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2003 yılının sonunda, dört gün ara ile İran ve ABD’de meydana gelen ayni aletsel 
büyüklüğe sahip iki deprem birbirinden tamamen farklı hasar tabloları yaratmış, bu 
durum medyada ve kamuoyunda çeşitli yorumlara yol açmıştır. Bu yazı söz konusu 
depremlerin doğru değerlendirilmesine ve herbir depremin ardından kamuoyunda artık 
kronik olarak tartışılan konulara açıklık getirilmesine yardımcı olmak amacı ile 
hazırlanmıştır. 
 
Depremler 
 
Bam Depremi 
İran’ın Kerman Vilayeti Bam kenti 26 Aralık 2003 tarihinde yerel saatle 05:26’da 
meydana gelen ve aletsel büyüklüğü (moment büyüklüğü) Mw = 6.6 (USGS-ABD Jeoloji 
Teşkilatı) olan bir depremden yoğun bir şekilde etkilenmiştir. 
 
Deprem derinliği yaklaşık 10km civarındadır ve sığ bir deprem olarak tanımlanabilir. Fay 
düzlemi çözümleri deprem mekanizmasının yanal atımlı olduğunu göstermektedir. 
 
Bam Depremi tektonik plakalar arasındaki etkileşim sebebi ile oluşmuştur (Şekil 1). Arap 
Plakasının yılda yaklaşık 3cm mertebesinde bir hızla Avrasya Plakasının kuzeye doğru 
itmesinden kaynaklanan plaka içi gerilmeler, kuzey-güney doğrultulu Bam Fayı üzerinde 
sağ yanal atımlı bir deprem meydana getirmiştir. Şekil 2’de uydu görüntüsü üzerinde 
takribi olarak çizilen Bam Fayı, Bam kent merkezinin 1km kadar yakınından geçmektedir. 
Fay hattı güzergahında bazı zemin çatlakları ve oturmaları gözlenmiştir.  
 

 
 
Şekil 1. Tektonik Bölgeleme (Harita altlığı NASA’dan alınmıştır) 



 
 
Şekil 2. NASA Landsat 7 Uydu Görüntüsü Üzerinde Bam Kenti, Kalesi ve Bam Fayı.  
 
 
Bam kentini bu şiddette etkilemiş tarihi bir depremin varlığı bilinmemektedir. 11 Haziran 
1981 (Mw = 6.6) ve 28 Temmuz 1981 (Mw = 7.3) depremleri Bam Kentinin yaklaşık 
100km kuzeyinde Gowk Fayı üzerinde oluşmuş depremlerdir. Şekil 3’te İran’ı 20. 
yüzyılda etkilemiş önemli depremler gösterilmektedir. İran’ın depremselliği özellikle 
büyük deprem oluşumları açısından ülkemize benzer bir dağılım arz eder. Bam kenti İran 
deprem tehlike bölgeleri haritasında ikinci derece deprem bölgesinde yer almaktadır. 
 
Depremde Bam kentinde bulunan binaların %80’inin hasar gördüğü tahmin edilmektedir. 
Bu binaların büyük çoğunluğu tonoz kubbe veya düz çatılı kerpiç yapılardır. Ancak 
kenttde bulunan betonarme ve çelik karkas binalar, kamu binaları, 100-200 yıllık tarihi 
binalar, okullar ve iki adet hastane de ağır hasar görmüştür. Bina hasarları ile ilgili bazı 
tipik resimler Şekil 4 a, b, c, d, e ve f’de sunulmuştur. Yıkılma ve hasarların daha çok 
faya dik yönde (doğu-batı yönünde) meydana geldiği tesbit edilmiştir. Bu tesbit kuzey-
güney yönlü Bam Fayında oluşan yanal atımlı bir depremin yaratacağı yer hareketi 
dağılımı ile uyum göstermektedir. 
 
