
Bu yıl Dünya genelinde 6,5 üzerinde 22 deprem olmuştur. Ülkemiz de deprem 
kuşağındadır ve her yıl farklı şiddetlerde birçok deprem yaşanmaktadır. Ancak 
ne yazık ki Dünyada görülen depremlerle kıyaslandığında Türkiye'de 
depremlerde daha çok sayıda bina yıkıldığı ve daha çok sayıda insan öldüğü 
görülmektedir. Ülkemiz en fazla can kaybı yaşanan ülkeler arasındadır. 
Konuyla ilgili istatistiklere bakıldığında anormallikler net bir şekilde 
görülmektedir. 

İzmir depreminde bölgede yıkılan 17 binada arama kurtarma çalışması 
yapılmaktadır. Arama kurtarma çalışmalarında farklı bölgelerden farklı 
kurumlardan 7.800 den fazla kişi çalışmaktadır. Hasar tespit çalışmalarını ise 
842 personel yürütmektedir. Alanda 3011 çadır kurumuştur ve 8.500 kişi bu 
çadırlarda kalmaktadır. 

Deprem gerçeğini acılarla yaşadığımız ülkemizde en büyük öncelik yıkımlar 
olmadan, canlar kaybedilmeden koruyucu önleyici tedbirler kapsamında etkin 
politikalar geliştirilmelidir. DEVA Partisi olarak bölgede yapmış olduğumuz 
tespitler, sorunlar ve ilgili çözüm önerilerimiz aşağıdaki gibidir; 

* Türkiye’de ‘Afet Yönetimi’ değil, ‘Kriz Yönetimi’ dir.  

Halbuki önemli olan ve can kaybını engelleyen doğal afet olmadan önce 
hazırlıklı olmaktır. Ülkemizde kurumsal ve sistemsel önemli sorunlar 
bulunmaktadır. Şu anda uygulanan afet olduktan sonrası çalışma ve 
desteklerdir. Afet yönetiminden bahsedilebilmesi için ise 4 aşama vardır: 

• Risk ve zarar azaltma 

• Hazırlık 

• Afet sonrası müdahale 

• İyileştirme  

İlk iki aşama olan afet olmadan önceki koruyucu önleyici ‘Risk- Zarar Azaltma’ 
ve ‘Hazırlık’ konularında ülkemizde önemli yetersizlikler olduğu görülmektedir. 
Afet olduktan sonraki çalışmalarda ise bir başarıdan bahsedilebilmektedir. Bu 
başarının en önemli sebebi ise deprem, sel gibi afetlerin ülkemizde çok sayıda 
yaşanmasıdır. Arama kurtarma ekipleri ile tıp uzmanlarının yoğun vaka 
tecrübe ederek bilgi ve becerilerini arttırmalarıdır.  

* Beklenen İstanbul Depremi ülkenin geleceğini etkileyebilecek 
boyuttadır. 

Türkiye’nin en büyük şehri olan, nüfus yoğunluğu kadar ekonomik ve sosyal 
etkisi ile de ülkenin kalbi sayılan İstanbul’da yaşanabilecek büyük bir deprem 



büyük bir risk oluşturmaktadır. ‘Afet Yönetimi’ bakış açısıyla yetki ve 
sorumlulukların koordinasyon içinde yönetilebileceği bir sistem 
oluşturulmalıdır. Merkezi ve yerel yönetimlerin, sivil toplum, özel sektör, 
akademik kuruluşlar, medya, sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde 
koruyucu önleyici çalışmaları yapabildiği, afet anı ve sonrasında da birlik 
içinde ancak yetki ve görev tanımları ile ne yapacaklarını bildikleri bir yönetim 
tesis edilmelidir. 

Arama kurtarma ekipleri sivil toplum gücünü de dahil ederek sayı ve nitelik 
olarak arttırılmalı, müdahale kapasite ve becerileri etkin, koordineli çalışmaya 
hazırlıklı ekipler oluşturulmalıdır. 

*Merkezi idare ve yerel yönetimlerin kopukluğu net bir şekilde 
görülmektedir.  

Yerel yönetimlerden gelen destekler en gerekli acil zamanda bile merkezi 
idare tarafından dikkate alınmamakta, yönetilememekte ve ortaya çıkacak 
fayda atıl kalmaktadır. Acil eylem planları ve yetki görev tanımları, afet olduğu 
andan itibaren kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak, bütünlük 
sağlayacak şekilde yapılmalıdır. Belediyelerin mutlaka belli sorumlulukları 
olmalı ancak sistem merkezi irade tarafından en etkin çalışmayı sağlayacak 
bütünsel ve sürdürülebilir bakış açısıyla kurgulanmalıdır. 

