 

açısından yadsınamaz bir önem taşımaktadır. Söz konusu stratejilerin geliştirilebilmesi, 

ancak, afet olgusuna öncesi ve sonrasıyla bir bütün olarak bakılması ile olanaklıdır. 

Aksi takdirde, özellikle ülkemizde merkezi ve yerel yönetimlerin yıllardır yaptıkları 

gibi, afetlerle mücadelenin afetin meydana gelmesinden hemen sonra başlayıp 

kamuoyunun afete duyarlılığının azalmaya başlaması ile sona eren kısa vadeli, yüzeysel 

çözümler üretmekle sınırlı kalması uzun vadede daha fazla can ve mal kaybına neden 

olacak yeni afetlere davetiye çıkarmaktan başka sonuç doğurmayacaktır. (Yılmaz, 

2002:219) 

Halk depreme karşı alınacak önlemler ve depremden korunma konusunda 

bilinçlendirilmelidir. Depreme karşı alınacak önlemlerin etkili olması deprem 

bölgesinde yaşayan halkın deprem konusunda bilinçlendirilmesiyle mümkündür. Her 

şey yasa ve yönetmeliklerle yaptırılamaz. İnsanları depreme karşı alınacak önlemler ve 
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depremden korunma konusunda işin içine katmak için “ikna etme” ve “benimsetme” 

mutlaka gereklidir. Bu da ancak insanları bu konuda bilinçlendirecek bir eğitimle 

olanaklıdır. Bunun için özellikle kitle iletişim araçları kullanılmalıdır. (Kumandaş, 

2000: 34) 

Afet durumlarında yardım ve de güvenilir müdahale araçlarının ülke çapında 

oluşturulması ve bunlara işlerlik kazandırılması, güçlü bir siyasal irade, yeterli ölçüde 

kaynak, iyi bir eğitim ve bilgi gerektiren çok uzun vadeli bir çabanın ürünüdür. Yasal 

anlamda hazırlık afet yönetim faaliyetlerini gerçekleştirmede hiçbir zaman tek başına 

yeterli olamamaktadır. Yasallık ve hizmette yerellik (subsidiarity) ilkelerine saygı 

duymak ve bu şekilde hareket etmek bu eylemlerin(afet yönetimi) gerçekleşmesindeki 

ana etmenlerdir. Önceliklerin belirlenmesi engelleyici önlemler ve plana göre siyasal 

otoritelere bağlıdır. Bu durum ülkenin bir kısmı ya da tümünü tehdit eden ana risklerin 

belirlenmesi, müdahale ve koruma açısından erişilebilir kaynakların belirlenmesi ve 

jeopolitik özelliklerle beraber diğer parametrelerin de evrimi dikkate alınarak 

oluşturulmalıdır. (Disaster Management Guide, 1994:29) 

II. Türkiye’de Depremlere İlişkin Kurumsal Yapı 

Depremler ve benzeri afetlerle ilgili temel sorumluluk Bayındırlık ve İskan 

Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’ndadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş 

amaçlarından birisi de deprem araştırma ve afet hizmetlerini yürütmektir. Bu görevlerin 

yürütülmesi amacıyla bakanlık bünyesinde “Afet İşleri Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. 

(Çoker, 2001:3) 

Yurt düzeyinde sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve bu konuda eşgüdümü 

sağlamak görevi İçişleri Bakanlığı’na aittir. Bu çerçevede, her türlü silahsız koruyucu 

ve kurtarıcı önlemleri, acil kurtarma ve ilk yardım çalışmalarını planlamak ve yürütmek 

görevi de İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş bulunan “Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü”ne verilmiştir. 

Bunların yanı sıra, merkezi örgütlenme düzeyinde Afetler Merkez Koordinasyon 

Kurulu, Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakanlık 

Kriz Yönetim Merkezi, Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu ve çeşitli bakanlıklar 

bulunmaktadır. Bu kurulların çoğu adından da anlaşılacağı üzere deprem öncesi 
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hazırlıklı olma çalışmaları yapmak yerine daha çok deprem sırasında ve sonrasında 

yardımların dağıtılması ve planlama gibi konularla ilgilenmektedir. 

Çalışmamızın içeriği açısından bu kurulların kuruluş yasaları, görevleri ve 

çalışma esasları kısaca ele alınmıştır. Depreme hazırlıklı olma ile ilgili özellikle kaçak 

yapılaşma, imar afları, depreme dayanıksız konut yapımı öncelikle Bayındırlık 

Bakanlığı ve yerel düzeyde vali ve belediye başkanlarının sorumlulukları altında 

bulunmaktadır. Bu anlamda hazırlıklı olma ve deprem zararlarının azaltılması 

konusunda yerel düzeyde örgütlenmelerin teknik eleman, akçal yardımlar açısından 

desteklenmesi gerekmektedir. Öte yandan halkın bu konularda bilinçlenmesine yardımcı 

olması bakımından Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Sivil Savunma Genel 

Müdürlüğü’nün görev ve çalışma alanları yeniden gözden geçirilebilir. Üniversitelerin 

de katkısı ile halkı deprem ve zararları konusunda bilgilendirebilmek ve hazırlık 

bilincinin oluşumuna katkıda bulunmak olanaklıdır. 

Depreme hazırlıkla ilgili olarak egemen olan strateji, “yara sarma” stratejisidir. 

Ancak uygulanması gereken asıl strateji, zararları azaltacak, dirençliliği artıracak bir top 

yekun hazırlık ve “yara almama” stratejisi olmalıdır. Bu stratejinin benimsenmesi, 

Türkiye’de deprem öncesi dönemlere daha büyük önem, emek ve yatırım yapılması 

gerektiği kavrayışının yaygınlaştırılmasını; bunlarla ilgili mevzuat ve kurumlaşma 

değişikliklerinin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Afet Yönetimi’nin yanı sıra Risk 

Yönetimi, Kriz Planlamasının yanı sıra olasılık senaryolarına sahip planlama 

biçimlerine yönelmek ihtiyacı vardır. (Balamir, 2000a:44) 

Türkiye’de doğal afet ve depremle ilgili kurumların, gerek kendi içindeki 

etkinlikler, gerekse aralarındaki işbirliği ve dayanışma açılarından yetersizlikler taşıdığı 

ve bu kurumsal yapılanmanın büyük ölçüde deprem sonrasındaki işleri kapsadığı 

bilinmektedir. Bu duruma karşın, 1999 Depremlerinden sonra gerçekleştirilen 

düzenlemelerle (Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü: KHK/583; RG 22.11.1999; 

KHK/600, RG 14.06.2000; Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri: 

KHK/586; RG 27.12.1999; KHK/596; RG 28.04.2000; Yönetmelik: 21.07.2000, RG 

24116) söz konusu sakıncalar giderilememiş, durum daha da karmaşıklaşmıştır. (UDK 

Raporu, 2002:83) 

Türkiye, topraklarının %90’ı deprem kuşağı üzerinde bulunan ve dolayısıyla 

deprem riskine açık olan bir ülkedir. Doğal yıkım olaylarıyla karşılaşılması durumunda 



 

 

85

can ve mal kaybını azaltmaya yönelik önlemler daha çok 1959 yılında çıkarılan 7269 

sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Nedeniyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 

yardımlar Hakkında Yasa’da yer almıştır. Bu yasada doğal afetlerle ilgili 

düzenlemelerde yetkili kamusal kuruluşlar, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü’nün görev ve yetkileri, afete uğrayan yerleşimin nüfusunun başka 

yere taşınması, planlama ve konut edindirme önlemleri, Afetler Fonu’ndan yapılacak 

yardımlar gibi konular düzenlenmiştir. Ne var ki, 7269 sayılı yasada,etkili bir yapı 

denetiminin esaslarını bulmak olanağı olmadığı gibi, doğal yıkıma uğraması olası 

yerlerin risk kestirimlerine dayanan imar ve planlama çalışmaları yapılması 

zorunluluğundan da söz edilemez. Öte yandan, imar ve planlama işlerinin temel yasası 

olan 3194 sayılı İmar Yasası, doğal afetler hiç dikkate alınmadan, risk yönetimi 

kavramına yer verilmeksizin, normal yapılar için hazırlanmış bir yasadır. Oysa doğal 

yıkım olgusu ile imar ve planlama olguları arasında bağ kurmayı zorunlu gören bir yasal 

düzenlemeye gereksinme vardır. (Keleş-Mengi, 2003:71) 

17 Ağustos 1999 Marmara ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri’nde ülkenin 

uğradığı ağır can ve mal kayıplarında yanlış kentleşme ve yapılaşma politikalarının çok 

büyük payı olduğu açıkça anlaşılmıştır. Yerleşme, yapı denetimi, nüfus yoğunluğu ve 

göç gibi kentleşmeyi yakından ilgilendiren konulara ülkenin büyük bir bölümünün 

deprem kuşağı üzerinde bulunduğu hesaba katılarak yaklaşılması deprem zararlarının 

azaltılması açısından daha yararlı olabilir. 

Doğal afetlere ilgili yasal-kurumsal ve teknik çalışmalar, ülkemizin geçirdiği 

deprem ve diğer afetlerle ilgili deneyimler de göz önünde tutularak, son yirmi yıl içinde, 

daha çoğu uygulamaya dönük önemli eksiklikleri olsa da, yapılmıştır. 1999 yılındaki 

büyük depremlerden önceki yasal durum, temelinde bugün de uygulamadadır. O günkü 

duruma ek olarak, sadece zorunlu deprem sigortasını, yapı denetimine ilişkin yeni 

hükümler ve birkaç yeni kurul oluşumu göze çarpmaktadır. 

Afet yönetimi bir ilin veya bir bölgenin yönetsel sorumluluğuna bırakılamayacak 

kadar kapsamlı bir faaliyettir. Bu yüzden afet yönetimini içeren bütün unsurların 

sorumluluğu, esas olarak, afetin meydana geldiği ülkenin hükümetine aittir. Bunlar; 

afetzedelerin bakımı, acil durum operasyonlarının planlanması ve yönetimi, afet 

alanlarındaki hazırlığın sağlanması ve riskleri azaltıcı yöntemlerin belirlenmesi, 

önlemlerin alınması, risklerin azaltılması için uluslar arası yardımların yönetilmesi ve 
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koordine edilmesi, hazırlıklı olma, yardım ve rehabilitasyon gibi sorumlulukları kapsar. 

(Sarp, 1999:15) 

Doğal afetlerle ilgili temel sorumluluk, başta, iki bakanlıkta yoğunlaşmış 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, diğeri de İçişleri 

Bakanlığıdır. Öte yandan 88/12777 Sayılı Yönetmelik afet olayları ile ilgili olarak 

merkezde hangi kuruluşların görev alacaklarını ayrıntılarıyla belirtmektedir. Yönetmelik 

kapsamında başta başbakanlık olmak üzere icrai bakanlıkların tümünün afet olayları ile 

ilgili çeşitli görevleri bulunmaktadır. 

Merkezi Örgütlenme 

1. Başbakanlık ve İlgili Bakanlıklar 

Afet olayları ile ilgili tüm çalışmalarda koordinasyon ve işbirliğini sağlamakla 

sorumlu olan başbakanlık ayrıca şu görevleri yürütmektedir. Afetler Merkez 

Koordinasyon Kurulu’na gereken talimatları vermek; Afetler Merkez Koordinasyon 

Kurulu’nca çözülemeyen sorunları çözüme kavuşturmak, afet bölgesi için ihtiyaç 

duyulan malzemelerin ithaline izin vermek, afet bölgesinde hizmetlerin aksamadan 

yürütülmesini sağlamak, çeşitli yurt ve sosyal tesislerden afetzedelerin de 

yararlanabilmesi için gerekli önlemleri almak. 

İçişleri Bakanlığı’nın afetlere ilişkin görevleri Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, 

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı aracılığıyla 

yürütülmektedir. Bu kapsamda: Afet bölgesinde emniyet ve güvenliği sağlamak, 

yağmacılığı önlemek, trafik düzenini kontrol altına almak, ölüm ve kayıplarla ilgili 

nüfus hareketlerini takip etmek, toplu geçici iskan nakillerinde can ve mal güvenliğini 

sağlamak, her türlü haberleşme sistemleri ile afetzedelerin haberleşmesine yardımcı 

olmak vb. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, afetlere ilişkin görevlerini gerek bünyesinde 

bulunan Afet İşleri Genel Müdürlüğü gerekse diğer birimleri (Karayolları ve DSİ Genel 

Müdürlüğü) aracılığıyla yerine getirir. Bu görev ve faaliyetlerin bazıları şunlardır; Afet 

bölgesine acil yardım ödeneği gönderilmesi, afetlerle ilgili olarak afetin nedenleri, etki 

sahası, sonuçları, sınırları ve bölgede afet zararlarını azaltacak önlemleri belirlemeye 

dönük çalışmalar yapar ve bu çalışmaların sonuçlarını ilgili kuruluşa iletir, özel ve resmi 

binaların kesin hasar tespitlerini yaptırır, bu tespit sonuçlarını ilgili kuruluşlara duyurur, 
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oturulamaz durumda olan ve yıktırılması gereken binalara ait raporları düzenler ve 

ilgililere bildirir, afet nedeniyle bölgedeki belediyelerin altyapılarında meydana gelen 

hasarın tespitini yapar, onarımına yardımcı olur. (Yılmaz.2003:101) 

Milli Savunma Bakanlığı’nın afetler ilişkin görevleri şunlardır: 

Afet bölgesinden askere alınacak yükümlüler ile halen silah altında bulunanların 

erteleme, izin ve erken terhisine dair işlemlerin halledilmesini sağlar, afetzedelere gıda 

yardımı ve sağlık hizmetleri yönünden yardımcı olur, gerekli emirleri verir ve izler. Afet 

olaylarında askeri birlikler halkın yardımına koşan en etkin güçler olmaktadır. Çünkü, 

ülke genelinde yayılmış çeşitli birlikler araç-gereç ve özellikle insan kaynakları ile afete 

maruz bölgenin yardımına çok kısa bir zaman dilimi içinde koşabilecek şekilde 

örgütlenebilmektedir. (Geray, 1977:103) 

Yurtdışından yardım talebinde bulunulması kararının alınması üzerine ihtiyaç 

duyulan yardım malzemelerinin cins ve miktarını uluslar arası ilgili kuruluş aracılığı ile 

veya doğrudan duyurur, yurtdışından yapılacak yardımların ivedilikle Türkiye’ye 

ulaşması konusunda gerekli koordineyi sağlar. Gelen yardımların koordine edilmesi ve 

izlenmesi konularında esasların belirlenmesi çalışmalarına katılır. 

Sağlık Bakanlığının afetlere ilişkin görevleri ise kısaca şöyle sıralanabilir: 

İlk yardım ve tedavi hizmetlerinin hızlı, etkin ve ihtiyaca cevap verebilecek 

şekilde yürütülmesini sağlamak, çevre ve toplum sağlığını ilgilendiren her çeşit 

koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak, 

bulaşıcı hastalıklarla mücadele ve aşılama hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, 

yetişmiş insan gücü, tıbbi malzeme, ilaç vb. ihtiyaçların karşılanmasını sağlamak. 

Bakanlık, afet bölgesinin ülkenin her tarafı ile acil haberleşmesini sağlamak için 

gerekli önlemleri alır, afetten zarar gören haberleşme araçları, tesis ve şebekelerini 

mümkün olan en kısa sürede hizmete sokar, Afet bölgesindeki demiryollarında, hava 

alanlarında, limanlarda meydana gelen hasarları süratle giderir. 

2. Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu 

88/12777 Sayılı Yönetmelik merkezi örgütlenme kapsamında icrai bakanlıkların 

temsilcilerinden oluşan ve genel hayata etkili afetlerde merkezi planlama ve 

koordinasyon hizmetlerini yürüten bir “Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu” 

öngörmektedir. 
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Kurul, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müsteşarının başkanlığında; Milli 

Savunma Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, 

Ulaştırma Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre 

ve Orman Bakanlığı Müsteşarları ile Kızılay Derneği Genel Başkanı ya da Genel 

Müdüründen oluşmaktadır. Genel Kurmay Başkanlığının görev ve sorumlulukları ile 

ilgili konularda Kurula Genel Kurmay Başkanlığı temsilcisi de katılır. (Sivil Savunma 

İle İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmelikler, 1. Kitap, 1994:323) 

Yönetmeliğin 51/b maddesinde sıralanan kurulun görevlerinin başlıcaları 

şunlardır: 

Başbakanlıktan alacağı talimatların uygulanmasını sağlamak; 

Dış ve iç yardımlarla ilgili koordinasyonu sağlamak; 

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Başbakanlığı sürekli bilgilendirmek; 

Bakanlık, kurum ve kuruluşların afet bölgelerini takviye ve destek planları 

gereği yapmaları gereken işlemleri her aşamada izlemek, aksamalar varsa önlemler 

almak/aldırtmak; 

Afet bölgesi valilerinden ve diğer kaynaklardan alınan bilgilerden valilik 

ihtiyaçlarının giderilmesi ve varsa sorunlarının çözümlenmesi için kararlar almak, bu 

kararlar doğrultusunda bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar ile afet bölgeleri arasında 

işbirliği ve koordinasyon sağlamak, çözümlenemeyen sorunlar varsa Başbakanlığa 

sunmak. 

Kurul, yukarıda ana hatlarıyla belirtilen görevlerinde görüldüğü gibi, etkin 

çalışması durumunda afet olayları ile ilgili her türlü faaliyette önemli işlevlere sahip 

bulunmaktadır. Özellikle afet sonrası yardım faaliyetlerinde afetzedelerin en çok şikayet 

ettikleri konu olan kayırmacılığın önlenmesinde Kurul önemli sorumluluklar 

yüklenmektedir. 

Genel hayata etkili bir afet meydana geldiğinde Kurul, başkanı olan Bayındırlık 

ve İskan Bakanlığı Müsteşarının çağrısı üzerine toplanır, kararlar oy çokluğu ile alınır 

ve her türlü sekreterya işleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür. 
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3. Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu 

Hükümetçe, doğal afetler nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiğinde, afetlerle 

ilgili eşgüdüm, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu ve Olağanüstü Hal 

Alt Komisyonunca yürütülür. (Çoker, 2001:6) 

84/7778 Sayılı Yönetmeliğin 3. maddesine göre, afetler nedeniyle olağanüstü hal 

ilan edilmesi durumunda, Başbakanlık Olağanüstü Hal Koordinasyon Kurulu, 

Başbakanın görevlendireceği bir bakanın başkanlığında Başbakanlık, Adalet, Milli 

Savunma, Dışişleri, İçişleri, Maliye, Ulaştırma, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlıkları Müsteşarları ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ile Bayındırlık ve 

İskan, Sağlık, Tarım ve Köy İşleri, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı ve Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarları ile Kızılay Derneği 

Genel Başkanı ya da Genel Müdüründen oluşmaktadır. Adalet bakanlığı müsteşarı 

Afetler Merkez Koordinasyon Kurulu’nda yer almazken Başbakanlık Olağanüstü Hal 

Koordinasyon Kurulunda Yer almaktadır. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreteri daimi üye olarak yer almaktadır. Kurulun görevleri ve çalışma esasları 

84/7778 Sayılı Yönetmeliğin 6. maddesinde düzenlenmiştir. 

4. Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi 

Bakanlar Kurulu’nun 30.09.1996 tarih ve 96/8716 Sayılı kararıyla yürürlüğe 

giren Ocak 1997 tarihinde yayınlanan 22872 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan bir 

yönetmelikle faaliyetlerine başlayan, özellikle Marmara ve Düzce Depremleri’ndeki 

eşgüdüm çalışmaları ile kamuoyunun yakından tanıdığı “Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi” afetlerle ilgili merkezi örgütlenme kapsamında değinilmesi gereken önemli 

bir örgüttür. 

“...Doğal afetlerin, tehlikeli ve salgın hastalıkların, büyük yangınların, radyasyon 

ve hava kirliliği gibi önemli nitelikteki kimyasal ve teknolojik olayların ... ayrı ayrı veya 

birlikte vuku bulduğu halleri kapsayan kriz hallerinde” ... krizle ilgili konuları 

çözümlemek ve krizi sona erdirmek üzere Başbakanlık sorumluluğunda Milli Güvenlik 

Kurulu Genel Sekreterliği bünyesinde teşkil edilen “Başbakanlık Kriz Yönetim 

Merkezi” üç organdan oluşmaktadır: Kriz Koordinasyon Kurulu, Kriz Değerlendirme 

ve Takip Kurulu ile Sekreterya. Bu üç merkezi örgütün dışında krizden etkilenen 

bölgelerde merkezden görevlendirilecek personel ile oluşturulan “Bölge Kriz Yönetim 
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Merkezleri” ile il ve ilçelerde örgütlenen “Kriz Merkezleri” taşra örgütlenmesini 

oluşturmaktadır. (Resmi Gazete; 09.01.1997, S.22872,s.5) 

5. Kriz Koordinasyon Kurulu 

Kurul, kriz ile ilgili sorunların çözüme kavuşturulacağı en üst kuruldur. Son 

Marmara ve Düzce Depremleri’nde kriz yönetimine geçilmesi kararlaştırılmış ve 

eşgüdüm Başbakanlıktaki Kriz Koordinasyon Kurulu ve Kriz Değerlendirme ve Takip 

Kurulu tarafından sağlanmıştır. Kriz Koordinasyon Kurulu, Başbakanın ya da ilgili 

Devlet Bakanının başkanlığında, 14 ilgili bakanla Milli Güvenlik Kurulu Genel 

Sekreterinden oluşmaktadır. Kurulun görevleri yönetmeliğin 8/b maddesinde; Kriz 

yönetimi için gereken konularda ilgili makamlarla koordinasyon ve işbirliği sağlamak, 

krizle ilgili Kurula ulaştırılan bilgiler ışığında gerekli kararları almak, krize yol açan 

olayların özelliğine göre Genel Kurmay Başkanlığı, ilgili Bakanlık ve gerekli görülen il 

ve ilçelerde “Kriz Merkezleri” kurulmasına ve krizden etkilenen bölgelerde merkezden 

görevlendirilecek personel ile “Bölge Kriz Yönetim Merkezleri” oluşturulmasına karar 

vermek, gerektiğinde olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hali ilan 

edilmesini teklif etmek şeklinde sıralanmıştır. (Resmi Gazete; 09.01.1997, S.22872,s.8-

9) 

6. Kriz Değerlendirme ve Takip Kurulu 

Başbakanlık Müsteşarının başkanlığında toplanan “Kriz Değerlendirme ve Takip 

Kurulu” 14 bakanlık müsteşarı ile diğer kurumların temsilcilerinden oluşmaktadır. 

Bakanlık müsteşarları dışında YÖK Başkanı, MİT Müsteşarı, DPT Müsteşarı, Hazine ve 

Dış Ticaret Müsteşarları, Merkez Bankası Başkanı, Atom Enerjisi Başkanı ve Kızılay 

Genel Başkanı kendilerini ilgilendiren kriz hallerinde kurulda görev almaktadır. 

Kurul, krizin şiddetine göre koordinatörün (MGK Genel Sekreteri) teklifi 

üzerine veya Kurulun belirleyeceği belirli periyotlarla toplanır. Kurul krize ilişkin Kriz 

Koordinasyon Kurulu tarafından verilen yetkiler çerçevesinde teknik ve bürokratik 

çalışmaları yürütür. (Resmi Gazete; 09.01.1997, S.22872,s.9) 

7. Sekreterya 

MGK Genel Sekreterliği bünyesinde çekirdek olarak kurulu bulunmaktadır. 

Gerek normal durumlarda gerekse kriz durumlarında -personeli tamamlanarak- 
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faaliyetlerini sürdürmektedir. Sekreteryada Başbakanlık merkez teşkilatından, Genel 

Kurmay Başkanlığı, MGK Genel Sekreterliği ve diğer kurum ve kuruluşlardan uzman 

personel görevlendirilir. Sekreteryanın görevlerinin sayıldığı 10/b maddesinde bu 

görevler normal durumlarda yerine getirilecek lojistik hazırlık ve planlama ile kriz 

durumlarında yukarıda değinilen Kurullar tarafından verilen yetkiler çerçevesinde 

teknik bürokratik çalışmalardır. 

8. Afet İşleri Genel Müdürlüğü 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının kuruluş amaçlarından birisi de deprem 

araştırma ve afet hizmetlerini yürütmektir. Bu görevlerin yürütülmesi amacıyla bakanlık 

bünyesinde “Afet İşleri Genel Müdürlüğü” kurulmuştur. (Çoker, 2001:3) 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü 7269-1051 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun” ve bunu değiştiren 

diğer Kanunlar ve bu kanunlar çerçevesinde hazırlanan yönetmeliklere göre 

faaliyetlerini sürdürmektedir. Faaliyet sahası ile ilgili çalışmalarını afete uğrayan 

bölgelerde geçici olarak kurulan “İnşaat Amirlikleri” ile illerde “Bayındırlık İl 

Müdürlükleri” bünyesinde görev yapan “Afet Büroları” eliyle yürütmektedir. (Yılmaz, 

2003:93) 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri afetlerle ilgili olarak afet öncesi, anı 

ve sonrası yapılacak her türlü çalışmayı kapsamaktadır. 

Afet olduğunda acil yardım uygulamasını ve koordinasyonunu yapar; 

Afete uğramış bölgelerde süratle geçici yerleşme ve barınmayı sağlayıcı kıs ve 

uzun süreli önlemleri alıp uygular ve uygulatır; 

Bu bölgelere götürülmesi uygun görülen hizmetler için gerekenleri yapar, ilgili 

bakanlıklar ve öteki kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon ve işbirliğini sağlar; 

Afete uğramış ve uğrayabilecek yerlerin imar ve geçici yerleşmeleriyle ilgili 

hazırlık, her türlü plan, proje, uygulama, yönetim, denetim işlerini yapar ve yaptırır; 

Doğal afete uğrayabilecek bölgeleri tespit eder, afetlerin önlenmesi için 

gerekenleri yapar; (Devlet Teşkilat Rehberi, 1988:358) 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü üstlenmiş olduğu görevleri yürütürken yararlandığı 

en büyük mali kaynak Afetler Fonu’dur. 7269-1051 Sayılı “Umumi Hayata Müessir 

Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun”un 33. 
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maddesi uyarınca oluşturulan Afetler Fonu, “afet olayları karşısında hızlı, etkin 

önlemler alabilmek, birden çok yıl içeren yapım işlerinde esnekliği sağlayabilmek, 

doğal afetlerin olasılı bulunduğu yörelerde önlemler alabilmek için gerekli kaynağın 

sağlanması amacıyla oluşturulmuştur. Hükümetler tarafından uygulanan ekonomik 

politikalar nedeniyle, afetler fonu, 1992 yılından itibaren Genel Bütçe kapsamına 

alınmıştır. Kurum faaliyetlerini bütçeden ayrılan kaynaklarla yürütmektedir. 

9. Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 

“Sivil Savunma” olgusu 7126 Sayılı Sivil Müdafaa Kanunu’nun 1. maddesinde 

şu şekilde tanımlanmaktadır: “Sivil Savunma; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve 

büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati 

ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve 

faaliyetlerinin idamesi için, acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk 

tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası 

maksadıyla alınacak her türlü silahsız koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri ihtiva 

etmektedir. (Sivil Savunma İle İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmelikler, 1. Kitap, 1994:17) 

Sivil savunma sadece savaş tehlikesi için alınacak önlemlerle sınırlı bir olgu 

değildir. Aksine, doğal afetlere ve büyük yangınlara karşı her türlü silahsız koruyucu ve 

kurtarıcı tedbir ve faaliyetler de sivil savunmanın tanımı ve kapsamı içine girmektedir. 

