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12.1. Deprem 

VALİLİK YÜKSEK KATI’NA –İZMİR 

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA- İZMİR 

BAYRAKLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA-İZMİR 

BORNOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA-İZMİR 

 

Depremler ve yıkıcı etkileri Türkiye’nin dünyanın en aktif deprem kuşaklarından 

birinin üzerinde bulunması sebebiyle ülkemizin yadsınamaz bir gerçeğidir. Deprem Bölgeleri 

Haritası'na göre yurdumuzun % 92'si deprem bölgeleri içerisinde yer almaktadır. Ülke 

nüfusumuzun % 95'i deprem bölgelerinde yaşamakta, ayrıca büyük sanayi merkezlerinin % 

98'i ve barajların % 93'ü yine deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Son 58 yıl içerisinde 

meydana gelen depremlerde ise 58.202 kişi yaşamını yitirmiş, 122.096 kişi yaralanmış ve 

yaklaşık olarak 411.465 bina yıkılmış veya ağır hasar görmüştür. 

  Tüm bu rakamlar sonucunda tartışılması gereken başlıca konu Anayasamızla, Avrupa 

insan Hakları Sözleşmesiyle, temel yasalarla ve uluslararası metinlerle güvence altına alınmış 

bulunan ve insanın doğuşuyla sahip olduğu yaşam hakkının korunmasıdır.Anayasa Madde 17; 

“Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.”  Ve  

madde 56’da yer alan; “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşam hakkına sahiptir” 

ibareleri bireylerin yaşam hakkına vurgu yaparken aynı zamanda bu çevrenin dengeli, sağlıklı 

olması gerektiğinden de bahsetmektedir. Bunun yanı sıra Anayasa’nın 57. Maddesi : "Devlet, 

şehirlerin özelliklerini ve çevre şartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut 

ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler." 

şeklindedir. Devletin yürütme organı içinde yer alan idarenin iki temel görevi vardır bunlar; 

kamu hizmeti görmek ve kolluk hizmetini yerine getirmek. Ama tek bir temel amacı vardır ki, 

o da toplumun ortak çıkarlarının ve ihtiyaçlarının karşılanması, bireylerin sağlıklı bir çevrede 

yaşam hakkını sürdürebilmesi. 

 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Öner Yıldız kararında mahkeme, devletin pozitif 

yükümlülüğüne ilişkin paragrafta şöyle der: “2. madde uyarınca yaşamı korumak için tüm 

önlemleri almaya yönelik kesin yükümlülük (bkz. yukarıdaki 71. paragraf), her şeyden 

önce, Devlet'e yaşama hakkını tehdit eden durumlara karşı etkin bir caydırma 

mekanizması oluşturacak yasal ve idari çerçeve oluşturmak görevi vermiştir (örneğin 

bakınız, mutatis mutandis, yukarıda anılan Osman, s. 3159, § 115; yukarıda anılan Paul ve 

Audrey Edwards, § 54; İlhan/Türkiye [BD], sayı 22277/93, § 91, AİHM 2000-VII; 

Kılıç/Türkiye, sayı 22492/93, § 62, AİHM 2000-III; ve Mahmut Kaya/Türkiye, sayı 22535/93, 

§ 85, AİHM 2000-III). Bu yükümlülüğün, sözkonusu etkinliğin kendine özgü niteliklerine ve 

insan hayatı açısından oluşturduğu potansiyel riske uygun olarak hazırlanan 
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yönetmeliklere özelikle önem verilmesi gereken tehlikeli etkinlikler için de geçerli olduğu 

şüphesizdir. Bu yönetmelikler etkinliğe ruhsat verilmesini, hazırlanılmasını, etkinliğin 

işletimini, güvenliğini ve denetimini düzenlemeli; tüm ilgililerin açığa çıkan riskler 

nedeniyle hayatı tehlikeye girebilecek vatandaşların etkili bir şekilde korunmasını 

sağlamaya yönelik pratik önlemleri almasını zorunlu hale getirmelidir.” İdare hukukunda 

idari sorumluluğun iki alt başlığı bulunmaktadır. Bunlar“kusurlu sorumluluk” ve “kusursuz 

sorumluluk”tur. Anayasanın 125.maddesinde, idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan 

zararları ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Danıştay 10.Dairesi 25.02.1998 

tarihli  E. 1996/4292, K. 1998/833 sayılı kararında :” İdarenin yürütmekle yükümlü olduğu 

bir hizmetin kuruluşunda, düzenlenişinde veya işleyişindeki nesnel nitelikli bozukluk, 

aksaklık veya boşluk olarak tanımlanabilen hizmet kusuru; hizmetin kötü işlemesi, geç 

işlemesi veya hiç işlememesi hallerinde gerçekleşmekte ve idarenin tazmin 

yükümlülüğünün doğmasına yol açmaktadır.” Denilerek idarenin sorumluluğunun 

çerçevesini çizmiştir.  