*Deprem Seferberliğine ihtiyaç vardır.  

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye genelinde 6,7 
milyon konut var. Bu binaların pek çoğunda kullanılmamasına yönelik uyarı 
olmasına rağmen insanların çaresizlik içinde riskli binalarda oturmaya devam 
ettiği görülmektedir. Bugüne kadar yapılan risk analizleri şaibeli ve 
güvenilmezdir. Konutların pek çoğunda yaşamak risklidir. Bu konutlarda 
yaşama izin verilmemeli, tahliye edilmeli, kentsel dönüşümün önünü tıkayan 
sebepler merkezi yönetimce giderilmeli, gereken destek sağlanmalı ve afet 
olmadan önce canlar kurtarılmalıdır. Kentsel dönüşümde kat maliklerinin 
itirazları, rant hevesleri ve engellemelerinin mevzuat düzenlemeleri ile önüne 
geçilmeli, kurallar ve yaptırımlar getirilmelidir. Risk analizleri yeniden 
yapılmalı, sıkıntılı ruhsatlar tespit edilmelidir. Denetimler hassasiyetle 
yapılmalı, uyulmayan durumlarda cezalar caydırıcı olmalıdır. Yetkili kişilerin 
çıkarlarını besleyecek mevzuat boşlukları giderilmeli, rüşvetin önüne 
geçilmelidir. Bina denetimleri özel işletmeler yerine devletin birimleri 
tarafından yapılmalı, bu raporlar doğrultusunda ruhsatlandırılma yapılmalıdır. 
Yeni yapılan ya da güçlendirilen binaların takibini kolaylaştıracak, sistemli 
çalışmaları destekleyecek ‘Bina Kimlik Kartı’ uygulaması getirilmelidir. 

* Hayat kurtaracak ekipler aynı zamanda risk de oluşturabilmektedir.  

Yardım için bölgeye gelen destek ve arama kurtarma ekipleri farklı 
bölgelerden, kurumlardan ve sivil toplum kuruluşlarından alana gelmiş 



bağımsız gruplardır. Birçok kişinin aynı enkaz üzerinde ne yapacağını 
bilmeden beklemesi faydadan çok zarar verebilmektedir. Depremlerde 5-6 
gün geçse de yaşam ihtimali olabilmektedir. İzmir depreminde de 65.saatte 
enkazdan kurtulan olmuştur. Bir canın bile çok kıymetli olduğu anlarda hız ve 
zaman kadar kurtarma çalışmaları ve doğru müdahale önem kazanmaktadır. 
Elbette birlikten güç doğar ancak tüm bu ekiplerin, koordinasyon içinde, tek 
bir merkezden komut alarak, plan ve düzen içinde yönetilmesi gerekmektedir. 
Alanda çalışmak isteyen gönüllülerin ehliyet alır gibi belli eğitimler sonrası 
yeterlilik sertifikası alması sağlanmalıdır. Kurtarma çalışmalarında ekiplerin 
yanı sıra makina ve ekipmanların da efektif kullanımı ve planlı çalışması da 
etkilidir.  

*Hasarlı binalarda aranan kişiler sadece o binada yaşayanlar 
olmayabilir. 

Hasarlı binalarda yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, binada oturan 
ailelerin kendi hanelerinde bulunan kişilerle ilgili teyidinin esas alınması 
oldukça hatalı bir uygulamadır. Binada yaşayanların dışında, binada bulunan iş 
yerleri ve dükkanlarda bulunan kişiler olabilmektedir. Yapılan kurtarma 
çalışmalarında enkazın son parçasına kadar yaşam ihtimalinin korunması çok 
önemlidir. 

* Deprem mi bina mı öldürdü? 

Bölgede yıkılan binaların ‘yığın' tabir edilen şekilde yıkılması, tuzla buz olması 
yaşam ihtimalini çok aza indirmiştir. Bu binaların daha önce riskli ve tehlikeli 
binalar olarak tespit edildiği ve uyarılmış olduğu görülmektedir. Bu bize 
uygulanan denetim ve müeyyidelerin de etkisiz olduğunu göstermektedir. Bazı 
binaların altında mağazaların olması ve kontrolsüz olarak kolon ve kirişlerin 
kaldırılmasının binanın yıkımına sebep olduğu görülmektedir. Deprem 
yönetmeliğine göre inşaatı yapan müteahhit malzeme ve yapım 
aşamalarından sorumludur ancak daha sonra yapılan tadilatlardan sorumlu 
değildir. Tadilatlardan denetleyici kamu yetkilileri kadar apartman oturan 
sakinler ve bölgede oturanlar da sorumludur.  

* Toplumda üç kişiden ikisi deprem anında ve sonrasında yapılması 
gerekenleri bilmiyor. 

