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Y;
llardır Türkiy~'nin, daha 

da önemlisi Istanbul 'un 
Richter Ölçeği ile 7-8 bü-

yüklüğündeki bir depreme hazır 
olup olmadığı tartışılıyordu. Bilhas
sa 17 Ocak 1995 tarihinde saat 
05.46'da Japonya'nın Güney Hyoga 
Eyaletinde Richter ölçeğine göre 7.2 
~üyüklüğünde bir depremin. nüfusu 
lstanbul'dan cok daha az olan, KO
BE kentinde: ·3837 ölü, 14679 yara
lı, 54949 ıamamen çöken bina veya 
ev, 31783 kısmen çöken bina veya 
ev gibi büyük bir fatura çıkarması ve 
deprem dolayısıyla 175 yerde birden 
yangın çıkıp 7119 bina veya evin ta
mamen yanmış olması. haklı olarak 
İstanbul halkını ve duyarlı basınımı
zı tedirgin etmişti. 

O gündem bugüne, bu konu ba
zan aktüalitesini yitirse de, zaman 
zaman çeşitli platform !arda tartışıl
mış ve daima canlı kalmaya devam 
etmişti. Basınımızın israrlı soruları
na yetkililer, kaçamak cevaplar ver
se de. halka moral vermek için olsa 
gereı..., "tüm lı?zırlıkların yapılmakta 
olduğunu ve Istanbul halkının rahat 
olmasını" tavsiye idiyorlardı. 

Nihayet beklenen gün geldi, ne 
tesadüf yine ayın l 7'si KOBE dep
reminden tam 55 ay sonra, 17 Ağus
tos 1999, saat03.02'de Gölcük mer
kezli, İstanbul'u da içine alan, tüın 
Marmara bölgesini etkileyen, 7.4 
Richter büyüklüğünde ~ir deprem 
meydana geldi. O gece lstanbul'da 
idim. Gerçekten çok büyük bir sar
sıntı oldu ve 45 saniye gibi uzun bir 
süre devam etti. Ansızın böyle bir 
felakete yakalanan şahıslar için, sağ
lam bir masa, bir kiriş veya benzeri 

TÜRKİYE BÜYÜK 
BİR DEPREME NE 

KADAR HAZIR? 
bir cismi sotalayıp Salavat veya Şa
hadet getirmekten başka çare yoktu. 

Ya Devlet için!. .. 
Deprem Pazartesiyi Salı 'ya bağ

layan gece olmuştu. Ertesi gün şafak 
sökmesi ve gün doğmasıyla birlikte 
felaket bütün çıplaklığıyla ortaya 
çıkmış, tek kelimeyle Marmara Böl
gesinde tüm hayat felç ol muştu 

Depremin. Merkezi Gölcük, civar 
il ve ilçeler; Izmit, Adapazarı ve Ya
lova. bilhassa sahil şeridi ve yazlık
ların yerle bir olduğu şeklinde ha
berler geliyordu. Bölgede yaşayan 
dost ve akrabalarumzı arıyoruz, ne 
çare ... Telefonlar çalışmıyor. irtibat 
mümkün değil. 

Ertesi gün Başbakan deprem böl
gesine gidiyor. O da Ankara ile ha
berleşemiyor, Medya'dan yardım is
tiyor. Hayat gerçekten felç, insanlar 
perişan, Devlet çaresiz, Sivil Savun
ma güçsüz, ~ızılay sanki habersiz. 

:tStanbul Itfaiyesi dimdik ayakta, 
ancak kendi derdine düşmüş. Zira 
Deprem Merkezinden 150 km uzak
ta olmasına rağmen Avcılar'da bir
çok yüksek katlı bina çökmüş, altın
da binin üzerinde ölü ve yaralı 
var. Tam teşekküllü kunaıma ekibi 
olaydan hemen sonra görev bilinciy
le kurtarma faaliyetlerine başlamış. 

Hiç kimseden .haber alamayınca 
perşembe sabahı Izmit ve Gölcük'e 
gidiyorum. Aman Ya Rabbi. bu ne 
felaket! Basın helikopterlerinden ba
zı görüntüleri izlemiştim, ancak çıp
lak gözle görünen manzara çok daha 
feci, ilk görüntülere göre ölü sayısı
n ı n 3- 5 bin civarında olabileceğini 
sanmıştım. Yerinde görünce 40- 45 
bin civarında olduğunu tahmin et
tim. Her ne kadar resmi rakamlar 16 
bin civarında gösteriyorsa da ... 

İzmit Mehmetalipaşa ve BeKıı pa
şa semtlerinde yüzlerce yüksek katlı 
bina yerle bir olmuş, aradan 56 saat 
geçtiği halde enkazlara el sürülme
ın iş, akrabalarımı arad ım. parkta ol
duğunu söylediler. Buldum kendile
rini "Gölcükten ne haber? Oradaki 
akrabalardan haberin var mı?" de
dim. Ne gezer. herkes kendi derdin-

de, sanki mahşer günü ... 
Onları da alarak Gölcük'e gidiyo

ruz. Yolda arkadaşım fcryad ediyor 
"Aha! bu da çükmüş! .. " Gölcük'e 
giriyoruz manzara tek kelimeyle 
"Dehşet verici": Donanma Kom~ı
tanlığı yerlebir, komutanlar dahıl: 
yü.derce asker enkaz altında. asken 
birlikler kendi yaraların ı sarmakla 
meşgul, Kavaklı'ya gidiyorum, de
niz kıyı şeridini altına alınış, Fay 
hattı yolları ve geçitleri parçalamış. 
Değirmendere ve Yüzbaşılara geçi
yorum, Deniz sahil şeridini tırpanla
mış oteller, dükkanlar ve meskenler 
deniz olmuş, balıklar ~irit atmakta ... 

Karşı sahilde ise TUPRAŞ yangı
nı dehşet saçıyor, denize dökülen 
atıklar ise karşı sahile ulaşmış. deniz 
içerisindeki enkazlara ve cesetlere 
ulaşmak bile ne mümkün. 

Acılı bir baba önümüzü kesiyor. 
- Kriko ?" diyor. 
- Ne yapacaksrn, diyorum. Yav-

rum, kızım. gelinlik yaşta enkaz al
tında! Yanına ulaştık, ayağı kısılmış. 
diyor. . 

- Ben İstanbul eski itfaiye müdürü
yüm. Bizzat olayı göreyi~, diyoru~. 

- Ah! İstanbul. nerede lstanbul it
faiyesi, diyor. 

- İstanbul'da da Avcılar felç, on
lar orayla meşgul , ben bir fırsatın ı 
buldum buralara geldim. Ama teçhi
Latım yok. korkarım araba krikosu 
da işgörmez, diyorum. 

Beton bloklar arasından sürünerek 
kızcağıza ulaşıyorum. Şuuru yerin
de, 19 yaşlarında, su istiyor, bütün 
vücudu serbest ancak ayağı kısılmış, 
üzerinde binlerce ton yük var, araba 
krikosu işgörmez, ya şişin:ne yaştık
lar. tam kullanılacak yer. Izmit itfa
iyesinde olması lazım, telefona sarı
lıyorum, "Şebeke Yok" demez mi? .. 

"Devler'i Aciz Göstermeyin" di
yorlar. Göstermeyelim de görd~ğü
müz manzaralar karşıs ı nda ne dıye
lim. "Türkiye henüz böyle bir depre
me hazır değil" diyelim bari. Tabii 
ki. kolay değil. En iyisi dua edelim 
"Rabbinı bir daha böyle afet göster
mesin!" "Amin" 
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Sabri YALIN 
İstanbul İtfaiye Daire Başkanı ve 

Tüm İtfaiye Teşkilleri Birliği 
Başkanı 

B
inlerce yıllık geçmişi 

olduğu bilinen Anado
lu 'muzda yaşayan mil-

letlerin deprem ve afetlere kar
şı yapılarında ciddi önlemler 
aldıkları günümüze kadar gele
bilen eserlerden anlaşılmakta

dır. Zira 17 Ağustos d~preınin
den sonra baktığımızda gele
neksel mimari tarzıyla yapılan 

hem de yüzlerce yıllık cami ve 
medreseler ile eski ahşap cum
bah evlerde hasar oranlarının 
son derece az olduğu apaçık or
tadadır. Öyle görülüyor ki 20. 
y .yılın afeti olarak nitelendirdi
ğimiz 17 Ağustos depremi 
Anadolu'da ilk değil. Ve bunun 
öğretileriyle eski Anadolu 'nun 
insanları ve daha sonra devlet 
olmaya başlayan Selçuklu ve 
Osmanlı atalarımız kagir yada 
ahşap yapılarını deprem ve 
afetler ile yangınlara karşı ön-

lernlerini alarak yapmaya çalış
malarıdır. Ancak son yüzyılda 
mimari tarzını değiştiren ve 
deprem kaygısı taşımayan bir 
modele yönelen insanlarımız 
binalarda meydana gelen anor
mal hasarlar, yıkıntılar ve gö
çük altında yitirdikleri yakınla

n yüzünden çok ciddi bir hata 
içinde olduklarını anlayabil
mişlerdir. 

A. Deprem ve ilk ~üdabale 
17 Ağustos 1999 Salı günü 

saat 03.02'de merkezi İzmit'te 
olmak üzere Sakarya, İstanbul, 
Yalova, Gölcük ve Bolu 'da 
meydana gelen 7 ,4 büyüklü
ğündeki deprem sonucu göçük 
altında kalan insanların kurta
rılması için İtfaiye Teşkilatları
mız, Sivil Savunma Birlikleri, 
Askeri Birlikler, Emniyet Güç
leri, sivil-amatör kuruluşlar, 

gönüllüler ve dış ülkelerden 
gelen profesyoneller seferber 
olmuşlar, günlerce süren özve
rili kurtarma çalışmaları yapa
rak binlerce insanın hayata 

dönmesini sağlamışlar
dır. 

Bu deprem İstan
bul'da büyük bir hasar 
oluşturmuş, Avcılar

B ahçelievler-B ayram
paşa-Sefaköy-Bağcılar
Küçükçekmece-Güngö
ren-Tuzla-Fatih ve 
Eminönü bölgelerinde 

göçmelere neden olmuştur. Bu 
deprem dolayısıyla 107 adet 
göçük ihbarı alınmıştır. İstan
bul İtfaiyesinin çalışmaları aşa
ğıda belirtildiği gibi düzenli 
olarak sürdürülmüştür. 

B. İstanbul İtfaiyesinin 
İstanbul'daki Çalışmaları 

İtfaiye Daire Başkanlığımız 
bir yandan ihbarlan anında de
ğerlendirirken diğer yandan da 
durumun vebameti görüldü
ğünden bütün Müdür ve Müdür 
Yardımcıları ile toplanarak bir 
değerlendirme yapilllşlardır. 

Buna göre; 
l . Bütün izinler kaldırılmış 

ve izindeki personel geri çağ
rılmıştır. 

2. Valilik emriyle görevlen
dirilen denetim elemanları dep
rem görevi için Valilik müsa
desiy 1e gruplarında görevbaşı 
yaptınlmıştu. 

3. Avcılar ve Kocasinan İtfa
iye Grup Amirlikleri "Deprem
lere Müdahale Merkezi" haline 
getirilmiş, İstanbul, Boğaziçi 
ve Anadolu Bölge Müdürlükle
rine ait İtfaiye personeli bu 
merkezlerden deprem alanları
na sistemli bir şekilde yönlen
dirilerek kurtarma çalışmaları 
yapılmıştır. 

4. Alınan 107 ihbarın 51 ade
di İtfaiyemizce, kalan 56 ihbar 
kendileri ve vatandaşlar ile gö
nüllü kuruluşların çalışmalany-
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Bilanço 
Bir hafla süresince İtfaiye Daire Başkanlığımızca Yapılan Çalışmalar 

Sonucu 365 yaralı 417 ölü göçük altından çıkarılmıştır: 

- Avcılar Bölgesinde 201 yaralı 264 ölü 
- Bağcılar, Bahçelievler, 
Küçükçekmece. Sefaköy bölgelerinde 136 yaralı 

16 yaralı 

8 yaralı 
4 yaralı 

118 ölü 
- Bayrarnpaşa'da 

- Tuzla'da 
- Eminönü-Fatih 'te 

Toplam 

la değerlendirilmiş, 26 noktada 
ise çalışmalar derinleştirilmiş
tir. 

5. Depremin vuku bulduğu 

ilk dakikalardan bugüne kadar 
51 noktada sistemli bir şekilde 
89 araç ve 1317 personel kur
tarma çalışmalarına katılmıştır. 

6. Göçük altındaki yakınları
nı bekleyen vatandaşlarımızın 
umutsutJuğa düşmemesi için 
bir hafta süresince İtfaiyemiz 
gece 12.00-8.00 arasında da ça
lışmalarını sürdürmüştür. 

c . İstanbul İtfaiyesinin 
İl Dışındaki Çalışmaları 

1. Kocaeli-Tüpraş Yangını 

İstanbul Valisi Sayın Erol 
Çakır ve Büyükşehir Belediye 
Başkanı Sayın Ali Müfit Gür
tuna'nın emirleri üzerine Tüp
raş'ta deprem sonrası Rafine
ri' de çıkan yangına önce 2 araç 

26 ölü 
7 ölü 
2 ölü 

365 yaralı 417 ölü 

ve daha sonra da 3+6 olmak 
üzere toplam 1 1 araç-41 perso
nel amirleriyle birlikte müda
halede bulunmuştur. 

Tüpraş'ın kendi su hidrantla
n yetersiz kaldığından İstanbul 
İtfaiyesi denizden dakikada 50 
tonun üzerinde su sağlayacak 
sistem kurmuş ve yangınm si
rayet edeceği 211-212 no'lu 
gaz yağı (Kerosin) ve 331-784 
no'lu Hambenzin (Nafta) tank
larının sürekli olarak soğutul

ması sağlanmış, böylece yangı
nın sirayeti önlenmiştir. 

Bu yangına İtfaiye Daire 
Başkanı. Anadolu Bölge Mü
dürü ve Yardımcıları ile Ana
dolu Bölgesi Amirleıi bizzat 
müdahalede bulunmuşlar, T;.:p
raş Genel Müdüıü ve teknik 
yetkililerle yerinde toplantı ya
parak daha aktif müdahalenin 
yapılması yolunu açmışlardu-. 

Tüpraş Genel Müdürlüğü 

24.09.1999 günlü yazılarıyla 

teşkilatımıza Sayın Büyükşehir 

Belediye Başkanımız nezdinde 
teşekkürlerini sunmuşlardır. 

2. Yalova Bölgesi 
A. İzmit yolu üzerindeki Ak

sa fabrikasında zehirli gaz sı
zıntısı ihbarı üzerine itfaiyemiz 
araçlarıyla köpüklü müdahale 
yapmıştır. 

B. Deprem için 5 araç, 23 
personel Yalova İtfaiyesiyle 
koordineli olarak göçük altı ça
lışmaları yapmışlardır. 

3. Adapazarı-Akyazı Bölgesi 
Depremin en çok hissedildi

ği ycrle~den olan bu bölgeye 
Istanbul itfaiyesinden 6 araç 21 
personel katılmış aynca Augs
burg (Almanya) bölgesinden 
gelen 18 gönüllü Alman İtfa
iyeci ile Lyon (Fransa) bölge
sinden gelen 2 gönüllü İtfaiye
ciye de araç-gereç imkanı sağ

lanmıştır. 

4. Bolu-Düzce-Hendek 
Bölgesi 
3 araç ve 11 personel 

ile çalışma yapılmıştır. 
5. İzmit Bölgesi 
2 araç. lO personel ça

lışmıştır. 

6. Gölcük Bölgesi 

3 araç, 15 personel ça
lışmıştır. 

Toplam Dış Görev 
30 araç-121 personel 
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İstanbul dışında deprem bölge
lerinde çahşmaJar yapmıştır. 

Sonuç 
İstanbul Metropolünde dep

remi~ şiddetine rağmen İstan
bul Itfaiye Daire Başkanlığının 
sistemJi, disiplinli ve istikr~Jı 
çalışmaları ve depremden 5 da
kika sonra olay mahallerinde 
görev başı yapması dikkat edil
diği taktirde göçük altından çı
karılan ö lü sayılarının yaralıla
ra oranla çok düşük nispette 
kalmasına önemli derecede et
kili olmuştur. İtfaiye teşkilatla
n zayıf olan diğer bölgelerdeki 
ölü sayılan dikkate almdı<1mda 

b 

gerçek daha da net bir şekilde 
ortaya çıkmak.tadır. 

D. Deprem Sonrası 
Yeni Çalışmalarımız 

1 . Muhtemel yeni deprem 
göçüğü , su baskını, otomobil 
kazas~, çığ, boğulma gibi afet 
hallcrınde can kuıtarmaya yö
nelik faaliyette bulunmak üzere 
İtfaiye Daire Başkanlığımız 
bünyesinde; 

Acilen; Anadolu yakasında 
'_rem Otoyola yakın Kavacık, 
Istanbul yakasında ise E 5'e 
yakın Şişli bölgelerinde. daha 
sonra ise Anadolu yakasında E 
S'e yakın Kartal, İstanbul yaka
sında ise Tem Otoyoluna yakın 
Bağcılar'da olmak üzere top
lam 4 adet ''Tam Donanımlı 
Kurtruma İstasyonu" kurulması 
9alışmalarına başlanmış olup, 
ılk planda 300 ve daha sonra da 
200 olmak üzere 500 kurtaıma-

cı personelin görev 
yapması planlanmak
tadır. Bu istasyonlar 
dünyanın en ileıi kur
tarma ekipleri baz alı
narak hazırlanmakta
dır. 

2. Hızır Acil Servis 
İtfaiye bünyesine alı

raft ve Amerikalı Uzmanların 
eğittiği 12 personel ile göl, de
niz, bataklık gibi sularda kur
tarma yapacak 12 kişilir bir de 
su altı kuıtarma timi hazırlan
maktadır. 

E. İtfaiye Teşkilatı Olarak 
Tepki ve Beklentilerimiz 

narak Kuıtanna ve 17 Ağustos Büyük Marmara 
Yangın çalışmalarında Depreminde aynı anda İstan-

tıbbi müdahalelerin daha seri bul'daki tüm göçük alanlarında 
ve dinamik yapılabilmesi sağ- cansiperane çalışan İtfaiye Teş
lanacaktır. kilatımız mensuplarına teşek-

3. Büyükşehir Belediye Baş- kür nasıl edilmiştir? Görmez
kanlığı_na bağlı Zemin ve Dep- den gelerek yada unutulmaya 
rem Inceleme Müdürlüğünce terkederek ... Ve de itfaiyecile
hazırlanmış olan İstanbul Dep- rin emrinde çalışmak için mü
rem risk analizleri kurulacak sade isteyerek göçük mahallin
olan Kurtarma İstasyonları ve de çalışan iyi niyetli ancak az 
yangıncı birlikleri içindeki kur- sayıda amatör kuıtarmacılan 
tarrna ekiplerinin programlan- sürekli ön plana çıkararak ... 17 
masında esas alınacaktır. Ağustostan sonra Yunanis-

4. İstanbul'da son iki yılda tan·da ve Tayvan'da ayn ayn 
çıkan yangınlar esas alınarak depremler oldu. Orada da gö
yangm risk bölgeleri de tesbit çük altından kurtarma birlikleri 
edilmiş olup. yangıncı ekipler insanları çıkardılar. Orada da 
bu yeni tesbite göre yeniden kamuoyunda kahramanlar 
konuşlandırı Jacaktır. oluştu. 

5. Kurtruma İstasyonlarında Kimdi bu kahramanlar? ... 
görev alacak personel ve idare- Yunanistan'da bazılru1nın özel 
ciler ywt içi ve dışında teknik amatör kurtaıma birliği gibi 
eğitime tabi tutulacaklardır. lanse etmeye çalıştığı, Nobel 

6. Halen İstanbul İtfaiyesin- ve Abcli İpekçi ödüllerine aday 
de Kurtaıma konusunda yetiş- gösterilen "Emak .. , Yunanistan 
miş. deneyimli ve eğitim vere- İtfaiye Genel Müdürü değerli 
cek düzeyde 27 teknik personel dostum Korgeneral Andreas 
ile bunlara yardımcı özellikteki Gekas'a bağlı Yunan İtfaiyesi-
34 personel olmak üzere 61 nin ta kendisidir. Tayvan'da da 
kurtarmacı bulunmaktadır. kurtarmayı yapan İtfaiyeciler 
Depremden sonra ya- halk kahramanı ilan edildiler. 
pılan göçük altından • .. -::: -~ 
insan çıkarma çalışma- -~ 
larında kurtarmalara ..
yangıncı birlikler des- -
tek vermişler ve aynı 
anda çalışan personel 
sayısı 350'yi geçmiş-
tir. 1 

7. Kurtarma İstas
yonlarında Sel baskın
ları için 2 adet Hoverc-
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Bu durum Kobe'de de, Erme
nistan 'da da öyle idi ... Peki ül
kemiL.de niye İtfaiyeciler çalış
tı da takdir edilmediler. 

Güzel bir eserin yarışmada 
dereceye girememesi onun gü
zel olmamasından değil, seçici
leıin o konuda bilgi eksikliğin

dendir... Maalesef ülkemizde 
"Yangın ve Doğal Afetlerden 
Korunma" konusunda bilinç 
eksikliği bizim aynamız olan 
medyaya da yansımakta ... 
Hatta çaJışmaJarı değerlendi
recek olan devlet kuruluşların
daki değerli devlet bazı adam
larımıza da... Bu yüzden so
nuç ta böyle çıkıyor. Tabii ki 
hal böyle olunca Türkiye'de 
"Yangın ve Doğal Afetlerden 
Korunma" konusunda sağlıklı 

mücadele yapılabilmesi için 
nelerin gerçekleşmesi gerekir? 
Sorusu geliyor aklımıza... Ve 
cevapları da arkasından sökü
lüp geliyor...; 

1. Yangınla Mücadele Kanu
nu bir an önce çıkarılmalı, buna 
dayalı yönetmelikler yeniden 
gözden geçirilmelidir. Yangın
la mücadele sektörünü de
netleyen, standartları ve sis
temi kontrol eden "NFP A= 
National Fire Protection As
sociation" "Ulusal Yangın 

Güvenlik Teşkilatı" gibi bir 
teşkilatın kurulması gerek
mektedir. 

2. İtfaiyecilerin meslekte -
sorunları çözümlenmelidir. 
İtfaiycelik artık "Meslek Sı
nıfı" olarak sayılmabdır. 
Erken emeklilik haklarını sağ

layan fiili ve itibari hizmet 
zammı çıkarılmalıdır. Zira ge
lişmiş ülkelerde İtfaiyecilik 
Mesleği en itibarlı meslekler 
arasındadır . Bu ülkeler devleti 
ve milletiyle İtfaiyelerine tam 
sahip çıkmaktadırlar. 

3. Konutlar ve binalar zorun-

lu sigorta kapsamına aJınnıaJı. 
konut satışlarına sigortalı ol
madığı taktirde yasak getiril
me! i, bu vesileyle yangın ve 
doğal afetlere karşı korunan 
konutlardan gelen o/o 15 'lik si
gorta primlerinin İtfaiye hiz
metlerinde kullanılmak kaydıy
la Belediyelere aktarılması ge
rekmektedir. 

okutulmalıdır. Endüstri Meslek 
Liselerinde bölümleri açılmalı 
ve Üruversitelerde ihtisas kür
süleri oluştum imalı ve "Yangın 
ve Doğal Afetlerden Konınma" 
konusunda 4 ytllık fakülte yada 
akademiler mutlaka kurulmalı
dır. Bu konuların kısa süreli çı
raklık ve yaygın eğitimiyle ge
çiştirilmesi mümkün değildir. 

6. Şehirlerimizde 150 m.'de 
•• bir hidrantlar, ormanlarımızda 

4. Gönüllü İtfaiyecilik siste
mirun bir an önce çıkarılması 
zamanı artık gelmiş ve geç
mektedir. Zira 20 milyon insa
nın etkilendiği bu büyük dep
rem gibi doğal afetlerde mille
timizin bağrından çıkan gönül
lü amatör 60'1 aşkın kurtarmacı 
demek mensupları bunun en 

500 m.'de bir 500 tonluk su 
depoları mutlaka sistem olarak 
kurulmalıdır. Deniz yangınla

rına karşı "Deniz İtfaiyeleıi" 
bir an önce kurulmalı yada bir 
kanun değişikliği ile belediye
lere devredilmelidir. 

