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ÖNSÖZ 

 
Bu çalışmada afet sonrası barınma gereksinimi incelenmiştir. Barınma gereksinimi 

afet sonrası gereksinimlerin en önemlilerindendir. Barınma insanın vazgeçilmez 

gereksinimidir. İnsanla evi arasında farklı boyutlar üzerine kurulu bir ilişki mevcuttur 

ve evin anlamı kişiden kişiye değişmektedir. Ev, insan için koruyucu, güven verici ve 

geleceğe hazırlayıcıdır. Ancak çeşitli nedenlerle insan evinden kopmak zorunda 

kalabilir. Afetlerde bu nedenlerdendir. Bu noktada kendisini yeni bir yaşama 

hazırlaması açısından barınma olanağının sağlanması çok önemlidir. Bu neden ile bu 

çalışmada, afet sonrası barınma sorununa etkin çözümler aranmaktadır.  Yapılacak 

geçici konutlar ile yerleşimlerin sahip olması gereken özellikler mimari açıdan 

değerlendirilerek sonuçta, bir geçici konut önerisi sunulması hedeflenmiştir. 
 

Bu amaçla çalışmada, öncelikle insanın korunmuş özel bir mekana gereksiniminden 

ve onunla arasında oluşan etkileşimi anlatmaya çalıştım. Ardından bu mekan kaybına 

neden olan afetler ve özellikle deprem konusunda bilgi vermeye çalıştım. Afet 

sonrası gereksinimleri; acil, barınma, eğitim, ulaşım-haberleşme, ortak yaşama alanı, 

iş, fiziksel ve ruhsal sağlık gereksinimleri başlıkları altında ortaya koymaya çalıştım. 

Barınma gereksiniminin karşılanmasındaki aşamaları ise, acil, geçici ve uzun süreli 

barınma başlıkları altında inceledim ve uygulama örneklerine yer verdim. Konutta 

kullanıcı gereksinimlerini baz alarak geçici konutları değerlendirdim ve afet 

konutları ile ilgili önerilerde bulundum. Çalışmalarımın sonucunda “Kendin Kur” 

sistemiyle oluşturulan bir geçici konut tasarladım. 
 

Bana, afet konutları ile ilgili bir çalışma yapma imkanı veren ve benden değerli 

bilgilerini esirgemeyen hocam Doç. Dr. Aytanga DENER‟e teşekkürü bir borç 

bilirim. Ayrıca, çalışmam süresince bana destek olan sevgili aileme ve dostlarıma 

teşekkürler. 
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ÖZET 

 

İnsan için “barınma” vazgeçilmez bir gereksinim, “ev” ise bu gereksinimin 

karşılandığı en “özel” mekandır. Ev, dünyaya gelinen, geleceğe hazırlanılan, yeni bir 

ailenin kurulduğu yerdir. Ev anaçtır, koruyandır. Ev bir anılar deposu, kültürün 

yansıması, düşlerin kaynağıdır. Ev, kişinin kimliğinin simgesi, hem yalnızlığı hem de 

sosyal hayatıdır. Ev, gereksinimler bütününün hamurudur. 
 

Afet, insanın en “özel” mekanı olan evinin kaybına sebep olan ve önceden hazırlıklı 

olunması gereken durumdur. Deprem, Türkiye için en yıkıcı afet, kişilerin “evini 

yitirmesine” en büyük sebep, ancak nedense hep hazırlıksız yakalanılan olgudur. 

Afet sonrası evini yitirmek bir “şok” oluşturur; “depremzede” ise, bu şoku yaşayan 

insanın yeni kimliğidir. Depremzede bir enkaz altında ailesi, geçmişi, geleceği, 

umutları yatan kimsedir. Dünya üzerindeki “yer”ini kaybetmiştir. İlk şoku atlattıktan 

sonra acil gereksinimleri karşılanan depremzedenin,  eğitim, ulaşım-haberleşme, 

ortak yaşama alanı, iş, fiziksel ve ruhsal sağlık gereksinimleri yanında “barınma” 

gereksinimi vardır. Depremzede acil barınakta kısa bir süre kaldıktan sonra, 

kendisini yeniden “yuva” diyebileceği yeni bir eve hazırlayan “geçici” bir konuta 

yerleştirilmelidir. Aslında amaç  depremzedeyi “uzun süreli” barınacağı bir konuta 

kavuşturmak olsa da, Türkiye‟de geçiş dönemi için yapılan geçici konutlar uzun 

süreli olarak kullanılmaktadır. “Kendin Kur” sistemli geçici konut önerisinde amaç, 

depremzedenin tekrar eviyle arasında bir bağ kurmasına yardımcı olmak, böylece 

onu hayata tekrar bağlamaktır. Uzun süreli kullanılacağı düşünülerek tasarlanması 

gereken geçici konutlar, “Kendin Kur” sistemindeki gibi hem kullanıcı 

gereksinimlerini önemsemeli, hem de kişiyle evi arasında ki bu bağın kurulmasına 

yardımcı olabilmelidir.  
 

Sonuç olarak, bu tez çalışmasında “Afet Konutu” sorununun çözümüne bir katkı 

sağlanmaya çalışılmıştır. Tüm değerlendirmeler, konuyla ilgili istatistikler ve geçici 

yerleşim alanlarında yapılan anketlerden  yararlanarak yapılmıştır. Çalışma yedi 

bölümden oluşmaktadır. 
 

Birinci bölümünde, insanın barınma gereksinimi, afet sonrası farklı boyutları ile 

ortaya çıkan gereksinimler ve yapılması gereken değerlendirme ve öneriler hakkında 

bilgi verilmiştir. 
 

İkinci bölümde, ev / yaşama mekanı anlatılmıştır. Mekan-yer ilişkisine yer 

verilmiştir. İnsanın barınma gereksiniminin önemi ortaya konulmuş ve insanın ev ile 

olan ilişkisi çok yönlü olarak irdelenmiştir. Daha sonra insan için çok özel olan bu 

mekanın kaybı ile yaşadığı boşluk değerlendirilmiştir. 
 

Üçüncü bölümde, çalışmanın gerçekleşmesinde kullanılan yöntem, sebep-sonuç 

ilişkisi şeklinde anlatılmıştır. 
 

Dördüncü bölümde, “afet” ve “afet yönetimi” hakkında bilgi verilmiş, afet türleri 

açıklanmış ve depremin Türkiye için en tehlikeli afet olduğu vurgulanmıştır. Deprem 
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ve deprem türleri açıklanmış, deprem sonrası çıkan tablo gözler önüne serilmiştir. 

Dünyada, Türkiye‟de ve İstanbul‟da depremin neden olduğu zararlar tarihsel 

çerçevede, istatistiklerden de yararlanılarak anlatılmış ve gelecekteki olası deprem 

senaryoları hakkında bilgi verilmiştir. 
 

Beşinci bölümde ise, afet sonrası gereksinimler; acil, barınma, eğitim, ulaşım-

haberleşme, ortak yaşama alanı, iş, fiziksel ve ruhsal sağlık gereksinimleri 

sınıflandırması ile ele alınmıştır. Türkiye‟de afet sonrası barınma gereksiniminin 

karşılanması için kullanılan barınakların irdelenmesinin somut biçimde ortaya 

konulması amacı ile afet sonrası barınma süreci üç aşamada ele alınmıştır. Bunlar; 

acil, geçici ve uzun süreli barınmadır. Bu kısımda çeşitli barınak örneklerine de yer 

verilmiştir. Türkiye‟de geçici konutların kullanım sürelerinin oldukça uzun olması 

nedeni ile bu bölümde, özellikle geçici konutlar kullanıcı gereksinimleri bakımından 

incelenmiştir. 
 

Altıncı bölümde, afet sonrası konut uygulamaları için öneriler sunulmuştur. Ayrıca, 

geçici barınak olarak kullanılması için bir “Kendin Kur” sistemli geçici konut 

tasarlanılıp, bu bölümde bu tasarı hakkında bilgi verilmiştir. 
 

Yedinci bölümde ise, sonuç yer almaktadır.  
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HOUSE / LIVING SPACE: NEEDS AFTER A DISASTER 

 

SUMMARY 

 

For human “to take a shelter” is an important need that he/she can‟t give up and the 

“house” is the most “special” space to receive his/her needs. House is where human 

born, prepares for the future and the place where a new family forms. House is like a 

mother who protects. House is full of memories, it reflects the culture and it is the 

source of the dreams. House is the symbol of the personal identity. House is human‟s 

loneliness and the social life at the same time. House is the dough of human needs.  
 

Disaster is the reason for the loss of the human‟s special space “home”. Everyone has 

to be prepared for its effects before it happens. Earthquake is the most destructive 

disaster for Turkey and it‟s the reason for the loss of the houses. After the disaster to 

lose the house is a “shock” for a person whose new personal identity changes into an 

“earthquake victim”. He/she is the one who lost his family, past, future and hopes 

because of an earthquake. He/she lost his/her “place” in the world. After the effects 

of the first shock, his emergency needs must be received. Then his educational, 

communicational, common social space, work, physical and psychological needs 

must be received. Besides of all there is a need for a space to “shelter”. After 

dwelling in an emergency shelter for a short period of time, he has to stay in a 

“temporary house” in order to appropriate a new “house” as a “home”. In Turkey 

temporary houses are used for a long period of time, but in fact the goal must be 

permanent housing. “Self Build” Project‟s destination is to make a connection 

between earthquake victim and a new house to help him/her to begin a new life. So 

temporary houses must be designed (as it is in the “Self Build” Project) according to 

human needs after a disaster, so that the connection between a person and a house 

can be obtained.  
 

As a result, this study‟s main goal is to give a hand to solve the problem of disaster 

housing. All of the evaluations are made according to statistics about this subject and 

the surveys that are made in the temporary settlement regions. This study is made of 

seven chapters. 
 

In the first chapter human‟s need for a shelter, different dimensions of the needs after 

the disaster, evaluations and suggestions take part. 
 

In the second chapter house / living space and the relation between space-place is 

explained. The importance of human‟s need for a shelter and his/her different kinds 

of relations with the house is examined. After that human‟s confusion after the loss 

of this special space “house” is mentioned. 
 

In the third chapter, the method of the study is explained with reason-result relation.  

 



 xii 

In the forth chapter, “disaster”, “disaster management” and the kinds of disasters are 

explained. Also, it is mentioned that the most dangerous disaster for Turkey is 

earthquake. Then the kinds of earthquakes are explained. The damages of 

earthquakes in the world, in Turkey and in Istanbul are explained according to 

historical view with the statistics. Also, the information about scenarios of the 

probable earthquakes is given.                
 

In the fifth chapter needs after a disaster are classified as emergency, taking-a-

shelter, educational, communicational, common social space, work, physical and 

psychological needs. Taking a shelter process can be examined in three sections. 

These are emergency, temporary and long-periodical (permanent) housing. In this 

chapter also different kinds of refuges are examined. In Turkey temporary houses are 

used for a long period of time, so in this chapter especially, temporary houses are 

examined according to the needs of users. 
 

In the sixth chapter, suggestions for the house applications after a disaster are given. 

Moreover, a temporary house, which can be costructed with “Self Built” system is 

designed and in this chapter, the details about this project are also given. 
 

In the seventh chapter, the results are presented.           
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1. GĠRĠġ 

 

“17 Ağustos 1999… Saat 03:02.. Türkiye için yeni bir milat…Merkez üssü Gölcük olmak üzere 

Marmara Bölgesi 7.4 büyüklüğünde 45 saniye sallandı..  Resmi raporlara göre 17 küsur bin ölü, 

gerçekte ise en az 30 bin ölü, 25 bin yaralı, Bunların Ardından yüzlerce artçı deprem.. Onlarcası 

İstanbul'da bile insanları evlerinde sallayan, tedirgin eden şiddette.. Ve.. 12 Kasım 1999 akşamı, saat 

18:58'de Bolu'nun Düzce ve Kaynaşlı bölgesinde olan deprem.. 7,2 büyüklüğünde 30 saniye süreli...  

Toplam bilançoda, 100 bin konut, 25 bin işyeri yıkılmış ya da hasar görmüş...” (www.angelfire.com) 

 

İnsan doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte huzur içinde yaşayacağı, onu 

rahatsız edecek tüm sorunlardan arınmış bir barınak, ev arayışı içindedir. İnsan 

fiziksel ve toplumsal sıkıntılardan korunmuş, yaşamını sürdürmesine olanak tanıyan 

ve kendisinin, ailesinin geleceğinin güvencesi olan bir mekana gereksininim duyar. 

Evlenerek ya da farklı nedenlerle yuvasından ayrılan insan, kendini var edeceği 

mekanı arar. “Bir evim olsun yeter!” düşüncesi çoğu insanın hayat gayesini ortaya 

koymaktadır ki bu da barınma gereksiniminin önemini bize bir kez daha 

hatırlatmaktadır. Toplumun çoğunluğu bir ev edinebilmek için türlü zorluklara 

katlanmak zorunda kalmaktadır. Bugün büyük bir çoğunluk ömür boyu çalışmalarına 

karşın bir eve sahip olamamakta, ancak ailesinin geçmişten kalma birikimleri 

sayesinde bir ev alabilmektedirler. 

 

İnsanlar yaşadıkları eve kimliklerini yansıtırlar diğer bir deyişle, mekanı kendilerinin 

kılarlar. Bir süre sonra insanla evi arasında anılarla kurulmuş bir bağ oluşur. Ev, kol 

ve bacak gibi kişinin bir parçası haline gelir. Evin penceresinden görülenler, 

komşularla kurulan ilişkiler, çevredeki satıcılar ile yapılan sohbetler vb. ev ile 

kullanıcısı arasında vazgeçilmez bir bağ oluşturur. Yakın çevre ile  kurulan ilişkiler 

sonucunda insan da o çevrenin bir parçası haline gelir. Ancak insanlar birçok 

nedenlerle böylesine bağlar kurdukları evlerinden ayrılmak zorunda 

kalabilmektedirler. Afetler de kişilerin evlerini yitirme  nedenleri arasında şüphesiz 

en beklenmeyeni ve sonuçları bakımından en ağır olanıdır.  
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1.1. Afet Sonrasında Uğranılan Kayıplar ve Barınma Gereksinimi 

 

İnsanlar yüzyıllar boyunca afet tehlikesi ile karşılaşmışlar, hatta bu nedenle 

yaşadıkları yerleri terk etmişlerdir. Ancak günümüz insanı doğal tehlikelerle ve 

onların en korkutucu ve yıkıcısı olan depremlerle birlikte yaşamayı öğrenmek 

zorundadır. Dünyanın oluşumundan beri, sismik yönden aktif bulunan bölgelerde 

depremlerin ardışık olarak oluştuğu ve sonucundan da milyonlarca insanın ve 

barınağın yok olduğu bilinmektedir.  

 

Bilindiği gibi Türkiye, dünyanın en etkin deprem kuşaklarından birinin üzerinde 

bulunmaktadır. Geçmişte  ki birçok yıkıcı deprem gibi, gelecekte de sık sık oluşacak 

depremlerle büyük can ve mal kaybına uğranılacaktır. 17 Ağustos 1999‟da olan son 

depremin şiddeti de dikkate alındığında, diğer ülkelerde oluşan hasar ve can 

kayıplarının daha az olduğu görülür. 20. yüzyılın ikinci yarısında meydana gelen bu 

deprem sonrası oluşan görüntüler, ulus olarak hiç ders alınmadığının bir 

göstergesidir. Özellikle Adapazarı gibi deprem geçirmiş illerimizin, aynı şekilde 

yeniden yıkıma uğraması, teknik elemanları olduğu kadar, tüm ulusu 

düşündürmelidir. 

 

Daha çok kazanmak uğruna, yetersiz ve dayanıksız yapılar yapıp satmanın, 

görüntüye özenerek uygun olmayan konutu satın almanın, ''Bana bir şey olmaz'' 

kaderciliğiyle her şeyi oluruna bırakmanın bedeli ağır ödendi, ama acaba ders 

alınabildi mi? Artık nasıl davranılması gerektiği biliniyor mu? Yaşanılan konutlar, 

çevre, yeni yapılanlar denetlenebiliyor mu, tehlikesiz hale getirilebiliyor mu? Olası 

yeni bir depreme gerçekten hazır olunduğu söylenebilir mi ?  

 

Biliniyor ki şiddetli bir deprem, herşeyden önce insani sorunlar ortaya 

çıkartmaktadır. Malın harap olmasının ötesinde, beklenmeyen ani can kayıplarının 

çevrede yarattığı moral çöküntüsü kaçınılmaz bir panik yaratmaktadır. Genellikle, ilk 

birkaç gün, bölgenin günün birinde olağan sosyal bir çevre durumuna yeniden 

gireceği düşünülememektedir. Can kurtarma, yaralı ve hasta bakma, yiyecek, barınak 

sağlamaktan öte sorunlar henüz düşünülememektedir. Ancak yedinci günden sonra, 

“afet sonrası psikolojisi” ile gelecekte ne olacağı kaygısı çevresinde afetzedeler 

toplanmaktadır. Yeniden bir evde yaşayabilme, gündelik işini yapma arzusu 

belirmeye başlamaktadır. Böylece barınak konusu gündeme gelmektedir.  
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Depremde insanın evi yıkıldığında yalnızca içinde barındığı kabuğu değil önem 

verdiği bazı eşyaları fiziksel çevreyi, anılarını, toplumsal çevresini, komşularını, 

arkadaşlarını da yitirir. İnsan kendisini, kimliğini evi ile birlikte var kılmaktadır. 

Ancak, deprem sonrasında evi ile arasındaki ilişki farklı bir boyuta taşınır. İnsan artık 

tüm evlerden korkmakta, kendini güvenlikte hissetmemekte, geceleri uyku problemi 

çekmekte ve psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. Deprem sonrası insan nereye 

giderse gitsin yuvasına geri dönmenin umudunu taşır. Zihninde o mekanın anıları 

taptaze durur. Ailesi ile yaşadığı anıları o mekanda belli bir zaman diliminde hep 

vardır, saklıdır. Ancak, insan depremle beraber tüm geçmişini kaybedebilir. “Yuva” 

haline getirdiği “ev” artık yoktur.  

 

Yuvasının duvarları onu sonsuz boşluktan korurken, deprem sonrasında insan tekrar 

sonsuzlukla başbaşa kalır, tabi hala hayatta ise. Özel alanı yıkılan insan bir şok 

yaşamaktadır. Yalnızdır ve güvende olduğu ev yitip gitmiş, ailesinin temellerini 

attığı, çocuklarını yetiştirdiği “yuva”, bu defa ailesini ondan almış, parçalamıştır. 

 

Deprem sonrası hayati gereksinimlerini karşılayan insanın öncelikle kendisini 

yeniden sarmalayacak bir barınağa gereksinimi vardır. İnsan tekrar kendine bir konut 

bulup varlığı ile onu evcilleştirerek yuva haline dönüştürmelidir. Kendine dünyada 

bir “yer” edinmelidir. Türkiye‟de de bugüne kadar meydana gelen depremlerden 

sonra büyük miktarda konut açığı ortaya çıkmıştır. Depremden hemen sonra 

konutları yıkılan ve açıkta kalan insanlar için süreç içinde önce bir takım acil 

barınaklar kurulmalı, sonra geçici konutlar uygulanmalı ve en kısa sürede kalıcı 

konutlar inşa edilmelidir. 

 

1.1.1. Konut Açığı ve Çözüm Önerileri 

 

Şimdiye kadar ülkede, deprem sonrası uygulanan konutlarda bazı sorunlar 

yaşanmıştır. Acil barınaklar yetersiz kalmıştır. Geçici konutlar ise kültürel, sosyal, 

ekonomik ve fiziksel açıdan uygun olmadıkları, uygulanmalarının uzun süre alması, 

kullanım süreleri uzadıkça halkın gereksinimlerini karşılamaması, yerleşimin başka 

yerlere taşınması gibi sorunlar nedeni ile kullanışsız bulunmuşlardır. Önceden bir 

araştırma ve çalışma yapılmadan acele ile inşa edilen kalıcı konutlarda, toplumun 

yaşam tarzına, aile yapısına, ekonomik ve kültürel durumuna uygun olmayan 

konutların yapılmasıyla sonuçlanmıştır.  
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Bu çalışmada, barınma gereksinimi, yani farklı boyutlarıyla ev/yaşama mekanı 

üzerinde tartışılarak afet sonrası yaşanan mekan kaybı ile oluşan travma, fiziksel, 

ruhsal gereksinmeler incelenecektir. Özellikle, deprem felaketinden sonra 

karşılaşılan büyük sorunlardan biri olan “geçici barınma sorunu” ele alınacaktır. 

1999 yılı depremlerinin arkasından, 600.000‟e yakın insanın evsiz kalması ve 

120.000 kadar konut gereksiniminin ortaya çıkması çözüm bekleyen çok önemli bir 

sorundur. Bu nedenle, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, kalıcı konutların yapımının 

uzun süreceği gerekçesiyle prefabrike konut yapımına karar vermiştir. Bunda amaç, 

depremden sonra konutları yıkılan kişilerin olağan yaşantılarına dönebilmeleri için 

olabildiğince hızla konut sağlamaktır. Afet konutları barınmanın ötesinde 

kullanıcıların yaşam tarzına, eylemlerine, sosyokültürel, ekonomik ve fizyolojik 

gereksinmelerine cevap verecek en uygun fiziksel çevreyi sağlamak zorundadır. 

Türkiye gibi, tamamına yakını deprem tehlikesi altında ve bölgesel farklılıkları olan 

bir ülkede kullanıcıların gereksinmelerine uygun konutları en kısa zamanda ve en 

ekonomik biçimde sağlamak zordur. Bu nedenle, deprem sonrası fiziksel planlamaya 

geçmeden önce, kullanıcı, konut ve çevre ile ilgili veri toplama ve değerlendirme 

çalışmaları yapılmalıdır. Bu da ancak deprem öncesi yapılacak çalışmalarla 

mümkündür.  

 

Bu çalışmada, afet sonrası barınma sorunu; acil barınma, geçici barınma ve kalıcı 

barınma başlıkları altında incelenerek geçici konutlar ve kullanıcı gereksinimleri 

değerlendirilecektir. Çünkü ülkede geçici konutlarda barınma süresi, kalıcı konutlar 

kısa sürede bitirilemediği için oldukça uzundur. Çalışmanın amacı, insanın 

korunmuş, özel bir mekana gereksinimi, onunla arasında oluşan etkileşim ve kişiyle 

özdeşleşmiş bu mekanın yitirilmesiyle oluşan fiziksel ve ruhsal kayıpların 

irdelenmesi, afet (deprem) sonrası yapılacak konutların ve yerleşimlerin (geçici ve 

kalıcı) sahip olması gereken özelliklerin mimari açıdan değerlendirilmesi ve sonuçta 

bir geçici konut uygulama örneği oluşturulmasıdır.  
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2. EV / YAġAMA MEKANI 

 

Ev / yaşama mekanı, insanın ilk tanıdığı ve belki de en iyi tanıdığı mekandır. Dünya 

üzerindeki herkes bu çok özel yaşama mekanı, ev ile tanışmıştır. Ev, kişilerin içinde 

doğup büyüdüğü, onları dışarıdaki yaşama hazırlayandır. Ev, en özel mekandır. 

    

Mekan sözcüğünün anlamı araştırıldığında, yer, ev, yurt, uzay karşılıkları bulunur. 

Arapça bir sözcüktür ve var olma, varlık vücut anlamındaki “kevn”den gelmektedir. 

(Türkçe Sözlük, 1974) Nitekim, mutasavvıflar, evrenin mutlak varlık Tanrı‟nın 

görünüşü olduğu kanısındadırlar: Kevn (oluş) Tanrı‟nın görünüşüdür, yaradılış 

gerçekleştikten sonra mekan oluşmuştur. Bu nedenle, Sufiler, mekanın bağımsız bir 

varlık olmadığı kevn‟e bağlı düşüncede oluşan soyutluk olduğunu düşünmektedirler. 

