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En Yıkıcı Doğal Afet

DEPREM

Büyük bir bölümü 1. ve 2. derece
deprem kuşağında yer alan ülkemizin
yüzde 96’sı farklı oranlarda deprem
tehlikesine sahip bölgeler içerisinde
yer alırken deprem kuşağının yüzde
66’sı aktif fay hatlarından oluşuyor.
Türkiye’de meydana gelen doğal
afetlerin yarattığı hasar ve can kaybı
açısından değerlendirilmesinde yüzde
61 ile deprem ilk sırada yer alıyor.
Bunu yüzde 15 ile heyelan, yüzde
14 ile sel, yüzde 5 ile kaya düşmesi,
yüzde 4 ile yangın, yüzde 1 ile de çığ
ve diğer afetler izliyor.

Afetzede sayısı açısından bakıldığında
ülkemizde afete en fazla maruz kalan
illerin Kocaeli, Erzurum, Bingöl,
Sakarya, Düzce, Van, Yalova, Muş,
Adana ve Diyarbakır olduğu
görülüyor. Bu dağılımı belirleyen afet
olarak depremler dikkati çekiyor. Olay
bazında ele alındığında ise afetten en
çok etkilenen iller Erzurum, Trabzon,
Bingöl, Rize, Tunceli, Erzincan, Kastamonu, Malatya, Sivas ve Artvin olarak
sıralanıyor. Hem afetzede hem de olay
açısından afetlerden en az etkilenen
illerin başında ise Kırklareli gelirken
onu, Edirne, Kilis ve Tekirdağ izliyor.
Başbakanlık Afet ve Acil Durum
Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem
Dairesi Başkanlığının Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı tarafından kaydedilen

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de en
büyük hasar ve can kaybına neden olan doğal
afet hiç şüphesiz depremler olarak karşımıza
çıkıyor. Yılda ortalama 20 bin depremin
meydana geldiği Türkiye’de, en fazla yıkıma
neden olan afet olarak yüzde 61’lik oran ile
depremler dikkat çekiyor.

verilere göre, Türkiye’de 1 Ocak31 Aralık 2010 tarihleri arasında
yapay sarsıntılar dahil toplam 18
bin 875 adet deprem meydana geldi.
Türkiye’de meydana gelen depremler
incelendiğinde, oluşturduğu yıkım ve
afetzede sayısının fazlalığı açısından
sonuçları en olumsuz olan depremler
aşağıda sıralanmıştır. Geçtiğimiz hafta
meydana gelen ve merkez üssü Van
Erciş olan 7,2 şiddetindeki deprem de
yarattığı yıkım ve can kaybı nedeniyle
bu listede yer bulacaktır.
Bingöl 12-14 Mart 2005 (5,7 - 5,9)
Kocaeli 17 Ağustos 1999 (7,4)
Düzce 12 Kasım 1999 (7,2)
Adana-Ceyhan 27 Haziran 1998 (6,3)
Erzurum 30 Ekim 1983 (6,8)
Van-Çaldıran 24 Kasım 1976 (7,2)
Diyarbakır - Lice 6 Eylül 1975 (6,9)
Bingöl 22 Mayıs 1971 (6,7)
Muş-Varto 19 Ağustos 1966 (6,9)

Ankara’da 509 bin konut
depreme karşı sigortalı

Marmara depremi sonrasında uygulamaya konan zorunlu deprem
sigortasının daha çok yeni binalar
için uygulandığı ortaya çıktı. Doğal
Afet Sigortalı Kurumunun Faaliyet
Raporu’na göre, 2009’da Türkiye’deki
12 milyon 988 bin konuttan 3 milyon
435 bini sigortalı. En çok sigortalı
konut 932 bin 408 adet ile

İstanbul’da yer alırken İstanbul’u
509 bin konut ile Ankara takip ediyor.
İzmir 270 bin sigortalı konut ile
üçüncü sırada. Bursa 119 bin konut ile
dördüncü, Antalya da 112 bin sigortalı
konut ile beşinci sırada.