Yurt düzeyinde sivil savunma hizmetlerini yürütmek ve bu konudaki eşgüdümü 

sağlamak görevi İçişleri Bakanlığına ait bulunmaktadır. Bu bağlamda çalışmaları 

planlamak ve yürütmek görevi de İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulmuş olan Sivil 

Savunma Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir. 

Doğal afetler ile büyük yangınlarda sivil savunmanın yerine getirmesi gereken 

görevler ana hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir; 

Halkın can ve mal kaybının en aza indirilmesi, 

Enkaz altında kalanların kurtarılması, 

Kurtarılanlara ilk yardımın yapılması, yaralananların hastanelere sevk edilmesi, 

varsa yangınların söndürülmesi, 

Açıkta kalan halkın yedirilmesi, giydirilmesi, geçici iskanının sağlanması, diğer 

sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, 
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Kamu ve özel sektöre ait tesislerin korunması, acil onarımlarının yapılması. 

(Sivil Savunma İle İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmelikler, 1. Kitap, 1994:17-29) 

Gerek olağan, gerekse olağanüstü dönemlerde afet olayları nedeniyle oluşturulan 

kurullarda yer alan bakanlıkların hangi görevleri yerine getirmekle yükümlü oldukları 

kuruluş kanunları ve ilgili yönetmeliklerde ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu 

bakanlıkların bazılarının görevlerinden kısaca söz etmek yerinde olacaktır. 

B. Yerel Örgütlenme ve Yönetimlerarası Yetki ve Sorumluluk Paylaşımı 

Deprem öncesi, deprem sırası ve sonrasında  alınacak önlemler ve yeniden 

yapılanma çalışmaları merkezi ve yerel yönetimler(belediyelerin, il özel yönetimleri, 

köyler) mahalle muhtarlıkları ve sivil örgütleri yakından ilgilendirmektedir. Ne var ki, 

yerel yönetimlerin afet yönetimi kapasiteleri sınırlıdır. Yerleşme ve yapılaşmanın 

yönlendirilmesine ve denetlenmesine ilişkin görevlerini bile tam anlamıyla yerine 

getirememektedirler. 

Kentsel risk yönetimine ilişkin kararların hemen hepsi, doğrudan belediye 

tarafından, ya da belediyenin izni, talebi ya da aracılığıyla üçüncü bir kişi tarafından 

yerine getirilecek işleri kapsar. Büyük çoğunluğu ile karar konuları, doğrudan 

belediyenin imar yetkileri içinde kalmaktadır. Kenti depreme hazırlıklı kılmak, 

belediyenin görevidir. Bunun asıl sorumlusu ve yetkilisi, doğrudan belediyelerimizdir. 

Belediye, kuracağı yerel bürolarla halkın yanında yer almalı, çok disiplinli ekiplerle 

kentsel dönüşüm ve iyileştirme projelerini yürütmelidir. Pilot proje alanlarının ilk 

örneklerinin çok geniş tutulmayıp belki 4-5 imar adasından oluşan bölgelerde 

uygulamaya gidilmesinde yarar vardır. Başlangıçta çok sayıda birim ve nüfusun 

sorunlarına çare değil, yöntem geliştirme ve sorun çözme tekniklerinin geliştirilmesi 

hedeflenmelidir. (Balamir, 2001:12) 

Afet yönetimlerinde ve acil yardım örgütlerinde belediye başkanı komite 

üyesidir. 7269 sayılı Yasa ve bu yasaya göre çıkarılan “Afetlere İlişkin Acil Yardım 

Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik” ile afet yönetimi düzenlenmiştir. 

Buna göre; her il ve ilçede herhangi bir afet olayında uygulanmak üzere “Acil Yardım 

Teşkilat Planları” bulunur. Bu plana göre oluşacak kurtarma ve yardım komitesi 

başkanı, ilin/ilçenin valisi/kaymakamıdır. Belediye başkanı ve Kızılay temsilcisi dışında 

komite üyelerinin hepsi merkezi idarenin ajanlarıdır. (Esen, 1995:316) 
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Afet bölgelerinde valiler, özeksel yönetimin temsilcisi olarak, afet yönetiminden 

sorumlu ve yetkili asıl kamu görevlileridir. Vali, doğal afetler sırasında oluşturacağı kriz 

masası yardımıyla çalışmalarını yürütür. Her valiliğin kurtarma, yaralıları tedavi etme, 

ölüleri gömme, yangınları söndürme, enkaz kaldırma ve afete uğrayanların beslenme ve 

barınmalarını sağlama gibi konularda uygulanmak üzere bir afet planı bulunur. 

Merkezi ve yerel yönetimlerin afet yönetiminin hemen her safhasında, ya kural 

koyma ve denetleme ya da fiilen uygulama açılarından görev ve sorumlulukları 

bulunmaktadır. Yerel yönetimler (valilikler ve belediyeler) zarar azaltma ve önceden 

hazırlık aşamalarındaki sorumluluklarını hemen hiç yerine getirmemektedirler. Bu 

durumun en çarpıcı örnekleri İzmir Su Baskını ve Dinar Depremi’nde bütün açıklığı ile 

görülmüştür. İzmir’de nazım imar planında yeşil alan, yapı için yasak bölge olarak 

belirlenmiş olan tüm dere yatakları , yerel yönetimlerce iskana açılmış, bu alanlardaki 

kaçak yapılar imar bağışlamaları ile yasal hale getirilmiştir ve sonuçta da su baskını ile 

karşılaşılmıştır. (Ergunay, http://www.psikolog.org.tr/bulten/14/14_afet.htm, 06.02. 

2001.) 

Mevcut afet yönetim sisteminin incelenmesinde en çarpıcı durum, bu sistem 

içerisinde özel sektör ve halkın hiç bir sorumluluk yüklenmemiş olmasıdır. Özellikle, 

önceden hazırlık ve zarar azaltma aşamalarında özel sektör ve halkın kağıt üzerinde 

kalan yasa ve yönetmeliklere uyma zorunluluğu dışında hiç bir sorumlulukları 

bulunmamaktadır. 

88/12777 Sayılı “Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına 

Dair Yönetmelik” hükümlerine göre acil yardım hizmetlerini yürütmek üzere, illerde 

Valinin başkanlığında “İl Kurtarma ve Yardım Komiteleri”, ilçelerde kaymakamın 

başkanlığında “İlçe Kurtarma ve Yardım Komiteleri” kurulmaktadır. 

İl Yardım ve Kurtarma Komitesi, valinin ya da görevlendireceği vali 

yardımcısının başkanlığında; belediye başkanı, il jandarma alay komutanı, emniyet 

müdürü, sivil savunma müdürü, milli eğitim müdürü, bayındırlık ve iskan müdürü, il 

sağlık müdürü, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı il müdürü, Kızılay temsilcisi, garnizon 

komutanı ya da o yerin en büyük askeri birlik temsilcisinden oluşur.  

İl Yardım ve Kurtarma Komitesi’nin görevleri şunlardır: 

İl acil yardım planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, 
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Planda öngörülen teşkilatı kurmak ve burada görev alacakları belirleyerek 

ilgililere duyurmak, 

İlçe acil yardım planlarını inceleyerek valinin onayına sunmak, 

Yapılacak yardımların ilkelerini belirlemek, belirlenen ihtiyaçların teminini 

sağlamak. (Sivil Savunma İle İlgili Kanun Tüzük ve Yönetmelikler, 1. Kitap, 1994:302) 

C. Diğer Örgütlenmeler 

1. Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu 

Başbakanlık bünyesinde bir devlet bakanının başkanlığında Bayındırlık ve İskan, 

Maliye,ve Sağlık Bakanlarından oluşur. Kurul, gerek mevzuat gerekse mevcut işleyişin 

iyileştirilmeleri konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Doğal Afetler ve Sivil Savunma Planlama ve Çalışmaları İzleme ve 

Değerlendirme Grubu; Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği’nde oluşturulan ve 

çalışmalarını halen sürdüren birim adından da anlaşılacağı üzere doğal afetler ve sivil 

savunma ile ilgili faaliyetlerin planlanması ve uygulamaların değerlendirilmesi 

çalışmalarını yürütmektedir. 

2. Ulusal Deprem Konseyi 

1999 Marmara ve Düzce Depremleri sonrasında çeşitli basın organlarında 

depremlerin önceden tahmin edilebilirliği konusunda çeşitli bilim insanları arasında 

gerçekleşen ve kamuoyunun depremlere karşı hassasiyetinin kimi zaman suistimal 

edilmesine yol açan polemiklerin çoğalması üzerine 21 Mart 2000 tarih ve 2000/9 Sayılı 

Başbakanlık Genelgesi ile 20 uzmandan oluşan Ulusal Deprem Konseyi kurulmuştur. 

Konseyin sorumlulukları arasında şunlar bulunmaktadır: 

Kamuoyuna güvenilir bilgi vermek, 

Öncelikli araştırma alanları belirlemek, 

Kamu yetkililerine danışmanlık yapmak  

Etik konularıyla ilgili başvuruları değerlendirmek. 

Konsey bu görevleri doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunmakla birlikte, 

yerine getirilmesi gereken önemli bir görevin deprem zararlarının azaltılmasına yönelik 

önlemlerin ve çeşitli alanlarda yapılması gereken çalışmaların derlenip sistematik bir 
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düzen içinde sunulması olduğu düşüncesiyle, bunu gerçekleştirmeyi  kendisine düşen 

önemli bir ödev saymıştır. (http://udk.tubitak.gov.tr) 

3. Acil Durum Yönetim Başkanlığı  

Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur. Daha 

sonra Genel Müdürlük düzeyine getirilmiştir. Birimin afet sonrası acil durum 

koşullarının yönetim ve yönlendirilmesi için üst düzey koordinasyon sorumlulukları 

üstlenmenin yanı sıra, afet öncesi çalışmaların kapsam ve yöntemini belirlemek üzere de 

görevlendirilmiş olduğu anlaşılmaktadır. Başlıca görevleri: 

Deprem sonrası çalışmaların koordinasyonu, 

Kamu kurum ve kuruluşlarında Acil Durum Yönetim Merkezleri kurulması, 

Zarar azaltacak önlemlerin alınması, 

Kısa ve uzun vadeli planların hazırlanması, 

Bilgi bankalarının kurulması ve izlenmesi, 

Taşıt araçları, kurtarma ve yardım araç gereçlerinin koordinasyonu 

Bilimsel, teknik, idari kurulların oluşturulmasıdır. (KHK/583; RG. 22.11.1999) 

4. Sivil Savunma Arama Kurtarma Birlik Müdürlükleri 

İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak il ve ilçelerde arama, kurtarma, yardım 

birlikleri ve 11 ilde müdürlük kurulmuştur. Bu birimler, valilikçe hazırlanıp İçişleri 

Bakanlığı tarafından onaylanan sivil savunma planlarının uygulanmasını, gereken 

tatbikatların yapılmasını sağlamaktadırlar. 

III. Türkiye’de Depreme Hazırlıklı Olma, Kent Planlaması ve Katılım 

Türkiye’de afet zararlarının azaltılması çalışmalarına kabaca tarihi gelişim 

içinde bakıldığında izlenen yöntemin afetler meydana geldikten sonra ve özellikle de 

kamuoyunun tepkisi üzerine yapılan kısa vadeli ve geçici önlemler alınması olarak ifade 

edilebilir. Afet öncesi zarar azaltma ve hazırlıklı olma bağlamında bir çalışma göze 

çarpmamaktadır. Afetlere karşı etkin mücadele ancak uzun vadeli, kalkınma çabaları ile 

eşgüdüm içerisinde ve toplumu oluşturan her birey ve kurumun katılımıyla 

gerçekleştirilebilir. Çünkü, olası afetten etkilenecek olan yalnızca tek tek bireyler değil, 

toplumun bütünüdür. 
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Depremler meydana gelmeden önce alınması gereken önlemler, olayın ortaya 

çıkmasını önlemeyi değil ortaya çıkaracağı zararları, yitikleri azaltmayı, en aza 

indirmeyi amaçlar. Bunlar, planlama, dayanıklı yapı yapma, önceden haber alma ve 

uyarma ve son olarak ilk yardım ve kurtarma hizmetleriyle ilgili planlama ve 

örgütlenme çalışmalarıdır. Kent planları hazırlanırken özellikle deprem bölgelerinde 

olası olaylardan en az zarar görecek bir yerleşme yapısının gerçekleştirilmesi gereklidir. 

Bugün, deprem tehlikesi ile karşı karşıya bulunan tüm yerleşmelerimizde 

yapılması gerekenlere ilişkin görüşler çeşitlilik göstermekte ve bir karmaşa 

yaşanmaktadır. Depreme hazırlanmayı, yalnızca deprem sonrasındaki ortamda roller ve 

yetkiler edinmek olarak gören anlayış hala egemendir. Örneğin belediyelerimiz, 

yasaların mülki yönetime vermiş olduğu “afet yönetimi”(yani afetten sonraki ortamın 

yönetimi) yetkilerinin kendilerine verilmesini ısrarla istemekteler. Oysa asıl değerli olan 

ve zarar azaltmayı sağlayacak “risk yönetimi” yetkileri (imar mevzuatının meşru baş 

aktörü oldukları için) zaten kendilerine aittir. (Balamir, 2001:11) 

Deprem tehlikesi ile ilgili risk yönetimi konusunda öne sürülmesi gereken iki 

temel önerme vardır:  

a) Deprem riskleri yönetiminin en doğru ölçeği yerleşme ölçeğidir. 

b) Kentsel risk yönetiminin en meşru bağlamı ise kent planlamasıdır. 

Kentsel ölçekte çalışma gerekliliği, risk yönetiminin ana ilkeleri(yani, risklerin 

dışlanması/azaltılması/paylaşılması) açısından da kaçınılmazlıklar göstermektedir. 

“Dışlama” ile, arazi kullanım kararlarına birinci öncelik; “Azaltma” ile, yapı 

güçlendirme işlerine ikinci öncelik; “Paylaşma” ile deprem sigortasına üçüncü öncelik 

verilmesi akılcı bulunmaktadır. (Balamir, 2001:7) 

Dünyada kriz durumlarını ortaya çıkarabilecek tehlikeler ve tehditler çok sayıda 

ve çeşitli boyutlardadır. Depremler, seller, heyelanlar, yanardağ püskürmeleri gibi 

afetler ile kimyasal kazalar ve nükleer sızmalar gibi insan faktörünün ağırlıklı olduğu 

olayları içermekle kalmayıp, global boyutlardaki krizleri de içine alacak biçimde, 

uzayıp gitmektedir. Yöneticiler, kendilerini krizlere karşı hazırlıklı hissedebilirler ya da 

böyle bir olayın gerçekleşme olasılığının çok düşük olduğunu düşünebilirler. Ne var ki, 

bu düşük olasılığın gerçekleşerek bir krizin ortaya çıkması durumunda, toplumun ve 

yönetimin hazırlıksız yakalanması, çok büyük ve onarılması olanaksız maddi ve manevi 
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yitiklere neden olmaktadır. Bugün toplumun çok az bir kesimi olası bir krize ya da afete 

hazırlıklıdır. Aynı biçimde, bir kriz anında kimlerin ne derecede ve nasıl sorumlu 

olduğunu gösteren bir kriz planına sahip kentlerin sayısı çok azdır. (Emrealp, 1993:4) 

Türkiye’de afet zararlarının azaltılması konusundaki çalışmaları üç ana dönemde 

incelemek olanaklıdır: 1944 yılı öncesi, 1944-1958 yılları arası ve 1958 yılı sonrası. 

1944 yılına kadar devam eden dönemde, afet zararlarının azaltılması konusunda ülkenin 

yerleşme, konut ve sanayileşme politikaları ile uyumlu bir afet politikası 

geliştirilmemiş, afete hazırlık, kurtarma ve yeniden inşa faaliyetlerine dönük etkin 

strateji ve politikalar üretilmemiştir. (Ergünay, 1999:96) 

1944-1958 yılları arası döneme damgasını vuran yasa, 18 Temmuz 1944 

tarihinde çıkarılan 4623 sayılı “Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak Tedbirler” 

adlı yasadır. Bu yasa ile Türkiye tarihinde ilk defa merkezi hükümet deprem öncesinde 

bazı görevlerle yükümlendirilmiştir. 

1956 yılında, 6785 sayılı “İmar Yasası” yürürlüğe girmiştir. Bu Yasa ile 

“.....yerleşme yerlerinin belirlenmesi sırasında, doğal afet tehlikesinin ortaya çıkarılması 

ve fenni mesuliyet sistemi ile yapı denetimi sağlanması konularına önem ve öncelik 

verilmiştir. (Yılmaz, 2002:161) 

15.05.1959 tarihinde 7269 Sayılı “Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla 

Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Yasa” çıkarılmıştır. Bu Yasa’nın en 

önemli özelliği, depremler dışındaki sel, toprak kayması ve yangınlar gibi diğer afet 

türlerini kapsaması ve genel bütçe dışında bir “Afetler Fonu” oluşturulmasını öngörmüş 

olmasıdır.(TBMM Araştırma Komisyonu Raporu, 1999:16) 

İmar planları ya da planlama, mülk sahiplerinin arsalarını kullanmalarına 

sınırlamalar getirir. Planlama, kentsel topraklarda oluşan rantları önlemede ya da en aza 

indirmede ve kamuya kazandırılmasını sağlamakta kullanılabilir. Planlama, aynı 

zamanda vurgunculuktan elde edilen kazançlar için de bir araç olabilmektedir. Bu 

nedenle çok dikkatli kullanılması gereken bir araçtır. Bu açıdan bakınca kentsel 

topraklarda oluşan rantlar, bir yandan yanlış planlama kararlarının bir sonucu; öte 

yandan da bir nedeni olmaktadır. Bir başka deyişle, rant beklentileri planlama sürecine 

etkide bulunarak kentsel gelişmeyi olumsuz etkilemekte; bu sürecin sonunda da 

kaçınılmaz olarak rantlar ortaya çıkmakta ya da artmaktadır. (Keleş-Geray vd., 1999:63) 
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Keleş’e göre, Türkiye’de, plana ve plan düşüncesine saygıda, son 35 yılda büyük 

zikzaklar çizilmiştir. 1960-1980 döneminde, plana karşı örtülü negatif bir tavrın 

sergilendiği göze çarpar. 1980 sonrasında ise, biraz dünyadaki gelişmelerden de 

etkilenerek, plan karşıtlığı, resmi çevrelerde bile açıkça ve pervasızca dile getirilmeye 

başlanmıştır. Plansızlık hükümet politikası durumuna getirilmiştir. “Bize plan değil 

pilav gereklidir” diyenlerin özlemleri, bu dönemde resmileşmiştir. (Keleş, 1998:444) 

A. Kent Planlaması ve Yapı Denetimi 

Doğal afetlerin sakıncalarını ve zararlarını azaltmada, afet öncesi ve afet 

sonrasında yapılacak çok önemli hizmetler bulunmaktadır. Afetten önce yapılacak 

çalışmalar, çok genel tanımlarıyla, iki grupta toplanabilir: Bunlardan birincisi, kent 

planları, yapı teknolojisi, yapı denetimi ve bunların uygulanışı ile ilgilidir. İkincisi de 

afet öncesi ön hazırlıklardır. 

 “Afetlere Hazırlıklı Toplumun Geliştirilmesi ve İmar Sistemi” toplumun 

afetlere hazırlıklı duruma getirilmesi, imar sisteminde yapılacak değişikliklerden daha 

fazlasını gerektiren genel bir hedeftir. Bu kapsamda, afetle karşılaşıldığı zaman en hızlı 

ve etkili davranış biçimlerini gösterecek bir beceri ve kapasite geliştirmek kadar, afet 

öncesindeki olağan karar ve davranışlarında da sürekli ve tutarlı olarak afet olasılığının 

göz önüne alınması alışkanlığının kazanılması da vardır. Bu duyarlılığın geliştirilmesi 

kuşkusuz en değerli kazanımdır. Ancak, bu yalnızca imar sisteminde alınacak 

önlemlerle değil, çok yönlü girişimlerle gerçeklik kazanabilir. İmara ilişkin önlemler bu 

genel hedefin önemli bir tamamlayıcısıdır.  

Güçlü bir denetim kurulması açısından, doğa ve insan kaynaklı afetlerin birlikte 

ele alınması en doğru yaklaşım sayılmalıdır. Tüm verilerin bu genel hedefin önemli bir 

tamamlayıcısıdır. Söz konusu önlemler, genellikle aşağıdaki gibi çok yönlü olarak 

sınıflanmaktadır. 

a.) Yerleşme ve yapılaşmaya ilişkin sorumluluklar zincirinin netleştirilip 

sorgulamaya açık tutulması ve süreç içinde sorumlusu belirlenmemiş bir etkinlik 

bırakılmaması; yapı sahiplerinden projeci ve yapımcılara, denetim yapanlardan üst 

düzey yöneticilere kadar uzanan bir sorumlular zincirinde cezai yaptırımlarla 

karşılaşmamış kimsenin bırakılmaması ve yaptırım ve cezaların tartışma götürmez 

biçimde belirlenmesi, 



 

 

100

b.) Tüketicinin korunmasını hedefleyen önlem ve mekanizmaların 

güçlendirilmesi, yapı kullanıcılarının da diğer ürün tüketicileri gibi bu önlemler 

kapsamına alınmaları ve oturdukları yapının niteliklerine ilişkin bilgiler edinme ve 

haklarını arama yollarının açılması girişimleri  

c.) Kamuoyu duyarlılığı oluşturma, afetlere hazırlık önlemleri ve afet sırası 

davranışlarla ilgili genel bilgilendirme, uyarı sistemleri kurma, sivil örgütlenme, 

tatbikatlarla hazırlıklı olma bilincini sürekli gündemde ve zinde tutma; genel olarak 

kamuoyu ve alt grupları hedefleyen özel bilgilendirme ve eğitim programları, medyanın 

bu amaçlarla kullanımını kapsayan bütünleştirilmiş çalışmalar 

Kamuoyu uyarma girişimleri, güvenli yapı üretimi uygulamaları, arazi kullanım 

yönetmelikleri yoluyla güvenli olmayan alanlardan uzaklaşma gibi çok yönlü önlemler 

içeren ‘afet güvenlik planlaması’ ise daha yeni bir yaklaşımdır. Bu planların yapılması 

ve periyodik olarak yenilenmesi, toplumun afetlere ilişkin sorunları gündemde 

tutmasına, bu konularda yeni bilgiler toplamaya, değerlendirmeye, seçenekleri 

düşünmeye ve tartışmalar yapılmasına yol açabilir. Bu nedenle, imar planlarının bir 

yönünün afet güvenliğini kapsaması ve bu konuda yapılanların düzenli olarak 

denetlenmesi gereklidir. Bu anlayış günümüzde, afet bölgesinde yer almasalar da, 

yerleşmelerin ‘risk yönetimi’ yaklaşımı ile planlanması gereğinde bir kez daha gündeme 

gelmektedir. 

Kent planlarının, deprem olasılıkları ve bunların dereceleri göz önünde tutularak 

hazırlanması; yapıların da, arazinin jeolojik durumu dikkate alınarak, buna uygun 

teknolojiyle yapılması, bunlarla ilgili yasal düzenlemelerin titizlikle uygulanması ve 

uygulamaların denetlenmesi çok büyük önem kazanmıştır. Özellikle Türkiye’de 

meydana gelen depremlerde ortaya çıkan sonuçlar, yapılaşma plan ve teknolojisiyle 

arazinin durumunun depremlerdeki mal ve can kaybının artmasında ya da eksilmesinde 

ne derece etkili olduğunu çok açık biçimde göstermiştir. (Çoker, 2001:19) 

Türkiye’de yapı denetiminde Bayındırlık ve İskan Bakanlığı doğrudan yetkilidir. 

İllerde valilikler, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü aracılığıyla ve belediyeler, ilçelerde 

ise kaymakamlıklar ile belediyeler  bu konuda sorumluluklar üstlenirler. İllerde ve 

ilçelerde kurulan yapı denetim komisyonları da yapı denetim şirketlerini denetlemek, 

gereğinde anlaşmazlıkları çözmek ya da bakanlığa iletmekle görevlidir. En son olarak 

da kamu adına meslek odaları, valilik ve belediyeler isterse proje denetimi yapmaktadır. 
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Bu arada meslek odaları bu sistemin en önemli parçası olan uzman mühendislik 

belgelerini düzenlemekte ve denetlemektedirler. 

Özel denetim aşamasında ise; denetim yapı sahibi adına yapılmaktadır. Bu şirket 

hem proje denetimi hem de uygulama denetimi yapmaktadır. 

İnşaat mühendisinin inisiyatifine bağlı olarak istenirse, zemin kontrolünün 

jeolojik/geoteknik projeyi hazırlayan mühendis çağrılarak kontrolü yapılabilecektir. Bu 

durum yapı denetim sisteminin mantığı ile çelişmiştir. Deprem sonrası yapılan 

incelemelerde zeminden kaynaklanan problemlerin yıkımları artırdığı saptanmış ve 

inşaat hatalarının yıkımda daha az etkili olduğunu ortaya koymuştur. Adapazarı’nda , 

İzmit’te yan yatmış, sıvılaşma sonucu temeli gömülmüş ya da devrilmiş binalar, 

bunların çok açık örnekleri olmuştur. (Büyüksaraç, 2001:36)   

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 02.10.2002 tarihli genelgesi ile birlikte bu 

durumu düzeltici bir tutum sergilemiştir. Buna göre yapı denetim raporuna uzman 

zemin kontrollüğü bölümü konulmuştur. Uzman zemin kontrollüğünü ise uzman 

jeofizik mühendisi ya da uzman jeoloji mühendisinin yapması öngörülmüştür.  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 1997 yılında “Afet Bölgelerinde Yapılacak 

Yapılar Hakkında Yönetmelik” yayınlamıştır. Bu yönetmeliğin amacı; deprem ve yer 

hareketine maruz kalacak bina ve bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin 

depreme dayanıklı tasarımı ve yapımı için gerekli minimum koşulları sağlamaktır. Bu 

amaçta da belirtildiği gibi öncelikle yer hareketine yani davranışına göre bina tasarımı 

yapılmalıdır. Depreme dayanıklı tasarım budur. Eğer yer davranışı bilinirse deprem 

anındaki yer hareketinden etkilenmeyecek yapı tasarlanmış ve yapılmış olur. Bu 

durumda yer davranışı ancak benzeştirme ile bulunabilir. Bu amaçla geliştirilen jeofizik 

mühendisliği yöntemleri kullanılarak bulunan yer davranış bilgileri ve değerleri yapı 

tasarımcısı tarafından kullanılmalıdır. Ancak yerin davranış değerleri ile ilgili bilgilerin 

yapılan yer araştırma raporlarında olup olmadığını sorgulayacak ve doğruluğunu 

inceleyecek jeofizik mühendisleri yapı denetim şirketlerinde bulunmamaktadır. 