 Deprem faktörü idarenin kusurluluğunu azaltan ya da ortadan kaldıran mücbir 

sebepler içinde olmakla birlikte bazı koşulların gerçekleşmiş olmasına bağlıdır. Doktrinde bir 

olayın mücbir sebep sayılabilmesi için “dışsallık,öngörülemezlik, karşı konulamazlık” 

unsurlarını taşıması gerektiği ifade edilmektedir. Bir olayın mücbir sebep olarak 

nitelendirilebilmesi için ilk şart olarak, olayın gerçekleşmesinin temelinde bir idari davranışın 

bulunmaması zorunludur. Bir başka ifadeyle olayın idarenin faaliyet ve eylemleri dışında 

meydana gelmiş olması şarttır. Mücbir sebebin ikinci şartı öngörülemezlik ya da 

sezilemezliktir. Bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için önceden tahmin edilmesinin 

imkansız olması şarttır. Türkiye önemli deprem kuşaklarında yer alması sebebiyle 

depremlerin mücbir sebep unsurunun içinde yer alacağının düşünülmesi mümkün değildir. 

Bir yerde yaşanmış olan olağandışı bir olayın daha sonra aynı yerde aynı şekilde tekrar 

yaşanması halinde artık o olayın öngörülemez bir olay olduğu da söylenemeyecektir. Üçüncü 

olarak, bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için o olayın karşı konulamaz, önlenemez olması 

zorunludur.  

Depremler her ne kadar karşı konulamaz doğa olayları olsalar da sonuçları ve etkileri 

önlenemez karşı konulamaz değildir. Sosyal bir devlet olmanın temelinde yatan sorumluluk 

bilinci Devlete vatandaşları adına depremler ve doğal afetler gibi durumlarda tedbirlerin 

alınması ödevini yüklemektedir. D.11.D., Karar Tarihi:29.06.2007, E. 2005/1353, K. 

2007/6248; “Deprem nedeniyle oluştuğu ileri sürülen zararların tazmini istemiyle açılan bu 

davada, yapının üzerinde bulunduğu zeminin özelliği, zemin durumuna göre depreme 

dayanıklılığının kontrolü, yapı kullanma izni bulunup bulunmadığı, imar planları ve inşaat 

ruhsatlarının hangi idarelerce yapıldığı ve verildiği, yapıların imar açısından denetlenmesi, 

afete uğramış ve uğrayabilecek bölgeler ile yapı ve ikamet için yasaklanmış afet 

bölgelerinin tespit ve ilan edilip edilmediği, afet bölgelerinde yapılacak yapılarla ilgili 

kuralları, yapı tekniklerini, projelendirme esaslarını, ülkenin deprem haritalarını 

hazırlamak konusunda idarelerin üzerlerine düşen görev ve yetkileri yerine getirip 
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getirmediği, denetim ve kontrol görevlerini yapıp yapmadığı hususları ayrı ayrı irdelenmeli 

ve idarece gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı belirlenmeli ve bunun sonucuna göre; 

idarenin belli bir hareket tarzı izleyip izlemediği veya hareketsiz kalıp kalmadığı ortaya 

konulmalıdır. Olaya bu açıdan bakınca yukarıda yapılan belirleme sonucu olayda idarelerin 

hareketsizliği söz konusu olmakla öğretide de kabul edildiği gibi idarenin bu 

hareketsizliğinin "olumsuz eylem" olarak kabulü gerekmektedir. Bu durumda, uğranıldığı 

ileri sürülen zarar idarenin" olumsuz eyleminden" kaynaklandığından Mahkemece 2577 

sayılı Yasa'nın 13. Maddesi uyarınca davanın süresi içerisinde açılıp açılmadığı hususunun 

değerlendirilmesi gerekirken davanın süreaşımı nedeniyle reddi yolundaki kararda isabet 

görülmemiştir”.  