7. Türkiye'de Yangınla Mü
cadele konusunda hizmet ver
mek üzere kurnlarak tüm İtfa
iye Teşkilatlarmda ağlarını ge
n işleten "İtfaiyeciler Birli
ği"rruz devletimizce maddi ve 
manevi kaynaklarla desteklen
meli ve hizmeti daha iyi vere
bilecek hale getirilmelidir. 

Bu vesileyle, 27 Eylül-1 
Ekim 1999 Larihleri arasın
da idrak etmekte olduğu

muz, ancak 17 Ağustos 

• depreminde yitirdiğimiz in-
-- sanlanmıza hürmeten kutla-

~ ',; -~~- ma yapmadığımız siren, 
·. p~ .?fJJ;~ koma ve kampana gibi ikaz 

.... _-.::.;tJ;- ı:;. .... sistemlerini kullanmadığı-
~,.~""-::;-· mız mütevui programlı 

•; · ·'· ~ olan İtfaiye Haftamızın 

güzel kanıtıdır. İnsanın doğa
sında olan bu yardım etme dü
şüncesi disipline edilerek, ama 
sorumluluklar da verilerek en 
güzel şekilde değerlendirilme

Jidir. 
5. Okullarımızda "Yangın ve 

Doğal Afetlerden Korunma" 
konuları artık ders kitabı olarak 

devletimiz ve basın kuru-
luşlanmızın "Yangın ve 
Doğal Afetlerden Korun

ma'' konusunda daha bilinçli 
yaklaşım ıçıne girmelerine. 
dolayısıyla milletçe daha 
bilinçli hale gelmemize vesile 
olmasını diliyor, bu uğurda 
destek veren resmi ve özel sek
Löre yürekten minnet ve şük
ranlarımızı saygılarımızla 
sunuyoruz. 
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Derleyen: 
Ahmet SOÖUKOÖLU 

İ.T.Ü. Jeofizik Müh. Öğr. 

y aidire yamtıldığmdan 00 
yana çrk liiyiik day1am sah
re dımş ve oo dayk' ırJ!9:K 
mal ve can .kııybmı teatmn
oo getiımiştir. Kıır'aırı Ke
Iİm~ 00 biıçck 8}ate 00 
olaylaıdan 001Nrli1miş ve ra
zı nrdniyederin ro şekilde, 
tabii. afedede ydc olduğu ~ 
edilmiştir. Bu ~ ya
nardağ pıtlamalanyla kızgın 
JavJaıın istı1ası, seller ve 1U
FAN, Şill11i Jiıtına ve SAY
HAIAR ve DFPREMI.FR 
gibi tabii. afetler mrih OOyura 
biıçck kavim ve §dıhferi hari
tadan silıııi$ir. 

1. GİRİŞ 
Bilim ve teknlojinin geliş

mesiyle bu olayların gerçek ne
denleri aydınlatılabilmiş ve bu 
doğnlltuda bir takım önlemler 
alınmış ise de. çaresi malesef 
bulunamamıştır. Günümüzde 
en gelişmiş ülkelerden olan 
Amerika ve Japonya'da bile 
futınalar, hoıtumlar, seller ve 
depremler insanların acizlikle
rini bütün çıplaklığı ile gözler 
önüne sermekte ve mal ve can 
almaya devam etmektedir 

Bilhassa 2000'e bir kala 7.4 
büyüklüğünde 45 saniye süren 
Gölcük merkezli 17 Ağustos 
depremin bilançosu korkunç 

olmuş ve hafızalar
da yıllar boyu unu
tulmayacak izler bı
rakmıştır. Bu neden
le deprem konusu
nun bir kez daha in
celenmesi zarureti 
hasıl olmuştur. 

Bu makalede 
Yerküre' nin yaratı
lışı, yapısı, zaman 
sürecindeki değişi
mine kısa bir gözatı
larak depremlerin 
oluşumu, deprem sı
rasında olan olaylar 
ve nedenleri değer
lendirilecektir. 

2 . DUNYANIN 
BAŞLANGICI ve 

YAPISI 
Bilim adamları, 

dünyanın 4.6 milyar 
yıl önce oluştuğuna 
inanıyorlar. O za-
mandan bu yana, gezegenimi
zin dış yüzeyi değişik süreçle
rin etkisiyle biçimlenmiştir. 

Dünya, büyük olasılıkla, 
uzayda meydana gelen dev bir 

Bilim adamları. Dünya 'mn uzayda 
meydana gelen çok büyük bir pat
lamadan sonra oluştuğunu 

düşünüyorlar. 

Yer
kabuğu, en 

Dış , 
çekırdek 

1 

I 

l l 

dıştaki katmanı 
oluşturur. Kalınlığı 6 ile 
70 km. arasında değişiı·. 
Yüzeye yakııı olan manto katmam, 
kah durumdaki kayalardan oluşur. Bu 
katman. yerkabuğu ile birlikte litosfer 
(taşküre) olarak adlandmlll' ve yakla
şık 100 km. kalmlıktadJr. 
Litosferin hemen altında bulunan 
manto bölümü astenosfer (ateşkiire) 

adını alır. Astenosfer yaklaşık 100 
km. kalınlıktadll' ve kısmen ergimiş 
kayalardan oluşw-. 
Manto katmammn sıcaklığı çekirdeğe 
yakın yerlerde 4000 °C ile astenosfe
riıı en üst bölümünde 1000 °C arasın
da değişir. 
Dış çekirdek, ergimiş halde olduğu 
düşünülen demfr ve nikelden oluşw-. 

Bu katmanda sıcaklık 5500 °C'ye ka
dar yükselebilir. İç çekiıdekte sıcak
lık 6000 °C'den daha yüksek olabilir. 
Üzerindeki diğer katmanlann yarat
tığı büyük basınç nedeniyle katı 

dw-ıımdadır. Bilim adam/an, iç çekir
değin temel olarak demiıdcn oluş
tuğunu düşünüyorlar. 
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Yerkabuğunun 
düzeyli bölgeleô 

alçak 
suyla 

1988 yılında Ennenistan ·da meydana 
gelen ve yanlızca 20 saniye süı-eıı bir 
depremde yüzlerce yapı yerle bir 
olmuş ve 25.0<XJ kişi ölmüştü. 

patlamadan birkaç milyon yı1 
sonra oluşmuştur. Bu patlama, 
çok büyük boyutta bir gaz ve 
toz bulutunun oluşmasına yol 
açmıştır. Bilim adamlarına gö
re, birbirleıiyle çarpışan gaz ve 
toz tanecikJeıinin birleşmesi 
sonucunda ergimiş maddeler
den çok büyük kütleler meyda
na gelmiş, bunlar da zaman içe
risinde bugünkü gezegenlere 
dönüşmüştür. 

Başlangıçta çok sıcak olan 
dünya yüzeyinin, ergimiş kaya-

ların oluşturduğu bir denizle 
kapl1 olduğu, yaklaşık 4 milyar 
yıl önce soğumaya ve farklı 
katmanlara aynlmaya başladı
ğı, en ağır maddelerin içe doğ
ıu çökerek çekirdeği, yani dün
yanın hala çok sıcak olan mer
kezini; daha düşük yoğunlukta
ki maddelerin ise çekirdeğin 
çevresindeki katmanları oluş
turduğu sanılmaktadır. 

Yine bilimadarnlarına göre; 
yüzeydeki ergimiş maddelerin 
yeterince soğuması sonucunda, 
çok sayıda yanardağla kaplı ol
duğu bilinen katı kabuk mey
dana gelmiştir . İlk kıtalar, bü
yük olasılıkla, yanardağlardan 
püskürerek yüzeyi kaplamış, 
soğumuş ve yerkabuğunu ka
lınlaştırmış olan ergimiş kaya
lardan oluşmuş, Okyanuslar 
ise, yanardağlardan püs
küren gazların soğumakta 
olan yüzeyle temas ederek 
yoğunlaşması sonucunda 
oluşan küçük su damcalık
larının alçak düzeyli yer
lerde birikmesiyle ortaya 
çıkmış olabilir. Dünyanın 
ilk atmosferi de büyük 
olasılıkla bu volkanik gaz
lardan oluşuyordu. 

Bugün dünyanın yüzeyi 
katı ve kararlı gibi görünüyorsa 
da değişimler halen sürmekte
dir. Yeryüzü, sürekli bir şekil
de değişime uğramakta ise de, 
bunların çoğu çok yavaş oluş: 
tuğundan, ancak özel bilimsel 

yöntemlerle 

Granitin içerdiği her bir mineral 
farklı elementlerden olıışıır. 
Örneğin kuvars minerali, silisyum 
ve oksijenden meydana gelir. 

saptanabil
mektedir. 
Bir sırada
ğın oluşumu 
milyonlarca 
yıl sürerken, 
şiddeti i bir 
ya ı; ~ r dağ 
püskürmesi 
ya da dep
rem dünya
nın yüzeyini 
birkaç gün, 
birkaç saat, 
hatta birkaç 

dakika içerisinde bile değiştire
bilmektedir. 

Dünya, tam bir küre biçimin
de olmayıp, kuzey ve güney 
kutuplan hafifçe basıktır. Yer
kabuğu, manto ve çekirdek adı 
verilen üç ana katmandan mey
dana gelmiş, bu katmanların 
her biri farldı kayaç çeşitlerin
den oluşmuştur. Bütün kayaç 
çeşitleıi mineral taneciklerin
den oluşur. Mineraller, yeryü
zünde doğal olarak oluşan kim
yasal maddelerdir. Her bir ka
yaç çeşidi, farklı bileşim _ye 
oranlarda mineraller içerir. Or
neğin; granit, temel olarak ku
vars ve feldispat minerallerin
den oluşur. (düşük oranda ol
mak üzere mika gibi başka mi
neralleri de içerebiJ ir). 

Okyaııusal 
Kabuk 

Kıt;ısa/ 
Kabuk-- -

Kıtasal 
Litosfer 

Mantonun katı durumdaki 
üst katmanı ile yerkabuğu, ".li
tosfer" olarak isimJendiril ir. Iki 
değişik litosfer vardır. Okyanu
sa! litosferin yüzeyinde yakla
şık 6 km. kalınlığında, nere
deyse tamamı denizlerle kap! ı , 
Okyanusa! kabuk, Kıtasal li
tosferin yüzeyinde ise 35 ile 70 
km. arasında Kıtasal kabuk 
vardır. Bwmn büyük bir bölü
mü su ile kaplanamayacak ka
dar yüksektir. Bu nedenle kara
ları oluştuıur 

Levhalar ve Levha 
Hareketleri 
Dünyanın yüzeyi kesinti.siz

miş gibi görünüyorsa da, ger
çekte dev boyutta birbirine ge
çen parçalardan oluşmaktadır. 
"Levha" adı veıilen bu parça
lar, çok yavaş olarak sürekli bi-
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Leı'ha sınırların

da görülen hare
ketlerden birisi. 
bir lcılıanın di
ğerinin altına 

dalmasıdır. Bazı 

bilim adam/an. 
bunun diğer ha
reketleri başlat

tığı göıiişündc. 

Bazı levha sıııır
larında eruimiş 
kayalar, i.fi /eı/ııı 
aras111daıı yükse
lerek levha ke
narlarında katıla
şır. levhııüırın 
birbirinden uzak
laşmasma yol 
açar. Bıı da diğer 
levhaları 
harekete geçire
bilir. 

çimde birbirlerine göre hareket 
ederler. Bir levha, yanlızca ok
yanusa) ya da kıtasal litosfer
den oluşabildiği gibi her iki li
tosfer türünü de içerebilir. Lev
halar, levha sının ya .da levha 
kenarı ile sonlanır . Depremle
ıin ve yanardağların çoğu bu 
bölgelerde ortaya çıkar. 

Levhalart değişik biçimlerde 
ve yönlerde olmak üzere, çok 
yavaş da olsa, sürekli hareket 
halindedirler. Bunun sonucun
da, yılda ortalama olarak 5 cm. 
yol alırlar, ki bu da aşağı yuka
rı tırnaklarımızın uzama hızına 
eşittir. Bütün levhalar birbirle
riyle temas halinde olduğundan 
herhangi birinin hareketi çevre
sindeki !eri etkiler ve böylelikle 

/. Bilim adamlan, 200 milyon yılı aş
J..ııı bir süre önce. bugün Güııey Aıneri
k:ı ı ·c Afrika )'ı oluşturan kara kütlele
rinin bitişik olduğunu düşünüyorlar. 

Hareketi başla
tan olgu her ııe 
ise. buna ek ola-
mJ.... manto için
deki çok büyük 
ısı akımlarının 

da hareketin siir-
mesine yardımcı 
olduğu 

düşünülüyor. 

zincirleme 
bir hareket 
ortaya çıkar. 
Değişik 

levha hare
ketlerine 
ilişkin belir
tilerin levha 
sınırlarında 
açıkça gö
rü 1 mes ine 
karşın bilim 
adamları, 
hareket et
melerine yol 
açan olgu
mın ne oldu
ğu konusun
da kesin bil
giye sahip 
değillerdir. 

Levhaların birbirlerini etkileme 
süreci. belli bir başlama ve bit
me noktası bulunmayan ke~~n
tisiz bir hareket olabilir. Ote 
yandan, belirli bir levha hare
ketinin bir tür "başlatıcı" etki 
yaptığı, yani levhalarda sürekli 
olarak hareket başlattığı yolun
da görüşler de vardır. 

Bilim adamları. yerkabuğu 
nun ilk oluşumundan bu yana 
levha hareketlerinin okyanus 
ve kıtalann yerlerini, biçim ve 
büyüklüklerini değiştirdiğine 
inanıyorlar. Bu sürece "levha 
tektoniği" adı veıilir. Bu, çeşit-
1.~ kanıtlara dayalı bir görüştür. 
Omeğin, Güney Amerika ile 
Afrika, bir zamanlar bitişikmiş 
gibi görünürler. Bilim adamla-

2. Atlas Okyanusu 'nıın taba
nı. levha sıııınnda yeni kaya 
oluşması sonucunda geniş
lemiş olabilir. 

n, bu iki kıta üzerindeki kaya 
tipleri ve eski sıradağların yaş
lan arasındaki benzerlikleri or
taya koymuşlardır. 

Her bir levha sınırında ne 
olacağını levhaların hareket bi
çimi belirler. Bazı levhalar biri
birinden uzaklaşır, bazıları bir
birine yaklaşır, bazıları ise ya
tay olarak birbirin.e sürtünerek 
hareket ederler. Iki levhanın 
birbiıinden uzaklaştığı alanlar. 
okyanus tabanı boyunca belirli 
yerlerde bulunur. Bu yerlerde, 
volkanik kayaçlardan oluşan 
sıradağlar vardır. Buradaki ya
nardağlar, dik yamaçlı ya da 
koni biçimli olmayıp, az eğim
li yamaçlara sahip uzun sırtlar 
biçimindedir. Bu sırtlar, iki 
levha arasındaki sının belirle
yen bir yarıkJa birbirinden ayrı
lır. Astenosfcrdeki magma (er
gimiş durumdaki kayalar) yu
karı doğru yükselerek bu yarı
ğın genişlemesine neden olur. 
Magma yüzeye ulaştığı zaman 
soğur ve levha kenarlarında ka
tılaşarak yeni bir okyanus taba
nı oluşturur. Katılaşan magma 
aynı zamanda levhaları da ite
rek birbirinden uzaklaştırır. de
niz tabanı yayılması olarak bi
linen bu süreç, yarık sürekli bi
çimde açıldığı sürece yinelenir. 
Bu olaym görüldüğü yerlere 
"y~yılma sırtı" denir. 

Iki levhanın birbiıine yaklaş
tığı yerlerde değişik levha sı
nırları oluşur. Her bir levha sı
nırında meydana gelenler birbi-

3. GünümilLde Güney Amerika ve Af

rika kıtalan. levha hareketleri nede
niyle yılda yakl~ık olarak 35 cm ·lik 
bir hızla birbirlerinden uzaklaşıyorlar. 
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rine yaklaşan levha türlerine 
göre değişir. Okyanusal ile kı
tasal litosfer arasındaki bir lev
ha sınırında, okyanusal litosfe
rin olduğu levha diğerinin altı
na dalarak yüzeyde bir hendek 
oluştuıur. Bu olayın meydana 
geldiği alan "dalma-batma böl
gesi" olarak bilinir. Manto içi
ne doğru, giderek daha derine 
inen levha, ergimeye başlar. Bu 
tür levha sınırlarında, yerkabu
ğunun sıkışmasıyla üstte kalan 
levha üzerinde dağlar oluşur. 
Bu dağların bir bölümü, mag
manın litosfer içinde yükseli
şiyle meydana gelen yanardağ
lardır. 

Okyanusal ve Kıtasal 
Levhalar 
Derin hendekler, iki okyanu

sa! litosfer levhasının birbirine 
yaklaştığı yerlerde oluşur. Lev
halardan biri diğerinin altına 
girmeye zorlanır ve mantonun 
derinliklerine indikçe ergiyerek 
magmaya dönüşür. Magmanın 
litosferden geçerek yüzeye çık
ması sonucunda, üstteki levha
nın sın ıra yakın bölümünde bir 
dizi yanardağ oluşur. 

Kıtasal litosfer taşıyan iki 
levhanın çarpıştığı yerlerde 
yüksek sıradağlar oluşur. Lev
ha sınırında, her iki levhaya ait 
kıtasal kabuk sıkışır, hareket 
eden levhaların uyguladığı ba
sınç sonucunda kırılır ve üst 
üste yığınlar oluşturur. Levha
lar, birbirlerini sıkıştırmayı 
sürdürdükçe, ti.im bölge yukarı 
doğru itildiğinden, sıradağlar 
da giderek yükselir. 

Levha sınırlarında oluşan 
hendekler yeryüzünün en derin 
yerleridir. Büyük Okyanusta 
bulunan Mariana çukurunun 
yeryüzünün en derin noktası 
olduğu kabul edilir. Bu çukur, 
deniz seviyesinden 10.916 m. 
aşağıdadır. Bu değer, yeryüzü
nün en yüksek noktası olan 
Everest"in 8846 m. olan yük
sekliği nden daha büyüktür. 
Okyanusların en derin yerlerini 
incelemek için özel denizaltılar 

ku 1 lanı !maktadır. 
Yatay Olarak Biıbirine 

Sürtünen Levhalar 
Levhalar, uzaklaşma veya 

çarpışma hareketlerinin yanısı
ra yatay olarak birbirleri!le sür
tünerek hareket ederler. Iki lev
hanın hareketi farklı ya da aynı 
yönde, ancak değişik hızlarda 
olabilir. Karada veya deniz di
binde olabilen böyle bir levha 
sınırında, yeni litosfer oluşmaz, 
aynca var olan litosfer bozul
maz. 

3 . DEPREMLFRİN 
OLUŞUMU 
Depremler; yerkabuğundaki 

fay adı verilen kınklarda mey
dana gelir. Faylar, kayanın kı
nlgan özelliğe sahip olmasın
dan dolayı yüksek basınç (ge
rilme, sıkışma veya burulma) 
altında kırılmasıyla oluşur. Ge
ri ime; levhaların kademeli ha
reketi sonucunda yerkabuğu-

nun değişik nokta
larında meyda
na gelir. Dep
remler, kaya
lık bir alanda 
oluşan geril

menin ani hare
kete yol açacak ka

dar yükse1mesiyle olur. Bu ha
reket, kayanın en zaytf nokta
sında kırılmasıyla yeni bir fay 
oluşturabilir ya da kaya var 
olan fay boyunca kayar. Bunun 
sonucunda, gerilmenin boşal
masıyla olağanüstü büyük bo
yutta enerji açığa çıkar. Bu 
enerjinin çevredeki kaya kütle
lerinde oluşturduğu titreşim 
depremi meydana getirir. Dep
reme yol açan kayalardaki kı-

nlına ya da kaymanın başladığı 
noktaya "deprem odağı", bu 
noktanın tam üzerine rastlayan 
alana da "deprem merkezi" re
nir. 

Bir fay boyunca yer alan ka
yalar üzerindeki gerilmenin et
kilerini daha iyi anlayabilmek 
için iki süngeri yan yana tutun 
ve fayın bu iki "kayanın" birbi
rine değdiği noktadan geçtiğini 
düşünün. Kayanın bir bölümü 
bir yöne, diğeri ise karşı yöne 
itiliyor ya da çekiliyormuş gibi, 
süngerleri yavaş bir biçimde 
karşıt yönlerde biribirine sürte
rek kaydırın. Süngerlerin ko
layca hareket etmediğini göre
ceksiniz. Basınç belli bir nokta
ya erişip süngerler aniden ka
yana kadar, bükülerek biçim 
değiştireceklerdir. 

Fay Kuşaklan 
Litosferde çok sayıda fay bu

lunur. Bunlar, yeraltında farklı 
açılarda uzanırlar ve bir bölü
mü yüzeye ulaşmayabilir. Fay
ların çoğu çok eskiden oluş
muştur. Zaman içinde etkinlik
lerini yitirdiklerinden, milyon
larca yıl boyunca hiçbir hareket 
göstermemişlerdir. Fay hare
ketlerinin büyük bir bölümü, 
gerilme birikiminin en yüksek 
düzeyde olduğu levha sınırla
rında ya da yakınında ortaya çı
kar. Fay üzerindeki hareketler, 
depreme yol açacak biçimde 
ani olabildiği gibi , kademeli de 
olabilir. Fayların hareketli ol
duğu bölgelere etkin fay kuşağı 
adı verilir. 

Yavaş gelişen fay hareketi. 
fay atımına neden olur. Bazen 
çitlerin ya da yolların yer de
ğiştirdiği görülür. Bu, fay atı
mının olduğunu gösterir. 

id·'cıiye 11 o 13 



Levha hareketi, kayalık .___~. 

bir alanda gerilme 
birikimine yol açar. 

Şok Dalgalan 
Bir depremin titreşimleri ye

rin derinliklerinden geçer. Bi
lim adamları, bunlara şok dal
galan ya da sismik dalgalar 
adını vermişlerdir. (sismik söz
cüğü, Yunancada "titreyen 
dünya" anlamına gelen "seis
rnos" sözcüğünden türetilmiş
tir). Deprem odağından yayılan 
farklı türdeki şok daglan, için
den geçtikleri kayalarda deği
şik titreşimler oluşturur. 
Şok dalgalarının başlıca iki 

türü primer (birincil) ve sekon-

Gerilme nedeniyle sürekli biçimde 
eğilip bükülen kaya kütlesinin so
nunda kınlmas1 yada kayması ile 
birikmiş enerji açığa çıkar. 

Kaya katmanının 
içinden geçen fay 

der (ikincil) olarak adlanclınlır. 
• Primer ya da p dalgalan, 

içinden geçtikleri kayaları sı
kıştınr ve gererler. 

• Sekonder ya da S dalglan , 
kayaları aynı anda hem yukarı 
aşağı, hem de iki yana doğru 
hareket ettirirler. 

Yüzey dalgalan adı verilen 
diğer türdeki şok dalgalarının 
da değişik sarsıntı yaratıcı etki
leri vardır. Bunlar her deprem
de. görülmez. Ancak görüldük
lerınde, deprem merkezine çok 
uzak yerlerde bile hasara yol 
açabilirler. 

Deprem odağından yayılan 
titreşimler, yolların üzerinde
ki kayalarda sarsıntılar 

oluşturur. 

epremin şiddeti, 
açığa çıkan enerji 
miktarına bağlıdır. 

Bir: Tilm imü 
deprem anında boşalmayabi-
Jir. Gerilmenin bir kısmı. asıl 
depremi izleyen artçı sarsın-
tılarla boşalabilir. 

4 . DEPREM ESNASINDA 
OLANLAR 
Bilim adamları, bir depremin 

ne zaman ve nerede olacağının 
önceden kestirilmesi konusun
da zorlanırlar. Depremler, ço
ğunlukla gerilmenin sürekli bi
çimde biriktiği ve çok sayıda 
etkin fayın yer aldığı levha sı
nırları üzerinde ya da yakının
da meydana gelir. Bazen de 
levha sınırlarına uzak yerlerde 
görülürler. 