Kent merkezinde bulunan ve dünyadaki en büyük kerpiç yapı olarak bilinen Bam Kalesi 
(Arg-e-Bam) depremde yıkılmıştır. Bam kalesi geçmiş depremlerde kısmen hasar görmüş 
ve tamir edilmiş 2000 yıllık geçmişi olan tarihi bir anıttır. Şekil 5a ve b’de kalenin 
deprem öncesi resimleri sunulmuştur. Şekil 6a ve b’de ise kalenin deprem öncesi (6a) ve 
sonrası (6b) uydu görüntüleri (Şekil 2’de işaretli yer) verilmiştir. Gerek Bam Kalesi ve 
gerekse eski kent merkezi UNESCO’nun Dünya Tarih Mirası listesinde yer almaktadır.  



 

 
 

  
 
Şekil 4 a,b,c,d,e, f  Bam Depreminde Oluşmuş Bina Hasarları (İnternet Kaynaklarından 
Derlenmiştir) 
 



 
 
Şekil 3. İran’da 20. Yüzyılın Depremleri (Deprem Bilgileri USGS’den Alınmıştır) 
 

 
 
Şekil 5 a,b.  Bam Kalesi (İnternet Kaynaklarından Derlenmiştir) 
 
1970 yılında Bam kent merkezi korunma altına alınmış ve yeni yapılaşmaya izin 
verilmemiştir. Ancak son 20 yılda bu korumaya uyulmadan birçok yeni binanın 
denetimsiz bir şekilde yapılmış olduğu bildirilmektedir (Arab News). 
 



UN-OCHA (UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs – Birleşmiş 
Milletler – İnsani İşler Koordinasyon Dairesi) raporlarına göre Bam Kenti ve yakın 
köylerinde 100,000 – 120,000 insan yaşamaktadır. Depremde  35,000-40,000 kadar can 
kaybı ve 30,000 civarında yaralı olduğu tahmin edilmektedir. Bu durumda kent 
merkezinde nüfusun yaklaşık %40’ı hayatını kaybetmiştir. 1999 Kocaeli depreminde en 
ağır hasara uğrayan Gölcük kent merkezinde bu oran %7 mertebesindedir. Bam 
Depreminde gözlenen yaralı-ölü oranı (yaklaşık 0.8) çok düşüktür ve göçen yapıların 
(özellikle kerpiç binaların) altında kalanların çoğunlukla hayatını kaybettiğini 
göstermektedir. Ülkemizde kentsel depremlerde bu oran 4 civarındır. Gelişmiş ülkelerin 
kentsel depremlerinde ise 10-30 arasında değişmektedir. 
 

 
 
Şekil 6 a, b. Bam Kalesi Deprem Öncesi ve Sonrası Uydu Görüntüleri (Space Imaging) 
 
İran’da daha çok kırsal bölge yerleşimlerinde yer alan kerpiç yapılar kısıtlı yerel 
imkanlarla herhangi bir yatay ara hatıl kullanılmadan yapılmaktadır. Bu yapılarda tonoz 
tipi kargir çatılar veya kirişlere (ahşap veya çelik) oturan ağır düz toprak kaplı çatılar 
vardır. Kentsel bölgelerde bulunan çok katlı binalarda taşıyıcı sistem olarak çelik çerçeve 
kullanılması yaygındır. Bu binaların ara ve cephe dolgu duvarlarında dolu tuğla 
kullanılmaktadır. Döşeme ve çatılarda çelik kiriş araları sığ tuğla tonozlarla 
kapatılmaktadır. Çelik çerçevelerin yetersizliği ve binanın ağırlığı bu tip yapıların deprem 
performanslarını çok olumsuz kılmaktadır. 
 
İran’daki binaların deprem dayanımı ile ilgili problemler nedeni ile geçmiş depremlerde 
de ağır can kayıpları verilmiştir. 16 Eylül 1978 Tabas depreminde (Mw = 7.5) Tabas 
kenti ve çok sayıda köy ağır hasar görmüş ve yaklaşık 15,000-25,000  kişi hayatını 
kaybetmiştir. 21 Haziran 1990 Gilan depreminde (Mw = 7.7) Gilan vilayetindeki Rudbar 
ve Manjil kentleri ile diğer yerleşimlerde ağır hasar meydana gelmiş ve yaklaşık 35,000-
50,000 can kaybı oluşmuştur. Hasarlı kerpiç bina sayısı 100,000 civarındadır.  
 