30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen merkez üssü İzmir Seferihisar olan 6,6 şiddetli 

depremde ise sorumluluğun kimde, kimlerde olabileceği bu depremin mücbir sebep unsuru 

sayılıp sayılmayacağı, idarenin sorumluluğunun ne olduğu konularına gelindiğinde ise 

vatandaşın enformasyon hakkı, Anayasal bir hak olan bilgilenme ve katılma hakları 

doğmaktadır. Anayasa  Madde 74 – “Vatandaşlar ve karşılıklılık esası gözetilmek kaydıyla 

Türkiye’de ikamet eden yabancılar kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri 

hakkında, yetkili makamlara ve Türkiye Büyük Millet Meclisine yazı ile başvurma hakkına 

sahiptir. Kendileriyle ilgili başvurmaların sonucu gecikmeksizin, dilekçe sahiplerine yazılı 

olarak bildirilir. Herkes, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkına sahiptir.”  

İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamalarda İzmir’ de yaşanan 

bu deprem sonucunda yaklaşık 20 binanın yıkıldığı bilgisi paylaşılmıştır.  

Bornova Belediye başkanı Mustafa İdoğ ise depremle ilgili yapmış olduğu 

açıklamasında: "6. 6 büyüklüğünde ve süresi uzun bir deprem oldu.  Bornova’da herhangi bir 

sıkıntı yok.  Bina yıkımıyla ilgili sorun yok. Bayraklı bölgesinde ise yıkılan bina var. Çünkü 

Bayraklı Bölgesi zemin problemi olan bir yer. 4 katlı bir bina çöktü. Zemini baya sıkıntılı. Biz 

de Bayraklı’ya doğru hareket ediyoruz.” Şeklinde açıklama yapmıştır. 

 Bayraklı Başkan Sandal; depremzedelere, “Her zaman yanınızdayız. Hiç kimseyi 

mağdur etmeyeceğiz. Neye ihtiyacınız varsa Bayraklı Belediyesi sizinle” şeklinde beyanı 

olmuştur. 

 İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, meydana gelen şiddetli depremle ilgili "Bize intikal 

eden can ve mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok. Kriz merkezine geçeceğiz, gelen bilgiler neyse 

aktaracağız." bilgisini paylaşmıştır. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yapılan açıklamalarda ise 17 

binadan dokuzunda çalışmalar tamamlandığı sekiz binada arama-kurtarma çalışmalarının 

sürdüğü bunların; Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah Apartmanı (iki bina), Rıza 

Bey Apartmanı, Yılmaz Erberk Apartmanı, Barış Sitesi (iki bina) oldukları Bu binaların adres ve 

ruhsat yapı bilgilerinin tamamının paylaşılmamış olmakla birlikte yıkılan binaların büyük bir 

kısmının İzmir Bornova/ Bayraklı bölgesinde olduğu bilgileri paylaşılmıştır. 
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 Tüm İzmir’in yapı itibariyle zemin yapıları değerlendirildiğinde neden sadece 

yıkımların can kayıplarının Bornova- Bayraklı bölgesinde gerçekleştiği ; zarar gören, 

tamamiyle yıkılan, vinç yardımıyla ayakta kalan bu binaların ruhsat izinleri, deprem 

kontrolleri konusunda hangi belgelerin bulunduğu; imar aflarının bu duruma ne derecede 

sebep olduğunun araştırılması meseleleri hasıl olmuştur. 

DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3071 Kabul 

Tarihi : 1/11/1984 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 10/11/1984 Sayı : 18571,  

BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU Kanun Numarası : 4982 Kabul Tarihi : 9/10/2003 

Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 24/10/2003 Sayı : 25269, 

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU (1)(2) Kanun Numarası : 2577 Kabul Tarihi : 

6/1/1982 Yayımlandığı Resmî Gazete : Tarih : 20/1/1982 Sayı : 17580 Madde 10 – 1. İlgililer, 

haklarında idari davaya konu olabilecek bir işlem veya eylemin yapılması için idari makamlara 

başvurabilirler. 2. (Değişik: 10/6/1994-4001/5 md.) Altmış gün içinde bir cevap verilmezse 

istek reddedilmiş sayılır. İlgililer altmış günün bittiği tarihten itibaren dava açma süresi içinde, 

konusuna göre Danıştaya, idare ve vergi mahkemelerine dava açabilirler. Altmış günlük süre 

içinde idarece verilen cevap kesin değilse ilgili bu cevabı,isteminin reddi sayarak dava 

açabileceği gibi, kesin cevabı da bekleyebilir. Bu takdirde dava açma süresi işlemez. Ancak, 

bekleme süresi başvuru tarihinden itibaren altı ayı geçemez. Dava açılmaması veya davanın 

süreden reddi hallerinde, altmış günlük sürenin bitmesinden sonra yetkili idari makamlarca 

cevap verilirse, cevabın tebliğinden itibaren altmış gün içinde dava açabilirler. 