Bilim adamları, yeryüzünde 
her yıl yaklaşık olarak 800.000 
deprem olduğunu tahmin edi
yorlar. Bunların büyük bir bö
lümü insanlar tarafından fark 
edilmeyecek kadar hafif şiddet
te olmaktadır. Bu tür depremler 
ancak sismometre ya da depre
rnölçer denilen duyarlı aygıtlar 
tarafından saptanabilir. 

Deprem esnasında yer sarsıl
maya başladığı zaman, binalar 
her yöne doğru dengesiz bir şe
kilde sallanır. Bir kenti vuran 
şiddetli bir deprem esnasında 
çöken duvarlar, çatılar ve baca
lardan kopan tuğlalar, beton 
b~oklar ve kınlan camlar büyük 
bır gürültüyle etrafa dağılırlar. 

Kimi zaman toprakta yüzey 
kmğı adı verilen yarıklar olu
şur. Ancak sanılanın aksine 
bunlar, çok ender olarak, ara
balan ya da insanları yutacak 
büyüklükte olur. 
Aynı şiddette.ki iki deprem; 

nerede meydana geldiklerine 
bağlı olarak, çok farldı et.kiler 
yapabilir. Depremin yol açtığı 
hasarın büyüklüğü kadar ölü ve 
yaralı sayısının az ya da çok 
oluşu da; etkilenen bölgede.ki 
nüfus yoğunluğuna, bina tiple-

Deprem olasılığının en yüksek olduğu 
bölgeler, levha sınırlan üzerinde ve 
yakınında olan yerlerdir. 
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rine, yerin ne türde olduğuna 
ve depremin yangın, toprak 
kayması ya da büyük deniz dal
galarına yol açıp açmadığına 
bağlıdır. 

Sıvılaşma 
Kaya ya da sıkışmış tortulla

rın (kum ve çamur) üzerinde 
bulunan binalar, gevşek ya da 
ıslak tortulların üzerindekilere 
kıyasla depremden daha az za
rar göıürler. Yerin ıslak ve tor
tulların gevşek olduğu bir böl
gede deprem olunca tanecikler 
şok dalgaları tarafından sarsı
lır. Su, sıvılaşma denilen süreç 
sırasında tanecikler arast boş
luklardan çıkıp yüzeye çıkar. 
Yüzeye çıkmasıyla, yer akış
kan ve kararsız hale gelir. 

Toprak Kaymaları 
Depremin yol açtığı toprak 

kaymaları sırasında çok büyük 
miktarlarda toprak ve kaya par
çası yamaçlardan aşağı düşer. 
Toprak kaymaları, şok dalga]a
nnın yamaçlarda titreşim oluş
turması nedeniyle toprak ve 
kayaların yerlerinden oynama
sı sonucunda olur. Yamaç ka
rarsız hale gelir ve sonunda 
toprak ve kayalar aşağı kayma
ya başlar. Bazen yeıin üst kat
manı olduğu gibi aşağı kayar 
ya da parçalanarak, yolunun 
üzerindeki herşeyi de berabe
rinde taşıyarak, kayan toprak 
ve kayadan oluşan bir ırmak 
gibi aşağı akar. 

Tsunami 
Deniz altında ya de karanın 

kıyıya yakın bir yerinde mey
dana gelen büyük bir depremin 
neden olduğu dalgalar dizisine 
"Tsunami" denir. "Tsunarni" 
Japonca bir kelime olup liman 
dalgaları anlamına gelmekte
dir. Bu dalgalara kimi zaman 
gelgit dalgaları denilmekte ise 
de, gerçekte bunların gelgitle 
alakası yoktur. 

Tsunami dalgaları geneUikJe 
çok büyük olmamakla beraber 
kıyılara yaklaşırken büyük bo
yutlara ulaşmakta ve çarptıkla
n yerlerde önemli ölçüde hasar 

Sıvılaşma, depremin 
neden olduğu şok 
dalgala.rmm, ıslak ve 
gevşek toıtulları sars
masıyla oluşur. 

Tortullarııı 
sıkışmasıyla 

taneciklerin 
aı-asmdaki su dışarı 
itilir. 

Yüzeye yakm yer 
ıslanıp batağa benz
er duruma gelince 
üzerindeki binalar 
çöker. 

meydana getirmektedirler. Bir 
deprem esnasında deniz tabanı
nın fay düzlemi boyunca yük
selip alçalması Tsunami dalga
lannın oluşmasına yol açtığı 
gibi, kıyıya yakın bir kara üze
rinde oluşan deprem de Tsuna
miye neden olabir. Bu olayların 
tümünde Tsunami dalgalarının 
deniz yüzeyindeki oluşumu, 
yer hareketlerinin deniz taba
nında meydana getirdiği yük
selme-alçalmadan kaynakla-

nır. Açık denizlerde bu dalgalar 
büyüklük bakımından normal 
dalgalardan farklı olmasalar 
da, yaytlma hızı bakımJndan 
oluştul<ları noktadan her yön
de, saatte 800 km gibi çok yük
sek bir hızda seyrederler. An
cak Tsunami dalgaları sığ sula
ra ulaştığında diğer dalgalar gi
bi bunlar da hızlarını büyük öl
çüde yitirirler. Buna rağmen 
hızları çok yüksek olduğundan 
yavaşlaması yükselmesine ne-

Farklı türdeki şok dalgaları, 
yayılışları swısında kaya kütlelerini 
değişik biçimde etkilerler. 

Şok dalgalanıun yönü 
Şok dalgalarının geçişi 

.... sırasında kayalarda oluşan titreşimler .... 
Saniyede yaklaşık 8 
km yol alan P 
dalgaları, en lıızh dal
galardır. 

P dalgaları, içlerinden 
geçtikleri kayaları 
oluşturan tanecikleri 
iter yada sıkıştınr. 

S dalgaları, saniyede 
yakhışık 4,5 km hızla 
yayılırlar. 

S dalgalan, kayalan 
yukarı-aşağı ve iki 
yana doğru titreştiıir. 

Yüzey dalgalaruıın 
hızı yaklaşık olarak 
saniyede J 5 kw 'dir. 

Bazı yüzey dalgaları. 
kaya/an oluştuı-an 
tanecikleri, dalgalarda 
olduğu gibi, dairesel 
hareket ettirir. 
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den olur ve kıyıya dev bir dal
ga olarak çaıparlar. Bazı Tsu
nami dalgalarının boyu 30- 50 
m'ye ulaşabilir, yüksekliği i~e 
denizin derinliğine ve layı şen
dinin biçimine bağlı olarak de
ğişir. Her deprem Tsunami dal
galarının oluşmasına yol açma
dığı gibi, her Tsunami de bü
yük zararlara neden olacak 
güçte değildir. 

ni yapılan binalarda Çağdaş bir elektronik depremölçer 
deprem esnasında çök
meyi önleyecek yapım 
yönetmeliklerinin uy
gulanmasını zorunlu 

Büyük depremler okyanusla
rı boydanboya kaplayan Tsuna
mi dalgaları oluşturabilir. 1960 
yılında Şili açıklarında meyda
na gelen bir depremin neden 
olduğu Tsunarni Şili !ayıları 
boyunca büyük zarara yol aç
mal<la kalmayıp Büyük Okya
nus'da ıs saatte 12500 km yol 
alarak Havai Adaları 'nı vur
muş ve depremden 22 saat son
ra da Japonya !ayılarını sular 
altında bırakmıştı. 

5. DEPREMDEN 
KORUNMA 
Şiddetli bir deprem esnasın

da ne yapıJacağı, büyük ölçüde 
o anda nerede bulunulduğunu
za bağlıdır. Deprem kuşağında 
bulunan yerlerde, yeni binala
rın çoğu titreşimlerden etkilen
meyecek biçimde yapılmıştır. 
Eğer deprem sırasında böyle 
bir binada bulunuyorsanız, ya
pabileceğiniz en iyi şey, içeride 
kalıp düşebilecek cisimlerden 
korunmak amacıyla 

kılmaktadır. 
Her ne kadar bina 

maketleri ve yapı mal
zemeleri depreme da
yanıklılık açısından 
test edilmekte ise de, 
mimarlar, tasarımları
nın başarılı olup olma
dığını ancak gerçek bir 
~eprem esnasında görebilirler. 
Orneğin; depreme karş1 bazı 
binaların temeli titreşimleri ab
sorbe edecek ve sallantının et
kileı ini azaltacak şekilde yapıl
makta, bazı binalar ise, yer sar
sıntıları esnasında devrilmeden 
sallanmalarını sağlayacak şe
kilde. çelik konstrüksiyon iske
letlerle donatılmaktadır. 

6 DEPREMLERİ 
ÖLÇME ve İZLEME 
Dünyanın her yerinde dep

remler deprembilimciler (sis
molog) tarafından izlenir ve in
celenir. Deprembilimciler, dep
rem titreşimJerini saptamak 
amacıyla "sismograf ya da dep
remölçer,. adı verilen duyarlı 
aygıtlar kullanırlar. Birçok si~
mograf ıssıl bölgelere yerleştı
rilir. Bu aygıtlardan sağlanan 
veriler. merkezi gözlem istas-

masa ya da benzeri Basit bil' depremölçer 
büyükçe bir mobilya
nın altına girmektir. 
Dışardaysanız, orada 
kalm ve ağaç, duvar, 
elektrik telleri gibi 
devrilebilecek şeyler
den uzak olacağınız 
açık bir alan bulmaya 
çalışın. 

ı ıepreme Dayanık-

Binalaı 
Etkin fay kuşakları 

üzerinde bulunan 
kentlerin büyük bir 
bölümünde geçerli 
olan özel yasalar, ye-

Deprem sırasında, 
ağırlık ve kalem 
hareketsiz kalır ve 
titreşimleri sismo
gram olarak kağıda 
döker. 

Farklı açılarda 

depremölçer, değişil< 
yerleştirilen üç ' 

yönlerdeki titreşimler 
saptar. 

Sallantımn 
Yönü 

sismogramı 

yonlarına iletilir. Günümüz~e 
kullanılan depremölçerlerın 
çoğu elektroniktir. ~.~nlar, tit
reşimleri sayısal (dıJıtal) ola
rak saptar. Elde edilen bilgiler, 
sismogram adı verilen şok dal
galarının görsel kaydına dö-
nüştürülür. . 

Elektronik olmayan basıt 
depremölçerler, bir ağırlığa 
bağlı bir kalemden oluşan ka
yıt aygıtı yardımıyla dalgalan~ 
titreşimlerini kaydeder, ya~ı 
bir sismogram meydana geti
rir. Ağırlık ve kalem bir çerçe
veye bağlıdır. 

Ayrıca depremölçerlerin ye
re sabitlenmiş olan dış çerçe
vesine bağlı, elektrikle çalışan 
bir döner si lindir vardır. Dep
rem esnasında çerçeve ile si
lindir sallanır. Ancak ağırlık ve 
kalem hareketsiz kalır ve titre-
şimleri kaydeder. . 

Basit bir depremölçenn na
sıJ çalıştığım anlamak için 1 m. 
uzunluğunda bir ipin ucuna 
suyla dolu küçük bir plastik şi
şe (ya da. benzeri bir ağırlık) 
baofayın. ipin ucundan tutup, 
el~izi hızla ileri-geri salladığı
nız zaman şişenin hemen he
men hiç hareket etmediğini gö-

receksiniz Deprem esnasın
da, depremölçerlerdeki 
ağırlık ve kalem de işte 

böyle çalışır. 
Bir depremi izle

yen ilk dakikalarda 
depremölçerlerin şok 

dalglarının gelişini 
kaydetmesi üzerine göz

lem istasyonları alarma ge-
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çer. Deprem anında, şok dalga
ları deprem odağından başlaya
rak büyük bir hızla her yöne 
yayılır. Şok dalgalan, dünyanın 
içinde ve çevresindeki yolcu
lukları esnasında depremölçer
ler tarafından saptanır. Farklı 
türdeki şok dalgalan, farldı hız
larda ilerlediklerinden, ne ka
dar yol aldıklan ve deprem 
meıkezinin ne kadar u7.akta ol
duğu hesaplanabilir. Bu amaçla 
farklı türdeki dalgaların geliş
Jeıi arasındaki süreler s~ptanır. 
Deprem yerinin tespiti, özellik
le deprem olan bölgeden doğ
rndan haber alınamaması durn
munda gereklidir. Haber aJına
mamasrnın nedeni, deprem 
bölgesinin tecrit edilmiş bir 
bölge olması ya da telefon kab
lolan gibi iletişim hatlarının 
zarar görmüş olması olabilir. 
Deprem merkezinin saptanabil
mesi için değişik yerlerdeki 
birkaç gözlem istasyonundan 
bilgi alınması gerekir. 

Deprembilimciler, deprem
lerin büyüklük ve şiddetini ölç
mede Riç'1ter ölçeğinden yarar
lanırlar. Olçekteki sayılar, dep
remin şiddetini ya da deprem 
odağında açığa ç~ enerji 
miktannı tanımlar. Olçekteki 
değerler, her değer bir önceki
ne göre 30 kat fazla ol~cak şe
kilde düzenlenmiştir. Omeğin, 
Richter ölçeğine göre; şiddeti 
7 5 olarak saptanan bir deprem
de açığa çıkan enerji miktarı, 
65 şiddetindeki bir depremin
kinin 30' 5 5 şiddetindeki bir 
depreminkinin 900 katıdır. 

Bilimadamları, depremin 
şiddetinin yanısıra yoğunluğu
nu da ölçerler. Deprem yoğun
luğu, yüuyin farklı noktala
rında oluşan sallantı miktarı
dır. Mercalli ölçeğine göre 
saptanır ve Romen rakamla
rıyla yazılır. Bu ölçek deprem 
sonuçlarına ve depreme tanık 
olan insanların, sa11antının et
kileri ve çeşitli yerlerde yol 
açttğı zararlar konusunda, ver
dikleri bilgilere dayanır. 

Yeryüzünde, fay kuşakları
na yakın yerlerde yaşayan mil
yonlarca insan var. Depremle
rin oluşumu elbette ki önlene
mez, ancak bilim adarnlan, bu 
olguların ne zaman ortaya çı
kacağını önceden saptayabil
mek amacıyla değişik gözlem 
yöntemleri geliştiriyorlar. 

Yüzey Gözlemleri 
Bir depremden önce yerin 

düzeyi ya da biçiminde bazı 
değişimJer olabilir. Bu deği
şimler, fay çevresindeki kaya
larda gerilme birikmesi yük
selmekte olan magmanın mag
ma odasına dolması nedeniyle 
olşur. Yüzey hareketleri, yerde 
meydana gelen en küçük deği
şimleri bile saptayabilen eği
mölçer ve benzeri çok duyarı ı 
elektronik aygıtlar yardımıyla 
gözlenir. 

Lazerler 
Yüzey gözlemlerinde kulla

nılan ve elektronik uzaklık öl
çümü adı verilen yöntemde, 
bir fay üzerinde yerin göster
diği değişimlerin ölçülmesi 
için lazer ışınlarından yararla
nılır. Bir lazer ışını. bu ışmlan 
yayan aygıt tarafından belli bir 
uzaklıktaki yansıtıcıyla yön
lendirilir. Buradan yansıyan 
ışının ne kadar yol aldığı kü
çük bir bilgisayar yardımıyla 
hesaplanır. Hesaplarda lazer 
ışınının ölçüm aygıtından çıkı
şı ile yansıtıcıya varışı arasın
da geçen süre esas alınır. 

Aygıt 1 km'lik bir uzaklık 
içinde yer düzeyinde oluşan l 
mm'lik bir değişimi bile sapta
yabilir. Lazer ışınları etkin 
fayların gözlenmesinde de 
kullanılır. Fay boyunca mey
dana gelen belli belirsiz yer 
hareketleri bu yolla saptanır. 

Sismik Boşluklar 
Dünyayı kaplayan levhala

rın sürekli hareketleri nede
niyle levha sınırlarındaki kaya 
katmanlarında gerilme olur. 
Gerilme boşaldığı zaman lev
ha sınırının tümü aynı anda 
kaymaz. Tersine sınmn çeşitli 

bölümleri farklı zamanlarda 
kayar. Ve her seferinde bir 
miktar gerilme boşalması olur. 
Bilim adanılan fay gözlemleri 
sonucunda deprem olasılığının 
en yüksek olduğu yerin bir fa
yın en uzun süre hareketsiz ka
lan bölümün olduğunu keşfet
tiler. Bu tür bölgelere "sismik 
boşluk" adı verilir. 

Hayvanların Duyarlığı 
Bazı depremlerden önce 

hayvanlar olağandışı davranış
lar gösterirler. Bu durum, hay
vanların, depremin olacağını 
sezebildiklerini akla getirmek
tedir. Bilim adanılan, hayvan
ların bir depremden önce ka
yalarda oluşan titreşimleri, ya 
da elektriksel değişimleri algı
layabildiklerini sanıyorlar. 
Çin' in deprem olasılığı yüksek 
olan bölgelerinde yaşayan in
sanlardan, hayvanlarda alışıl
mışın dışında davranışlar gör
dükleri zaman bu durumu uz
manlara bildirmeleri istenmiş
tir. 

1975 yılında Çin'in Haic
heng bölgesinde şiddetli bir 
deprem olmuştu. Depremden 
önce kış uykusunda olan yı
lanlaıın havanın soğuk olması
na rağmen toprağın altından 
çıktıkları görülmüştür. 

7 . SONUÇ 
Dünyamızın milyonlarca yıl 

süren oluşumu esnasında dış 
kabuktan çekirdeğe doğru kor
kunç bir enerji potansiyelini 
içerisine depoladığı bilinmek
tedir. Levhalar halinde oluşan 
dış kabuk katılaşıp parke taş
lar gibi yer küremizi kuşattı
ğından, içeriye depolanan 
enerji zaman içerisinde üzerin
deki kütleleri heraket ·ettir
mekte ve hareket eden bu küt -
leler levhalar arasındaki boş
luklardan kızgın lavlar halinde 
yeryüzüne püskürmektedir. 
Bu olaya "yanardağ püskür
mesi" diyoruz. 
Dünyamızın içerisine hap

solmuş olan bu enerji kayalık 
bir alanda kütleleri hareket et-
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tiremediği taktirde, gerilme bi
ti.kimine yol açacak ve bu ge
rilmenin ani boşalması, yer 
kabuğundaki levhaları hareket 
ettirecek ve kınlmalar meyda
na getirecektir. Yer kabuğun
da meydana gelen bu hareket
lere de "deprem" diyoruz. Yer 
kabuğunda meydana gelen bu 
kınlmalara ise "fay" adı veri
lir. Bu enerji boşal.malan per
yodik olarak boşalan yay gibi 
tarih boyunca aynı hatlar üze
ıinde meydana gelmiş, ancak 
büyüklük ve periyodlan farklı 
olmuştur. Bundan dolayı yer
yüzündeki deprem bölgeleri 
istatistiklerle belirlenmiş olsa 
da, büyüklük ve zamanı tah
minden öteye geçememiş, tah
minler de çoğunluk itibariyle 

r;;Jı 

isabet kaydetmemiştir. 
Depremlerin tesbitinde sis

mik cihazlar kullamlmakta, 
kullanılan bu sismik cihazlar 
ise ancak sarsıntıları vuku bul
duktan sonra kaydetmektedir. 
Bazı hayvanlara verilmiş olan 
duyular bu sismik cihazlardan 
daha önce aktive olmakta ve 
bu hayvanlarda olağan dışı ha
reketler gözlemlenmektedir. 
Tüm teknolojik gelişmelere 
rağmen, bilimadamlan dep
remlerin önceden saptanması
nın mümkün olmadığını kabul 
etmekte, ancak bir takım belir
ti ve emarelerin de izlenmesini 
önermektedirler. 

Yılda ortalama 800 000 
civarında irili ufaklı deprem 
olmakla beraber, 7 ve üzerin-

deki can alıcı deprem sayısı 
(20'den az olup) oldukça mah
duttur. Temennimiz büyük can 
ve mal kaybına neden olan 
depremlerin önceden saptan
ma yöntemlerinin bir an önce 
bulunması, en azından bu yön
temler bulunana kadar, potan
siyel deprem bölgelerinde 
depreme dayanıklı mesken
lerin inşa edilerek can ve mal 
kaybının en aza indirilmesidir. 
Kaynakça 
1. Depremler ve Yanardağlar, 
Fiona lfAIT, Çeviri Deniz 
YURTOREN, Tübitak 
Popüler Bilim Kitapları 

2. İstanbul Teknik Üniversite
si Maden Fakültesi Jeofizik 
Mühendisliği Ders Not1.arı 

ıllöl 

f- 17 Ağustos ve 12 Kamu deprem1erinde ha-~ 
yatım kaybedenlere Allah'tan rahmet, ke
derli ailelerine sabr-ı cemil, yaratılara acil 

şifalar dileriz. 
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DEPREM VE İNSAN BiRARADA '1l 
l'rqi ,pr. Ahmet ERCAN NASIL GEÇJNMELI. . -fi 

rru Maden Fakültesi • 
leoiizik Müh. Böl. . 

'l'üddyede her iki yılda. bir, yıkıcı bir depfem olmaktadır. Her yıl oıtala
ma 1000 kişi depremde yaşamını yitiımekte, 3lXXJ kişi sakat kalmakta, 
gayri safi ıni1li gelirin % 1 'i boşa gitmektedir. 

Depremin Oluşumu 

/J
eprem; yerde biriken ge
i l me birikirniniı1 anlık bo
şalmasıdıJ. Bu boşalma sı-

rasında gerilim erkinin büyük bir 
kısmı.' yeri titreten esnek bir dalga
ya, bu- kısmı da yer kınlma düzlemi 
boyunca yerin kayması srrasında 
yanakların birbirine de sürtünmesi 
ile ısıya, bir kısmı da ışığa dönüşür. 
Esnek dalgalar sanki havuz içine 
atılan bir taşın oluşturduğu atış nok
tasından çevreye dalgalanarak iler
lemesi gibi gidişlidir. Bu gidiş üze
rinde yer alan sal, nasıl dalgalanır
sa, deprem odağından çıkan dalga
lar da bir konut altından geçerken 
yapıyı benzer biçimde sallar ve sar -
sar. 

Önce, deprem dalgalan geliş yö
nünde P dalgası; düşey olarak gelir. 
Bu dalga, yapıyı yukarı itip, aşağıya 
çeker ve geliş yönünde yapıyı ken
dine doğıu çekip, iter ve yapı önce 
bulunduğu yerde yükselir ve alçalır. 

Bir süre sonra yatay düzlemde 
bir sağa, bir sola salınarak gelen S 
dalgaları _yapıyı bir sağa bir sola 
çalkalar. ünce gelen çekip itme dal
galan, içinde bulunulan yapıyı yıp
ratır, yorar, sağa-sola çalkalama 
dalgalan ise yıkar. İşte önlem alma 
için insana kalan süre çekme-itme 
dalgalarını duyduktan sonra, çalka
lama dalgalan gelinceye dek kalan 
süredir. Bu zaman aralığı . deprem 
uzaklığına bağlı olarak 1-1 O saniye
dir. Bu kısa aralıktaki alınacak ka
rara bağlıdır, insamn sağ kalacağı. 

Yerde Boşalma ve Y anlma 
Boşalma ile çıkan gerilme erki, 

yeri yarar. Buna kmk denir. Körfez 
depreminde bu 120 kro'dir. Aynca 
kırığın bir yanağını diğerine göre 
iter. Buna atım denir. Köıfez depre
nımde atını 25-45 m~tredir. Bu yer 
yürüyüşü sırasında, üstteki yanak 
göreceli ol~rak sağa yüıiimüşse sağ 
atımlı. sola gitmişse sol atımlı diye 
adlandırılır. 

Kuzey Anadolu kırığı iizerinde 
yer a!_an Körfez depremj sağ atımlı
dır. Uzerinde, Bursa, Iznik'in bu
lunduğu güney bölüm 4,5 metre 
Egeye doğıu giderken, İstanbul, İz
mit, Adapazarı bölümü Gürcistan·a 
doğıu yol almıştJI. Yerde, yerine 
göre 30 ile 150 yıl içinde biriken 
1 Q26 - 1027 erk düzeyindeki bu oe
ril menin etkin boşalma derinliğ°lııe 
odak denir. Bu derinlik 16 km'dir. 
Yer, yüzeyden en az bu deıinliğin 
l ,5-2 katına dek yarılır (25-38 km). 
Bu yörede kıtasal kabuk kalınlığı 
32-38 km dolayında ve ağdalı eri
ıııiş taşlardan oluşan magmaya dek 
olan ve bunun üzerindeki sanki yü
zen, kırılgan katı kabuk kalınlığı 
100 km dolayındadır. 