Yalnızca görünüşte vardır ve gerçek değildir; gerçek oran Tanrı‟dır. (Dener, 1994) 

Mekan kavramı, genellikle çevredeki fiziksel verilerden yola çıkılarak 

oluşturulmakla birlikte, düşünsel bir boyut da içerir. Bir tasarım ve kurgu söz 

konusudur. Hatta, insanlar için, cennet gibi yalnız düşüncede varolan, herkesin 

tanıdığı ve kendine göre çoğaltarak tarif edebildiği mekanlar da vardır. Algılanabilen 

bir gerçeklik olan mekan, evren kadar sonsuz boyuttadır ve uçsuz bucaksız bir 

yaratıcılık içerir. Burada tek belirleyici düş gücüdür. Algılanan, düşünülen ve 

yaşanan mekanın bütünlüğü mekan üretiminin katmanlarıdır. (Dener, 1994) 

 

“Mekan bireyin deneyimidir. Beden ile kavranır” görüşü mekansal deneyimi zorunlu 

kılar. Bachelard‟ın (1996) görüşü “mekanın zamanı sıkıştıran anlam ve düşler 

bütünü” olması yönündedir. Heidegger‟e (1971) göre ise mekan, “kendi varolma 

özelliklerini kavrama” dır.  

 

Mekan, yer tutmanın özüdür. Mekan, hem toplumun hem bireyin kurucu öğesidir. 

Mekan, sınırları olan bir yer ifade eder. İnsan ve mekan ilişkisi ise ikamet etme 

eyleminden başka bir şey değildir. İkamet etmek, yeryüzünün üzerinde, gökyüzünün 

altında gerçeklenen, insanın varoluşsal durumudur. Varoluşsal durum, insanın 

dünyada sadece bulunması ile sınırlı değil, dünyada eğlenmek, yaşamak, varlık 
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olmak halidir. Varoluşsal durum, dünyada bulunma biçimiyle kavranabilir. İnsan 

varlığının temel durumu insanların çevreleri ile kurduğu günlük, acil ve orijinal 

ilişkilerdir ve herşeyin çevresi ile birlikte varolduğunu ifade eder. Bu durumun açığa 

çıkarılması için, bilgiye ve özel yöntemlere ihtiyaç yoktur. Dünyada bulunma biçimi 

yerden insana insandan yere doğrudan geçen deneyimlerdir. (Relph, 1985) 

 

İkamet etmek, bir yere yerleşmek, yer tutmaktır. “Konut problemini sürekli 

tartışmak, insanların sürekli olarak yeniden ikamet etmenin doğasını aramalarından 

kaynaklanmaktadır. İnsanlar ikamet etmeyi sürekli yeniden, yeniden öğrenirler.” 

(Heidegger, 1971)  

 

2.1. Mekan / Yer 

 

İnsan, mekanda bir yer işgal etmek suretiyle ve hatta mekan sayesinde varsa, mekan 

da “yaşanan mekan” insan sayesinde, insanla birlikte vardır; insansız mekan, yaşanan 

bir mekanın sahip olduğu özelliklere ve anlamlara sahip olamaz dolayısıyla yaşanan 

bir mekan olarak mevcut da olamaz. (Bilgin, 1991) 

 

İnsanlar barınabilmek için uzaydaki boşlukta, yani sınırsız mekanda tanımlanmış bir 

yere gereksinim duyarlar. Bu sınırsız mekan ancak insanlarla, onların yaşantıları ile 

bir yer haline dönüşebilir. İnsanlar doğayı kontrol edebileceklerini düşündükleri, 

güvenli saydıkları, yeryüzünde bir mekana toplanırlar. İnsanlar yaşantıları, birbirleri 

ile olan ilişkileri ile, kendilerini korumak için yaptıkları barınakları ile o mekanı 

kendilerinin kılmaktadırlar. Böylece zamanla, o mekan tanımlı bir yer kimliği 

kazanmaya başlar. İnsanın doğada kendisine bulduğu bu özel mekan artık onun 

“yer”idir.  

 

Yer, insan teni olarak kendini bir duruş gerçeği, uzaklık yoluyla yakınlık değerinin 

ortaya çıkması olarak gösterir. Uzaklık, yakınlık, ayırt edilme bilgisidir. Böylece bir 

yerin diğerlerinden farkını hissederiz. Bu farklılık hissi olmazsa, çevre içinde 

kayboluruz. Neredelik bilgisi, benliğimizin bedensel duruşundan türetilen yerin 

mesafesidir (içsel, hissedilen bir yer olarak). Yerdeyken nerede olduğumuzu biliriz. 

Bunu kendi vücudumuzdan biliriz. Hislerle duruşumuza bağlı olarak uzak, çok yakın, 

hemen yanımızda ya da oradayı  belirleriz. Yerimizi mesafeye göre belirleriz ve 
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uyum sağlarız. Ancak, mahremiyet ve yabancılaşma bağlamında uzaklık ve yakınlık 

kavramlarını yorumlarız. (Grange, 1985) 

 

Doğa olarak yer, kendini, sınırlılığın ve farklılığın doğuşuna mekan hazırlayan çevre 

olarak gösterir. Toplumsal çevre olarak ise yer, kendini mantıklı birleşim yoluyla 

toplumsal hale getirilen bireysel özgürlüğün başkalığında uygarlık alanı olarak 

gösterir. Yer deneyimi zamana bağlıdır ve hafıza ile ilgilidir. Coğrafi deneyimde bir 

yer, bir köktür. Birinin diğerlerini, diğerlerinin de onu tanıdığı yerdir. Birinin geldiği 

ve ona ait olan yerdir. İnsan için yaşanılan yer, kendi dünyasının merkezini oluşturur. 

Relph‟e (1985) göre yer ile kurulan ilişki kuvvetli ve olumlu olmalıdır. Bir yere ait 

olmak, onun parçası gibi hissetmek, çoğu insana güvenliğin olumlu hissini verir. 

Bazıları ise bu durumu bunaltıcı ve bağlayıcı bulurlar.  

 

2.2. Ev / Konut Ve Yuva 

 

2.2.1. Ġnsanın Barınma Gereksinimi 

 

“...Uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra varmıştık oraya. Orası, yemyeşil ağaçlarla çevrili, masmavi 

bir krater gölüydü. Pırıl pırıldı yaprakları ağaçların, cam gibiydi suyu gölün. Çiçekler kokuyordu, 

kelebekler dolanıyordu, arılar vızıldıyordu, kuşlar ötüyordu. Hafiften bir rüzgâr esiyordu. Dayayıp 

sırtımızı kocaman bir çınar ağacının gövdesine, oturmuştuk otların üzerine. Gölün suları ayaklarımızı 

yalıyordu. Yalnızca doğa vardı ve başka hiçbir şey yoktu. Müthiş bir dinginlik içindeydi her şey. Ve 

biz de o dinginliğin içindeydik. O dinginliği dinliyorduk gözlerimiz kapalı. 

“Buraya bir ev yapmak isterdim”  diye mırıldandım. Yavaş bir sesle, neredeyse kendi kendime 

konuşur gibi söylemiştim bu sözleri, gözlerimi bile açmadan. Ama o, birdenbire, bir ok gibi fırladı 

yerinden. Sanki bir yılan sokmuştu ayağını, sanki bir yıldırım düşmüştü aramıza. Yüzü kıpkırmızı, 

gözleri çakmak çakmak olmuştu. Sanki tırnakları ve dişleri birdenbire uzamıştı. Saçları dikilmişti. Bir 

canavar kesilmişti. Korkunçtu. 

“Ne oldu?” diye sordum hayretle. 

“Daha ne olsun?” diye bağırdı ağzından köpükler saçarak, “Daha ne olsun? Sen ki, buraya bir bina 

yaparak, bu güzelliğe kıymayı, bu dinginliği yok etmeyi, bu uyumu bozmayı düşünebiliyorsun, sen bir 

canavarsın, korkunçsun.” 

“Ama” dedim, “Ben bir mimarım. Ve iyi bir mimarım. Çevreye, doğaya saygılı bir mimarım. Nereye, 

nasıl bir yapı yapılacağını bilirim. Ben …  

“Sus!” diye haykırarak kesti sözümü. Yerin dibine batsın senin mimarlığın. İyi mimarmış, doğaya 

saygılıymış! Sus! Yalan söyleme! Saçmalama! Mimar değil misiniz? Hepiniz aynı şeyin şeyisiniz. 

Ben sizi bilirim. Güzel bir yer gördünüz mü, ağzınız sulanır, iştahınız kabarır. Oraya bir bina 

kondurmadan rahat edemezsiniz. Ama yağma yok. Yani burada, öyle bir yağma, hiçbir zaman 
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olmayacak. Asla olmayacak. Ben yaşadığım sürece, hiçbir mimar, bu gölün üstüne, altına, uzağına 

yakınına, kıyısına köşesine, şu ormanın içine, tek bir çivi bile çakamayacak, minicik bir kulübe bile 

yapamayacak. Burası, dünya durdukça, bu hâliyle, yani bâkir bir doğa parçası olarak kalacak.” 

Saçmalıyordu. Ama o kadar öfkeliydi ki, üstelemedim. Biraz sonra dinginleşti, geldi yanıma oturdu, 

kolunu belime doladı, omzunu başıma yasladı. Uyumuşuz. Hem de, yorgun olduğumuz için, çok uzun 

bir zaman uyumuşuz. Uyandığımızda, akşam olmuştu, hava iyiden iyiye kararmıştı, ortalık 

serinlemişti, arılar, kuşlar susmuştu, ağaçların dalları hışırdıyordu, gölün suları ürperiyordu. Biz de 

ürperdik; yalnızca soğuktan değil, aynı zamanda korkudan da. Bu saatten sonra, bu karanlıkta, o dağ 

yollarını aşıp, kente inemezdik. Geceyi burada, bu krater gölünü çevreleyen bu ormanda geçirmek 

zorundaydık. Ağır ağır yürümeye başladık. Önce gölün kıyısını izliyorduk. Sonra yolumuzu kaybettik, 

ormanın içine daldık. Ne yapacağımızı bilemeksizin yürüyorduk. İyice sokuldu bana, koluma girdi. 

Ben de kolumu onun omzuna attım. Bir süre daha yürüdük. Birdenbire durdu. Yüzünü göremiyordum 

ama, sesini işitiyordum. Şöyle diyordu : 

“Keşke şuracıkta bir ev yapmış olsaydın. Sen iyi bir mimarsın. Yapacağın ev çok güzel olurdu. Keşke 

bir başka usta mimar da, az öteye, küçük bir restoranı da olan, minik, sevimli bir otel inşa etmiş 

olsaydı. Keşke… Keşke… Karnımız tok, sırtımız pek, ne kadar mutlu bir gece geçirirdik.” 

 Evet, doğadan, ağaçlardan, göllerden, kuşlardan vazgeçilemiyordu. Ama evlerden, restoranlardan, 

otellerden, yani mimarlıktan, yani mimarlardan da vazgeçilemiyordu...” ( Tümer, 2001)  

 

İlk mağaralar embriyonik insanın yakında tarihin içine doğma bilinciyle şekillendiği 

rahmi temsil ediyorlardı. Annesinden yeni doğan çocuk gibi bu yeni insanlık da gün 

ışığında ayakta durmak zorundaydı. Doğum da bir çeşit ayrılmadır ve evrimsel 

gereksinimden doğar. İçten gelen bir zorlama da ilk insani koruyucu yeryüzünden 

koparıp ev inşa etmeye zorlamıştır. Bu aslında insanın içinde varolan potansiyelin 

dışa vurumudur, bu algıya, fikre ve isteğe sahip olan insan sonunda ev inşa etmeye 

ihtiyaç duymuştur. (Marc, 1977)  

 

İlk zamanlar insanlar, hayvanları beslenmek için avlamışlar, postlarını da kendilerini 

korumak için kullanmışlardır. Barınma isteği tüm canlıların doğasında vardır. Sadece 

insanlar değil yaşayan tüm varlıklar,  korunmak ve bir yere sığınmak için uğraş 

verirler. Bir kuş yuvasında, bir kaplumbağa, salyangoz kabuğunda barınır, sıcak 

köşesini arar. Yani hayatı sürdürebilmenin ana şartlarından biri de barınma 

gereksiniminin sağlanmasıdır. İnsanların bina yapma gereksinimi duymaları yalnızca 

çevre üzerinde fiziksel kontrolü sağlamak için değil aynı zamanda gerekli psikolojik 

ortamı yaratmak içindir. Bina yapma eylemi geleneksel olarak Tanrısal yaratma ile 

bir benzerlik içinde görülmüştür. (Harries, 1993) Bu düşünce ilk mimar olarak 

Tanrı‟nın görülmesine ve onun en yüce yaratıcı olduğu temeline dayanır.  
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İnsan için ev, sadece barınılacak bir yer değil, hayatı boyunca dünyaya baktığı bir 

pencere, sahiplendiği, kendini yansıttığı bir yuvadır. Yaşamın sosyal, psikolojik ve 

kültürel boyutlarının temelleri çoğunlukla evlerde atılır. Ev kavramının hem fiziki 

hem de bilişsel boyutu vardır. Ittelson (1974), “insanlar konut inşa etmekle yalnız 

fiziki bir çevre değil, anlam dolu psikolojik bir çevre, belli zevk ve değerler şemasını 

güçlendiren sembolik bir dünya da yaratır” der.   

 

İnsan doğumundan ölümüne kadar geçen süreçte hep eve ulaşma arzusu içindedir. 

“Bir evim olsun, olursa bir de arabam” düşüncesi çoğu insanın hayat gayesini ortaya 

koymaktadır ki bu da barınma gereksiniminin önemini bize bir kez daha 

hatırlatmaktadır.  

 

2.2.2. Ev / Konut Nedir? 

 

Konut, ev sözcüklerinin etimolojik yapıları araştırıldığında, aile bireylerinin rolleri, 

grup içinde kurulan ilişkiler konusunda kayda değer bazı noktalar yakalanabilir. 

Uygur dilinde, “ab”, “av”, “argü”, ev ve ikametgah anlamında kullanılmaktadır. 

“Abçi” ve “avçi” ise kadın demektir. Çoğu evde bir kadın vardır, genellikle kadın ev 

işleri ile ilgilenir, ev halkının bakımını üstlenir ve evde kurulan ortamın sürmesini 

sağlar. Ev ile kadın arasındaki bağıntı bu bakımdan anlam kazanır. “Ar”, erkek, eş, 

arkadaş demektir; “argü” ise ev demektir. Yine ev yaşamının devamı için erkeğin 

gücü gereklidir; ev halkının oluşturduğu güç, erkeksi bir nitelik olarak 

düşünülmektedir. Bir başka ilişki, eski Türkçe‟de ateş anlamına gelen “od”, “oc”, 

“oç” sözcüklerinin sonuna yer bildiren “ak” eki eklenerek “odak”, “ocak”, ateşli olan 

yer anlamına gelen sözcüklerle elde edilir “oda”, “otag”, “ota”dan türeyen ve ocak 

bulunan, oturulan, yatılan yer kastedilerek kullanılır. (Dener, 1994)  

 

İngilizcede “ev” anlamında kullanılan “home” sözcüğü, Yunanca “kome” ile 

akrabadır ve yine Yunanca “koiman” (daha çok mezarda) uyumak demektir. 

İngilizce “house” sözcüğü ise eski İngilizcedeki “hyd”, “hide” saklanmak 

anlamındaki sözcükle aynı köktendir. (Webster Dictionary, 1971) Uyumak, 

dinlenmek veya başkalarının gözlerinden uzak olmak için saklanmak eylemlerinin bu 

sözcüklerin geliştirilmesinde rol oynadığı anlaşılmaktadır. Rybczynski (1987), 

“home” sözcüğünün yalnızca bir yer belirtmediği aynı zamanda daha soyut “var 

oluşu” anlattığı kanısındadır; konut demektir ancak etrafında yer alan her şey 
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kastedilir. Mutluluk ve tatmin olma kavramlarını da taşır. Türkçe‟de ocak, çukur gibi 

mekan oluşmasına yardımcı olan unsurlar ev, oda, yuva (çukur anlamındaki uy, aynı 

anda ev demektir ve uy etmek, ev etmek, evlendirmek biçiminde de 

kullanılmaktadır.) sözcüklerinin oluşmasında esası meydana getirirken İngilizce‟de 

uyumak, saklanmak gibi eylemlerin temel alındığı anlaşılmaktadır. (Dener, 1994) 

  

Günümüzde de ev kavramının taşıdığı önem, dil içinde evi anlatan çok sayıda kelime 

bulunması ile de anlaşılabilir: ev, yuva, konut, yurt, vatan, ülke, memleket, hane, sıla. 

Türkçe‟de evi anlatan ve birbirlerine yaklaşık karşılık gelen kelimeler yanı sıra, ev 

kavramını içinde barındıran ve ev anlamı verecek şekilde farklı okumalara izin veren 

kelimelerin çokluğu dikkat çekicidir.  

 

Konut kavramı, çoğunlukla konut sorunu, konut açığı, konut yatırımı, konut maliyeti, 

konut yapımı, vb bağlamlarda -somut ve nesnel biçimde- kullanılsa da, içinde 

yaşayanlar açısından konut çok daha zengin anlamlar taşır. İnsan için konut, tek 

başına ya da ailenin bireyi olarak farklı anlamlar taşıyabileceği gibi, anıların 

birikimiyle konuta ve içindeki nesnelere sahip olma sürecine bağlı olarak da 

değişecektir. (Özsoy, 1984) 

 

Hangi türü olursa olsun, konut bir malzeme, temsil ve kanıt deposudur ve toplumsal, 

bireysel yaşamın anılarını ve kültürün, tarihin çeşitliliğini içerir. İnsan evini sevebilir 

de, ondan nefret de edebilir, onunla kendini özdeşleştirebilir ya da ondan irkilebilir; 

ona umutlarını, güvenliğini yada kaderini hatta tüm yaşamının birikimini de 

bağlayabilir. Ev insanın kimliği, kökeni, aitliği, ailesi, kültürü, düşleri veya tuzağa 

düşürülmüşlüğü ile eşanlamlı olabilir. Böyle yorumlanan bir konut, insanın biyolojik 

ve sosyal varlığının ayrılmaz bir uzantısıdır ve böylesi bir konut olgusunu cansız taş-

tuğla düzeyinde görmek yanlıştır. (Teymur, 1996) 

 

Evin anlamı sorulduğunda, kimin için geçerli olan anlamlardan bahsedildiğinin 

açıklığa kavuşması gerekir. (Francescato, 1993) Francescato‟nun uyarısı önemlidir. 

Çünkü, çevrelerin anlamları ve bunların algılanması süreçleri kişilerin ve ait 

oldukları toplumsal alt grupların niteliklerine göre değişmektedir. 

 

Evler kişilerin yaşamlarında birçok açıdan çok önemli yer tutarlar. Evler sembolik 

olarak kişinin kendi ile olan çelişkilerini, kendi niteliğini, sosyal statüsünü, grup 

üyeliğini başkalarına iletir, aynı zamanda insanlar arasında ilişkiler kurar ve 
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sosyalleşmeyi teşvik eder. Kültürler arasında eve verilen anlamlar ve sembolizm 

değişmekle birlikte evlerin fiziksel çevrenin en yoğun anlam içeren elemanı olma 

niteliği ortaktır. (İnceoğlu,1999)  

 

Duncan (1985), sembollerin sosyalliğine dikkat çekmiş ve toplumun içinden çıkıp 

beslendiklerini söylemiştir. Bu nedenle, semboller ve oluşturdukları anlam bütünleri 

kültürler ile çok yakından ilişkilidirler. Farklı kültürlerde evlere verilen anlamların 

çeşitliliği bu düşüncenin geçerliliğine işaret etmektedir. Günümüzün karışık ve 

heterojen toplumlarında anlamın ne dereceye kadar paylaşılabileceği tartışmaya 

açıktır. Kültürler arasında anlam farklılıkları olmakla birlikte, kültürler 

karmaşıklaştıkça ve bireysellik nitelikleri arttıkça aynı toplumdan kişilerin 

düşünceleri ve duygularında farklılıkların ortaya çıkması kaçınılmazdır.  

 

Rapoport‟a (1969) göre, ev hakkındaki her şeyi zaten bildiğimizi düşünüyoruz. 

Ancak, Francescato‟ya (1993) göre bu ihmalin asıl nedeni evlere verilen anlamların 

çokluğudur. Evin  taşıdığı anlamları anlatmak için pek çok sıfat kullanılır; 

 

 Ev koruyucudur: Ev, insanın düşünceleri, anıları ve düşlerini birleştiren 

güçlerden biridir. Ev, insanın yaşamında kazanılmış şeylerin korunmasını sağlar, 

bunları sürekli kılar. Ev, insanı gökten inen fırtınalar kadar içindeki fırtınalardan 

da korur. Ev, hem beden hem de ruhtur. Ev sanki bir hayvan sürüsüne karşı, yalın 

insanlığa bürünmüş gerçek varlığa, kendini koruyan varlığa dönüşmektedir. Ev, 

dişi bir kurt gibi üstümüze kapanır ve bir ana gibi bizi korur. Ev, kozmosa karşı 

koymak için bir araçtır. (Bachelard, 1996)  

 

 Ev anaçtır: Ev, anne ve sıcak ev ilişkileri olmadan ev değildir. (Weisman, 1992) 

Ev, büyük bir beşiktir. Ev, anaçtır. “Kapatın mekanı! Örtün cebini kangurunun! 

İçerisi sıcak.” (Bachelard, 1996)  

 

 Ev yalnızlıktır: Bir evdeki her köşe, bir odada ki duvar köşesi, insanın sıkışıp 

büzülmek istediği her küçük mekan imgelem için bir yalnızlıktır, yani tohum 

halinde bir oda, tohum halinde bir evdir. (Bachelard, 1996) 

 

Uzakta ışığı yanan ev, görür, geceler, gözetler ve bekler. Yalnızca ışığı ile bile ev 

insani bir varlıktır. Bir insan gibi gören geceye açılmış bir gözdür ev. Fakat yine 

de bir yalnızlığı simgeler. (Bachelard, 1996) 
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 Ev sarmalayıcıdır: Bir köşeye sığındığımızda kendini iyice gizlemiş olarak 

duyumsayan bedenimizin çevresinde düşsel bir oda oluşur. Gölgeler duvar haline 

geliverir. Bir mobilya, bir engel, bir örtü ve bir çatıdır. Bir eğrinin zarifliği, 

oturmaya çıkarılmış bir davettir. Sevdiğimiz eğri, yuvanın güçlerine sahiptir. Eğri 

bir köşedir, içinde oturulan bir geometridir. Burada barınakların en yalınında bir 

dinginlik düşünün çok basitleştirilmiş şeması içindeyizdir. (Bachelard, 1996) Eğri 

en basit bir kuş yuvasında bile hakimdir. Anne karnı yine yuvarlaktır. Bir yumurta 

yuvarlak kabuktandır. Salyangozun evi sarmal eğriseldir. Doğa bir koruma 

sağlamak ister gibi bizi sarmalamaktadır. Oysa bizim yapay ortamlarımız hep 90 

derecelik yapaylığı her zaman içinde barındırır. 

 

 Ev, sahip olunan bir Ģeydir ve rahatlıktır: İnsanın fiziksel çevresi kadar sosyal 

çevresi de önemlidir ve aynı şekilde düzenlenir. Hem doğal hem de sosyal 

çevremizde kendimizi „evde‟ hissetmemiz gerekir. (Harries, 1993) Evler her iki 

çevrede kişinin ait olma duygusunu gösteren mekanlardır. (Lerup, 1989) 

 

 Ev, bir anılar deposudur: Heidegger‟e (1971) göre, “insanın geçmişi, tarihsel 

bir varoluştur. 0, kendisini ne ölçüde şimdiki zamanda tutarsa tutsun, ne ölçüde 

kendisini geleceğe fırlatırsa fırlatsın, geçmiş onunla hep birliktedir. İnsan hiçbir 

şeye yepyeni bir başlangıç yapamaz, kendisini geçmişte olduğu şeyden, olup 

bitmişliğinden asla koparamaz.” (Hühnerfeld, 1994) 

 

Mekan, peteklerinin binlerce yüzünde, zamanı sıkıştırılmış olarak tutar. Aslında o 

zaman diliminde o mekan hep vardır. Anılar devinimsizdir. Her biri yerleştiği 

mekana sağlamca tutunmuştur. Mekanlar şimdiki zamanda bir daha dönmemek 

üzere yitirilmiş, geleceğin tüm vaadlerine bundan böyle yabancı olsa da bir tavan 

aramız artık olmasa, çatı katımızı artık yitirmiş de olsak bir tavan arası 

sevmişliğimiz ve bir çatı katında yaşamışlığımız içimizde hep yaşayacaktır. 