Anayasa Madde 108 – İdarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde 

yürütülmesinin ve geliştirilmesinin sağlanması amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak 

kurulan Devlet Denetleme Kurulu, Cumhurbaşkanının isteği üzerine, tüm kamu kurum ve 

kuruluşlarında ve sermayesinin yarısından fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her 

türlü kuruluşta, kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında, her düzeydeki işçi ve 

işveren meslek kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her türlü idari 

soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapar. (…) yargı organları, Devlet 

Denetleme Kurulunun görev alanı dışındadır. Devlet Denetleme Kurulunun Başkan ve üyeleri, 

Cumhurbaşkanınca atanır.  Devlet Denetleme Kurulunun işleyişi, üyelerinin görev süresi ve 

diğer özlük işleri, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 737: Herkes, taşınmaz mülkiyetinden doğan 

yetkilerini kullanırken ve özellikle işletme faaliyetini sürdürürken komşularını olumsuz şekilde 

etkileyecek taşkınlıktan kaçınmakla yükümlüdür. 

HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE İZMİR BAROSUNA KAYITLI AVUKAT SENİH ÖZAY OLARAK 

YAŞANAN DEPREMLE İLGİLİ 17 BİNADA ÖLÜMLERİN OLMASI DOLAYISIYLA BİR KESİT OLARAK 

17 BİNANIN MERKEZİ VE YEREL DEVLET KURUMLARINDA BULUNAN MÜLKİYET, TOPRAK, 

RUHSAT DENETİM, İMAR PLAN, AF, VE SORUMLULUKLAR AÇISINDAN DERS ÇIKARILASI BİR 

İNCELEME , BİR TEZ, BİR DİLEKÇE YARATMAYA VE BAŞVURMAYA KARAR VERMİŞİZDİR. 
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 İmar Kanunu’nun 39. maddesine göre belediye ve valiliklere yıkılma tehlikesi 

olan binaları yıktırma görevi verilmiştir : “bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli 

olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine bu tehlikenin 

ortadan kaldırılması için belediye veya valilikçe tebligat yapılır. Bu tebligattan sonra süresi 

içinde yapı, sahibi tarafından yıktırılarak ya da tamir edilerek tehlike ortadan kaldırılmazsa 

bu işlerin belediye veya valilik tarafından yapılması gereklidir.” Kanun maddesinden de 

anlaşılabileceği üzere yıkılma tehlikesi taşıyan, riskli yapıların tespiti Valiliklerin ve 

Belediyelerin görev ve sorumluluğu içindedir. Yine 5442  sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. 

Maddesine göre Vali; “d) Vali, dördüncü maddenin son fıkrasında belirtilen adli ve askeri 

teşkilat dışında kalan bütün Devlet daire, müessese ve işletmelerini, özel işyerlerini, özel 

idare, belediye köy idareleriyle bunlara bağlı tekmil müesseseleri denetler, teftiş eder.” “e) 

İlin her yönden genel idare ve genel gidişini düzenlemek ve denetlemekten sorumludur.” Ve 

“g) Vali, il içindeki idare ve müesseselerde çalışan uzman veya fen kollarına dahil memur 

ve müstahdemlerden asli vazifelerine halel getirmemek şartiyle ilin genel ve mahalli 

hizmetlerine müteallik işlerin görülmesini isteyebilir.”  

Mevzuat hükümleriyle oluşturulmuş teftiş ve denetim sorumluluğu açısından 

kurumların harekete geçmesi gerekecektir. 

Sonuç olarak; 30 Ekim 2020 tarihinde meydana gelen Bayraklı’da çok acı hasar 

yaratan depremde dikkat çekici 17 binadaki Doğanlar Apartmanı, Yağcılar Apartmanı, Emrah 

Apartmanı (iki bina), Rıza Bey Apartmanı, Yılmaz Erberk Apartmanı, Barış Sitesi (iki bina) bina 

ve diğer kurumlarınızın bilebileceği binaların üzerinden hukuksal bir çalışma yapmak suretiyle 

riskleri, ruhsat verilmesini, güvenlik ve denetim çalışmalarını, halkın korunması faaliyetlerini, 

imar planlarını, Meclis kararlarını, imar aflarını, kusurlu ve kusursuz sorumlulukları, hizmet 

kusurunu hizmetin kötü, geç, hiç verilmemesi durumlarını görebilmek, ortaya çıkarabilmek 

için her dört  kurumda bulunan anılan dosyalarının tarafımıza inceletilmesi ve/veya suretinin 

tarafımıza tebliğini 2577 sayılı yasanın amir hükümlerine göre talep ediyoruz. 