Odağın yüzeydeki izdüşümüne 
dış odak denir. Yıllardır biriken 
odaktaki bu erkin boşalma süresi, 
deprem ne denli büyükse o denli 
uzar. Boşalma süresi Körfez depre
mi için 18 ile 30 saniyedir. Boşalan 
gerilim oranına, depremin büyüklü
ğü denir ve Richter ölçeğine göre 1 
ile 9 arasında sıralanır. En az. IOL4, 

en çok 1030 erklik boşalım olur. 
Köıfez depreminin büyüklüğü M = 
7.4 olduğundan 16 km deıinde bo
şalan gerilim J(J27 erktir. İlk büyük 
boşalmadan sonra, arda kalan geıil
me dış odak dolayında ve aynı kırık 
üzeıinde yavaş yavaş boşalmayı 
sürdüıür. Bu süı-e, deprem büyükse 
uzıın süre (1,5-3 ay) gittikçe sayısı 
ve boşalma oıta boyda (M=5,5-6) 
ise, ardçı depremler içinde büyük 
bir boşalma (M=6,5-7) beklenebilir. 
Ancak, Körfez depremi gibi ilk bo
şalması çok büyükse (M=7,4 Rich
ter, E=J(J27 erk), bunu izleyen aırl
çılar küçük olur (M=3-5 Richter 
E=J0'8-J(J22 erk) ve dış odak çevre
si dışında yıkım yapmaz. Ardçı ve 
öncü depremlerle boşalan gerilim, 
ana vuruşun on binde ya da yüzbin
de biri değin küçük olduğundan ana 
boşalmayı engelleyemez. 

Boşalan gerilimin büyüklüğü M, 
boşalma süresinin uzunluğundan 
(m) yüzey dalgalarından (Ms), ye
rin yanlma derinliği ve atımından 
(moment) sayavlanır. Büyük dep
remler için en sağlıklı belirleme, 
odaktan 600 ile 2000 km uzaktaki 
deprem algılamadan elde edilir. O 
nedenle ABD'nin belirlemesi be
nimsenmiştir. 

Yeıin yırtılması , her nedenle 1 
ile 2 metrelik bir yarıklı gözlense 
de, genel olarak parçalanma kuşağı 
genişlediği bu çizgi boyunca 5 ile 
1 O km' dir. Yırtılma. ya tek parçalı 
ya da Köıfezde olduğu gibi birbiri
ni izleyen birkaç parçalı olabilir. 
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Boşalmanın Etkisi 
Yerdeki, bu anlık gerilme boşalt

ım çevrede değişiklikler yapar. Ya
ni yer yer göçertir, öteler, ağaçlan, 
yapılan yıkabilir, yada konum ve 
biçimlerini değiştirebilir. Yeni su 
kaynaklan oluşt1:11Uf ya da var olan
larını kurutur. Işte, yıkımın bunun 
ölçüsüne ve türüne şiddet (I) denir. 
Mercalli-Cancani ölçeğine göre şid
det (l'den Xll' ye) dek sınıflandırı
lır. 

Boşalmanın Bileşenleri 
Yerde biriken gerilim erki genel 

olarak üç türde boşalır. 
a- Esnek dalga yayılımı olarak; 

titreşim 
b- Sürtünmeden ve ısı akısı artı

şından; sıcaklık 
c- Gerilim birikiminden kaynak

lanan piezoelektrik; ışık 
Bunların her biri Körfez depre

min öncesi, sırası ve sonrasında 
gözlenmiştir. Bu tür fiziksel olayla
nn açıklanması, deprem kimliğinin 
tanımlanmasına ve bu belirteçleri 
gözlemleyerek, sonraki depremleri 
önceden belirlemeye yarar. 

Yer Nasıl Kırılır? 
Kuru bir dalı kınnak için eğerse

niz, önce çatırdar, çatlaJ!!.alar oluşur 
ve dayanamayıp kırılır. Işte kırılgan 
olan yerkabuğu da aynı böyle kın
lır. 

Yer de kırılmadan önce katı ol
duğundan çatırdamağa başlar. Ça
tırdadıkça, çatlaklar oluşur, oylumu 
büyür, 1 ile 10-15 santimetre şişer. 
Şişen ve kabaran bölümün yarıçapı 
10 ile 20 km'yi bulur. Sonra, bastı
ran gerilim , yerin dayanımını yen
diği an ve yerde, yer kınlır ve erk 
boşalır. 

yeri Kıran Güç 
Nereden Geliyor? 
Yeri kıran güç, kıtaları yüıüten

kaydıran. göçerten , yükselten, bir
biri üzerine bindiren güçtür. Afrika 
kıtasının Akdeniz altından Ege altı
na doğru 10-15 milyon yıldır dal
ması ve Ege kıtasmı kaldı.rması so
nucu. Batı Anadoluda doğu-batı 
doğrultulu normal attmlı çöküntü 
kırıkları BAK oluşmaktadır. Ayn
ca , Kızıldenizin ortasından yerka
buğu yarılıp yenilendiğinden , yeni 
kabuk Arap levhasuu KD'ya doğru 
itmekte, o da bu itkiyi Körfez 
(İran 'a) iletmekte. ve buradan İran 

Anadoluyu batıya doğru kaydır
maktadır. Aynca, Karadeniz (Rus
ya) ve Mezopotamyadan gelen ya
kınsak sıkıştırma güçleri Bingöl dü
ğümünde Doğu Anadolu'ya sıkış
tırmakta ve böylece Kuzey Anadolu 
Kırığı ve Doğu Anadolu Kırığı ile 
Anadolu parçalanmakta ve itici 
güçlerin etkisi ile batıya kaçmakta
du-. Bu kaçış bir yürüyüş olup, adım 
boyu yılda 3 santimetredir. Bu güne 
dek yer, Kuzey Anadolu Kırığı bo
yunca 25 ile 150 krn'lik yol yürü
müştür. 

Batı Anadoluda ise genişlef!le 
devinimleri egemen olup sanki Is
tanbul' da bir güç yarım adayı kııze
ye, Elmalıda bir güç Akdenize doğ
ru çekmektedir. Bunun sonucu, ge
rek Marmara denizi içinde 1000 
1500 metre derinliği olan doğu batı 
doğrultulu yarıklar ve gerekse çö
küntü ovaları oluşmaktadır. 

Çökme kuşaklan boyunca oluşan 
depremin şiddetleri yürüme kıışak
lan boyunca oluşan depremlere gö
re daha büyüktür. 

yerin Km1acağının 
Belirtileri 
Depremin patlayacağı yerdeki ve 

patlanıa öncesinde bu ön çatlama ve 
kabarmalar sonucu, yer içi ve yer
yüzünde bir takım değişik.Ekler 
olur. Bunlar önceden gözlenirse bü
yük boşalma önceden sezilebilir. 

a- Yer kabarması: Uzaydan yapı
lan göreceli uzaklık ve konum belir
leme kurguları (GPS-Global Positi
oning System) ile ölçülebilir. Bu öl
çüler, yerin ne kadar yükseldiğini 
ve ne yöne doğru devindiğini yö
neysel olarak gösterir ve bunlar ül
ke yada bölge boyutunda haritala
runca durum belli olur. Bu tür öl
çümler, genellikle düğüm noktala
rında yapılagelmektedir. 

Eğer Körfez depreminde olduğu 
gibi yer kabaıması deniz içinden ol
muşsa, olaym gelişmesi sürecinde 
deniz kıyıya yüriir. Bu olgu dep
remden bir hafta önce Yalova ve 
Çınarcık'ta gözlenmiştfr. 

b- Radon Uçucusu: Yer çatlama
ları sırasında yerden uranyumun to
ıunlanndan (izotop) Radon gazı çı
kışı olur. Bu ışınım (radyoaktif) 
gaz; renksiz ve kokıısuzdur. Radon 
algıçları ile uzun süre içinde (5-7 
yıl) ölçülürse artan bir çok çıkıştan 
sonra, çıkışının azaldığı durumda 

gerilim boşalması oluşur. 
c- Yeraltı sulan: Deprem öncesi 

yükselir. Derin kııyular, bahçe kıı
yulannda su yükselir ve yapı temel
leıine su basabilir. Bu dwum Yalo
va, Çınarcık ve Karamürsel'de bir 
hafta önceden gözlenmiştir. 

d- Depremcik (Küçük Titreşim
ler): Çatlamaların yırtılmaya dönüş
tüğii ve henüı tam kırılma olmadan 
önce küçük gerilim boşalmaları ol
mağa başlar ve bunlar yerde çok kü
çük titreşimler yaratır. Bu titreşim
ler hayvanlar ve kimi bayanlarca 
duyulur. Bayanlar, bungunluk ve sı
kılma duygusu edinir, yıJanlar, tarla 
fareleri, tavşanlar , karıncalar ko
vuklanndan çıkarak, ytizeyde gelişi 
güzel kaçışmaya başlarlar, atlar kiş
ner, eşekler anırır, köpekler ulur, 
koyun ve keçiler meler, kuşlar cıvıl
dar ve kediler miyavlar. Bunlardan 
hemen sonra deprem olur. Bu tür 
hayvan davranışları gözlemleıfoj 
Çinlileı: M.S lOO'den beri yapmak
tadır. Istanbul'da köpek ulumaları, 
Yalova 'da tarla faı·eJerinin kaçışı 
köıfez depreminden hemen önce 
gözlemniştir. 

e- Sıcaklık Artışı: Yer çatlamala
rı sırasında, çatlaklardan ısı akısı çı
kışı aıtar. Bazen bu akış, deniz sula
rım hemen ısıtabilir , yada deprem 
öncesi burada boğucu bir sıcaklık 
yada bungunluk yaratabilir. 

f- Yeni Kaynaklar: Depremden 
bir hafta önce Yalova 'da ve TeT
malde kendiliğinden sıcak su kay
nakları oluşmuştur. 1894 depremin
de olduğu gibi bu yerin çatırdan1ası 
öncesi ya var olan kaynaklar kurur 
yada yol değiştiıir yada bu gibi ye
ni su kaynakları oluşturur. 

g- Güneş Tutulması: 1894 depre
minden birkaç gün önce de güııeş 
tutulması ve 1 7 Ağustos 1999 dep
reminden önce de (13 Ağustos 
1999) aynı göksel olayın alınası bir 
rastlantı olmamalıdır. Ancak New
ton çekim yasasına göre esnetecek 
bu çekim, yerin deniz anası gibi bü
zülüp genişleyerek. oluşmakta olan 
bir depremi tetiklemiş olabilir mi?, 
bu konu çalışılmalı. 

Yerin uzaydaki çekim etkisiyle 
esnemesi olan gelgit olaylarının 
Ay'ın etkisiyle oluştuğu , Güneş'in 
daha küçük gelgit olaylarına neden 
olduğu bilinmektedir. Ay ve Gü
neş'in bu etkisi yerçekirni gücüne 
bağlı olarak ortaya çıkaı·. Yer çeki-
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mi kuvveti uzaklığa göre değişme
seydi gelgit olayları olmazdı : Çe
ken ve çekilen kütleler arası uzaklık 
aıttıkça yerçekimi azaldığı için gel
gitleri yaratan "Yırtma Etkisi" orta
ya çıkar. Diğer gezegenlerin de gel
git yarattığı biliniyor, ancak bunlar 
<.>.nemsenmeyecek kadar küçüktür. 
Omeğin Veni.is Ay'ın yarattığı gel
gitin ancak yüzde 0,0005'ini yara
tıL Diğer gezegenlerin gücü bunun 
da altındadır. Tüm gezegenler bir 
doğru üzeıinde sıralanmış olsalar 
bile etkileri ancak Ay ve Güneş'in 
toplamının yüzde 0,0006' sı kadar 
olur. 

Yeryüzündeki deprem ile ayın 
konumu arasında bir ilişkinin oiup 
olmadığu11 araştıran bilim adamları, 
olası bir komut elde edememişler
dir. Ancak volkanik bölgelerdeki 
aıtçı depremler bağlarnmda (Cali
fomia'daki Mammoth Gölü) küçük 
ancak anlamlı bir ilişki bulunmuş
tur. 

h- Yer ve Deprem lş1kian: Kör
fez depreminden önce; gölae ışık 
topları gökte kızıl aydınlık gibi 
olaylar; Yalov_a, Çınarc_ık, Mudan
ya, Istanbul-Istiııye, Istanbul-Bü
yiikçekmece den gözlenmiştiı·. Ay
rıca, denjzde olanlar deniz içiııde 
kızıl bir ışığı Yalova ve Körfez böl
gesinde görmüşlerdir. Yöre halkm
da gözlenen bu duruma açıklık ge
tinnek için, diğer yurtdışı ülkelerin
de de olan durumu izlemek gerekir. 

Deprem ışıkları konusunda ilk 
araştırın~. 1930'larda, Torahiko Te
rada ve Ink:iti Musya'ca yapılmıştır. 
Musya, 26.11.1930, saat 4.30 yarı
mada depremi ışıkları için 1500 du
yuru toplanuştır. Bunlann çoğunda 
göğün sanki şimşekle aydınlanmış 
gibi gözüktüğü, ancak tek deprem 
ışığının şimşek çakmasından daha 
uzun sürdüğü belirtiliyor. Kimileri
ne bu durum, gündoğumu ışık kuşa
ğı demetleri ve gökte kırmızı parı ltı 
gibi gözükmüşlerse de, sarsıntının 
güçlli aıunda daha belirgin olmuş
tur. 

Deprem ışıklan denizde daha az 
gözlenmiştir. Ocak 1924'te Kuzey 
Kalifomiya kıyısı açığındaki dep
rem sırasında bir gözlemci, deprem 
ıştldarını , önce bir gemi yangım 
sanmış 1926 Elcim'inde Monterey 
kıyısında da deprem anında , deniz
de deprem ışıklan gözlenmiştir. 
Aym ışıklar deniz içinde Yalova 'da 

da göriilmiiştiir. 
Yukata Yasui, 1965-67 Japon

ya'da Matsusiro sürek depremler sı
rasında çekilmiş resimleri derlemiş
tir. 35 depremden 18'indeki ışıklar. 
meteorlaı-, alacakaranJ.ık, gündoğu
mu ve günbatıını ışığı. erk çizgileri 
bir ark dokunağı yada uzak şimşek
ler biçiminde yonımlanmamıştır. 

Kalifomiya' da 1.10.1960 Santa 
Rosa depremi su-asında gözüken 
ışıklar, şimşek, elektrik kıvılcunı, 
St. Ehno yangını göktaşı yada mete
orlar olarak yorumladılar. K.Uıileri 
patlama sesleri duyduklarını söyle
diler. 

En görkemli deprem ışıkları 
28.7.1976 Tankşan yıkcı depremi 
sırasında görülmüş. Odaktaki gö
ğün sanki gündüzmüş gibi aydın
landığı söylenmiştir. Bu ışıklar dış 
odaktan 325 km. uzaklara dek gö
rülmüş. Beyaz, kırmtzı renkler, in
sanları uykularından uyandıracak 
değin parlak olmuş ve lcimileri ışık
lan söndünneden yattıklarını san
mıştır. 

Araştırmalara göre deprem yükü 
M=6-7' den büyük depremlerde, ya
rılma ile birlikte en az 300 m derin
liğe dek aerodinamik si.iıtünmeli 
olarak yüıiir. Böylece oluşan elekt
rik dengesizlik ışık saçabilir . Yer 
ötelenmesinin oluşmadığı deprem
lerde ışık görülmemektedir. 

Basınç gerilimi ayrılığı olan, kı
nk kuşağı gibi yerlerde, özellikle 
kuvarslı kayalar v~sa piejoelektrik 
erk türer. Yaşiva Universitesi' nden 
David Finkelstein ve Brookhaven 
Ulusal Laboratuvarı' ndan J .R. Po
well' a göre uzun sürede kayada bi
riken gerilim büyük depremlerden 
birkaç gün önce yavaşça boşalır. 
Kayadaki piyezoelektrik kuvarsa 
etkiyen gerilimin oluşturduğu bu 
uzama, yüksek sismoelektrik geri
lim üretir. Boşalma, deprem.le olu
şan kınlmadan birkaç saat önce gö
zükebilir. Eğer bu doğruysa elektrik 
duyaçlar kullanılarak depremin ön
ceden sezinlenmesi başarılabilir. 

Yer atmosferinde görülen ve yer 
kaynaklı olan, ancak taıunamayan 
ışıklar yer ışıklan (earth lights) ola
rak adlaı1dınhr. Bu ışıklaı·, genellik
le yıldııım toplar (bati lightning) ve 
deprem ışıklan (earthquake lights) 
ile ilişkilidir. Ancak, bu yer ışıklan
nın görülebilmesi için mutlaka bir 
elektrik fırtınası yada depremin 

oluşma koşulu da aranmaz. Geç
mişten beri bu tür ışıklar atınosfer
de ve her yerde görülmektedir. 

Yıldırım topları gökbilimde at
mosferik optik konuları aı·asına da
ha yeni girmiştir. Yıldırım toplan 
"maı1yetik bir alana lasılnuş bir 
plazma" olarak açıklaıın. (Plazma, 
katı. sıvı ve gazdan sonraki madde
n.in dördüncü durumu.) Plazmalar, 
elektrik ile yüklü olduğu için radar 
ekranlannda da kuvvetli ekolar bi
çiminde görülürler. Yıldınm topla
n, salt fırtınalı, şimşekli (elektrik 
fırtınalı) havalarda değil durgun 
açık havalarda da gözlenmektedir. 
Devinen bu ateş toplan, çoğu kez 
sessiz ve kırmızı renktedir ve ufo 
sanı lır. 

İ. Kırıklarda Görülen Yenşıklan: 
Kırıklar üzerinde, yersel sıkışma ve 
gerilmeden dolayı herhangi bir sal
lantı yada deprem olmadan da, bu 
tür ışık toplan kimileyin göıülebili
yor. Yer ışıklarının %80'ni yer kı
rıklarmm olduğu bölgelerde gözle
nir. Gerçekte, gerilen yerlerdeki 
ışıkların büyük bir kısnu deprem ol
madan göıüldükleri için ytldmm 
topları olaı·ak da adlandııılmıştır. 
Bir kurama göre yer ger:ilimj, kaya
ların ısınmasına ve dolayısı ile için
deki suyun buharlaşmasma neden 
olmaktadır. Kuvaı·s kristali gibi pi
ezoelektrik gereçler de, yer sıkış
ması süresinde elektıik üretir. Bu 
elektrik buharlaşan su ile birlikte 
yer yüzeyine çıkar ve bir yer ışığı 
olarak görülür. 

Diğer bir kuram ise, yer kabu
ğundaki çatlaklarda basınç çok bü
yük olduğundan bir metre karede 
100.000 volt gibi yüksek bir gerilim 
birikebilir. Kırık çizgisinde biriken 
bu yüksek voltaj bir elektıik kolon 
biçiminde çizgi boyunca boşalırken 
havayı iyonize eder ve havanın ak
korlaşarak ışık saçmasına neden 
olur. 

17 Ağustos 1999'daki Körfez 
depreminde görüldüğü gibi, bu tür 
bir ışık 26 Kasım 1930'da Japon
ya'nm izu yarımadasında da görül
müştü. Kimileri deprem sonucu ge
rilme bölgelerinde ortaya çıkan 
böyle ışık topuna "deprem ışığı" 
demiştir. Deprem ışıldan deprem 
öncesi, deprem anı ve deprem son
rasında oluşabilmektedir. Bilimsel 
kaynaklar, dünyada UFO olarak ra
por edilen ışıkların, örneğin, 5/6 'sı 
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Resim 1. Kuzey Anadolu kırığı boyunca oluşmuş büyük deprem yılları ve eı* boşalmaları 

gerçekte yer ışığından oluşnığu be
lirtilmektedir. Gerçekten de "lens" 
bulutlan gibi birçok meteorolojik 
hadise UFO'lar ile sürekli olarak 
karışttrtlmak'tadır. (Cumhuriyet; 11 
Eylül 1999. S.651) 

Depremlerin önceden 
Befulenmesi 
Yukarıda örnekleri ile anlatıldığı 

gibi kimi depremler oluşacaklannın 
belirtileıini verebilir. Bu depremin 
oluşacağı oıtamm fiziksel beliıti le
rine, kaya birimlerin türüne, yırtıl
manın deniz yağa karada olmasına 
göre değişir. Oncedcn belirleme 
için iki yol vardır. 

a. Sayılama çalışmaları 
b. Jeofizik çalışmalar 

a. Sayılama Çalışmaları: Geç
mişteki depremleri incelemeye da
yanan sayılama çalışmalarının iki 
i !kesi vardır. 

Bir bölgede geçmişte belli bir 
büyüklükte deprem olmuşsa, o yer
de gelecekte en az o büyüklükte bir 
deprem olacaktır. Buna deprem.in 
yasası denir. 

Sayılama çalışmalannda bilgin in 
kaynağı, Anadolu için, yazmın bu
lunuşundan beridir. En az 5000 yıl
lık bilginin kaynağı, Sümer, Asur. 
Uraıtu, Hitit. Fıik. Lidya, Ukya, 
Misya, Bitinya, Galat, Pantus, He-

len, Roma ve Osmanlı belgeleridU-. 
Bu denli deprem dağarcığı hiç bir 
dünya ülkesinde yoktur. Bilgi uzun
luğu 4-5 bin yıl olduğu için, kesti
rim tutarlığı o denfj iyidir. ABD'nin 
bu bilgiler salt 500 yıllıktır. Bu bil
gilerin zamana çözümlemesinden. o 
ilde; insan yada yapı yaşı içinde 
olabilecek en büyük deprem, o lma 
olasılığı ve yineleme dönemi gibi 
deprem çekinceleri belli olur. Oluş
muş depremlerin büyüklüklerine 
göre dış odak dağılımlarının dizilişi 
yada toplanmasından Türkiye 'nin 
deprem bölgelendirme haritası çı
kar. Buradan hiç ve çok deprem 
olan yerler belirlenir ve o yörelerde 
yerleşim iizerine kentsel tasarım ve 
bilgi üretimi yapılır. Böylece yur
dumuzda nerelerde, hangi derinlik
te, hangi büyüklük ve şiddette, ne 
tür yer yürümesi ile deprem olaca
ğııu bilebiliriz. Yurdumuzun böyle
ce bulunan diri kınklı başlıca dep
rem bölgeleri; 

1. Kuzey Anadolu Yüıüme Kın
ğı: (Vandan-Erzincan-İstanbul
Gemli k-Bandırma-B uras-Saroz). 
Doğu-Batı doğrullulu sağ anınlı. 
. 2. Doğu Anadolu Yürüme Kırığı: 

(I ti yopy adan-Hata y-Kahramanma
raş-Elazığ-B i ngöl-Kars). Sol atımlı 
ve kuzey doğu, güneybatı yönelim
li. 

3. Batı Anadolu Çökme Kınklan 

(BAK): (Menteşe, Büyük ve Küçük 
Menderes, Gediz,Bakırçay çökün
tüler). Çökme kırıklan. 

Bu yanal atımlı kırıklar boyunca 
gerilim boşalma derinlikleri 10-18 
km dolayında iken. özellikle Elmalı 
yarımadası açıklarmda Hellen yayı
na yakın Fetruye, Marmaris. Bod
ıuında 70 km deıine dek inebilmek
tedir. 