Depremlerdeki büyük zararın nedeni olan “denetimsiz inşaat” konusunda da 

hükümetin 595 ve 601 Sayılı Yasa Gücünde Kararnamelerle getirdiği yeni “paralı-özel 

düzen’in,” bu alandaki sorunları çözmek yerine kaçak yapılaşmayı arttırması ve daha 

büyük sıkıntılara neden olması söz konusudur. Oysa, örneğin Mimarlar Odası’nın 

önerisi, yapı denetiminin bütün gelişmiş ülkelerde olduğu gibi doğrudan yine “mimar ve 
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mühendisler” tarafından yapılması ve “kamusal nitelikli” teknik hizmet karşılığındaki 

ücretin de inşaat sahibinden değil, yine kamudan (belediye veya meslek odası) 

alınmasıdır. Söz konusu teknik denetim için gerekli kamu fonu da yine inşaat 

sahiplerinin yatıracakları denetim hizmeti harçlarıyla sağlanmalı, ancak denetçi teknik 

elemanı müteahhit değil, kamu seçip görevlendireceğinden aralarında bir patronaj 

ilişkisi de olmamalıdır. (Ekinci, 2000:14) 

Türkiye’de depremin yol açacağı zararların azaltılması konusunda kanun, tüzük, 

yönetmelik düzeyinde bir çok düzenleme olmasına rağmen; deprem zararlarının 

azaltılamadığı, aksine, hızlı nüfus artışı, göçler, bölgeler arası dengesizlik, gelir 

dağılımındaki eşitsizlikler, plansız, denetimsiz bir kentleşme ve sanayileşme, kaçak 

yapılaşma, akıl ve bilim dışı uygulamaların, süreç içerisinde afet riskini ve tehlikesini 

daha da artırdığı, yaşanan son depremlerle açıkça görülmüştür. Sonuçta, yıkım ve 

acılarla dolu çok ağır bedeller ödenmiştir. (TMMOB Doğu Marmara Depremleri ve 

Türkiye Gerçeği, 2000:54) 

B. Depreme Hazırlıklı Olma ve Planlamaya Katılım Açısından İmar 

Sistemi 

Hızlı nüfus artışı ve göçler, denetimsiz şehirleşme ve sanayileşme, yoğun kaçak 

yapılaşma, her kademede bilgi ve eğitim eksikliği, afet bölgelerinde alan kullanımı 

planlaması, yapı sigortası, sertifikalı mühendislik, vb. yöntemlerle yerleşme ve yapı 

denetimi mekanizmalarının geliştirilmemesi, afet zararlarının azaltılması konusunda 

merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve sorumlulukları 

arasında rasyonel dengelerin oluşturulmaması gibi nedenlerle zaman içerisinde doğal 

afet tehlikesi ve riski daha da artmaktadır. 

Ülkemiz açısından özellikle yerel düzeyde belediye meclislerinde alınan ve 

kentin planlanmasına ilişkin kararlarda halk katılımı yok denebilecek düzeydedir. 

Belediye meclis üyelerinin genel yapısı ve karar alma mekanizması ve süreci üzerine 

yapılan kapsamlı bir çalışmanın da (Keleş-Karaman, 2000) vurguladığı gibi yerel 

düzeyde karar alma süreçlerine halkın katılımı son derece kısıtlıdır. Belediye meclisinde 

çoğunluğu elinde bulunduran siyasi partinin meclis üyeleri, çoğu zaman bilimsel bir 

değerlendirme ve görüş alma gereği duymaksızın kentin geleceğine yön 

verebilmektedir. Yer seçimine dikkat edilmeden gerekli zemin etütleri yapılmadan ve 
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gerekli denetimler yapılmadan oluşturulan yapılar sonucunda orta şiddette bir depreme 

bile dayanıksız kentler oluşmaktadır. Elbette belediye meclis üyelerini seçenlerde o 

kentte yaşayan insanlardır. Eğer insanlar kısa erimli çıkarlarını değil de uzun erimli 

hedefleri ve yaklaşımları benimserlerse bu tür olumsuz durumlar yaşanmayabilir. 

Bilgili, kültürlü, bilinçli ve gönenç düzeyi yüksek topluluklar, kendilerine layık 

yöneticilerini de seçebilirler. 

Yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uymama, başta yerel yönetimler olmak 

üzere, her kademede alışkanlık haline getirilmiştir. Yasa ve yönetmeliklere 

uyulmamasının herhangi bir sorumluluğu da yoktur. Yasalarda mevcut olan yaptırımlar 

ya uygulanmamakta ya da uygulanamamaktadır. (Gülkan, vd., 1999: 2) 

3194 Sayılı İmar Yasası, 1580 Sayılı Belediye Yasası ve 3030 Sayılı Anakent 

Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki Yasa’daki çeşitli boşluklar nedeniyle, planlı 

kentsel mekanların fiziki planlama aşamasında, yapı tasarımı ve denetimine afet riski 

taşıyan alanlarda imar izni verilmekte ve yapılaşma sürecinde büyük aksaklıklar 

bulunmaktadır. 

Ülkemizde mühendis, mimar, plancı ve yer bilimci yetiştiren üniversitelerde 

ülkenin sahip olduğu afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının azaltılması konusunda 

temel bilgileri içeren eğitimi verilmemektedir. 

Kent Planlamasının Türkiye’deki örgütsel yapılanmasında araçları ve her 

aşamadaki işleyişinde denetim etkinliğinin artırılması ve kapsamca genişletilmesi temel 

bir gereksinme olarak durmaktadır. Ayrıca, teknik, yönetsel, siyasal, akçal, cezai 

sorumlulukların ayrı ayrı netleştirilerek yaptırımlardaki uyarıcı etkilerin güçlendirilmesi 

öncelikli hedeflerdendir. Kısaca, imar sisteminde, denetimin daha etkili kılınması olarak 

tanımlanabilecek girişimlerin aşağıda sıralanan tür ve biçimlerinin gerçekleştirilmesinde 

yararlar görülmektedir.  

Gerek kentsel yeni gelişme alanı planlarının hazırlanarak yapılaşmalara izin 

verilmesinde, gerekse mevcut yapılaşmanın güvenlik düzeyini yükseltmek amacıyla 

yenilenmesinde, öncelikle yerel afet tehlikesinin objektif ölçülerle belirlenmesi gereği 

vardır. Türkiye’de son 30 yılda, hızlı ancak niteliksiz kentsel gelişme ve yapılaşmalar 

gerçekleşmiştir. Bu durum, yalnızca kaynak nitelikli işgücü, denetim azmi yokluğu vb. 

yetersizlikler ve kazanç dürtüsü nedenleriyle değil, bilgisizlik, örnek bulunmayışı, 

kamunun yönlendirici etkinliğinin ve önderliğinin yetersiz kalışı gibi nedenlerin de 
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katkılarıyla oluşmuştur. İvedi geliştirilen bu (kentsel ve diğer) yapı stokunun, hem 

afetler karşısında tehlike kaynağı oluşturması, hem de standart düşüklüğü ve estetik ve 

kültür değerlerinden uzak kalışı nedenleriyle düzelttirilmesi ve iyileştirilmesi için 

çabalar gösterilmesi gereği gündeme gelmiştir. 

Güçlü bir denetim kurulması açısından, doğa ve insan kaynaklı afetlerin birlikte 

ele alınması, en doğru yaklaşım sayılmalıdır. Tüm verilerin bir araya getirilmesi, risk 

azaltma, zincirleme risklere yol açmama vb. amaçlı ortak politikalar geliştirilmesi için 

ön koşuldur. Öte yandan, planların ve arazi kullanım kısıtlamalarının afet etkilerinin 

azaltılmasında zor araçlar olduğu, afet riski farklılıklarının parseller düzeyinde açık 

biçimde farklılaştırılmasının olanaksızlığı ileri sürülerek yönetmeliklerle yetinilmesi 

gerektiği tartışmaları da yapılmıştır. Bunun yanı sıra, yerel gelişme beklentilerindeki 

güçlerin politik olarak yerel yönetim kararlarında etkili oldukları ve bu nedenle yerel 

yönetimlerin genellikle afet azaltıcı önlemler almaya istekli ve hevesli olmadıkları, 

Türkiye’de de gözlenen bir evrensel özelliktir. Bu açıdan, afet etkilerinin azaltılması 

çabalarında merkezi yönetimin denetim ve özendirmeler yoluyla yönlendirici rol 

üstlenmesi, kaçınılmaz bir politikadır. Teknik ve politik tüm zorluklarına karşın, afet 

güvenlik planlamasının, afet risklerini etkinlikle azaltmak, kamu duyarlılığı yaratmak, 

yapı sağlamlaştırma ve kararlara yol açmak gibi etkileri vardır. (Gülkan, vd., 1999: 7) 

Son 15 yılda oluşan mevzuatla, Türkiye’deki mekansal planlama işlevi çok 

sayıda, 25 adet kamu kurum ve kuruluşunun yetki alanına girmiştir. Bu farklı birimler 

arasında bir eşgüdüm mekanizması oluşturulamamıştır. Hangi kurumun, hangi 

alanlarda, hangi ölçeklerde yetkili olduğu, yetkilerin çakışması durumunda nasıl bir 

uygulamaya gidileceği gibi en temel konular dahi ancak uygulamada çözülmeye 

çalışılmaktadır. Diğer bir deyişle, “yürütme sorumluluğu taşıyan, uygulayan ve bu 

uygulamayı denetleyen taraflar birbirinden bağımsız bırakılmış, ilişkileri ayrıca 

düzenlenmemiştir.” Bu bağlamda Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde yer alan 

Afet işleri Genel Müdürlüğü’nün de kent planlama sürecinin etkin bir parçası 

olamadığını, özellikle de yetkileri bakımından Bakanlığın herhangi bir biriminden 

farklı, ayrıcalıklı bir konuma sahip olmadığı görülmektedir. (Ersoy, 2001:18) 

Değinilmesi gereken diğer bir nokta da, yürürlükteki mevzuatın yaptırımlar 

açısından son derece yetersiz kalması ve bu niteliği ile adeta imar yolsuzluklarını teşvik 

etmesidir. “Yerel yönetimler tüm imar yetkilerine karşın, denetimden uzak ve yaptıkları 
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hatalar ve ihmallerden ötürü sorumluluk üstlenmezler. Bu konularda işledikleri 

suçlardan ve ceza görmekten büyük ölçüde kaçabilmektedirler. İmar suçlarının neleri 

kapsadığı ve bunların her birinin ceza karşılıklarının neler olduğu açıkça belli değildir. 

(Balamir, 1999) 

Özetle, yürürlükteki imar mevzuatı ömrünü doldurmuş olup artık kentlerin planlı 

gelişmesi önünde bir engel olma noktasına gelmiştir. Türkiye’nin 2000’li yıllara salt 

yönetmelikler düzeyinde yapılan parçacı değişiklikler yerine başta yeni bir imar yasası 

olmak üzere kent planlama mevzuatının tümüyle elden geçirildiği yeni bir düzenleme 

ile girmesi ertelenemez bir olgudur. (Balamir, 1999) 

Bilim insanlarına, üniversitelere, meslek örgütlerine ve diğer toplumsal güçlere 

düşen görev; bir doğa olayı olan depremi felakete dönüştüren temel politikaların ve 

uygulamaların neler olduğunu, Marmara Depremi’nde gözlemlenen ”devletin yokluğu” 

diye nitelendirmeye neden olan politikaları, sistemin toplumsal ve insani sorunlar 

karşısında nasıl körleştiğini, deprem bölgesinin yapılanması ve risk altındaki bölgelerin 

depreme hazırlanması ile doğa olaylarının felakete dönüşmemesi için alınması gereken 

önlemlerin neler olması gerektiğini bıkmadan topluma binlerce kez anlatmak ve 

yapılması gerekenler konusunda topluma öncülük etmektir. (TMMOB Doğu Marmara 

Depremleri ve Türkiye Gerçeği, 2000:6)  

Ülkenin en önemli sanayi kuruluşlarını yüzyıllardan beri depremlerin olduğu 

bilinen bölgeye kuran, sanayiinin ucuz emek depoları için insanların bölgeye akmasını 

teşvik eden, elverişsiz zeminleri, verimli tarım topraklarını yerleşmeye açarak insanların 

hayatı ve parasıyla ödedikleri ve altında kaldığı beton blokların dikilmesine seyirci 

kalan, kaçak yapılaşmayı teşvik eden sistem, bu felaketin sorumlularını yine 

gizlemektedir. Medya, her deprem sonrasında olduğu gibi, felaketin sorumluları olarak 

birkaç müteahhidi keşfedip süreci yine bunlarla sınırlamış ve bütün sorumlulukları ve 

sorumlular zincirini ört bas etmiştir. (TMMOB Doğu Marmara Depremleri ve Türkiye 

Gerçeği, 2000:11)  
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Bölüm Değerlendirmesi 

Doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması konusunda merkezi 

yönetim yerel yönetim, özel sektör ve halkın ödev, yetki ve sorumlulukları arasında 

rasyonel dengeler oluşturulmamış ve her olayın ekonomik maliyeti merkezi yönetimin 

kıt kaynakları ile karşılanmaya çalışılmıştır. Buna karşılık 1992 yılında afetler, deprem 

ve sivil savunma fonları genel bütçe içine alınmış ve buradan verilen sembolik 

ödeneklerle afet hizmetleri yürütülemez hale gelmiştir. (Gülkan, vd., 1999: 3) 

Ülkemizde meydana gelen depremlerin daha gelişmiş ülkelere oranla daha fazla 

yıkım ve ölüme sebep olduğu istatistiklerin ifade ettiği acı gerçeklerdir. Eğer bu acı 

tablonun gerisindeki gerçeklere bakacak olursak, sonucun şaşırtıcı olmadığını görürüz. 

Ülkemizde günlük uygulamalarda karşılaşılan binaların çoğu etüt, planlama, tasarım, 

inşa ve bakım aşamalarında yeterli yasal ve mesleki denetime tabi tutulmadan inşa 

edilmektedir. Belediyelerin bir çoğunun kendilerine sunulan teknik projeleri kontrol 

edecek teknik elemanları yoktur. Belediyelere, kendilerini seçen seçmen kitlesinin can 

ve mal güvenliğini sağlamak üzere proje denetimini yapmadığı zaman uygulanabilecek 

etkili bir yaptırım yoktur.  

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi topluma çok önemli dersler vermiştir. 

Gelecekte bu tür sıkıntılar yaşanmaması için güçlü bir sivil toplum oluşturma 

zorunluluğu bulunmaktadır. Öte yandan özel sektör ve kamu birbirini destekleyerek ve 

tamamlayarak birlikte hareket etmeli, bireyler geleneksel yardımlaşma ve dayanışma 

duygularını terk etmeden ama modern değerleri de benimseyerek hareket etmelidirler. 

Afete hazırlık esnek bir biçimde ve bilimsel ölçüt ve çalışmalara göre yürütülmelidir. 

Gelişmiş ülke deneyimlerinden yararlanmak mümkündür ama oradan elde edilen 

çözümler aynen kopya edilmemeli Türk toplumunun kendine özgü yapı ve koşullarına 

uyarlanmalıdır. (Kasapoğu-Ecevit, 2002:201) 

Afet risklerinin yüksek olduğu ülkelerde afet zararlarının azaltılması hedefinin 

her düzeydeki planlarda açıkça ve öncelikle yer alması gerekmektedir. Türkiye’de 

mevcut planlama ve uygulama sistemindeki zayıflıklar, eşgüdüm sağlanamayan çok 

merkezli bir karar mekanizmasının varlığı, plan kademeleri arasında birlikteliğin 

sağlanamaması ve denetim eksikliği, yanlış planlama ve uygulama kararlarına ilişkin 

sorumlulukların tanımlanmamış olması, halk katılımının eksikliği, plana aykırı 
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gelişmeler konusundaki yaptırımların yetersizliği afetlerin etkilerinin daha da 

ağırlaşmasında önemli bir rol oynamaktadır. 

Özellikle deprem yönünden duyarlı bir bölgede bulunan Türkiye’nin ne 

depremden önce ne de sonraki evrelerde hazırlıklı olmadığı görülmektedir. 17 Ağustos 

1999 Marmara Depremi başta olmak üzere toplumun uğradığı ağır kayıplar bunun en 

güzel göstergesidir. 

Kısa, uzun ve orta vadeli önlemlerin hepsinde, eğitim son derece önemli bir 

faktördür. Eğitimin üç ayağı olarak, aile okul ve medyaya büyük görevler düşmektedir. 

Devlet ve sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, tüm toplum kesimleri işbirliği 

yapmalı; kısa dönemli çıkarları bir tarafa bırakarak, yok olan toplumsal ilişkilerin 

yeniden kurulması için çalışmalıdır. Her türlü inşaat yapımında yer seçimine özen 

gösterilmeli; jeolojik araştırmalar yaygınlaştırılmalı; deprem açısından risk bölgeleri 

sınırları tekrar gözden geçirilmeli; teknik personelin bilgi ve becerisi geliştirilmeli; 

imar, ihale ve afet yasalarında deprem yönetmeliklerindeki gerekli değişiklikler 

yapılmalıdır. Mümkün olan en geniş yelpazede tüm ilgili özel ve kamu kuruluşları, 

eşgüdümlü bir biçimde toplumun tüm kesimleri, sadece doğal felaketlerden önce değil, 

sürekli olarak bilgilendirilmeli ve eğitilmelidir. (Kasapoğlu-Ecevit, 2001:101-102) 

Deprem bir doğa olayı; yerçekimi gibi, yağmur, rüzgar gibi, iklim koşulları gibi, 

önlemini alarak, birlikte yaşamak zorunda olduğumu bir doğa olayı Toplumun bazı 

kesimlerinin konuyu bölge algılamak yerine, Tanrı’nın verdiği bir ceza olarak görmesi, 

sorunun çözümünü güçleştirmektedir. Önce depremi doğru algılamak ve 

sorumluluğunun bilincine ulaşmak; sonra deprem zararlarını azaltmak için gerekli 

önlemleri alma; öncelikle yapıları depreme güvenli duruma getirmek. Yurttaşın yapısını 

depreme güvenli duruma getirmesi kendi sorumluluğundadır. Ancak, bu konuda devlet, 

gerekli parasal kaynağı bulmada bağış değil kredi vererek, teknik konularda da 

çalışmaları örgütleyerek yurttaşa yardımcı olabilir. (Tankut, 2001:4) 

Ülkemizde ekonominin içine düştüğü kriz ve kentlerin sağlıksız büyümesi, 

planlamanın işlevsizleşmesi ve deprem güvenliği olmayan yapı stoklarının artması ile 

depremlerin etkileri ve kayıplar artmaktadır. Gelişmiş ülkelerde, deprem öncesi 

önlemler ve kurallar dizini, sistematiği çok iyi kurgulandığı ve uygulandığı için 

depremlerin etkileri daha sınırlı boyutlarda kalabilmektedir. Bunun yanı sıra her 

düzeyde ve konuda katılım sistemleri oluşturulmuş, deprem sonrasına ilişkin 
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organizasyon ve örgütlenme sistematiği iyi kurgulanmış ve bu düzenlemeler yasalarda 

yerini almıştır. 

Deprem zararlarını azaltmayı amaçlayan erken uyarı sistemlerinin oluşturulması 

ve yapılaşmanın denetimi kolaylaştıracak depreme duyarlı bölgeciklerin belirlenerek 

plancıların yararlanmasına sunulması gerekmektedir. 

Diğer bir konu ise, yerel yönetimlerin ve bu arada belediyelerin deprem ve 

benzeri yıkım olaylarına karşı daha etkili duruma getirilmek üzere yetki, kaynak ve 

çalışan kadroları yönünden güçlendirilmelerinin gerekliliğidir. Belediyelerin 

güçlendirilmesi, bir yandan deprem öncesi imar, yerleşme ve planlama konularındaki 

yönlendirme ve denetim işlevlerini daha iyi yerine getirmelerini sağlamakla kalmaz, 

aynı zamanda deprem sırasında ve sonrasındaki görevlerinin görülmesinde de daha 

etkili kılınmalarını sağlar. 

Bir başka aksaklık ise deprem ve benzeri doğal yıkım olayları ile ilgili yetkilerin 

dağılımında ve kullanılmasındaki karışıklıktır. Birçok bakanlık bu konularda görevler 

yüklenmiştir. Bu durum, uygulamada görev çatışmalarına neden olmaktadır. 1999 

depreminden sonra ülkemizde bu konuda bir çok yasal düzenleme için girişimde 

bulunulmuş olmakla birlikte, bunlar parçalar halinde kalmış ve bir sistemi 

tamamlamaya yönelik olamamıştır. Merkezi örgütlenme içinde yer alan “Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü” ile “Sivil Savunma Genel Müdürlüğü’nün” aynı bakanlık bünyesine 

alınması ve doğal veya insan kaynaklı yıkımlarla ilgili her türlü önleyici ve koruyucu 

önlemlerin alınması, uygulanması ve denetimi konularında etkin duruma getirilmeleri 

gerekmektedir. 

Depremlerin yol açtığı can ve mal kaybının önlenmesi olanaksız olsa bile, olası 

zararlarının azaltılması için halkın bu konuda eğitilmesinin büyük önemi vardır. 

Örgütlenmenin bu alandaki payı da kuşkusuz azımsanamaz. Denilebilir ki, bütün bunlar 

gelişme düzeyi ile ilişkili bulunduğundan, depremlerin zararlı etkilerini azaltmak, 

gelişmenin hızlandırılmasıyla kesin bir çözüme ulaşabilir. 

Ülkemizde depreme hazırlıklı olma ve zarar azaltma ile ilgili çalışmalar özellikle 

imar mevzuatının yeniden gözden geçirilmesi çalışmaları değerli bilim adamlarınca 

yürütülmüş ve rapor halinde yetkililere sunulmuştur. Risklere duyarlı bir yapı sistemi ve 

denetim sistemi bütün toplumun özlemidir. Ancak her konuda olduğu gibi bu konuda da 

gerekenle gerçekleşenler arasındaki fark çok büyüktür. Bilim insanları artık depremlerin 
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nerelerde ve hangi şiddette olabileceğini söyleyebilmekte yalnızca zamanını 

kestirememektedirler. Burada yapılması gereken şey ülkemizdeki deprem gerçeğini 

hiçbir zaman göz ardı etmeden imar, kentleşme, toprak politikalarının belirlenmesidir. 

Artık deprem sonrası yara sarma politikalarında vazgeçip top yekun bir hazırlıklı olma 

ve depremlerden yara almama plan ve programları yapılmalı, yapı kalitesi 

iyileştirilmelidir. Afet öncesi hazırlıkla ilgili çalışmalar yerel yönetimler, halk, özel 

sektör ve üniversitelerin de bilimsel katkıları ile ortaklaşa yürütülmelidir. Yerel 

yönetimlere gerekli teknik eleman, araç-gereç vb konularda destek olunmalı kaçak ve 

ruhsatsız yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemelidir. 

Bütün dünyada yürütülen jeolojik ve meteorolojik araştırmalar sonucunda elde 

edilen bilimsel veriler, yerleşme ve yapı koşullarını açık bir biçimde ortaya koymuştur. 

Depremlerle sık karşılaşan gelişmiş ülkeler bu koşulların gereğini yerine getirmekte ve 

depremlerde bize göre daha az zarara uğramaktadır. Bizim yapmamız gereken de bu 

koşullara uymaktır. 
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DÖRDÜ�CÜ BÖLÜM 

DEPREME HAZIRLIKLI OLMA BİLİ�Cİ: AFYO� İLİ 

ÖR�EĞİ 

I. Afyon İli Hakkında Genel Bilgiler 

Afyon coğrafi olarak Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinin birleştiği bir 

noktada yerleşmiştir ve her üç bölgede de toprakları bulunmaktadır. İlin geniş bir kesimi 

Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümündedir. Güneydeki Başmakçı, Dinar, Dazkırı ve 

Evciler ilçelerinin toprakları Akdeniz bölgesinin sınırları içerisine girer. Doğu ve 

kuzeydoğuda yer alan arazinin bir bölümü de İç Anadolu bölgesine taşar. Afyon’un 

iklimi yükselti ve denizden uzaklık nedeniyle İç Anadolu iklimine benzemektedir. 

A. Kısa Tarihçe ve 1900-2002 Yılları arasında Afyon ve Çevresinde 

Yaşanan Depremler 

Tarihi geçmişi M.Ö. 7000’li yıllara dayanan ve Hitit, Frig, Grek, Roma, Bizans, 

Selçuklu, Osmanlı gibi uygarlıkların egemen olduğu Afyonkarahisar ili, adını 2300 

yıldır ekimi yapılan haşhaş bitkisinden (afyon) ve M.Ö. 1340 yıllarında Hititler 

tarafından yaptırılan sivri siyah kayalar üzerine kurulmuş ünlü kalesinden (Karahisar) 

almıştır. 1900-2002 yılları arasında Afyon ve çevresinde yaşanan depremler şunlardır; 

Nisan 1901 Akşehir Depremi 

1911 Afyon-Akşehir Depremi 

1914 Bolvadin-Çay Depremi  

26 Eylül 1921 Argıthanı (Akşehir) Depremi 

7 Ağustos 1925 Dinar Depremi 

9 Nisan 1931 Ilgın-Argıthanı Depremi 

19 Haziran 1934 Uşak-Afyon Depremi 
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21 Şubat 1946 Ilgın-Argıthanı Depremi 

1 Ekim 1995 Dinar Depremi 

15 Aralık 2000Akşehir Depremi. (3 Şubat 2002 Çay (Afyon) Depremi, Ön 

Değerlendirme Raporu, 2002:60) 

2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre ilin toplam nüfusu 812.416’dır. 

Bu nüfusun 371.868’i il ve ilçe merkezlerinde, 440.548’i de kırsal alanda yaşamaktadır. 

Afyon ili nüfus büyüklüğü itibariyle Ege Bölgesi’nde 8., il içinde 5.sırada ve Türkiye 

genelinde 27.sırada yer almaktadır. İlin kentleşme oranı %45.77’dir. Ege Bölgesi’nde 

bu oran %61.6 iken Türkiye için %65’tir. İlin nüfus yoğunluğu 57 iken, bu oran Ege 

Bölgesi için 100 Türkiye için 87’dir. İlde ortalama hane halkı büyüklüğü 5.5’tir. (Afyon 

İli ve Sultandağı Depremi Raporu, 2002:13) 

B. �üfus ve Sosyal Yapı  

Devlet İstatistik Enstitüsü (DİE) tarafından belirlenen 2000 nüfus sayımı 

sonuçlarına göre Afyon’un ilçe ve köylerle birlikte toplam nüfusu 812.416’dır (köy-

kasaba toplamı: 440.548, ilçe merkezleri toplamı merkez ilçe ile birlikte: 371.868) 

Afyon kent merkezinin nüfusu ise köy ve kasabalarla birlikte 200.212 (ilçe merkezi: 

128.516) olarak saptanmıştır. Afyon merkezini, köy ve kasabalar da dahil olmak üzere 

nüfus miktarı bakımından Dinar (87.977), Bolvadin (79.888), Sandıklı (76.719), Şuhut 

(59.284), Sincanlı (58.646) ve Emirdağ (47.388) ilçeleri izlemektedir. İlde en az nüfusa 

sahip ilçe Kızılören’dir (4.132). 

Afyon’un ilçe, kasaba ve köylerinin 22 Ekim 2000 günü yapılan genel nüfus 

sayımı kesin sonuçları şöyle belirlenmiştir: 
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Çizelge 1. Afyon’un Kırsal ve Kentsel �üfusu 

İlçeler Kasaba ve Köylerin �üfusu İl ve İlçe Merkezlerinin �üfusu Toplam �üfus 
Merkez 71.696 128.516 200.212 

Başmakçı 7.268 7.816 15.084 

Bayat 4.041 4.702 8.743 

Bolvadin 27.490 52.398 79.888 

Çay 27.497 18.137 45.634 

Çobanlar 4.049 8.315 12.364 

Dazkırı 9.065 6.555 15.620 

Dinar 52.553 35.424 87.977 

Emirdağ 26.880 20.508 47.388 

Evciler 4.385 5.134 9.519 

Hocalar 10.178 2.646 12.824 

İhsaniye 28.754 4.466 33.220 

İscehisar 11.436 10.542 21.978 

Kızılören 1.576 2.556 4.132 

Sandıklı 38.915 37.804 76.719 

Sincanlı 52.820 5.826 58.646 

Sultandağı 16.291 6.893 23.184 

Şuhut 45.654 13.630 59.284 

Toplam 440.548 371.868 812.416 

Kaynak: http://www.afyon.gov.tr 

1990 yılı genel nüfus sayımı ile 2000 yılı genel nüfus sayımı kesin sonuçları 

karşılaştırıldığında, köy nüfusu %1,74, şehir nüfusu %21,44 ve il genel nüfusunun %9.9 

oranında arttığı görülmektedir. Yönetsel birim bazında Bayat, Çobanlar, Dazkırı, Dinar, 

Emirdağ, Evciler, Hocalar, İscehisar ve Kızılören ilçelerinde nüfus azalırken, Afyon 

merkez, Başmakçı, Bolvadin, Çay, Sandıklı, Sincanlı, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinde 

ise nüfus artmıştır. 