(Bachelard, 1996) Anılar dolayısı ile mekanlar içimizde yaşamaya hep devam 

eder. Eğer insan o mekanı yaşamış ve sevmiş ise içinde tekrar yaşama arzusu 

duyacaktır. Sıcak soğuk farketmez, sadece o eski çatı katını ister. Çünkü bir 

deneyim, bir yaşamışlık vardır. Kişi, yaşadığı mekanı ne kadar tanımlasa da, 

düşsel olarak şimdi olmayan mekanı ancak o hissedebilir. O kokuyu duyabilir, 

çünkü o yaşamışlıkta o mekan vardır. 
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 Ev, düĢlerin kaynağıdır, yaĢanmıĢlıktır: Herkes, gerçek bir geçmişin ötesinde 

karanlıklarda yitip gitmiş bir düş evine, bir anı-düş evine sahiptir. Bu düş evi, 

doğduğumuz evin şifresidir. İnsanın düşsel olarak doğduğu evde oturması, bu 

evde anılarla oturmasından daha fazla birşeydir. Bu yitip gitmiş bir evde, 

düşlediğimiz gibi oturmaktır. (Bachelard, 1996) 

 

Yeni bir evin içinde, düşler aracılığı ile  bütünüyle bir geçmiş yaşar. Ev düşü 

barındırır, düş kuranı korur. Ev dizginlik içinde düş kurmamızı sağlar. Geçmişte 

oturduğumuz evler içimizde ölümsüzleşmiş olduğundan, eski evlerin anılarını düş 

gibi yeniden yaşarız. Ruhumuz bir oturma yeridir ve evleri, odaları sürekli 

anımsayarak içimizde oturmayı öğreniriz. Evin içinde olduğumuz kadar evde 

bizim içimizdedir. (Bachelard, 1996) 

 

Gökdelenlerde, tek bir kota sıkışmış bir konutun farklı bölümlerinde içtenlik 

değerlerini ayırt edecek ve sınıflandıracak temel ilkelerden biri eksiktir. Binanın 

sadece dış yüksekliği mevcuttur. Bu evler artık doğanın içinde değildir. 

Konutlarda herşey makinadır. İçtenlikli bir yaşam yoktur. (Bachelard, 1996) 

 

İnsan bir kulübeyi düşler ve çoğu  uzaklarda yaşamayı, tıka basa dik evlerden ve 

kente özgü kaygılardan uzak yaşamayı yeğler. İnsan kendine gerçek bir sığınak 

bulmayı ister. Bir sıcak kulübe ister. Bachelard‟a (1996) göre keşiş kulübesi, 

odaklaşmış bir yalnızlığı ve derin düşüncelerle dua edilen bir dünyayı simgeler. 

Yoğun ve mutlu bir yoksulluğa sahiptir. Maldan mülkten arına arına sonunda bizi 

barınma ediminin mutlak biçimine ulaştırır.  

 

Ev, canlı bir değerse bir gerçek dışılığı da içermesi gerekmektedir. Kimi zaman 

geleceğin evi, geçmişin tüm evlerinden daha sağlam, daha aydınlık, daha geniş 

olabilir. Doğduğumuz eve karşıt olarak kafamızın içinde düşlenen ev imgesi 

doğar. Düşlenen eve sahip olma düşü rahat, sağlıklı, kullanışlı, sağlam ve arzu 

edilebilir niteliktedir. Herkesin geleceğinde oturmak istediği eve dair düşleri 

vardır. Bu bir şato veya kır evi düşü olabilir. Ona sahip olamasa da onu içinde 

yaşatır. Düşlenen ev her şeye sahip olmalıdır. Gerektiğinde uzay kadar sınırsız, 

gerektiğinde ise kulübe, güvercin bedeni, kuş yuvası, kadar ise küçük 

olabilmelidir. (Bachelard, 1996) 
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 Ev, sosyal statünün göstergesidir: Rapoport‟un (1969) ev biçimlerindeki 

kültürel sembolizm üzerine olan analizi antropoloji temellerine dayanır ve evin 

konumunun veya biçiminin sahibinin sosyal statüsünü, sosyal rolünü veya grup 

üyeliğini ortaya koyduğunu göstermeyi amaçlar. Cooper, (1975) eve kişinin 

kendisinin sembolü olarak bakmıştır. İnsanlar kendileri hakkında yansıtmak 

istedikleri statü imgelerini kuvvetlendirecek bir eve sahip olmak isterler. (Becker, 

1977) Evler kullanıcıları için sembolik olarak uygun olmak üzere seçilirler ve 

istenen sembolik uygunluk sağlanana değin değiştirilirler ve düzenlenirler. 

(Sadalla ve diğ., 1987) İnsanlar yeterli bir gelir seviyesine ulaştıktan sonra, 

toplumda kendilerini göstermek ve bir sosyal statü seviyesine ulaştıklarını 

kanıtlamak ister gibi, kimsede olmayan veya ancak seçkin saydıkları kişilerde 

bulunabilecek evlerde oturmak isterler.  

 

 Ev, kiĢinin kimliğin simgesidir. Bir  kiĢiselleĢtirme ve dıĢavurum aracıdır: 

Kişinin kimliğini ekonomik durumu, mesleği, eğitim düzeyi, ailesi ve hatta 

oturduğu ev oluşturur. Ev, kişiler ile toplum arasında bir iletişim kurarak kişilerin 

kimliklerini tanımlamalarında önemli bir rol oynar. Her insanın kendi kendine 

verdiği kimlik, yaşadığı alanla ilgili görünmektedir. (Bilgin, 1991) 

 

Ev, bireyin ve ailenin kimlik simgesi, dışa vurum aracı olarak görülmektedir. 

Cooper (1975), evi, insanın “kendilik” simgesi olarak görür. Salonları, dışarıya 

gösterilen bir maskeye, bir yüze; yatak odası gibi evin diğer mahrem bölümlerini 

insan kişiliğinin bilinçaltı bölgelerine benzetir. Ev içi, dışı ve bahçesiyle, insanın 

kişiliğini dışa vurmak için kullandığı bir araçtır.  

 

 Ev, güvenliktir. Ev, dıĢ dünyadan kaçıĢ mekanıdır. Ev, gereksinimler 

bütününün hamurudur: A. Maslow‟un kişilik kuramına göre, ev kişinin 

psikolojik sağlığı için gerekli bir dizi işlevi yerine getirir. En temel işlevi fiziksel 

güvenlik ve sağlık gereksinmelerini karşılamak amacıyla kişinin üzerinde bir çatı 

oluşturmaktır. Mekansal niteliklerinin yanı sıra ev sessizlik, ışık, temizlik, 

sıcaklık, rahatça hareket etme açılarından psikolojik konfor sağlar. Psikolojik 

gereksinmelerden mahremiyet, evin sığınak ve kaçış mekanı olarak anlamını 

açıklamak için kullanılan en kuvvetli kuramsal kavramlardan birisidir. (İnceoğlu, 

1999)  
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 Ev, sosyalleĢtirir: 18.yy‟da İngilizlerde tüm faaliyetler evde geçiyordu ve ev ilk 

defa sosyal önemi olan bir mekan olmaya başlamıştı. Ev, ortaçağda olduğu gibi 

işin yapıldığı bir mekan  değil, boş vaktin geçirildiği, rahat bir yer anlamındaydı. 

Ev sosyal bir anlama sahipti. (Rybczynski, 1987) 

 

Ev, kişinin yaşamını sürdürdüğü, diğerleri ile yaşadığı, yeni yaşamlar ve sosyal 

kategoriler oluşturduğu fiziksel, sosyal ve psikolojik etkileşimleri içerir. Ev, 

insanın çevre ile olan en yakın ve özel ilişkisidir. (Saegert, 1985)  

 

İnsan, fiziki dünyasını düzenlerken ve fiziki çevreye ilişkin tavrını belirlerken evini 

her zaman referans noktası olarak almıştır. Geçmişe ait anılar, kazanılan alışkanlıklar 

ve bu alışkanlıkların devamlılığı ile geleceğe yönelik umut ve düşler çoğunlukla 

evlerden kaynaklanır. Evler, olumlu insani değerlerin yüklü olduğu sosyo-kültürel 

birer kurum olduğu kadar duygusal yatırımların da yoğun olduğu yerlerdir. Bu 

nedenlerle; insanlarla bağ kurmanın, sosyo-kültürel düzeni kavramanın, bireysel bir 

kimlik geliştirmenin ve bu kimliği sağlıklı bir şekilde temsil etmenin evlerde 

öğrenildiğini söyleyebiliriz. Kısacası ev; geçmişimizle geleceği birleştiren; fiziki 

çevremiz, sosyal, kültürel ve duygusal dünyamız arasında bir bağ kurmamıza 

yardımcı olan, bize yol gösteren, bütünleştirici bir araçtır. 

 

2.2.2.1. Türkiye’de Eve Yüklenen Anlamlar 

 

Türk toplumu ise, evini basit bir barınak, dam altı olarak kullanmamaktadır. Ev, 

sıcak bir yuva olmanın dışında, toplumun pek çok yaşayan kurumun yer aldığı ve 

değerlerin yaşandığı anlamlı bir mekandır. Ev Türkiye‟de; konaklama, misafirlik, 

komşuluk ihtiyaçlarının karşılandığı, uzaktaki akrabaların, hastaların bakıldığı, 

çocukların okutulduğu, yaşlıların sosyal güvenlik ve bakımların sağlandığı, kendine 

has mutfağın çalıştığı, boş vakitlerin değerlendirildiği, ibadetin yapıldığı, doğumların 

olduğu, hastalıkların ve ölümlerin yaşandığı, düğünlerin ve bayramların yapıldığı, 

çoğu kez ev işletmelerinin kurulup, geliştiği bir yer, daha doğru bir ifade ile bir 

“yuva”dır. Türk toplumu evinde yaşar, orayı kullanır, orada çalışır. (TOBB, 1988)  

 

Bunun yanında evler konut olarak işlevsel nesnelerdir. Birçok amaca hizmet edip 

çeşitli değerler taşırlar. Ev, ekonomik değişim aracıdır, sosyal statü belirler ve prestij 

sembolüdür. 

 



 16 

Öte yandan Türk toplumunda  eve özgü deyişler, eve ilişkin düşünce ve değerleri 

yansıtmaktadır. “Ev alma, komşu al”, “Dünyada mekan, ahirette iman”, “Yuvayı dişi 

kuş yapar”, “Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet”, “Evlenenle, ev yapana herkes 

yardım eder”,  “Başımı sokacak bir evim olsun başka bir şey istemem”, “Evim evim 

güzel evim”, “Dur burası benim mekanım giremezsin”, “Evli evine, köylü köyüne”, 

“Ocağına incir ağacı dikmek”, “Ev açmak”: Ayrı bir eve yerleşmek, “Ev bark 

yıkmak”: Karı kocayı birbirinden ayırmak ... (Par, 1993; Yaşar, 1986) 

 

2.2.3. Yuva 

 

“...İki güvercin tünemişti mutfağın balkonuna... Açıktı panjur, kendilerininmişçesine sahiplenmişlerdi 

eşya dolabının üstünü. “Git” demeye dilim varmıyordu. Birbirlerine sarılarak geceyi geçirdikleri, 

yuva dediklerini yıkmamak gerekirdi. Bende bekledim, bekledim, bekledim... Birgün iki gün üç gün 

ama zavallıların sesi çok çıkıyordu. Kuş tabii... Anladım ki bir yavruları olacak. Eğer dalları taşımaya 

başlarlar ve bir de küçük, sıcacık yumurtalarını oraya koyarlarsa hiç gitmeyecekler. Zaten ben de 

“git” diyemem ki... Ama mecburdum yapmalıydım... Çünkü yuva benim de yuvamdı, üstelik 

uyuyamıyordum. Profesyonel kayıtlarımda kuş sesi çıkmamalıydı. Bunu bir an önce yapmalıydım, 

çünkü malum yavru her an gelebilirdi yapma çalı çırpıların arasına. Panjuru kapattım birgün , çok 

gelip gittiler ama içeri giremediler. İçim acıdı biraz ama, burası benim de yuvamdı. Benim de rahatım 

önemliydi.  Zaten havalarda bahardan yaza dönüyordu, ama yine de yine de diyorum ki keşke 

gitmelerine gerek olmasaydı. Buyur etmek isterdim ama... Umarım kendilerine uygun bir köşe 

bulurlar ve yavrularını büyütürler. Ben mi, ben zaten zor buldum hayatta bir köşeyi el değmemiş 

huzurlu, kimseye bırakmam bencilce gelse bile...” 

 

Yuva, konutun içindeki ve çevresindeki herşeyi kapsar. Yuvadan dışarı çıkarsınız, 

ama yine yuvaya geri dönersiniz. Yuva, bir yer, bir varoluş şeklidir. (Rybczynski, 

1987)  

 

Eve, „doğum yeri‟, „sıcak yuva‟, „koruyucu rahim‟, „ruhun kalbi‟ gibi imalarla 

yaklaşılması pek çok kültürde yaygındır. (Ünsal, 2000) Ayrıca eski Mısır‟da „yuva‟ 

ve „anne‟ kavramlarının aynı hiyeroglif biçimiyle gösterilmelerinde ve Hint 

mimarisinde, tapınakların kutsal bölümlerindeki kulelerin „rahim‟ ev anlamına gelen 

„garbhagria‟ adını taşımalarında da ana rahminin koruyucu, güven verici imalarının 

etkili olduğu düşünülebilir. (Tümer, 1999) 

 

İnsanın güvende olduğu sıcak anne karnı onun ilk yuvasıdır. İnsan annesinden 

koptuğu anda kendisini sınırsız bir boşlukta bulur. İnsan önce örtünmek giyinmek 

ister. Aslında giysi insanı doğadan ayırıp koruduğu için anne karnından sonra 
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sığındığı ilk mekandır. Giysileri içinde insan güvendedir. Yani insan giysileri içinde 

“barınmaktadır”.  

 

Bir kuş yuvası keşfettiğimizde bir büyülenme hissederiz. Binlerce dal parçasını 

göğsü ile ittirerek birleştiren kuş onu dairesel bir korunak haline sokmuştur. Canlı bir 

yuva, içinde oturulan bir yuvadır. Kuş yuvası, kuşun evidir. İki küçük dalın 

oluşturduğu çatalın ortasına yerleşmiş bir yuva, kadınsı bir anlam ifade eder. İnsani 

bir değeri vardır, sıcaktır. Gerçekte, bahçemizde bir kuşun içinde yaşadığı ağaç bizim 

gözümüzde daha çok anlam ve değer kazanır çünkü, o ağaç  artık bir yuvadır. Bir 

salyangoz, kışın kötü havalarda büzülerek kabuğunun içine kapanır, ilkbaharda ise, 

capcanlı olarak zindanından dışarı çıkar. Kabuklar da birer yuvadır. Salyangoz hangi 

ülkeye yolculuk ederse etsin hep kendi evindedir. Salyangoz, alay edilen bir genç 

kızın ağlamak için odasına çekildiği gibi elinizle dokunduğunuzda sinsice kabuğuna 

kaçar. Çünkü kabuk onu korur ve güven verir, yani yuvasıdır. (Bachelard, 1996) 

Kaplumbağa da kabuğunun içinde güvendedir ve onun için de kabuk bir ev, yani 

yuvadır. İnsanoğlu da bir kabuğun içinde oturmak ister. Çünkü kabuk bütünü ile 

fiziksel bir içtenlik düşünü ortaya koymaktadır. 

 

İnsan sağır duvarları ve dünyaya açılan küçük gözleri olan “ev” ile ilk tanıştığında 

ona yabancıdır. Zaman içinde anılar, deneyimler, yaşanmışlıklarla bir yabancı mekan 

olan “ev”, insanın kimliğini yansıttığı kendinin kıldığı, evcilleştirdiği bir “yuva” 

haline dönüşür. Artık sadece taş duvarlardan meydana geldiğini düşündüğümüz ve 

“ev” dediğimiz yabancı; kendimize benzettiğimiz, kendimizi yansıttığımız, adeta 

vücudumuzun bir parçası haline gelen “yuva” kimliğine bürünmektedir. Yani mekan, 

insan sayesinde yaşamaktadır. Mekan kavramı nasıl insanla ve yaşanmışlıkla tanımlı 

bir “yer” anlamına dönüşüyorsa, konut / ev de sıcak yuva anlamına dönüşmektedir.  

 

2.3. Evini Yitirmek  

 

Zaman içinde insan, kendisinin bir parçası, bir uzantısı haline gelen konutunu 

yitirirse neler hisseder? Biriken anılarla bezenmiş yuvası birden bire yok olduğunda 

insanın fiziksel ve ruhsal yapısında nasıl değişiklikler oluşur? 
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Ev korurdu, yaraladı, 

Ev anaçtı, terk etti, 

Ev sıcaklıktı, üşüttü, 

Ev yalnız bıraktı, 

Ev sarmalardı, itti, 

Ev sahip olunandı, yok oldu, 

Ev anılar deposuydu, silindi, 

Ev düşü barındırırdı, yaşanmışlıktı, düşlenen oldu, 

Ev dünyadan arınmış bir sığınaktı, çöktü, 

Ev güvenlikti , korkuttu, 

Ev yaşamaktı, öldürdü. 

 

Depremde evi yıkılınca insan kendini saran, benimsediği ortamı yitirir. Fiziksel ve 

ruhsal konforu ortadan kalkar, ilişkileri yok olur. Anılarıyla özdeşleşmiş mekan 

zinciri kaybolur. İnsan, kimliğini ortaya koyduğu evi ile vardır. Deprem sonrasında, 

insan için evinin anlamı değişmiştir. İnsan artık tüm evlerden korkmakta, kendini 

güvenlikte hissetmemekte, geceleri uyku problemi çekmektedir, yani insanda bazı 

psikolojik sorunlar ortaya çıkmaktadır. 

 

İnsanın zihninde evinin anıları taptaze durur. Ailesi ile yaşadığı anıları o evde belli 

bir zaman diliminde hep vardır, saklıdır. Ancak, insan depremle beraber tüm 

“mazi”sini kaybedebilir. Bir şok yaşayan insanın artık ne yuvası, ne de insan 

örüntülerinin yer haline dönüştürdüğü mekanlar bütünü vardır. “Yer” haline getirdiği 

“mekan”, “yuva” haline getirdiği “ev” artık yoktur.  

 

Bakkal Ahmet, doktor Kazım, kapıcı Osman, komşu Melek hanım... aslında bir 

yaşamın parçaları iken hiçbiri kalmamıştır. Bu insan örüntülerini ve ailesinin 

bireylerini kaybeden insan için artık “orası” ile “burası” aynıdır. “Orası” da olur, 

“burası” da olur.  

 

“Nerede oturuyorsunuz?” sorusuna insan tek bir cevap verir. Şu mahalle, şu sokak, 

şu apartman, şu numara. Yani insan tek bir yer gösterir. Orası, dünya üzerinde ait 

olduğu noktadır. Böylelikle somut, herkesçe tanınabilir bir mekandan söz 

edilmektedir. Halbuki, evi yıkıldığında artık orası yoktur. Artık onun için her “yer” 

aynıdır. Depremden sonra insan ilk şoku atlatınca barınabileceği bir yer arayışına 
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girer. Yeniden var olabilmek için belli bir mekana gereksinim duyar. Bir an önce bir 

yere ait olmalıdır. 

  

Depremden hemen sonra yaşamsal gereksinimlerini bir ölçüde karşılayan insanın 

öncelikle kendisini yeniden sarmalayacak bir barınağa gereksinimi vardır. İnsan bir 

mekan belirleyerek onu evcilleştirmeli, yuva haline dönüştürmelidir. Kendine 

dünyada bir “yer” edinmelidir.  

 

Bir evsiz bile geceleri sığınabileceği, tanıdığı, güvenli bir yer bulmaya çalışır. Geçici 

de olsa artık orası onundur. Genellikle, insan bir lokantaya bile gittiğinde aynı yere 

oturma eğilimindedir. Çünkü orada bir anısı vardır, oranın bir yaşanmışlığı vardır ve 

deneyimlerinden yararlanmak ister. Hayvanların da buna benzer alışkanlıklarının 

olduğu anlaşılmaktadır. Hayvanların kendi alanlarını farklı yöntemlerle belirleyerek 

diğerlerine mesaj ilettikleri bilinmektedir. 

  

Bebek anne rahminden ayrıldığında içgüdüsel bir çığlıkla dünyaya gelir. Güvenli ve 

rahat bir ortamdan, kopmuş ayrı bir mekana gelmiştir. Çeşitli tehlikeler, yaşamsal 

zorluklar onu beklemektedir. Afet sonrasında yuvasını yitiren insan da böyle bir şok 

yaşamaktadır. Onu koruyan, yaşamını sürdürmesini sağlayan kabuk yok olmuştur.  

 

Yeni doğan bebek doğum anından hemen sonra annesinin kendisini saran sıcak 

kolları arasına girer girmez susar. Depremzede de yuvasını kaybettiği anda bu doğum 

anını tekrar yaşamaktadır. Onu anne şefkati ile saracak bir yuvaya gereksinimi 

vardır. Tekrar dünyada var olmalı, kendisine güvenip bir eve yerleşmelidir. Hayata 

geri dönmek adına ilk adımı atmalıdır. Çünkü insan çıplak yaşayamaz, onu 

rahatlatan, koruyan ve saygınlık sağlayan bir örtüye gereksinimi vardır. 

  

Farklı nedenlerle insanın aniden evsiz kalması mümkündür. 1980 yılından beri 

gelişmekte olan ülkelerde doğal afetler sonucunda, 138 milyon insan evsiz kalmıştır  

ve bu rakam gün geçtikçe artmaktadır.  
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Şekil 2.1. 1980-2000 Yılları Arasında Evsizliğe Sebep Olan Afetler ve Oranları  

 

Tablo 2.1. 1980-2000 yılları arasında Afet Sonucu Evsiz Kalan İnsanların Ülkelere 

Göre Dağılımı (www.worldbank.org) 

 

Toplam Evsiz Sayısı 1000 Kişilik Nüfusta Evsiz Sayısı 

Çin                                  45,150,654 

Bengladeş                       37,609,000            

Hindistan                        12,271,585 

Pakistan                          10,136,069 

Filipinler                          9,271,951 

Sri Lanka                         2,598,291 

Vietnam                           1,970,133 

Sudan                               1,166,700 

Brezilya                           1,030,367 

Şili                                      783,876 

Türkiye                               747,600 

Kolombiya                          698,334 

Nijerya                                627,750 

Bengladeş                        299 

Samoa                              166 

Sri Lanka                         138 

Filipinler                          123 

Komoros                           95 

Maldives                           91 

Vanuatu                            85 

Çad                                   80 

Pakistan                            77 

Şili                                    53 

Nikaragua                         52 

Madagaskar                      49 

El Salvador                       43 

 

 

 

 

 

Diğer %0.5 

Deprem %4.4 

Hortum 

%23.8 

Yanardağ 

Patlaması  

%0.3 

Toprak Kayması 

% 2.7 

Sel  

% 68.3 
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Su baskınları ve hızlı rüzgarlar sonucu olan afetler, dünyadaki evsizlik sorununun 

%92.1‟ini oluşturmaktadır. (www.worldbank.org) Buna rağmen yanlış yapılaşma 

süreçlerinden bir türlü vazgeçemeyen Türkiye‟de evsizlik sorunun başlıca nedeni 

depremler olmaktadır.  

 

2.4. Bölüm Sonucu 

 

Konut ve insan ilişkisi, alanın yer, bölgenin yurt, konutun yuva olarak tanınıp 

tanınmadığını açığa çıkartır. Yuva kavramı, konut /ev ve insan arasındaki uzlaşmada 

açığa çıkar. 

 

Sadece insanlar değil yaşayan tüm varlıklar,  korunmak ve bir yere sığınmak için 

uğraş verirler. Yaşamı sürdürebilmenin önemli bir koşulu barınılacak bir mekandır. 

Sınırsız sonsuzluktaki bir mekan insanla birlikte bir “yer”e dönüşür. 