Halkın yaşadığı panik ve çaresizlik yakın zamanda Aydın ve İzmir valiliklerinin 
yapmış olduğu deprem tatbikatlarının etkili olmadığını göstermiştir. Halkın 
tatbikata etkin olarak dahil edilmemesi, uygulamaların ağırlıklı olarak kamu 
kurumları ve okullarda planlanması gereken faydayı oluşturamamış, yapılan 
tatbikatlar göstermelik kalmıştır. Halbuki deprem riski ve korunma 
tedbirlerinin afet yönetiminin ilk basamakları gereği bilinmesi ve toplumun 
hazırlıklı olması gerekmektedir. Deprem riski ve korunma tedbirlerinin afet 
yönetiminin ilk basamakları gereği bilinmesi ve toplumun hazırlıklı olması 



gerekmektedir. Verilecek eğitimler, toplumu kapsayacak tatbikatlar ve erken 
yaşlardan itibaren eğitim sisteminde yapılacak düzenlemelerle seferberlik 
halinde toplumsal afet kültürü oluşturulmalıdır. Tatbikatlar hafta içi ve 
mesai saati dahilinde yapılmalı, toplumun genelini kapsamalı, mahalle bazlı ve 
bir senaryo ışığında yapılmalıdır.  

*’Deprem Toplanma Yerleri’ tabeladan ibaret, işlevsiz alanlar 

Toplumun büyük kesimi oturduğu ya da çalıştığı yerdeki Deprem Toplanma 
Yeri’ni, işlevini ve ulaştıktan sonra ne yapacağını bilmemektedir. Deprem 
toplanma yerlerinde herhangi bir alt yapı ve acil müdahale ekipmanı 
bulunmamaktadır. Hali hazırda uygulanan sistemde konuyla ilgili sistem, 
mevzuat, kural, yönlendirme, acil durum bölge sorumlusu bulunmamaktadır.  

Acil durumların en önemli ihtiyaçları tuvalet ve hijyendir. Toplanma 
bölgelerinde yerin altında oluşturulacak yaşam destek alanları deprem çantası 
gibi olmalı. Su depoları, hijyen, ilk yardım ve gıda malzemesi stokları ile bölge 
insanının kapasitesini karşılayabilecek, süreci destekleyecek gerekli tedbirler 
alınmalıdır. Bilgilendirme ve iletişim noktaları oluşturulmalıdır. 

*Günlerce çadırlarda yaşam sorunlar içeriyor. 

Evleri yıkılan ya da hasarlı olan aileler geceyi dışarıda geçirmektedir. Saatler 
sonra gelen ambulanslar, çözüm üretmesi gereken kamu görevlileri acil eylem 
planlarının olmadığını göstermektedir. Gece ısının düşmesi ile 
depremzedelerin ısınma ihtiyacı battaniye ve mont talepleri artmaktadır.  
Hasta, yaşlı, çocuklu, engelli ailelerine yapılması gereken müdahalelerdeki 
aksaklıklar hayati risk oluşturmaktadır. 

Deprem toplanma bölgelerine zemine prefabrik konut vida sistemleri hazırlığı 
yapılmalı, deprem anında hızla kurulum yapılabilmelidir. Ayrıca hasar tespit 
çalışmaları hızla yapılmalıdır. Hızlı hareket edilmeli, ekipler sistemli çalışmalı, 
acil durumlar öncelikli tutulmalıdır. Ağır hasarlı binaların yıkım süreçlerinin 
hızla başlatılmalı, orta ve az hasarlı binalara giriş izinlerinin ise kontrollü ve 
hızlı olarak verilmesi sağlanmalıdır. 

* Deprem anında yaşanan panik, yanlış ve hayati kararlara sebep 
olmaktadır. 

Deprem anında hızla alınacak kararlar ve yapılacaklar hayat kurtarabilir. 
Deprem olduğu an ve sonraki saatler yapılacak davranışlar, alınan tedbirler 
kurtulma şansını artırmaktadır. Ancak depreme hazırlıklı olmamak panik 
yaşanmasına sebep olmaktadır.  Deprem anında merdivene asansöre 
koşmamak, başı, gözleri, ağız ve burnu korumak gerekmektedir. Enkaz 
altında nefes sorunu yaşanması bir müddet sonra yardım istemek için sesin 
çıkmasını engellemektedir. Bu sebeple hanelerde ve işyerlerinde düdük, el 
feneri, ilk yardım setinin bilinen ve erişilebilir bir yerde olması, bazı telefon 



uygulamaları, telefonda düdük ve alarm sesinin bulunması, acil arama listesi 
oldukça önemli koruyucu tedbirler arasındadır. 