Afyon ilindeki nüfus yoğunluğu (km²’ye düşen insan sayısı) 57’dir. 

Afyon ili 1996 yılında Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan “İllerin 

Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması”nda 76 il arasında 41. sırada yer 

almaktadır. İl’in okullaşma oranı 1997-1998 döneminde ilköğretimde %70.2, 

ortaöğretimde %36, yükseköğretimde %12.2’dir. Ege Bölgesi ortalaması sırayla %88.6, 

57.1 ve 13.7’dir. Bu oranların Türkiye ortalaması sırayla %86.7, 55.9 ve 22.6’dır.  

İlin hastane yatak başına düşen nüfusu 1999 yılı için 384’dür. Ege Bölgesi 

ortalaması 357 ve Türkiye ortalaması 356’dır. Ege bölgesine 1998 yılında doktor başına 
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nüfus 692’dir. Türkiye ortalaması 820’dir. Afyon ili için ise 1590’dır. (Afyon İli ve 

Sultandağı Depremi Raporu, 2002:15-16) 

C. Yönetsel Durumu 

Afyon ili merkez ilçe dahil 18 ilçe, 108 belediye ve 392 köyden oluşmaktadır. 

İl’de sadece Dinar ilçesi Haydarlı bucağında örgüt ve personel bulunmaktadır. Afyon 

nüfusunun %75’i belediye sınırları içinde ikamet etmektedir. Afyon belediye sayısı 

bakımından Türkiye genelinde Konya’dan sonra en çok belediyeye sahip il 

konumundadır. 

Belediye sayıları itibariyle merkez ilçe 14 belediye ile ilk sırada yer almaktadır. 

Merkez ilçeyi Sincanlı 12, Sandıklı 11, Çay 8, Sultandağı 7, Dinar altı ve Bolvadin, 

Emirdağ, İhsaniye, Şuhut ilçeleri beşer belediye ile izlemektedir. Diğer ilçelerde 

belediye sayısı beşin altındadır. Birer adet belediyeye sahip ilçeler ise Başmakçı, Bayat, 

Çobanlar ve Kızılören’dir. 

İl kırsal alanında toplu yerleşme hakimdir ve dağınık köy tipine pek rastlanmaz. 

İlde, elektriksiz ve telefonsuz köy bulunmamaktadır. 

Afyon’da en çok köye sahip ilçe ise Emirdağ’dır (71 köy). Dinar 60, Sandıklı 

44, merkez ilçe ve Şuhut 33’er, İhsaniye 26 ve Sincanlı 24 köye sahiptir. Diğer ilçelerde 

köy sayısı 20’nin altındadır. En az köye sahip ilçeler ise dörder adet ile Çobanlar ve 

Kızılören’dir. 

Ç. Kentleşme ve Konut Durumu 

İl merkezinde artan nüfusa paralel olarak konut sorunu ve konut açığı mevcuttur. 

Ancak kentte gecekondulaşma henüz söz konusu değildir. Kooperatifleşme yoluyla 

konut edinme yaygındır ve konutların çoğunluğunun sağlıklı ve düzenli olduğu 

söylenebilir. 

Hızlı nüfus artışına karşılık Afyon il merkezinde arsa ve konut ihtiyacının 

giderilmesi için Afyon Belediyesi tarafından başlatılan “Uydukent” projesinde 8.000 

konut üretilmesi planlanmıştır. Uydukent 600 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. 

Planlanması alışagelen imar planı şeklinde olmayıp; mesken tipleri, projeler, arsa plan 

şekilleri, altyapı projelerinin (su, kanalizasyon, drenaj, yol, otopark v.b.) birlikte planları 

hazırlanarak uygulamaya geçilmiştir. Ayrıca ticaret merkezleri, pazaryeri, eğitim ve 
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öğretim alanları, sağlık ocakları, posta-telefon, karakol, cami, kültürpark gibi sosyal 

ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde planlanmıştır. 

Afyon’da da değişik tarihlerde pek çok deprem yaşanmıştır. Ancak iletişimin ve 

ulaştırmanın bu kadar yaygın olmadığı o dönemlerde oluşan bu depremler hakkında 

ayrıntılı bilgiler bulunmamaktadır. XX. yüzyılda bu bölgede bilinen ilk deprem, 

04.10.1914 yılında Afyon-Bolvadin’de meydana gelmiştir. Depremde toplam 400 kişi 

yaşamını yitirmiştir. Ağır hasarlı bina sayısı ise 1700 civarında olmuştur. 

07.08.1925 tarihli Afyon-Dinar depremi ise 38.10 enlem ve 29.80 boylam 

çizgileri arasında olmuş olup, derinliği 20 km.’dir. Depremde 3 kişi yaşamını yitirmiş, 

2043 bina ise hasar görmüştür.  

1 Ekim 1995 tarihinde yaşanan Afyon-Dinar Depremi’nde 101 kişi yaşamını 

yitirmiştir. 

Yaşanan en son deprem ise 03.02.2002 tarihinde olan Afyon-Çay Depremi’dir. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü kayıtlarına göre 6.0 ve A B D 

Jeoloji idaresi kayıtlarına göre ise 6.2 büyüklüğündeki deprem Çay ilçesi civarında 

olup, Çay, Bolvadin, Sultandağı ve Çobanlar ilçelerini etkilemiştir. Toplam 43 kişi 

yaşamını yitirmiş ve 325 kişide yaralanmıştır.(3 Şubat 2002 Afyon-Çay Depremi 

Mühendislik Raporu, 2002:1) 

Yaşanan 3 Şubat 2002 Afyon-Çay Depremi’nde Afyon kent merkezi az hasar 

görmüştür. Bunun nedeni kuşkusuz yapıların daha sağlam olması değil, kentin 

kurulduğu arazinin jeolojik yapısıdır. En çok etkilenen yerler Sultandağı-Eber 

yerleşmeleridir. Söz konusu yerlerde zararın ve yıkımın boyutlarının bu denli büyük 

olmasının nedenleri ise arazi yapısının deprem açısından riskli özellikler taşıması ve 

yapılan yapıların imar denetimi olmadan yapılmasıdır. Teknik eksiklikler ve 

yetersizlikler halkın bilinçsizce yapılaşma istekleri ile birleşince ortaya bir sonuç 

çıkmıştır. 

II. Deprem Bölgesinden Bazı İzlenimler 

3 Şubat 2002 tarihinde yaşanan deprem, başta Çay ilçesi olmak üzere 

Sultandağı, Çobanlar ve Bolvadin ilçeleri ile onlara bağlı Eber, Deresinek, Yakasenek, 

Pınarkaya, Uyanık, Yeşilçiftlik, Sülümenli ve Gebeceler gibi belde ve köylerde de ağır 

hasar olmuştur. Deprem sonrası elde edilen bilgilere göre toplam can kaybı 43, yaralı 
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sayısı, 320, ağır, orta ve hafif hasarlı her türden toplam yapı sayısı 5000’in üzerindedir. 

Söz konusu can kayıplarının ve hasarın boyutlarının büyüklüğünün nedenleri bölgeyi 

inceleyen bilim insanlarınca şu şekilde saptanmıştır; 

Ağır hasarın ana nedeni yanlış yere yerleşim ve çarpık yapılaşmadır. Can 

kaybı ve ağır hasarın olduğu yerleşim birimlerinin tümü yaklaşık 400 m kalınlığındaki 

gevşek zemin üzerinde kuruludur, zeminin büyük kesimi, yer altı suyunun yüzeyde ve 

yer yer de yüzeye yakın olduğu, sıvılaşma kapasitesi yüksek ince taneli kumlardan 

oluşmaktadır, çok katlı betonarme yapılar ile özellikle tek ve iki katlı kerpiç ve taş 

yığma yapılar bir birlerine bitişik düzende, deprem parametrelerini olumsuz yönde 

değiştiren zayıf zeminler üzerinde kuruludur. Bölgedeki özellikle çöken yapıların kerpiç 

ve kalitesiz yapı malzemesi ile üretilmiş yapılar olduğu açıkça görülmektedir.  

Gelecekte benzer acı ve kayıpların yaşanmaması için zorunlu kalınmadıkça, yeni 

yerleşim ve yapılaşma, bugünkü yerinde değil, sağlam zeminler üzerinde olmalı, ki bu 

en ekonomik yoldur; eğer zorunlu ise, aralıklı ve az katlı özel yerleşim ve yapılaşmaya 

gidilmelidir, ancak bu tür yerleşim Türkiye koşullarında ekonomik değildir. (Koçyiğit 

vd, 2002:16) 

3 Şubat 2002 tarihinde yaşanan depremden bir hafta sonra Afyon Kocatepe 

Üniversitesi’nden bir grup öğretim üyesi ve öğrenci ile bölgeye (Sultandağı, Çay, 

Bolvadin, Eber, Deresinek, Çobanlar) gidilmiş ve yerinde şu gözlemler ve saptamalar 

yapılmıştır. 

Deprem yaşanan bölgenin, kentleşme ve yapılaşma açısından bir 

değerlendirmesi yapıldığında bölgenin hiç de iyi bir durumda olmadığı görülmektedir. 

Bölgenin yapılaşma özelliği, aralarında küçük farklılıklar olsa da aynı niteliktedir. 

Genellikle deprem yaşanan yörede ilk bakışta dikkat çeken olgu, konutların düşük 

kalitede malzeme ile ve hiçbir teknik koşula uyulmadan yapılan kamış ve kerpiç ile 

örülü yapılar olmasıdır. Deprem yaşanan bölge, Afyon ilinin görece kırsal olarak 

tanımlanabilecek bir yöresidir. Bölge insanı yoğun olarak geçimini tarım ve 

hayvancılıkla sağlamaktadır. Halkın gelir durumu oldukça düşüktür ve bu durum 

insanların yaşadıkları mekanın kalitesinde kendisini açıkça göstermektedir. Yapıların 

büyük çoğunluğu zayıf ve kalitesiz malzeme ile yapılmıştır. Bunun yanı sıra zemin 

bakımından gevşeklik göze çarpmaktadır. Çünkü Eber Gölü ile deprem yaşanan yer 

aynı zemin koşullarına sahiptir. Özellikle Eber Gölü’nün hemen bitişiğinde yerleşmiş 
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bulunan Eber Kasabası’nın zeminin gevşek olmasının yıkımı artırdığı gözlenmiştir. Can 

kaybının çoğunluğunun kerpiç ve kamış evlerin yıkılması ile yıkıntı ve toz altında 

kalmaktan ve solunum ile ilgili rahatsızlıklardan kaynaklandığı bölgede görev yapan 

sağlık ekiplerince dile getirilen diğer bir geçektir. 

Deprem bölgesinde yığma yapılar çoğunluktadır ve yapılardan hasar görenlerin 

çoğu Eber Kasabası’ndadır. Binaların depremden öncede yeterli güvenliğe sahip 

olduğunu söylemek güçtür. Yurdumuzda önemli sayıda depreme dayanıksız yığma yapı 

bulunmaktadır. Bu tür binalar özellikle küçük ve orta büyüklükteki yerleşim 

birimlerinde yaygındır. Bu yapıların gerekli teknik altyapı ve mühendislik 

hizmetlerinden yoksun olarak üretildikleri bir gerçektir. (3 Şubat 2002 Afyon-Çay 

Depremi Mühendislik Raporu, 2002:32)  

Depreme hazırlıklı olma bilinci ve katılım adlı bir çalışmanın salt nicel 

araştırmalarla irdelenemeyecek boyutları bulunmaktadır. Bu yüzden depremi henüz 

yaşamış yöre insanına depreme hazırlıklı olma ile ilgili soruları yöneltmenin doğru 

olmayacağı kanısıyla daha çok deprem sonrası yardım, kurtarma ve etkinliklere ilişkin 

sorular sorulmuştur. İnsanların normal yaşamlarına tam olarak dönemedikleri deprem 

korkusu ve stresini hala yaşadıkları gözlenmiştir. Özellikle, konutları ağır hasarlı olan 

depremzedeler çadırlarda barınmak zorunda kalmışlardır. 17 Ağustos 1999 Marmara 

Depremi ile karşılaştırıldığında Afyon-Sultandağı Depremi’nin çok şiddetli olmaması, 

küçük bir alanda ve az yoğunluklu nüfusun yaşadığı bir bölgede meydana gelmesi gibi 

nedenlerden dolayı bölge halkının 3 Şubat 2002 Depremi’ni daha az bir kayıpla atlattığı 

söylenebilir. Depremzedelere özellikle deprem sonrası kamu görevlilerince ne gibi 

çalışmalar yapıldı? Biçiminde bir soru yöneltildiğinde halkın verdiği yanıt şu şekildedir: 

Konutların hasar tespiti yapılıp bırakıldı henüz hiçbir şey yapılmadı. İnsanların kendi 

sınırlı olanakları ile konutlarını onarmaya çalıştıkları görülmüştür. Yaşlı insanlar da 

doğal olarak bu yeniden yapım veya onarım çalışmalarında görev almaktalar. Herkes 

kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bölgede gözlem yaparken tanıştığımız 

Mersin’li bir bayan, bizler gibi dışarıdan bir gözlemci olarak; halk arasında dayanışma 

olmadığından yakındı. Çadırda yaşayan depremzedeler çadırda yaşamın oldukça zor 

olduğunu anlattılar. Eşyalarını sokakta ve az hasar görmüş evlerde saklamaktalar. Belli 

bir yaşam düzeni oluşturamamışlar tam bir umutsuzluk ve güvensizlik egemen. 

Depremzedeler maddi olanakları çok kısıtlı ve yoksul insanlar. Yıkılması gereken evlere 
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görevlilerce işaretler konmuş. Bir depremzedenin anlattıklarına göre; bayındırlık bakanı 

(dönemin bayındırlık bakanı Abdulkadir Akçan) gelecek diye tamamen yıkılan bir evin 

üstüne iş makinesi çıkartılmış. Depremzede, kurtarabileceği eşyalarını bile iş makinesi 

yüzünden alamamış. Ülkede son yıllarda yaşanan ekonomik krizler ve doğal afetler 

insanlara bazı şeyleri öğretmiş olmalı ki, yönetici durumunda kişilerin geçici ve 

göstermelik bir takım işler yapması insanların psikolojisini olumsuz yönde 

etkilemektedir. Deprem gibi insanları yıkan ve çaresiz bir durumda bırakan bir doğa 

olayının bile siyasi bir rant haline dönüştürülmek istenmesine halk tepki göstermekte ve 

bu anlamda mevcut yönetim dizgesine ve yöneticilere karşı sorgulayıcı bir tavır 

takınmaktadır. Bölge insanının, eğer devlet kendisine el uzatıyorsa ve gereken yardımı 

yapıyorsa yöneticilere karşı olumlu duygu ve düşünceler içinde oldukları anlaşılmıştır. 

Devlet insanlar için bir şeyler yapmıyorsa veya hizmetlerde gecikmeler yaşanıyorsa 

insanlar tarafından çok ciddi bir biçimde eleştirilmektedir. Bu izlenimlerden insanların 

devlete ve yöneticilere karşı bakış açılarında bir değişiklik oluştuğu biçiminde 

değerlendirilebilir. 

Araştırma ve gözlemlerimiz sırasında dikkatimizi çeken diğer önemli bir nokta 

ise Sultandağ ilçesinin en eski yerleşim yeri olarak bilinen “Selçuk Mahallesi”nde 

yapılarda oluşan ağır hasarlardır. Hemen bu ağır hasarı hatırlatarak zorunlu deprem 

sigortası hakkında neler düşündükleri sorulduğunda, Selçuk Mahallesi halkının zorunlu 

deprem sigortası yaptırmadıkları için çok pişman oldukları anlaşılmıştır. Deprem 

sonrası evleri yıkılanlara devlet yardımı yapılacağı, ama zorunlu deprem sigortası 

yaptırmamış olanların bu olanaklardan yararlanamayacağı şeklindeki söylentiler 

insanları önemli ölçüde üzmektedir. Devlet yardımı alamayacakları yönünde bir 

endişeleri bulunmaktadır. Depremden hemen sonra Kızılay’ın yapmış olduğu 

hizmetlerden ve yardımlardan memnun kalan halkın, gıda, battaniye ve soba gibi 

yardımların dışında devletten maddi yardım da istediği anlaşılmaktadır. Daha doğrusu 

bölgede yaşayan depremzede devletten kendileri için yeni konutlar yapmalarını 

istemektedirler. Kendileri ile görüşülen halkın tamamının devletten uzun dönemde 

düşük faizle geri ödenmesi koşuluyla konut kredisi istekleri bulunmaktadır. Yetkililer 

özellikle depremin yaşandığı ilk günlerde konunun güncelliği dolayısıyla bu konularda 

halka çeşitli sözler vermekte ama bunlar çoğu zaman sadece sözde kalmaktadır. İnsanlar 

devletten bekledikleri, umdukları yardımları göremediklerini açıklamışlardır. Bütün 
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bunlar 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde de yaşanmıştı ve gözlemlenmişti. 

Anlaşılan o ki, o tarihten bugüne değin, belli bir süre devlet ve medya konunun 

güncelliği dolayısıyla deprem bölgesine yoğun bir ilgi göstermekte ve konu güncelliğini 

kaybedince bir daha bölgeye hiç uğramamaktadır. Daha sonra ise konu güncelliğini 

yitirip unutulmakta ve depremzedeler kendi hallerine terk edilmektedir. Yaşanan büyük 

deprem (17 Ağustos 1999) sonrasında da medyanın ve yöneticilerin, deprem bölgesine 

olan ilgisini zamanla azalttığı görülmüştür. Bu anlatılan konular Afyon Depremi için de 

geçerli olmuştur.  

Bölgede yaşayan depremzedelerin iddiasına göre, bir hafta önce bölgeden 

sürekli canlı yapan televizyon kanalları artık bölgeye hiç uğramaz olmuşlar. Çünkü 

medya için bir konunun haber değeri taşıması, daha çok sıra dışı veya sansasyonel 

olmasıyla yakından ilişkili bulunmaktadır. Medya konuyu sağlıklı bir biçimde ve 

çarpıtmadan topluma objektif bir biçimde anlatabilse, yardımların belli plan ve eşgüdüm 

içinde yürütülmesi açısından çok yararlı olacağı açıktır. Özellikle yapılan yardımların 

niteliği ve zamanlaması konusunda çok önemli bir işlev üstlenebileceği şüphesizdir. 

Bölgede yaşayan insanlar tarafından ilk günlerde ihtiyaç fazlası gıda ve giyim yardımı 

yapıldığı daha sonraları bu yardımlar kesildiği dile getirilmiştir. Oysa bu yardımlar iyi 

bir biçimde organize edilmiş olsaydı ilk günlerde yaşanan özellikle gıda konusundaki 

sıkıntıların yaşanmayabileceği iddia edilmiştir. Deprem bölgesinde yardımlar 

konusunda ön plana çıkan bir diğer kurumun Kızılhaç olduğu görülmüştür. Hatta 

Kızılay’ın yardımlarının kaynağının da Kızılhaç olduğu yetkililerce belirtilmiştir. 

Kızılay’ın elindeki malzemenin yetersizliği, Kızılay’ın da yardım almasını gerekli 

kılmış. Gözlemlerimiz arasında dikkat çeken diğer bir konu da yardımların Eber 

Kasabası’nda kasaba meydanında isim okunarak, Deresinek Kasabası’da ise ev ev 

dolaşılarak yapılması olmuştur. Yardımların dağıtılması konusunda herhangi bir ayrım 

ve kayırmacılık yapılıyor mu? Şeklinde yönelttiğimiz sorulara bazı depremzedeler evet 

yardımların dağıtılmasında muhtarların zaman zaman haksızlık yaptıklarını görüyoruz 

biçiminde yanıtlar oldukça ilginçti. Hatta bu yardımlar silahlı kuvvetlerin gözetiminde 

ve denetiminde yapılmalıdır diyen depremzedeler bile olmuştur. 

Sultandağı’nda yaşayan depremzedeler en büyük istekleri evleri yapılıncaya 

kadar barınabilecekleri geçici konut. Deprem Şubat ayında olduğu için hava çok soğuk 

ve her yer karla kaplıdır. Depremzedeler çadırlarda çok üşüdüklerini yetkililerin ise 
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ayda sadece bir tüp verdiklerini anlattılar. Kızılay yardımlarına gözlemlerimiz sırasında 

da tanık olduk. Şimdi tek beklentileri evlerine kavuşmak. Bazı mahalle muhtarları 

aleyhinde sözler işittik. Depremzedelere göre, bazı mahalle muhtarları bir kısım evleri 

az hasarlı gösterip yardımı başka taraflara çekmişler. Doğrusu bu sözlerin ne kadar 

objektif olduklarını bilemiyoruz. Siyasi kayırmacılığın özellikle yardım dağıtımında çok 

olduğu yönünde sözler söylendi. Bölgede yardımların dağıtılış biçimi ve halkın bu 

konudaki düşüncelerini ve gözlemlerimizi birkaç cümle ile özetlemek gerekirse şunlar 

söylenebilir: 

Yardımlar olabildiğince düzenli ve zamanında dağıtılmaktadır. Özellikle Eber 

Kasabası ve Deresinek Kasabası’nda yardım dağıtımında izlenen yönteme tanık olduk. 

Ancak halkın bu konuda yeterince duyarlı ve bilinçli olmaması, deprem şoku ve daha 

başka etmenlerin de etkisiyle bir takım aksaklıklar yaşandığı yardım dağıtım 

görevlilerince dile getirilen bir gerçektir. Örneğin bazı depremzedeler dağıtım esnasında 

bir kez yardım almış ama tekrar yardım almaya gelmiş ve görevliler de ikinci kez 

verilemeyeceğini söyleyince yardım yapılmıyor diye şikayetlerin olduğu 

söylenmektedir. Kendi maddi olanakları iyi olmasına ve depremde konutları önemli bir 

hasar görmemesine karşın çadır vb yardımlardan fazlasıyla alan insanlar bu yardımlara 

daha çok ihtiyacı olan insanlara bu yardımların gitmesine engel olmuşlar. Bir yerde 

kargaşa ve problem var ise bunun nedenini hem devlet veya devlet görevlileri olarak 

göstermek nesnellikle bağdaşmasa gerekir. Biz insanların sorunların çözümüne ne kadar 

katkıda bulunduğumuza bakmamız gerekmektedir. 

Deresinek Kasabası’nda halk yardımlardan memnun. Yardımlar hasara göre 

değişiyor. Listeleri muhtarlar belirliyor. Ayrıca Deresinek’te kerpiç ev olmadığından 

can kaybı da olmamış. Bayındırlık Bakanlığı’nın daha önce yaptırdığı konutlar hasar 

görmemiş. Yiyecek ve içecek gibi konularda yardıma ihtiyaçları olmadığını söylüyorlar. 

Kasaba halkı depremden birkaç önce gün kuyu sularının renklerinin bulanık renkte 

aktığını belirtmişlerdir. 

Eber Kasabası’nda depremin etkilerinin çok daha yıkıcı olduğu görülmüştür. 

Can ve mal kaybı oldukça fazla. Bazı mahalleler tamamen yerle bir olmuş. Yıkılan 

evlerin duvarlarında kalan son hatıralar insanın içini sızlatıyor. Yardımlar çadır dışında 

yaşayanlara verilmiyor. Tek başına olanlara da çadır vermemişler. Okullar bir hafta tatil 

edilmiş. Eber’de bazı çadırlar bu bir hafta sürecinde okul bahçesine kurulmuş. Okulda 
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eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmekte. İlkokul öğrencileri depremden korunma 

konusunda eğitildiklerini söylüyorlar ama hepsinde korku ve umutsuzluğu görebilmek 

mümkün. Ülkemiz koşullarında ne kadar deprem tatbikatları yapılsa da insanlar binalar 

konusunda emin olmadıkları için korku ve endişe normal karşılanmalıdır. 

Eber halkı da yapılan ilk yardımlardan memnun durumdalar. Hatta bazı insanlar 

yardımların gereğinden fazla yapıldığı dile getirilmiştir. Araştırmamız sırasında Kızılay, 

yardımlarına devam ediyordu. Yeteri kadar yardım gelmiş fakat yardım alacak 

insanların listelerinin düzenlenememesi sorun yaratmış. Yetkililerin ilgisizliği nedeni ile 

haksızlıklar olmuş. Bazı depremzedeler fazla yardım alırken, kimileri yardım 

görememiş. Yani bir kez daha organize olamamanın ve eşgüdüm eksikliğinin sıkıntıları 

yaşanmış. Özellikle yaşlılar yıllarını geçirdikleri evlerinin yıkılmasına razı değiller. 

İçlerinde oturmasak da onların yıkılmasını istemiyoruz biçiminde duygusal ifadelerle 

üzüntülerini dile getirmekteler. Depremzede insanlarda görülen en belirgin özellik 

korku ve geleceğe ilişkin umutsuzluk. Çocuklar çok fazla etkilendikleri için uzaktaki 

akrabaların yanlarına gönderilmişler. Hatta Eber’de çocukların psikolojik durumunu 

düzeltmek için “Çocuk Merkezi” bile kurulmuş. 

Gözlemlerimiz bizlere insanları gerçekten depremlerin değil çürük ve kalitesiz 

binaların öldürdüğünü kanıtladı. Eber’de evlerin çoğu kerpiç ve kamışla yapılmış ve 

böyle bir depremde yapıların çoğu yıkılmış. Kısacası Eber’in yeniden bir yapılanmaya 

ihtiyacı var. İnsanların devletten beklentileri sağlam binalar yapıp kendilerine vermesi. 

Sabit taksitlerle ve uzun dönemli ödeme kolaylıklarının sağlanması. 

Son olarak kamu kurumlarının organizasyon bozuklukları, devlet olarak da bu 

tür afetlere karşı yetersiz kalmanın dramları açıkça belli oluyor. Bunun en belirgin 

olduğu kurum ise Kızılay. Kızılay’ın yaptığı yardımların çoğu -bizim tespitlerimize 

göre de- Kızılhaç tarafından sağlanmış. Bu üzücü durum o tarihlerde Afyon valisi olan 

Ahmet Özyurt’un 2.05.2002 tarihli demecinde “Kızılay’ın içini boşaltanlar utansın” 

sözleri ile de ulusal gazetelerde yer almıştır. Özellikle yaşanan iki büyük depremden 

sonra hala yaşanan organizasyon bozukluklarının yurttaşlarımız tarafından hoş 

karşılanmadığı görülmüştür. Yurttaşları üzen, onların devletine karşı isyan edici tutum 

ve davranışlar göstermesini sağlayan eylemlerden bir an önce vazgeçilip, daha uygar ve 

profesyonelce çözümler sunulmalıdır. Benzer bir durum Bingöl Depremi sonrasında da 

yaşanmış yurttaş ile polis birbiri ile çatışmıştır. Yetkili ve sorumlu durumunda olan 
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insanların yaptıkları hatalar ve gecikmeler zaten psikolojik bir çöküntü yaşayan 

insanların üzerlerinde olumsuz etki bırakmaktadır. 

Afyon kent merkezi, yapıların sağlamlığından ötürü değil, kentin kurulduğu 

arazinin jeolojik yapısı nedeniyle depremi çok az hasarla atlatmıştır. Yıkımların 

gerçekleştiği yerleşmelerdeki yapıların durumu ile il merkezindeki bir çok yapının 

niteliklerinin aynı olması bu saptamanın kanıtlarındandır. 