 

İnsan için ev, sadece barınılacak bir yer değil, yaşamı boyunca dünyaya baktığı bir 

pencere, sahiplenerek kimliğini yansıttığı bir yuvadır. Yaşamın sosyal, psikolojik ve 

kültürel boyutlarının temelleri çoğunlukla evlerde atılır. Hangi türü olursa olsun, 

konut bir malzeme, temsil ve kanıt deposudur ve toplumsal, bireysel yaşamın 

anılarını ve kültürün, tarihin çeşitliliğini içerir. İnsan evine umutlarını, güvenliğini 

yada kaderini hatta tüm yaşamının birikimini bağlayabilir. Ev insanın kimliği, 

kökeni, aitliği, ailesi, kültürü, düşleri veya tuzağa düşürülmüşlüğü ile eşanlamlı 

olabilir. Böyle yorumlanan bir konut, insanın biyolojik ve sosyal varlığının ayrılmaz 

bir uzantısıdır. 

 

İnsanın bu mekan ile olan bağının kopması insanın yaşamının büyük çapta 

değişmesine neden olur. Bu noktada insana yardım elinin uzanması gerekmektedir. 

Deprem sonrası hayati gereksinimlerini karşılayan insanın öncelikle kendisini 

yeniden sarmalayacak bir barınağa gereksinimi vardır. Kendine dünyada bir “yer” 

edinmelidir. Onu anne şefkati ile saracak bir yuvaya sahip olmalıdır. Tekrar dünyada 

var olmalı, kendisine güvenip bir eve yerleşmelidir. Hayata geri dönmek adına ilk 

adımı atmalıdır. Duruma uygun barınma olanağının sağlanması bu açıdan çok 

önemlidir. 
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3. YÖNTEM  

 

Barınma insanın vazgeçilmez bir gereksinimidir. İnsan doğumundan itibaren huzur 

içinde yaşayacağı, onu tüm sorunlardan koruyacak bir barınağa, bir eve gereksinim 

duyar ve bunun arayışı içine girer. Bu gereksinim duyduğu barınağa sahip olduktan 

bir süre sonra insan ile evi arasında anılarla kurulmuş bir bağ oluşur. İnsan ve evi 

arasındaki bu ilişki farklı boyutlar üzerine kuruludur. Ev, insanı korur, güven verir, 

yetiştirir, onarır, geleceğe hazırlar.  

 

Bu mekan ile bağının kopması insan yaşamında önemli kırılmalar oluşturur. Bu 

noktada ona yardım edebilmek, kendisini yeni bir yaşama hazırlamasını sağlamak 

gereklidir. Duruma uygun barınma olanağının verilmesi bu açıdan çok önemlidir.  

 

Bütün bunlar gözönünde bulundurulduğunda öncelikle insanın ev ile ilişkisinin çok 

yönlü olarak irdelenmesi gerekir. Daha sonra, kendisi için çok özel olan bu mekanın 

kaybı ile yaşadığı boşluk ve sonrasında yapılması gerekenler değerlendirilmeli ve 

çözüme yönelik öneriler geliştirilmelidir.  

 

Bu doğrultuda insan-ev ilişkisini konu alan bir dizi kitap okunmuş ve Ev/Yaşama 

Mekanı bölümünde şu başlıklar altında tartışılması uygun bulunmuştur:  

 

 Mekan/Yer 

 Ev/Konut ve Yuva:   İnsanın Barınma Gereksinimi 

                                                                                  Ev/Konut Nedir? 

                                                                                  Yuva 

 Evini Yitirmek 

 

Başlangıçta diğerlerinin konut sorunları başlığı altında yaşlılar, özürlüler, evsizler, 

sokak çocukları, depremzedeler; ayrıca Türk evi, çadır, toplu konut, gecekondu 

konuları incelenmiş, ancak tek bir konuya yoğunlaşmanın daha kapsamlı bir 

çalışmaya imkan vereceği düşünülerek bu incelemelerden elde edilen birikimlerin 

depremzedeler için kullanılması uygun bulunmuştur. Deprem konusuna yönelmenin 
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nedenleri, Dünya‟daki afetler incelenip Türkiye‟de en fazla can alıcı afet olarak 

depremin saptanması ve pek çok insanın deprem nedeni ile zarara uğramasıdır. 

 

Bilgisayar iletişim ağlarında yer alan ve psikolojik sorunları konu edinen sitelerde 

yayınlanan 17 Ağustos depremi sonrasında depremzedeler ile olan görüşmelerden, 

psikologların görüşlerinden ve Yalova‟da depremden zarar görmüş tanıdıklarla 

yapılan görüşmelerden yararlanılarak depremzedelerin duyguları anlaşılmaya 

çalışılmış ve bu incelemeler deprem sonrası depremzedelerin gereksinimlerinin 

anlaşılmasında, fikirlerin geliştirilmesinde yol gösterici olmuştur. Bu doğrultuda, 

depremzedelerin gereksinimleri şu başlıklar altında tartışılması uygun bulunmuştur: 

Acil yardım, barınma, eğitim, ulaşım-haberleşme ve ortak yaşama alanı, iş, sağlık 

gereksinimleri.  

 

Barınma gereksiniminin incelenmesinin ise, barınma gereksiniminin karşılanması 

için yapılması gerekenlerin değerlendirilmesi ve bazı uygulamalardan örnekler 

verilmesi şeklinde gerçekleştirilmesi uygun bulunmuştur. Ayrıca bu çalışma 

öncesinde konut sorunları araştırılmış, insanların beklentileri ve gereksinimleri 

anlaşılmadan tasarımların yapıldığı görülmüş, Türk evi ve çadırda çok amaçlı ve 

esnek içmekan kullanımı incelenmiş ve sonuçta bu çalışmada “Kendin Kur” sistemi 

ile oluşturulmuş geçici konut önerisinde bu birikimler kullanılmıştır. Ailenin konuta 

etkileri araştırıldığında ise, farklı aile büyüklüklerine sahip ailelerin, farklı tipte 

konut ihtiyacına sahip oldukları saptanmıştır.  

 

Afet konutları değerlendirilirken, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 

etkilenen Kocaeli, Gölcük, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce‟de oluşturulan geçici 

yerleşim alanlarında yapılan araştırma sonuçlarından da yararlanılmış ve var olan 

durum irdelenmeye çalışılmıştır. Öte yandan, verilerin sürekli güncellenmesi ve çok 

geniş bir veri bankası olması nedeni ile bilgisayar iletişim ağından yararlanılarak  

afet sonrası barınak uygulamaları ile ilgili araştırma yapılmıştır. Ayrıca, gerek 

ntvmsnbc‟nin haber portalından gerekse Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinin 

arşivlerinden konuyla ilgili günümüzden geçmişe doğru tarama yapılarak gelişmeler 

hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 

 

Alternatif barınak tasarımlarının incelenmesi ile bu barınakların depremzedeler için 

yararlı olup olmayacağı düşünülmüş ve mahremiyet, kimlik, mekanı kendinin kılma, 

konfor gibi kavramların incelenmesi ile de insanın yaşadığı mekanı nasıl gördüğünün 
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anlaşılması sağlanmıştır. Bu bilgiler geçici konutların kullanıcı gereksinimlerinin 

değerlendirilmesinde kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmada, Türkiye‟de afet sonrası barınma gereksiniminin karşılanması için 

kullanılan barınakların nasıl ele alındığının somut biçimde ortaya konulması 

istenmektedir. Bu nedenle, tezde, afet sonrası barınma süreci üç aşamada ele 

alınmıştır. Bunlar, acil barınma, geçici barınma ve uzun süreli (kalıcı) barınmadır. Bu 

süreçlerin arasındaki sınırların belirgin bir şekilde ortaya konulmasına çalışılmış ve 

gazetelerdeki, bilgisayar iletişim ağlarında yer alan sitelerdeki ve deprem 

bölgelerinde yapılan anketlerdeki depremzede görüşleri çerçevesinde irdelenmiştir. 

Ayrıca Türkiye‟de kalıcı konutların yapımının çok uzun bir süreci içermesi nedeniyle 

geçici konutlarda yaşamın uzun sürmesi göz önünde bulundurularak özellikle geçici 

konutların kullanıcı gereksinimleri bakımından değerlendirilmesi gerçekleştirilmiş 

böylece sonuçta önerilmesi hedeflenen geçici konutun tasarımında bu değerlendirme 

dikkate alınarak bir tasarım önerisi yapılmıştır. Bu tasarlanan geçici konutta, 

standart, hafif, 2-3 kişinin rahatlıkla taşıyabileceği modüler parçalar kullanılarak 

kolaylıkla sökülüp takılması sağlanmaya çalışılmıştır. Depremde başkalarının yaptığı 

binaların çöktüğünü düşünen ve evlere artık güven duymayan depremzedelerin kendi 

evini kendisinin yapmasının sağlanması ile depremzede ile evi arasında daha kolay 

ilişkinin kurulması ve depremzedenin kendisini daha güvende hissetmesi 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda şematik çizimlerle aşama aşama nasıl kurulacağının 

anlatılabilmesine imkan sağlayan bir geçici konut tasarlanmaya çalışılmıştır ve bu 

nedenle de tasarlanılan konutlara, “Kendin Kur” sistemli geçici konutlar denilmesi 

uygun görülmüştür.     
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4. AFET 

 

4.1. Afet Nedir? 

 

Afet doğanın neden olduğu yıkımdır. Afet, aniden veya belli bir zaman içinde oluşup 

yerleşim veya üretim alanlarında alışagelmiş yaşamı bozarak toplumu etkileyen doğa 

hareketidir. (Ildır, 1995) 

 

En genel tanımla, insanlar için fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar doğuran, normal 

yaşamı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları 

etkileyen doğal, teknolojik veya insan yapısı kökenli olaylara afet denilmektedir. 

(Ergünay, 1993) 

 

Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere doğal, teknolojik veya insan yapımı kökenli bir 

olayın afet sonucunu doğurabilmesi için, insan toplulukları ve insan yerleşmeleri 

üzerinde kayıplar meydana getirmesi ve insan faaliyetlerini bozarak veya kesintiye 

uğratarak bir yerleşme birimini etkilemesi gerekmektedir. 

 

Afetin büyüklüğü ise genel olarak, yukarıdaki tanıma uygun olarak, bir olayın 

meydana getirdiği can kayıpları, yaralanmalar, yapısal hasarlar ve yol açtığı sosyal 

ekonomik kayıplarla ölçülmektedir. Bu değişik kavramlar içerisinde en kutsalı ve en 

önemlisi insan canı olduğu için, kamuoyunda afetin büyüklüğünü yol açtığı can 

kaybı ve yaralanmaların büyüklüğü ile değerlendirmek eğilimi vardır. 

 

Afetin büyüklüğüne etki eden ana etmenleri ise aşağıdaki gibi özetlemek 

mümkündür: 

 

1.        Olayın fiziksel büyüklüğü, 

2.        Olayın yerleşme alanlarına olan uzaklığı, 

3.        Fakirlik ve az gelişmişlik, 

4.        Hızlı nüfus artışı, 

5.        Tehlikeli bölgelerdeki hızlı ve denetimsiz sanayileşme, 
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6.        Ormanların ve çevrenin tahribi veya yanlış kullanımı, 

7.        Bilgisizlik ve eğitim eksikliği, 

8.       Toplumun afet olaylarına karşı önceden alabildiği koruyucu ve önleyici 

önlemlerin ulaşabildiği düzey. (Ergünay, 1993) 

 

Bu etmenlerden ilk ikisi, yani olayın fiziksel büyüklüğü ve yerleşme merkezlerine 

uzaklığı dışında kalanların hepsi doğadan değil, insandan kaynaklanmaktadır. Demek 

ki, afetlerin büyüklüğü, çok önemli ölçüde insan faaliyetlerinin doğru ve yanlış 

yönde gelişmesine paralel olarak artmakta veya azalmaktadır. 

 

Doğal afetler değişik güç ve etkinlikte, kısa veya uzun süre etkilerini sürdürebilirler. 

Değişik yerlerde meydana geldikleri gibi, aynı yerde, aynı zamanda birden fazla da 

olabilirler. Genellikle şok etkisi yaratırlar. Bıraktıkları sonuçlar yörenin özellik ve 

geleneklerini kısmen, ekonomik yapısını büyük ölçüde bozarlar. Göçleri başlatır, 

eski yerleşim yerlerinde yeniden yerleşme olanaklarını ortadan kaldıracak biçimde 

yapı bozukluklarına neden olurlar. Alt yapıyı bozarak, bulaşıcı ve salgın hastalıkların 

çıkmasına yol açar, toplumun uzun vadede gerçekleştirmeyi planladığı yatırımları 

geciktirir, ülke ekonomisini sarsar, bireysel ve toplumsal sorunlar ortaya çıkarırlar. 

(Ataman ve Tabban, 1977) 

 

Afet zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmalar ise, sadece afet sırasında veya 

sonrasında yapılacak çalışmaları kapsamamaktadır. Özellikle afet öncesinde alınacak 

zarar azaltıcı önlemlerle iyileştirme sağlanabilmektedir. İyileştirme, örneğin yapıların 

bütçe imkanları içinde güçlendirilmesi ve yönetmeliklerle usulüne uygun olarak inşa 

edilmesi gibi hususları içerdiği kadar, afet hizmetlerinde çalışan tüm personelin 

afetlerle karşılaştıkları zaman izlenecek yolları bilmelerinin sağlanması, modern 

teknolojiden faydalanmayı, afetlerin teknolojik, sosyal, yönetim ve planlama 

bilimlerinin hepsinin olanaklarını kullanmaları ile birer felaket haline dönmelerinin 

engellenebileceğine ikna edilmesi ile sağlanabilir. 

 

Bu arada afet hizmetleri yürüten kuruluşların, özellikle afet yönetimi bilgilerinin 

arttırılması ve güncel gelişmelerin izlenmesi gerekmektedir. Bu da ancak eğitim, 

araştırma ve mevcut sistemdeki aksayan yönlerin iyileştirilmesi ile mümkün olabilir. 

 

Bu tezin kapsamı içinde doğal afetler, özellikle de Türkiye‟de sıklıkla oluşan ve 

büyük zararlar veren deprem incelenecektir. Trafik kazaları, iş kazaları, endüstriyel 
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kazalar vb. afetler o yöredeki hayatı etkileseler dahi doğa hareketleri sonucunda 

değil, insan eylemleri nedeniyle oluştuklarından bu tezin kapsamına alınmamışlardır.  

 

Başta depremler olmak üzere çeşitli afet türlerinin etkisinde olan Türkiye‟de 

meydana gelen doğal veya teknolojik afetler özellikle ekonomik açıdan büyük 

kayıplara yol açmaktadır. Nerede, ne zaman, ne ölçüde, nasıl ve ne türden olacağı 

genellikle önceden çok sağlıklı ve ölçülebilir bir biçimde bilinemeyen doğal afetlerin 

yakın zamanlarda meydana gelmiş örnekleri; 1992 Erzincan ve 1995 Dinar 

depremleri, 1995 Senirkent heyelanı, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 

Düzce depremleridir. 

  

4.2. Afet Yönetimi 

 

Doğal afetlerle sık sık karşılaşılan ülkelerde, meydana gelen afetlerin yaralarını 

sarmak konusunda yoğun çabalar sarf edilmekle birlikte, üzerinde en çok durulan 

konu, afetler olmadan önce yapılacak çalışmalar ve alınacak önlemler bir doğal 

olayın, afet sonucunu doğurmasını önlemek konusudur. Bu nedenle de son 20 yıl 

içersinde hızla gelişen “Afet Yönetimi” adı altında ayrı bir bilim ve uzmanlık alanı 

geliştirilmiştir. Afet yönetimini özet olarak, afetlerin önlenmesi ve zararlarının 

azaltılabilmesi için, afet öncesi ve afet sonrasında yapılması gereken teknik, idari ve 

yasal çalışmaları belirleyen ve uygulamaya aktaran, bir olayla karşılaşıldığında etkili 

bir uygulama yapabilmeyi sağlayan ve her olaydan elde edilen derslerin ışığında 

mevcut sistemi geliştiren bir yönetim biçimi veya uzmanlık alanı olarak 

tanımlayabiliriz. (Ergünay, 1996) 

 

A.B.D‟deki Wisconsin Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi‟nce hazırlanan, Şekil 

4.1‟deki çizelgede afet yönetimi özetlenmiştir. (www.metu.edu.tr) Bilindiği gibi 

Türkiye‟de bu doğrultudaki çalışmaları Afet Kanunu çerçevesinde Bayındırlık ve 

İskan Bakanlığı‟na bağlı Afet İşleri Genel Müdürlüğü yürütmektedir. 

 

Depremleri ise, şu aşamalarda inceleyebiliriz: Deprem sonrası kurtarma ve ilk 

yardım, geçici iskan, iyileştirme ve yeniden yapılanma, önleme ve zararları azaltma, 

hazırlıklı olma. Bu aşamaları dairesel olarak düşündüğümüzde, deprem olayına 

yaklaşımımızın bir süreklilik içerisinde olması gerektiği ortadadır. (Şekil 4.2) 

 

http://epdwww.engr.wise.edu/dmc/
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Şekil 4.1. Afet yönetimi (www.metu.edu.tr) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Afet Öncesi                                                      Afet Sonrası 

 

Şekil 4.2. Afet öncesi ve sonrası aşamaları (Coğrafi Bilgi Sistemi, 1998) 

Yeniden Yapım 

Önleme Ve 

Zarar Azaltma 

Rehabilitasyon 

Afetlere Karşı 

Hazırlık 

 

AFET 

Acil 

Yardım 
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Afet zararlarının azaltılması politikalarının yerine, afetler olduktan sonra yara sarma 

politikalarına daha çok önem ve öncelik verildiğinden doğal afetlerin yol açacağı 

fiziksel kayıpları en aza indirme olanağı olmamaktadır. Ayrıca, Türkiye‟de yerleşme 

ve yapılaşmaları etkili bir biçimde denetleyecek, yapı sigortası, meslek sigortası, 

sertifikalı mühendislik gibi çağdaş uygulamalara geçilememiş olması; imar yasasında 

mevcut olan fenni mesuliyet sistemi ile ciddi bir yapı denetimi sağlamanın 

olanaksızlığı; inşaat mühendisi, mimar, şehir plancısı, yer bilimcisi yetiştiren 

üniversitelerde ülkenin sahip olduğu doğal afet tehlikesi ve riski ile afet zararlarının 

azaltılması konusunda temel bilgileri içeren eğitim verilmiyor olması ve bu konuda 

merkezi yönetim, yerel yönetim, özel sektör ve halkın görev, yetki ve sorumlulukları 

arasında akılcı dengeler oluşturulamıyor olması gibi yanlışlar da doğal afetlerin yol 

açacağı fiziksel kayıpları attırmaktadır. 

 

Doğal veya teknolojik afetlere hazırlıklı olabilmek ve afet zararlarını azaltıcı 

önlemler alabilmek için etkilenmesi muhtemel yöre halkının katılımının sağlanması 

da çok önemlidir. Afet bölgelerinde bulunan halkın katılımını sağlayıcı araştırmalar 

yapmak ve bu araştırma sonuçlarının uygulamaya konulması için çaba sarf etmek 

afet yönetiminde etkinliği ve kalıcılığı temin edecektir. 

 

Şekil 4.3. 1966-1990 Yılları Arasında Dünyada Oluşan Doğal Afetlerin Türleri Ve 

Ölü Sayısı (Coburn ve Spence, 1992) 

 

Hızlı rüzgarlar sonucu oluşan doğal olaylar (Fırtına, Hortum, Siklon ve Tropikal 

Siklonlar), heyelan, çığ, yanardağ patlaması, sel ve deprem afet sayılmaktadır. Şekil 

4.3‟de 1966-1990 yılları arasında Dünya‟da oluşan doğal afetlerin türleri ve ölü 

sayısı gösterilmiştir. 
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4.3. Deprem 

 

4.3.1. Deprem Nedir ? 

 

Depremin sözlük anlamı, “Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer 

değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi sebebiyle oluşan 

sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele” dir. (Büyük Larousse, 1986) 

 

Yerkabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar 

halinde yayılarak, geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına deprem denir. 

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da 

oynayabileceğini ve üzerinde bulunan yapıların hasar görüp, can kaybına uğratacak 

şekilde yıkılabileceğini gösteren bir doğa olayıdır. (www.adresdergi.com.tr)  

 

Depremlerin önemli bir bölümü yeryüzünden yaklaşık 670 km. derinliklere kadar 

uzanan elastik “üst manto” içinde meydana gelmektedir. Bu derinlikten daha 

derinlerde sıcaklık 400 derecenin üzerinde olduğu için, yer değiştirme hareketi 

depreme neden olmadan, “krip” denilen yavaş plastik şekil değiştirme enerjisi 

şeklinde yutulur. Buna karşılık elastik üst kısımda   ise, her yıl olması gereken birkaç 

santimetrelik yer değiştirme, yüzyıllarca birikir ve sonrasında birkaç metrelik yer 

değiştirme halinde büyük bir depremle ortaya çıkar. (www.deprem.gov.tr)  

 

Fay, yer altında, iki bloğu birbirinden ayıran bir bölgedir. Uzunluğu santimetrelerle 

de ölçülebilir, binlerce kilometre de olabilir. Depremlerin büyük çoğunluğu, aslında 

bir çatlak olan bu fay hattının sağ ve sol tarafında kalan blokların, belirli aralıklarla 

hareket ederek yer değiştirmesinden meydana gelir. (www.adresdergi.com.tr)   

 

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yeryuvarı içinde ne şekilde 

yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem 

ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına sismografi 

denir. (www.adresdergi.com.tr) Sismograflar ise sismik dalgaları saptayan ve 

kaydeden araçlardır. Sismografların çoğunda, deprem sırasında aracın geri kalan 

kısmı hareket ederken, hareketsiz duran sabit bir kütle bulunur. Bazı sismograflar 

yatay, bazıları dikey hareketleri saptar. Dalgaların izi hareketli bir kağıt şerit üstüne, 

titreşen bir kalem tarafından çizilir. P ve S dalgalarının varışları arasındaki süre 

hesaplanabilir ve bir grafiğe geçirilen bu süre, istasyonla deprem merkezi arasındaki 

http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
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uzaklığı verir. (www.deprem.gov.tr) Depremi oluşturan faylanma ile birlikte, 

odaktan çeşitli türlerde sismik dalgalar yayılır. Sismik dalgalar başlıca iki türdür: 

 

 P dalgası: Kayıtçılara ilk ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı kabuğun yapısına göre 

1.5 ile 8 km/sn arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma doğrultusundadır 

(boyuna dalga).Yıkım etkisi düşüktür. 

 

 S dalgası: Sismograflara ikincil olarak ulaşan deprem dalgasıdır. Hızı P dalgası 

hızının yüzde 60'ile yüzde 70'i arasında değişir. Tanecik hareketleri yayılma 

doğrultusuna dik ya da çaprazdır (enine dalga). Yıkım etkisi yüksektir. 

(Cumhuriyet Gazetesi, 24.08.1999) 

  

Dünyada oluşmuş büyük depremlerden elde edilmiş istatistikler depremde, 

faylanmadan ileri gelen hasarın sadece % 5 olduğunu; buna karşılık zeminden yani 

yerel jeolojik yapıdan  ileri gelen hasarın ise % 95 olduğunu göstermiştir. Depremde 

fayın hemen yakınındaki az katlı binalar yıkılmazken faydan onlarca  yüzlerce 

kilometre uzaklıkta bulunan binalar yıkılmaktadır. (www.dicle.edu.tr) 

 

Genel olarak, depremlerin yol açtığı can kaybı ve hasarın derecesi aşağıdaki 

etkenlere bağlıdır: (1) depremin büyüklüğü [magnitüdü], (2) depremin odak derinliği, 

(3) depremin [ana şokun] süresi, (4) deprem odağına olan uzaklık, (5) depremin oluş 

zamanı [gece, gündüz, tatil ya da çalışma saatleri], (6) nüfus yoğunluğu, (7) yapı 

tekniği, kullanılan malzeme türü ve kalitesi, (8) deprem alanının jeolojisi, (9) deprem 

bölgesindeki toplumun deprem konusundaki bilinci [eğitimi], (10) deprem 

konusunda kurumlaşma ve yönetim. (Koçyiğit ve diğ., 1996) 

 

Deprem, kaynağı yer altında olan doğal bir olaydır ve dünyanın oluşumundan beri, 

büyük fay sistemlerinin var olduğu diri kuşaklar üzerinde ardışık olarak olagelmiş, 

bunların sonucunda milyonlarca insan ve barınağın yok olmasına neden olmuştur. 

(Büyükköse, 1986) Deprem herhangi bir yerde ve zamanda olabilir. Ancak önceden 

bilinemese de, meydana gelebilecek hasarlar, yıkımlar, can kayıpları azaltılabilir. 