* Hanelerde ‘Yaşam Üçgeni Alanları’ ve ilk yardım ekipmanı yeri 
belirlenmelidir. 

Beton bloklar arasında yaşam üçgenleri oldukça önemli, bu alanlar varsa ses 
iletilebilmektedir. Ancak blok halinde yığılan binalarda ses iletimi ne yazık ki 
mümkün olamamakta, teknoloji kullanılamamaktadır. Kolon- kiriş altı, dolap, 
sandık gibi dayanıklı ev eşyaları bu yaşam alanlarını oluşturabilmektedir. 
Aileler gerekli bilgilendirme ve tatbikatlar sonrası evlerinde depremle ilgili 
planlama yapmalı, yaşam üçgenleri ve ilk yardım ekipmanı bulunan ‘Deprem 
Kiti’nin yerleri belirlemeli, aile dışarıda depreme yakalanmışsa buluşma yeri 
planlaması yapılmalıdır. 

* Afet sonrası gelen destekler sistemli dağıtılmamaktadır. 

Kayıt altına alınmadan, ihtiyaca yönelik dağıtılamayan, aksaklıklar yaşanan 
yardımlar dengeli desteğin sağlanmasının önüne geçmektedir. 

Kamu, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum iş birliği ile yapılan tüm 
destek ve yardımlar merkezi afet yönetimi tarafından kayıt altına alınmalı, 
etkin ve dengeli dağıtım yapılabilmesi sağlanmalıdır.   

* Korku ve travma doğru yönetilemiyor. 

Deprem sonrası oluşan panik, kayıplar, korku ve travmanın iyileştirilmesinde 
bölgedeki uzmanların koordinasyonsuzluğu, sistem ve kayıtların düzensiz ve 
eksik alınması, travmaları tetikleyecek görüntülerin medya ve sosyal medyada 
yer alması önemli sorunlar içermektedir. Özellikle enkazdan çıkarılan 
çocukların görüntülerinin devlet yöneticilerinin sosyal medya hesaplarında yer 
alması konuya yaklaşımın vahametini göstermektedir. Bu tür paylaşımlar 
bugün çocuk olan depremzede evlatlarımızın gelecekte bu görsel ve haberlere 
yeniden ulaştığında hayatını etkileyecek travmalara sebep olabilecektir. 
Depremzedelerin travmalarını hafifletecek psikososyal destek ve ihtiyaçlar 
sistemli bir programla uygulanmalı, zor günlerinin desteklenmesi 
sağlanmalıdır. 

*Deprem sigortası zorunlu olmasına rağmen sadece %32 hanede var.  

İlgili mevzuat ve yaptırımlar güncellenmeli, düzenlenmeli. 

*Türkiye’de 3 milyon, İstanbul’da 1,1 milyon konut arzı fazlalığı var.   

Bu konutlar kentsel dönüşümü destekleyecek bir sistemle, ucuz konut kredisi, 
uygun ödeme seçenekleri ile riskli konutlardan başlamak üzere dönüşümde 
kullanılmalıdır. 



*Siyasilerin bölgeye oldukça fazla sayıda araçla, konvoylarla gitmesi 
çalışmaları aksatmaktadır.  

Üzüntülerin yaşandığı alanda toplumda yaralayıcı, olumsuz etkiler 
bırakmaktadır. Bu ziyaretler çözüm üretmekten uzak, popülist uygulamalardır. 

Tüm bu sorunlar ve öneriler doğrultusunda özetle; 

• ‘Türkiye Afet Müdahale Planı’ iyileştirilmeli 

• Afet yaşanmadan gerekli tedbirler alınmalı, hazırlıklar yapılmalı 

• Binaların ‘Deprem Yönetmeliği’ne uygunlukları ciddiyetle kontrol 

edilmeli, cezai yaptırımlar caydırıcı olmalı 

• Toplumda afet kültürü erken yaşlardan itibaren oluşturulmalı, koruyucu 

önleyici anlayış tüm toplumda hakim olmalı 

• Risk bölgelerinde tatbikatlar toplumu kapsayıcı ve etkin olmalı 

• Arama kurtarma ekipleri nitelik ve nicelik olarak arttırılmalı. Afet 

sırasında tek bir merkezden sistemli ve sinerji içinde çalışma becerisine 

sahip olmaları sağlanmalı 

• Dayanıksız ve riskli binalarda oturmak zorunda olmak kader olmamalı, 
devlet gerekli desteği sağlamalı 

• Kentsel dönüşüm rant kapısı olarak görülmeyecek perspektifle yeniden 
düzenlenmeli, hızla uygulanmalı.  

• Deprem fay hatları üzerindeki yerleşimler daha güvenli alanlara 
taşınmalı
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