Senih Özay Avukat-Hemşehri-Yurttaş-Mağdur 

12.2 Deprem tarihçesi 

DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ DEPREMLERİN VE İZMİR DEPREMİNİN 

TARİHÇESİ… 

         Dünyada son 100 yılda meydana gelen en büyük depremler; 

 1 Eylül 1923 

         Merkez üssü Japonya'nın başkenti Tokyo'nun biraz dışında olan Büyük Kanto Depremi 

sonucu yaklaşık 142 bin 800 kişi hayatını kaybetti. Depremin büyüklüğü farklı kaynaklara 

göre 7.9 ile 8.2 arasında değişiyor. 

22 Mayıs 1960 

          Dünyada şimdiye kadar ölçülen en şiddetli deprem Şili'yi vurdu. Deprem Richter 

ölçeğine göre 9.5 büyüklüğündeydi. Yüksekliği 10 metreyi bulan tsunami, bazı köylerin 
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tamamını yıktı. Can kaybı konusunda farklı rakamlar var ancak yaklaşık 2 bin kişinin öldüğü 

sanılıyor. 

31 Mayıs 1970 

          And Dağları'nın Peru'daki kısmında meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki deprem toprak 

kaymasına yol açtı. Yungay kenti toprak altında kaldı, 65 bin kişi öldü. 

28 Temmuz 1976 

          7.8 büyüklüğündeki deprem sonucu Çin'in kuzeydoğusundaki Tangshan kenti yerle bir 

oldu. 250 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

19 Eylül 1985 

          Meksika'nın başkenti Meksiko 8.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı ve deprem 

nedeniyle 10 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

21 Haziran 1990 

          İran'ın Gilan eyaletini 7.4 büyüklüğündeki vuran depremde yaklaşık 40 bin kişi can 

verdi. 

27 Mayıs 1995 

          Rusya'nın Pasifik Okyanusu'ndaki en büyük adası Sakhalin'i vuran 7.5 büyüklüğündeki 

deprem bin 989 Rus'un ölümüne neden oldu. 

17 Ağustos 1999 

          Kocaeli-Gölcük merkezli depremde, 17 binden fazla kişi hayatını kaybetti, daha da 

fazlası yaralandı. Depremin büyüklüğü 7.4'tü. 

21 Eylül 1999 

         Tayvan'ı vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem 2 bin 500 kişinin ölümüne ve ada 

ülkesindeki her kentte zarara yol açtı. 

26 Ocak 2001 

         Hindistan'ın kuzeybatısındaki Gucerat eyaletinde 7.9 büyüklüğünde deprem meydana 

geldi. Depremde 20 bin kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi evsiz kaldı. 

26 Aralık 2004 

         9.2 büyüklüğündeki deprem Asya kıtasında dev dalgalara yol açtı. Kıtada yüz binlerce 

insan hayatını kaybetti. 

28 Mart 2005 

         Endonezya'nın Nias Adası'nı vuran 8.7 büyüklüğündeki depremde bin 300 kişi öldü. 

8 Ekim 2005 

         Pakistan'ın kuzeyini ve tartışmalı Keşmir bölgesini vuran 7.6 büyüklüğündeki deprem, 

73 bin kişinin hayatına mâl oldu. Milyonlarca kişi de evsiz kaldı. 

17 Temmuz 2006 

         Endonezya'da açık denizde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, Cava Adası'nın 

güneybatı kıyılarında 200 kilometre boyunca tsunamiye yol açtı. 650'den fazla kişi hayatını 

kaybetti. 

15 Ağustos 2007 

         Merkez üssü denizin altında olan 7.9 büyüklüğündeki deprem Peru'nun kıyı eyaleti 

Ica'da 519 kişinin ölümüne yol açtı. 

12 Mayıs 2008 

          Çin'in Şiçuan eyaletindeki tek bir bölgede meydana gelen deprem sonucu 87 bin kişi ya 

hayatını kaybetti ya da kayboldu. Deprem sonucu 370 bin kişi de yaralandı. 