Bunun için evlerin, iş yerlerinin ve insanların, depreme karşı her an hazır durumda 

olmaları gerekir. 
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Deprem, günlük yaşamda çok fazla fark edilmeyen, önemli köklü sorunları bulunan 

toplumlarda, bunların açığa çıkmasına yol açan bir kriz durumu yaratmaktadır. 

Normal yaşamda fark edilmeyen sorunlar, depremin yarattığı acıklı ve hüzünlü 

karmaşaya, toplumun ve bireylerin yeterince hazır olmamasıyla daha belirgin 

olmaktadır. Üzerinde yaşadığı yer kürenin güvenilmezliği, kendisini dış etmenlere 

karşı koruyan evinin başına yıkılabileceği gerçeği, bu afeti yaşayanlarda psikolojik 

bir yıkıma yol açabilecek şiddette bir olgudur. 

 

Deprem, bir bölgede meydana geldiğinde, etkilenen toplumsal grubun temel 

gereksinimleri; yiyecek, su, ilaç ve barınma olarak sıralanmaktadır. Barınma en 

önemli sorundur. Geçici barınma sağlamak, evrensel bir çözüm yaratmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde, bu sorunun, ülkenin ekonomik kaynakları ve uygun olan 

taşıma sistemiyle çözülmesi gerekmektedir. Bu zorunluluklara bağlı olarak, 

konutlaşmanın düşük maliyetli olması bir gerekliliktir (Chaudhari, 1972). 

 

4.3.2. Deprem Türleri  

 

Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Levhaların hareketi sonucu 

olan depremler genellikle “tektonik” depremler olarak nitelenir ve bu depremler 

çoğunlukla levhaların sınırlarında oluşurlar. Yeryüzünde olan depremlerin % 90‟ı bu 

gruba girer Türkiye'de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir. 

(www.adresdergi.com.tr) 

 

Volkanların püskürmesi sonucu oluşan depremler ise “volkanik” depremlerdir. Yerin 

derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasında, fiziksel ve kimyasal 

olaylar meydana gelir ve bunun sonucunda oluşan gazlar, patlamalara neden olarak 

bu tür depremleri meydana getirir. Yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve 

önemli zararlara neden olmazlar. Japonya ve İtalya'da oluşan depremlerin bir kısmı 

bu gruba girmektedir. Türkiye'de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler 

olmamaktadır. (www.deprem.gov.tr) 

 

Yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarındaki galerilerin, tuz ve jipsli 

arazilerde erime sonucu oluşan boşlukların tavan bloğunun çökmesi  ile meydana 

gelen depremlere ise “çöküntü” depremleri adı verilir. (www.adresdergi.com.tr) 

 

 

http://www.deprem.gov.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
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Tablo 4.1. Deprem Türleri (www.dicle.edu.tr) 

 

K
ö

k
en

le
ri

n
e 

G
ö

re
 Tektonik Depremler 

Volkanik Depremler 

Çöküntü Depremleri 

İnsanların Neden Oldukları 

Depremler 

Levha hareketleri sonucu olan depremlerdir. 

Volkanik patlamalar sırasında olan depremler 

Yer altındaki boşlukların çökmesi sonucu oluşan depremler 

D
er

in
li

k
le

r
in

e 
G

ö
re

  

Sığ Depremler 

Orta Derinlikte Depremler 

Derin Odaklı Depremler 

 

 

0-70 km 

70 – 300 km 

300 – 700 km 

U
za

k
lı

k
la

rı
n

a
 G

ö
re

  

Yerel Deprem 

Yakın Deprem 

Bölgesel Deprem 

Uzak Deprem 

 

 

100 km‟den daha az 

100 km – 1000 km arası 

1000 km – 5000 km arası 

5000 km‟den daha çok 

B
ü

y
ü

k
lü

k
le

ri
n

e 
G

ö
re

 

 

Çok Büyük Depremler 

Büyük Depremler 

Orta Büyüklükte Depremler 

Küçük Depremler 

Mikro Depremler 

Ultra Mikro – Depremler 

 

 

M > 8.0 

7.0 < M < 8.0 

5.0 < M < 7.0 

3.0 < M < 5.0 

1.0< M < 3.0 

M < 1.0 

 

4.3.3. Tsunami 

 

“ Kötü bir deprem en köklü kavramları altüst edebiliyor. Sağlamlığın simgesi olan toprak tıpkı sıvı 

üzerinde yüzen bir kabuk gibi ayaklarımızın altından kaydı. Saatler boyu kafa yormakla 

tanımlanamayacak tuhaf bir güvensizlik hissi bir saniyelik bir zaman içinde ortaya çıkıverdi”. Bu 

sırada Beagle sanki bir anda demirinden kurtulmuş da denizin tabanına vuruyormuş gibiydi. Saat 11. 

40 ta sarsıntı başlamış ve birkaç saniye içinde akıl almaz ölçüde şiddetlenmişti. Çok garip bir 

bükülme hareketi ile toprakta önce otuz santim genişliğinde yarıklar açılmış, sonra kapanmıştı. 

Bunlar olurken kuru bir çatırdı sesi duyulmuştu. Bu esnada deniz Talcahuano Koyu’ndan çekilmişti. 

Limanda demirlenmiş birkaç yelkenli gemi bulunuyordu. Bunlar çamur ve ıslak yosun karışımı bir 

taban üstüne yan yatarak oturmuşlardı. Kıyıdaki insanlar, gelmesi beklenen büyük dalgadan 

korunmak için yüksek yerlere kaçışmış, ilk sarsıntıdan yarım saat sonra da beklenen dalga gelmişti. 

http://www.dicle.edu.tr/~dudam/deprem.htm
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Koca bir su duvarı-yürüyen bir dağ- büyük bir gürültüyle sahile vurmuştu. Dalga herşeyi, ağaç 

kütüklerini, her çeşit öteberiyi, içindeki eşyalarla birlikte evleri, hatta tarlalarda otlayan at, koyun, 

inek sürülerini önüne katıp götürmüştü. Geri çekilirken bütün bunları alıp denize sürüklemiş ve bu 

sırada limandaki gemiler tekrar tabana vurmuşlardı. Sonra daha büyük ikinci dalga gelip çekilmiş, 

onu daha büyük üçüncü dalga izlemişti. Dalga gelmeden denize açılabilen gemiler kurtulmuştu. 

Açıklarda deniz simsiyah ve sanki kaynıyormuş gibi görünüyordu. Daha sonra bir girdap oluşmuş, 

sanki denizin dibi yarılmış ve deniz, aşağıdaki büyük boşluğa akıyor gibi olmuştu. İzleyen günlerde 

saatte birkaç gel-git olayı meydana gelmişti.” (Moorehead, 1996)  

 

Yukarıda Charles Darwin‟in gözlediği tsunami, yalnız depremler nedeniyle değil, 

volkan patlaması, zemin kayması, nükleer patlama gibi olaylar nedeniyle de 

oluşabilir. Tsunami felaketi,  çağlar boyu kıyı ülkelerinde yaşayan insanların kayıplar 

vermesine yol açmıştır. 

 

“Depremin yarattığı deniz dalgası, dalga” anlamına gelen Japonca sözcüktür. 

Deprem, deniz altı yanardağ püskürmesi ya da kayma gibi nedenlerle meydana gelen 

bir sarsıntının etkisiyle oluşan yüzeysel okyanus dalgasıdır. (Büyük Larousse, 1986) 

“Odağı deniz dibinde olan “derin deniz” depremlerinden sonra oluşan ve bazen 

kıyılarda büyük hasarlara neden olan çok büyük dalgalara Tsunami denir” biçiminde 

de tanımlanmaktadır. (www.deprem.gov.tr) Bu dalgalar, genellikle derin okyanusta 

küçük yükseklikte olur, fakat sığ suya yaklaşınca yıkıcı olacak kadar büyür ve kıyıya 

ulaşır. Tsunami zararı üç etmene bağlı olarak oluşmaktadır. Sel ve  dalganın 

binalardaki etkisi ve kıyısal erozyon. (Büyük Larousse, 1986)  

 

Deniz depremlerinin çok görüldüğü Japonya‟da Tsunami‟den 1896 yılında 30.000 

kişi ölmüştür. (www.deprem.gov.tr) 1894 İstanbul depreminin, Marmara Denizi‟nde 

kıyılara büyük hasar veren dalgalar meydana getirdiği kayıtlar arasında yer 

almaktadır. 1509 depreminde ise, dalgaların altı metre yüksekliğe ulaştığı 

belirtilmektedir. (www.adresdergi.com.tr) 

 

4.3.4. Depremi Önceden Haber Veren Olaylar 

 

Elektrik-elektromanyetik alan, bir tektonik fay sisteminde, deprem sürecinde üretilen 

ve elektronik olarak ölçülebilecek fiziksel parametredir. Gökyüzündeki ışıklar, 

kuvartz saatlerdeki bozukluklar (kuvartz masa saatinin yelkovanının hareketinin 

durması ve belirgin olarak ters yönde hareket etmeğe başlaması), evcil hayvanlarda 

değişiklikler, yer altındaki değişiklikler (yeraltı sularının akış rejimlerinin 

http://www.deprem.gov.tr/deprem.htm
http://www.deprem.gov.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
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değişmesi), balıklarda panik işaretleri, küstüm çiçeğinin depremden önce küsmesi, 

çivilerin yere düşmesi gibi olaylar, deprem sürecinde üretilen elektrik-

elektromanyetik alanın etkilerinin birer belirtileridir ve depremi önceden haber veren 

olaylardır. Bunlar deprem erken uyarı sistemleri için ölçülebilecek fiziksel birer 

parametre olarak ele alınmalıdır. Büyük bir deprem, depremlerin istatiksel analizine 

bakılarak tahmin edilse bile bazı belirsizlikleri ortadan kaldırmak için bu gibi 

çalışmalara önem verilmesi gereklidir. (Çağlar, 2000) 

 

4.3.5. Dünyada Deprem 

 

İstatistiklere göre dünya üzerinde; 11.000.000 deprem olduğu ve bunlardan ancak 

1.000‟inin kaydedildiği, yine bir yılda 5.0 - 5.9 arası 800 tane küçük büyüklükte, 6.0 

- 6.9 arası 120 tane orta büyüklükte, 7.0 - 7.9 arası 18 tane büyük deprem ve 10 ile 

20 yıl arasında da 8.0 - 8.9 arası yok edici deprem meydana geldiğini görmekteyiz.. 

Depremi en az olan kıta, Antartika'dır. (www.bakirkoy-bld.gov.tr) Bazı örnekler 

aşağıda verilmiştir;(şekil  

 

 
 

Şekil 4.4. Yirminci Yüzyılın En Fazla Can Alan Depremleri (www.angelfire.com) 

 

Guatemala depremi (1976): 23.000 insanın ölümüne, yaklaşık 80.000 kişinin 

yaralanmasına ve 1 milyondan fazla insanın evsiz kalmasına neden olmuştur. 

(Norton, 1980) 

http://www.angelfire.com/de2/zelzele/sorucevaphar.html
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Meksika; Meksico City depremi (1985): 19 Eylül 1985‟te Meksico City‟de 8.1 ve 

ertesi gün 7.5 magnitüdünde iki deprem olmuştur. Şehir merkezindeki bütün binalar 

çok şiddetli şekilde zarar görmüş, 9.000 kişi ölmüştür. (Ebrard ve Buen, 1991) 

 

Japonya; Kobe depremi (17 Ocak 1995): 7.2 magnitüdündeki deprem, Kobe ve 

civarındaki şehirlerde 5.096 ölü, 13 kayıp ve 26.797 kişinin yaralanmasıyla 

sonuçlanmıştır. 300.000‟den daha fazla kişi evsiz kalmış ve 103.521 ev yıkılarak 

oturulmaz hale gelmiştir. Bu deprem 1923 Kanto depreminden sonra Japonya‟da en 

çok can kaybına ve milyarlarca maddi hasara sebep olan büyük bir depremdir. 

(Demirtaş, 1996) 

 

Geride bıraktığımız 2001 yılı ise, ekonomik kriz, terör ve savaşların yanı sıra doğal 

afetler yılı olarak da tarihe geçmiştir. Dünya çapında doğal afetlerden ölenlerin sayısı 

bir önceki yıla göre ikiye katlanmış, 25 bin kişinin ölümüne neden olan doğal 

felaketler, 36 milyar dolarlık da maddi yıkım meydana getirmiştir. Dünya üzerinde 

toplam 80 büyük deprem yaşanmıştır ve depremler 9 milyar dolarlık hasara neden 

olmuştur.(www.hurriyetim.com.tr) 

 

4.3.6. Türkiye’de Deprem 

 

 
 

Şekil 4.5. Deprem Bölgeleri ve Tahmini Nüfus Dağılımı  Haritası (Özmen ve diğ., 

1997) 
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Türkiye deprem haritasına göre Türkiye topraklarının %68‟i, toplam nüfusun %70‟i 

(Şekil 4.5) birincil ve ikincil dereceden riskli alanlarda bulunmaktadır, yani her an 

olabilecek büyük bir depremin tehdidi altındadır. (Özmen ve diğ., 1997) 

 

Daha düşük dereceli deprem riski taşıyan alanlar da katıldığında Türkiye 

topraklarının %92‟sinin, nüfusunun %95‟inin, sanayi tesislerinin %98‟inin ve 

planlanan barajların %92‟sinin deprem kuşağı üzerinde yer aldığı bilinmektedir. 

(Tekel ve Atımtay, 1996) 

 

Türkiye’nin Deprem Tarihçesi 

 

Türkiye, bilinen tarihsel dönem deprem kayıtlarına göre M.Ö. 2000 yılından beri 

sürekli olarak hasar yapıcı ve yüzey faylanmasına neden olmuş büyük depremlere 

maruz kalmıştır. 

 

  

 

 
 

Şekil 4.6. Fethiye Depreminde meydana gelen hasar (Hürriyet Gazetesi,1957) 

 

 

 

“Yirmidört Nisan gece sabaha karşı, 

 Karıştı birden bire cadde ve çarşı 

Feryatlar göklere çıktı, tuttu arşı. 

Gömüldü gönüllere Güzel Fethiye 

 

Kimi evlât kaybetti, kimi ana. 

Zelzele yıktı evleri, kıydı cana 

Gözümden yaşlar akıyor yana yana 

Gömüldü gönüllere güzel Fethiye 

 

Fethiye dedikleri güzel diyardı, 

Orda da çoşan taşan insanlar vardı, 

Gün geldi karabulutlar ufku sardı 

Gömüldü gönüllere güzel Fethiye.” 

( Dirlik, 1957) 
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Fethiye‟de 1957‟de  büyük bir deprem yaşanmıştır. Bu depremde meydana gelen 

hasar şekil 4.6‟da görülmektedir. Gazeteci Şahap Balcıoğlu'nun, Fethiye'de 

gördüklerini anlattığı cümleler de bize depremin ilçede meydana getirdiği hasar 

hakkında fikir verecek niteliktedir. 

 

“Ev gördüm Fethiye'de duvarı yok, damı yok 

Cami gördüm Fethiye'de minaresi yok, cemaati yok 

Fırın gördüm Fethiye'de işçisi yok, ekmeği yok 

İnsan gördüm Fethiye'de gözleri var, feri yok 

Bir şehir gördüm Akdeniz kıyısında, haritada yeri var, fakat heyhat...”
 

(Balcıoğlu, 1957) 

 

Türkiye‟de 1965 yılından sonra depremlerin sayılarında göreceli olarak bir artış 

olmuştur. Bu artış, 1970-1984 yılları arasında maksimum değerlere erişmiştir. 

(Soysal ve diğ., 1981) 

 

1984 yılından sonra yıllık deprem sayılarında göreceli olarak bir azalma eğilimi 

görülmektedir. Bir süre tüm Türkiye‟de sakin bir dönem gözlenmiştir. Ancak daha 

sonraları, 1992 Erzincan ve 1995 Dinar depremleri, 17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 

Kasım 1999 Düzce depremleri yaşanmıştır. (www.angora.deprem.gov.tr) Türkiye‟de 

kaydedilen en büyük deprem 26 Aralık 1939'da Erzincan'da olmuştur. Gece yarısı 

olan depremde yaklaşık 33.000 kişi ölmüştür. (Cumhuriyet Gazetesi, 24.08.1999) 17 

Ağustos 1999 Gölcük depreminde  ise, Türkiye 45 saniyede depremin en acı yüzünü 

öğrenmiştir. (Şekil 4.7) Depreminin ardından binlerce insanın hayatı değişmiştir. 

Deprem afetini yaşayan yüz binlerce insanın çoğunluğu beyne damgasını vurabilecek 

türden duygusal yaralar almıştır.  

 

Şekil 4.7. Gölcük Depremi Sonrası (www.istanbul.edu.tr) 

http://angora.deprem.gov.tr/rapor.htm
http://www.istanbul.edu.tr/eng/jfm/jeofizik/deprem/Kum2.jpg
http://www.istanbul.edu.tr/eng/jfm/jeofizik/deprem/Kum2.jpg
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4.3.7. Ġstanbul'da Deprem   

 

 

Şekil 4.8. İstanbul‟un jeolojik analizi (www.deprem.gov.tr) 

 

17 Ağustos 1999 depremi her yere bina yapılmaması gerektiğini bize öğretmiştir. 

Bina yapılan zemin kontrol edilmelidir ve bu zemine uygun şekilde bina 

yapılmalıdır. Bazı zeminler, ancak bir ya da iki katlı binalara uygundur, bazı 

zeminlerde ise yüksek binalar yapılabilir.  

 

İstanbul'un sahil şeridinin zemininin oldukça tehlikeli olduğu anlaşılmıştır. Sadece 

"manzara"dan yararlanmak için, zemin özellikleri kontrol edilmeden yapılan 

apartmanlarda oturanlar, ilk fırsatta, olası İstanbul depreminin (önümüzdeki 30 yıl 

içinde her an olması beklenen büyük depremin) yıkıcı etkisinden uzaklaşmak için, 

"sahil şeridinden" artık kaçmaktadırlar. (www.angelfire.com)  

 

İstanbul'un hangi semtlerinin zemininin yapılaşma açısından uygun olduğu Şekil 

4.9‟da ki İstanbul‟un jeolojik haritası üzerinde incelenmiştir. İstanbul‟un jeolojik 

haritası çeşitli gruplardan oluşuyor:  

 

1- Alüvyon olan kesimler: Yapılanma açısından sakıncalı ve depreme dayanıklı 

değildir. Genel olarak taşıma kapasitesi çok düşüktür. Ama Beykoz ve Riva 

civarında alüvyon zemin sıkışarak katılaştığı için, bir ya da iki katlı bina yapılabilir.  

 

2-Kuşdili formasyonu: Taşıma kapasitesi zayıftır, ama önlem alınarak bina 

yapılabilir. Ataköy‟ün bulunduğu yer bu zemine sahiptir. Ataköy‟ün altında yeni, 

yani halen faaliyette olan faylar da vardır. Bu tehlikeyi daha da artırmaktadır.  

http://www.deprem.gov.tr/linkhart.htm
http://www.angelfire.com/de2/zelzele/zeminaciklama.html
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3-Alüvyon yelpazeleri: Depreme dayanıklılığı zayıftır. Yüksek katlı ve yoğun 

yapılaşma için sakıncalıdır. Ancak düşük katlı binalar yapılabilir. Sultanbeyli bu 

zemine sahiptir.  

 
 

Şekil 4.9. İstanbul‟un jeoloji haritası (www.angelfire.com) 

 

4- Bakırköy formasyonu: İyi zemin olarak kabul edilmektedir. Yapılaşmaya müsait 

ama zeminde lokal sorunlar olabilmektedir. Bina sorunlu bölgeye denk gelmişse 

depreme dayanıklılığı çok azalmaktadır.  

 

5- Güngören formasyonu: Depreme karşı zayıftır. Yapılaşma için kötü bir zemindir. 

Zemin, 14-15 derecelik bir eğim kazandığında heyelan meydana gelebilir.  

 

6- Çukurçeşme formasyonu: Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasında 

görülmektedir. Taşıma kapasitesi iyidir. Bina yapılabilir. Ama, yamaç olan 

bölgelerde su tutmakta ve bu yüzden heyelan yapmaktadır. Eğimli bölgeler de 

tehlikelidir.  

 

7- Gürpınar, Karaburun ve Ceylan formasyonu formasyonları: İkisi de aynı 

özellikleri göstermektedir. Depreme dayanıklı değillerdir. Avrupa yakasının büyük 

bir bölümünde bu iki zemin türü mevcuttur. İki zemin de binaların depremde daha 

çok hasar görmesine neden olmaktadır.  

http://www.angelfire.com/de2/zelzele/zeminaciklama.html
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8- Soğucak formasyonu: Sağlam zemin olarak nitelendirilmektedir. Taşıma 

kapasitesi yüksektir. Depreme dayanıklıdır. En önemli kusuru suyun asitik 

özelliğinden etkilenerek erimesi ve yeraltında mağaralar oluşmasıdır. Mağara yüzeye 

yakınsa  tehlikeli olmaktadır. Küçükçekmece ve kuzeyi ile Sazlıbosna civarında 

görülmektedir.  

 

9- Hamamdere formasyonu: Genel olarak Soğucak formasyonuyla aynı özellikleri 

göstermekte, ancak taşıma kapasitesi daha azdır.  

 

10- Sarıyer formasyonu: Volkanik kayalardan oluşmaktadır. Yapılaşmaya müsaittir. 

Depreme dayanıklı, ama bu zeminde de ayrışmış, yani depreme karşı zayıflamış 

bölgeler olabilmektedir. Bina bu bölgeye denk gelirse taşıma kapasitesi düşük olduğu 

ve heyelan yaptığı için tehlikelidir.  

 

11- Kutluca formasyonu ve Hereke pudingi: Aynı özellikleri göstermektedirler. 

Taşıma kapasiteleri yüksek olduğu için yapılaşmaya uygunlardır. Depreme 

dayanıklıdırlar. Kusurları ise yer yer erimeyle oluşmuş boşlukların bulunmasıdır. 

Gebze ve İzmit‟e yakın bölgelerde görülmektedir.  

 

12- Tepecik, Erikli, Kapaklı ve Kocatarla formasyonları: Kutluca formasyonu ve 

Hereke pudingi ile aynı özellikleri taşımaktadırlar.  

 

13- Tavşantepe Kuvarslı diyoriti: Kutluca formasyonu ve Hereke pudingi ile aynı 

özellikleri taşmaktadır.  

 

14- Çavuşbaşı granodiyoriti: Magmanın yüzeye çıkmasıyla oluşmuş sağlam bir kaya 

zemindir. Yapılaşmaya uygun ve depreme son derece dayanıklıdır. Ama kayanın 

çevresinde ayrışmış, yani sağlamlığını kaybetmiş bölgeler vardır. Bu bölgeler 

yapılaşmaya uygun değildir. Bina kayanın etrafını çevreleyen bu bölgeye denk 

gelirse tehlikeli olmaktadır. Çavuşbaşı civarında görülmektedir.  

 

15- Trakya formasyonu: Genel olarak sağlam bir zemindir. Ama kırılma, çatlama ve 

faylanma gibi özelliklere sahiptir. Bu nedenle düzlük bölgeleri yapılaşmaya uygun ve 

depreme dayanıklıyken, eğimli bölgelerde endişelenme gerekmektedir.  

 

16- Baltalimanı ve Tuzla formasyonu: Taşıma kapasitesi yüksektir. Yapılaşmaya 

müsait ve depreme dayanıklı bir kayadan oluşmaktadır.  
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17- Kartal formasyonu: Trakya formasyonuyla benzer özelliklere sahiptir. 

Yapılaşmaya uygun bir zemindir. Daha yaşlı olduğu, yani kayalaşma sürecini 

tamamladığı için bilim adamlarınca depreme karşı daha güvenli kabul edilmektedir.  

 

18- Dolayoba, Gözdağ, Aydos ve Kurtköy formasyonları: Anadolu yakasının önemli 

bir bölümü bu zemine sahiptir. Taşıma kapasitesi çok yüksektir ve deprem açısından 

sağlam bir zemindir.Fakat bu bölgede tektonik olaylarla meydana gelmiş yeraltı 

kırıkları birbirinin üzerine binmektedir. İki kırık arasındaki bölgeye rastlayan binalar 

için tehlike vardır.   