Sultandağı-Eber yerleşmesi söz konusu depremden en çok etkilenen bölgedir. 

Belde statüsündeki Eber tamamen yıkılmıştır. Yerleşmede bu sonuç şaşırtıcı değildir, 

çünkü hemen hiç bir imar denetimi olmadığı gibi arazi yapısı da en riskli özellikleri 

taşımaktadır. 

Sultandağı ilçe merkezindeki yapıların başlıca yıkılma nedenleri ise, önceki 

depremlerde ülkenin diğer yerlerinde görülen nedenlerden farksızdır. Betonarme 

yapılardaki kolon-kiriş bağlantılarında görülen teknik eksiklik ve yetersizlikler 

denetimsiz ve bilinçsiz yapılaşmanın bu ilçedeki depremi de felakete dönüştüren 

örnekleridir. Bu örneklerin dışında, bölgedeki kırsal karakterli kerpiç ve köy evlerinde 

de yıkılmalar vardır; özellikle çamur harçla yapılan ahırlar, basit kır evleri ve 

barınaklarda yaygın çökmeler olmuştur. 

Çay ilçesindeki küçük sanayi sitesinin tamamen yıkılmasının nedenleri: 200 

işyeri ile 1989’da inşa edilen site tümüyle dere yatağında ve yetkililerin izni ve onayı ile 

inşa edilmiştir. İnşaattan önce zemin iyileştirmesi yapılmış olsa bile, bu uygulama, riski 

yok etmeye yetmemiştir. (http://mimarlarodasihtm+afyon+deprem). 

Yukarıda da değinildiği gibi, depremi felakete dönüştüren ve Türkiye’nin 

yıllardan bu yana izlediği bilim dışı ve rantçı imar politikalarından kaynaklanan temel 

nedenler Afyon Depremi’nde de tüm açıklığıyla gözlenmiştir. Bu etkenler genel olarak 

yapılaşmanın yer seçiminde plansızlık ve sadece arazi rantına göre verilen denetimsiz 

kararlar; keyfi kullanılabilen imar yetkileri, teknik eleman denetiminin sağlanmadığı 

inşaat uygulamaları ve kaçak ya da yetersiz projelerle verilen bilim dışı izinlerdir. 

Afyon Depremi’nin bu açıdan asıl dikkate alınması gereken özelliği ise 1999’daki 

büyük depremlerin ardından sözde “yeni yasal düzenlemelerin devreye sokulduğu” bir 

sürecin ardından meydana gelmiş olmasıdır. (http://mimarlarodasihtm+afyon+deprem). 
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III. Afyon İlinde Depreme Hazırlıklı Olma Çerçevesinde 

Yürütülen Çalışmalar 

Afyon’da yerel düzeyde depreme hazırlıklı olma ile ilişkili olarak hangi kurum 

ve kuruluşlar neler yapmaktadırlar? Bu konu belli kurum ve kuruluşların başkanları, 

müdürleri, şefleri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak öğrenilmek istenmiştir. 

Araştırmanın yürütücüsü bu kapsamda konu ile ilgili vali yardımcısı, Afyon belediye 

başkanı, Afyon sivil savunma arama ve kurtarma il müdürü, rektör yardımcısı, bazı özel 

girişimciler ve serbest inşaat mühendisleri ile görüşmeler yapmıştır. Söz konusu 

görüşmeleri genel çizgileriyle aktarmak söz konusu kurum ve kişilerin depreme 

hazırlıklı olma konusuna nasıl baktıklarının anlaşılması açısından yararlı olacaktır. 

A. Afyon Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Müdürlüğü 

Dönemin sivil savunma müdürü ile makamında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 

İlk izlenimler olumlu olmakla birlikte konu ile ilgili tatmin edici ve açıklayıcı bilgiler 

alındığı söylenemez. Afyon deprem bölgesinde olan bir il bu konuda depreme hazırlık 

ile ilgili ne tür çalışmalarınız var? biçimindeki bir soruya sivil savunma müdürü önce bu 

konularla kurum olarak pek ilgilenmediklerini bu konunun valilik ve belediyeden ilgili 

müdürlerin katılımı ile meydana gelen İl Kriz Yönetim Kurulu’nun görev alanına 

girdiğini söylemiştir. Kendilerinin pek fazla yetki sahibi olmadığını bu yüzden fazla 

açıklama da yapamayacağını belirtmesi de oldukça şaşırtıcı olmuştur. Öte yandan 

deprem öncesi halkı bilgilendirmeye dönük ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? Sorusuna 

bir çok okul ve kurumda eğitim çalışmaları yaptıklarını belirtmiştir.  

Sivil savunma arama ve kurtarma il müdürü ile 3 Şubat 2002 Sultandağı-Çay 

Depremi öncesi gerçekleştirilen bu görüşmeden edinilen izlenim bu konuda önemli bir 

çalışmanın yapılmadığı biçimindedir. Arama ve kurtarma ağırlıklı görev yaptıkları 

kurumun adından da anlaşılabilir.  

Hazırlıklı olma ile ilgili eğitim çalışmalarında kullandığınız belgelerden 

incelemem için verebilir misiniz? diye sorduğumda bana küçük bir kitapçık verdi ve 

ısrarla geri getirmemi istedi. Bu kitapçık depremden korunma yollarını anlatan özellikle 

ilk öğretim öğrencileri ve veliler için hazırlanmış bir kitapçıktı. Ama ne yazık ki halkın 

ve öğrencilerin elinde bulunması gereken bu kitapçık konu ile ilgili doktora çalışması 

yapan bana bile rica karşılığında ve geri iade edilmesi koşuluyla verildi. Kanımızca bu 
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tür kitapçık ve broşürler özellikle bölgede bulunan özel sektörün maddi destekleriyle 

yeterince basılmalı ve halka ulaştırılmalıdır.  

B. Valilik 

Konu ile ilgili vali yardımcısına yoğun çabalarım sonucu ulaşabildim. Orada da 

manzara farklı değildi. Vali yardımcısı kriz merkezinin deprem sonrası çalışmalarından 

kısaca bahsedince depreme hazırlıkla ilgili ne tür çalışmalar yapıyorsunuz? biçiminde 

bir soru sordum. Vali yardımcısının konuşmalarından edindiğim izlenim bu kriz 

merkezi sadece deprem sonrası çadır ve battaniye ve gıda yardımlarının depolanması ve 

dağıtımı işleri ilgilenmektedir. Oysa benim sorum depreme hazırlıklı olma konusunda 

valilik olarak neler yapıyorsunuz? idi. Vali yardımcısı deprem sonrası yara sarma diye 

nitelendirilebilecek çalışmaları ve yardımları anlatmıştır. Demek ki valilik tarafından 

yürütülen deprem öncesi hazırlıklı olma çalışmaları ya yok ya da anlatacak bir şey 

yoktur. Diğer bir gözlemim ise vali yardımcısının belediyeye ve belediyenin yapması 

gerektiği görevlere ilişkin görüşleri olmuştur. Vali yardımcısına göre asıl bu konular 

belediyeyi ilgilendiren konulardır ama ne yazık ki belediye gerekenleri yapmamaktadır. 

Burada dikkatimi çeken şey herkesin sorumluluğu bir başkasına atmak istemesidir. 

Aslında belediye, valilik, özel girişim, halk yani top yekun herkes bu konuda bir 

sorumluluk duymalı ve üstüne düşen görevleri yerine getirmelidir. 

C. Belediye Başkanlığı 

Depreme hazırlıklı olma ile ilgili çalışmalardan birinci derecede sorumlu olan 

yerel yönetimler acaba bu konuda üstlerine düşen görevleri yerine getirmekte midirler? 

Belediye başkanınca (Dönemin belediye başkanı Hayrettin Barut) bu çalışmanın 

yürütücüsüne, araştırmacı kendisini tanıtmasına ve randevu alma isteğini belirtmesine 

karşın, gerekli duyarlılık ve nezaket gösterilmemiş hatta makamından kovma haksızlığı 

da sergilenmiştir. Belediye başkanı ile görüşme isteği kendisi belediye başkanı 

tarafından olumsuz bir biçimde sonuçlanmıştır. Ne yazık ki belediye başkanları belli 

süreler için belde halkı tarafından seçilmelerine rağmen halkına karşı saygısızlık ve 

ayırım yapabilmektedirler. Bu demokrasiyi özümsememiş olmaktan kaynaklanan 

önemli bir zihniyet sorunudur. Daha sonra konu ile ilgili olabileceği düşünülen itfaiye 

ve halkla ilişkiler müdürleri ile görüşme olanağı bulunabilmiştir. Belediyede konu ile 
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ilgili itfaiye müdürünün söylediği birkaç sözcük çok anlamlıdır: “Siz bu çalışmayı 

yapıyorsunuz ama bize ne faydası olacak? Devlet bize araç gereç mi verecek?”. 

Başat anlayış hep bir yerlerden yardım, destek, para isteyen ama kendi yerel 

kaynaklarını harekete geçirmeyen hazır gelen yardımları dağıtma anlayışıdır. Bu 

anlayışa göre devlet bol miktarda para, araç-gereç ve personel vermeli ve bu kurumlar 

eğer isterlerse bazı şeyleri yapmalılar 

Yerel düzeyde özerklik ve kaynak artırmanın yeni feodal beyler yaratabileceği 

görüşünü savunanlar belli belediyelerde bu konuda haklılık payına sahip olabilirler. 

Belediye özellikle deprem sonrası gezici aşevi araçları ile deprem bölgesinde yaşayan 

depremzede yurttaşlarımıza kısıtlı da olsa sıcak yemek vermiştir ama bu yardımlar 

yapılırken bile siyasi çıkar hesaplarının izlerini görmek mümkündür. Oysa 

belediyelerimizin en önemli görevi yapılaşmaya ilişkin izin, ruhsat ve denetimlerdir. 

Belediyelerin asıl işlevlerini yerine getirmeyip yarma sarma politikasına yardımcı 

oldukları ve deprem sonrası yapılan yardımlarla kendini göstermiştir. 

Bunların yanı sıra gerek belediye ve valilik gerekse sivil savunma yetkilisinde 

bir rahatlık hatta vurdumduymazlık gözlenmiştir. “Bunlar normal şeyler. Depremler 

olur, insanlar ölür. Ölenler ölür, kalan sağlar bizimdir” anlayışının egemen olduğunu 

gözlenmiştir. Oysa 1995 yılında Japonya’nın Kobe kentinde yaşanan ve beş binden 

fazla insanın ölümüne ve ağır hasara neden olan depremden sonra kentin yerel 

yöneticisi kentine kısa süreliğine (bir ya da iki gün) su ve altyapı hizmetleri veremediği 

için üzüntüsü ve halkına karşı üzerine düşen görevleri yerine getiremediği için intihar 

etmiştir. 

Afyon’da ne yazık ki yerel düzeyde belediyenin birkaç göstermelik 

tatbikatlarının ve deprem sonrası gezici aşevi hizmetinin dışında önemli bir çalışması 

gözlenmemektedir. Depreme hazırlıkla ilgili çalışmalar lüks olarak görülmektedir.  

Belediyelerin depreme hazırlıklı olma ile ilgili en önemli işlevi imar konularında 

ortaya çıkmaktadır. Belediyeler, yapılaşma ile ilgili yasaların kendilerine vermiş olduğu  

izin, denetim, ruhsat verme gibi konularda deprem gerçeğini göz önünde bulundurarak 

hareket ederlerse bu kadar yüksek boyutlarda can ve mal yitikleri yaşanmaz. 
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Ç. Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü 

Afyon Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nde konu ile şube müdürü ile 

görüşülmüştür. “Depreme hazırlıklı olma adına neler yapıyorsunuz?” biçimindeki 

soruya karşılık olarak alınan yanıt, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü ve hak 

sahiplerinin belirlenip gereken çalışmaların devam edeceği yönünde olmuştur. Belli 

bölgelerde kooperatifleşme yöntemiyle yapılaşmaya gidildiği ve yapım çalışmalarının 

devam ettiği ifade edilmiştir. Halkı uyarmaya ve bilgilendirmeye dönük yapılan bir 

çalışmanın olmadığı gözlemlenmiştir. Görüşmenin genel çerçevesinden yapıların 

denetimine ilişkin uygulamanın yetersizliği ve yeterli teknik personelin bulunmadığı 

anlaşılmıştır. Müdürlük daha çok deprem sonrası hasar tespit işleri ve deprem sonrası 

yapılaşma ile ilgilenmektedir. Daha öncede belirtildiği gibi yapılar yapım 

aşamasındayken gerekli denetimler yapılır ve yönetmelik kurallarına göre yapılmayan 

binalar yıktırılırsa depremlerde yıkımlar çok az yaşanır. Kurumun gerçek işlevinin hasar 

tespit çalışması değil özellikle de kırsal yerleşmelerde yapılaşma kalitesini yükseltmek 

olmalıdır. Bütün bunların eksiksiz uygulanabilmesi için gerekli teknik altyapı ve 

personelin sağlanması önemlidir. 

E. Üniversite (Afyon Kocatepe Üniversitesi) 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 1992 yılında kurulmuş yeni bir üniversitedir. 

Üniversitelerin işlevlerinden birisi de bulundukları yöreyi bilimsel açıdan 

aydınlatmalarıdır. Özellikle öğretim üyeleri aracılığıyla halkı bilgilendirme ve 

bilinçlendirme konularına daha çok önem vermeye başlamıştır. Üniversite yönetimi 

belli tarihlerde (5 Haziran Dünya Çevre Günü vb.) özellikle ilk ve orta öğretim öğrenci 

ve öğretmenlerini bilgilendirmeye yönelik seminerler ve paneller düzenlenmektedir. 

Ama bu programlarda da konunun sosyolojik ve ekonomik boyutlarına yapılan vurgular 

yetersiz kalmakta konu acil yardım bağlamında değerlendirilmektedir. Elbette insanları 

deprem konusunda bilgilendirirken hayatta kalabilmenin yollarını öğretmek en doğal ve 

doğru yaklaşımdır ama bu hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Ülkemizdeki yapı 

stokunun kalitesizliğinin nedenleri ve çözüm yolları da vurgulanmalı yetkili ve sorumlu 

makamların görev ve sorumlulukları anlatılmalı ve halktan bu sürece kendi olanakları 

ölçüsünde yardımcı olmaları istenmelidir. Salt yüzeysel ve sığ bilgilendirmelerin gerçek 

hazırlıklı olma bilincinin oluşumuna katkısının olamayacağı anlaşılacaktır. 
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Tıp fakültesi öğretim üyeleri konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapmakta 

özellikle öğrencilere ilk yardım ve depremden korunma yöntemleri hakkında bilgiler 

vermektedirler. Ayrıca toplumda temel afet bilincinin oluşması açısından depremlerle 

ilgili filmler gösterilmektedir. 

F. Özel Sektör 

Hazırlıklı olma çerçevesinde özel sektörün çabası hiç denecek düzeydedir. Oysa 

özel sektör konu ile bazı toplantıların düzenlenmesinin finansmanı konusunda yardımcı 

olabilir. Broşürlerin halka ücretsiz dağıtımı konusunda kaynak konusunda yardımcı 

olabilir. Her şeyi devletten bekleme zihniyetini terk etme ve top yekun hazırlıklı olma 

çalışmalarının yürütülmesinin gerekliliği ortadadır. Bu konuda yerel düzeyde 

başlatılabilecek bir kampanyaya özel sektörün ilgisiz kalmayacağı kanısındayım. Özel 

sektör ile görüşmemden edindiğim izlenim belli konferansların finansmanı, el 

ilanlarının ve depremden korunma kitapçıklarının basımı ve dağıtımı konusunda önemli 

işlev üstlenebilecekleri şeklinde olmuştur. 

G. Serbest Mimar ve İnşaat Mühendisleri 

Görüşmelerin diğer bir ayağını da uygulamanın içinde olan mühendis ve 

mimarlar oluşturmuştur. Yaygın kanı Türkiye’de yapı denetimlerinin özellikle 

belediyelerin gerekli teknik alt yapı ve personel yetersizliği nedeniyle gereğince 

yapılmadığıdır. Öte yandan belediye meclislerinde alınan kararların bir çoğunun 

bilimsellikten ve nesnellikten uzak bir biçimde ve partizanca alındığı ileri 

sürülmektedir. Öyle ki belli bir dönem için yönetime gelen kişilerin bir kısmı artık o 

makamı kendileri için 5 yıllık bir maddi kaynak ve gelecek seçimlere hazırlanma yeri 

olarak görmektedir. Bunların örnekleri ülkemizde pek çoktur ve belediye meclis 

üyelerinin yapısı ve nitelikleri pek çok bilimsel çalışmaya konu olmuştur. Serbest 

mimar ve mühendisler işleri gereği belediye ile çok içli dışlıdır. 

Görüşme yaptığım inşaat mühendisi Afyon’da depreme dayanıklı konut üretimi 

için en önemli yapı malzemesinin (tuğla) üreten bir tuğla fabrikası olmadığını 

belirtmiştir. Afyon’da pek çok tuğla fabrikası olduğunu biliyorum ama standartlara 

uygun tuğla üreten fabrika olmadığını duyunca doğrusu çok şaşırdım. Görüşme 

yaptığım inşaat mühendisinin deyimiyle ülkemizde yapıların güvenliği ve kalitesi o 

yapıyı yapanların insafına bağlı olarak değişmektedir. Özellikle yaşanan enflasyon ve 
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pahalılık bu kesimin en büyük problemidir. Kamu binalarının yapımında yaşanan eksik 

ve kalitesiz malzeme kullanımının sorumlusu olarak eksiltme yöntemiyle yapılan ihale 

anlayışı gösterilmektedir. Üretilen konutun zemin etüdünün yapımından dekorasyonuna 

kadar bir sorumlular zinciri olması gerekirken ne yazık ki bu ülkemizde söz konusu 

değildir. İmal edilmiş bir belirsizlikler silsilesi mevcuttur. Herkes kendi dışında kişi, 

kurum ve kuruluşu suçlamakta ve sistem bu kısır döngü içerisinde devam edip 

gitmektedir. Bu durum Afyon ili örneğinde de aynı biçimde devam etmektedir. 

Görüşme yaptığım inşaat mühendislerinden birisinin sözleri ülkemizdeki 

yapılaşma ile ilgili çok önemli ipuçları verdiğinden burada değinmeden 

geçemeyeceğim. Serbest inşaat mühendisi bir binanın yapım sürecinde geçirdiği 

aşamaları çok kısa birkaç cümle ile özetledi. Bina yaptırmak isteyen bir yurttaşımız 

mühendise gider. Proje mühendis tarafından çizilir ve mal sahibi yurttaşımız binanın 

yapılması konusunda bir taşeron ile anlaşır. Ülkemizde bu işi yapan taşeronların ve 

çalıştırdıkları yapı ustalarının ne yazık ki bu konu ile ilgili gerekli eğitimleri ve bilgileri 

bulunmamaktadır. Taşeron işi alabilmek için olabildiğince düşük fiyat teklif etmekte ve 

inşaatın yapımını üstlenmektedir. Taşeron kalitesiz ve ucuz mal kullanmakta ve bu 

durumu mal sahibine “bir şey olmaz abi biz daha öncede yaptık hiçbir şey olmadı” 

diyerek inandırmaktadır. Görüşme yaptığım mühendis “yasa ve yönetmelikler projeyi 

çizen biz mühendislere inşaatın her aşamasında malzemeyi test edip, kalite kontrolü 

yapmayı emretmekte ama bunun fiziki alt yapısının mevcut olmadığı da ortadadır” diye 

teknik yetersizliklerden bahsetmektedir. 

IV. Afyon İlinde Depreme Hazırlıklı Olma Bilinci ve Katılım 

Alan Araştırması 

Depremler dünya üzerinde en çok yoksul ülkelerde zarara ve can kayıplarına 

neden olmaktadır. Yoksul ülkelerin kendi içlerinde de görece en yoksul yörelerinde 

depremin yıkıcı etkileri artmaktadır. Afyon ili kırsalında yaşanan orta şiddette bir 

deprem bölge halkını ekonomik ve sosyal yönden çok etkilemiştir. Depreme hazırlıklı 

olma bağlamında yapılacak çalışmalardan birisi de yoksulluğun ve gelir dağılımındaki 

bozukluğun giderilmesidir. Şüphesiz toplumdaki kuralsızlığın ve bozukluğun tek nedeni 

yoksulluk değildir. Kaçak yapılaşma, her seçim dönemlerinde çıkan aflar, toplumda, 

kuraldışı yapılaşmayı yapanların cezalarını görmediği yönünde yaygınlaşan kanaatler ve 



 

 

128

daha sayılabilecek bir çok nedenlerden dolayı depreme hazırlıklı olma ile ilgili gereken 

çalışmalar yapılamamaktadır. Başta belediyeler olmak üzere, bir çok kesim kurallara 

uymamakta ve kurallara uymamak sanki bir kural haline gelmektedir. 

Afyon ili örneğinde yaptığımız alan araştırması ve katılmacı gözlem yöntemi ile 

hiç bir teknik ve mühendislik hizmeti alınmadan ve kalitesiz yapı malzemesi ile 

oluşturulan yapıların, yoksulluğun ve halkın depreme hazırlıkla ilgili eğitim eksikliğinin 

sonuçları irdelenecektir. 

A. Araştırmanın Konusu ve Amacı 

Ülkemizde son 5 yılda yaşanan büyük depremler (17 Ağustos 1999 Doğu 

Marmara Depremi ve 12 Kasım 1999 Düzce Depremleri) 20 binden fazla insanın 

yaşamının yitirilmesine ve yaklaşık 15 milyar dolarlık maddi zarara neden olmuştur. 

Ülkemiz depremlerle yeni tanışmamıştır. Yaşadığımız toprakların büyük bir kısmı 

deprem riski taşımaktadır. Ama yaşanan son büyük depremler toplumun büyük bir 

kesiminde bu konuyu sorgulama gereksinimi hissettirmiştir. Yurttaşlarımızın çoğu bu 

acıyı doğrudan veya dolaylı olarak yaşadı ve paylaştı. Bu acı yalnızca duygusal düzeyde 

değil, ekonomik ve sosyal yönleri ile toplumun bütün kesimlerine ek vergiler ve diğer 

olumsuz ekonomik koşullar olarak yansımıştır. Zaten toplumda var olan yolsuzluk ve 

yoksulluğun üzerine bir de bu depremler yaşanınca toplum bir çok kamu kurum ve 

kuruluşları ile siyaset adamlarına olan güven ve inancını yitirmiştir. Yaşanan ekonomik 

krizin üstüne bir de deprem yaşayan halk büyük bir şok geçirmiştir. 

Yaşanan büyük depremlerden sonra devlete ve kurumlarına olan sorgulayıcı 

bakış açısının daha da arttığı söylenebilir. Ülkenin yaşamış olduğu yoksulluk kısır 

döngüsü kırılamadıkça, yurttaşlarımızın en temel gereksinimleri sağlanamadıkça, 

depreme hazırlıklı olma konusunun çözümlenmesini ve bu konuda bilincin oluşmasını 

beklemek iyimser bir bekleyiş olacaktır. 

Bu alan araştırmasının amacı Afyon halkının depreme hazırlıklı olma 

düzeylerini ve bu konudaki genel görüşlerini saptamaktır. Önemli olan sorunların 

nerelerden kaynaklandığının saptanması ve bu sorunların çözümü yönünde kalıcı 

adımlar atılmasıdır. Tek tek herkes en alt düzeydeki bireyden en üstte bulunan 

cumhurbaşkanına kadar bu bilince ulaşma zorundadır. Bu olabilirliliği araştırmak ve 

irdelemek amacıyla insanımıza ışık tutacağı ve bilinçlenme hızına küçücük bile olsa 
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katkıda bulunabileceği ümidiyle bu çalışma yapılmıştır. Afyon halkının depreme 

hazırlıklı olma konusundaki görüş ve tutumlarını değerlendirme amaçlı bu çalışma 

ağırlıklı olarak kent merkezinden seçilen katılımcılara, anket tekniği kullanılarak sorular 

sorulması yöntemiyle yapılmıştır. 

B. Araştırmanın Yöntemi ve Sınırlılıkları 

Türkiye’de toplumun hemen hemen tümünün depremlere hazırlıklı olma 

konusunda bilinçli olmaması araştırmamızın temel problemi iken, sosyal bilimcilerin ve 

diğer bilim dallarına mensup bilim insanlarının deprem öncesinde hazırlıklı olma 

çerçevesinde neler yapılabileceğine ilişkin öneri ve yaklaşımlarının gerekliliği ve önemi 

çok açıktır. Bu araştırma bu konuda gerekli olan disiplinler arası çalışmanın ve konuya 

bütüncül bir açıdan yaklaşmanın gerekliliğini vurgulaması açısından önemlidir. 

Deprem konusu bir çok boyutları olan bir çok bilim dalını ilgilendiren karmaşık 

bir konudur. Afyon kent merkezi ve deprem yaşanan ilçelerde yürütülen alan araştırması 

hazırlıklı olma bilincini öğrenme ile sınırlıdır. Konunun teknik, tüzel ve jeolojik 

boyutlarına bazı sorularla değinilmiş ama öz olarak halkın deprem öncesi kayıpların 

azaltılmasında başta eğitim olmak üzere diğer etmenlerin neler olduğunun 

öğrenilmesine yönelik sorulara daha çok ağırlık verilmiştir. 

Bu alan araştırması öncelikle Afyon kent merkezi olmak üzere Çay, Bolvadin, 

Sultandağı ve Çobanlar ilçeleri ile Eber ve Deresinek kasabalarında yaşayan halk 

arasından rastlantısal yöntemle seçilen katılımcılarla yapılmıştır. Katılımcılardan 

önceden eğitilmiş anketörlerin yüz yüze görüşmeleri yoluyla, yapılandırılmış anket 

uygulanarak yanıtlar alınmıştır. Son nüfus sayımına göre 130 bin dolaylarında bir 

nüfusa sahip olan Afyon kent merkezinde halk, 3 Şubat 2002 tarihinde yaşanan Çay-

Sultandağı Depremi’nden doğrudan etkilenmemiş, kentte yapılarda önemli bir hasar 

oluşmamış ama halk arasında büyük bir korku ve endişe yaşanmıştır. Depremin hemen 

sonrasında yaptığımız alan araştırması konunun güncelliği açısından ve zamanlama 

bakımından ayrıca önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra resmi kurum ve kuruluşların 

istatistiklerinden de çalışmamızda yararlanılmıştır. 

Afyon kent merkezi, Çay, Çobanlar, Bolvadin, Sultandağı ilçeleri ile Eber ve 

Deresinek kasabalarında 730 kişi ile anket yöntemi ile sorular sorulmuş ve yanıtlar 

alınmıştır. Anket yapmak için seçilmiş belli sayıda öğrenci bu konuda eğitilmiş ve söz 
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konusu yerlerde katılımcılarla yüz yüze görüşerek bu anketleri uygulamışlardır. Konu 

depreme hazırlıklı olma bilincini ölçmeye yönelik olduğu için 3 Şubat 2002 Sultandağı-

Çay Depremi’ni dolaylı olarak yaşayan ve hisseden Afyon kent merkezinde yaşayan 

halkın anketimizde ağırlıklı olarak temsil edilmesinin daha uygun olacağı 

düşünülmüştür. Acaba kent merkezinde yaşayan halk depreme hazırlıklı olma ile ilgili 

neler düşünmektedir ve neler yapmaktadır? Bu konuda belli bir duyarlılık oluşmuş 

mudur? Yoksa deprem sadece hafifçe kendi hissettirip gitmiş midir? Bütün bu soruların 

yanıtları katılımcıların çoğunluğunun görüş ve düşüncelerinden ortaya çıkmıştır. 