Ankara ve deprem

4. derece deprem bölgesinde
bulunan Ankara il merkezinde son
yüzyılda yıkıcı bir deprem meydana
gelmemiştir. 1938 Akpınar (Kırşehir)
ve 1944 Gerede (Bolu) depremleri
uzak mesafeli olmalarına rağmen
Ankara il merkezi ve ilçelerinde can
ve mal kaybına neden olmuştur.
Ankara merkezden geçen ve
herhangi bir büyük deprem
üretecek aktif fay bulunmazken,
Ankara’nın 120 km kuzeyinde yer
alan Kuzey Anadolu Fay Sistemi
ile il merkezinin güneyinde yer
alan birbirini kesen genç fay zonları
önemli depremler üretmiştir. Güdül
ilçesinde 2000 yılında 4.8 ve 2005
yılında 4.9 şiddetinde depremler
meydana gelirken, 2007 yılında
Bala ilçesinde meydana gelen 5.6
şiddetindeki deprem bölgede kayda
geçen en şiddetli depremdir. Bu
depremlerde ölen olmazken maddi
hasar meydana gelmiştir.

Ankara’da “Mimarlık Şenliği”
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından her yıl Ekim ayının ilk Pazartesi günü
kutlanan Dünya Konut ve Mimarlık Günü ile, Ankara’nın başkent ilan edildiği tarih olan
13 Ekim tarihi arasında “Mimarlığın Toplumla Buluşması” hedefiyle düzenlenen Mimarlık
Şenliği, “SOSYAL / KONUT” teması ile gerçekleştirildi.
Ankara’da gerçekleştirilen “Mimarlık Şenliği 2011”
etkinlikleri kapsamında hem konut sorunu hem de
kamusal mekanların sosyal dönüşümü ele alındı.
Dikmen Vadisi’nde düzenlenen gezi ve atölye
çalışmaları ile konut ve park düzenlemelerinin yanı sıra
konutlarından göç etmeye zorlanan ve bu gelişmelere
direnen halk ile “konut/ sosyal konut hakkı” tartışılırken,
kamusal mekanlar konusu ise pazaryerleri, Kızılay Kent
Merkezi ve SSK İş Hanı üzerinden sorgulandı. Kentlilerin en temel haklarından biri olan ulaşım hakkı konusuna
da değinilen etkinliklerde farklı hatlarda inşaatı başlamış
ancak yıllardır tamamlanmamış olan metro için,
“Bitmeyen Metroya Kurdele Takıyoruz” başlıklı bir
protesto etkinliği de düzenlendi.
Dikmen Vadisi’nde yaşayan halk ile birlikte kurgulanan
atölye çalışmalarında; Ankara’daki mevcut konut
dokusunun sorunları, yapılmış olan ve yapılması
planlanan toplu konut uygulamalarının kentle ilişkisi,
kentsel dönüşüm uygulamaları, mekansal dönüşüm ve
yanı sıra sosyal dönüşüm, sosyal konut tasarımı,
kentlinin ve kent yöneticilerinin konut anlayışı gibi
konular ele alındı. Yürütülen tüm çalışmalar
“Konut-suz Düşler Atölyesi”’nde çocuklar tarafından
kurulan düşlerle zenginleşmiş, üniversite öğrencilerince
yapılan heykellerle, fotoğraf atölyesinde çekilen
fotoğraflarla, karikatür atölyesinde üretilen karikatürlerle
belgelendi. Tüm bu çalışmalar, hazırlanan bir sergi ile
Sakarya Meydanı’nda Ankaralılar ile paylaşıldı.
Ankara’nın kentsel ve sosyal gelişimini olumlu
etkilemesi ve yerel yönetimlerin yürüteceği çalışmalar
için önemli bir veri oluşturması düşünesi ile
TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi tarafından
gerçekleştirilen “Mimarlık Şenliği 2011”, 10 gün
boyunca devam eden verimli çalışmalara imza attı.

jik gelişmelere, aksaklıklara, özellikle 17 Ağustos depreminde yaşananlara göre oluşan ihtiyaçlara cevap verecek
şekilde hazırlanmış ve uygulanması konusunda sıkı denetim
mekanizmasını da beraberinde getirmiştir. Yönetmelik’in
uygulanmasından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sorumlu
tutulmuştur. Bakanlık, il müdürlükleriyle, belediyelerle sıkı
bir takip organizasyonu kurarak Yönetmelik’in uygulanmasını
sağlamaktadır. Van’da meydana gelen son depremde yıkılan
binaların yanında sağlam bir şekilde duran yeni binalar, yeni
düzenlemenin uygulanmasındaki önemi belgelemektedir.