Yetersiz deprem dayanımı olan binalar, çok şiddetli deprem yer hareketi ve çok yüksek 
nüfus yoğunlukları maalesef gelişmekte olan ülkelerin kentlerinde çok sayıda can 
kaybına yol açmaktadır. Bu hususta rekor 400,000-500,000 can kaybı ile  28 Temmuz 
1976  Tangshan (Çin) depremine (Mw = 8.2) aittir. Ancak, Tahran için JICA (Japanese 



International Cooperatıon Agency) desteği ile 2001 yılında yapılmış deprem hasar 
senaryosu çalışmasında 480,000 binanın hasar görebileceği ve can kaybının 380,000 
civarında olabileceği tahmin (iddia) edilmektedir.  (Benzer bir çalışma ayni JICA ekibi 
tarafından 2003 yılında İstanbul için yapılmıştır). 
 
Depremin Bam kentindeki şiddeti IX olarak belirlenmiştir. Şekil 7’de Dr.Mehdi Zare’den 
alınan bilgilerle US-AID tarafından düzenlenmiş EMS-98 (Avrupa Makrosismik Ölçeği - 
1998) Şiddet dağılımı gösterilmiştir. IX şiddeti 20x10km’lik bir bölgeyi, VIII şiddeti ise 
Bam Fay hattı boyunca yer alan yaklaşık 100km x 15km’lik bir bölgeyi kapsamaktadır. 
US-AID tarafından yapılan tahminler IX şiddetindeki bölgede yaklaşık 80,000 kişinin 
depremden etkilendiğini göstermektedir. Ülkemizde daha çok İç Anadolu bölgesinde 
bulunan kerpiç yığma yapılarla ilgili deprem hasarı tecrübelerimiz hatılsız kerpiç yığma 
yapıların MSK-VI şiddetinde hasar,  VII şiddetinde ağır hasar gördüğünü, VIII şiddetinde 
ise yıkıldığını belirlemektedir. IX şiddetlerinde hasar seviyesi yaklaşık %80-%90 
olmaktadır (Erdik, 1995). Bu oranlar Bam kentinden gelen gözlemlerle uyum 
göstermektedir. Ölen kişi sayısının yıkılan bina sayısına oranı Can Kaybı Oranı  olarak 
adlandırılır. Bu oran, binalardaki ortalama kişi sayısı, depremin oluş zamanı, mahsur 
kalan kişi sayısı,  kurtarma ve ilk yardım hizmetlerinin düzeyi gibi faktörlere bağlıdır. 
Bam kentinde herbir hanede ortalama 5 kişi olduğu hesabı ile yaklaşık 20,000 hane 
olduğu, bu hanelerden kaylaşık 16,000 adedinin ağır hasarlı veya yıkık olduğu ve hane 
başına ortalama iki can kaybı kabulü ile yaklaşık 32,000 kişinin hayatını kaybettiği 
tahmini yapabilir. 
 



 
 

Şekil 7. EMS-98 (Avrupa Makrosismik Ölçeği - 1998) Şiddet dağılımı 
 
İran kuvvetli yer hareketi kayıt şebekesi tarafından Bam depremi çok sayıda istasyonda 
kayıt edilmiştir. İran Bina ve İskan Araştırma Merkezi (BHRC) tarafından işletilen bu 
kayıt şebekesinde 1060 adet kayıt istasyonu mevcuttur (Ülkemizde, özel amaçlı şebekeler 
dışında, Afet İşleri Genel Müdürlüğü tarafından işletilen sadece 130 civarında kuvvetli 
yer hareketi istasyonu bulunmaktadır). Bam kenti istasyonunda ölçülen yer hareketinin en 
büyük ivmesi yatay yönde 0.8g (1g = 9.81 m/s2 = yer çekimi ivmesi) düşey yönde ise 
1.0g olarak belirlenmiştir (Şekil 8). İvmeler bu yüksek seviyelerini 10s kadar 
korumaktadır. Bam kentinde ölçülmüş bu deprem yer hareketi seviyesi 1999 Kocaeli 
depreminde ölçülenlerin yaklaşık iki katı mertebesindedir.  
 