C. Bulgular ve Değerlendirme 

Çizelge 2. Anketin Yapıldığı İlçe/Kasaba 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Afyon Merkez 630 86,3 86,9 
Depremi Yaşayan Yerleşim Bölgeleri 81 11,1 11,2 
Depremi Uzaktan Hissedenler 14 1,9 1,9 
Toplam 725 99,3 100,0 

Boş  5 ,7  
Toplam 730 100,0  

 

Deprem bölgesine olan uzaklığının katılımcıların depreme hazırlıklı olma 

bilincini etkileyip etkilemediğini anlamaya yönelik olarak bölge üç kısma ayrılarak 

sorular yöneltilmiştir. Başlangıçta yalnızca Afyon kent merkezinde yaşayan halk, 

araştırma evreni olarak seçilmişken, bölgede Sultandağı-Çay Depremi’nin yaşanması 

bölgeyi de araştırma evrenimiz arasına katmamızı zorunlu kılmıştır. Bunun yanı sıra 

çok küçük sayıda da olsa depremi çok uzaktan hisseden yöre insanının da görüş ve 

tutumları çalışmamızda değerlendirilmiştir. 

Çizelge 3: Kaç Yıldır Bu Yerleşim Yerinde Yaşıyorsunuz? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

1-3 Yıl 84 11,5 11,5 
4-7 Yıl 76 10,4 10,4 
8-11 Yıl 55 7,5 7,5 
12-15 Yıl 46 6,3 6,3 
16 Yıl ve Daha Fazla 468 64,1 64,2 
Toplam 729 99,9 100,0 

Boş  1 ,1  
Toplam 730 100,0  
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Anketimize katılanların çoğunluğu Afyon kent merkezinde yaşayan halktan 

oluşmaktadır. Bu katılımcıların %64.1’i 16 yıl ve daha fazla süredir aynı yerleşim 

yerinde yaşadıklarını ifade etmişlerdir.  

Çizelge 4: Yaşamını En Çok �erede Geçirdiği 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Köy 107 14,7 14,7 
Kasaba/İlçe 160 21,9 22,0 
Kent 460 63,0 63,3 
Toplam 727 99,6 100,0 

Boş  3 ,4  
Toplam 730 100,0  

 

“Yaşamınızı en çok nerede geçirdiniz?” sorusuna katılımcıların 460’ı “kent” 

demişlerdir. Bu anlamda örnek kütlemizin %63’ü kentlidir. Kasaba ve ilçe diyenlerin 

oranı %22, köy diyenlerin oranı ise %14’tür. Çalışmamızın hedef kütlesini görece kentli 

sayılabilecek kesim oluşturmasına karşın hazırlıklı olma konusunda beklentilerin altında 

bir oranda depreme hazırlıklı olma ile ilgili olumlu yanıtlar alınmıştır. 

Çizelge 5: Cinsiyet Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 
Erkek 485 66,4 67,0 
Kadın 239 32,7 33,0 
Toplam 724 99,2 100,0 

Boş  6 ,8  
Toplam 730 100,0  

 

Anketimize katılanların 485’i (%66.4) erkek, 239’u (%32.7) ise kadındır. Erkek 

ve kadınların hazırlıklı olma konusunda tutum ve davranışlarında bir farklılık söz 

konusu mudur? Cinsiyete göre depremden psikolojik olarak etkilenme farklılık 

göstermekte midir? 

Çizelge 6: Medeni Durum 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 
Evli 547 74,9 75,7 
Bekar 176 24,1 24,3 
Toplam 723 99,0 100,0 

Boş  7 1,0  
Toplam 730 100,0  
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Medeni durumu öğrenmeye yönelik soruya verilen yanıttan katılımcıların %76 

dolaylarında evli olduğu anlaşılmaktadır. Evli ya da bekar olmak hazırlıklı olma 

konusunda bir tutum ve davranış değişikliğine neden olabilir mi? 

Çizelge 7: Çocuk Sayısı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Yok 95 13,0 18,4 
1 185 25,3 35,8 
2 151 20,7 29,2 
3 59 8,1 11,4 
4 ve Üstü Çocuk 27 3,7 5,2 
Toplam 517 70,8 100,0 

Boş  213 29,2  
Toplam 730 100,0  

 

İlk bakışta çocuk sayısı ile depreme hazırlıklı olma arasında ilişki olup olmadığı 

konusunda kuşkular uyanabilir. Ama üzerinde durmak istediğimiz diğer bir konu ankete 

katılan ailelerde yaşayan bireylerin sayısı yani ortalama hane halkı büyüklüğüdür. 

Burada dikkat çekici bir durum dört ve daha fazla çocuğa sahip olan ailelerin oranın 

düşüklüğüdür. Bir çocuklu ve iki çocuklu ailelerin oranların yüksekliği göze 

çarpmaktadır. 

Çizelge 8: Yaş Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

18-25 143 19,6 21,2 
26-33 178 24,4 26,4 
34-41 149 20,4 22,1 
42-49 119 16,3 17,7 
50 ve Üstü 84 11,5 12,5 
Toplam 673 92,2 100,0 

Boş  57 7,8  
Toplam 730 100,0  

 

Anketimize katılanların yaş profili görece genç ve orta yaşlardan oluşmaktadır. 

50 yaş ve üstü katılımcı oranı %12.5’tir. 
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Çizelge 9: Öğrenim Durumu 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

İlkokul 169 23,2 23,6 
Ortaokul 125 17,1 17,4 
Lise 210 28,8 29,3 
Üniversite 213 29,2 29,7 
Toplam 717 98,2 100,0 

Boş  13 1,8  
Toplam 730 100,0  

 

Toplumda eğitim ve gelir düzeyi arttıkça deprem ve benzeri afetlere hazırlıklı 

olma bilinci artar. Hazırlıklı olma ile öğrenim durumu arasında anlamlı bir ilişki 

olabileceğini varsayarak katılımcılara öğrenim durumları sorulmuştur. Ayrıca eğitim, 

toplumun sosyo-ekonomik düzeyine ilişkin bazı ipuçları da verebilir. Anketimize 

katılanların %29.2’si üniversite mezunu olduklarını ifade etmişlerdir. Aynı biçimde 

%28.8 ile lise mezunları ikinci sıradadır. Geriye kalan kesim %17.4 ortaokul ve %23.6 

ilk okul mezunudur. 

Çizelge 10: Gelir Grupları 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

0-200 Milyon 116 15,9 19,8 
201-400 Milyon 117 16,0 20,0 
401-600 Milyon 117 16,0 20,0 
601-800 Milyon 117 16,0 20,0 
801 Milyon ve Üstü 119 16,3 20,3 
Toplam 586 80,3 100,0 

Boş  144 19,7  
Toplam 730 100,0  

 

Anketimize katılanların gelir gruplarını öğrenmeye çalıştığımız bu soruda 

katılımcıların 144’ü bu alanı boş bırakmıştır. Katılımcıların belli bir geliri olmayabilir 

ya da söylemekten çekinmiş olabilir. Dağılımın görece alt, orta ve üst gelir grupları 

şeklinde olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 11: Meslek Dağılımı 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde Yığmalı Yüzde 

Geçerli 

İşçi 134 18,4 19,0 19,0 
Memur 202 27,7 28,6 47,6 
Çiftçi 24 3,3 3,4 51,0 
Öğrenci 31 4,2 4,4 55,4 
Ev hanımı 107 14,7 15,2 70,5 
Esnaf 78 10,7 11,0 81,6 
Serbest meslek 74 10,1 10,5 92,1 
Emekli 54 7,4 7,6 99,7 
İşsiz 2 ,3 ,3 100,0 
Toplam 706 96,7 100,0  

Boş  24 3,3   
Toplam 730 100,0   

 

Meslek sorusu da benzer şekilde sosyo-ekonomik düzeye ilişkin ipuçları 

vereceğinden anketimizde özenle yanıtını aradığımız sorular arasındadır. En yüksek 

meslek oranı %28.6 ile memurlardır. Arkasından %19 ile işçi kesimi gelmektedir. Öte 

yandan ev hanımlarının oranı ise %15 dolaylarındadır. 

Çizelge 12: Oturulan Konutla İlgili Bilgiler 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Oturduğu Konutun Sahibi 361 49,5 50,3 
Kiracı, Başka Bir Konutun Sahibi 59 8,1 8,2 
Kiracı, Konutu Yok 220 30,1 30,6 
İki Konut Sahibi 17 2,3 2,4 
Lojman 12 1,6 1,7 
Yakınının Konutu, Kira Ödemiyor 49 6,7 6,8 
Toplam 718 98,4 100,0 

Boş  12 1,6  
Toplam 730 100,0  

 

Anketimize katılanların %50’si oturdukları konutların sahibidir. Bu oran konut 

sahipliği ile hazırlıklı olma ve önlemler alma (özellikle ev içinde bazı güçlendirme ve 

düzenlemeler açısından) arasında bir ilişkinin olup olmadığını anlamamıza yardımcı 

olabilir. Çünkü bazı katılımcılar aslında ev içinde bazı eşyaları sabitlemek istediklerini 

ama ev kendilerinin olmadığı için bu tür bir işlemi yapamadıklarını söylemişlerdir. 
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Çizelge 13: Ödenen Aylık Kira Bedeli 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

0-40 Milyon TL 20 2,7 6,9 
41-80 Milyon TL 78 10,7 27,1 
81-120 Milyon TL 82 11,2 28,5 
121-160 Milyon TL 55 7,5 19,1 
161-200 Milyon TL 42 5,8 14,6 
201 ve Üstü 11 1,5 3,8 
Toplam 288 39,5 100,0 

Boş  442 60,5  
Toplam 730 100,0  

 

“Yaşadığım konut kiralıktır” diyenlerin ortalama ödedikleri kira miktarı 40 ile 

120 milyon arasında değişmektedir. Afyon özellikle son yıllarda artan öğrenci sayısı 

dikkate alındığında kiraların yüksek olduğu bir ildir. Ama kiralar görece çok yükseğe 

çıkmamıştır. Bunun nedeni olarak kirada yaşayanların eski kiracılar olabileceği gerçeği 

gözden uzak tutulmamalıdır. Anketimize katılanların çoğunluğu uzun süredir aynı 

yerleşim yerinde yaşayan halktan oluşmaktadır. 

Çizelge 14: Konut Size Ait İse Kiralık Verseydiniz Kaça Verirdiniz? (Aylık) 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

0-40 Milyon TL 49 6,7 12,2 
41-80 Milyon TL 116 15,9 28,9 
81-120 Milyon TL 91 12,5 22,6 
121-160 Milyon TL 87 11,9 21,6 
161-200 Milyon TL 31 4,2 7,7 
201 Milyon ve Üstü 28 3,8 7,0 
Toplam 402 55,1 100,0 

Boş  328 44,9  
Toplam 730 100,0  

 

Özellikle kiracı olanlara yönelttiğimiz bu soruda kiracıların oturdukları konutun 

değerine ilişkin kendi öznel değerlendirmelerini almak istedik. Ama sonuç pek yanıltıcı 

olmadı. Genel olarak oturdukları konutun kira değerini dile getirdiler. Örneğin 60 

milyon lira kira ödeyen bir kimse “Ben 60 milyon kira ödüyorum ama bu ev benim olsa 

değeri daha fazladır. Örneğin 80 milyon liraya kiraya verirdim” şeklinde açıklama 

yapmıştır. 

 

 



 

 

136

Çizelge 15: Oturulan Konutun Türü 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Tek Katlı Müstakil 124 17,0 17,1 
2 Katlı 155 21,2 21,3 
Apartman 421 57,7 57,9 
Gecekondu 5 ,7 ,7 
Kerpiç-Ahşap 16 2,2 2,2 
Diğer 6 ,8 ,8 
Toplam 727 99,6 100,0 

Boş  3 ,4  
Toplam 730 100,0  

 

Yaşanılan konutun türünü öğrenmeye yönelik sorduğumuz soruya katılımcıların 

%57.7’si apartman biçiminde yanıtlamıştır. Tek katlı ve iki katlı konutlarda 

yaşayanların oranı sırasıyla %17 ve %23’tür. 

Çizelge 16: Kaçıncı Katta Oturuyor? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Bodrum 136 18,6 28,9 
Zemin Kat 129 17,7 27,4 
1. Kat 107 14,7 22,8 
2. Kat 60 8,2 12,8 
3. Kat 25 3,4 5,3 
4. Kat ve Üstü 13 1,8 2,8 
Toplam 470 64,4 100,0 

Boş  260 35,6  
Toplam 730 100,0  

 

Özellikle apartmanda yaşayanlara sorduğumuz bu soruda acaba yüksek katlarda 

oturma ile korku ve hazırlıklı olma arasında ilişkiler olabilir mi? diye düşünülmüş ve 

sorulmuştur. 4. ve daha yüksek katlarda yaşayanların oranı oldukça düşüktür %2.8. 

Ama yüksek katlarda yaşayanların depremi daha şiddetli hissettiklerini belirtmişler ve 

deprem anında evden kaçabilmenin zorluğunu ifade etmişlerdir. 

Çizelge 17: Afet Öncesi Eğitimin Afetten Korunmada Faydası Olabilir mi? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet Olabilir 664 91,0 91,1 
Hayır Olamaz 29 4,0 4,0 
Fikrim Yok 36 4,9 4,9 
Toplam 729 99,9 100,0 

Boş  1 ,1  
Toplam 730 100,0  
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“Afet öncesi eğitimin afetten korunmada faydası olabilir mi?” sorusuna 

katılımcıların büyük çoğunluğu (%91) “evet olabilir” şeklinde yanıt vermiştir. Bu yanıt 

bize aynı zamanda bu katılımcıların eğitimin önemine inandıkları ve eğitim görmeye 

istekli oldukları izlenimini de vermektedir. Bu, üzerinde dikkatle durulması ve 

irdelenmesi gereken bir durumdur. Ama halkımız eğitim konusunda da her şeyde 

olduğu gibi dışarıdan birileri tarafından eğitilmeyi, bilgilendirilmeyi beklemektedir. 

Kendini edilgen bir konumda tutmayı yeğlemektedir. 

Çizelge 18: Bugüne Kadar Böyle Bir Eğitim Gördünüz mü? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 
Hayır Görmedim 641 87,8 87,9 
Evet 88 12,1 12,1 
Toplam 729 99,9 100,0 

Boş  1 ,1  
Toplam 730 100,0  

 

Bir önceki soru ile bağlantılı olarak ankete katılanlara “bugüne kadar böyle bir 

eğitim gördünüz mü? “şeklindeki soruya yüksek oranda (%87.9) “hayır herhangi bir 

eğitim görmedim” yanıtını vermiştir. Diğer sorulara verilen yanıtlar ışığında bu soruya 

verilen yanıtı irdelemenin gerekliliği ortadır. Katılımcıların çoğunluğu eğitimli ve orta 

yaş grubundadır. Yani diğer bir deyişle belli bir öğrenim dönemi geçirmiş ve askerlik 

yaşamış olan insanlardır. Ama ne okul ne askerlik ne de sivil yaşamda bu eğitimler 

verilmektedir. Bu önemli konu ivedilikle ele alınıp özellikle Japonya örneği göz önünde 

bulundurularak yeniden değerlendirilmesi zorunludur. İlk okuldan başlayarak yapılacak 

eğitim çalışmalarının depreme hazırlıklı olma açısından çok önemli olacağı 

unutulmamalıdır. 
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Çizelge 19: Afete Hazırlıklı Olma İle İlgili Eğitim Çalışması Hangi Kurumlarca Yapılmalı? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Belediye 125 17,1 17,3 
Gönüllü Kuruluşlar 62 8,5 8,6 
Sivil Savunma 310 42,5 42,8 
Valilik 64 8,8 8,8 
Başbakanlık 49 6,7 6,8 
Bayındırlık İl Müdürlüğü 25 3,4 3,5 
Üniversite 37 5,1 5,1 
Din Adamları 12 1,6 1,7 
Hepsi Ortaklaşa 40 5,5 5,5 
Toplam 724 99,2 100,0 

Boş  6 ,8  
Toplam 730 100,0  

 

Sizce bu afete hazırlıklı olma ile ilgili eğitim çalışması hangi kurumlarca 

yapılmalı diye sorduğumuzda katılımcıların %43’ü sivil savunmayı göstermişlerdir. 

Aslında halkın sivil savunma müdürlüğü hakkında deprem öncesi hazırlık konusunda 

eğitim hizmeti vermeli diye bu kadar yüksek bir oranda göstermesi çok önemlidir. Sivil 

savunma yetkilileri kendileri daha çok deprem sonrası arama ve kurtarma hizmetlerine 

yönlendirmişlerdir. Sadece kentin bazı yerlerinde küçük ilanlar görülmektedir. Halka bu 

konuda broşürler dağıtarak, belli zamanlarda üniversite ile ortaklaşa eğitimler vererek 

halkımızı eğitip bilinçlendirebilir. Çok ilginç ama burada söylemeden geçemeyeceğim 

Afyon sivil savunma müdürlüğünde görevli zamanın müdürü bana bakmam için aldığım 

bir broşürü geri getirmemi söylemiştir. Oysa bu broşür hiçbir özelliği olmayan halka 

ücretsiz dağıtılması gereken bir broşür idi. Ardından anılan diğer kurum %17. 3 ile 

belediyelerdir. Belediyeler de aynı şekilde halka en yakın birimlerdir ve orada yaşayan 

halkın gereksinimleri en iyi onlar bilebilirler. Konu ile ilgili Afyon belediyesinde neler 

yapılmaktadır diye sormaya gittiğimde başkanlık binasında başkan ile hiç hoş olmayan 

bir kısa görüşmem olmuştur. Başkan, konuyu konumu itibarıyla siyasi olarak 

değerlendirmektedir. Halkın din adamlarına bu konuda bir misyon yüklemediği açıktır 

çünkü din adamları bu eğitimi versin diyenlerin oranı %1.7’dir. 
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Çizelge 20: Olası Bir Afete  Hazırlık Bağlamında Alınan Önlemler 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Geçerli 

Hayır Hiçbir Önlem Almadım 533 73,0 73,6 
Evimi ve Eşyalarımı Sigorta Yaptırdım 66 9,0 9,1 
Evimi Depreme Dayanıklı Hale Getirdim 20 2,7 2,8 
Evimi Satın Alırken Çevreden Soruşturdum 16 2,2 2,2 
Evimi Yapım Aşamasında Teknik Sorumlulara 
Kontrol Ettirdim 

13 1,8 1,8 

Ev İçindeki Eşyaları (Dolap vb. Sabitledim 19 2,6 2,6 
Deprem Anı İçin Acil Yardım ve İhtiyaç Çantası 
Hazırladım 

41 5,6 5,7 

Diğer 16 2,2 2,2 
Toplam 724 99,2 100,0 

Boş  6 ,8  
Toplam 730 100,0  

 

“Olası bir afet için önlem aldınız mı? Eğer almışsanız bunlar nelerdir?” diye 

kapalı uçlu olarak sorduğumuz soruya katılımcıların büyük bir çoğunluğu (%73.6) 

“hayır hiçbir önlem almadım” şeklinde yanıt vermiştir. Evet önlem aldım diyenlerden 

%9’u evi ya da eşyalarını sigorta yaptırdığını %5.6’sı da deprem anı için acil yardım ve 

ihtiyaç çantası hazırladığını ifade etmişlerdir. En düşük oran ise (%1.8) evin teknik 

açıdan kontrol ettirilmesidir. Bu konuda yeterince eğitim ve bilinç sahibi olunmadığı 

sonucuna varılabilir. 

Çizelge 21: Konutunuz Afetler Karşısında Dayanıklı mı? Test Yaptırdınız mı? �e Yapmayı 
Düşünüyorsunuz? 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Geçerli 

Evet Güveniyorum 311 42,6 44,1 
Konutu Bir Başkasına Satmayı Düşünürüm 6 ,8 ,8 
İnceleme Yaptırıp Gerekli Dayanıklılığı 
Sağlayacağım 

58 7,9 8,2 

Ekonomik Nedenlerden Dolayı Hiç Bir Şey 
Yapamayacağım 

312 42,7 44,2 

Diğer 19 2,6 2,7 
Toplam 706 96,7 100,0 

Boş  24 3,3  
Toplam 730 100,0  

 

Bu soruya verilen yanıtlar incelendiğinde 311 kişi “evet konutum sağlamdır, 

depreme karşı güveniyorum” diye açıklamışlar aynı oranda kişi ise depreme dayanıklı 
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olduğu konusunda güvenemediğini ama ekonomik nedenlerden dolayı hiçbir 

güçlendirme yapamayacağını dile getirmişlerdir. 

Çizelge 22: Türkiye Afetlerde Büyük Oranda Can ve Mal Kaybına Uğramakta mıdır? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet 687 94,1 94,1 
Hayır 18 2,5 2,5 
Fikrim Yok 25 3,4 3,4 
Toplam 730 100,0 100,0 

 

Ülkemiz doğal afetlerden çokça payını alan bir coğrafya üzerindedir. Ama acaba 

Afyon’da yaşayan halk bu konuda ne düşünmektedir? diye sorduğumuzda aldığımız 

yanıt bizim için sürpriz olmamıştır. %94 gibi yüksek bir oranda kişi evet depremlerde 

büyük oranlarda can ve mal kaybı yaşanmaktadır biçiminde yanıt vermiştir.. 

Çizelge 23: Yukarıdaki Soruya Cevabınız Evet İse Bunun �edeni? 

 Frekans Yüzde 
Geçerli 
Yüzde 

Geçerli 

Ülkenin Jeolojik Yapısı 73 10,0 10,3 
Yapı Yasaklarına ve Yönetmeliklerine Uymama 
(Kural Tanımama) 

423 57,9 59,9 

Yoksulluktan Dolayı Gerekli Önlemleri Alamamak 175 24,0 24,8 
Diğer 35 4,8 5,0 
Toplam 706 96,7 100,0 

Boş  24 3,3  
Toplam 730 100,0  

 

Yukarıdaki soru ile bağlantılı olarak sorduğumuz bu soru can ve mal yitiklerinin 

nedenini anlamaya yöneliktir. Evet ülkemiz büyük oranda afetlerde zarara uğramaktadır 

bunun nedeni de yapı yasaklarına ve yönetmeliklerine uymamaktır diyenlerin oranı 

%57.9’dur. Diğer yandan zararın diğer önemli nedeni ise halkın yoksulluktan dolayı 

gerekli önlemleri alamamış olması gösterilmektedir. Ülkenin jeolojik yapısı yüzünden 

büyük oranda can ve mal kaybına uğramaktayız diyenler %10 gibi düşük bir orandır. Bu 

soruya verilen yanıtta da can ve mal kaybının nedenlerine ilişkin toplumda belli bir 

bilgilenme ve bilincin oluştuğu söylenebilir. 
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Çizelge 24: Afetlerde Can ve Mal Kaybını En Aza İndirebilmek İçin Önlemler Alınabilir mi? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet Alınabilir 502 68,8 69,1 
Kısmen Alınabilir 171 23,4 23,5 
Hayır Önlem Alınamaz 33 4,5 4,5 
Fikrim Yok 21 2,9 2,9 
Toplam 727 99,6 100,0 

Boş  3 ,4  
Toplam 730 100,0  

 

Katılımcıların %70’i afetlerde can ve mal kayıplarını en aza indirebilmek için 

önlemler alınabileceğine inanmaktadır. Kısmen önlem alınabilir diyenlerin oranı da 

azımsanmayacak ölçüdedir. Bu bağlamda hazırlıklı olma ve önlem almanın önemine 

inanıldığı yargısına varılabilir ama sonuçta orta şiddette depremlere bile 

dayanamayacak nitelikte yapıları yapanlar da bu insanlardır. Burada sosyal bilimlerin ve 

teorinin söyleyeceği pek bir şey kalmamaktadır. Özellikle başta yerel yönetimler 

düzeyinde kendi koyduğu kurallara uymayan, yasalara uymayı sevmeyen bir toplumuz. 

Halk olarak en kısa yoldan ve en ucuz yöntemlerle konut edinmek en önemli amaç 

haline gelmiştir. Teknik açıdan da sorumluların hatası ortadadır. Konu sadece belirli bir 

kesimle sınırlı olmayıp sistemik bir sorundur. Olaylara ve yaşama bütüncül 

bakamamanın sonucudur. 

Çizelge 25: Ülkemizdeki Yapı Denetim Sistemini Yeterli Buluyor musunuz? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet Yeterli 14 1,9 1,9 
Kısmen Yeterli 84 11,5 11,6 
Hayır Yetersiz 593 81,2 81,7 
Fikrim Yok 35 4,8 4,8 
Toplam 726 99,5 100,0 

Boş  4 ,5  
Toplam 730 100,0  

 

Ülkemizdeki Yapı Denetim Sistemini Yeterli Buluyor musunuz? Biçimindeki 

soruya katılımcıların %82’ye yakın bir kısmı hayır yeterli değil şeklinde yanıt 

vermişlerdir. Arka arkaya yaşanan büyük ve küçük depremler halkın yapı denetim 

sistemi hakkında bilinç sahibi olmasını sağlamıştır. İnsanımızın çoğu özellikle 

denetimin yeterince yapılmadığı kanısındadır. Özellikle yaşanan acı ve felaketler bu 

bilinci yurttaşımıza vermiştir. 
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Çizelge 26: Deprem Sırasında �e Yapacağınıza İlişkin Bir Hazırlığınız Var mı? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 
Evet 183 25,1 25,6 
Hayır 531 72,7 74,4 
Toplam 714 97,8 100,0 

Boş  16 2,2  
Toplam 730 100,0  

 

Depreme ilişkin herhangi bir eğitim görüp görmediğini anlamaya çalıştığımız bu 

soruda katılımcılar %75 oranında hayır deprem sırasında ne yapacağıma ilişkin bir 

hazırlığım yok şeklinde yanıt vermişlerdir. Hazırlıklı olma konusunda hiçbir eğitim 

almamış toplulukların deprem sırasında ne yapacaklarını bilmemeleri doğaldır. Bu 

konuda ülkemizin deprem gerçeği göz önünde tutularak depreme hazırlıklı olma ile 

ilgili gerekli eğitim çalışmaları ivedilikle başlatılmalı ve yaygınlaştırılmalıdır. 

Çizelge 27: Olası Bir Afet Öncesi Can ve Mal Kaybını Azaltmak İçin Önlem Almak Öncelikle 
Kimin Görevidir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Valinin 123 16,8 17,0 
Belediye Başkanının 69 9,5 9,5 
Muhtarın 17 2,3 2,3 
Komşunun 2 ,3 ,3 
Kişinin Kendisinin 375 51,4 51,8 
Bayındırlık İl Müdürünün 39 5,3 5,4 
Sivil Savunmanın 79 10,8 10,9 
Gönüllü Kuruluşların 5 ,7 ,7 
Hepsi Ortaklaşa 15 2,1 2,1 
Toplam 724 99,2 100,0 

Boş  6 ,8  
Toplam 730 100,0  

 

Olası Bir Afet Öncesi Can ve Mal Kaybını Azaltmak İçin Önlem Almak 

Öncelikle Kimin Görevidir? diye bir soru sorduğumuzda önlem almak öncelikle kişinin 

kendisinindir diyenlerin oranı %51.4 ile en yüksek orandır. Ankete katılanların %17’si 

bu görevi öncelikle valiliğin yapması gerektiğine inanmaktadırlar. Sivil savunma ve 

belediye başkanı diyenler ise sıra ile %10.8 ve %9.5 tir. Akşit ve Karancı tarafından 

Dinar Depremi sonrası yapılan araştırmada bu sonuç %26 kişilerin kendilerinin 

biçimindedir. (Akşit vd., 2000:45) Yaşanan felaketlerin ve basın yayın kuruluşların da 

olumlu etkisi ile halkımızda sorumluluk bilincinde ve katılımda olumlu yönde 
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gelişmeler olduğu söylenebilir. Bir başka deyişle sorumluluğu bir anda devlete ya da 

kendi dışında güçlere devreden anlayış değişme yolundadır denilebilir. 