Ebru
Öz
Mimar / SPK Lisanslı Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
Lal Değerleme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı

Yönetmelik’in özü şu maddesinde gayet net bir şekilde ortaya
çıkmaktadır: “Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı
tasarımının ana ilkesi; hafif şiddetteki depremlerde binalardaki
yapısal ve yapısal olmayan sistem elemanlarının herhangi
bir hasar görmemesi, orta şiddetteki depremlerde yapısal
ve yapısal olmayan elemanlarda oluşabilecek hasarın sınırlı
ve onarılabilir düzeyde kalması, şiddetli depremlerde ise
can güvenliğinin sağlanması amacı ile kalıcı yapısal hasar
oluşumunun sınırlanmasıdır.”

Deprem Gerçeği ve
Deprem Yönetmeliği
Türkiye bir kez daha deprem gerçeği ile yüz yüze
geldi. Yapılan tüm uyarılara, yürütülen kampanyalara, alınan ya da alınması gereken önlemlere rağmen deprem hala ülkemizin elini kolunu
bağlayan, çok sayıda can kaybına neden olan
bir olgu. Bu noktada deprem yönetmeliğinin
ne olduğunun, nasıl uygulandığının ve deprem
yönetmeliğine uygun doğru projeye ulaşmanın ve
tabi ki zorunlu deprem sigortasının altının bir kez
daha kalın çizgilerle çizilmesi gerekiyor.