Dünyada en büyük deprem M=9 
iken, Türkiyede en çok M=8 oldu
ğundan Türkiye birinci deprem böl
gesi değildir. O nedenle 85 yıkıcı 
deprem görmüş Süleymaniye 
(1557), 125 deprem gönnüş Aya
sofya (6 .yüzyıl), Valens su kemeri 
(4.yüzyıl), Galata kulesi (12 .yüzyıl) 
Seli®ye (16.yüzyıl) ve bunun gibi 
gerek Rumeli ve gerekse Anado
lu' da birçok eski kalıntı ayaktadır. 

b. Jeofizik Çalışmalar: 
Depreme hazırlanan yerde biri

ken gerilimin, yerin fiziksel özellik
lerinde yapmış olduğu, süre içinde
ki değişimlerin gözlenmesini amaç
lar. Bu değişimler; yerden geçen ses 
hızında yavaş lama, yerelektrik ilet
kenHğinde aşırı artma yada aşın 
yükselme, yer mıknatıslanma özel
liğinde düşme. yerçekimi i vmesin
de azalma, depremcik etkinliğinde 
dum1a, radon uçucusunda aıtış ve 
ani düşüş, ycrbasıncı artışı , yerin 
şişmesi. yeıin ısınması ve yeraltı 
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Şekil 2. Türkiye 'de 1900'den beri oluşan depremlerin dışodak dağılımı ve kınk 
kuşaklan ve kıtasal basınç ve levha yürüme yönleri (oklar) 

sularının kimyasında değişme. gibi 
sayılabilir. Jeofizik ölçümler için en 
önemli adım, yukarıda sayılan deği
şimlerin nerede ve hangi derinlikle 
hangi duyarlıkta ve hangi sürede 
bakılacağıdır. Yerbilimciler (Jeofi
zik ve jeoloji mühendisleri) için 
depremlerin olacağı yerler bellidir. 
Bunlara düğüm yada kilit bölgeleri 
denir. Jeofizik gözlemler için duyaç 
ve algıçlar buralara konulur. Bakma 
ve görüntüleme derinliği, o yörede
ki gerilim boşalma deıinl_iği ve he
men yukarısı olmalıdır. Olçme du
yarlığı. elektrik iletkenlik için 
%-0,1, sismik hız için % 1-5 arasında 
olmalıdır. Radon ölçümleri için gra
nit yada gnays. şist olan yerler se
çilmelidir. 

Algılama süresinin başlangıcı, M 
büyüklüğünde bir deprem olmadan 
en az M yıl ön~e başlatılmış olmalı
dır. Sözgelimi Istanbul'da 7 büyük
lüğünde olabilecek bir depremi ön
ceden belirleme çalışmaları bugün 
ba~larsa il[.. kestirilecek deprem 
2006 yılında yada sonrasında olabi-

lecek depremdir. Jeofizikle bir dep
remi önceden belirleme. ençok haf
ta yada ay duyarlığında olabilmek
te, ancak olabileceği üzerine bilgi 
edinilmekteclir. Kestirmenin başarı
sı, kullanılan bilgi ve teknolojiye 
bağlı olarak değiş.mektedir. Jeofizik 
yöntemle, Çin. Ozbekistan, Rusya 
ve ABD'de başanlı ve başarısız ça
lışmalar sürdürülmüştür. Başarısız 
çalışmaların ana nedeni: aygıtların 
yerleştirilmesiJıde yanlış yer seçim, 
o yöredeki deprem kimliği üzerine 
yetersiz bilgi ve aygıtların duyarsız
lığı ve veri işleme yöntemleridir. 

Yer Yürüyüşiinpen 
Etkilenmemek Için Ne Yapmalı 
BuJ?un birkaç boyuru vardır: 
l. Insanı ilgilendiren boyut 
2. Ülkeyi ilgilendiren boyut 
3. Kentleşmeyi ilgilendiren bo

yut 
4. Yapılaşmayı ilgilendiren bo

yut 
Yalın bir yanıtta, "Yerin yüıiidü

ğü bölgelerde ayak allında dolaş-

ma", Diğer bir deyişle yer kırılma 
ve çökme yerlerine yerleşme: Kısa 
öğüt olarak, depremden korunmak 
için:. 

• lnsanlan bilgi lendir 
• Ovalara değil, tepe ve dağlara 

yerleş. 
• Deprem gözlem evlerini Ana

dolu' daki üniversitelere yay, 
• Kuıtamıa öbeklermi ve ilkyar

dıını kentlerde o luştur. 
• Deprem Duyar Güvenlik dizge-

lerini ~;:{tiJ·. . 
1. ilgilendiren boyut insa-

nın deprem bilgisi bakımından eği
tilmesidir. Çünkü deprem suçsuz
dur ve deprem, yerin kendi yaşamı
nı sürdürürken yürüyüşünde yada 
çömelmesinde yerde oluşturduğu 
bir gerilim boşalmasıdır. Bu eylem
ler sırasında yer titrer. Yerin bu iş
leri nerede yaptığını insan bilirse: o 
gibi yörelere yerleşmez. yerleşirse 
de titreşmelerden etkilenmez yapı
ları bilgi ve teknolojiyi kullanarak 
oluşturur. Böylece, aynı ortamla 
hem deprem yaşar ve hem de insan, 
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birbirini rahatsLZ etmemecesine. 

İnsanın eğitilmesi. yer devinim
leri. yer yapısı, yapı-deprem ilişki
leri. deprem öncesi. sırası ve sonrcı
sında yapılması gerekenler konu
sunda bilgilendiıilmesi ile olur. 

J. Bu amaçla. ilk ve orta öğreni
me. deprem bilgisi dersi konmalı
dır. Bu ders için öğretmen açığı, bir 
çoğu işsiz olan ve deprem bilgisi 
dcr~i eğitimini üniversite yıllarında 
alan jeofizik ve inşaat mühendisle
rince kapatılabilir. 

2. TV)erde hava duyurusu gibi. 
haftalık Ulkede Geçen Hafı.a Dep
rem Duyumlan. ana haber sunuşun
dan sonra veıilmelidir. Bu konuda 
ayrıca yorumlar uzman kişilerce ya
pılnıal ıdır. 

3. Okullarda. Üniversitelerde, 
Vilayet ve Belediyelerde bil
gilendirme amaçlı sunumlar. konuş
ma ve tartışmalar yapılmalıdır. 

4. Aile içinde. her birey için dep
rem çantası hazrrlayıp yatak altına 
monmalı ve ayda bir "'Deprem Ol
du" oyunu topluca oynanru·ak in
sanlrum ne yapacakları, anne ve ba
balarca aile bireylerine anlatılmalı
dtr. 

5. Konutların herbirine yada top
lu yerleşim birimlerine bir tane ol
mak üzere deprem duyar yerleştiril
meli ve bunlara ses uyarıcıları takıl
ınalıdrr. Bu uyarıcılarda. arada bir 
deneme uyarılan yapılıp. toplu yer
leşim daHarnŞ ve kurtanna uygula
maları yapılmalıdır. 

6. Deprem duyarların, doğalgaz. 
elektrik ve suyu kesecek biçimde 
ayarlanması sağlanmalıdır. 

2. Ü'llce Boyutunda Yapılması 
Gereken işler: Yurdumuzun nerele
rinde deprem olacağı, nerelerinde 
olduğuna bakılarak bilinmekte ve 
bu doğrultuda Türkiye Deprem 
Bölgelendirme haritası çıkarılmı~ 
bulunmaktadır. Kuzey ve Doğu 
Anadolu kırıkları boyunca ve Batı 
Anadolu çöküntü çukurlan boyunca 
yapılacak yatırımlara özel özen 
gösteri l melidir. 

a- Birinci dereceden deprem böl
geleri ovalık sulu tanının yapıldığı 
verimli topraklardır. Bu topraklar 
deprem dalgalannı üst yapıya büyü
terek yansıtmaktadır. Körfez depre
mi. Boludan Sapanca. Izmit. Göl
cük ve Yalova ya doğru bu tür top
raklan üzerinde. keza. Erzincan, Er
baa. Erzunım. Büyük ve Küçük 

Menderes, Gediz. Bakırçay. Adana. 
Elazığ bu tür yerlerde yer alır. Bu
ralara tekilde olsa. ekinsel (sanayi) 
yerleşimine izin verilmemelidir. Bu 
gibi yerlere sanayi giderken, işçi ve 
uzman konutları da gitmektedir. 
f.dapazarı. Akyazı. Fethiye, Bursa, 
Iznıir, Aydın, Nazilli bunlara canlı 
örnektir. Toplu yaşan<\11 ordu. gar
nizon. futbol alanı. nükleer. teımik 
ve hidroelektrik santral. fabrika gibi 
önemli yapılar da yapılmamalıdır. 

Bu gibi yerlerde deprem yıkımla
nnı en aza indirmek için zaman 
içinde sanayi yakın tepelere taşın
malıdır. 

b- Yeni yerleşim ve sanayi alan
lru"J yerleri için üçüncü ve dördüncü 
derece deprem bölgeleri seçilmeli
dir. Bu bölgelerde diri kırıkların 
geçmemesine özellikle özen göste
rilmelidir. 

c- 1903 yılından beri Kandilli 
gözlemevi tek başına jeofizik (dep
rem. yerçekimi. ye1111ıknatısl<l!lma
sı). ve gökbilim gö:1lemleıini fstan
bul'da yapagelmektedir. En büyük 
çevre ve insan felaketini oluşturan 
depremler yerinde gözlenmelidir. 
Her bölgenin kendi depremi ile ken
dinin ilgilenmesi için Kandilli ye
rinde kalmalı. yeni gözlemevleri. 
biıinci derece deprem bölgelerinde 
yeralan üniversitelerin jeofizik bö
lümlerine bağlı olarak kurulmalıdır. 
Bunların herbiri Vali ile doğrudan 
ilişkide olmalıdır. Bunların her biri
nin kuruluş tutan 2 milyon dolan 
bulmaz iken, tüm gözlemler yurt 
yüzeyine yayılarak. bir göz yerine 
en az 50. gözle depremler incelene
cek ve Istanbul dışındaki yerlerde 
aynı Anadolu toprakları eşitliği 
içinde çalışılacak ve bilimsel araş
tırmalar gelişecektir. 

d- Bölgesel deprem gözlem evle
ri halla bilgilendirmeli ve sivil top
lum örgütleri ile birlikte i\'edi kur
t.arma 'Ve yardım kümelerini oluş
turmalıdır. 

e- Bu bölgeden yada yakınındaki 
ordu birlikleri deprem eğitimlerine 
katılmalı ve eğitmenlikle yardııııcı 
olmalıdır. 

3- Kentleşmeyi ttgilendiren Bo
yut: 

a- Tüm kentsel tasarımlar. yeni 
deprem çekincesi bilgileri gelince
ye değin dondurulmalıdtr. 

b- Belediyelerin fen işleri teknik 
kadrolarına mutlaka jeofıtik mü-

hendisi almalı ve aynca uzman bir 
kişiyle de danışmanlık sözleşmesi 
yapılmalıdır. 

c- Her yapı için, yermühendislik 
raporu istenmeli, bu rapor, jeofizik 
(deprem). jeoloji ve jeotekııik mü
hendislerinin üçüncü katılımı ile 
yapılmalı, bunların imzalan alınma
lıdır. Yetkin mühendis olmayanla
ıın ye1111ühcndislik raporlan için üst 
danışmanlık ve denetimin oluştu
rulması gerekir. 

d- Yermühendislik raporunu ha
zırlayan mühendisler kurulu, yapı 
su basman düı.cyine gelinceye dek. 
izleme ve bildirmede sorumJu ve 
yardımcı olmalıdır. Daha soma, bu 
soıumluluk ti.im yapı ömıü içinde 
sürdürülmelidir. 

e- Kentsel tasarımlar, yermi.ihen
dislik bilgileri üterine dayanmalı. 
alan kullanım ve sınıflama haritala
nnda afet alanlarına yapılaşma izni. 
koşullar ne olursa olsun verilmeme
lidir. Böyle yerler; yeşil alan, eğlen
ce ve beden eğitimi. günübirlik 
kurgular. çay bahçeleri. çocuk bah
çeleri olarak kullamlmalıdır. 

f- Kent içi yakınından geçen yer
kınkları ve bunların dirilikleri belir
lenmelidir. Diri kırıklar üzerine ya
da yakınına deprem koruma kuşağı 
oluşturulmalıdır ve buralara her
hangi bir koşulla yerleşme izni ve
rilmemelidir. 

g- Kent geli~me doğrultulan kı
rık kuşağını dikey geçecek biçimde 
değil. koşut gidecek (okşuyacak) 
biçimde olmalıdır. 

h- Hiç bilinmiyorsa; kırıklar ge
nellikle ova ile dağın birleştiği çizgi 
boyunca yada dere yatakları yada 
çukur eksenleri boyunca uzanır. 
Bunlann diıfüği. jeofizik (deprem
cik) ölçümleri ile belirlenir. Bir 
kent için araştJmıa süresi en az 6 ay 
olmalıdır. 

i- Kentler ovaya doğru yada ova
da değil dağ ve tepelere doğru geliş
melidir. Kentlerin gelişme doğrul
tuları ovaya koşut olmalı, ·9vaya 
doğıu olmamalıdır. (Bursa, Izmir. 
Aydın. Nazilli, Adıyaman, Fethiye, 
Manisa, Erzincan, Düzce kötü ör
nek. Denizli, Eski Bw'Sa, Ankara, 
Balıkesir, Muğla, Adana. Trabzon 
iyi örnek). 

j- Komşu kentlerdeki. deprem er
ken uyan dizgeleri ile bağlantılı 
olarak. her yerden duyulacak biçim
de deprem alamı dizgeleri kunılma-
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lıdu-. Unutmamalı ki Gölcükte 
03:02:00 olan depremin etkisi Av
cılar'a 03:02:56 (56 saniye sonra) 
gelmiştir. 

k- Erken uyarı dizgeleri ile bir
likte; elektirk, su, doğalgaz ve su 
özdevimsel olarak ana şebekelerden 
kesi !melidir. 

1- Kentlerde acil durumlar için; 
ilaç, kuıtaıma gereçleri, battaniye, 
çadu·. su gibi gereçler kent dışında 
hazır olarak tutulmalıdır. 

m- Kentteki yapılar hepsi dene
timden geçirilerek kaçak katlar, 
bodrumlar, yapı dengesini (statik) 
bozacak biçimde, balkonu içeri al
ına, ana duvaı; yada taşıyıcı kolon 
yada perdelenn kaldmlması. oda 
birleştirmeler varsa eski biçimine 
getirilmelidir. 

n- Varolan ti.im yapılar için Dep
rem Çekince Raporu istenmelidir. 

Çekince Raporu: 
• Yermühendislik raporu (Jeofı

zil<, Jeoloji ve Jeoteknik) 
• Yapı Dayanım raporundan olu

şur. 

Böylece, yerin mühe,ndislik özel
likleri ile yapının ki karşılaştırılma
lıdır; Beton ve demir donatı. hasar 
belirleme ve kolon kiriş bağlantıları 
belirlenmelidir. Bunu izler biçimde 
"Deprem Dayanım" raporu isten
meli ve yapı sanal ortamda M=5.6.7 
ve 8 Richter büyüklükleri için salın
dınlarak hangi büyüklükteki depre
me dayanabileceği belirlenmelidir. 

Bu araştım1alar sonucunda, yapı 
edinimcisi ve yapının hangi büyük
lükte depreme dayanabileceQ:i söy
lenmeli ve Yapı Onarım ve~ Daya
nıkJ ık Arttırma projesi yapılmalL 
öneriler açıkça sunulmalıdır. 

Çok katlı yapıların temeline. 
ABD'de olduğu gibi bir ivme ölçer 
yerleştiri lmeli ve yer devinimleri 
zaman içinde gözlenmelidir. (Ak
ınerkez, Sabancı Center, Gökkafes, 
Ceylan Intercontinental, Polat, Ho
Liday lnn, Pıincess Otel gibi yerler). 

p- Valilikler, aylık deprem duyu
rularını halka bildirmelidir. 

r- Halkın toplu bulunduğu; mec
lis, üniversiteler, okullaı-. itfaiye, 
yönetim yapıları, düğün salonu, 
stadyumlar, basket ve voleybol 
alanlan, hastane, askeri kışlalar, si
nema, tiyatro, opera, konser salon
ları, hipotroınlar, tren, otobüs grufa
rı, hava alanları. jş merkezleıi, top
lu konutlar ve metrolar öncelikle 
Deprem Çekince raporlannı hemen 
yaptırmalıdır. 

s- EJektıik, PTT su şebekeleıi ye
raltına indirilmelidir. 

ş- Belediyeler kentsel tasarım 
düzenlemeleri (tadilat) yapmamalı
dır. 

t- Kentler için Nazım İmar Tasa
rımı yapılmalı ve binaların alt yapı
ları yerleşim öncesi bitirilmelidir. 
Kent. kötü koşullu yeıyapısı olan 
yerlere doğıu geliştiıilmemelidir. 

u- Sağlan1 betonanne yada çelik 
karkasın depremle yıkılması çok 
zordur. 

Yıkılmaların ana nedenleri: 
• Yapı tasarımının yanlışlığı. Ya

pı ilginç görünsün cliye mimar ve 
mimari projeyi çizene, statikçiye iş
verene baskı yapılması 

• Mühendisin taşıyıcı dizgeyi iyi 
tasarla yamaması 

• Yüklenicinin bunu uygularken 
demir işçiliği ve betonu hesaba uy
gun dökmemesi 

• Statik hesaplarda, duvarların 
%15'i kesme kuvvetlerini karşıla
yacağı göz önüne alınmalıdır. 

• Yeıyapısı salınıım ve yapı salı 
nuru döneminin u~unsuzluğu. 

4-Y aptlaşmayı ııgilencliren Bo
yut: 

a- Kaçak yapılaşmaya asla ve 
hiçbir koşulda izm verilınemeli. Si
yasilerin bu !libi yerlere oy beklen
tisi için tapu ~yada ödün vennesi en
gellenmelidir. 

b- Yeımühendislik ve statil< ra
por olmadan yapılaşma izni veıil
memelidir. 

c- Yapılarda olası ise mutlaka 
hazır beton kuUarulmalı, betonu sa
tan nitelikten sonıınlu tutulmalı. 
TUS soıumlusu beton ve donatıdan 
tüm yapı ömıü içinde devamlı so
rumlu tutulmalıdır. 

d- Deniz kumu kullanılmışsa, 
içinde kavkı b1ılunman1alı ve tuzu 
iyi yıkanmalıdu-. 

e- Donatılarda iyi nitelikli demir 
ku~l~lmalı. kolon kiriş ~~$laptıla
n ıyı yapılmalı ve yanal yüKJerı kar
şılayıcı etriye sıklaştırmasına gidil
melidir. 

f- Yapılarda; kat çıkma. tam kata 
tamamlama, balkon çıkma yada oda 
içine alma. oda birleştirme, kolon. 
duvar ve deprem perdeleri ile oyna
mağa izin verilmemelidir. 

g- Her konuta doğalgaz, elektrik. 
su kesici deprem duyar konmalıdır. 

h- Konutların herbirisinde, sağ
lam göıülse bile, deprem çekince 
raporu yapılmalıdır. 

Depremin Y aratlan: 
Bütün sorun insanın depremle 

birlikte yaşamasını bi lmemesinden 
ve bu nedenle başına iş açılmasın
dan kaynaklanmaktadır. Oysa dep
remler, ülke anıştuma ve ekonomi
sine çok yararlıdır. 

a- Depremlerle orıaya çıkan ses 
dalgalan, yeıin 6372 km derinine 
dek indiğinden. yerin çekirdeğine 
dek bulunan katmanların: kalınlık, 
sertlik, sıcaklık, kıvam ve basınç gi
bi özellikleri ancak bu dalgalann 
çözümlenmesi ile belirlenir. 

b- Depremlerle oluşan kırıklar. 
verimli sulak tru1m ovalarını yara
tır. 

c- Kırıklaı· boyunca çıkan pınar 
suları ve maden suları Türkiye'yi 
bir su cenneti durumuna getirmiştir. 

d- Deprem kırıkları sayesinde 
Türkiye bir jeotemıal ve kaplıca-ılı
ca ülkesidir. Sıcak sular halk sağlı 
ğı, kızgın sular ise enerji üretimi. 
seracılık, karbondioksit, balıkçılık 
ve tekstil amaçlı kullanılmaktadu-. 

e- Deprem kınkları içine yer 
içinden altın, gümüş, civa, bakır, 
kurşun gibi değerli madenler şırın
ga edilir ve bunlru· maden yatakları 
olarak işletilir. 

f- Batı Anadolu son jeofizik bul
gular, Alaşehir'in içinde bulunduğu 
1 . derece deprem bölgesinde petrol 
varlılığını göstermiştir. YERAL Ti 
ARAMACILIK Bilim Araştırma 
Kuruluşu, yerine aynı cfui kırık or
tamındaki Nazilli'de de petrol varlı
ğını işaret etmiştir. 

g- Her önceki deprem, insanlara 
o ülkedeki deprem kimliğiniıı öğre
nilmesine, yapı-yer ilişkilerinin bi
linmesine, kısacası insanların dep
remden nasıl korunacağı üzerine 
eğitilmesine yarar. Dolayısıyla, ge
lecek bir deprem daha az yıkım ve 
yitimle atlatılır. 

Bunun gibi depremlerin sayıla
mayacak kadar yararları vardır. 

Kaynakça 
Prof Dr. Ahmet Ercan'm 

Notlarından 
İTÜ Maden Fakültesi Jeofi

zik Müh. Böl. Maslak/İstan
bul 

YERALTI ARAMACILIK 
Ltd. 

Spor Cad. ,~\cısır Sok. 
No:9!2 Beşiktaş!Istanbırl 

Tel: 227 77 18-19-20 Faks: 
259 45 80 
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DEPREMLER VE YAPMAMIZ 
GEREKENLER 

Mahmut BAŞ 
İstanbul Büyüksebir Belediyesi z.emin ve Deprem 
İnceleme Müdtlrü 
Jeofizik: Yüksek Mühendisi 

1. DEPREM 
Yerkabuğunu oluşturan iki veya daha çok kayaç 

kütlesi arasındaki elastik enerjinin depolanması so
nucu kayalar kırılma sınırlanna ulaştıklannda qrta
ya çıkan anj enerji boşalımı depreme yol açar. (Ilkı-

şık, 1996) . . . ... 
Kısaca yer kabuğunda bırıken elastik enerJının 

aniden açığa çıkmasıyla oluşan titreşimlere deprem 
denir. 

Kuzey Anadolu Fay Kuşağı bütün Anadolu'yu 
boydan boya geç~rek ve Bolu' dan itibaren batıya 
doğru dallanarak lstanbul'un güneyinden ve Mar
mara Deruzi içinden Yunanistan'a kadar uzanır. Bu 
kırık hattın iki tarafındaki kütleler birbirine göre ha
reket eder ve hızı yılda (İstanbul'da) 15-2 cm. ka
dardır. 

Bu hareket neticesinde yerkabuğunun 30-35 
km.lik kısmında biriken gerilme enerjisini 
KAFi< · nın kilitlenen ve kaymaya direnen bazı ke
simlerinde kırılmalara ve dolayısıyla depremlere yol 
açmaktadır. 

Bu deprem sonucunda Marmara'da deprem olma 
riski nedir sorusuna İTÜ'nün hazırlamış olduğu ra
pordan cevap vennek gerekirse: 

Faym batıya uzantısı olan Karamürsel-Y al?va 
segmenti ve Çınarcık çukurluğunda, ~ılrnamış ıse, 
deprem riski eskiye nazaran yükselınış durumdad~r. 
Zamanı hakkında ise birşey söylemek zordur. Kesın 
olan İzmit Köıfezi ve Çınarcık çukurluğundaki seg
mentlerin üzerinde var olan deprem riskinin bu dep
rem sonrasında arttığıdır. Aktivitenin önümüzdeki 
en fazla 30 yıl içinde batıya, komşu segmentle~e sıç: 
rayıp benzer büyüklükte deprem meydana getırmesı 
mümkündür. Meydana gelen artçı depremler za
manla sönümlenerek en az 1 yıl devam edebilir. 
(İTÜ raporu. 1 999) 

2. İSTANBUL'DA DEPREM 
Tarihsel Dönem (M.S. 325-1900), Aletsel Dönem 

(1900-1994) diye iki kısımda inceleyebiliriz. Tarih
sel dönemde IOO'den fazla deprem Istanbul ve çev
resini etkilemiştir. 

2.1 Tarihsel dönem: Tarihsel dönemde meydana 
celen büyük depremler İstanbul'u VI ile IX (Mer-e . . . 
calli) arasında değişen şiddette etk.iJ~mıştır. . 

Misal olarak: 1509 yılı depremi; lstanbul'u etki-

leme şiddeti l=IX büyüklüğü 
~7 .O Sonuçlan: 

- Adına küçük kJyamet 
denrruş 

- Bütün minareler yıkJlmış 
- Camilerde 2 ay ibadet ya-

pılmamış 
- Payitaht geçici olarak 

Edirne'ye taşınmış 
- Binaların onarımı için 

Anadolu'dan 3.000 Marangoz 
66.000 işçi getirilmiş, 

- Binaların ahşap yapılması 
kararlaştırılmış. 