 

19- Karaburun - Çukurçesme formasyonu (ayrılmamış):Ortak özellik göstermektedir. 

 

18- Kartal-Tuzla-Baltalimanı formasyonu (ayrılmamış):Ortak özellik göstermektedir. 

(www.itu182c.homestead.com) 

 

Tarih Boyunca Ġstanbul Depremleri 

 

İzmit depremiyle birlikte, 325 yılından bu yana on iki büyük depreme sahne olan 

İstanbul‟un jeolojik yapısı yeniden ele alınmıştır. Birinci derece deprem kuşağında 

bulunan İstanbul‟un deprem tehlikesini belirleyen en önemli etmen, Kuzey Anadolu 

Fay hattının dallanan kırık zonlarıdır. İzmit Körfezi‟nin doğusunda üç dala ayrılarak 

ilerleyen zonların ayırdığı yerkabuğunun, dönem dönem hareketlenmeler 

gösterebilmesidir. (www.adresdergi.com.tr) 

 

Tablo 4.2. Marmara denizi ve çevresini etkileyen yüzyılın en büyük depremleri 

(Kaymaz, 1999) 

 

9 Ağustos 1912 Saroz-Marmara Depremi Ms= 7.4 

4 Ocak 1935 Marmara Depremi Ms= 6.4 

18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi Ms= 7.2 

18 Haziran 1953 Edirne Depremi Ms= 5.2 

18 Eylül 1963 Yalova Depremi Ms= 6.4 

6 Ekim 1964 Manyas Depremi Ms= 6.9 

23 Ağustos 1965 Saroz Depremi Ms= 5.9 

22 Temmuz 1967 Mudurnu-Adapazarı Ms= 7.1 

27 Mart 1975 Saroz Ms= 6.6 

http://itu182c.homestead.com/Fay.html
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm


 43 

Marmara denizi ve çevresini etkileyen yüzyılın en büyük depremleri Tablo 4.2‟deki   

gibidir. Tarihte İstanbul ve çevresini etkileyen deprem sayısı, 100‟ü geçmektedir. Bu 

depremlerin bazıları ise kentte inanılmaz hasarlara ve can kayıplarına neden 

olmuştur. Tarihteki depremlerin etkilerini yoğun olarak gösterdikleri yerlerin,  

genelde tarihi yerleşim bölgeleri, özellikle de Eminönü ve civarı olduğu 

gözlemlenmiştir. Tarihte meydana gelen büyük depremlerin İstanbul‟u 6 ile 9 

arasında değişen şiddetlerde etkilediği de günümüze ulaşan bilgiler arasındadır. 

(www.adresdergi.com.tr) 

 

1960‟lı yıllarda gerçekleştirilen Türkiye Deprem Haritası‟nda İstanbul ikinci deprem 

kuşağında gösterilmektedir. Ancak kent, günümüzde birinci derece deprem 

kuşağında sayılmaktadır. İstanbul büyük bir deprem etkinliğine sahiptir. 212-1894 

yılları arasında olan depremlerden kırk bir tanesi 6,  otuz beş tanesi 7,  otuz dokuz 

tanesi 8, on  tanesi 9 ve iki tanesi ise 10 şiddetinde gerçekleşmiştir. İstanbul‟a en 

büyük hasarı veren depremler arasında 1509 ve 1894 depremleri yer almaktadır. 

Öyle ki, 1509 depremi uzmanlar tarafından “küçük kıyamet” olarak adlandırılmıştır. 

Kaynaklarda bu depremde 1000‟den fazla binanın yıkıldığı ve 5000-13.000 kişinin 

öldüğü belirtilmektedir. (www.adresdergi.com.tr) 

 

Ġstanbul Deprem Senaryoları (Olası Marmara Depremi) 

 

 
 

Şekil 4.10. Marmara Denizinde Büyük Deprem Üretebilecek Diri Fayların Olası 

Konumları. Doğu Marmara Fayı ile Batı Marmara Fayı kırmızı ile gösterilmiştir. 

(Cumhuriyet Bilim Teknik, 20.01.2001) 

 

http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
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17 Ağustos Kocaeli depremi, İstanbul'un ciddi bir deprem tehlikesi ile karşı karşıya 

olduğunu, bu gerçeği unutmuş olanlara, anımsatmıştır. İstanbul'u çok ciddi olarak 

etkileyecek depremlerin Marmara denizi içinde yer alan faylardan kaynaklanacağı 

görüşü büyük ağırlık kazanmaktadır. (Şekil 4.10) Deprem verilerinin istatistiksel 

analizi alındığında, Marmara Bölgesi‟nde en büyük bölgesel magnitüd değerin 7.4 

olduğu görülmektedir. Bölgede 6 büyüklüğünde bir depremin meydana gelme 

olasılığı yaklaşık yüzde 83‟dür. (www.adresdergi.com.tr) 7 büyüklüğünde bir 

depremin oluşma olasılığı ise yaklaşık yüzde 30‟dur. İstanbul ve çevresini 

etkileyebilecek en büyük depremin magnitüdü ise 7.5 olarak hesaplanmıştır.  

 

Marmara için bir deprem modeli önerisine göre en tehlikeli parça 80 km. 

uzunluğundaki Batı Marmara Fayı'dır. Bu fayın 1766'dan beri kırılmadığı 

sanılmaktadır. Dünyanın en ünlü yerbilimcilerinden Xavier Le Pichon‟a göre 

Marmara'yı bölen fay en az 7.4 büyüklüğünde bir depremle, tek parça olarak 

kırılacaktır. (Cumhuriyet Bilim Teknik, 11.09.1999) Prof. Dr. Ahmet Ercan‟a göre 

de Marmara'yı bölen fay en az 7.4 büyüklüğünde bir depremle en geç 30 yıl içinde 

kırılacaktır. (Cumhuriyet Bilim Teknik, 04.12.1999) 

 

İ.T.Ü. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Barka, Prof. Dr. Ross Stein ve Prof. Dr. 

Mehmet Çelebi‟nin araştırma sonuçlarına göre İstanbul bölgesinde 2030 yılına kadar 

en az 7 büyüklüğünde bir deprem yaşanması ihtimalinin en yüksek % 77, en düşük 

ise % 47 oranındadır. (Hürriyet Gazetesi, 29.04.2000) 

 

Prof. Dr. Aykut Barka, depremin ne zaman olacağının kestirilemeyeceğini 

vurgulayarak, İstanbul bölgesinde büyük bir deprem meydana gelme olasılığına 

ilişkin verileri şöyle açıklamıştır: (Tablo 4.3) 

 

Tablo 4.3. İstanbul‟da Deprem Meydana Gelme Olasılığı 

(Hürriyet Gazetesi, 29.04.2000) 

 

 Yıl 
Ortalama 

% 

En az 

% 

En çok 

% 

2010 32 20 44 

2020 46 33 59 

2030 62 47 77 

 

http://www.adresdergi.com.tr/deprem.htm
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4.4. Bölüm Sonucu 

 

Doğal afetler değişik güç ve etkinlikte gerçekleşebilirler ve genellikle şok etkisi 

yaratırlar. Bıraktıkları sonuçlar meydana geldiği bölgede sosyal ve ekonomik yapıyı 

büyük ölçüde bozar. Göçleri başlatır, eski yerleşim yerlerinde yeniden yerleşme 

olanaklarını ortadan kaldıracak şekilde yapı bozukluklarına neden olurlar. Alt yapıyı 

bozarak bulaşıcı ve salgın hastalıkların çıkmasına yol açar, toplumun uzun vadede 

gerçekleştirmeyi planladığı yatırımları geciktirir, ülke ekonomisini sarsar, bireysel ve 

toplumsal sorunlar ortaya çıkarırlar. 

 

En tehlikeli afetlerden olan deprem ise, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle 

ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan yapıların hasar görüp, 

can kaybına uğratacak şekilde yıkılabileceğini gösteren bir doğa olayıdır. 

 

Türkiye için de deprem en tehlikeli ve can alıcı afettir. Türkiye deprem haritasına 

göre Türkiye topraklarının %68‟i, toplam nüfusun %70‟i birinci ve ikinci dereceden 

riskli alanlarda bulunmaktadır, yani her an olabilecek büyük bir depremin tehdidi 

altındadır. 17 Ağustos Kocaeli depremi İstanbul'un ciddi bir deprem tehlikesi ile 

karşı karşıya olunduğunu bir kere daha hatırlatmıştır.  

 

Bu nedenle depremle yaşamaya alışmalı, afetlere ve özellikle de depremlere 

hazırlıklı olunmalıdır. Can kayıplarını ve zararları en aza indirecek şekilde hazırlıklar 

gerçekleştirilmelidir. Deprem sonrasında yaşananlar kader değildir, insanların önlem 

almamakla zararlara sebep oldukları ya da zararlarını arttırdıkları olaylardır. Afet 

zararlarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sadece afet sırasında veya afet 

sonrasında yapılacak çalışmaları kapsadığı düşünülmemelidir. Özellikle afet 

öncesinde alınan önlemlerle iyileştirme sağlanabilmektedir. Örneğin yapıların bütçe 

imkanları içinde güçlendirilmesi ve yönetmeliklerle usulüne uygun olarak inşa 

edilmesi gerçekleştirilebilir ve böylece iyileştirme sağlanabilir.  
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5. AFET SONRASI GEREKSĠNĠMLER 

 

Hançer Gibi 

 

“Yağmur kadar ıslaktı gözleri, 

Gece kadar karanlık yüreği, 

Bir enkaz altında hayalleri yatıyordu. 

 

Hayat kadar kısaydı tüm vakti, 

Savaş kadar acımasız geleceği, 

Bir deprem altında umutları yatıyordu. 

 

Yaşlar süzüldü yanağından, 

Ta şu kalbine Hançer Gibi, 

 

Elleri göğsünde haykırıyor çocuklar gibi, 

Bir felaket bir yalnızlık ki sorma öyle vurdu hançer gibi, 

Ağlıyorum bilmesem de tatmasam da acıyı onun gibi, 

Hançer Yarası...”  

 

5.1. Acil Yardım Gereksinimleri 

 

Afetin oluşunu takip eden ve afetin bitiminden hemen sonra başlayan acil yardım 

gereksinimlerinin karşılanması için geçen süre afetin büyüklüğüne göre birkaç gün 

ile birkaç hafta arasında değişmektedir. Bu  gereksinimlerin karşılanması için 

mümkün olan en kısa süre içerisinde olabildiğince çok insan yaşamını kurtarmak, 

yaralıların tedavisini sağlamak ve açıkta kalanların su, yiyecek, giyecek, ısınma, 

barınma, korunma gibi hayati gereksinimlerini en kısa sürede ve en uygun 

yöntemlerle karşılamak amacı ile bu aşamada; haber alma ve ulaşım, gereksinimlerin 

belirlenmesi, arama ve kurtarma, ilk yardım, tedavi, tahliye, acil barınma, ısınma; 

yiyecek, içecek ve giyecek temini; güvenlik; çevre sağlığı ve koruyucu hekimlik; 

hasar tespiti, tehlikeli yıkıntıların kaldırılması çalışmaları yapılır. (Şekil 5.1) 
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Şekil 5.1. Kurtarma çalışmaları (Türkiye Gazetesi, 19.8.1999) 

 

Ayrıca, yangınlar, patlamalar, bulaşıcı hastalıklar vb. gibi, ikinci defa zarar 

verebilecek durumları engellemek için bir çok faaliyet yapılabilir. Bu aşamada 

yapılacak bütün faaliyetler devletin tüm güç ve kaynaklarının en hızlı şekilde ve en 

etkili yöntemle afet bölgesinde kullanılmasını amaçladığından çok iyi bir eşgüdüm 

sağlanmalıdır. Olağanüstü koşullarda, olağanüstü hazırlık, yetki ve sorumluluklara 

gereksinim duyulmaktadır. (Ergünay, 1995)  

 

Taşınabilen veya hareketli tuvaletlerle bir an önce deprem bölgelerine ulaştırılmalı 

ve fosseptik yapılmalıdır. Ayrıca, vinç ve kepçe enkaz kaldırma çalışması için çok 

önemlidir. Enkaz altındaki birçok yaşayan insana ulaşılması bu sayede mümkün 

olmaktadır. Depremzedelerin psikolojik açıdan insanların yardımına ve desteğine de 

gereksinimi olmaktadır.  

 

Acilen gerekli malzemeler olarak ise; ceset torbası, yatak, yorgan, battaniye ve 0-5 

yaş için uyku tulumları, bebek beşiği, elektrikli battaniye, priz, elektrik kabloları, 

elektrikli petekler, şemsiye, deterjan ve dezenfektan ilaçlar, bebek bezi (9-18 kg, 5-9 

kg‟lık bebekler  için), ped, çöp torbası, sinek ilacı, sabun, süpürge, kova - leğen, 

çamaşır ipi, pil-fener olup; yiyecek-içecek olarak ise; su (içme ve kullanma için), 

temel gıda maddeleri (sebze ve meyve ve kahvaltılık malzemeler), çay, küp şeker, 

vakumlu paket peynir, minik kutularda meyve suyu düşünülmelidir. Bunlar dışında; 

kullanılmış giysi, bayan, erkek, çocuk iç çamaşırı ve çorap gereksinimi de 

düşünülmelidir. (Alpaytaç, 1999) 
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5.2. Barınma Gereksinimi 

 

Afet sonrasında, afetten zarar görmüş insanların acil gereksinimlerini karşılamak 

üzere sağlanan barınaklara afet konutu denir. Kullanım sürelerine, yapısal 

niteliklerine ve büyüklüklerine  göre geçici ve sürekli konut olarak ele alınabilirler. 

Depremzedeler için tasarlanmış konutlar da asgari gereksinimleri yerine 

getirebilecek standartta ve  tek tip olarak uygulanmaktadır. 

 

Türkiye‟de yapılarda kullanılan malzeme ve tekniğin uygun olmaması, buna ek 

olarak taşıyıcı sistemin gerektiği biçimde seçilmemesi, ayrıca denetleme eksikliği, 

kötü ve plansız yerleşim, ahlaki çöküntü gibi nedenler tüm yapı stoğunun deprem 

bölgesinde büyük tehlike teşkil etmesine yol açmaktadır. Deprem sonrası durum, 

yıkım ve hasarların büyük çoğunluğunun konutlarda olduğunu göstermiştir. Çok 

sayıda konutun yıkılmaları veya ağır hasar görmeleri, bu konutlarda yaşayan ailelere, 

hızla yeniden barınak sağlanması zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yani, konut 

gereksinimi, deprem sonrasında ortaya çıkan en önemli sorundur. Ülkedeki mevcut 

konut sorunu ile deprem sonrasında ortaya çıkan konut gereksinimi birleşince büyük 

bir problem ortaya çıkmaktadır. Afet sonrası barınma sorunu, afet sonrası yaşanan 

süreçlere bağlı olarak üç aşamada ele alınmalıdır. Bunlar; “Acil Barınma”, “Geçici 

Barınma” ve “Uzun Süreli Barınma”dır. 

 

1- Acil Barınma: Afeti izleyen en kısa süre içinde, açıkta kalanlara barınak 

sağlanması acil barınma kavramı içinde ele alınmalıdır. Afetten sonraki bir günlük 

sürede yapılan barınak çalışmalarını kapsar.  

 

2- Geçici Barınma: Acil barınaklardan sonra, afet nedeniyle yıkılmış konutların 

yerine yenilerinin yapılması ve az hasarlı konutların iyileştirilmesi, oturulabilecek 

hale getirilmesi ile sağlıklı sosyal bir yapının tekrar oluşturulmasına kadar geçen 

süreyi kapsar. Geçici barınak normal yaşam koşullarının olabildiğince sağlanmaya 

çalışıldığı geçici bir çözümdür.   

 

3- Uzun Süreli Barınma: Uzun süreli barınma için yapılan konutlar ile sağlanır. 

Kalıcı konutlar, afet sonrasında konutları yıkılan ya da ağır hasara uğrayan insanlara 

eski konutlarının yerine, aynı yerde ya da başka yerde yeniden inşa edilen 

konutlardır.  
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5.2.1. Acil Barınma 

 

5.2.1.1. Acil Barınma Kavramı 

 

Afeti izleyen en kısa süre içinde açıkta kalanların barındırılmaları acil barınma 

kavramı içinde ele alınmalıdır. Acil barınak kavramı genellikle, geçici barınaklar ile 

karıştırılmaktadır. Acil barınak birkaç gün içinde dağıtılan barınaklardır. Geçici 

barınak ise, önceden yapılmış  veya yerleşim alanında hazırlık gerektiren konut 

sistemleridir. Ancak Türkiye‟de dağıtılan acil barınaklarda afetzedeler çok uzun süre 

yaşamak zorunda kalmaktadırlar.  

 

Acil barınma sorunu iki şekilde çözümlenebilir: 

1- Afetzedelerin sağlam kalmış kamu binalarına veya özel olarak bu amaç için 

yapılmış tesislere yerleştirilmeleri, 

2- Çadır veya benzeri, çok kısa sürede kurulabilecek barınaklarda barındırılmalarıdır.  

(Coburn ve Spence, 1992) 

 

Eğer yeni barınaklar kurulacak ise bunlar en fazla bir gün içerisinde kurulabilmeli; 

kullanıcılara, sağlıklarını zararlı etkilerden koruyucu bir kabuk sağlamalı; kurulup-

sökülebilme özelliğine sahip olmalı, yani birden fazla afet için kullanılabilmelidir. 

(Sey ve Tapan, 1987) 

 

Acil barınakların kullanışlı olabilmesi için zamanlama çok önemlidir. Geç dağıtımı, 

geçici barınak ve kalıcı barınak aşamalarını engelleyebilir. İthal edilen acil 

barınakların yöresel nakli, dağıtımı ve bir araya getirme zorluğu zamanlamada 

önemli rol oynar. (UNDRO, 1982) 

 

5.2.1.2. Acil Barınak Uygulama Örnekleri 

 

Mevcut barınak sistemleri düşünüldüğünde en uygun çözümlerin çadır, şişme 

strüktürler, katlanmış sistemler olduğu görülmektedir. Çok sayıda evsiz kalan insan 

için en kullanışlı acil barınma şekli çadırlardır. Çadırlar kolayca depolanabilir, 

nakledilebilir, çabuk kurulabilir ve uygun iklimlerde çeşitli durumlara karşı koruma 

sağlar. Ayrıca deprem sonrası şoklar veya başka şiddetli depremler için emniyetlidir. 

Çadırları sert zemin yapısı olan alanlarda, eğimi fazla olan arazilerde ve güçlü 

rüzgarlarda kurmak zordur. Fakat diğer bütün durumlarda hasar gören konutların 

yanında veya açık alanlarda kurulur (Coburn ve Spence, 1992).  
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Günümüzde çadırı temel alan iki teknoloji kullanılmaktadır. Bunlardan biri, çelik 

tellere keçe veya tekstil (dokuma) yüzeylerin gerilmesiyle oluşturulan bir sistemdir 

(Germe Sistem). Sistemin gerilim kuvvetlerinin çelik konstrüksiyonla sağlanması 

onu daha çok tercih edilir kılmaktadır. İkinci sistem, strüktürü dayamak için, 

atmosferden daha yüksek basınçlı havanın kullanılmasıyla oluşmaktadır. Yapı, yarım 

küre veya silindirik hacimler oluşturmak için şişirilerek kurulmaktadır (Şişme 

Sistem). (Özen, 1972) 

 

a) Germe Sistem Ġlkelerini Kullanan Çadır ÇeĢitleri 

 

Germe Sistem ilkelerini kullanarak uygulanan çadır çeşitlerini Üçgen Çadırlar, 

Kubbe Çadırlar, Tünel Çadırlar olarak sınıflandırmak uygun görülmektedir. 

 

 Üçgen Çadırlar 

 

Klasik üçgen çadır, dikmeleri takıldığında ayakta duramamaktadır. Esnek ve 

aerodinamik yapıda olmadığından şekil itibariyle, kuvvetli rüzgara karşı 

dayanıksızdır. Üçgen çadır, mevcut hacmi yeterince verimli kullanmaya elverişli 

değildir. (Şekil 5.2.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.2. Üçgen Çadırlar (www.dogadayasam.com) 
 

 Kubbe Çadırlar 

 

Kubbe Çadırların görünümleri yarım küre şeklindedir (Şekil 5.3). Hafiftirler. 

Kurulmaları oldukça kolaydır. Boruları geçirildiğinde, yere yatık bir çadır 

oluşmaktadır. Bunun üzerinde + şeklinde duran borulardan geçirilmiş iki dikme 

konulmaktadır ve çadır ayağa kalkmaya başlamaktadır. Dikmelerin her birinin ucu, 

köşelerdeki yuvalarına oturtulurken, dikmeler yarım daire şeklini almaktadır. Tüm 

dikmelerin takılmasından sonra çadır tamamen ayağa kalkmış olur. Kurar kurmaz 
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gerdirmeden ayakta durabilmektedirler. İstenilen yere konulup, dört köşesinden 

kazıklarla iplerinden gerdirilerek zemine sabitlenmektedir. Esnek yapıda 

olduklarından ve tasarım olarak üçgen çadırlar gibi köşeli ve düz bir yapı 

sergilemediklerinden, kuvvetli rüzgara karşı dayanıklıdırlar ve üzerlerinde kar 

biriktirmemektedirler. 

 
 

Şekil 5.3. Kubbe Afet Çadırı Dış ve İç Görünüşü 

 

Barınak sistemlerinin strüktürleri Germe Sistemi tasarım ilkelerini kullanmaktadır. 

Bu ilkelerin avantajları, konstrüksiyonun basitliği ve hafifliğine karşılık yüksek 

direnç sağlamalarıdır. Dikmeler örtünün gerginliği dışında birbirlerine 

bağlanamazlar. Yani örtü kaplama olmadan dikmelerin durması mümkün değildir. 

Strüktürü oluşturan hat, küre içinde en kısa çizgiyi takip etmektedir. Şekil 5.4‟de 

Germe Sistem ilkeleri kullanarak, 5.4 m çapında kubbelerden oluşturulmuş bir köy 

görülmektedir. Her kubbe içinde 8-10 kişi barınabilmektedir. 

 

 
 

Şekil 5.4. Venezuela‟da kullanılmış Kubbe Afet Çadırlarından Oluşmuş Bir Köy 

(www.shelter-systems.com) 

 

 Tünel Çadırlar 
 

Tünel Çadırlarda, çember parçası şeklindeki taşıyıcılar, iskeleti oluşturmaktadır. 

Tünelin bir ucu giriş kapısıdır. Rüzgara karşı dayanıksızdır. Bu nedenle, çadır 

kurulmadan önce rüzgar yönü tespit edilmelidir. (Şekil 5.5)  
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Şekil 5.5. Tünel Çadırı (www.efescadir.com.tr) 

 

Guatemala‟ da Birleşmiş Milletler Hükümeti tarafından acil yardım barınağı olarak, 

dikdörtgen mekanları kapatabilmek için tünel formlu bir uygulama kullanılmıştır. 

Germe sistem ilkeleri aynı olmakla birlikte, Kubbe çadırlardan tek farkı, formunun 

dikdörtgen olmasıdır. Boyutları 2.70m x 2.70m x 2.10m ve 3.35m x 3.35m x 

2.10m‟dir (Şekil 5.6). 

 

 
 

Şekil 5.6. Tünel Sistem Afet Çadırı Uygulaması (www.shelter-systems.com) 

 

 

b) ġiĢme Sistem Ġlkeleri Kullanan Çadırlar 

 

 

Membranlara, bir hacmi tamamen kapattıkları zaman, sadece iç basınç tarafından ön 

gerilme verilebilmektedir. Bu tür taşıyıcı sistemlere şişme sistemler denilmektedir. 

Bu sistemler 500 m. eninde ve birkaç km. boyunda yapı elde etme olanağı 

sağlamaktadırlar. Şişme çadırlar, germe çadırlara göre daha hızlı kurulmaktadırlar. 