 
 
Şekil 8. Bam Depreminin Bam Kentinde Alınan Doğu-Batı İvme Kaydı (BHRC)   
 
San Simeon Depremi 
Aletsel büyüklüğü Mw=6.5 olan San Simeon depremi 22 Aralık 2003 tarihinde yerel 
saatle 11:16 da ABD Califonia eyaletinin orta bölgesinde meydana gelmiştir. Deprem 
odağının derinliği  8km dir (USGS). Depremin merkezi San Simeon kentinin 11km kuzey 
doğusunda, Paso Robles kentinin ise 40km kadar batısında yer almaktadır. Depremin San 
Simeon Hosgri veya Oceanic fay sisteminde ters faylanma mekanizması ile oluştuğu 
tahmin edilmektedir. Şekil 9’da USGS – Shake Map servisi tarafından deprem 
bölgesinden anında alınan yer hareketi kayıtlarının otomatik olarak değerlendirilmesi ile 
hazırlanmış deprem şiddeti dağılımlarını gösteren “Sarsıntı Haritası” sunulmuştur.  
 
Depremde elde edilen kuvvetli yer hareketi ivmelerinin en büyük değerleri 0.5g 
(Templeton, deprem merkezinden 38km uzakta), 0.18g (Cambria, deprem merkezinden 
12km uzakta) ve 0.17g (San Luis Obispo, deprem merkezinden 61km uzakta) arasında 
değişmektedir. Hasar meydana gelen Paso Robles kentinde alınmış deprem kaydı 
bulunmamaktadır. Ancak gözlenen VII şiddeti ortalama 0.2g-0.3g civarında enbüyük yer 
ivmesine tekabül etmektedir. Bu yer hareketi seviyesi İran-Bam depreminde, Bam 
kentinde ölçülen yer hareketinin sadece %30’u civarındadır. Depremin Paso Robles’deki 
şiddeti VII olarak belirlenmiştir. Nüfusu 23,000 olan Paso Robles kentinde iki kişi 
hayatını kaybetmiş, 40 kişi yaralanmış ve 40 adet bina ağır hasar görmüş veya yıkılmıştır. 
En büyük hasar şehrin tarihi merkezinde bulunan (bazıları 100 yaşında) donatısız tuğla 
yığma binalarda meydana gelmiştir (Şekil 10 a ve b). Bu binaların deprem 
performanslarının yetersiz olduğu bilindiği halde ancak bir kısmının güçlendirildiği ve 
hasarın genellikle güçlendirilmemiş binalarda olduğu gözlenmiştir. (Goel, 2003).  



 
 
Şekil 9. San Simeon Depremi Sarsıntı Haritası (USGS) 
 
Bam Kentine kıyasla Paso Robles kentindeki düşük nüfus yoğunluğu, binaların yeterli 
deprem dayanımı ve düşük yer hareketi seviyesi her iki depremdeki can kaybı farkının 
ana sebeplerini teşkil etmektedir.  
 

 
 
Şekil 10 a,b. San Simeon Depreminde Paso Robles Kentinde Oluşmuş Bina Hasarı 
Resimleri (Goel, 2003). 
 
 
 
 



Düşünceler 
 
Depremlerle ilgili haberlerin medya ve kamuoyunda değerlendirilmesi sürecinde tespit 
ettiğim kronikleşmiş üç konu üzerinde durmak istiyorum. 
 