7.8 büyüklüğündeki sarsıntı eyaletin başkenti Çengdu'nun yaklaşık 100 kilometre uzağında, 

öğle saatlerinde oldu. 

30 Eylül 2009 

           Endonezya'nın Sumatra adasını vuran 7.5 büyüklüğündeki depremde binden fazla kişi 

hayatını kaybetti. 
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12 Ocak 2010 

           Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'te meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 230 

binden fazla can aldı. 

27 Şubat 2010 

          Şili'nin Conception kentinde meydana gelen deprem 700 can aldı. Deprem 8.8 

şiddetindeydi. 

11 Mart 2011 

          Japonya'da meydana gelen 8.9 büyüklüğündeki deprem, 20 binden fazla kişinin hayatını 

kaybetmesi ya da kaybolmasıyla sonuçlandı. Sarsıntı ülkede tsunamiye ve 1986'daki 

Chernobyl felaketinden bu yana görülen en büyük nükleer felakete yol açtı. 

25 Eylül 2013 

         Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki köyleri dümdüz eden 7.7 büyüklüğündeki deprem 

nedeniyle 300'den fazla kişi öldü. 

25 Nisan 2015 

         Nepal'de 1934'ten beri görülen en büyük deprem, 8 bin kişinin ölümüyle sonuçlandı, yüz 

binlerce kişiyi de evsiz bıraktı. 7.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, ülkenin bazı 

kesimlerinde dağlık köylerin yüzde 98'i yıkıldı. 

26 Ekim 2015 

         Merkez üssü Afganistan'ın kuzeydoğusu olan 7.5 büyüklüğündeki deprem sonucu 400 

kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerin çoğu Pakistan vatandaşıydı. Deprem Hindistan ve 

Tacikistan'da da hissedildi. 

16 Nisan 2016 

         Ekvador'un sahili 7.8 büyüklüğünde depremle sarsıldı ve deprem 650'den fazla can aldı. 

16 bin kişi yaralandı, 7 bin bina çöktü. 

7 Eylül 2017 

        Meksika'daki 8.1 büyüklüğündeki deprem, ülkede son 100 yılda görülen en büyük 

depremdi, ancak merkez üssü karadan uzaktaydı. Bu deprem sonucu Meksika'nın güneyinde 

ve Guatemala'da 65 kişi yaşamını yitirdi. 

        17 Eylül'de meydana gelen deprem daha küçük olmasına karşın daha fazla can aldı. 7.1 

büyüklüğündeki deprem başkent Meksiko ve çevresinde 200'den fazla kişinin hayatını 

kaybetmesine yol açtı. 

12 Kasım 2017 

        Irak-İran sınırında, merkez üssü Süleymaniye ve Halepçe şehirleri yakınında bir bölgede 

7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İran ve Irak'ta en az 335 kişi yaşamını yitirdi, 4 

bine yakın kişi de yaralandı. 

 

Türkiye’de ise; 

        10 Eylül 1509'da 7,2 büyüklüğünde "Büyük İstanbul Depremi", 23 Şubat 1653'de 7,5 

büyüklüğünde "Doğu İzmir Depremi", 17 Ağustos 1668'de 8 büyüklüğünde "Anadolu 

Depremi", 10 Temmuz 1688'de 7 büyüklüğünde "İzmir Depremi", 3 Nisan 1881'de 7,3 

büyüklüğünde "Sakız Adası Depremi" ve 10 Temmuz 1894'te 7 büyüklüğünde "İstanbul 

Depremi" oldu. 

        1900-1939 yılları arasında ise 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde "Mürefte Depremi", 

18 Kasım 1919'da 7 büyüklüğünde "Ayvalık Depremi" ve 7 Mayıs 1930'da 7,6 büyüklüğünde 

"Hakkari Depremi" meydana geldi. 
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        1939-2018 yılları arasında Erzincan, Erbaa, Ladik, Gerede, Yenice, Fethiye, Abant, 

Manyas, Gediz, Muradiye, İzmit, Düzce ve Van depremleri yaşandı. 

        1939-2018 arasında 7 ve üzeri 14 büyük deprem oldu 

        İlk olarak 27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde "Büyük Erzincan Depremi"nde 

yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. 

Erzincan depremi, dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri olarak sayılıyor. 