Söndürülüp toplandıklarında oldukça küçülmekte ve kolayca taşınabilme imkanı 

sağlamaktadırlar. Söndürülüp yeniden kullanılmak istendiğinde, götürüldüğü yerde 

tekrar şişirilerek kurulabilmektedirler. Germe çadırların aksine, dış etkilere karşı, 

şişme çadırı oluşturan zarın kendisi değil, şişme zarın içinde bulunan basınçlı hava 

karşı koymaktadır.  
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Şekil 5.7. Şişme Sistem Acil Yardım Barınağın Kurulum Aşamaları 

(www.zumro.com) 

 

Amerika‟da üretilen “Zumro Decon” acil yardım barınağı, 0.2 bar basınçla şişirilerek 

oluşturulmaktadır. Barınağa, hava kaynağı bağlantısı yapıldığında, otomatik olarak, 

şişirilmesi 2 dakikada tamamlanmaktadır. Bu barınağın üç giriş kapısı, yanlarda iki 

penceresi, çatısında bir penceresi ve içte üç hareketli bölmesi bulunmaktadır. Duş ve 

duş perdesi, döşemesi, gölgeliği, hava üfleyen kompresörü ve onarım gereçleriyle 

birlikte takım olarak afet bölgesine ulaştırılmaktadır. Bölmeler ve duş perdesi, başka 
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bir oda yaratabilmek için hareket ettirilebilmektedir. 12 m
2 

döşeme alanına sahiptir. 

Uzunluğu 3.6 m., genişliği 3.4 m. veya 3.8 m., yüksekliği 2.1 m. veya 2.3 m. 

olabilmektedir. Söndürülüp toparlandığında takımın uzunluğu 1.0 m., genişliği 0.6 

m. ve yüksekliği 0.4 m.‟dir. Ağırlığı 38 kg.‟dır. Döşeme ve pencere malzemesi vinil, 

tente malzemesi ise naylon bünyeli ve UV ışınlarına dayanımlıdır. Şişme sistem acil 

yardım barınağı “Zumro Decon” kurulum aşamaları  Şekil 5.7‟de gösterilmektedir. 

(www.zumro.com) 

 

 

Şekil 5.8. Kızılay Çadırlarında Yaşam (Cumhuriyet Gazetesi, 

24.8.1999) 

 

Türkiye‟de ise, kış depremlerinde bazı yurttaşlar için ilk günden itibaren kendini 

gösterebilen barınma gereksinimine pratik olarak karşılık veren ilk araç çadır 

olmaktadır. Çadır; beyaz ve haki rengi, konik geometrisi ile afet bölgelerindeki 

minimum konforlu yaşama koşullarına katlanmanın bir simgesidir. (Şekil 5.8) 

Ancak, buna ek olarak umutlu bir bekleyişin de simgesidir. Afetzedelerden bir kısmı, 

ısrarla o yörede kalmakta ve çadır yaşamının zorluklarına katlanarak sosyo-

ekonomik yaraların sarılacağı döneme doğru gün saymaktadır. 

 

Ancak, verilen bazı çadırların kalitesi çok kötüdür ve insanlara çadır temin edilip 

istediği yere kurma şansı verilmemektedir. Afetzedeler depremin ardından evlerinin 

yakınında olmak ve enkaz altından yakınlarının cesetleri, mücevher vb. kıymetli 

eşyaları çıkar düşüncesiyle bir yere ayrılmak istememektedir. Bu nedenle de 

battaniyelerle, sopalarla, naylonlarla derme çatma çadırlar yapmaya çalışmaktadırlar. 
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Depremden sonra her bölgede insanların konaklayabileceği, çadırlar kurulabilecek, 

altyapısı olan boş alanlara gereksinim vardır. Örneğin, İstanbul'da her yer doludur. 

Nefes alacak yer kalmamıştır. Boş alanların hepsi otopark haline ya da otoyol haline 

getirilmiştir. 

 

Ayrıca, çadırlar aileler tarafından birkaç gün veya hafta için kullanılmalıdır. İklimsel 

konfor, yağmurdan ve zemin suyundan korunma, görsel mahremiyet ve depolama 

alanı sağlanmalıdır. En azından  dayanıklı ve  su geçirmez malzemelerle ve zemini 

örtmek gerekmektedir. (Coburn ve Spence, 1992). 

 

Bazı durumlarda, çadır, geçici barınmanın bir parçası olarak aylarca, hatta bir yılı 

geçen uzun bir sürede kullanılmaktadır. Ancak, bu uzun süreli kullanmalarda, alan ve 

hacim olarak daha büyük tutulmuş, soba bacası çıkarmaya elverişli ve yakınında 

sağlık önlemleri alınmış sahra çadırı tercih edilebilmektedir. (Majzub, 1972) 

 

Çeşitli yerlerde, binlerce kişiyi, birkaç saat içinde barındırabilmeye uygun bir 

barınak sisteminin gerçekleştirilmesinin zorluğu göz önüne alınırsa; en çok 

kullanılan barınak tipinin çadır olması doğal karşılanmalıdır. Kuşkusuz bu en iyi 

çözüm değildir ama sanayileştirilebilen ve kolay üretilen bir çözümdür. Çadır 

kullanımını haklı gösteren bazı avantajlar bulunmaktadır. Bu avantajlar; 

kurulmasındaki kolaylık ve kurulmasında özel bir gerece gerek duyulmaması, 

portatif olma, tümüyle bitmiş olarak getirilme, her koşula uyarlanabilme, düşük 

maliyet, yeniden kullanılabilme olanağının olmasıdır. (Majzub, 1972)  

 

Çadırların olumsuz yönleri ise; eşyaları ve hayvanları saklamak için uygun 

olmaması, aile ihtiyaçları için küçük olması ve genişletilememesi, ithal çadırlara 

nakil parası da eklenince maliyetinin artması, çadırların her iklim koşuluna göre 

tasarlanmamış olması ve yangın gibi çevre şartlarından koruma sağlayamamasıdır. 

(UNDRO, 1982)  

 

17 Ağustos depremi sonrasında yakınlarını, evlerini, işyerlerini kaybeden bölge halkı 

çadırlarda yaşamaya başlamıştır. Ancak; bölgede depremden kurtulan ve çadır 

verilen insanların normal yaşamlarını sürdüremeyecekleri anlaşılmıştır. İlk yağmurda 

yaşanmaz hale gelen çadırlar, çadırlı yaşam bölgelerini çok zor günlerin beklediğini 

ortaya çıkarmıştır. (TMMOB Şehir Plancıları Odası, 2000)  

 



 56 

5.2.2. Geçici Barınma 

 

Depremzede, yersizdir. Artık ne oralıdır, ne buralıdır. Orası, artık varolmayan ancak 

hafızalarda, anılarda yaşayan yerdir. Bugün, değişmiştir. Bu nedenle depremzede, 

artık oraya ait değildir. Burası ise, başkalık durumunun ardında saklanılan seyirci 

konumunda olduğu yerdir. Depremzede, orası ile burası arasında bir yerdedir. 

Fiziksel mekan, özlemlerle çakışmaz. Temel gereksinimlere cevap vermesine rağ-

men, kalıcılık üzerine kurulu fiziksel çevre, her şey gibi geçicidir. Bu bağlamda, 

yersizlik duyumundaki depremzede için geçici konutlar, yalnızca konakladığı yerdir. 

(Yıldırım ve diğ., 1996) 

 

5.2.2.1. Geçici Barınma Kavramı    

 

Geçici barınma, acil barınmadan sonra, kalıcı konutların yapımı tamamlanıncaya 

kadar barınmaya ilişkin geçici çözümlerin bulunduğu dönemdir. Bu dönem afetin 

olmasından bir-iki hafta sonra başlar. Geçici barınak, normal yaşam koşullarının 

olabildiğince sağlanmaya çalışıldığı geçici çözümdür. (Sey ve Tapan, 1987)  

 

Geçici barınma genelde üç şekilde karşılanabilir: 

 

1- Başka bölgelerde geçici iskan: Afetzedelerin asıl konutları bitirilinceye kadar 

yakın bölgelerdeki mevcut kamu yapılarında veya sırf bu amaç için kurulmuş 

kamplarda geçici bir süre için barındırılmaları şeklinde tanımlanır. (Sey ve 

Tapan, 1987) 

 

2- Afet bölgesi içinde toplu geçici barınma: Afetzedelerin afet bölgesi içinde ve 

kolayca ulaşılabilen merkezlerde, geçici barınma kamplarında barındırılmasıdır. 

Kamplarda her aileye bir bölüm ayrılmakta ya da afetzedeler toplu 

yatakhanelerde barındırılmaktadır. (Ervan, 1996)  

 

3- Geçici Barınak (Geçici konut): Her aileye geçici barınma aşaması süresince 

kullanacakları birer barınak verilmesi şeklinde çözümlenen bir barınma şeklidir. 

Bu barınaklar yıkılan evlerin hemen yanında veya yakınında kurulabilir. 

Genellikle yıkıntıların temizlenmesi veya alt yapının yapılabilmesi gibi 

nedenlerle bu barınaklar aynı yerleşme içinde fakat toplu olarak belirli bir yerde 

kurulmaktadır. (Sey ve Tapan, 1987) 
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Acil barınaklarının sağlanmasından sonra geçici barındırma söz konusu olmaktadır. 

Bu aşama, kalıcı konutların tamamlanmasına kadar sürmektedir. Dolayısıyla süresi, 

kalıcı konutların bitirilmesine bağlı olduğundan saptanamamaktadır. A.B.D Ulusal 

Bilimler Akademisi (National Academy Of  Sciences), ilk yardım barınağının, afeti 

izleyen ilk 48 saat içinde, geçici barınakların ise ilk on gün içinde kurulmasını 

öngörmektedir. Geçici barınakların yapımını haklı gösterecek başlıca etken, hızla 

kurulabilmesidir. Ancak bu sürenin çok uzadığı takdirde ağırlığın kalıcı konutlara 

verilmesi ve geçici barınaktan vazgeçilmesi doğru kabul edilmektedir. (Sey ve 

Tapan, 1987) 

 

Geçici barınakların gerçekleştirilme sürelerinin kısalığı, sistemin şantiye işlemlerinin 

minimum olması, barınağın önceden üretilen hazır elemanlarla oluşturulmasını ve 

üretimin etkinliğini arttıracak bir organizasyon kurulmasını gerektirmektedir. 

 

Geçici deprem konutunun adına aldanmaksızın uzun bir süreç içersinde 

değerlendirilmesi daha doğru olacaktır. Geçici deprem konutu tasarımının „aciliyet‟ 

ve „geçicilik‟ gibi iki ölçütü göz önüne alınarak kaliteden veya sosyal içeriğinden 

vazgeçmek en son düşünülecek yaklaşım olmalıdır. Bu aşamada, aciliyet ölçütü için 

doğru çözümü üretmenin yanında; maddi kayıpları dışında hayattaki rollerini de 

kaybetmiş insanlar ile oluşan potansiyelin de kullanımının ve herkese kendi evinin 

inşasında rol vermenin gerekliliği de göz ardı edilmemelidir.  

 

Yine bu aşamada, geçici deprem konutlarına, geçici konut yapısı olarak değil, geçici 

kullanım olarak bakmak; işi bitince çöpe atılacağını veya terkedilmiş döküntüler 

olarak kalacaklarını değil, farklı kullanım alanları için biriktirilip tekrar tekrar 

kullanılacaklarını öngörmek gerekmektedir. 

 

Afet sonrası geçici konutların, afet bölgeleri için etkili bir çözüm sağlamaları 

bakımından 9 ana amacı sağlamalıdır. Bu amaçlar:  

 

• Rehabilitasyon bölgesinde kurulma basitliği,. 

• Yapım sürelerinin kısa olması, 

• Konutları meydana getiren yapı bileşenlerini taşıma kolaylığı, 

• Konutların düşük maliyetli olması, 

• Dayanıklı olmaları, 

• Her türlü çevre koşuluna uyum sağlayabilmeleri, 
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• Kullanıcı gereksinimlerini ve geçici konaklama için standartları karşılamaları, 

• Kurulduktan sonra bakım gerektirmemeleri, 

• Gerektiğinde genişleme imkanını sağlamaları, 

• Tekrar kullanılabilme imkanının olmaları. (Ervan, 1996)  

 

Geçici barınak programları, çok büyük bir alan afetten zarar görmüşse ve normal 

konut yapımı hükümetin hemen para bulunamayacağı dönemde uygulanır. Geçici 

barınak fikri, afetzedenin normal sürekli konutunu yapabileceği parayı buluncaya 

kadar az bir miktar ödeyerek ya da hiç para ödemeyerek kullanacağı bir barınaktır. 

Buna rağmen “geçici barınak” sürekli konuttan daha pahalıya mal olmaktadır. Bunu 

uygulayan yetkililer çoğunlukla bu durumdan habersizdir. Bazı durumlarda ise geçici 

konutlar, sürekli konut olarak kullanılmaya başlanır bu da gecekondu bölgelerinin 

oluşması gibi bir durum ortaya çıkarır.  

 

Eğer, afet sonrası barınma için uygulanacak konut; 40 m
2 

den küçük bir alana 

sahipse, minimum 5 kişiyi barındırabiliyorsa,yaşama ve uyuma mekanı bir arada 

düşünülüyorsa, kişi başına düşen alan  8.0 m
2 

ise, kişi başına düşen hava miktarı <4 

m
3
/ saat ise, mekan başına düşen kişi sayısı >2 kişi ise, kişi başına düşen yatma alanı 

<3.7 m
2 

ise, yatma alanına düşen kişi sayısı > 1.4 kişi ise, prefabrike ise, bileşenleri 

mekanik birleşim yöntemleriyle bir araya getiriliyorsa, sökülüp takılabiliyorsa, geçici 

olarak yaşanabilecek düzeyde konfor koşullarını sağlıyorsa, “Geçici Konut” olarak 

uygulanabilmektedir. (Songür, 2000) 

 

Gelişmiş ülkelerde “geçici” ve “kalıcı” konut arasında belirgin bir ayırım vardır, 

fakat bu ayırım gelişmekte olan ülkelerde yapılamamaktadır. Geçici barınağın 

tanımından da anlaşılacağı gibi bu barınaklar kısa bir süre kullanılmak için 

tasarlanmıştır. Fakat inşa edilmesi için gereken yüksek maliyet nedeniyle kalıcı 

olarak kullanılmaktadır. “Geçici barınak” terimi bazı örneklerde yetkililer tarafından 

insanları normal beklentilerine uymayan bu barınaklara ikna etmek için 

kullanılmıştır. Geçici barınaklar üzerinde yapılan çalışmalar sonunda, afetzedelerin 

bu barınakları değerlendirmelerinde, arsa kullanım ilişkisi, güvenliği, işe yakınlığı, 

servisleri, alt yapısı ve kamu hizmetleri etkili olmuştur. (UNDRO, 1982)  
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Afet sonrası sınırlı sayıda geçici barınak yapılması ve bu geçici barınakların barınma 

için değil, depo olarak kullanılmaları başlıca problemlerdir. Geçici barınaklar hızla 

sağlansalar bile, afetzedeler başka pratik seçenekler bulunca bu konutları terk 

etmektedirler, çünkü kullanım süresi uzadıkça sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bazen 

gecikme nedeniyle afetzedeler kendi konutlarını yapma yoluna gitmektedirler. (Şekil 

5.9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.9. Bir Depremzedenin Kendi Yaptığı Baraka (www.ntvmsnbc.com) 

 

Ancak, afetin hemen sonrasında afetzedelerin oluşturdukları bu geçici meskenler 

gelişi güzel yapılmaktadır. Daha sonra yapılan, biraz daha düzenli geçici afet 

barınaklarında ise yalıtımlı hafif prefabrike elemanların, bir taşıyıcı iskelete 

takılmasıyla oluşturulan konutlar sıkça görülmektedir. Ayrıca buzul bölgelerinde 

iglo, tropik yörelerde ise seyrek kamış duvarlı geçici yapılar da aynı amaçlı 

kullanılabilmektedir. Ancak bunların en basitinden bile çok sayıda geçici iskan 

düzeni kurulması zaman alıcı bir iştir. Ayrıca, geçici barınakların uzun süre 

kullanılması gerektiği durumlarda, afetzedeler bu barınaklara çeşitli değişiklikler ve 

ekler yapmışlardır. Geçici barınakların yabancı doğası (yapısı), farklı formu, 

psikolojik olarak toplumun normale tekrar dönmek ve alışkanlıklarına devam etmek 

istediği dönemde kültürel olarak yabancı gelmiştir. Bu nedenle kullanıcılar 

barınakları ya terk etmişler ya da tahrip etmişlerdir. (Coburn ve Spence, 1992; 

Karaesmen, 1996 ) 

 

Geçici barınakların başarısı, ön planlama çalışmalarına, afete karşı hazırlıklı 

olunmasına ve mali güce bağlıdır. Geçici barınaklar ülkelerin amaç ve 

zorunluluklarının belirlediği ölçütlere uygun biçimde yerel olarak, fakat 

endüstrileşmiş bir teknoloji ile üretilmek zorundadır.  
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5.2.2.2. Geçici Konut Uygulama Örnekleri 

 

 Ġglolar 

 

Kuzey Amerika halkı uzun geçen kış geceleri boyunca, geniş kar kubbelerinde 

yaşamaktadırlar. İgloların oluşturulmasında ise, “anahtar blok” denilen bir çeşit 

iskelenin yerleştirilmesinden sonra barınak sıkıca kapatılmaktadır ve içeride ateş 

yakılmaktadır (veya lamba konulmaktadır). Isınan hava dışarı çıkamamaktadır ve kar 

blokların yüzeyleri erimeye başlamaktadır. Dışarıda soğuk havanın etkisiyle bu olay 

tekrarlanmaktadır. Böylece, her kar bloku sağlamca yerine yapışmaktadır ve iç 

yüzeyinde buza dönüşmektedir. Birkaç gün içinde tüm kar blokların içleri 

değişmektedir. Artık strüktür kar değildir. Buz evi oluşmuştur. Dönüşüm, buz evine 

önemli bir sağlamlık kazandırmaktadır. Bir insan, buz evinin en üst noktasında 

çökmeye neden olmadan durabilmektedir. Herhangi bir nedenle, çökme meydana 

geldiği taktirde, sadece bir yarısı çökmekte, diğer yarısı sağlam kalmaktadır. Çok 

sayıda kubbenin kesişmesiyle 1 veya 2 ailelik en küçük birimden; 3, 4 veya 5 odalı 

15- 20 kişilik bir birime genişletilebilmektedir. İglolar, baharda erimekte ve farklı 

yerlerde her kış yeniden yapılmaktadırlar. (www.indy4.fdl.cc.mn.us) Aşağıdaki 

şekilde igloların yapım aşamaları görülmektedir. (Şekil 5.11) Türkiye‟de Gediz 

depreminden sonra poliüretandan üretilen iglo geçici konutları, sadece kısa bir süre 

için kullanılmıştır. (Şekil 5.10) 

 

 
 

Şekil 5.10. Gediz Depreminden Sonra Uygulanan Poliüretan İglolar (Aysan ve 

Oliver, 1987) 
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Şekil 5.11. Kuzey Amerika‟daki İgloların Yapım Aşamaları 

(www.grandshelters.com) 

  

 Kağıt Ev Geçici Konut Tipi 

 

Ocak 1995‟te Japonya‟daki meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremden sonra, Kobe 

şehrinin en fakir bölgesinin yaklaşık tamamı yıkıldı. İnsanların açık havada ibadet 

ettiğini gören bir mimar ilk önce toplum için bir kilise tasarladı ve yeni bina 8 ay 

sonra tamamlandı. 
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Şekil 5.12. Kağıt Ev Yapım Aşaması (www.dnp.co.jp) 

 

 
 

Şekil 5.13. Kağıt Evin Görünüşü (www.smartarch.nl) 

 

Taşıyıcı sistemini oluşturan duvarlar yeniden kazanılmış (recycled paper) kağıtlardan 

oluşturulan mukavva borudan meydana getirilmiştir. Bu borular yaklaşık olarak aynı 

boyutta ahşap elemanın taşıyacağı yükün yarısını taşıyabilir. Aynı malzeme daha 

sonra 21 evsiz insan için konut yapımında kullanıldı. (Şekil 5.14) 

 

 
 

Şekil 5.14. Taşıyıcı Sistemi Oluşturan Mukavva Borular 
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Şekil 5.15. Geçici Konutların Görünüşü (www.dnp.co.jp) 

 

Dört kişilik barınak 6 saat içinde kurulabilir. Mukavva borular 108 mm. çapında ve 4 

mm. et kalınlığındadır, aynı zamanda döşeme için de kullanılmıştır. Temelini 

oluşturmak için içleri kum çuvalları ile doldurulmuş plastik bira kasaları 

kullanılmıştır. Döşemeyi zeminden bu şekilde yükselterek, rutubete karşı önlem 

alınması sağlanmıştır. (Şekil 5.16) 

 

 

 

Şekil 5.16. Kağıt Evin Çatı ve Kat Planı (Ban, 1996) 

 

Döşeme konstrüksiyonu bir tabaka mukavva borunun lamine ahşap levha arasına 

yalıtılmasıyla oluşturulmuş, aynı malzeme çerçeve, kepenk ve bağlayıcı elemanlar 

gibi bütün diğer  ahşap malzemeler için de kullanılmıştır. 

 

Elemanlar, borularda yuva açılarak ve onları bağlayıcı elemanlar üzerinde kaydırarak 

birbirine bağlanmıştır. Çatı strüktürü de tamamen mukavva borulardan oluşturulmuş, 
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dışına koruyucu bir zar örtülmüş içinde ise çatıya kadar fabrika Üretimi bir örtü 

kaplanmıştır. Bu prototip geçici konut birkaç ülkede daha kullanılmaktadır. (Ban, 

1996) 

 

 Konteyner Konutlar 

 

Konteynerler birinci tip olarak 2.40 m x 6.00 m x 2.60 m, ikinci tip olarak 3.00 m x 

7.00 m x 2.60 m boyutlarında imal edilmektedir. (Şekil 5.17) Yaşama ve uyuma 

mekanı bir aradadır. Şekil 5.18‟de modül sistem konteyner detayı görülmektedir.  

 

 
 

Şekil 5.17. Konteyner Konut Tip 1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.18. Konteyner Konut Tip 3 Sistem Detayı 
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 Mobil Konut Örneği 

 

Aşağıdaki örnekte katlanabilir mobil bir konutun kurulum aşaması görülmektedir. 

(Şekil 5.19) 

 

     
 

Şekil 5.19. Mobil Konut (Happold, 1998) 

 

 

 “Hercules” Konutu 

 

Çelik Kemerli Geçici Barınaklardır. Bir yatak odası, bir  açık mutfak, bir  banyo ve 

gerektiğinde yatak odasına dönüştürülebilecek yaşama alanından oluşmaktadır. 

Yatak odası ve yaşama alanı bir arada yer almaktadır. 49 m
2
‟lik iç mekan hacmine 

sahiptir (Şekil 5.20).  

 
 

Şekil 5.20.  Hercules  Konut Planı ve Görünüşü (www.grandshelters.com) 

 

7.3 m x 6.7 m‟ lik boyutları olan konutun prefabrike kemer sistemi, % 100 iç boşluk 

yaratmaktadır. Uzunluğu 3.1m‟den 30.5m ‟ye kadar olabilmektedir. (Şekil 5.21) 
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Şekil 5.21. Hercules Konut Standart Yapı Modelleri (www.grandshelters.com) 

 

Montaj mekanik birleşimle gerçekleştirilir. Kesitler hizalanır ve her kemer zemine 

cıvata ile tespit edilir. Temele bağlanan kemerler sırayla kaldırılır ve birleştirilir 

(Şekil 5.22) 

 

 
 

Şekil 5.22. Hercules Konut Montaj Sistemi (www.grandshelters.com) 

 

 Prefabrike Konut Örneği 

 

 

 
 

Şekil 5.23. 17 Ağustos Marmara Depremzedelerine Verilen Prefabrik Konut Projesi 

(Cumhuriyet Gazetesi, 14.10.1999) 
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Şekil 5.24. 17 Ağustos Marmara Depremzedelerine Verilen Prefabrik Konut Planı 

(Cumhuriyet Gazetesi, 14.10.1999) 

 

5.2.2.3. Kullanıcı Gereksinimleri Açısından Geçici Konutların Ġncelenmesi 

 

Bir konutun, çok boyutlu birçok etkeni içeren toplum, doğa, tarih ve insan gibi dört 

ana bileşenin etkisi altında oluştuğu düşünülürse, afet konutlarının da sadece bir 

barınak olmanın ötesinde deprem bölgesindeki kullanıcının yaşam ve eylemlerine, 

fizyolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik gereksinmeler olarak tanımlanan en uygun 

fiziksel çevreyi, en ekonomik biçimde ve en kısa süre içinde sağlamak zorunda 

olduğu görülür.  

