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DOĞRU BİLGİ HAYAT KURTARIR!
Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Ülkemiz ciddi

anlamda boydan boya bir deprem kuşağı üzerinde
yer alıyor. Yıllardır yaşanmakta olan üzücü deprem
sonuçlarında binlerce insanımızı kaybettik, evsiz kal-
dıklarını gördük. Tarihin her döneminde depremler ül-
kemizin en can alıcı sorunlarından biri olmuştur.
Elbette bu tüm dünya için de böyle.

Biliminsanları büyük çabalarla deprem ve sonuçları
hakkında bizleri uyarmakta, gerekli önlemlerin alın-
ması için çaba harcamaktadır. Bizlere düşen, bu uya-
rıları önemsemek ve üzerimize düşen görevleri yerine
getirmektir.

Deprem Nedir ve Nasıl Korunuruz adlı bu kitabı-
mıza değerli katkılarını sunan Prof. Dr. Ali Demirsoy
hocamıza da teşekkür
ederiz.

Depremlere karşı kor-
karak değil, bilinçli ve ye-
rinde önlemlerle ancak
mücadele edebiliriz.

Unutmamak gerekir
ki, depremler ülkemizin
bir gerçeğidir.

Hepinize sağlıklı ve
mutlu yarınlar dilerim
sevgili çocuklar.

Haydar Özdemiroğlu
Genel Başkan
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DDEEPPRREEMM  BBİİRR  FFEELLAAKKEETT
DDEEĞĞİİLL,,  BBİİRR  ZZEENNGGİİNNLLİİKKTTİİRR

Dünyanın içi bugün çok kullandı-
ğımız ağır madenlerin erimiş sıvısı ile
doludur. Binlerce yıl madenleri işle-
terek birçoğunu tükettik. İyi de eksi-
len bu madenler yerine nasıl konur:
Depremlerle…

Yer küreyi büyük bir futbol topu olarak
düşünürsek, üzerine sürülmüş kalın bir yağ-
lıboya, dünyanın katı kısmını yani taşküreyi
oluşturur. 

Zaman zaman içteki sıvının sıkıştırması
ile bir yumurtanın kabuğunun parçalan-
ması gibi yer yer yırtılarak mineralce zen-
gin sıvı yeryüzüne ulaşır. Ancak kırılan
ya da yırtılan parçaların arasına giren
bu sıvı plakaları sağa sola iter ve bu itme
sırasında o bölgedeki kabuk kısmı titrer ve bildiğimiz
deprem sarsıntılarını meydana getirir.

Sarsıntının şiddetine ve yaptığı yıkıma göre bu titreşi-
min gücü ölçülür ve ona en zayıf olan 1’den en şiddetli
olan 10 kadar derece verilir ve buna ““DDeepprreemm  ŞŞiiddddeettii””
denir. Aslında taşküre sabit değildir sürekli hareket ha-
lindedir. 

Günde en az 4.000 deprem olduğu varsayılıyor. Bu
kaymalar 0 km derinde de olabilir, 300 km derinde de
olabilir. 1900 yılından bu yana yaşanan en güçlü dep-
rem 9,5 şiddetindedir.

11--33  şşiiddddeettiinnddeekkii  ddeepprreemmii  ççooğğuunnlluukkllaa  hhiisssseettmmee--
yyiizz..

3-5 çok hafif hissetmeden, belirgin olarak
hissetmeye kadar değişir. Sıvalar dökülür, eş-
yalar yer değiştirebilir.

55--77  bbiinnaallaarrddaa  hhaassaarr  mmeeyyddaannaa  ggeettiirriirr;;  kkööttüü
yyaappııllmmıışş  bbiinnaallaarr  yyııkkııllıırr

7-10 kural olarak binalar yıkılır, ağır tahri-
batlar olur. Köprüler, yollar demiryolları hasara

uğrar. Ağır can kayıpları olur.

DDeepprreemm  DDooğğaall  FFeellaakkeett  DDeeğğiill,,  
DDeepprreemmii  DDiikkkkaattee  AAllmmaammaakk  FFeellaakkeettttiirr..

TTaabbaann  ssuuyyuu  sseevviiyyeessii  yyüükksseekk,,  bbiirriinnccii  ssıınnııff  ttaarrıımm
aarraazziissiinnee  bbiinnaa  yyaappmmaayyaaccaakkssıınnıızz..