       Bu deprem, Türkiye sınırları içerisinde yaşanmış en büyük sarsıntı oldu. Bu depremle 

birlikte ilk defa Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın varlığı anlaşılmaya başlandı ve Türkiye'de 

depremle ilgili konular ele alındı. 

       Tokat Erbaa'da 1942'de 7 büyüklüğünde meydana gelen depremde 3 bin can kaybı 

yaşandı. 

       Samsun'un Ladik ilçesi yakınlarında 26 Kasım 1943'te "Ladik Depremi" meydana geldi. 

7,2 büyüklüğündeki geniş bir alanı etkileyen depremde 4 bin insan yaşamını yitirdi, binlerce 

kişi yaralandı ve binaların yüzde 75'i yıkıldı. 

       Bolu Gerede'de 1944'te 7,5, Çanakkale Yenice'de 1953'te 7,2, 1957'de Muğla Fethiye'de 

ve Bolu Abant'ta 7,1, Manyas'ta 1964'te 7 büyüklüğünde çeşitli depremler meydana geldi. 

İzmir 23 Şubat 1653'de 7,5 büyüklüğünde "Doğu İzmir Depremi"nden yüz yıllar önce;  

        M.S. 177 yılında, Küçükasya eyaletinin en gözde kentlerinden biri olan o zaman ki adı 

Smyrna’da büyük bir deprem yaşanmış ve kent bu depremle harap olmuştur. Dönemin önde 

gelen hatiplerinden Aelius Aristeides, hitabet yeteneğini kullanarak imparator Marcus 

Aurelius’u kente yardım konusunda ikna etmiş ve kentin yeniden inşasını sağlamıştır. 

        İmparator Marcus Aurelius, Avidius Cassius isyanı bastırıldıktan sonra Doğu’yu ziyaret 

etmiş ve M.S. 176 yılında Smyrna’ya gelmiştir. Bu esnada, hatip Aristeides çok değer verdiği 

imparatorla tanışma olanağı bulmuştur. Kısa bir süre sonra M.S. 177 yılında Smyrna’da 

büyük bir deprem yaşanmış ve bu deprem sonucunda güzelim kent yerle bir olmuştur. 

       Depremin yaşandığı sırada Aristeides Smyrna’da değildir. Ancak haberi alır almaz hiç 

zaman kaybetmeden, iki söylev hazırlamış ve zamanın imparatorları Marcus Aurelius ile 

Commodus’a göndermiştir. Bunlardan ilki Smyrna kentine yazılmış bir ağıttır. 

 

Smyrna’ya Ağıt 

         Ey Zeus, ne yapayım şimdi ben? Mizacım sert, kalbim taştan mı benim? 

Smyrna düşerken, dayanabilir miyim susup oturmaya? Ağıt mı okumalıyım 
yoksa? Ruhum ne durumda, var mı bunu yapmaya takatim? Yeryüzünde 

gelmiş geçmiş tüm Yunan ve Barbarlar tek vücut olsa, kentin değerini 
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kurtarmak şöyle dursun, güçleri bu felaketi üstlenmeye yetmez. Ah ah, uzun 

zamandır görüyor ve duyuyorum. Hey gidi, her şeyi getirip götüren zaman 

keşfettiğin bir kenti özene bezene kurup sonra hangi akılla yerle bir 

ediyorsun! 

 

        Aslında görülmeye değer yerler söylene gelenlerin de ötesinde. Bu kente 

yaklaştığınızda, bir güzellik parıltısı, kentin yayılımındaki o ölçü, oran ve 

denge sarıverir etrafınızı. Her şey sanki tek bir uyum içindedir: ayakları, 

sahillerin, limanların, kayranların üstüne basarken, gövdesi geride 

bıraktığıyla eşit mesafede yukarıya doğru tırmanır; güney ucu ise yavaş 

yavaş yükselir. Hiç anlamazsınız, yollar her yerden denizi ve kenti gören 

Akropolis’e çıkıverir. 

 

       Sanki, her noktası ince ince çalışılmış bir heykel gibi. Hey gidi hey, 

birinin görüş alanına düştüğünde ya da biri senin tam karşına dikildiğinde, 

kentlerin en göz dolduranıydın, bir vakit! Bakmaya doyulmazken, şimdi ne 

hale düştün! Güzelliğin baki, şehri çevreleyen yerleşimlerin seyrinde, 

sokaklarında, körfezinde, toprağında, suyunda. Bunlar daha kente girmeden 

görülenler. 