- 5.000-13.000 kişinin öl-
düğü kaydedilmiştir. . 

1984 yılı depremi; Istan
bul'u etkileme şiddeti (X) 
(M~7.0) Sonuçları: 

- 2200'e yakın tarihi eser 
tahrip olmuş. 

- Kapalı çarşı yıkılmış. 
- İstanbul'da 276, Adapa-

zarı ve Sapancada 1073 kişi 
ölmüş. evlerin ahşap olması 
belki de can kaybını azaltmış
tır. 

M.S. 325-1894 
yıllan arasında 

meydana gelen 
depremlerin en 
büyük şiddetleri 

tablo halinde; 

Yıl ~ 
325 IX 
427 IX 
478 IX 
553 x 
865 IX 
988 IX 
1344 IX 
1345 IX 
1462 IX 
1509 IX 
1659 IX 
1776 JX 
1894 x 

22 Aletsel dönem (1900-1994): 1900-1994 tarih
leri arasında M>6.0 olan 21 deprem meydana gel
miş ve istanburu m ita vm şiddeti_ arasında .etkile
miştir. Mesela 1912 Şarköy deprerru; IstanbuJ u VIl 
şiddetinde etkilemiştir. .. 

Tarihsel ve aletsel dönem kataloglarına gore M.S. 
325-1894 yılları arasında hasar yapan deprem sayı
sı 12 dir. 

Bu depremler arasındaki zaman aralıkları ise; 
En kısa zaman aralığı 47 yıl 
En uzun zaman aralığı 350 yıl 
Ortalama zaman aralığı 140 yıldır. 
3. DEPREM ÖNCFSl, DEPREM SIRASI VE 
DEPREM SONRASINDA YAPILMASI 
GEREKENLER 
• Stratejik binalann depreme dayan~ hale ~eti

rilmesi (hastane, eğitim. emniyet, beledıye. adliye. 
tarihi yapılar, haberleşme tesisleri. telsiz vericileri, 
radyo istasyonJarı v.s. itfaiye, nakil hatları. içme su
yu. doğalgaz ve dolum istasyonlan-malze~ıe depo
lan) gibi yapılar belli bir program çerçevesınde ken
di içlerinde öncelik sırasına göre yapılı;ıalı. 

• Acil durum planlarının yapılması. ıl bazında ve 
ilçe bazında afet kurullarının (kıiz merkezleri). ~e bu 
kurullarda kimlerin görev alacağı ve görevlennın ne 
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Maımara Bölgesinde oluşan depremlerin aletsel ve tarih- depremden hemen sonra tahliye alanları 
olarak önem taşır. sel dönemleri içeren kataloglara göre istatistiki olardk İs-

• Yeni imara açılacak alanlarda imar 
planları planlama yapılırken zemin ve 
depremsellik durumu dikkate alınarak 
yer seçimi yapılmalı ve planlar deprem 
kuşağı göz önüne alınarak yapılmalı. 
depreme dayanıklı yapı lar olarak inşa 
edilmelidir. 

tanbul'da kuvvetli hissedilebilecek veya hasar yapabile-
cek depremleri 50 yıllık dönem içerisinde meydana gel-
me ihtimali; 

BUy:üklüğii Tekrarlama Zam~mı o~ ihtimali % 
M Yıl T=50 yıl 

• Yeni yapılacak yapılar zemin incele
melerinden başlayacak şekilde depreme 
dayanıklı inşaat teknikleıi kullamlmalı, 
hazır beton. kaliteli malzeme, projeye uy
gunluk. uygun mimari. yapı sigortası zo
runluluğu ve sıkı denetim getirilerek ya

6.0 24 85 
6.5 57 65 
7.0 160 35 

olacağı önceden belirlenerek hiçbir çağrıya gerek 
olmadan bu merkezlerde göreve başlayarak önceden 
yapılan acil planlar doğrultusunda görevlerinin ba
~ında olmaları sağlanmalı, il veya ilçelerde kimde. 
nerede, ne malzeme var bilinmeli ve bütün bu bilgi
ler bu merkezlerde görev alacakların bilgisinde ol
malı. Muhtarlar ilçelere, ilçeler illere bu konuda ge
rekli bilgi akışını sağlamalı. 

Depolama alanlarının tespit edilerek, malzeme ve 
depolarının oluşturulması (seyyar tuvalet. jeneratör. 
tel kesme makaslan, balyoz. çadır, battaniye, pro
jektör, kaynak makinalan, telsiz. pilli radyolar, ce
set torbası, kireç, iş makinaları v.s) 

a) Özel kişi veya kuıum ile kamu kurum ve kuru
luşlarında mevcut malzeme envanterinin oluşturul
ması, yerlerinin tespit edilmesi ile deprem sonrasın
da görev alacak kişilerin bir organizasyon içinde bu 
maltemelere kolay ulaşması. en hızlı şekilde afet 
bölgesine ve afetzedelere ulaştınlması (bu bilgilerin 
afette görev alacak kamu personelinde, valilik ve 
kaymakamlıklarda v .s. bulunması) 

b) Her ilçede veya Anadolu ve Avrupa yakasında 
beşer altışar bölgede depolanacak malterneler Uene
ratör, seyyar duş, tuvalet, tel kesme makası, battani
ye, çadır, kaynak makinası, projektör, iş makinalan) 
yedekte hazır halde tutulmalı (tamamen atı l durum
da kalmayacak şekilde depolanması) çünkü diğer 
maltemelere ulaşmada zorluk çekilmesi halinde. 
enkaz altına kalma dwumunda bütün bunlar hareke
te geçirilmeli. İş makinası için gerekli olan operatör
lerin belirlenmesi. 

Bu gibi yerlerin çevre şartlarının uygun olması ve 
ulaşım kolaylığının dikkate alınması afet bölgesine 
ve afetzedelere kolay ulaştırılması. 

• Acil müdahale ve kurtarma ekiplerinin oluştu
rulması, güçlendirilmesi, hazır kıta halinde tutulma
sı ve kullanacakları malzemelere kolay ulaşmalan, 
sevk ve organizasyonlarının gerçekleşmesi. Kimin 
nerede nasıl davranacağı, kimseden haber bekleme
den ne yapacağını bilir halde afet yerinde olması 
sağlanmalı. Afetler öncesinde tatbikatlar yapılmah. 

• Tahliye alanlannın belirlenmesi (parklar, bahçe
ler v.s. boş araziler) çadır kentlerin oluşturulacağı 
alanlar belirlenmeli. Parklar ve diğer yeşil bantlar 

pılmalı. Deprem bölgeleri için uygun yapı teknikle
ri belirlenmelidir. 

• İlimizde deprem ve doğal afetlerle ilgili riskli 
bölgeler aynntılı olarak belirlenmeli, acil yardım ve 
kuıtarma bütün bunlar gözönüne alınarak planlan
malı. 

• Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı, zehirli maddeler, 
benzin istasyonları konut alanlan dışında tutulmalı, 
planlar buna göre yapılmalı. 

• Yangında riskli bölgeler tespit edilmeli, gerekli 
tedbirler buna göre alınmalı. 

• İlimizde sıkça rastlanan arka bahçelerde bulu
nan ana duvarların mülkiyet sınırları değiştiril
meden kaldırılarak panik alanları oluşturulmalı. 

• Otoparklar yer altı otoparkları şeklinde yapıl
malı. 

• Tarihi ve dini yapıların etrafı tarihi olmayan 
yapılardan temizlenmeli, minare yıkılmalarına karşı 
çevredeki yapıların zarar görmemeleri sağlanmalı. 

•Acil ulaşım yolları planJanmalı, deprem sonrası 
ulaşımı önleyecek şekilde olmamalıdır. 

• Kaçak yapılaşma kesinlikle önlenmeli. 
• İ lin bütün hava fotoğrafları güncelleştirilerek 

deprem sonrasında kullaıulacak halde hazır tutul
malıdır. Kent bilgi sistemi tamamlanarak deprem 
sorasında ilgili kişilerin elinde olmalıdır. Yardım
ların ulaşması sevk organizasyon için önem arzeder. 

• Halk şuw-landınlmalı (depreme karşı) depremle 
yaşamaya alışmaları sağlanmalıdır. Okulda. evde, 
araçta, işte. yolda nasıl davranılması gerektiği. 
binaları nasıl tahliye etmesi gerektiği öğretilmelidir. 
İlkyardım. yangına ilk müdahale v.s. nasıl yapılmalı 
gibi konularda eğitilmelidir. 

• Deprem araştırmaları desteklenmeli konuyla il
gili çalışan bütün mevcutlar takviye edilerek koor
dinasyonlu şekilde çalışmalan sağlanmal ıdır. 

• Halkın hafızasını diri tutmak gayesilyle önemli 
has~u- göımüş binalan açık hava müzesi haline getir
melidir. 

• Acil telefonların (155-110-156 v.s.) tek numara 
altına alınması gerçekleştirilmelidir. 

• Bitişik Nizam Uygulamaları zaman içinde terk 
edilmeli. Bahçeli Nizam Uluslararası standartların
da olmalıdır. 
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~~İCii>AS -
Fatih DÖNMEZ 

Genel Müdür Yardımcısı 

M
dern işletmecilik 

aıılayışını. uluslar 
arası standartlar ve 

tecrübeli kadroları ile biıiikte 
yaka1ayan İGDAŞ: doğa1 gaz 
işletmeciliğiııin ild unsuru olan 
emniyet ve sürekliliği hakkı ile 
yerine getirerek. ha1kımızın öz
giivenını kazanmıştır. İG
DAŞ 'ın işletmecilik anlayışı 
halkımızm sürekli ve emniyetli 
bir şekilde doğa1 gaz kullanı
mını sağlamaktır. 

Bugüıı itibariyle son beş yıl
ck1 doğal gaza kavuşan abone 
sayısı 8 kat artarak 1 milyon 
350 bini bulmuştw·. Bu abone
leıimizin daha lJ.lhat ve daha 
güvenli gaz kullanabilmeleri 
için. son teknoloji cihazlar ve 

DEPREM SONRASI 

ll7 AG USTOO lVLlilll\)lAJ'LJ.\ DEPJIBı\Jil 
öı'\fClli>rr ~VE soı fIU.\SJl"fDA 

lGD;.~S IF J-\J.\.LJlrfE~r.!I1B.R1 

ilgili her türlü bilgi ile donatıl
mış 24 saat hizmet vermekte
dir. 

istanbul halkına hizmeti bir 
kutsal göıev bilen İGDAŞ, bu 
hi7.meti mümkün olan en kısa 
zamanda ulaştırmayı hedefle
yerek bu güne kadar toplam 
645 km yi bulan çelik, 3 bin 
600 km yi bulan polietilen hat 
döşemiş: yaklaşık 182 bin adet 
servis kutusu ve 300 'il aşkın 
bölge regülatörü yerleştiımiştir. 
İGDAŞ ilerki yıllaım makm 

planlarını yapmakta. olabilecek 
olaganüstii dunımlara karşı ön
lemler almaya çalışmaktadır. 
İGDAŞ bu çerçevede. gilLİ

de ülkemiLde meydana gelen 
üzücü depremden önce. Japon-

4 

ya KOBE'de 1995 yılın~ 
meydana gelen depremi dikk~ 
te alarak depremle ilgili gerekt 
çalışmalaı·a 1996 yılında başla 
mıştır. Bu amaçla 22-23 Kasın 
1997 yılında İGDAŞ Gen& 
Müdürliiğ~ Konferans Sal~ 
nu 'nda "lstanbul Deprem J 
Etkileri Sempozyumu" düze~ 
lenmiştiı·. Depremle ilgili yap 
lan hassas çalışmalara: depred 
esnasında yoğun gaz kaçağı oı. 

ması durumunda gerek bim 
önündeki servis regülatörünil 
ve gerekse hatlandaki doğ 
gaz kaçağı dıırıımunda böl&1 
regülatörünün kap<mması ile ~ 
tesisata takılan duyar deprer. 
cihaz uygulama/an da aynd 
ömek olarak verilebilir. 

İGDAŞ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN 
ÇALIŞMALAR 

kontroller için çalışmaya başla· 
mıştır. 

11. Münferit olaylar sonucı 
gazsız kalan ve yapılan konı· 
roller sonucu tekrar veıileıı 
abone sayısı 12.835'dür. 1. 17 Ağustos 1999 günü sa

at 3.08 itibariyle nöbetçi ekip
lerimiz olay yerine giderek, 
müdahalelere başlamış ve aka
binde saat 3;45 itibariyle İG
DAŞ Gen. Müd.'nde Kriz Mer
kezi oluşturulmuştur. 

2. Tüm izinler kaJdınlmış ve 
özellikle teknik personelin iş 
başı yapması sağlanmıştır. 

3. Deprem sonrasında İG
DAŞ hizmet binalarında kont
rollere hemen başlanmış ve bi
nalarda bir bir hasar olmadığı 
tespit edilmiştir. 

4. 187 Doğal gaz acil telefo
numuza gelen bütün ihbarlar 
değerlendirilmiştir. 

5. Depremden sonra 17 .08. 
1999 tarihinde çelik hat basıncı 

emniyet açısından 20 bardan 
12 bara düşürülmüştür. 

6. İstanbul Üniversitesi Av
cılar Kampüsü önündeki Avcı
lar'ı besleyen 12 C Vanası bu 
bölgedeki yoğun bina yıkıntıla

rı sebebiyle kapatılmıştır. 

7. Deprem sonrası 6 adet 
bölge regülatörü devre dışı bı

rakılmıştır. 

8. Deprem sonrası gaLSız 
kalan abone sayısı 26.393 'ü 
bul muştur. 

9. Tüm şebekelerin iç tesisat 
kontrolleri tamamlanmıştır. 

(Bunların da büyük bir kısmı 

evlerinde bulunmadığı için gaz 
verilememiştir.) 

10. İstanbul genelinde 30 şe
beke şeflikleri müdahale ve 

12. Şu anda gaz kullanama
yan abonelerin sayısı 7.566 biıı 
civarındadır ve abonelerin 4 
OOO'i evlerinde bulunamamış. 

tır. 

13. Bütün bölgelerde yıkılaJ\ 
ve oturulamayacak durumdali; 
binalınn servis kutulan ipta11 
edilmiştir. 

14. Bölge regülatörlerindeo 
birisinin üzerine bina çöktü· 
ğünden hasar göımüş ve yeıin· 
den sökülerek yenisinin monıa· 

jı yapılmıştır. Diğer bölge re· 
gülatörlerinin servis kutularına 

kadar gaz verilmiştir. 
15. Doğal gaz kaçak arama 

araçlarımızın bi.itün şebekeyi 
(çelik ve polietilen ) dolaşmıı 

İtfaiye 1 ıo 32 



olup şebekede bir hasarın ol
madığını tespit etmiştir. Kont
roller periyodik olarak sürdü
rülmektedir. Bu çerçevede İh
las Marmara Evlerinin de gaz 
kaçağı taraması yapılıp, kaçak 
olmadığı tespit edildikten sonra 
3 .500 abonenin gazı verilmiş
tir. 

16. Avcılar bölgesinde baca
laruı kontrol edilmesi için İl 
Kriz Merkezinden onay alın
mıştır. Bu yazıya göre sağlam 
binaların baca kontrollerinin 
yapılması içi İGDAŞ yetkili iç 
tesisat firmaları kontrolleri ta
mam lanmıştır. 

17. Belediyelere yazı yazıla
rak ilçelerindeki hasarlı ve yı
kılan binaların bildirilmesi ta
lep edilmiştir. Bu konuda ilçe 
kaymakamlıklarına da bilgi ve
rilmiştir. 

Bu çerçevede İstanbul Bölge 
Müdürlüğümüz hudutları dahi
lindeki Avcılar, Bağcılar ve 
Zeytinburnu hçeleıinde toplam 
yaklaşık 60 binanın deprem es
nasında yıkıldığı; Bahçelievler, 
Bakırköy, Eminönü, Esenler, 
Fatih , Göngören ve Küçükçek
meceyi de kapsayan bölgemiz
de toplam 867 binanın hasarlı 
olduğu; Beyoğlu Bölge Müdür
lüğümüz hudutları dahilindeki 
Bayrampaşa ilçesinde mühürlü 
26, kuUanılamaz 4 bina olmak 
üzere toplam 30 bina; Eyüp il
çesinde mühürlenilmesi karar
laştırılan 76, 2 dereceden ha
sarlı 1 3, 3 dereceden hasarlı 1, 
kullanılamaz durumda 40 bina 
olmak üzere toplam 130 bina; 
Gaziosmanpaşa ilçesinde mü
hürlü toplam 66 bina ; Beşiktaş 
ilçesinde 1. dereceden hasarlı 
14, 2 .dereceden hasarh 70, 3. 
dereceden hasarlı 17 olmak 
üzere toplam 101 bina ; Sarıyer 
ilçesinde 2. dereceden hasarlı 
1, 3. dereceden hasarlı 23, kul
laru lamaz durumda 11 bina ol
mak üzere toplam 35 bina bil
gisi resmi kuruluşlardan edinil
miştir. Bu bilgilerin alındığı 

29.9.1999 tarihi itibariyle Ka
ğıthane, Beyoğlu ve Şişli bele
diyelerinden henüz bilgi alına
mamıştır. 

18. Hasarlı binaların d1şında
ki sağlam binaların iç tesisat 
kontrolleri yapılarak gaz açma 
işlemlerine devam edilmekte
dir. 

19. Konjenerasyonla çalışan 
işletmelerin düşük basınçta ça
lışmadığı gözlemlendiği için 
12 bar basınca düşürülen şebe
kemizin basıncı Anadolu Böl
gemizde 26.08.1999 tarihinde, 
Istanbul ve Beyoğlu bölgele
rinde ise 31 .08. 1999 tarihinde 
15 bara çıkartılmıştır. 

20. Abonelerimize gaz ver
me işlemlerine gerekli kontrol
ler yapılarak 5. 09. 1999 tari
hinden itibaren merkezi sistem
lerden başlanmıştır. 

21. Beyoğlu Bölge Müdürlü
ğümüz sorumluluk alanında 
bulunan Bayrampaşa'da yaşa
nan münferit olaylar nedeniyle 
1.200 daire gazsız kalmış, ya
pılan çalışmalar neticesinde 
1.160 daireye gaz verilmiş, te
sisatında kaçak tespiti yapılan 
40 dairenin gazı kesilmiştir. 
Sorun giderildikten sonra tek
rar gaz verilme işlemi yapıl
mıştır. 

22. Anadolu Bölge Müdürlü
ğümüz hudutlarında kayda de
ğer bir problem yaşanmamıştır. 

23. Acil Eylem planlarımız 
deprem sonrası özellikle haber
leşme ve ulaşımda görülen ak
saklıklar nedeniyle güncelleşti
rilmiştir. 

24. Deprem dolayısıyla mey
dana gelen şebekedeki hasarla
nn değeri takribi 100 Milyar Tl 
(takıibi 216.000 A.B.D Dola
rı 'dır). 

25. Çelik hatların proje saf
hasında güzergah tesbiti için 
zemin etüdleri alınınakta, buna 
göre projelendirme ve uygula
ma yapılmaktadır. 

26. Deprem zemin haritalan
na göre kritik noktaların tesbiti 

yapılmakta ve bu bilgilere göre 
önlemler alınmaktadır. 

27. Deprem bölgelerine 
dönük aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir: 

• Avcılar Bölgesinde dep
remde yıkılan binalarda kuıtar
ma faaliyetlerine katılmak 
üzere 50 personel ve 20 muh
telif iş makinesi ile ekipler 
oluşturularak faaliyete geçuiJ
miştir. 

• İzmit, Adapazarı, Gölcük 
ve Yalova bölgeleıinde görev 
yapmak üzere 120 personel ve 
65 araçla ( Kompresör, kıncı , 
delici, jeneratör, minibüs , kam
yon) ekipler oluşturarak kurtar
ma çalışmalarına katılmak 
üzere bölgeye sevk edilmiştir. 

• Bölgeye erzak dağıtımı 
yapılmıştır. 

• Personelimizden giyecek 
ve yiyecek yardımları top
lanarak bölgeye gönderilmiştir. 
Personel tarafman halen giye
cek yardımları yapılmakta, 

bunlar cinslerine göre tasnif 
edilerek Büyükşehir Belediyesi 
ile koordineli olarak deprem 
bölgesine gönderilmektedir. 

• Personelden toplanan ilaç
lar, işyeri hekimleri tarafından 
tasnif edilerek Büyükşehir Kriz 
Merkezi ile koordineli olarak 
bölgeye gönderilmektedir. 

• Avcılar yan yol üzerinde 
bulunan hizmet Binamızın 
yanındaki boş araziye çadırlar 
kurularak, buralara deprem
zedelerin yerleşmesi sağlan
mıştır. Bu çadu-lar atölyemizde 
imal edilmiş olup 40 adettir. İh
tiyaca göre yeni çadırlar imal 
edilmektedir. Öte yandan dep
remden etkilenen personelimiz 
ve aileleri için de yaklaşık 120 
adet çadır alınarak dağıtılmış
tır. 

• Aynca çadırlarda kalan 
depremzedelerin ihtiyacı için 4 
adet erkek, 2 adet duşlu bayan 
tuvaleti inıal edilmiş olup böl
geye yerleştirilmiştir. 
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ZE~İG~~ 
iNs~;m Y~EKİ 

E~ERİ 

1. Giriş 

B 
ir yanma olayında. tam veya eksik yan
ma. geride bir miktar yanmamış veya 
yan yanmış kömürleşmiş bir kütle ile 

bazı yanına ürtinleri ortaya çıkar (Şekil 1). 
Alev, ısı, duman ve zehirli gazlardan oluşan bu 
ürünler binaya girenler ve içeride mahsur kalan
ların fizyolojik halleri için oldukça tehlikelidir. 
Bundan başka, sıcak ve zehirli gazlardan korun
mak için solunum cihazı kullanılsa dahi, yoğun 
duman görüş mesafesini azaltarak yangının 
kaynağının tesbitinde itfaiyeciler üzerinde bü
yük bir zorluk oluşturmaktadırlar. 

Bir yangında ortaya çıkan dumanın büyük bir 
kısmı; küçük karbon partikülleri ve katran sus
pansiyonudur. ancak sıcak gazların kombinas
yonunda uçan bazı adi toz ve diğer paıtiküller 
de vardır. Bu Partiküller, özellikle karbondan 
oluşan aldehidler ve organik asidler, gazlaşrruş 
yanma ürünlerinin bir kısmının kondensasyonu 
için bir ortam oluştururlar. Duman içerisinde 
suspanse olmuş uçuşan partiküllerin çok azı 
tahriş edici olup, kalan büyük bir kısmı öldürü
cü olabilir. Bir partikülün büyüklüğü, onu koru
masız olarak tenefüs edenlerin akciğerlerinde, 
ne kadar derin bir tahribat yapacağının belir
tisidir. 

Duman içerisinde bulunan uçuşan paıtiküllerden 
birisi a5bestdir. Asbest borularda izolasyon ve ta
vanlarda kaplama malzemesi olarak yaygın bir şe
kilde yıllardır kullanılmaktadır. Her ne kadar as
best hareketsiz konumda genellikle güvenli ise de, 
uçuşan partiküller halinde, uzun periyodda carci
nogenic (kanserojen) potansiyelinden dolayı, son
dcrece tehlikeli olmaktadır. Parçalanmış asbest 
izolasyonunun tehjjkesini azaltmanın bir yolu; as
best ihtiva etme ihtimali bulunan herhangi bir ma
teryal partiküllerinin uçuşunu önlemek için onu sü
rekli olarak ıslatmaktır. 

Bu açıdan, böyle ortamlarda bilhassa vantilas
yon işlemleri esnasmda, daima solunum cihazı gi
yilmesinin gerekliliği tartışılmaz olur. Zira. solu
num cihazları havada uçuşan asbestler ve benzeri 

Doç. Dr. Muhittin Soğukoğlu 

ısı 

Şekil 1. Yanma ve ürünleri 

tecrid materyallerinden konınmayı sağlar, ancak, 
şurası da hatırlanmalıdu· ki, özeline asbest bulaş
mış koruyucu giysiler, temizlenmeden gelişigüzel 
ellenirse, önemli bir tehlike arzedebilirler. 