Çizelge 28: Yetkili ve Sorumlu Makamlar Marmara Depreminden Sonra Gereken Dersi Alıp 
Olası Bir Afet İçin Daha Etkin Önlemler Aldı mı? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet Kesinlikle Alındı 41 5,6 5,6 
Kısmen Alınabildi 280 38,4 38,4 
Hayır Hiçbir Şey Yapılmadı 395 54,1 54,2 
Diğer 13 1,8 1,8 
Toplam 729 99,9 100,0 

Boş  1 ,1  
Toplam 730 100,0  

 

“Yetkili ve sorumlu makamlar Marmara depreminden sonra gereken dersi alıp 

olası bir afet için daha etkin önlemler aldı mı?” sorusuna anketimize katılanların 

%54.2’si “hayır hiçbir şey yapılmadı” şeklinde yanıt vermiştir. “Kısmen önlem 

alınabildi” diyenlerin oranı ise %38.4’tür. Yaşanan Marmara depreminden sonra irili 

ufaklı depremler olmaya devam etmiştir. Gerçekten bu deprem halkımıza devleti daha 

yakından tanıma olanağını da vermiş oldu. Artık özellikle görsel medya aracılığı ile her 

şeyi akşam evinde rahatlıkla izleyebilen yurttaşlar diğer ülke deneyimlerini duydukça 

devletin hantal yönetim yapısı hakkında çok çabuk yargıya varabilmektedir. Artık 

insanlar belki 20 hatta 10 yıl öncesinin “devlete laf söylenmez, o ne yaparsa doğrudur” 

zihniyetinden uzaklaşıp devleti ve bürokrasiyi sorgulamaya yönelmişlerdir. Hizmet 

üretemeyen, yurttaşlarına gönenç ve mutluluk sağlayamayan yönetimler önemli ölçüde 

desteklerini kaybetmektedirler. O yüzden katılımcılar devleti eleştirme adına bile olsa 

olumsuzlukları artık açıkça dile getirebilmektedirler. Bu özgürlükler ve katılım 

açısından çok önemli bir durumdur. 

Çizelge 29: Evinizde Kullandığınız Eşyalar (Masa, Sandalye, Yatak vb.) Depreme Dayanıklı 
mı? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet 152 20,8 20,9 
Hayır 292 40,0 40,1 
Fikrim Yok 284 38,9 39,0 
Toplam 728 99,7 100,0 

Boş  2 ,3  
Toplam 730 100,0  
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Evlerde kullanılan eşyaların (masa, sandalye, yatak vb.) depreme dayanıklı olup 

olmadıklarını öğrenmeye çalıştığımız bu soruya verilen yanıtlar bizi yanıltmamıştır. 

Katılımcıların %80’e yakın bir kesimi kullandığı eşyaların depreme dayanıksız 

olduklarını belirtmiş ya da bu konuda hiçbir fikri olmadığını söylemiştir. Evet depreme 

karşı dayanıklıdır diyenlerin oranı ise %20 dolaylarındadır ve kanımızca bu oran bile 

yüksektir. Çünkü depreme dayanıklı eşyaların pahalılığı ve kullanımının pek yaygın 

olmadığı düşünülecek olursa görece çok üst gelir gruplarının az olduğu Afyon ve 

çevresi için bu rakam oldukça yanıltıcı olabilir. Olsa olsa depreme dayanıklı eşya 

kavramı anlayışındaki farklılıktan kaynaklanabilir. Elbette konunun psikolojik boyutu 

da hesaba katılmalıdır. İnsanlarda özellikle ev sahiplerinde konutlarının deprem 

karşısında dayanıklı olduğu yönünde görüşleri izlemiştik. 

Çizelge 30: Deprem Anında Evinizin En Güvenli Yeri �eresidir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Kirişler 314 43,0 43,6 
Masa Altları 149 20,4 20,7 
Dayanıklı Beyaz Eşyanın Yanı 130 17,8 18,0 
Diğer 128 17,5 17,8 
Toplam 721 98,8 100,0 

Boş  9 1,2  
Toplam 730 100,0  

 

Doğaldır ki çalışmamızın ana amacı yüzeysel önlemleri sıralayıp işte tamam 

halk depreme hazırdır ya da değildir biçiminde bir yargıya varmak değildir. Depreme 

hazırlık özellikle yapılaşma boyutunda hazırlık ise asıl konumuzdur. Yine de halka 

deprem olursa sizce evinizin en güvenli yeri neresidir? biçiminde bir soru yönelttik. 

Ama daha önceleri eviniz depremler karşısında dayanıklı mı? diye bir soru yöneltmiştik. 

Bu sorudan amacımız kişiler bu konuda öznel olarak neler düşünüyorlar? halk arasında 

kapı altları ve kirişler daha güvenlidir görüşü ne kadar doğru ve geçerlidir bunları 

anlamaya yönelik olmuştur. Sonuçta katılımcılar en güvenli yer olarak %43 kirişler, 

%20 masa altları ve %18 dayanıklı beyaz eşyaların yanı şeklinde yanıt vermişlerdir. 
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Çizelge 31: Zorunlu Deprem Sigortası Hakkındaki Düşünceleriniz �elerdir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Olumlu Bir Uygulama 367 50,3 51,0 
Sonuç Alınacağını Sanmam 215 29,5 29,9 
Zorunlu Olması Yanlış 120 16,4 16,7 
Diğer 17 2,3 2,4 
Toplam 719 98,5 100,0 

Boş  11 1,5  
Toplam 730 100,0  

 

Depremi henüz yaşamış ilçe ve belde halkları ile depremi uzaktan hisseden 

Afyon kent merkezinde yaşayan insanlara zorunlu deprem sigortası hakkında neler 

düşünüyorsunuz? biçiminde bir soru yönelttik. Aldığımız yanıtlar %50.3 olumlu bir 

uygulama biçimindedir. Öte yandan %29.5 oranında bir kesim zorunlu deprem 

sigortasının deprem zararlarının azaltılmasında bir sonuç olacağına inanmamaktadırlar 

Diğer üzerinde durulması gereken nokta ise yoksul geniş halk kesimlerinin zihinlerinde 

taşıdıkları yılgınlık ve protestolar bulunmaktadır. Kırsal alanda yaşayan bölge insanı 

için deprem riski, günlük yaşam sıkıntıları içinde ön planda değildir. Halk ekonomik 

sıkıntılardan ve ek vergilerden o kadar zor duruma düşmüştür ki, bunu da bir çeşit vergi 

olarak algılamakta ve sonucu hakkında hiç iyi duygular beslememektedir. Yine de %50 

oranında olumlu bakma fikrinin ileriki yıllarda ve ekonomik gelişmeye koşut olarak 

artması olası görülebilir. Ancak zorunlu deprem sigortası risk yönetimi açısından 

kaçınılamayan riskler için bir paylaşım mekanizması olarak işlev görmesi gereken 

üçüncü sıradaki önceliği oluşturmaktadır. Diğer iki öncelik hiç ele alınmadan böyle bir 

yol izlenmesi bir çok çevre tarafından kuşku ile karşılanmıştır. 

Çizelge 32: Bilim İnsanları Afete Hazırlıklı Olma Konusunda Halkı Yeterince 
Aydınlatıyorlar mı? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Evet 133 18,2 18,3 
Kısmen Aydınlatıyorlar 371 50,8 51,1 
Hayır 222 30,4 30,6 
Toplam 726 99,5 100,0 

Boş  4 ,5  
Toplam 730 100,0  

 

Marmara depremi sonrası bir moda haline dönüşen ve TV kanallarının birbiri ile 

yarış edercesine ekrana çıkardıkları değişik disiplinlerden bilim adamlarımızın deprem, 
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fay, artçı deprem vb konularda halkımızı bilgilendirdiği bir gerçektir. Ama diğer bir 

nokta ise, bilim adamlarımızın halkın gözü önünde teknik bir konuyu birbirlerine zıt 

teori ve yaklaşımları kullanarak tartışmalarıdır. Şüphesiz bütün bunlar faydalı olmuş 

olabilir. Biz bu konuda halkımız ne düşünüyor sizce bilim adamlarımız depreme 

hazırlıklı olma konusunda sizi yeterince aydınlatıyorlar mı? diye sorduk. Aldığımız 

yanıtlar hiç şaşırtıcı olmamıştır. Sadece %18.2 gibi bir oran evet şeklinde net bir yanıt 

vermiştir. Hayır diyenlerin oranı ise %30.4 ‘tür. Belki geniş bir kesim bilim adamlarına 

saygı ve hoşgörü anlayışlarının gereği kısmen aydınlatıyorlar ifadesini yeğlemişlerdir. 

Kanımızca teknik konular özellikle bu alana yabancı geniş halk kesimleri önünde 

tartışılmamalı hazırlıklı olmaya ilişkin genel ilkeler, yetkili organların seçtiği bilim 

adamları tarafından halkımızı depremlere hazırlık konusunda bilinçlendirmeye ve 

bilgilendirmeye dönük olarak anlatılmalıdır. 

Çizelge 33: Afyon �e Tür Afet Tehlikeleri İle Karşılaşabilir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Deprem 635 87,0 87,5 
Kaya Düşmesi 20 2,7 2,8 
Sel Baskını 17 2,3 2,3 
Yangın 4 ,5 ,6 
Diğer 50 6,8 6,9 
Toplam 726 99,5 100,0 

Boş  4 ,5  
Toplam 730 100,0  

 

Halkın öncelikle afet deyince ne algıladığını öğrenmek için sorduğumuz bu 

soruda yanıt beklentilerimize uygun biçimde %87.5 oranında deprem şeklinde olmuştur. 

Afyon halkı depremi kendileri için en önemli afet olarak algılamaktadır. 

Çizelge 34: Bu Afetin Boyutları �asıl Olabilir? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Ağır Hasar Olur 324 44,4 45,5 
Orta Hasar Olur 340 46,6 47,8 
Az Hasar Olur 42 5,8 5,9 
Hiçbir Şey Olmaz 6 ,8 ,8 
Toplam 712 97,5 100,0 

Boş  18 2,5  
Toplam 730 100,0  

 

Bir önceki soru ile bağlantılı olarak sorulan bu soruda depremin meydana 

getireceği zararın boyutu araştırılmıştır. Halkın büyük çoğunluğu ağır hasar ve orta 
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hasar olur şeklinde yanıtlamışlardır. Elbette depremin şiddetine ve yapıların dayanıklılık 

gücüne göre değişebilecek bu durum konusunda halkın pek iyimser olmadığını 

söyleyebiliriz. Hayır hiçbir şey olamaz diyebilenlerin oranı %1 bile değildir. 

Çizelge 35: 03.02.2002 Tarihinde Yaşanan Sultandağı Depremi Psikolojik Açıdan Sizi �asıl 
Etkiledi? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Çok Etkilendim 439 60,1 61,7 
Az Etkilendim 193 26,4 27,1 
Etkilenmedim 63 8,6 8,9 
Diğer 16 2,2 2,3 
Toplam 711 97,4 100,0 

Boş  19 2,6  
Toplam 730 100,0  

 

Depremden psikolojik açıdan etkilenme durumunu ölçmeye yönelik olarak 

sorduğumuz 03.02.2002 Tarihinde Yaşanan Sultandağı Depremi Psikolojik Açıdan Sizi 

Nasıl Etkiledi? Sorusuna ankete katılanların %60’ı çok ciddi etkilendim, %26.4’ü ise az 

etkilendim biçiminde yanıt vermiştir. Etkilenmedim diyenlerin oranı ise %8.6’dır. 

Çizelge 36: En Son Yaşadığınız Depremde Konutunuz �e Oranda Hasar Gördü? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 

Ağır Hasarlı 31 4,2 4,3 
Orta Hasarlı 53 7,3 7,3 
Az Hasarlı 198 27,1 27,2 
Hasarsız 445 61,0 61,2 
Toplam 727 99,6 100,0 

Boş  3 ,4  
Toplam 730 100,0  

 

Konutların hasar durumunu öğrenmeye dönük sorulan bu soruya verilen 

yanıtlarda korkulan şeyin olmadığı görülmüştür. Katılımcıları büyük bir kısmı 

depremden konutların büyük oranda zarar görebileceğine inanmalarına karşın yapılar 

çok büyük hasara uğramamıştır. %61 oranında hiç hasar görmeyen yapı ve %27 

oranında az hasarlı bir yapı vardır. Ağır hasarlı yapılar depremin merkez üssü olan ve 

gevşek zemin ve kalitesiz yapılaşmaya sahip bulunan Sultandağı, Çay ve Eber kırsal 

yerleşmeleridir. Gerek yapı kalitesinin düşüklüğü gerekse yoksulluk hasarın boyutlarını 

artırmıştır. Afyon kent merkezinin zemininin görece sağlamlığı, deprem bölgesine olan 

uzaklık (70 km) ve depremin orta şiddette olması gibi değişkenler göz önünde 

bulundurulduğunda önemli bir hasarla karşılaşmaması normal görülebilir. Ama bu 
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demek değildir ki Afyon kent merkezi depreme dayanıklı yapı stokuna sahiptir. Tek 

şans yukarıdaki değişkenlerin bir arada bulunmasıdır. 

Çizelge 37: Deprem Sonrası Yardımların Dağıtılmasında Aksaklıklar Oldu mu? 

 Frekans Yüzde Geçerli Yüzde 

Geçerli 
Hayır 169 23,2 24,0 
Evet 535 73,3 76,0 
Toplam 704 96,4 100,0 

Boş  26 3,6  
Toplam 730 100,0  

 

Depremlere hazırlık konusunda yetersiz ve duyarsız olan halk, devlet ve sivil 

örgütlenmeler deprem sonrası yardımların dağıtımında bile gereken asgari beceriyi 

bazen gösterememektedirler. Bu konunun elbette psikolojik yönleri araştırılıp 

irdelenmesi gerekmektedir. Ama her halde özellikle bizim toplumumuzda halkımızın 

tamam devlet, hükümet, sivil toplum yardımsever vatandaşlar yardımlarımıza hemen 

koştu ve gerekenler yapıldı diyeceği günlere ulaşabiliriz. Deprem sonrası yardımların 

dağıtımında aksaklıklar olmuştur diyenlerin oranı %16’dır. Partizanca davranan ve 

kendi yandaşlarına yardımları aktaran belediye başkanları ve muhtarlardan şikayet 

edilmiştir. Madalyonun diğer yüzü ise, halkın böyle durumlarda panik, korku ve kaygı 

ile hareket etmesi ve aç gözlü davranmasıdır. 

Ç. Araştırmanın Sonucu 

Yapılan araştırmada genel anlamda hazırlıklı olma bilinci ve hazırlıklı olmaya 

katılım ile deneklerin eğitim, gelir durumları, oturulan konuta sahiplikleri arasında 

anlamlı ve önemli sayılabilecek ilişkilerin olabileceği varsayılmıştır.  

Ülke genelinde egemen olan düşünce yapısı Afyon ili alan araştırmasında da 

kendini göstermektedir. Toplumu oluşturan bireyler farklı eğitim, gelir, meslek ve 

kültür yapılarına sahip olduklarından her birinin konuya yaklaşımı farklı olabilmektedir. 

Genel anlamda yurttaşlar deprem kayıplarının nedenlerini ülkedeki yapı yasakları ve 

yönetmeliklere uymamanın bir sonucu olarak görme eğilimindedirler. Sonuçta yapı 

yasaklarına uymayarak afet sonucunda karşılaşılabilecek olumsuz sonuçlara zemin 

hazırlayanlar da bizzat halkın kendisidir. Duyarlılık ve bilinç sahibi olma tek başına 

gelir ve eğitimle ilişkilendirilemez ise de belli yaşam standartlarını yakalamış insanların 

depreme hazırlıklı olma konusunda daha duyarlı olmaları beklenebilir. 
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İnsanların bir çoğu deprem zararlarından korunmada öncelikli olarak kişinin 

kendisinin sorumlu tutulacağını düşünmektedir. Bu anlayış bir anlamda katılımcılık ve 

yerel demokrasi açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilebilir. Ama, ülke 

insanının devletten hala çok şeyler beklediği de bir gerçektir. Bu yapının kısa dönemde 

kırılacağını beklemek yanıltıcı olur. Bölge halkı deprem bölgesine gelen herkesi, 

devletin bir memuru ve kendilerine yardımcı olacak bir yetkili olarak görmek 

istemektedir. 

Kanımızca depremlerden az kayıpla çıkabilmek için hazırlıklı olma bilinci çok 

önemlidir. Bu bilincin her düzeyde oluşması ve kurumsallaşması uzun zaman alacaktır. 

Ülkenin ve yoksul bölgelerin en önemli sorunu olarak görülen yoksullukla mücadelede 

başarı kazanıldıkça bu bilinç oluşacaktır. 
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Bölüm Değerlendirmesi 

Daha önce de değinildiği gibi depremler rüzgar gibi, yağmur gibi bir doğa 

olayıdır. Ülkemiz depremselliği yüksek olan bir coğrafya üzerinde yer almaktadır. 

Doğal olarak, ülkemizde geçmişte olduğu gibi gelecekte de farklı büyüklükte depremler 

olacaktır. Depremleri birer felaket haline dönüştüren etkenlerin başında insanların 

doğaya müdahale ederken yaptığı hatalar ve doğa yasalarını hiçe saymaları, yapılaşma 

koşul ve kurallarına uymamaları gelmektedir. Bugüne kadar görülen o ki, yapı 

stokumuzun büyük bir kısmı, orta ve büyük şiddetli depremlere karşı yeterli güvenliğe 

sahip değildir. Bilim dışı, bilinçsiz bir biçimde teknik hizmetlerden yararlanmadan 

oluşturulan yerleşmeler orta şiddette yaşanan bir depremlerin sonucunda bile onlarca 

hatta yüzlerce kişinin yitirilmesine neden olmaktadır. Yapılaşmanın yer seçiminde 

yapılan yanlışlıklar, plansızlık, denetimsizlik ve keyfi kullanılabilen imar kararları 

sonucunda, Afyon çevresinde orta şiddette yaşanan deprem, kırsal alanda önemli 

boyutlarda zarara neden olmuştur. 

Deprem bölgesinde yıkımların diğer nedeni kalitesiz malzemedir. Özellikle 

yoksul halk kesimleri, konutlarını en ucuz ve en güvensiz malzeme ile yaptıklarından en 

küçük depremlerde bile ilk zararı gören kesimler olmaktadır. Yoksullukla yapılacak 

mücadele depreme hazırlıklı olma çalışmalarına temel oluşturacaktır. Alan araştırması 

sonuçları değerlendirildiğinde geniş halk kesimlerinin ekonomik sıkıntılar, günlük 

geçim sıkıntısı ve işsizlik gibi nedenleri depremden daha çok önemsedikleri 

görülmüştür. Depreme hazırlıklı olma konusunda neler yapıyorsunuz? Biçiminde 

yöneltilen soruya “Kardeşim biz zaten ölmüşüz. Deprem bize ne yapacak şeklinde” 

yanıtlar verilmiştir. Bu ve benzeri yaklaşımlar göstermektedir ki özellikle son on 

yıllarda yurttaşlarımız için ekonomik konular daha öncelikli hale gelmiş hatta can 

güvenliklerini bile göz ardı edebilecek boyuta gelmiştir. 

Depremle ilgili özellikle ülkemiz ölçeğinde yapılan çalışmalar ve gelişmeler 

konunun derinlemesine ve bütün yönleri ile ele alınmadığını göstermektedir. Her bilim 

dalı sadece kendini ilgilendiren yönü ile konuyu ele almıştır. Şimdiye kadar halk bu 

konuda duyarsız kalmış, yönetimler de konuyu deprem sonrası bir takım yapay yara 

sarma yöntemleriyle geçiştirme yolunu yeğlemişlerdir. Öyle ki gelen yöneticilerin çoğu 

depremlerde yaşanan kayıpları bir “kader”, “alınyazısı” söylemi içerisinde dile 
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getirmişler, “devletimiz büyüktür ve bütün yaralar en kısa sürede sarılacaktır” savsözleri 

ile bilinç ve sorgulama düzeyi düşük olan toplumu yönetmeye devam etmişlerdir. 

Yaşanan büyük deprem (17 Ağustos 1999 Marmara Depremi) çok az da olsa kamu 

vicdanını zedelemiş, ekonomik olarak da kriz yaşayan halkın bilinçlenmesine ve 

sorgulayıcı bir nitelik kazanmasına neden olmuştur. 

. 
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GE�EL DEĞERLE�DİRME VE SO�UÇ 

Doğal afetler olarak nitelendiren doğal olayların büyük çoğunluğunu doğrusu 

doğal afet olarak nitelemek bizi yanlış çözümlere götürebilir. Günümüz bilim ve 

teknolojisi, artık en yıkıcı depremlerin bile nerelerde ve ne şiddette olabileceğini bize 

gösterecek düzeye ulaşmıştır. Belki çok uzak olmayan bir gelecekte, gelişen bilim ve 

teknoloji yardımıyla depremlerin zamanının saptanması da olanaklı olacaktır. 

Doğa insanlara zarar verme amacı gütmez ya da başka bir deyişle doğanın 

insanlara karşı bir kini, nefreti yoktur. Doğal olayların sonuçlarının bu denli acımasız 

olmasının, yıkıcı olmasının ve can almasının en önemli nedeni insan eylemleri 

sonucunda oluşan yapılaşma biçimidir. Doğa yasalarına uymayan insan, kendi yaptığı 

yasalara da uymayınca en küçük doğal olaylar birer doğal afet şekline 

dönüşebilmektedir. Seller, toprak kaymaları, kuraklıklar, vb bir çok olumsuz doğa 

olayının kökeninde insan eylemleri yatmaktadır. Söz konusu doğal afetler arasında 

“deprem afeti” oluş biçimi açısından farklıdır. Depremler ne zaman olacağı bilinmeyen 

ve meteorolojik kaynaklı olmayan bir doğal afet türüdür. Ama gelişen teknoloji ve 

yerbilimleri çalışmaları yerküre üzerinde deprem olacak yerleri ve meydana gelecek 

depremlerin olası şiddetlerini bildirmektedir. Bu gerçeklerin bilinmesine karşın olası 

deprem bölgelerinde hızla yapılaşmanın sürmesi ve üstelik depreme dayanıksız, kaçak, 

kural dışı bir biçimde gerekli yasa ve yönetmeliklere uyulmadan bu yapılaşmanın 

sürmesi, yıkımlara yol açmaktadır. Yerküre üzerinde deprem kuşaklarında yer alan üç 

ülke örneği incelendiğinde ekonomik ve toplumsal açıdan gelişmiş Amerika Birleşik 

devletleri ve Japonya’nın ülkemize kıyasla deprem ve benzeri doğal afetlerden daha az 

zarar gördüğü bilinmektedir. Bunun en önemli nedeni söz konusu ülkelerin yaşadıkları 

acı deneyimlerinin sonunda geliştirdikleri toplumsal düzen ve yurttaşlarında bulunan 

hukuka bağlılık düşüncesidir. 
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Peki depremlerde büyük zarar görmemizin nedeni ne olabilir? Ülkemiz gibi 

gelişmekte olan ülkeler depremlerde neden bu kadar çok zarar görmektedir? Yönetim 

yapımız mı? İmar ve yapılaşma ile ilgili hukuki düzenlemelerin eksikliği ve cezai 

yaptırımların yetersizliği mi? Ekonomik durumumuz mu? Eğitim, bilgi ve bilinç 

eksikliği mi? Hangi değişkenler ve etkenler depremlere hazırlıklı olma konusunda daha 

çok rol oynamaktadırlar? 

Kanımızca bir olguyu bir veya birkaç nedene bağlamak ve onlarla açıklamak son 

derece eksik ve yanlı bir yaklaşım olmakla öne çıkarılabilecek en önemli olgu, 

ülkemizde hukuk devleti anlayışının yerleşmemiş olmasıdır. Bir ülke düşünülmeli ki, 

anakentlerinin çoğunda kaçak ve kural dışı yapılaşma en yüksek oranlarda, deprem 

olmadan bile çöken ve yüzlerce insanın yaşamını yitirdiği binalar bulunmaktadır. 

Sorumlular gereken cezayı görmemekte ve önemli bir ceza ve yaptırım eksikliği 

bulunmaktadır. Deprem olgusu doğal bir olay olmasına karşın bunun bir afete 

dönüşmesi ve toplumlar üzerinde acı kayıplar verdirmesi bu olayı aynı zamanda 

toplumsal bir olgu haline dönüştürmektedir.  

Aynı şiddette bir deprem Afganistan, Türkiye, İran, Cezayir gibi ülkelerde çok 

ağır hasarlara ve can kayıplarına neden olurken, daha şiddetli depremler ABD ve 

Japonya gibi ekonomik ve toplumsal yönden gelişmiş, bilgi ve bilinç düzeyi yüksek 

toplumlarda çok hafif hasarlara ve az sayıda ölümlere neden olmaktadır. İki ülke, birisi 

(ABD), federal bir yönetim yapısı ile diğeri (Japonya) üniter (tekçi) bir yapı ile 

yönetilmektedir. Demek ki, sorun yalnızca yönetim sorununa indirgenemez. Deprem 

zararlarının azaltılması ve hazırlıklı olma bilincinin oluşturulması açısından ülkelerin 

ekonomik durumu ve kalkınmışlık düzeyi çok önemlidir ama unutulmaması gereken bir 

şey de halkın eğitimi, ve yasalara uyma bilincinin yüksekliğidir. Özellikle, Japon 

halkının ahlaki yapısı sayesinde ekonomik yönden gelişmiş ve kalkınmış bir 

Japonya’nın oluşturulması konusunda çok önemli ilerleme sağlanmıştır. Bu durum 

bizim ülkemiz için neden söz konusu olmasın? 

Depreme hazırlıklı olmak veya bu bilinci verebilmek ancak toplumdaki 

yolsuzluk ve yoksullukla, mücadele ile ve eşit bir paylaşım düzeninin kurulmasıyla 

olanaklıdır. Bunun yanı sıra topluma üretmeden tüketmenin ahlaki olmadığı kendisine 

ait olmayan bir şeyi kullanmanın uygun olmayacağı fikri benimsetilmelidir. Bu ise 

ancak eğitimle, eğitim ise eğitimcisine gereken değeri ve desteği veren anlayışla olur. 
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Deprem zararlarının nedenlerini ve hazırlıklı olma için gerekli ivmeyi kendimiz dışında 

yerlerde aramak hep bize yıkım getirmiştir. Toplumun içsel dinamiklerinden hareket 

etmeyen hiçbir yaklaşım ve görüş başarıya kavuşamaz. Japonya ve ABD kendi içsel 

dinamiklerinden hareket ettiklerinden bu konuda başarılı olmuş en iyi örneklerdir. 

Ülkemizde deprem konusunda çok sayıda ampirik (görgül) çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalar değerlendirildiğinde bunların belli başlı disiplinler 

tarafından yapıldığı görülmektedir. Konuya jeolojik, mimarlık, mühendislik, hukuk, 

kamu yönetimi, sağlık, psikoloji vb. açılardan yaklaşıldığı görülmektedir. Kanımızca 

konuya bütüncül bir bakış açısı ile yaklaşıp, ülkemizin temel ekonomik gerçeklerini göz 

ardı etmeden, insanımızın toplumsal, kültürel, psikolojik ve daha bir çok yönlerini de 

kapsayan bir bütünsellik içinde bakmak gerekmektedir. Depreme hazırlık bilinci 

oluşturmak demek deprem öncesi deprem çantası hazırlamak, masa altlarına sığınmayı 

anlatmak ya da birtakım yüzeysel önlemlerle gündemi meşgul etmek olmasa gerekir. 