Bu Deprem Ülkemizde Yeni Bir Depremi Tetikler mi?  
Depremlerden sonra sorulan en yaygın sorulardan biri, bu (veya bir) depremin Türkiye’de 
yeni bir depremi tetikleme durumudur. Herhangi bir fayda meydana gelebilecek bir 
karakteristik depremin oluşum olasılığının belirlenmesi için fay üzerindeki yıllık 
hareketlerin, son karakteristik depremden beri geçen zamanın bilinmesi gerekir. Ayni fay 
sistemi (veya mekanik bağlantısı olan diğer bir fay sistemi) üzerinde oluşan büyük 
depremlerin fay hattı üzerindeki gerilme dağılımlarını etkilediği ve bu etkileşim nedeni 
ile deprem oluşum olasılıklarının değiştiği bilinmektedir (Stein, 2003). Nitekim 1999 
Kocaeli depremi sonrasında yapılan yoğun çalışmalar gerilme etkileşimi nedeni ile Ana 
Marmara Fayında önümüzdeki 30 yılda karakteristik (veya daha büyük) bir deprem 
oluşma olasılığının %20 kadar arttığını göstermektedir. Ancak bu etkileşimin 
belirlenmesi için tüm tektonik bölge için jeolojik ve jeofizik bilgilerin derlenmesi, 
modellenmesi ve kapsamlı bir gerilme analizi yapılması gerekmektedir. Analiz 
neticesinde bulunacak gerilme değişikliklerin fiziksel olarak gerçekleşmesi için arz 
kabuğundaki kayaçlarda yavaş viskoz davranış nedeni ile yıllarca beklenebilir. Önemli 
düzeyde gerilme değişiklikleri elde edildiği durumlarda fay hattının bu konumu için 
deprem oluşma olasılıklarının bir miktar artması veya azalması mümkündür, ancak 
depremin oluşum zamanı ile ilgili bir şey söylenemez. 
 
Uzak depremlerin yaratabileceği statik gerilme değişiklikleri ise arz kabuğunda ay 
tarafından yaratılan gel-git hareketlerinin doğurduğu gerilme değişikliklerinin bile altında 
kalabilir. Bu durum bir deprem sonrası, deprem kaynak bölgesinden uzakta gözlenen 
sismisite rejimindeki değişikliklerin açıklanması için farklı tetikleme mekanizması 
teorilerinin ortaya atılması ihtiyacını doğurmuştur. Dinamik gerilmelerin azalımı statik 
gerilmelere nazaran çok daha uzun mesafelerde gerçekleşmektedir. Deprem kaynak 
bölgesinden uzakta meydana gelen deprem oluşumlarının dinamik gerilme (wave passage 
effect- dalga yayınım etkisi) değişiklikleriyle açıklanabileceği fikri bu gözlem üzerine 
geliştirilmeye başlanmış, ABD’nde Landers (Mw=7.3) ve Hector Mine (Mw=7.4) 
depremleri sonrasında gözlenen sismisite artışlarının ve artçışok aktivitesinin özellikle 
direktivite bölgeleriyle örtüşmesi bu teoriyi destekleyen bir unsur olarak 
değerlendirilmiştir. Ne var ki son dönemde yapılan bazı nümerik modelleme 
çalışmalarından, artçışok ya da uzak bölgelerdeki depremsellik artışlarının dinamik etkiye 
bağlı olmadan da meydana gelebileceği anlaşılmaktadır.  
 
Tüm bu bilgilerin ışığı altında, ciddi ve sonuçları ispatlanmış bir analize dayanmadan 
ileri sürülen tetikleme durumu iddialarının hiç bir anlamı olmadığını söyleyebiliriz. 
 
Deprem Aletsel Büyüklüğü ve Hasar Arasındaki İlişki 
Bir deprem sonrasında hasar ve kayıpların süratli bir şekilde tahmin edilmesi acil 
kurtarma ve yardım etkinliklerinin doğru olarak yönlendirilmesi açısından önemli 
olmaktadır. Bu kapsamda magnitüd olarak da bilinen deprem aletsel büyüklüğü ile 