Yönetmelik’te yer alan deprem bölgeleri, Türkiye Deprem
Bölgeleri Haritası’nda belirtilen deprem bölgeleriyle aynıdır.
Buna göre Türkiye birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derece
deprem bölgelerinden oluşur. Haritaya ve Yönetmelik’e göre
İzmir, Bursa, Kocaeli, Aydın, Denizli, Muş, Bitlis, Erzincan, Hayat, Burdur, Isparta, Hakkari, Çankırı, Bolu, Muğla,
Balıkesir, Tokat birinci derece deprem bölgesi iken Van, Bitlis,
Şırnak, Batman, Uşak, Çankırı, Tunceli, Adıyaman, Malatya,
Yer kabuğundaki ani kırılmalara bağlı olarak gelişen Bilecik birinci derece ile ikinci derece deprem bölgesi arasında
sınırda yer almaktadır. Eskişehir, Kütahya, Afyon, Erzutitreşimlerin dalgalar halinde sarsıntıya yol açması
rum, Ağrı, Ardahan, Kars, Diyarbakır, İstanbul, Tekirdağ,
anlamına gelen deprem olgusunu engellemenin
Antalya ikinci derece deprem kuşağı iken Mardin, Gazielbette ki mümkünü yok. Ancak her doğal afette
olduğu gibi deprem öncesi alınacak bazı önlemlerle antep, Şanlıurfa, Yozgat, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Bayburt, Adana ise üçüncü derece deprem
depremin ortaya çıkaracağı can kaybını azaltmak,
bölgeleridir. Şehir merkezi dördüncü derece deprem bölgesbina yıkımlarını engellemek mümkün. Deprem
yönetmeliğine uymak, bu yönetmeliğe uygun şekilde inde bulunan Ankara’nın kuzeyinde yer alan Kızılcahamam,
Güdül ve güneydoğusundaki Bala ilçeleri üçüncü derece
inşa edilmiş doğru projeyi bulmak bu önlemlerden
deprem bölgesinde yer almaktadır.
en önemlileridir. Ülkemizde ise günümüz ihtiyaç,
beklenti ve teknolojilerine göre güncellenmiş bir
Bu Yönetmeliğe göre deprem bölgelerinde yapılacak binalar,
deprem yönetmeliği bulunmaktadır. 3 Mayıs 2007
malzeme ve işçilik koşulları bakımından Türk Standartları’na
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Deprem
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetme- ve ilgili Bakanlığın “Genel Teknik Şartnamesi” kurallarına
lik” yapılacak bina ve bina türü yapıların tasarım ve uygun olacaktır. Yönetmelikte yer alan ve depremlerde can
güçlendirilmesinde uyulması zorunlu olan bir düzen- ve mal kaybını azaltacak çok sayıda düzenlemeden biri de
şöyledir: “Bir bütün olarak deprem yüklerini taşıyan bina
lemedir. Bu yönetmelik Türkiye Deprem Bölgesi
taşıyıcı sisteminde ve aynı zamanda taşıyıcı sistemi oluşturan
Haritası’nı baz alarak hazırlanmış, 2007 yılında
elemanların her birinde, deprem yüklerinin temel zeminine
yürürlüğe girmiş, uygulanması konusunda sıkı bir
takip organizasyonu oluşturulmuştur. Yönetmeliğin kadar sürekli bir şekilde ve güvenli olarak aktarılmasını
sağlayacak yeterlikte rijitlik, kararlılık ve dayanım
baz aldığı deprem bölgeleri haritası, sismik tehlike
haritalarına dayanılarak hazırlanmıştır. İnşa edilmek bulunmalıdır. Döşeme sistemleri, deprem kuvvetlerinin taşıyıcı
sistem elemanları arasında güvenle aktarılmasını sağlayacak
istenen bir yapı için çok detaylı bir deprem tehlike
düzeyde rijitlik ve dayanıma sahip olmalıdır. Yeterli olmayan
raporu gerekmiyorsa, depreme dayanıklılık konudurumlarda, döşemelerde uygun aktarma elemanları
sunda, binanın deprem yüklerinin belirlenmesinde
düzenlenmelidir.”
ve bu sayede binaya depreme dayanıklılık özelliği
kazandırılmasında bu haritalar çok iyi bir yol gösDeprem gerçeği ile daha hazırlıklı bir şekilde yüzleşmek
tericidir. Türkiye’de şu anda Bakanlar Kurulu’nun
için tüm ilgili resmi ve özel kurum ve kuruluşlara kanun ve
1996 tarihli kararıyla yürürlüğe giren ve “Deprem
yönetmeliklerde belirtildiği üzere görevler düşmektedir. Bu
Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik” ile birlikte kullanılan “Türkiye Deprem anlamda son yıllarda yapılan binalar özellikle çok sayıda toplu
konut projesi, lüks konut inşaatları deprem gerçeğine karşı
Bölgeleri Haritası” mevcuttur. Tüm illeri alfabetik
sırayla el alan bu harita, 1996 yılında kitap şeklinde bilinçli hareket etmektedir. Hemen hepsi depreme karşı ne
kadar güvenli bina yaptıkları ile haklı bir övünç içindedir. Yine
yayınlanmıştır. Haritadaki derecelendirmeler,
uygulanan kentsel dönüşüm projeleri, yıpranmış eski yapıların
günümüzdeki yönetmelikte yer alan deprem
boşaltılmasını ve burada yaşayan kişilerin daha güvenli evlerde
kuvvetlerinin hesaplanmasında kullanılacak etkin
yer ivmesi katsayıları için de referans oluşturmuştur. oturmasını sağlamaktadır. Zemin etütleri, değerleme raporları,
inşaatlarda son teknolojinin ve bilimin kullanılması deprem
Harita Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK)
olgusuna karşı önlemleri ortaya koymakta ve önlemlerin
Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primlerinin
uygulanmasını sağlamaktadır.
belirlenmesinde de kaynak olarak kullanılmaktadır.
Günümüzde kullanılmakta olan Deprem Yönetmeliği,
1959 tarihli, 7296 sayılı Umumi Hayata
Müessir Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirlerle
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’a dayanılarak
oluşturulmuştur. Yönetmelik, güncel teknolo-

Bu vesile ile Van’da deprem nedeniyle vefat edenlere Allah’tan
rahmet, yakınlarına baş sağlığı, yaralı olanlara da acil şifalar
diliyoruz. Bu zor günlerde yardıma muhtaç herkese yardım
ellerinin uzanmasını ve mevcut sorunların soğuk kış günleri
şartları daha da zorlaştırmadan çözülmesini temenni ediyoruz.