 

        Onunla olan münasebetleri doyum vermemiş midir insanoğluna? Var 

mıdır ona denk bir başka kent daha? Ey pınarlar, ey tiyatro, ey caddeler, ey 

kuytu sokaklar, ey herkese açık sahalar! Ey ihtişamlı ve görkemli agora! Ey 

agoranın karşısında altınıyla ve kutsallığıyla nam salmış caddeler! Ey, en 

sevgili kentlerini kucaklamak için yanıp tutuşan limanlar! Ey, 

 gymnasion’ların o tarifi güç güzellikleri! Ey tapınakların ve çevre yörenin 

zarafeti! Dünyanın hangi bucağına gittiniz? Ey, deniz kıyısındaki abideler! 

Tüm hülyalar! 

 

       Bu ağıt Attika lehçesiyle yazılmıştır ve bir mensur şiir örneğidir. Hemen ardından 

Roma’ya da bir mektup yazarak kentin yeniden inşası için gerekli para ve yardımın 

yapılmasını talep etmiştir. Marcus Aurelius’un bu ağıt ve mektuptan etkilenerek Smyrna için 

gereken desteği vermesinden sonra kent yeniden inşa edilmiştir. 

 

      Güzelim  İzmir yıllar sonra şimdi yine deprem gerçeği ile yüz yüze M.S. 177 lerdeki gibi 

hitabet gücü yüksek Aelius Aristeides gibi birilerini mi bulsak? Ne yapsak? Bulsak da yine 

İzmir için bir ağıt mı? Yaksak… 

       Aelius Aristeides gibi olmasa da ağıt yakarız yakmasına da… bu gün bu ülkeyi 

yönetenler o günün imparatorları Marcus Aurelius ile Commodus’a gibi halden anlarlar mı? 

Dinlerler mi? Bizi… 

      Gereğini yaparlar mı? Onu bilmiyoruz işte…  

      Ama biz yinede denemeye ve bu güzel kente sahip çıkmaya kararlıyız… 
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12.3.Deprem bölgesine sel de geldi. 

[20:43, 02.02.2021] Doğan Kantarcı: Günün haberi! 

Şehir hastanesinin istinat duvarı yıkılmış. 

Dolgu materyali vd yola yayılmış. 

Yol da kapanmış. 

Eeee ne oldu şimdi? 

Bir de çevresini imara açmıştın ya. 

Oldumu şimdi bu iş? 

[20:52, 02.02.2021] Senih Özay: Hem yaşlandım gemde bitkinim nefes darlığım var stent var baston 

var yoksa sırf o hastane davarını tesbitine hukuk hakimiyle gidip ortalığı karıştırırdım Eski 60 

ölümlü sele de bağlardım 

[21:01, 02.02.2021] Doğan Kantarcı: Evet. Bu tespiti mahkeme üzerinden yaptırmak gerekiyor. Biz 

yapacağız. Ben yazacağım. Ama bu salgın ortamında İzmire gelemiyorum. Geldiğimde de o yıkıntıyı 

kaldırmış olacaklar. Hemen bir “Durum tespit Davası” açılması gerekiyor. 

[22:15, 02.02.2021] Doğan Kantarcı: https://www.instagram.com/p/CKx-

QMXHizh/?igshid=c9ssao2vyew3 

[22:58, 02.02.2021] Doğan Kantarcı: Bilgide yanlışlık var. Yolun üst tarafındaki yamaç kaymış. Yolu 

kapamış. Yolu tutan beton istinat duvarını da yıkmış. Yamacın kaymasına sebep yukarıdan açılmış 

alandan gelen yağış suyu. Bu suyun gelişine şehir hastanesinin etkisi incelenmeli. Geniş alan 

açılarak, düşen yağışın yüzeysel akışa geçip, alt  taraftaki toprağa sızıp, şişirdiği ve kayma/göçmeye 

sebep olup olmadığı yerinde görülüp, belirlenmeli. 

[00:54, 03.02.2021] Doğan Kantarcı: İstinat duvarını altında arabalar var. Kaşlıları varsa sigortadan 

tamir ettirecekler. Yoksa dava edecekler. Kimi? Yukarıyı beton çölüne dönüştürmüş ama tedbir 

almamış olan firmayı dava edecekler. Arabaların plakalarını alıp, sahiplerinin veya sigortalarının 

dava açmalarını sağlamak gerekiyor. 

12.4.Deprem davası için Doğan Hocadan muhteşem mütalaa! 
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