deprem hasarı arasında doğrudan bir ilişki kurulması birçok yanılgıya yol açmaktadır. 
Deprem hasarı deprem etkisine maruz fiziksel ortamın nitelik ve niceliğine, depremde 
meydana gelen deprem yer hareketine, oluşabilecek zemin problemlerine ve yangın gibi 
ikincil etkilere bağlı olarak değişir. Genelde, bir deprem sırasında meydana gelen yer 
hareketi deprem kaynağının (fay hattının) uzaklığı ile azalır ve aletsel büyüklüğün 
artması ile büyür. Bu durumda, diğer faktörlerin sabit kaldığı varsayımı ile, deprem 
kaynağının uzaklığı ile deprem hasarının azalması beklenebilir. Ancak faya yakın 
bölgelerde (5km veya daha yakın) bu tip azalım ilişkileri, özellikle büyük depremlerde 
deprem yer hareketi ile deprem büyüklüğü arasındaki ilişki zayıfladığı için, geçersiz 
olmaktadır. Bir depremden sonra verilen aletsel büyüklük değerleri önceki depremlerin 
büyüklükleri ile karşılaştırılmakta ve depremlerin enerjileri arasındaki farklar 
kıyaslanmaktadır. Depremin açığa çıkardığı enerji açısından aletsel büyüklüklerde bir 
birim değişme enerji miktarını 32 kat değiştirmektedir. Örneğin 1999 Kocaeli depremi ile 
2003 Bam depremi arasında yaklaşık 32 katlık bir enerji farkı mevcuttur. Ancak 
gözlenmiş yer hareketi, hasar seviyeleri ve hasar dağılımı arasında böyle bir fark mevcut 
değildir. Daha önce belirtildiği gibi, Bam depreminde VIII Şiddeti 100 x 15km’lik bir 
sahayı kapsamaktadır. 1999 Kocaeli depreminde ise hasar daha yaygın olup, VIII 
Şiddetinin kapsadığı bölge yaklaşık 30 x 140 km dir.  Depremlerden sonra medyada 
yapılan bu tip karşılaştırmaların, deprem aletsel büyüklükleri ve enerjileri arasındaki 
farkın deprem hasar seviyelerine yansıyabileceğinin ima edilmesinden öte, hangi 
bilgilendirme amacını taşıdığı meçhuldür.  
 
En temel bir yaklaşımla bir depremin fiziki çevre (özellikle binalar) üzerinde yarattığı 
hasar ‘Şiddet’ ölçeği ile belirlenir. 1998 Avrupa Makrosismik Ölçeği (EMS’98) 
kapsamında 12 şiddet derecesi belirlenmiştir. Bina hasarlarının belirlenmesi için binalar 
(A, B, C, D, E ve F) altı hasargörebilirlik sınıfına, hasarlar ise (D1-Az, D2-Orta, D3-Ağır, 
D4-Çok Ağır ve D5-Yıkık) olmak üzere olarak beş guruba ayrılmıştır. Örnek vermek 
gerekirse ülkemizde yaygın olarak kullanılan çok katlı betonarme binaların ortalama 
olarak C hasargörebilirlik sınıfında yer aldıkları kabul edilebilir. Bu durumda değişik 
şiddet derecelerine tekabül eden çok katlı betonarme bina hasarları aşağıdaki şekilde 
verilebilir. 
 
Şiddet  VI:  Az sayıda binada Az hasar 
Şiddet VII: Az sayıda binada Orta hasar 
Şiddet VIII: Çok sayıda binada Orta hasar,  Az sayıda binada Ağır hasar  
Şiddet IX:  Çok sayıda binada Ağır hasar,  Az sayıda binada Çok Ağır hasar  
Şiddet X:  Çok sayıda binada Çok Ağır hasar,  Az sayıda bina Yıkık 
 
Bu tanımlarda “az” toplam binaların %20’sinin altındaki miktar, “çok” ise toplam 
binaların %20’si ile %60’ı arasındaki miktarı ifade etmektedir. 
 
Deprem aletsel büyüklüğü ile şiddet arasındaki ilişki: depremin kaynaklandığı fayın 
uzaklığına, deprem mekanizmasına, yırtılma süresine, faydaki gerilme düşüşüne, yırtılma 
yönelim etkilerine, deprem dalgası yayılma hattı jeolojisine ve yerel geoteknik ve 
morfolojik özelliklere bağlıdır. Aletsel büyüklüğü 6.5, 7.0 ve 7.5 olan üç farklı depremin 
aynı en büyük şiddeti (IX-X  civarında) yaratması olasıdır. Ancak bu şiddet bölgelerinin 



kapsadığı alanlar aletsel büyüklüğe bağlı olarak yaklaşık 1, 3 ve 9 katları ile değişir. 
Diğer bir anlatımla fay hattı yakınında yer alan küçük bir kentin her üç depremde de 
benzer düzeyde hasar görmesi mümkündür. Bu depremlerin yaratacağı hasarlar 
arasındaki en büyük fark hasarın yaygınlığı (kapsadığı alan) olacaktır. 
 