Binalarınızı bulunduğunuz bölgenin deprem
koşullarına göre sağlam yapacaksınız. Malze-
meden çalmayacaksınız. Binanın iç tasarımını o

bölgenin deprem riskine göre tasarlayacaksınız. 
DDeepprreemm  bbööllggeessiinnddeekkii  bbiinnaallaarrddaa  eevvddeekkii  ççooğğuu  şşeeyy  ((kküü--

ttüüpphhaannee,,  ddoollaapp  vvee  bbeennzzeerrii  şşeeyylleerr))  dduuvvaarrllaarraa  ddeevvrriillmmee--
yyeecceekk  şşeekkiillddee  ssaabbiittlleenneecceekkttiirr..

Elektrik şalteri ve gaz vanaları hemen ulaşılabilir bir
yerde olmalı ve zaman zaman ev halkına bunun nasıl
kullanılacağı öğretilmeli.

YYaattaağğıınnıızz  yyeerrddeenn  eenn  aazz  3300--4400  ssaannttiimmeettrree  yyüükksseekkttee  ooll--
mmaallıı  vvee  oollaabbiillddiiğğiinnccee  kkuuvvvveettllii  ddoollgguunn  ttaahhttaaddaann  yyaappııll--
mmaallıı..BBiirr  şşeeyylleerr  aallaarraakk  eevvddeenn  ççııkkmmaayyaa  ççaallıışşmmaayyıınnıızz..
DDuurruumm  uuyygguunnssaa  ssaaddeeccee  ççııkkıınnıızz..  TTeekkrraarr  ggiirrmmeeyyiinniizz..

SUNUŞ

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  DDeemmiirrssooyy

44
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DDeepprreemmddee  İİllkk  OOllaarraakk  NNee  YYaappaallıımm?
Eğer deprem tehlikesi olan bir bölgede yaşıyorsa-

nız. Yatağınızın yanında, ön ya da arka tarafında bir 
deprem çantası olmalı. İçineyeterince su, düdük, el 
elektrik feneri, yara bandı, tuzsuz kuruyemiş varsa sin-
yal vermek için bir çekiç.

Depremden kaçıp kurtulmak, özellikle üst katlarda 
hemen hemen olanaksızdır. Bu nedenle paniğe kapıl-
madan yatağınızın yanına yere uzanacaksınız; ya da 
sağlam yapılmış bir masanın altına gireceksiniz ya da 
buzdolabı çamaşır makinası gibi dayanaklı cisimlerin 
yanına ana karnında duruyormuş gibi başınızı karnı-
nıza çekerek bükülüp bekleyeceksiniz. Ulaşabilirseniz 
gaz ve elektriği kapatacaksınız. Panik daha çok oksi-
jen kullanmanıza neden olur. Kurtulma umudunuzu 
yitirmeyeceksiniz. 

Eğer yaralanmamışsanız belirli bir süre sonra 
düdük çalacaksınız ve çekiçle varsa demirlere 
yoksa sert cisimlere anlamlı bir şekilde vuracak-
sınız. Suyu idareli kullanırsanız bir hafta öyle ya-
şayabilirsiniz. Açlığa daha uzun süre dayanılabilir. 
Sesinize tepki gelirse, lambayı da kullanacaksınız. 

Cep telefonu çalışıyorsa ve yanınızda ise yakın 
birini arayıp konum atacaksınız.

Asansöre binmeyeceksiniz; çünkü depremde ilk 
zarar görecek yer asansördür. Merdivenleri 
kullanma-yacaksınız; çünkü deprem sırasında kopup 
düşecektir. Keza kapı dipleri de tehlikelidir. Köşeler 
korunmak için daha iyi bir seçenektir.

DDeepprreemmddee  ddıışşaa--
rrııddaa  kkaallmmaakk  zzoorruunnddaa  kkaa--
llıırrssaannıızz  bbuu  ççaannttaayyaa  bbaaşşkkaa

şşeeyylleerr  ddee  iillaavvee  eettmmeenniizz  ggeerreekkiirr
((bbaattttaanniiyyee,,  iillkk  yyaarrddıımm  ççaannttaassıı,,  nnaakkiitt

ppaarraa,,  yyeeddeekk  ggiiyyssii,,  öönneemmllii  tteelleeffoonn  nnuu--
mmaarraallaarrıı,,  kkuullllaannddıığğıınnıızz  iillaaççllaarr,,  bbeebbeekk
iihhttiiyyaaççllaarrıı,,  ppaassaappoorrtt,,  kkiimmlliikk,,  kkiibbrriitt,,
kkaalleemm  kkaağğııtt,,  bbiirrkkaaçç  ççeeşşiitt  ppiill  vvss))..
UUnnuuttmmuuyyoorruuzz::  DDeepprreemm  ddooğğaall

bbiirr  aaffeett  ddeeğğiill,,  ffeellaakkeett  oonnuu
ddiikkkkaattee  aallmmaammaakkttıırr..
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DDEEPPRREEMMİİ  ÖÖNNCCEEDDEENN  
SSAAPPTTAAYYAANN  CCAANNLLIILLAARR

Her hayvan yolunu ve çevresini tanıyabilmek için du-
yular geliştirmiştir. İnsanlarda bu duyular yitirilmiş ya da
hiç oluşmamıştır. Bugün biz hangi canlıların depremi
önceden nasıl hissettiğini öğreneceği. Belki de gele-
cekte bize en çok yardımcı olacak canlılar bunlar ola-
caktır; en azından büyük can yitirilmesini önlemiş
olacağız.