2 . Duman İçerisindeki Zehirli Gazlar 
Yangınların çoğunda duman içerisinde bulunan 

çeşitli gazlann hacim konsantrasyonu öldürücü sı
nın aşacak kadar yüksek olur. Yangın mahallerin
de bulunan birçok gazın buhar yoğunlukları l .O'ın 
üzerinde olup normal sıcaklıklarda havadan daha 
ağırdır ve dolayısıyla döşeme civarında bulunur. 
Ancak ısıtıldığında genleşerek hafifler ve yukan 
doğru yükselir. Yangın yerinde karşılaşılan gazla
rın çoğu, yanma prosesinden hasıl olduğundan sı
cak olur ve odanın üst kısmında yoğunlaşır. Eğer 
yangın vantilasyon yapılmaksızın söndürülmüşse. 
ısınmış gazlar soğuyarak ağırlaşacak ve alt seviye-
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lere çökecektir[l]. 
Yangınlarda ortaya çıkan duman içeıi

sinde çok çeşitli zehirli gazlar bulunur ve bu 
ortama belirli bir süre maruz kalan şahıslar
da öldürücü etkiler görülür (Şekil 2). Bazı 
durumlarda bu süre çok uzun olabildiği gi
bi, bazı hallerde çok kısa olabilir. Tüm du
man gazları içerisinde karbon monoksid 
CO mutlaka bulunur. Karbon monoksid du
man içerisinde bulunan gazlardan sadece bir 
tanesidir, ancak diğer gazlara nazaran daha 
yüksek konsantrasyonlarda bulunduğundan 
ölümlerin nedeni çoğunluk itibariyle CO ze
hirlenmesidir. Yangınlarda hayatını kaybe
denler üzerinde yapılan yapılan otopsilerde 
ölümcül miktarda (% 40'lara kadar) bu gaza 
rastlanmıştır[2 ,3]. 

Yangın öli.imleri üzerine yapılan araştır

malara göre; ölümlerin takriben yansını 
karbon monoksid zehirlenmeleri, kalan ya
rısını ise; doğrudan yanıklar, patlama basınç 
etkisi ve diğer toksik gazlar oluşturmakta- Şekil 2. Tehlikeli gazlara maruz kalan bir şahıs 

Çizelge 1. Çeşitli malzemelerin yanmasıyla ortaya çıkan toksik bileşikler[l ,2,4] 

Toksik gaz yada Kimyasal Tehlike Sının Kaynak malzeme 
buharı Formülü (ppm) (mg/m3) 

Karbon monoksit co 50 55 Karbon içeren bütün yanıcı malzemeler (ahşap, 
Karbon dioksit C02 kağıt, pamuk, yün, plastik, kauçuk vs.) 

Azot oksitler: 5 9 Selüloit, poliüretan , plastikler 
(azot monoksit NO 
azot dioksit N02 
azot tetraoksit NzÜ4 

Hidrojen siyanür HCN 10 11 Yün, ipek, deri, azot içeren plastikler, selülozik 
malzemeler, selülozik plastikler, suni ipek 

Akrolein C3H50 ------ Odun, kağıt 

Kükürt dioksit S02 5 13 Kauçuk, yün 

Halojen asitleri: PV C (poli vinilklorür), yangın geciktirici plas-
(hidroklorik asit, HCL 5 7 tikler, florlu plastikler 
hidrobromik asit, HBr 
hidroflorik asit, HF 
fosgen) COC12 0.1 

Amonyak NH3 25 18 Melamin, naylon, üre formaldehit reçinesi, ipek 

Aldehitler Fenol foımaldehit, odun, naylon, polyester re-
(fonnaldehit, HCHO 2 3 çinesi, kağıt, pamuk 
asetal dehi t) CH3COH 

Benzen - - - ------ Polistren 

Formik asit HCOOH 5 20 Ahşap, kağıt, pamuk 

Metil alkol CH30H 200 260 Kağıt, ahşap, pamuk 

Hidrojen sülfür H2S 10 15 Kauçuk, yün 

Asetik asit CH3COOH 10 15 Pamuk, kağıt, pamuk 
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dır. Yanma olaylarında şahısların elbiseleri tutuşsa 
bile, yanıklardan dolayı anj ölümlere ender, zehirli 
gazlara kısa sürede maruz kalmakla meydana gelen 
ölümlere ise sıkça rastlanmaktadır. Vücudun % 
80'inde meydana gelen 2. ve 3. derece yanıklardan 
birkaç gün içerisinde gelen ölümler bir tarafa bıra
kılırsa, yanmış olan şahısların bile nefes alamama 
nedeniyle daha önceden ölmüş olmaları ihtimali 
çok yüksektir. 

Yangın esnasında yanan eşyanın cinsine göre or
taya çıkan üıünler içerisinde bulunan toksik: gazlar 
ve tehlike sınni.an Çizelge l'de verilmiştir. Burada 
verilen sınırlar tahmini değerlerdir. Zira yangın 
anında neşredilen çeşitli toksik bileşiklerin insan 
üzerindeki aktüel etkilerini içeren bilgiler oldukça 
azdır, bu tür bilgiler daha ziyade hayvanlar üzeride 
yapılan deneylere dayarırnaktadır. Bu nedenle, tok
sik gazların insan üzerindeki ölümcül etkiJerinin 
başlangıç sınırlarının farklı kaynaklarda farklı şe
kilde verilmiş olmasına şaşmamak lazımdır. 

3. Zehirli Gazların Sınıflandınlması 
Yangın mahalinde çok farklı maddeler birarada 

bulunur ve normal şartlarda zararsız olan bu mad
delerin yangın esnasında tutuşarak yanmaları neti
cesinde ürettikleri .gazların zehirleyici etkileri hem 
yangınzedelerin ve hem de yangına müdahale eden 
itfaiyecilerin zarar görmesine neden olur. 

Zehirli gazlar; solunum veya deri yoluyla, ya da 
hem deri hem de solunum yoluyla vücuda girerek, 
veya boğucu, tahriş edici, tahrip edici -.e uyuşturu
cu veya bunların birleşikleri şeklinde tesir ederek: 

• İnsan vücudundan oksijeni alarak boğulmaya 
neden olabilirler, 

• Solunum yollarını tahriş ve tahrip ederek akci
ğerleri zedeleyebilirler, 

• Kanda, sinir sisteminde ve hücrelerde tahriba
ta yol açabilirler. 

Zehirli gazların en iyi şekilde sınıflandınlması 
vücud üzerindeki etkilerine göre yapılanıdır. Bu 
sayede,etki alanına girildiğinde tesirlerine göre 
hangisi ile karşılaşıldığını anlayıp ona göre hareket 
etmek ve korunmak mümkün olabilir. Vücudumu
za yaptıkları tesirlerine göre zehirli gazlan dört sı
nıfa ayLrmak mümkündür. Bunlar: 

a. Tahriş edici gazlar, 
b. Boğucu gazlar, 
c. Yakıcı gazlar (duman gazları içerisinde yok), 
d. Öldürücü gazlardır. 
Yapılan bu sınıflandırmaya rağmen gazların te

sir itibariyle birbirinden tamamiyle ayrıJrnasının 
mümkün olmadığını da akıldan çıkarmamak gere
kir. Bir gaz; aynı zamanda hem gözleri yakabilir, 
hem aksırtarak solunum sistemini tahriş edebilir ve 
hem re boğucu et.ki gösterebilir. Bundan başka, 
hem cildi kabartan ve hem de gözü tahriş eden gaz-

lar da olabilir. 
a. Tahriş F.clici Gazlar 
Bu gruptaki gazlar; solunum yollarına etki ya· 

par, göz ve deride tahrişlere yol açarlar. Bu gazla. 
nn tesirleri çoğu zaman geç farkedilir. İlk belirtile· 
ri; öksürme, göz yaşamıast, burun akıntısı ve bu
nalma gfüi etkilerdir. Tahriş edici gazlara örnek 
olarak; amonyak (NH3), klor (Cl2), halogenler 
(hidroklorik asit (HCI), hidrojen tlorür (HF), fos· 
gen (COC12)), kükürt dioksid (S02), triklorik fos· 
for (PC13), azot oksidler (N02 ve N20 4) ve benzol 
(C6H6) gösterilebilir. 

Bu sınıfa giren gazlardan birine maruz kalan ka
zazedeler; kaza ortamından derhal uzaklaştın/malı. 
sırtüstü yatırılmalı, rahat nefes alma/an sağlanma· 
1ı ve saf oksijen verilmelidir. Bu ilk yardımı müte· 
akip doktor desteği istenerek, taşınma esnasında 
hastanın sarsılmamasına dikkat edilmelidir. 

b. Boğucu Gazlar 
İsminden de anlaşıldığı üzere, tenefüs yoluyla 

vücuda girerek akciğerleri tahrip eden, hava kese
ciklerini yırtan ve tenefüs etmeyi önleyerek boğma 
et.kisi gösteren gazlardır. Nefes alma esnasında ke· 
seciklere kadar giden havanın içersindeki oksijen 
akciğerlerdeki keseciklerin duvarlarına kadar gelen 
kirli kanın temizlenmesini sağlar. Bu keseciklerin 
içini kaplayan ince zardan havanın oksijeni kana 
geçerken kirli kandaki karbonik asit de yine bu zar. 
dan geçerek kesciklere, oradan da nefes verme es· 
nasında dışarı atılır. Boğucu gazlar tenefüs edilin· 
ce; bu kesecikler zehirli gazla dolar, keseciklerin 
zannı tahriş ederek inceltir ve bu şekilde incelmi\ 
zardan kanın su kısmı keseciklerin içine sızmayaı 
başlar. Havanın oksijen bırakma alanı gittikçe da· 
ral ır ve keseler doldukça vücuda oksijen giremez; 
vücuttan karbonik asidi alarak temizlenmeye gelea 
kan temizlenemeden oksijensiz olarak tekrar vücu· 
da gider. 

Hava keseciklerinin kanın suyu ile dolmasına 

akciğer ödemi denir. Aciğer ödemi fazlalaştıkça in· 
san nefes alamamaya ve sanki boğazı sıkılıyormuı, 
gibi, havasızlıktan boğulmaya başlar. Boğucu gaz. 
Jarla etkilenenlerin yüzü ya kül rengi gibi olur. k 
böyleleri süratle ölür, ya da mosmor olur, ki bu ok· 
sijen alamayan siyah kanın kırmızı kan haline ge, 
çemediğini gösterir. 

Boğucu gazlar da; tahriş eden ve etmeyen boğu· 
cu gazlar olmak üzere ikiye ayrılırlar. Tahriş ede~ 
boğucu gazlardan en önemlisi (Cl2) klordür. Tahrij 
etmeyen boğucu gazlardan en önemlisi ise (COCl2J 

fosgendir. Boğucu gazların tahriş eden ve etmeyeı: 
türlerinin hepsinin terkibinde klor vardır. Bunlara 
hepsi de renksiz sıvı halindedir ve hepsinin kendi· 
ne özgü kokulan vardır. Klor ve fosgenden başka 
karbon monoksid (CO), karbon dioksid (C02). 
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amonyak (NH3), metan (CH4), etan (C2H6), hel
yum (He), anilin ve hidrojen siyanür (HCN) de bo
ğucu gazlar arasında gösterilebilir. 
Boğucu gazların bulunduğu ortam derhal hava

landınlmalı, bu ortama maruz kalan kazazedeler 
bir an önce bu mekanlardan çıkarılmalı ve oksijen 
verilmelidir. Bu şahıslan yatumalı ve rahat nefes 
almaları için elbiselerinin kol ve yaka kısımlan 
gevşetilmeli, yaşam beliıtileri görülmeyen kazaze
deleri tekrar hayata döndürebilmek için ağızdan 
ağıza, ya da burundan suni tenefüs yaptırılmalıdır. 
Kazazedenin vücut sıcaklığını aynı seviyede tuta
bilmek için üstü örtülerek sıcak tutulması sağlan
malı ve bir an önce hastaneye kaldın/malıdır. 

c. Yakıcı Gazlar 
Cildi kabartan ve yakan bu gazların hepsi de 

normal şaıtlarda sıvı haldedirler. Yakıcı gazlar ku
maştan, köseleden, hatta lastikten bile geçerler. 
Bazen gaz haline geçtikleri zaman tenefüs edildik
lerinde solunum yollarını da yakarak yaralar açaı·
laı-. Sıvı halinde bulundukları müddetçe bunlara 
karşı korunmak çok güçtür. Sıvı halde iken cilde 
temas ettikten bir süre sonra kaşıntı başlar, kaşınan 
bölge iltihaplanır ve yaraya dönüşür. Genellikle bu 
açık yaraların mikrop kapma ihtimali fazla oldu
ğundan hastaların tedavisi uzun süre alır. 

Yakıcı gazların en önemlileri; iperit, levizit ve 
dik'tir, ancak yangın mahalinde, yanma ürünleri 
arasında ve duman gazlan içerisinde buJıınmazlar. 
Bunlar kimyasal/biyolojik savaşta kullanılmakta 
olup burada sadece konuyu tamamlamak sadedin
de ifade edilmiştir. 

d. Öldüıiicü Gazlar 
Solunum esnasında hiç bir uzvu tahriş etmeden 

vücuda giren, en yüksek konsantrasyonlarda bile 
kendisini belli etmeyen ve aniden ölüm getiren bu 
gazlar iki türlü etki gösterirler; ya sinirleri tahrip 
ederler, veya kanı zehirlerler. 

Sinirleri tahrip etme kabiliyeti özellikle beyinde
ki tenefüs merkezi üzeıindedir. Tenefüs merkezini 
uyuştururlar, bu uyuşukluk dolayısıyla akciğerler 

işlevini yitirir, bu konuma gelen canlılar hareket 
edemezler ve ani olarak ölürler. 

Kanı zehirleyen gazlar ise; kanın terkibini boz
duklaıından bunları tenefüs edenlerde başağrısı, 
bulantı, kuvvetten düşme ve halsizlik gibi beliıtiler 
ortaya çıkar, derin bir uyuşukluk ve şuursuzluk dö
nemini müteakip uykuya dalarlar ve bir daha uya
namazlar. 

Sinir zehiri etkisi gösterenlerin başında hidrojen 
siyanür (HCN), kan zehiri olanların başında ise 
karbon monoksid (CO) gelmektedir. Bunlardan 
başka; asetilen (C2H2), karbon sülfür (CS2) ve eti
len (C2H4) de merkezi sinir sistemini baskı altına 
alan, bilinçsizliğe yol açan tehlikeli gazlardanclır. 

Bu tip gazlara maruzkalan şahıslar bulundukları 

ortamdan derhal çıkaıtılmab ve yere yatırılarak el
biseleıi gevşetilmeli ve hastanın bol ve temiz hava 
alması sağlanmalıdır. Bu yapılamıyorsa, o taktirde 
solunum cihaz/an ile saf oksijen verilerek tedaviye 
çalışılmalıdır. Bu şekilde tedavi edilen hastalar 
üzerlerinde bu gazlar hiç iz bırakmadan geçerler. 
Şüpheli konumlarda da her zaman tenefüs cihazla
rı kııllanılmalıdır. 

4. Zehirli Gaz örnekleri 
Amonyak 
Renksiz ve ısırıcı kokan bir gazdır. NH3, nitrik 

asit (HN03) üretiminde, gübre sanayiinde ve iyi 
ısıl özelliklere sahip olması sebebiyle büyük soğuk 
depoculukta, buz üretiminde, buz pateni sahaların
da ve donmuş paketleme uygulamalaıında soğut

ucu gaz olarak kullanılır. 
Amonyak, organik maddelerin çi.irümesinde gö

rülür ve lağım gazlarının bir parçasıdır. Azotlu 
malzemelerin yanması sonucu oıtaya çıkan NH3 
gazı da zehirleyicidir. Tehlike sının 25 ppm yada 
18 mg!m3 olan NH3 'ün hafif zehirlenmeleri geçici
dir. Bununla birlikte, yüz kızaıık:lığma ve nabız 
yükselmesine yol açar, 1700 ppm yoğunlukta ya
rım saat teneffüs edildiğinde ölüm tehlikesi vardır. 

NH3 'ün buharı püskürtme su ile imha edilmelidir, 
tesirinden soma vücut bol su veya sirke suyu ile te
mizlenmeli, sirke buhan solunmalıdJI. 

Hidroklorik Asit 
İnşaatlarda, kablo ve mobilyada kullanılan 

PVC'nin oıtam sıcaklığı 400°C'yi geçtiği zaman 
içindeki klorun tamamı HCJ olarak ortaya çıkar. 
Zehirlilik tehlike sının 5 ppm yada 7 mglm3 olan 
HCl, CO'ten 10 kat daha zehirleyicidir. Aynca, 
HCl gazı 2000 ppm olduğunda kısa süre teneffüs 
edilse dahi çok tehlikeli olmaktadır. 

Kükürt dioksit 
Bütün kükürt içeren malzemelerin, özellikle ka

uçuk kökenli malzemelerin yanmasıyla S02 ortaya 
çıkar. Tehlike sınırı 5 ppm yada 13 mglm3olan 
S02'nin oıtam havasındaki miktarı 500 ppm'e 
ulaştığında yaıım saat ile bir saat arasında teneffüs 
edilirse ölüm tehlikesi söz konusudur. 

Benzol 
Taşkömüıü ziftinin destilasyonundan elde edi

len, kolay hareket edebilen, su renginde bir sıvıdır. 
Buharı havadan daha ağırdır. Benzinden 60 kat da
ha zehirlidir. Deri tarafından emilebilir. Bu neden
le benzol veya benzol karışımı sıvılarda el yıkan
mamalıdrr. Benzol C6H6 kaynaklı zehirlenme, de
ride tahriş ve baygınlık vaziyeti ile belli olur. Tesi
rini çok geç gösterebilir. 

Klor 
Klor Cl2 , havadan daha ağır, san-yeşil renginde 

ve kendine has kokusu olan bir gazdır, basınçlan
dırma ve soğutma yolu ile çok kolay ve yeşilimsi 
san bir sıvıya dönüştürülebilir, genel olarak üst so-
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lunum yollarını tahriş edici bir gaz olmasına rağ
men gözde de tahriş etkisi yapar. 100 ppm konsant
rasyonunda bu gaz solunduğu zaman solunum yol
larının yukarı kısım larında tahriş belirtileri göıii
lür, sonra boğulma hissi duyulur. Daha yüksek do-
1'.ajlarda sinir sistemini felce uğratır ve şiddetli ök
süıiik, nefes darlığı ve süratli ölümlere sebep olur. 
Ayrıca, deriyi tahriş ederek su toplamasına yol 
açar. 

Klor CJ2 , hemen tesir edebilen. bekleme süresi 
olmayan bir gazdn· ve piisküıtme suyla indirgene
bilir. Klorla zeb.irlenmiş kişilerin klor bulaşmış el
biseleri derhal çıkartılmalı, su ve alkol buhan içe 
çekilmeli ve gözler su ile yıkanmalıdır. 

Fosgen 
Çok kullanılan polivinilklorürün (PVC) yanma

sıyla ortaya çıkan fosgen ve hidroklorik asit (HCI) 
gazları , karbon monoksit (CO)'ten daha zehirlidir. 
Fosgen, kolaylıkla gaz haline geçen, renksiz bir sı
vıdır. Taze mısır püskülü, çürük saman yada ham 
elma gibi kokar. 

Fosgen, boğucu gazların en şiddetlisidir . Zehir
leyici tehlike sının o.ı ppm olan fosgen, zehirleyi
ci tehlike sının 50 ppm olan karbon monoksitten 
500 kat daha zehirleyicidir. Düşük konsantrasyon
larda olduğu zaman varbğını hiç belli etmez. Kişi 
uzun müddet bu gaZı hiçbir şeyin farkına varmadan 
solur. Yüksek konsantrasyonlarda olduğu zaman 
yaptığı tahriş; biraz gözleri ve boğaz ı yakma, göz
lerden yaş getiıme ve hafif öksüıtmeden ibarettir. 
Fakat, kısa bir süre sonra asıl toksik etkisi olan 
boğma tesiri göıiilür. 

Karbon dioksit 
Karbonun tam yanmasından yada kirecin asit ile 

yakılmasından C02 meydana gelir. Hafif ekşimsi 
kokan, renksiz ve yanıcı olmayan bir gazdır. Şarap 
mahzen lerinde, soğutucularda, söndürücülerde ve 
haşerelerle mücadelede kullanılır. Bir çok madde 
ile reaksiyona girmez. Elektriği iletmez. 

Karbon dioksid C0 2 'nin fizyolojik etkileıi; ne
fes alma hızındaki artış, kanın pH'sındaki düşüş ve 
metabolik asidoz (kanın asitli hale gelmesi) oluşu
mudur. Normal atmosferik koşullarda 300 ppm 
(%0,03) oranında var olan C02 gazı, hava içinde 
%8 oranında bulunursa boğucu etki gösterir ve ye
terli oksijen olsa bile zarar verir. Havada %12 
oranında yer aldığı taktirde solunum sisteminin 
paralizisi sonucu bir kaç dakikada ölüme sebep 
olabilmektedir. 

Azot oksitler 
Azot oksitlerin en tehlikelileıi azot dioksit 

(N02) ve azot tetraoksit (N20 4)'tir. Azot oksit
ler, nitrik asit (HN03)'in organik maddelerle ve
ya metalle temas etmesinden oluşur. Aynca, 
awt oksitler küçük ve kapalı yerlerde elektrik 
veya oksijen kaynagı ile çalışıldığı z.aman oluşa-

bilir. Azot oksitler genellikle selülozun, patlayıcı 
maddclcıin ve azot gübrelerinin alevsiz parçalan
masında ortaya çıkarlar. 

N02• san ile kırmızı ve kahverengi arasında de
ğişebilen gaz bulutu olarak görülür. Azot oksitler 
bazen kan zehirlenmelerine yol açar. Asit tesirleri 
ile solunum organlarını tahriş ederler. Bu gazların 
ilk tesirleri; baş ağrısı, kusma ve kasılmadrr. Bun
ları akciğer ödemi ve ölüm takip eder. 

N02 ve N20 4'e ilaveten selüloittc rastlanan azot 
monoksit (NO) ise oyuncak fabrikası ve sinema 
gösteri kabinlerinde çıkan yangınlarda çok tehlike
li olabilir. 

Azot buharlarının iki fizyolojik zararı vardır. Bi
rincisi ; akciğer mukozasına temas edince nitrik asit 
(HN03) içerdikleıinden soluma güçlüğü, ardından 
mukozada ödeme neden ol malarıdır. ikincisi ise; 
kandaki hemoglobini metaglobine çevirmeleridir. 
Meteglobin ise oksijen sabitleyen bir pigmenttir. 
Bu iki etmenden dolayı insan boğularak ölür. 

Hidrojen Siyanür 
CO'ten beş misli daha zehireyici olan hidrojen 

siyanür azotlu maddelerin yüksek sıcaklıkta kar
bonla birleşmesinden meydana gelir. HCN. acıba
dem kokulu, renksiz bir sıvıdır. Yün. deri, poliüre
tan, poliarnid gibi günlük yaşamımızda sıkça karşı
laşılan mobilyalarda kullanılan birçok maddenin 
yanma gazlannda hidrojen siyanür veya siyanojen 
gazlarına rastlanır . Halılardaki yün ve naylon da 
azot içerdiğinden HCN gazı çıkarır. Dokuların ok
sijeni kullanmasını önleyen HCN'ün zehirlilik teh
like sının 10 ppm yada 11 mglm3'tür. Hidrojen si
yanür miktarı 1 m3 havada 300 mg'ı bulduğu tak
dirde ortamdaki canlıları hıLla öldüıür. 

Çizelge 2'de çeşitli malzemelerin l kg'lannın 
yanması sonucu neşredilen hidrojen siyanür gazı
nın tahmini kütleleri ve hacimleri verilmiştir. Şunu 
da unutmamak gerekir ki, yangın esnasında mevcut 
şaıtlardaki değişiklik bu verileri değiştirir. Aynca, 
yangın mahalinde çizelgedeki malzemeler l kg'
dan daha büyük miktarlarda bulunabileceğinden bu 
rakamlar hızla aşılır. 

Karbon monoksit 
Yanma gazlarının en bilineni olan CO, organik 

maddelerin tam yanmamaları halinde ortaya çtkar. 