Lal Değerleme
Tepe’ye Yerleşti Konut Kredisi Faiz Oranları Arttı
Türkiye genelinde ve yurt dışında gayrimenkul
değerleme ve müşavirlik hizmetleri veren
Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.,
Eskişehir Yolu üzerinde bulunan ve Türkiye’nin
örnek ofis projelerinden olan Tepe Prime
Plaza’daki yeni ofisine taşındı.
Merkezi Ankara’da olan, İzmir ve İstanbul’da da şubeleri
bulunan Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.
15 yıldır sürdürmekte olduğu faaliyetlerini Eskişehir
Yolu üzerinde yer alan Tepe Prime Plaza’dan yürütmeye
devam edecek. Müşterilerine kaliteli ve güvenilir hizmet
götürmeyi ilke edinen Lal Gayrimenkul Değerleme ve
Müşavirlik A.Ş. gelişmiş teknolojik imkanlara ve modern
mimari çizgiye sahip yeni
ofisinde hizmet kalitesini
daha üst seviyelere taşımayı
hedefliyor.

Kaliteli ve Hızlı
Hizmete Devam

Uzman kadroları ile bugüne
kadar birlikte çalıştıkları tüm
müşterilere aynı kaliteli ve
hızlı hizmeti sunduklarını
belirten Lal Gayrimenkul
Değerleme ve Müşavirlik
A.Ş. Genel Müdürü Eda Öz,
Tepe Prime Plaza’daki yeni
ofislerinde yenilenmiş teknik
altyapı ve yeni donanımları
ile hizmet anlayışlarının daha
da üst seviyelere taşınacağını
ifade etti.

Merkez bankasının
son kararları ile
tüketici kredilerinin
bankalar tarafından
artırılmaya
başlanması sonucu
konut kredilerinde
0.15-0.40 puanlık
faiz artışı oldu.

Yükselen dolar ve
enflasyona karşı “örtülü
faiz artırımı”na giden
Merkez Bankası’nın, yeni
önlemler alacak olması
bankaları harekete geçirdi.
Merkez Bankası’nın aldığı
önlemler sonucu fonlama
maliyetleri önemli ölçüde
artan bankalar, tüketici

kredisi faiz oranlarını
artırdı.

Tüketici kredilerin içerisinde en önemli faiz artışı
konut kredilerinde görüldü.
Bankalar konut kredisi
faiz oranlarını ortalama
0.15-0.20 puan seviyesinde
artırırken bazı bankalarda
beş yıllık vadede aylık
konut kredisi faizindeki
artış 0.70 puanı buldu.

Bu artışlar öncesi
ortalama yüzde 1.05
seviyelerinde olan aylık
konut kredisi faiz oranları,
ortalama yüzde 1.20-1.25
seviyelerine yükseldi.
Böylece daha önce 100 bin
TL kredide beş yıl vade
sonunda yaklaşık 135 bin
TL’den olan geri ödeme
miktarı, 141 bin TL’ye
yükselmiş oldu.

Sözlükten...
Agrega: Çimento ile harç yapmak için kullanılan kum, çakıl, mıcır ve benzeri maddelerden oluşan karışım.
Arazi Geliştirme: İmar planı olmayan bir araziyi ticari amaçla planlayarak ilgili mercilere onaylatma, alt yapısını,
çevre düzenini hazırlayıp, hatta yapılarını da inşa ederek değerlendirme işi.
Bina Derinliği: Binanın ön cephe hattı ile arka cephe hattının en uzak noktası arasındaki dik hattın uzaklığı.
Gelir Ortaklığı Senedi: Kamu kurum ve kuruluşlarına ait köprü, baraj, santral, deniz ve hava limanları,
telekomünikasyon sistemleri gibi gelir getiren işletmelerin gelirine ortak olunabilmesi için halka arz edilen senetler.
Kırmızı Kot: Yapılması düşünülen yolun hazırlanan projesine göre, yolun bitmiş haldeki üst kaplama noktasındaki
yüksekliği.
Temlik: Mülk olarak vermek, mülkiyeti veya hakları bir bedel karşılığında başka birine nakletmek. Devir.
Toplulaştırma: Parçalanmış, dağılmış, şekilleri bozulmuş arazilerin daha ekonomik ve verimli kullanılabilmesi
amacıyla, birleştirilerek bir araya toplanması işi.
Zabıt Kayıtları: Taşınmaz malların kadastro görmeden önce tutulan kayıtları.

Bu sayfa Lal Gayrimenkul Değerleme ve Müşavirlik A.Ş.’nin katkılarıyla hazırlanmıştır.
“Gerçek Değerin Teminatı”
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