Depreme hazırlıklı olma bilincini enkaz altından insan çıkarma becerisi ile ölçmek hiç 

doğru değildir. Depreme hazırlık bilinci her depremden sonra hemen bir kararname 

çıkarıp yayınlamak ve sınırlı kamu kaynaklarını hesapsızca harcamak değildir. Depreme 

hazırlık çalışması birkaç müteahhidi göstermelik sorgulayıp tutuklamak değildir. Bu 

cümleleri daha da uzatmak mümkündür. Depreme hazırlıklı olma bilinci çerçevesinde 

belki bu yukarıda sayılanların hepsi yapılmalıdır ama asla bunlar tek başlarına yeterli 

olamazlar. Sistemi bütüncül bir biçimde kişi, kurum ve kurallarıyla ele alıp 

değerlendirmek gereklidir. Suçlu yalnızca bir mimar, yap-satçı, elverişsiz zemin, kötü 

yapı malzemesi, eksik yasalar, yönetimde çok başlılık ya da yeteneksiz yöneticiler 

değildir. Depremlerin yıkıcı ve öldürücü olmasının sorumluluğunu tek bir etmene 

bağlamak eksik bir yaklaşım olacaktır. Bu suça hepimizin ortak olduğunun bilincinde 

olmalıyız. 

Türkiye’de, doğal afet zararlarının, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve 

alınacak önlemlerle düşük düzeyde tutulması politikaları yerine, afetler olduktan sonra 

yara sarma politikalarına önem ve öncelik verilmesi yöntemi yeğlenmiştir. Ülkenin 

karşı karşıya olduğu afet tehlikesi halka mal edilmemiş ve bu konuda yaygın ve etkili 

bilgilendirme ve eğitim programları başarıyla uygulanmamıştır. 

Ülkemiz yönetsel yapı açısından Japonya’ya daha çok benzemektedir. Japonya 

çok sık depremlerle karşılaşan, bu konuda tecrübe kazanmış, her tecrübesini de yasal 
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düzenlemelerine yansıtmış bir ülkedir. Yasal düzenlemeler yapılırken sistemin 

bütünlüğü önem taşımaktadır. Ülkemizde yasal düzenlemeler yapılırken bu özellikler 

dikkatle değerlendirilmelidir. Öte yandan Japonya, toplumsal gönenç düzeyi ve yapı 

bakımından oldukça gelişmiş bir ülkedir. Bu gelişmişlik yasaların uygulanmasında bir 

kolaylık sağlamaktadır. Ülkemizde depremlerden sonra bir çok yeni düzenleme ve 

kurum oluşturulmuştur. Ancak bütün bu yapılan yasalar ve oluşturulan kurumlar, bir 

sistem içerisinde tanımlanmadığı için, çok başlılığa ve kargaşaya bile neden 

olabilmektedir. Bu sorunun tek çözümü olaylara bütüncül ve sistemli bir açıdan 

yaklaşabilmektir. Ancak bu yolla deprem zararlarının azaltılması olanaklı hale 

getirilebilir. 

Yapı kalitesinin denetiminin yanı sıra, can ve mal güvenliği yönünden önem 

taşıyan başka etmenleri de hesaba katmak gerekir. Bu yönden bakıldığında, 

kentleşmenin niteliği, biçimi, büyük özeklerde aşırı nüfus birikimi ya da bir başka 

deyişle yapı ve nüfus yoğunluğu, ülkede nüfusun ekonomik etkinliklerin dağılışındaki 

denge ya da dengesizlik, kent planlarının yapılmasında ve uygulanmasında depreme 

dayanıklılıkla ilgili etmenlerin dikkate alınıp alınmaması, kaçak yapılaşma ve 

gecekondulaşma ve insan öğesi gibi konularında, en az yapı denetimi kadar önem 

taşıdığı dikkati çekmektedir. Doğal afetlerin çok sık yaşandığı ülkemizde, yerleşme 

planları hazırlanırken, bu yörelerin yerbilimsel özellikleri hesaba katılarak özel planların 

geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, olası deprem olaylarına hazırlanırken 

yapılması gündeme gelen yasa değişiklik ve yeniliklerinin salt yapılarla sınırlı 

tutulmaması, kent ve bölge planlaması konularını da mutlak olarak kapsaması 

gerekmektedir. Kentleşmenin çarpıklığı ve bozuk yapılaşma düzeni ülkemizde o 

boyutlara varmıştır ki, günümüz koşullarında doğal afet doğallığını neredeyse yitirmiş, 

rantiyenin para hırsından doğan insan elinden çıkma bir nitelik kazanmıştır. (Keleş, 

2002:661) 

Kaçak yapılarla ilgili olarak üzerinde durulması gereken en önemli nokta, imar 

ve gecekondu aflarıdır. İlgili mevzuata göre gerekli izinler alınmaksızın, yani kaçak 

olarak yapılmış yapılarla, yapı izin belgeleri alınmış olmakla birlikte, daha sonra 

bunlara uyulmadan yapımına devam edilen yapıların, para cezalarına çarptırılmaları, ya 

da kısmen ya da tamamen yıktırılmaları söz konusudur. İmar suçlarının bağışlanması, 

bir başka deyişle “imar affı”, imar mevzuatına uyulmadan yapılan bu tür yapıların belli 
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bir para cezası alınarak ya da hiç ceza alınmaksızın bağışlanmaları anlamına 

gelmektedir. (Keleş-Mengi, 2003:70) 

Konunun kamu yönetimi açısından değerlendirilmesi göstermektedir ki, doğal 

yıkım olaylarının öncesinde, özellikle olaylar sırasında ve olayların ardından alınacak 

önlemlerin belirlenip uygulanması sürecinde görevli örgüt ve kuruluşların sayısı 

gereğinden çok kabarıktır. Bunlar arasında eşgüdüm ve işbirliği sağlamanın kolay 

olmadığı ciddi bir eğitim gerektirdiği, deneyimsiz kadroların gereksiz can ve mal 

yitiklerine yol açmaktan geri kalmayacakları açıktır. Habitat II süreci boyunca sık sık 

duyduğumuz “ortaklık” kavramından yola çıkanlar, depremlere karşı alınacak 

önlemlerde de, devletin ve belediyelerin yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarının da 

çevrime girmeleri gereğini her zaman vurgularlar. Marmara Depremi’nde çok sayıda 

sivil örgütün kurtarma ve ivedi yardım konularında önemli katkılarda bulundukları 

görülmekle birlikte, bunların eşgüdüm açısından kimi sorunların yaratılmasına yol 

açtıkları da bilinmektedir. (Keleş, 2002:662) 

Başlangıçta yalnızca Afyon kent merkezinde ve 1000 kişi ile yapılması 

düşünülen anket uygulaması, yörede deprem yaşanmasının ardından anket yapılacak 

yerler arasına deprem yaşanan ilçeleri de katmamızı zorunlu kılmıştır. Alan araştırması 

ağırlıklı olarak yine Afyon kent merkezi olmak üzere, deprem yaşanan Çay, Bolvadin, 

Sultandağı ve Çobanlar ilçeleri ile Eber ve Deresinek beldelerinde 730 deneğe 

uygulanmıştır. 

Çalışmamızın varsayımları arasında bulunan deprem yaşanan bölgenin 

ekonomik ve toplum yapısı ve toplumun incinebilirliği arasındaki ilişki Afyon ili alan 

araştırması sonuçları değerlendirildiğinde çok açık bir biçimde görülmüştür. Özellikle 

kırsal yerleşmelerde insanların gelir düzeylerinin düşüklüğü nedeniyle kerpiç ve 

kamıştan yapılmış evlerde yaşayanlar bu yoksulluklarının bedelini canlarıyla 

ödemişlerdir. 1999 yılında yaşanan depremlerle kıyasladığımızda, o depremlerde de 

insanlar yanlış yer seçimi, kalitesiz ve denetimsiz yapılan yapılar, plansızlık ve çarpık 

kentleşme yüzünden yaşamlarını yitirmişlerdi. Afyon kırsalında yaşanan görüntü aynı 

görüntüdür. Kırsal bir yerleşme, zemin yapılaşmaya uygun değil, imar denetimi yok 

denecek kadar yetersiz, yapı kalitesi son derece düşük yapılar ve sonuç olarak orta 

şiddette bir depremde bile onlarca can kaybı yaşanmıştır. 
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Depremi yaşayan bölge insanı depreme hazırlıklı olma ile ilgili eğitim almanın 

deprem zararlarını azaltmada etkili olabileceğine inanmakta ama konu ile ilgili herhangi 

bir eğitim alanların oranı çok düşük hatta yok denecek düzeydedir. Söylem olarak 

insanlar bilimsellikten yana ama iş eyleme gelince yaşamın rastlantılara terk edildiği 

görülmektedir. Kanımızca, yöre halkı depreme hazırlıklı olma ile ilgili en önemli 

problemi ekonomi ve eğitim olarak görmektedir. Çünkü sorularımıza verilen yanıtlarda 

ve halk ile yüz tüze görüşmelerde en çok dile getirilen konular, işsizlik, enflasyon ve 

gelir dağılımındaki bozukluklar olmuştur.  

Doğal kaynaklarımızı ve insan gücümüzü küçümsemeden konuya kalıcı 

çözümler bulunmalıdır. Depreme hazırlıklı olma ile çalışmaların neler olabileceği 

sorusuna farklı bilim dalları farklı yanıtlar vermektedirler. Kimileri konu ya bütünüyle 

mimarlık, inşaat mühendisliği, yapı ve malzeme kalitesi ve denetim bağlamında 

bakmakta ve değerlendirmektedirler. Kimi görüşlere göre ise konu, salt ekonomik 

boyutları ile ön plana çıkarılarak “rant ve plansızlık ekonomisinin” eleştirisi 

yapılmaktadır. Bunların yanı sıra depreme hazırlık çalışması deyince göze çarpan diğer 

yaklaşım ise konunun ekonomik, toplumsal ve kültürel boyutlarından bağımsız bir 

şekilde ortaya atılan “ilk yardım, kurtarma ve sağlık hizmetleridir”. Toplumda temel bir 

afete hazırlık bilinci ve kültürü oluşturma düşüncesinin kanımızca sadece bunlarla 

sınırlı olmaması gerekir. İnsanlara önce asgari yaşam standartları sağlanmalı, kurum ve 

kurallara uymanın önemi benimsetilmeli ve bilgilendirme yapılmalıdır. Abraham 

Maslow’un “insan ihtiyaçlarının hiyerarşisi” adlı çalışmasında da belirttiği gibi, 

insanları harekete geçiren ve onların davranışlarına yön veren güdüler onların 

ihtiyaçlarıdır. İnsanlar öncelikle fizyolojik gereksinmelerini karşılama yolunu 

seçeceklerdir. Aç insan, orman ve yeşil sevgisinden önce açlığını düşünüp onu 

giderebilmek için gerekirse ormanı talan edecektir. En temel yiyecek gereksinmelerini 

bile sağlayamamış insanlardan bu gereken duyarlılığı göstermelerini beklemek gerçekçi 

olmayabilir. Bu bağlamda depreme hazırlık bilincinin oluşturulmasında en önemli 

sorunlardan birisi de yoksulluktur. Yoksulluğun ve yolsuzlukların çokça yaşandığı 

ülkemizde bazı yöre halkı depremlere umutla bakmakta deprem olursa devlet yardım 

eder düşüncesi ile toplum bir afet beklentisi içine bile girebilmektedir. Afyon ili alan 

araştırması örneğinde de bu görüşlere sahip insanlar olduğu görülmüştür. Deprem 

bölgesinde yaşayan insanların olumsuz sosyo-ekonomik yapılarını vurgulamak 
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amacıyla dönemin valisi; “İyi ki deprem oldu. Böylece devlet bu aç insanlara el uzatır 

yardım yapar” diye söz etmiştir. Depremlerin bile umut haline geldiği bir toplumu ve 

toplum yapısını analiz etmek oldukça güçtür. Depremden korunmak için neler 

yapıyorsunuz şeklinde sorulan bir soruya yurttaşların bir kısmı biz zaten ölmüşüz 

deprem bize ne yapabilir ki diye yanıt vermişlerdir. 

Doğal afetlerde olası zararları en aza indirebilmenin yöntemi etkili bir yönetim 

anlayışının, bir bütünlük içerisinde ülkemizin, ekonomik, sosyo-kültürel ve coğrafi 

koşullarına uygun olarak oluşturulmasıdır. Bu bağlamda, en küçük yönetim birimi olan 

köyden başlayarak, mahalleyi, kenti, bölgeyi, bütün ulusu ve hatta olanaklı ise uluslar 

üstü bir yapılanmayı da içine alan bir örgütlenmenin işlevsel hale getirilmesi çok 

önemlidir. Bu nedenle ülke içinde tüm yönetim basamakları arasında ve uluslararası 

ölçekte de ilgili birimlerle eşgüdüm içinde çalışmayı gerçekleştirebilecek yapılanma 

oluşturulmalıdır. Bütün yönetim basamakları hantal yapılarından kurtarılmalıdır. Çok 

başlılık en kısa sürede ortadan kaldırılmalı, nesnel ölçütlere dayalı bir görev ve 

sorumluluk paylaşımı yapılmalı ve etkin bir denetim mekanizması uygulanmalıdır. 

Çünkü varolan örgütsel yapımızla afetlerin üstesinden gelebilmemiz olanaksızdır. 

Deprem kayıplarının azaltılması yönünden yapılacak çalışmaların en önemlileri 

arasında eğitim gelmektedir. Bu eğitim, ilkokuldan başlayarak, üniversite düzeyine 

kadar sürekli kılınmalıdır. İnsanlara belirli bir yaştan itibaren afet kültürünün ve afetle 

mücadele bilincinin verilmesi çok önemlidir. Ancak bu yöntemle her düzeydeki birey, 

en azından yaşadığı bölgede oluşabilecek tehlikeleri öğrenerek, ilgililerin koyduğu 

kurallara uyabilecek ve kendi üzerine düşen görevleri yerine getirebilecektir. Halk için 

eğitimin amacı, deprem kayıplarının azaltılması konusunda bilinçli olması, depremin 

öncesinde, anında ve sonrasında ne yapması gerektiğinin sağlanması olmalıdır. Burada 

eğitim kurumlarına, mülki idare ve yerel yönetimlere de büyük görevler düşmektedir. 

Depreme hazırlıklı olma bilinci, toplumun ekonomik, eğitim, kültür ve tarihi ile 

çok yakından ilişkilidir. Toplumun ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmesinin 

sağlanmasıyla daha duyarlı ve depremlere hazırlıklı olma konusunda her yönüyle ne 

yapması gerektiğini bilen bilinçli yurttaşlardan ortaya çıkacaktır. Japonya ve ABD bunu 

bu yöntemle başarmıştır. Bilinçli, eğitimli ve gelir düzeyi yüksek bireylerden oluşan 

toplumlar ve depremlerin yıkıcılığının çok az görülmesi. Bunların hiç birisi rastlantı 
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değildir. Kazanılan bu başarılar ve toplumun kurallara uyma konusundaki ilkeli 

davranması, yüzyıllar boyu süren mücadelenin, sıkıntıların ve deneyimlerin ürünüdür. 

Deprem afetinin azaltılmasında “yara sarma” politikası yerine “önceden alınan 

tedbirlerle giderme” politikaları benimsenmelidir. Deprem afetinin zararlarını 

azaltabilmenin yolu yeni kurum ve kurullar oluşturmak değil, mevcut kurum ve 

kuruluşlara işlerlik kazandırmak birbirini tamamlayıcı ve uyum içerisinde çalışmalarını 

sağlamak olmalıdır. Yerel yönetimlerin yapılaşma ile ilgili hizmetlerinde düzeltmelere 

gidilmeli, teknik ve araç gereç konusunda gereken destekler sağlanmalıdır. 

Son olarak vurgulanması gereken nokta ise, ülkemizin deprem sonrası yaşadığı 

acıların büyük bir kısmının önlenebilir nitelikte olduğudur. Deprem sonuçlarına karşı 

gösterilen tavır çağa uygun değildir ve değişmelidir. Deprem öncesi gerekli önlemler 

alınır ve hazırlıklar yapılırsa acılar ve kayıpların bir yazgı olmadığı anlaşılabilir. 

Sorunun çözümünün yi bir eğitim ve denetimle bulunabileceği gerçektir. Bu amaca 

yönelik olarak devlet politikalarının oluşturulması ve hemen yürürlüğe konulması 

gerekmektedir. Daha fazla geç kalınmadan yürürlükteki mevzuatın güvenli yapı 

üretimini zorunlu kılacak biçimde yeniden düzenlenmesine yönelik denetim ve yaptırım 

mekanizmalarının oluşturularak devreye sokulması gerekmektedir. 
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ÖZET 

Bu çalışmada bir doğal afet olan depreme karşı hazırlıklı olma bilincinin deprem 

zararlarının azaltılmasındaki rolü Afyon ili örneğinde incelenmiştir. 

Genel olarak “Depreme hazırlıklı olma” terimi, teknik, tüzel, ekonomik, sosyal, 

kültürel, çevresel ve bir dizi diğer alanlarda yapılması gerekenleri kapsamaktadır. 

Ancak, bu çalışmada, daha çok yönetsel ve toplumsal değerler açısından yapılması 

gerekenler üzerinde durulmuştur. 

Çalışmada, depremlerin neden olduğu büyük zarar ve kayıpların çok çeşitli 

etkenlerden kaynaklanabileceği ortaya konmaktadır. Bu etkenler arasında, deprem 

açısından riskli bölgelerde kaçak olarak dayanıksız bina ve bozuk altyapı yapılması ile, 

bu bölgelerde yaşayan insanların düşük eğitim ve gelir düzeylerine bağlı olarak deprem 

öncesi hazırlıklı olma bilincinden yoksun olmaları ön sıralarda yer almaktadır. Bu 

saptama, çalışma kapsamında 3 Şubat 2002 tarihinde Afyon ili Sultandağı-Çay 

yöresinde yaşanan deprem öncesinde ve sonrasında yapılan Afyon ili depreme hazırlıklı 

olma bilincini ölçmeye yönelik alan araştırmamızın ve gözlemlerimizin sonuçlarına 

dayandırılmıştır. Söz konusu araştırma, Afyon kent merkezi ve depremi yaşayan 

yöredeki insanlar arasından rastlantısal yöntemle seçilmiş 730 deneğe uygulanan anket 

ile, yerel düzeyde yöneticilerle yapılan derinlemesine görüşmeleri içermektedir. 

Depremlerin yaratacağı yıkımların önlenmesinde ya da olası zararlarının en az 

düzeye indirilmesinde ABD ve Japonya’daki durumun ülkemiz için örnek 

oluşturabileceği düşünülerek, tezde bu ülkelerde bu konuda yapılan çalışmalar ve yasal 

ve kurumsal yapılar irdelenmiştir. Bu bağlamda deprem zararlarının azaltılmasında 

depreme hazırlıklı olma bilincinin önem taşıdığı ve böyle bir bilincin oluşturulabilmesi 

için etkin bir yönetsel yapının kurulmasının gerekliliğinin yanı sıra toplumun eğitim ve 

gelir düzeylerinin yükseltilmesinin zorunlu olduğu vurgulanmıştır. 
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SUMMARY 

In this study, the assessment of the role of the public awareness and 

preparedness for earthquake as natural disaster in mitigating the destructions of 

earthquake, mainly is served. 

In general the term “to be prepared for earthquake” means the measures to be 

taken in technical, legal, economical, social, cultural, environmental etc. fields. 

However, in this study, it is focused on the required measures in social, cultural and 

environmental aspects. 

The study reveals that there are several factors behind the considerable damages 

and losses occurred after earthquakes. The most leading ones among these factors are 

the construction of weak buildings and infrastructures in risky regions and lack of 

public awareness derived from low education and income levels of inhabitants there. 

This argument depends on the findings of the field research carried out before and after 

the earthquake experienced in Afyon, Sultandağı-Çay region on 3 February 2002. 

Aiming to measure the level of public awareness in this region, this research has 

included a survey applied to 730 people selected by random sampling technique as well 

as face to face, deep interview with local governors and representatives of NGO’s. 

Considering the cases in USA and Japan as helpful models in prevention or 

mitigation of damages and losses due to earthquakes, the study also examines the 

related policies and practices in these countries. In this connection, among preventive 

initiatives, the state of public awareness on preparation for earthquakes has great 

significance for the creation of which the level of education and income play a crucial 

role. 



EKLER 

AFYO� İLİ�DE DEPREME HAZIRLIKLI OLMA BİLİ�Cİ 

VE KATILIM A�KET FORMU 

1. Kaç Yıldır Afyon’da Yaşamaktasınız?  ................. 

2. Yaşamınızı en çok  nerede geçirdiniz?  1Köy 2Kasaba-İlçe 3Kent 

3. Cinsiyetiniz?      1Erkek 2Kadın 

4. Medeni Durumunuz?    1Evli 2Bekar 

5. Çocuğunuz var mı? Var ise kaç tane?  .................. 

6. Yaşınız? ................ 

7. Öğrenim Durumunuz? 1İlkokul  2Ortaokul 3Lise  

     4Üniversite 

8. Gelir Durumunuz? (Aylık)  .................. 

9. Mesleğiniz? (Lütfen nerede ve ne iş yaptığınızı açıkça yazınız) ............................ 

10. Oturduğunuz  konut aşağıdaki seçeneklerden hangisine uygun düşmektedir? 

1Oturduğu konutun sahibi 2Kiracı, başka bir konutun sahibi 

3Kiracı, konutu  yok 4İki konut sahibi 5Lojman 6Yakınının konutu,  

kira ödemiyor 

11. Oturduğunuz konut kiralık ise, aylık ne kadar kira ödüyorsunuz?    

...........................................TL 

12. Oturduğunuz konut size ait ise, kiralık verseydiniz kaça verirdiniz?(aylık)  

................................TL 

13. Oturduğunuz konutun türü?    

1Tek katlı-müstakil 2İki katlı 3Apartman 4�Gecekondu  
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5�kerpiç-ahşap   6�Diğer 

14. Apartmanda oturuyorsanız  kaçıncı katta oturuyorsunuz? .......... 

15. Sizce doğal afetlerden(Deprem,Çığ,Sel vb) korunabilmede  afet öncesi bir eğitimin 

faydası olabilir mi? 

1Evet olabilir  2Hayır olamaz   3Fikrim yok 

16. Bugüne kadar afetlerden korunabilmeye yönelik herhangi bir eğitim gördünüz mü? 

(Cevabınız evet ise, ne tür bir eğitim gördünüz) 1Hayır görmedim 2�Evet........ 

17. Sizce afete hazırlıklı olma ile ilgili eğitim çalışması hangi kurum ve kuruluşlarca 

yerine getirilmelidir? 

1Belediye 2Gönüllü kuruluşlar 3Sivil savunma 4Valilik 5Başbakanlık

 6Bayındırlık il müdürlüğü 7Üniversite 8Din adamları 

18. Olası bir afet için herhangi bir önlem aldınız mı? Cevabınız evet ise ne gibi 

önlemler aldınız? 

1Hayır hiç bir önlem almadım 2Evimi ve eşyalarımı sigorta yaptırdım 3Evimi 

depreme dayanıklı hale getirdim 4Evimi satın alırken çevreden soruşturdum

 5Evimi yapım aşamasında teknik sorumlulara sürekli kontrol ettirdim. 

 6� Ev içindeki eşyaları (dolap, vb) sabitledim. 7�Deprem anı için acil 

yardım ve ihtiyaç çantası hazırladım. 8�Diğer........... 

19. Konutunuz afetler karşısında dayanıklı olduğuna/olacağına güveniyor musunuz? 

Herhangi bir test veya inceleme yaptırdınız mı? Cevabınız hayır ise ne tür önlemler 

aldınız ya da almayı düşünüyorsunuz?      

1Evet güveniyorum  2Konutu bir başkasına satmayı düşünürüm        3İnceleme 

yaptırıp gerekli dayanıklılığı sağlayacağım    4Ekonomik nedenlerden dolayı hiç bir 

şey yapamayacağım    4�Diğer 

20. Sizce Türkiye, doğal afetlerde çok büyük oranda can ve mal kaybına uğramakta 

mıdır?           

1Evet                           2Hayır                                 3�Fikrim yok 

21. Yukarıdaki soruya cevabınız evet  ise,  sizce bunun nedeni öncelikle ne 

olabilir?(Yalnızca bir seçenek) 
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1Ülkenin jeolojik yapısı          2Yapı yasaklarına ve yönetmeliklerine uymama(kural 

tanımama) 3Yoksulluktan dolayı gerekli önlemleri alamamak.             4Diğer........ 

22. Sizce Afetlerde can ve mal kaybını en aza indirebilmek için önlemler alınabilir mi?          

1Evet alınabilir                 2Kısmen alınabilir           3Hayır önlem alınamaz            

4�Fikrim yok  

23. Ülkemizdeki yapı denetim sistemini yeterli buluyor musunuz? 

1Evet yeterli                       2Kısmen yeterli                 3Hayır yetersiz          

4�Fikrim yok  

24. Deprem sırasında ne yapacağınıza ilişkin bir hazırlığınız var mı?(Deprem çantası 

hazırlamak vb) 

1Evet ....................................................................................................2Hayır 

25. Olası bir afet öncesi, can ve mal kaybını azaltmak için önlem almak öncelikle kimin 

görevidir?                 

1Valinin   2Belediye başkanının  3Muhtarın    4Komşunun  5Kişinin 

kendisinin            6Bayındırlık il müdürlüğünün                       7Sivil Savunmanın        

8Gönüllü Kuruluşların 

26. Yetkili ve Sorumlu makamların Marmara Depremi’nden sonra gereken dersleri 

aldığına ve olası    bir afet  için daha etkin önlemler aldığına inanıyor musunuz? 

1Evet kesinlikle alındı           2Kısmen alınabildi          3Hayır hiç bir şey 

yapılmadı    4�Diğer  

27. Sizce evinizde kullandığınız eşyalar (masa,sandalye, yatak vb) depreme dayanıklı 

mı? 

1�Evet             2�Hayır             3�Fikrim yok 

28. Sizce deprem anında evinizin en güvenli yeri neresidir? 

1�Kirişler    2Masa altları      3Dayanıklı beyaz eşyanın yanı         4Diğer..........    

29. Zorunlu Deprem Sigortası hakkında düşünceleriniz nelerdir? 

1Olumlu bir uygulama         2Sonuç alınacağını sanmam    3Zorunlu olması yanlış  

4�Diğer 
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30. Sizce afetlere hazırlıklı olma konusunda bilim adamları halkı yeterince  

aydınlatıyorlar mı?       

1Evet                 2Kısmen aydınlatıyorlar               3Hayır          

31.  Sizce Afyon ne tür afet tehlikeleri ile karşılaşabilir? 

1Deprem                           2Kaya Düşmesi            3Sel Baskını             4Yangın        

5Diğer.... 

32.   Sizce bu afetin boyutları nasıl olabilir? 

1Ağır hasar olur                2Orta hasar olur            3�Az hasar olur            4Hiç bir 

şey olmaz        

33. 03.02.2002 tarihinde yaşanan Sultandağı Depremi sizi psikolojik açıdan nasıl 

etkiledi?(O tarihte Afyon’da iseniz)           1Çok etkilendim               2Az etkilendim              

3Etkilenmedim         4�Diğer 

34. En son yaşadığınız depremde konutunuz ne oranda hasar  gördü? 

1�Ağır hasarlı           2�Orta hasarlı                    3�Az hasarlı                4�Hasarsız  

35. Sizce, deprem sonrası yardımların dağıtılmasında aksaklıklar oldu mu? 

1�Hayır            2�Evet..... 
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