Gelişmiş Ülke Kentlerinde Deprem Hasarı Olmaz Sendromu 
Kamu oyu tarafından gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki depremler yarattıkları hasar 
açısından karşılaştırılmakta ve çoğu zaman gelişmiş ülkelerde depremlerin hasarsız 
olarak atlatıldığı kanısına varılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde meydana gelen depremler 
ülkemize ve benzer gelişmişlik seviyesi gösteren diğer ülkelere kıyasla çok daha az can 
kayıplarına yol açtığı doğrudur. Bu durumun esas sebebi binaların deprem performansları 
arasındaki farktan kaynaklanmaktadır. Ancak ülkemizin ve İran’ın yer aldığı Alp-
Himalaya deprem kuşağındaki ana fay hatlarının coğu zaman yerleşim birimlerinin çok 
yakınından  geçmesi de deprem zararlarının büyümesine yol açan ikinci bir faktör 
olmaktadır. 
 
Özellikle Japonya’da bir çok deprem kentlerden 100km kadar uzakta Pasifik 
Okyanusunda meydana gelmekte ve doğal olarak yerleşim bölgelerinde önemli bir etki 
yaratmamaktadır. Bu durum medyada “gelişmiş ülkelerde meydana gelen depremlerde 
hiç bir şey olmuyor” şeklinde yansıtılmaktadır. Gelişmiş bir ülkede yakın deprem etkisine 
örnek olarak 1995 yılında Japonya-Kobe kenti yakınında oluşan Hyogo-ken-Nanbu 
depreminde 6430 can kaybı ve 100 Milyar Dolar mali kayıp meydana geldiği 
hatırlanabilir.  
 
İstanbul ile benzer deprem tehlikesine sahip Tokyo ve San Francisco kentlerinin 
yakınında büyük bir deprem oluşması durumunda meydana gelebilecek kayıplar (deprem 
hasar seneryoları) çarpıcı rakamları ortaya çıkarmaktadır. USGS (ABD Jeoloji Teşkilatı) 
ve RMS (Risk Management Solutions, Inc.) tarafından yapılan deprem senaryosu 
hesaplamaları ABD - San Francisco kentinde 1906 (Mw=7.7) depreminin tekrarı halinde 
yaklaşık 8000 hayatın kaybedileceğini ve 150 milyar dolar civarında mali kayıp 
oluşabileceğini göstermektedir. 1923 Kanto depreminin (Mw=8.3) benzerinin yeniden 
meydana gelmesi ile Tokyo’da oluşacak kayıplar RMS ve OYO Inc. tarafından 
incelenmiştir. Bu senaryo depremi neticesinde Tokyo ve Yokohama’da yaklaşık 30,000-
60,000 can kaybı ve 1 trilyon dolar mali kayıp olabileceği tahmin edilmektedir. 
Tokyo’daki oldukça yüksek bu can kaybının sebebi daha çok eski konutlar ve deprem 
sonrası yangın olasılığıdır.  
 
Boğaziçi Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan deprem 
senaryosu belirlemeleri İstanbul’da 1766 benzeri bir depremin (Mw=7.5) meydana 
gelmesi durumunda 50,000-70,000 civarında can kaybı ve 50 milyar dolar civarında mali 
kayıpların oluşacağını tahmin etmektedir. İstanbul’daki can kayıplarının ana nedeni ise 
yeterli deprem dayanımı olmayan binalardır. Her ne kadar her üç kentte meydana gelecek 
kayıplar birbirinden farklı ise de bu kayıpların Japonya, Califonia ve Türkiye gayri safi 
milli gelirlerine oranı yaklaşık %20-%30 civarındadır. 
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