Aslında deprem başlamadan dakikalar önce bizim
yakın yoldaşlarımız olan koyun, keçi gibi dört ayaklı
canlılar deprem olacağını hisseder ve normal davranı-
şının dışında hareketler yapmaya başlar; durgunlaşır,
dona kalır ya da şaşkınlıkla bir yerlere gizlenmeye çalı-
şır. Çünkü bizim algıladığımız deprem başlamadan,
yerin altında büyük kitlelerde sağa sola kaymalar olur
ve bu kaymalar bazı titreşimlere neden olur. Yere dört 

ayağı üzerine basan bu hayvanlar, bu titreşimleri alır, 
ayak kemikler ve özellikle boyun kemikleri ile çok güç-
lendirerek orta kulağa iletir. Hayvan alışılagelmiş bir 
şeyler olduğunu anlayarak şaşkınlıkla bir yerleri arar ya 
da donar kalır. Ancak depremden dakikalar önce bu 
davranışı gösterdiği için zamansal olarak önlem alma-
mıza yardımcı olamaz.

Çamurlu sularda yaşayan canlılar yollarını bulabil-
mek için, cep telefonumuzda bir yerleri bulmak kullan-
dığımız (GPS) ya da konum kullanım gibi bir sistem 
geliştirmiştir. Yaşadığı sular çok çamurlu olduğu için 
gözleri iş görmez ve bu nedenle gözleri hemen hemen 
körelmiştir. Bu canlılar yollarını bulabilmek için vücut-
larından elektrik üreterek elektrik dalgalarını çevreye 
salıp, değdiği cisimlerin geri yansıtması ile bu dalgaları 
tekrar alarak çamurda bizim gündüz yollarımızı buldu-
ğumuz gibi kolaylıkla yollarını bulurlar.

Vücudunun yayında görülen
çizgideki deliklerde elektrik 
almaçları yol bulmayı sağlar.
Gözler körelmiştir.

88
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Elektriği  nasıl üretirler? Bunu öğrenmek için siz de
basit bir deney yapabilirsiniz. Örneğin bir teli, bakır ya
da çinkodan yapılmış çatınıza bağlar öbür ucunu da
yerde toprağa gömülmüş bir plakaya bağlarsanız;
araya koyacağınız çok küçük bir elektrik lambasının
yandığını görürsünüz. Bu hayvanlarda da bir ağ sistemi

bir tarafları ile kaslara, öbür tarafları ile de damar sis-
temine bağlandığında elektrik üretmeye başlarlar. Bu 
canlılara elektrikli balıklar denir. Bazen insanı 
öldürecek kadar potansiyel elektrik üretebilirler (600 
volt). Bu elektriği kullanarak çevresindeki maddelerin 
özelliğine göre yollarını aynen radarla yol alıyormuş 
gibi bulurlar.

Deprem başlamadan 5-6 gün önceden yer altında 
kaymalar yavaş yavaş başladığı için bazı kayaçları sı-
kıştırırlar. Örneğin silis içeren kayaçlar sıkıştığında 
elektron yaymaya başlarlar.

Bu bir elektrik olayıdır. Çok zayıf elektrik akımlarını 
bile algılayan bu canlılar, bir yerlerde elektrik 
üretildiğini hissedince korunma durumuna geçerler. 
Çoğunluk saklanırlar. Özellikle Japonya’da 
balıkhanelerdeki uzmanlar günlük yakalanan 
balıkların miktarını kayda geçirirler. Eğer elektrikli 
balıkların yakalanma mikta-rında örneğin 5-6 gün 
içinde gittikçe düzenli bir azalma varsa, o balıkların 
yakalandıkları yerlerde bir depremin olacak demektir. 
Gerekli uyarılar böylece yapılır. 

PPrrooff..  DDrr..  AAllii  DDeemmiirrssooyy

1100

Elektrikli vatozlar 800 volt elektrik üretebilir. Sağda 1 ile gösterilen
bloklar elektrik üretilen yerler, elektrik üretim plakalarıdır.

Yer altından gelen zayıf
elektrik boşalmaları yılan-
balıklarını şaşkına çeviriyor.
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