Çizelge 2. Çeşitl i malzemelerin. yanması sonucu, neşre-
ttikleri HCN miktarları[ 1 ,2] 

Malzeme Hidrojen Siyanür 

kg 20 °C'de m 3 300 °C'de m3 
Selüloz (pamuk) -- -- --
Yün 0.12 0.10 0.19 
Na) ton 0.11 0.09 0.18 
Akrilik elyaf 0.26 0.21 0.42 
Poliüretan köpük 0.35 0.28 0.56 
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Çizelge 3. Çeşitli malzemelerin, yanması sonucu, neşr- şartlardaki değişiklik bu veıileri değiştirir. Ayrı
ca, yangın mahalinde çizelgedeki malzemeler 1 
kg'dan daha büyük miktarlarda bulunabileceğin

den bu rakamlar hızla aşılır. 

enikleri Karbon monoksit miktarları[ 1.2] 

Malzeme Hidrojen Siyanür 

kg 20 °C'de m3 300 °C'de m3 
Selüloz (pamuk) 0.50 0.40 0.80 
Yün 0.23 0.18 0.37 
Naylon 0.44 0.35 0.70 
Akrilik elyaf 0.30 0.24 0.47 
Poliüretan köpük 0.55 0.44 0.88 

Saf durumunda tatsız, renksiz, kokusuz, havadan 
daha hafif, toksik bir gazdır. Selülozun alevsiz 
yanmasında çok miktarda CO gazı çıkar. Kimyasal 
boğucu bir etkiye sahiptir. Ağız içi ve solunum 
yolları gibi yumuşak dokulardan doğrudan kana 
geçebilir. CO, dolaşım sistemi üzerinde bilhassa, 
kapilcr damar cidarlarında dejencraktif etki yapa
rak permeabiliteyi bozar, böylece kanamalara ve 
şiddetli ödemlere neden olur. CO, aslında bir kan 
zehiridir. CO. kandaki hemoglobin ile oksijene na
ı.aran 200 kattan fazla birleşme kabiliyetine sahip
tir. Bu özelliğinden dolayı, havada CO bulunduğu 
ıakdirde[4,5]: 

co + 02Hb H COHb + 02 
şeklinde tersinir reaksiyona göre (02Hb) oksihe
moglobindeki oksijenin yerini alarak (COHb) kar
boksiheınoglobin meydana getirir ve dokulara ok
sijen naklini önler. Dolayısıyla, dokular yeterince 
oksijen alamayınca kişi oksijensizlikten ölür. Kar
bon moııoksitin hemoglobinle birleşmesi 113 ora
nında olursa zehirlenme olayı meydana gelir, 213 
oranında birleşirse ölüm muhakkaktır. Diğer taraf
tan, 3/3 birleşme anında kişi zaten ölmüş olduğun
dan CO hiçbir zaman hemoglobinin 3/3'üyle bir
leşmez[4.5]. 

Zehirlenmenin şiddeti havadaki CO konsantras
yonuna ve kişinin solunum süresine göre değişir. 
Diğer taraftan, CO yoluyla zehirlenmenin hızı in
sandan insana da farklılık gösterir. Yaş, sağlık du
ıumu. sigara alışkanlığı vb. etkiler bu hızı etkile
mektedir. Buna göre, havada o/ciJ.7 CO miktan; 
dinlenmekte olan bir kişiyi 5 saatte, yürüyen bir ki
şiyi 2~ saatte, çalışan bir kişiyi ise 40 dakılcada öl
dürmektedir. Zaten, Adli tıp kaynaklarında da 
o/c0.7 CO ortammda hareket halindeki bir insanın 
yaşama süresi 40 dakika olarak beliıtilmiştir[4,.5]. 

CO, yaşayan kişilerin vacudundan yavaş yavaş 
kaybolur. Bu kaybolma alman oksijen miktarı ile 
doğru orantılıdır. Özellikle kazaya uğrayan kişiye 
saf oksijen verilecek olursa vücuttan karbon mo
ııoksitin atılması daha hızlanır. 

Çizelge 3 'de çeşitli malzemelerin 1 kg'lannın 
yanması sonucu neşreclilen karbon monoksitin tah
mini kütleleri ve hacimleri verilmiştir. Şunu da 
unutmamak gerekir ki yangın esnasında mevcut 

Karbon sülfür 
Suni ipek ve yün sanayiinde kullanılmasının 

yanıs1ra karışım maddesi olarak ve de haşereler
le mücadelede kullanılır. Karbon sülfür CS2 
renksiz veya sarımtırak renkte, çürümüş turp gi
bi kokan bir sıvıdır. Buharı havadan daha ağır

dır. CS2 bir sinir zehiridir ve baş ağrısı, şuur bo-
zukluğu, baygınlık ve solunum felcinin yanı su-a 

ölüme de sebep olur. 

5 Soouç 
İnsanlar yangınlarda hayatlarını kaybederler. Bu 

hem sivil halk için, hem de itfaiyeciler için böyle
dir. Sivil halk kaza eseıi böyle bir ortamla karşıkar
şıya kalır, kendi hatası vardır veya yoktur, ancak 
itfaiyeciler ise kendi iradeleriyle, meslekleri icabı 
yüklendikleri sorumluluklar çerçevesinde, risk al
maları gerektiğinden. tedbir alarak böyle ortamlara 
girerler. 

Siviller yaşamlarında belki bir, belki iki defa 
böyle ortamlarla karşılaşırken, İtfaiyeciler günde 
bir kaç defa karşıkarşıya kalabilirler. O halde bil
hassa itfaiyeciler içerisinde bulundukları tehlikenin 
sınırın ı ve şartların tüm boyutlarını çok iyi bilmek 
ve ona göre gerekli tedbirleri alarak, yaşamlarım 
tehJikeye atmadan, gerektiğinde riske girmekten de 
kaçınmadan can ve mal kurtaıma mücadelesi vere
ceklerdir. 

Bilhassa İtfaiyecilerin ve yangınla maşgul olan
ların yanma ürünü olan ve yangın mahalinde her an 
karşıkarşıya bulundukları Lehirli gazlan çok iyi 
bilmesi gerekmektedir. Bir savaşta düşman saf
larına girerek istihbarat toplamak ne kadar önemli 
ise, meslekleri yangınla savaş olan itfaiyeciler için 
de burada verilen bilgiler o kadar önemlidir. 
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İTFAİYELERİMİZ 

SAMSUN İ'IFAİYE TEŞKİLATI 
(ULU ÖNDER ATATÜRK'ÜN KURTULUŞ SAVAŞINI 

BAŞLATIIÖI ŞEHİR) 

Hasan İNCE 
Samsun İtfaiye Müdüıii 

S
amsun İtfaiyesinin ku
ruluşu: Samsun' da İt
faiye Teşkilatı kurul-

madan önce tulumbacılar bu 

İtfaiye Teşkilatımız (j() memur personel, 
1 O arazöz, 1 hidrolikli meıdiven, 1 pikap, 
1 klavuz, 10 motopomp, 6 dinamo, 4 
~gıçpompa,2~amaçadın, 6m~ 

tüplü maske ve 15 adet yangına yaldaşma 
elbisesiyle hizmet vermektedir. 

görevi sürdürmekteymişler, 
ancak daha sonra 1925 yılında 
Adil ALKUŞ adında bir bü
yüğümüz Samsun' a gelerek 
Itfaiye Teşkilatını kurmuş. Bu 
görevi 1952 yılına kadar As
keri bir disiplin içerisinde de
vam ettiımiş. 

Samsun Karadeniz Bölgesj-

nin en büyük şehirlerinden bi
risi olmasına rağmen yılda or
talama 400-500 yangın olayı 
meydana gelmektedir. Bunun 
nedeni de ahşap binaların yer
lerini betonarma binaların al
masından dolayıdır. 
Şehrimizde yapılaşmanın 

ve sanayileşmenin hızla büyü-
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mesi nedeniyle yangın riski 
çok olan Atakum ve Sanayi 
Bölgelerine Gruplar kuıulma
sı için Belediye Başkanımız 
Sayın Yusuf Ziya Yılmaz'ın 
da desteğini almış durumda
yız bu projeler gerçekleştiğin
de yangına ulaşma ve yangına 
müdahale daha k1sa zamanda 
olacak ve can-mal kaybı en 
aza inecektir. 

İtfaiye Teşkilatımız 60 me
mur personel, J O arazöz, 1 
hidrolikli merdiven, l pikap, 
l klavuz, 10 motopomp, 6 di-

namo, 4 dalgıç pompa, 2 atla
ma çadırı, 6 hava tüplü maske 
ve 15 adet yangına yaklaşma 
elbisesiyle hizmet vermekte
dir. 

Personelin bilgi ve becerile
rini arttırmak için her gün 1 
saat nazari, 1 saat tatbiki ders 
verilmekte. Bunun yanısıra 
okullar ve resmi kuruluşlarda 
yangın tatbikatları yapılarak 
öğrenci ve vatandaşların yan
gın bilgilerini artırmak. Yük
sek binaların yangın merdi
venleri, yeni açılan iş yerleri-

nin yangın ve patlamalara 
karşı alınması gereken tedbir
leri yerinde görerek, yangın 
güvenliği açısından tedbirleri 
aldırmak. 
. Sonuç olarak yurdumuzda 
itfaiye Teşkilatlarının bir sis
tem içerisinde çalışması. 
Buna örnek olarak Itfaiye 
Teşkilleri Birliğinin kurul
ması. Bu birliğin kurulması 
biz itfaiyecilerin umut ışığı 
olduğu kanaatindeyim. 

Tüm itfaiyecilere yangınsız 
günler diler saygılar sunarım. 

Yqınla Savaşta En Güçlü Kunıluş 

... 
itfaiye Vakfı 

iktisadi işletmesi 

Yangın Algılama Sistemleri 
Yangın Söndürme Sistemleri 
Bütün Yangın Ekipmanları 
Yangın Güvenlik ve Danışmanlık 

Kıztaşı Cad. Dolap Sok. No:9/2 FATIH-İST. Tel: 0212 635 81 64-65-66 e-mail: ivak@ivak.org.tr 
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.@) 

İtfaiyelerimizin kıuııluşımun 285. yılı dolayısıy{a 27 ~ 
Eylül-1 Ekim 1999 tarihleri arasında kutlanan itfaiye ~ 
Haftası bu yıl 7.4 büyiiklüğündeki 17 Ağustos depre- ~ 
minde binlerce vatandaşımızın hayatını kaybetmiş olması ~ 
dolayısıyla çok sade bir şekilde kııthmdı. ~ 

-~~-,------ Genelde cadde ve sokaklara asılan yangma karşı ~ 
halkıınJZJ uyarıcı. pankartlar ve dağıtılan broşürler dış111da ~ 
etkinlik olarak istanbul Büyükşehiı· Belediyesinin kabul ~ 
salonunda yapılan "17 Ağustos Mannara Depremi ve ~ 

liJWJWaıılil"'Jııl~M~~~ Eıtf?Si'. konulu bif panel düzenJ.endi. ~ 
. .. lst. B.ŞBel. itfaiye Da.ife Başkanı Sayın Sabri Yalın ~ 

~ yönetiminde panelist olarak I.T.U. öğretim _üyesi Prof Dr. Ahmet Ercan, lst. B.Ş.Bel .. Personel ve Eğitim ~ 
~ Daire BaşkJ!-111 Hüseyin Gülsün. Istanbul n Siv_il Savunma Müdürü Abdullah Gül. lst. B.Ş.Bel. Deprem ~ 
~ ve Zemin Inceleme Müdürü Mahmut Baş ve IGDAŞ Gene/ Miid. Yaıd. Fatih Dönmez katıldı.lar. ~ 
~ Prof Dr. Ahmet Ercan, Deprerruerin Oluşumu ve Marmara Depreminin Teknik YönJ.erini açıklayan ~ 
~ konuşmasında İstanbul halkmın deprerrueı-Je yaşamaya hazırlıklı olınası gerektiğini ifade etti ve deprem- ~ 
~ lere_ karşı ~ıması gereken önJ.errueri açıkladı. ~ 
~ Istanbul n Sivil Savunma Müdürü Abdullah Gül ise, Sivil Savunma Teşkilatlarının teçhizat ~ 
~ bakımından bu denli depremlere müdahale edecek teknik donaııundan yoksım olduğımıı ve görevinin de ~ 
~ bu olmadığım ona rağmen ellerinden gelen tüm gayretleri gösterdiklerini ifade etti. ~ 
~ B.Ş.Bel. Personel ve Eğitim Daire Başkam Hüseyin Gülsün ise, depremin oluşumundan itibaren ~ 
~ İst.B.Ş.Bel. 'nin depremde aktif rol aldığım ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarmı karşılamak için belediye ~ 
~ ve .bağlı kwulıışlann seferber edildiğini ifade _etti. ~ 
~ IGDAŞ Gen. Müd. Yard. Fatih Dönmez, iGDAŞ'm Kobe yangımm çok iyi incelediği ve bu konuda ~ 

· gerekli önJ.emleri aldığı için bu kadar büyük bir @ 
@)~@) mı .. depremde hiçbir doğa/gaz yangını olmadığım ~ 
~ Balkan Ulkeleıi İtfaiyeciler Federasyonunun ku- ~ vurguladı. ~ 
~ rulınası için 19.06.1999 tarihine 3. kez biraraya ge- ~~===============~ 
~ len Tüıkiye. Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ır.;ıı==:==.!=.====.===:==.!=.====.===:==.!=.====.==== 
~ ve Romanya İtfaiye iist düzey yetkilileri ile toplantı 71 
~ Bulgaristaıı'm Filibe kendinde yapıldı. ~ .. 
~ . Bu yapılan çalışmalar sonunda Balkan Ülkeleıi ~ 
~ ltfaiyecileıi bölgede meydaı1a gelebilecek olağaniis- ~ 
~ tü yangın ve afeder esnasında birbirlerine yardımcı ~ 
~ olacaklar. Bölge İtfaiyecileri aı-asında İtfa.iye oyun- ~ 
~ Jarı müsabakaları düzenlenecek. ~ 
@)~@) 

@)~@) 

Büyükşehir _!3elediye Başkanı Sn. ~ 
~ Ali Müfit GURTUNA 17 Ağustos ~ 
~ Depr~minde C?lağanüstü başaı·ı göste- ~ 
~ ren Istanbul itfaiyesine teşekkür ama- ~ 
~ cı ile teşkilatı temsilen Itfaiye Daire ~ 
~ Başkam Sabn YALIN ve Şııbe mü- ~ 
~ dürlerine birer teşekkür plaketi verdi. ~ 
~ 27.09.1999 ~ 

@)~@) 
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@l~Ifil 

~ İtfaiyeciler Birliği Tiirkiyedeki Yangın ve Doğal ~ 
~ ~fetleı-cJ_en .. korunma. ~onusunda yapılması gereken ~ 
~ ışlerle ılgilı, ~eplerım Cumhıufaşkanımız Sn. Sü- ~ 
~ leyman DEMIREL'e 22.09.1999 tarihinde sur:ıdular. ~ 
~ Sn. Cumhurbaşka111 17 Ağustos depreminde ltfaiye- l§l 
~ cilerimiz cansiperane çalışma/an dolayısıyla teşek- ~ 
~ kür etti bu konularla ilgili kurumlara dileklerimizi ~ 
~ ileteceğini belirtti. . l§l 
@]~ifil 

§~ifil 

~ 10-12 Kasım 1999 tarihleri arasında ~ 
l§l Ankara-Altmpark Fuar merkezinde dü- l§l 
~ zenlenecek olan ?mergency Türkiye 99 ~ 
~ fw"af esnasında TIB t:arafından Türkiyede- ~ 
~ ki itfaiyecilere .. Yangm ve Doğal Afetler- ~ 
~ de Kurum ve Kuruluşlamı yapması gere- ~ 
~ ken kısa ve uzun vadeli çalışmalan" ko- ~ 
~ nulu semJX?Zf'l!m düzenleniyo~:· Bu seı~.- ~ 
~ pozyuma ılgıli Devlet ve Ozel Sektor ~ 
l§l kw11luşlan. katılıyor. ~ 

§~ifil 

@)~@) 

@ İtfaiyeciler Birliği Yönetim K_ıırulu @ 
gı Maımara Bölge toplantısı. Bursa-Inegöl gı 
~ ilçesi Oylat dinlerune tesislerinde 8-1 O ~ 
~ Ekim 1999 taı-ihleıj arasmda yapıldı. ~ 
~@) 

@)~@] 

~ T.C Dışişleri Bakanlığı, Chicago ~ 
~ Başkonsoloslıığımun . delaletiyle . ülke- ~ 
~ mize gelen Chicago itfaiyesi. Acil Ser- ~ 
~ vis Müdür Ym·dımcısı Dr. Donald ~ 
~ Walsh ve eşi Mrs. Margaret M. Mcdez- ~ 
~ mod Wa.lsh 17 Ağustos depremi sonra- ~ 
~ sında yapılan çalışmaları yerinde gör- ~ 
~ mek, Birleşmiş Milletlerin ilgili depaıt- ~ 
~ mam ve NFPA 'e bilgi vermek ü~eıe 5- ~ 
~ ~ Ekim 1999 t1ırihleri arasmda Jstanbul ~ 
~ itfaiye Daiıe Başkanı ve Tüık Itfaiyeci- ~ 
~ Jer Bidiği Genel Başkanı Sabıi YA- ~ 
~ LIN'la birlikte deprem bölgesinde ince- ~ 
~ Jemelerde bulundular. Bu esnada bölge- l§l 
~ deki kentlerin mülki ve mahalli idareci- ~ 

]erle görüşmeler gerçekleştirildi. Bay ~ 
ve bayan Walsh incelemeleri esnasında ~ 

~ dewemin boyutunun inmıılmaz olduğu- ~ 
~ nu. bunu resim ve video görüntüleriyle ~ 
~ Ameıikan halkına aktm·ıp bundan soma ~ 
~ da gerekli yardımlarm devam etmesine ~ 
~ katkıda bulunmak istediklerini ifa_de et- ~ 
~ tiler. Dr. Walslı bu gibi afetleıte itfaiye- ~ 
~ cilere büyük görev düştüğünü ve itfa- ~ 
~ iyecilerin görevinin de . son derece zor ~ 

~ ~ olduğunu belirterek Itfaiye teşkilat- ~ 
~ lmının güçlendirilmesi ve desteklen- ~ 
~ mesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda ~ 
~ kendisinin de eğitim konusunda yar- ~ 
~ dımcı olmaya çalışacağını ifade etti. ~ 
@)~@) 
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Valilik açıkladı 

Yardımlar 
yerini 
bulacak 

Talihsizler! 
pepremzedelerin sığındıkları 
adırlar da yanıp kül oldu ... 

.:.ı 

itfaiye destek bekliyor 
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• 
ILKYARDIM 

AŞIRI SICAÖIN ETKİLERİ 
Yorucu hareketler süresince, vücudun koyu

verdiği ısı, kaslardan dolaşım yoluyla vücuda 
dağılır, böylece ısı artışına neden olur. Bunun 
üzerine, vücut derhal ısı yitirişinin tepkisini gös
terir. 

• Kılcal damarlarımız genişler, vücut yüzeyine 
daha fazla kan yayarlar, buharlaşma yoluyla 
daha fazla ısı kaybedilir. Çekilen kanın deriyle 
yayılmasıyla insan sıcaklık hisseder rengi kızarır. 

• Ter bezlerinden daha çok ter üretilir, bunlar 
buharlaştıkça, vücudumuz serinler. 

ISI KAYBI 
Bu sorun vücudun tuz ve su kaybetmesinden 

kaynaklanır. Genellikle şıcak ve nemli ortamlar
da çalışmaya alışmanuş olanlarda görülürse de, 
yaşlılarda güçsüzlüğe götütrebilen hastalıklara 
neden olabilir. Isı kaybı, ishal ve kusmaya götü
ren mide sorunları, sindirim aksaklıkları yapabi
lir. 

BELİRTİLERİ VE TANISI 
• Kazazede bitkin ve huzursuz olabilir. 
• Başağrısı, yorgunluk, baş dönmesi mide bu

lantısı olabilir. 
• Tuz kaybından dolayı, karında ve aşağı ek

lemlerde kramplar (adele) oluşabilir. 

• Solunum hızlanır, ciğerlerimizden daha çok 
ısı kaybolmaya başlar. 

Isı artışıyla iki durum görülebilir. Isı kaybı ve 
ısı çarpması. Isı kaybı geneJJikle sıcak ortamlar
da çalışanlarda etkisini gösterir. 

Isı çarpması, bayılma veya bilincin kaybol
ması. aşın ısı · ve "neme" maruz çalışanlarda, 

hava ceryam olmamasıyla kendini gösterir. 
Vücut ısısı 43°C'ne kadar çıkabilir (110°F). Bu 
durumda ilgili kişinin terleyememesi buna neden 
olmuştur. 

• Hastanın benzi soluk, cildi soğuk ve ıslak 
olabilir. 

• Solunum hızlandıkça nefes sathidir. 
• Nabız hızlı ve zayıftır. 
• Isı normal veya düşük olabilir. 
• Kazazede ani hareketlerinde bayılabilir. 

AMAÇ 
Hastayı serin ortama almak, kaybedilen sıvıla

rı telafi etmek, mineralleri tamamlamak. Tıbbi 
yardım sağlamaktır. 

TEDAVİSİ 1 Hastayı serin bir yere sııtüstii yatırınız. 

linci yerindeyse kendisine yudum yu-
um soğuk su veriniz. Vücudundan ter 
şalıyorsa, kramp hali varsa, ishal veya 

kusma durumu bahis mevzuu ise, yarım litre su
ya yarım çay kaşığı sofra tuzu karıştırıp bunu 
içiriniz. 

azazede bayılmışsa, solunum yolunu 
çınız, nefesini kontrol ediniz; icabında 

ABC yöntemiyle yaşan1a döndüıme ta
limleri yaptırınız, hastayı iyileşme konumuna 
alınız. 
4maı bir tıbbi yardun isteyiniz. 
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ISI ÇARPMASI VE YÜKSEK ATEŞ 

B 
u duıum çok yüksek ortamlarda, ya da 
çok yüksek sıcaklığı bulunan ortamlar
da ya da sıtma gibi ateşli hastalıklarda 

oluşur, vücut ısısının yükselmesine neden olur. 
Vücut kendi sıcaklığını terleme yolu ile kontrol 
edemediğinden oldukça aniden baş gösterebilir. 
Isı çarpmasına ya da yüksek ateşe maruz bulu
nanlar, derhal bir tıbbi yardım istemelidirler. 

BELİRTİLER VE TANILAR 
• Hasta baş <ıe,o-rısı, baş dönmesi ve yüksek 

ateşten şikayetçidir. 
• Rahatsızdır ve huzursuzdur. 
• Bilinç kaybı aniden ve çok derin olarak ken

dini gösterebilir. 
• Hastanın vücut ısısı 40 °C (104 °F) kadar 

yükselebilir. bu esnada cildinde ter olmayabilir. 
• Nabzı yüksek ve zorlayıcıdır, nefesi hınltılı 

olabilir. 

AMAÇ 
Hastanın vücut ısısını çabucak düşürüp, tıbbi 

yardım istemektir. 

TEDAVİ 

l
Hastayı serin bir yere alıp, giysilerini çı
karınız. 

~ilinci yerinde ise başına ve omuzlarına 
~uestek veıip bir yere yaslayımz. 

Eğer hasta bilincini yitirmiş ise solunum yolu
nu açıp, nefesini kontrol ediniz. ABC yöntemi 
ile hastayı yaşama döndürünüz, kendisini iyileş
me konumunda tutunuz. 

l
oğuğa, yağmura karşı . gerekli önlemi 
lıruz. Isı, 38 °C'nin altına düşünceye 

adar bir kaıton ya da aspiratörle ken-
disine serinlik temin edirıiz. 

4aı bir lıbbi yardım isteyiniz. 

Vücut ısısı hemen düşerse, üzerine kınu bir 
çarşaf örtüp kendisini havalandırabilen bir 
odaya yatırınız . 

Şayet ateşi tekrar çık.arsa, 3,4. maddedeki. 
talimleri yapınız, tedavilere başvurunuz. 

Kaynak 

İ.Jkyardım Elkitabı 
iiıkılap y Zk~ 
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