 

Afet meydana geldikten sonra  ilk elde sağlanması gereken yiyecek ve giyeceğin  

ardından afetzedelerin barınma gereksinimi karşılanmalıdır. Acil barınma için 

kurulan çadırlardan sonra geçici barınma düşünülmelidir. Bunlar, genelde prefabrik 

kulübeler veya kamp tipi strüktürler olmaktadır.  

 

Çok kısa süre için kullanılacak olan barınaklarda en önemli sorun, aileyi bu süre 

sırasında dış çevrenin zararlı etkilerinden korumak ve aile mahremiyetini sağlamak 

olarak düşünülebilecek iken, kullanım süresi uzadıkça çeşitli konut içi eylemlerin de 

göz önüne alınması gerekmektedir. Genellikle afetlerden büyük zarar gören ülkelerin 

ekonomik bakımdan az gelişmiş ve dolayısıyla yapım teknolojilerinde gelişme 

kaydedilmemiş ülkeler olduğu göz önüne alınırsa, buralarda on binlerce kalıcı 

konutun çok kısa bir süre içinde tamamlanması olanağının bulunmadığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Türkiye‟de de durum bu şekildedir. Bu nedenle geçici 

barınaklar oldukça uzun bir süre ile kullanılmak üzere tasarlanmalıdır.  
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Zaten, mimari tasarımın en önemli amaçlarından biri; kullanıcının kendi amaçlarını 

gerçekleştirebileceği, gereksinimlerine uygun mekansal düzenlemeler ve alanlar 

oluşturmak olmalıdır. Bu nedenle, bireylerin fiziksel boyutlarının incelenmesi, 

hareket örüntülerinin iyi anlaşılması, toplumdan topluma farklılıklar gösteren bu 

mekansal gereksinmelerinin iyi saptanması gereklidir. Günümüzde kullanıcı 

gereksinimlerinin karşılanabilmesi adına yapılan konut çözümlerinde niceliksel ve 

ekonomik boyutun öne çıktığı işlev şemalarının yapıldığı görülmektedir. Bireyin 

başını sokacak bir yerle birlikte, kendini mutlu hissedebileceği, kişiliğini 

yansıtabileceği, kendinin farkına vararak kişilik özelliklerini güçlendirebileceği  

mekansal çözümlere gereksinimi vardır. 

 

Geçici barınma için iklimsel koşullar; yağmur, kar, rüzgar, soğuk ve güneşten 

korunmaktan başka bir şey beklenmeyebilir. Fakat geçici barınma iklimsel 

koşullardan daha fazlasını sağlamalıdır. Bu nedenle, geçici barınmanın 

sağlanmasının, kalite açısından normal konutlaşmadan bir farkı yoktur. Yani, geçici 

sınıfına giren bir konut da içinde yaşayanların, yaşam biçimlerine uyumlu olmalı, 

çok boyutlu gereksinimlerini karşılamalıdır. (Çelik,1972)  

 

Kişi yaşamının yaklaşık üçte ikisini konutu ya da onun yakın çevresinde geçirir. Bu 

nedenle de, konutun, kişinin sağlık ve iyi oluş durumunu olumlu ya da olumsuz 

yönde etkileyen en önemli çevresel etmenlerden biri olduğu unutulmamalıdır. 

Yapılan araştırmalar, hemen tüm hastalıkların kişinin yaşadığı konut ile yakından 

ilişkili olduğunu göstermiştir. (www.temel.saglik.gov.tr) 

 

Sağlıklı konut; uygun bir arsada, uygun malzemeler kullanılarak yapılan, hane 

kolaylıkları (mutfak,banyo) ve ev yaşamının gereklerine yetecek sayı ve büyüklükte 

odaları bulunan, bunlarda da; pencereler, kapılar, merdivenler, damlar gibi fizik 

öğelere sahip olan konut demektir. Her türlü kaza ve afete karşı güvenli olması 

gerekir. İçinde yaşayanlara yeterli bir hacim sağlaması yanında, havalandırması, 

aydınlatması, doğal etkilerden, gürültüden koruması, nemli olmaması gibi özellikleri 

ile de sağlık koşullarına uygun olması gerekir.(www.temel.saglik.gov.tr) 
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Sağlıklı bir konutta, içme kullanma suyu, pis su atımı ve elektrik bulunmalı ve 

çevresindeki koşullar, sağlığı bozucu nitelik taşımamalıdır. Kişilerin ve ailelerin özel 

yaşamlarına olanak sağlayarak, içinde yaşayanlara güven duygusu vermelidir. Konut, 

yerel toplumun kültür ve çalışma koşullarına uygun olmalıdır. Bu nedenle geçici 

konutların da sağlıklı olmasına özellikle dikkat edilmelidir. 

 

Daha önce de değinildiği gibi, gereksinimin sayıca çokluğu, kaliteden ödün vererek 

konut yerine barınak yapmayı gerektirmemektedir. Afetzedelerin, bu konutları geçici 

olarak kullanacaklarını düşünerek, sadece dış hava koşulları için korunak tasarlamak 

söz konusu bile olmamalıdır. Geçici bir süre için olsa bile birimlerin, konut/ev olarak 

benimsenmesi gereklidir. (Mimartı Tasarım Grubu, 2000) Ancak, depremzede 

aileler, geçici konutları bir evden çok, bir „sığınak‟, „barınak‟ ya da „uyunan yer‟ 

olarak görmektedirler. 

 

İnsan etkinliklerinde, amaç, belirli gereksinmeleri saptamaktır. Ancak bu 

belirlemelerden sonra, gereksinimleri karşılayacağı umut edilen bir çözüm geliştirilir 

ve uygulanılır. Gereksinmelerin karşılanması için arzu edilen koşullar ile çözüm 

yoluyla getirilen koşullar arasındaki çelişkinin en aza indirilmiş olması, amaca 

uyumlu olma demektir. Dolayısıyla, gereksinimler ve bu gereksinimlerin niteliklerini 

belirleyen özellikler, çalışmada geçici konutların değerlendirilmesinde yol gösterici 

olacaktır. 

 

Afet konutlarının taşımak zorunda olduğu özellikleri belirleyen bu koşullar, aynı 

zamanda afet konutları uygulamalarının başarısızlık nedenlerini de açıklamaktadır. 

Türkiye‟de fizyolojik gereksinmeler kapsamı içinde bazı biyoklimatik konfor 

koşullarını belirleyen standartlar dışında, kullanıcı, konut ve çevre arasındaki 

ilişkileri belirleyen veriler yetersizken, Türkiye gibi önemli bölgesel farklılıklar 

gösteren büyük bir ülkenin herhangi bir noktasındaki kullanıcıya, yaşamını en uygun 

çevrede sürdürmesini sağlayacak bir konutu, özellikle en kısa süre içinde vermenin 

ne denli güç olduğu açıkça görülmektedir. (Arcan ve Evci, 1992). 

 

Türk Tabipleri Birliği‟nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen 

Kocaeli, Gölcük, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce‟de oluşturulan prefabrik, 

konteyner ve çadır tipi geçici yerleşim alanlarında yaptığı araştırma sonuçlarına göre;  
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Şekil  5.25. Deprem Bölgesi Yerleşim Alanlarındaki Konut Tipleri (T.T.B., 2000) 

 

Deprem bölgesindeki altı kentte bulunan geçici konutların büyük bir kısmı (%70,6) 

prefabriktir. İkinci sırada % 20,6 oranıyla konteynerler gelmektedir. (Şekil 5.25) 

%7,6 oranında olsa da, çadır kentlerde depremden iki yıl sonra da ailelerin yaşıyor 

olması önemli bir barınma sorununa işaret etmektedir. Bu nedenle bu araştırmada, 

çadır kentler de geçici yerleşim alanı olarak araştırmaya dahil edilmişlerdir. Çünkü  

bu çadırlar, geçici barınaklar gibi uzun süre kullanılmaktadırlar.  

 

Geçici konutların niteliklerini belirleyen başlıca etkenin kullanım süreleri olduğunu 

vurguladıktan sonra konutun fiziksel niteliklerinin ve performansının başlıca 

belirleyicisi olarak karşımıza çıkan bu süreyi, kalıcı konutların tamamlanması olarak 

sınırlamak doğru olacaktır. Türkiye‟de, 17 Ağustos 1999 depremi sonunda, yapılan 

geçici prefabrik konutların afetzedelere teslim edilmesi Aralık 1999‟u bulmuştur. 

Yapılacak kalıcı konutların teslim tarihi olarak ise Aralık 2000 ön görülmekteydi, 

ancak başarılamadı. Bugün halen, depremzedelerin birçoğu geçici konutlarda yaşama 

mücadelesi vermektedir. Dolayısıyla, bu çalışmada, geçici barınakların kullanım 

sürelerinin uzun bir süre olduğu göz önüne alınarak barınağın fiziksel nitelikleri ve 

performansı bu süreye göre değerlendirilecektir. “Kendin Kur” sistemli geçici konut 

önerisinde de bu aşamanın uzayarak, üretilecek konutların kalıcı bir nitelik 

kazanması durumu da göz önünde bulundurulacaktır. 
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a) Kullanıcı Gereksinimlerinin  Fiziksel Boyutu 

 

 Mekansal Gereksinimler 

 

Fiziksel açıdan mekansal gereksinmeler, mekan içindeki insanın statik ve dinamik 

antropometrik boyutları, eylemleri ve davranışlarına bağlı olarak mekanın sahip 

olması gereken boyutsal koşullardır. (Arcan ve Evci, 1992). Mekansal gereksinmeye 

ilişkin göstergeler, mekan boyutları ve ilişkileri, mobilya ve araçlarının tür, sayı, 

boyut ve ilişkileridir.  

 

Farklı çevresel koşulların ışığında, afet bölgelerinde yaşayan ailelerin 

gereksinimlerine en uygun şekilde cevap verebilecek nitelikte projelerin 

düzenlenmesi, her seviyede yöresel toplulukları içeren planlamaların yapılması, 

kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerine uyum sağlamaları 

gerekmektedir. Ayrıca kaynak kullanımı açısından akılcı tasarımlar 

gerçekleştirilmelidir.  

 

Kullanıcıların yaşamsal isteklerini karşılayacak, kullanım esnekliğine sahip ve 

büyültülebilir mekansal formlar oluşturulabilmesi, birimlerin farklı düzende 

yerleştirilebilmesi ve iç mekan düzenlemelerinde farklı aile büyüklüklerine ve 

tiplerine göre değişiklik yapılabilmesi gerekmektedir. Barınakların yan yana, ayrık 

veya bir düzende yerleştirilmeye uygun tasarlanması ve barınakların gerektiğinde 

dışa doğru büyüyebilecek şekilde tasarlanması zorunluluktur. 

 

Geçici konut mekanının sınırlı oluşu nedeni ile, eşya, belirli bir hacmi (aynı zamanda 

ağırlığı) aşmamak zorundadır. Konut içine yerleştirilen eşya, işlevsel olduğu kadar 

sorun da oluşturmaktadır. Eşya, hacim açısından esnek olmak, yani açılıp 

kapanabilir, genişletilip sıkıştırılabilir olmak zorundadır. Nitekim depremzedelerde 

eşya, alet olmaya, yani araç-gereç niteliğine yakın eşyadır. Portatif olduğu kadar da 

katlanabilir, sıkıştırılabilir; fonksiyonel oldukları ölçüde de kolay taşınabilen eşyalar 

olmalıdır.  

 

Geçici konut yerleşim alanı içinde,  konut içi - konut dışı şeklinde kesin bir ayrım 

yoktur. Konut içi alanın darlığından, bir kısım eşyalar konut etrafına konmakta ve 

konutun yakın çevresi, konutun bir bölümüne dönüşmektedir. (Şekil 5.26) 
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Şekil 5.26. Çadır ve Prefabrik Konutlarda Yaşam (www.ntvmsnbc.com) 

 

Türk Tabipler Birliği‟nin yaptığı araştırmaya göre, geçici yerleşim alanlarındaki 

konutların tipine göre büyüklükleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. 

 

Tablo 5.1. Geçici yerleşim alanlarındaki konutların tipine göre büyüklükleri (T.T.B., 

2000) 

Konut tipi 
Geçici yerleĢim 

yeri sayısı 

Ortalama 

(m
2
) 

Prefabrik 52 33,37 

Konteyner 14 22,86 

Çadır 5 27,6 

Diğer (ahşap ev) 1 32 

Tüm konutlar 72 30,9 

 

17 Ağustos depreminden iki yıl sonra halen kullanılmakta olan geçici yerleşim 

alanlarındaki konutların ortalama büyüklüklerinin 30,9 m
2
 olması barınma açısından 

büyük bir sıkıntı oluşturmaktadır. (Tablo 5.1) Barınma söz konusu olduğunda, 

önemli ölçütlerden biri de konutun yatma işlevini sağlamasıdır. Kişi başına uyuma 

alanı 3,7 m
2 

den az olamaz, yatma alanına düşen kişi sayısının 1,4 kişiden fazla 

olamaz. (Aktüre, 1994) Geçici konutlarda, konut alanının, kalıcı konutlara göre daha 

az olduğu kabul edildiğinde, genellikle yatma ve yaşama mekanı birarada 

çözümlenmektedir. Yemek yeme eyleminin de, diğer eylemlerin gerçekleştiği alanda 

yapılması öngörülmektedir, fakat mekansal ayrımlar geçici konutlarda 

düşünülmelidir.  
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Tablo 5.2. Hane halkı ortalama büyüklükleri (kişi) (T.T.B., 2000) 

 

 Bolu Düzce Gölcük Kocaeli Sakarya Yalova Ağırlıklı 

ortalama 

Hane halkı 3,60 3,59 3,79 4,06 3,86 3,66 3,84 

Standart 

sapma 

1,22 1,29 1,40 1,47 1,31 1,49  

 

Daha önce de bahsedildiği gibi deprem bölgesindeki yerleşim yerlerinde, konutların 

ortalama büyüklüğü 30,9 metrekaredir (T.T.B., 2000). Bu alanın bir kısmının da duş-

wc ve mutfak olduğu düşünülürse, yaklaşık dört kişinin bu küçük alanda barındıkları 

ortaya çıkmaktadır. Kocaeli‟de hanelerin daha kalabalık olduğu dikkat çekmektedir. 

(Tablo 5.2)  

 

Geniş Aile, aynı yerde oturan anne, baba, çocuklar ve yakın akrabalardan oluşur. 

Osmanlı döneminde ve Türklerin yerleşik düzene geçmesinden sonra geniş aile tipi 

toplumda yaygın olup; 20. yüzyılda bu aile tipi yerini çekirdek aileye devretmiştir. 

Ancak, özellikle Anadolu‟da, gecekondu bölgelerinde alt gelir grubu topluluklarda 

geniş aile tipi günümüzde halen yaygındır.  

 

Şekil 5.27. Geçici konutlarda yaşayan aile tipleri (%) (T.T.B., 2000) 
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Çekirdek aile, anne-baba ve çocuklar tarafından oluşturulan topluluktur. (Büyük 

Larousse, 1986) ve geçici konutların çoğunda çekirdek aileler barınmaktadır. 

Azımsanmayacak bir miktar olan konutların % 12‟sinde geniş ailelerin (Şekil 5.27), 

yani aynı konutta anne - baba -çocukların dışındaki kişilerin bulunması, çoğunluğu 

sadece bir perde ile ikiye ayrılmış, çekirdek ailelerin bile kalmak istemeyeceği tek 

odalı olan bu konutlarda sağlıklı ve huzurlu bir ev yaşamının sağlanması 

olanaksızdır. Bu tabloda yansıtılmayan bir özellik de, kimi konutlarda yedi, sekiz, 

hatta dokuz kişinin yaşıyor olmasıdır. Deprem sonrasında hayatta kalan ve akraba 

olan bireyler geniş aile biçiminde hep beraber aynı askeri çadır veya prefabrik 

konutlarda kalmaya başlamışlardır. Depremden korkan aile bireyleri böylece 

birbirlerine destek olmakta bir dayanışma örneği sergilemektedirler. 

 

Türkiye‟de yeni evli ve çocuksuz aileler toplam nüfusun % 8'ini oluşturmaktadırlar. 

Buna hukuki anlamda aile olmayan dayanışmacı aileleri katarsak oran % 12.8'leri, 

tek başına yaşayanları da katarsak % 14.8'leri bulur. (www.die.gov.tr) Deprem 

sonrası kayıplarla aile yapıları da çok çeşitlenmiştir. Baba - çocuk, Anne - çocuk 

veya ailesi içinde sadece kendisi hayatta kalan çocuk gibi çok sayıda aile formu 

ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında büyük çoğunluğu “anne-çocuk”lar oluşturmaktadır.  

 

Yeni tasarlanacak geçici konutlarda konut büyüklüğünü hesaplarken aile 

büyüklüklerine, hanehalkı ortalamalarına, çeşitlenen yaşam biçimi ve yaşam 

yoğunluğuna bakılması gereklidir. Bir geniş aile için tasarlanacak geçici konut 

büyüklüğüyle, tek ya da çift kişinin kalacağı konut büyüklüğü aynı olmamalıdır. 

Yani farklı tipte ve büyüklükte geçici konut tasarımları geliştirilmelidir.  

 

Her konutun içinde banyonun yer alması gerekmektedir. Banyo mekanı kapsamına, 

duş teknesi, klozet ve lavabo girmektedir. Banyo mekanı için minimum alan tespiti, 

duş teknesinin, klozetin ve lavabonun boyutlarına bağlıdır.  

 

İnsanın sakat kalması durumunda evdeki bazı mekansal özelliklerin sonradan 

düzenlenmesi gerekir. Buna ek olarak bazı eşya ve aletler sakat kişinin kullanımına 

uygun hale getirilmelidir. İnsan sakat kalınca evin ayrıntılarının ne kadar önemli 

olduğunun farkına varmaktadır. Mekanlar, mimari elemanlar, eşyalar ve aletler 

kullanılmaz hale dönüşmeye başlarlar. Doğuştan özürlü insan mekanın kullanımında 

daha az  zorluk çeker. Ancak sonradan özürlü hale gelenler yeni duruma alışmak 
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zorundadırlar. Bu nedenle, geçici konutların mimari özellikleri, donanımı ve eşyası 

istenilen hareket ortamı için yeterli olmalıdır. 

 

Örneğin, tuvalet ve banyonun yeterli genişlikte olması, tutunma kollarının 

bulunması, eşiklerin kaldırılması, tekerlekli sandalye için manevra alanı bırakılması, 

yatağın konumu ve yüksekliğinin uygun seçilmesi, dolapların uzanılabilir olması, 

keskin köşe kenarlarının bulunmaması ve kapı ve pencerelerinin, elektrik 

düğmelerinin ulaşılabilir olması gerekmektedir. (Sürmen, 1996) 

 

 Ġklimsel Gereksinimler 

 

Geçici konutlar da amaç sağlıklı barınma işlevini yerine getirmek olarak 

saptanmıştır. Ayrıca, sağlıklı yaşam için ortaya konan iklimsel konforun, temiz 

havanın sağlanması gibi fiziksel koşulların belirli standartları vardır. İnsanın kapalı 

bir mekanda sıcaklık ve diğer hava ortamı koşullarından ileri gelen bir rahatsızlığının 

olmaması hali veya insanın kendini ne sıcakta, ne soğukta hissettiği nötr durum ısıl 

konfordur. İnsan vücudundaki ısı düzeni, dinlenme halindeki vücutta iç doku 

sıcaklığının 37
0
C de tutulması temeline dayanmaktadır. Dış ortam değişiklikleri ne 

olursa olsun, insan, vücut ısısını sabit tutmak zorundadır. İnsan ile çevresi arasındaki 

ısı alış veriş miktarı; hava sıcaklığı,  güneş ışınımı, hava hareketi hızı ve havanın 

nemliliği gibi iklimsel faktörlere bağlı olduğa kadar, kişinin aktivite düzeyi ve giysi 

tipi gibi kişisel faktörlerle de doğrudan ilişkilidir. (Arcan ve Evci, 1992) 

 

Sağlıklı barınma için, konutta, iklimsel konfor koşullarının sağlanması 

gerekmektedir. Örneğin kış mevsimi çok soğuk geçen Doğu Anadolu‟da konutların 

kışın uzunca süre ısıtılması gerekmektedir.  

 

Geçici konutların işlevsel amaçlarından biri olarak belirlenen sağlığa uygun fiziksel 

çevre yaratma, enerji korunumuyla doğrudan ilgilidir. Kullanım sürecinde gereken 

enerji kaynakların tüketiminin minimum düzeyde tutulması gerekmektedir. İnsan 

tarafından kullanılan bir yapma çevrede, kullanıcıların minimum iklimsel konfor 

gereksiniminden ödün verilemeyeceğine göre, ısıtma enerjisi harcamalarını 

minimuma indirmenin tek yolu, yapma çevreyi bu amaca uygun olarak geliştirilmiş 

ilkeler doğrultusunda tasarlamaktır. 
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İklimsel konfor ve enerji tasarrufunu etkileyen başlıca yapılı çevre değişkenleri; yer 

seçimi, yerleşme düzeni, yapı biçimi, iç mekan organizasyonları, mekanları 

çevreleyen yapı elemanlarının ısı geçişini etkileyen fiziksel özellikleri (yapı 

kabuğunun termofiziksel özellikleri) olarak sıralanabilir. Bu konudaki var olan 

yönetmelik ve standartların çoğu ise, yalnızca yapı kabuğunda alınacak önlemlerle 

ilgili hükümler getirmektedir. Çeşitli ülkelerde, iklimsel konfor koşulları, standart 

veya yönetmelikler tarafından belirlenmişlerdir. Bu standartlardan uluslararası 

düzeyde olup, en yaygın olarak kullanılan ASHRAE standardıdır. (Arcan ve Evci, 

1992) 

 

Kapalı ortamda niteliği değişen havanın taze hava ile değiştirilmesi kaçınılmaz bir 

zorunluluktur. Kişi başına, m
3 

olarak saatte değişmesi gereken hava miktarı, konutun 

fiziksel özellikleri, mevsim ve iklime göre farklılık göstermektedir. Konut içindeki 

havada karbonmonoksitin (hava kirliliğinin) % 0.0051 aşmaması gerekmektedir. 

Saatte kişi başına 4 m
3 

hava hareketine gereksinim bulunmaktadır. (Toydemir ve 

Ünügür, 1983) 

 

% 80 üzerinde bir bağıl nem değeri terin buharlaşmasını engellemekte ve vücudun ısı 

düzenleme mekanizmasını olumsuz etkilemektedir. Nemin aşırı düşük olması ise 

solunum yolu mukozalarının kurumasına neden olmaktadır. 20
0
C - 25

0
C hava 

sıcaklığında, nem düzeyi fizyolojik olarak etkilememektedir ve % 30 ile % 85 arası 

bağıl nem hissedilmemektedir. Bu nedenle, iç hava nemi minimum % 20 ve 

maksimum % 80 olarak kabul edilebilmektedir. (Toydemir ve Ünügür, 1983) 

 

Geçici konutlarda yer seçerken iki önemli etmene, güneş ve rüzgar yönüne dikkat 

etmelidir. Topografik düzen, arazi eğimi ve yönü gibi değişkenler, güneş ışınlarını ve 

rüzgarın etkisi üzerinde önemli rol oynadığından, topografik düzen içinde uygun 

yükseklik, eğim ve yöne sahip arazi parçalarını seçmek gerekmektedir. (Ünügür, 

1997) 

 

Yerleşme düzeninde geçici konutları gruplandırırken, parçalı ve kopuk düzenlemeler 

yerine bitişik ve birbirine ısı yönünden yardımcı olacak çözümlere gidilmelidir. 

Çevre binaların veya diğer engellerin, yapılan geçici konutların uzaklığına (veya 

rehabilitasyon alanına) ve konumlandırılış durumlarına bağlı olarak değişkenlik 

gösterecektir. Çevre binalar ve diğer engellerin, rehabilitasyon alanı üzerinde 

oluşturacağı gölgeli alanlarda doğrudan gelen güneş ışınımından ısı kazancı söz 
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konusu olamayacaktır. Yapıların bu alanları yalnızca yaygın güneş ışınımından 

etkilenecek ve dolayısıyla bu yapıların güneş ışınımından kazandığı ısı miktarının 

fonksiyonu olan iç hava sıcaklığı ve ortalama ışınımsal sıcaklık gibi iklimsel konforu 

etkileyen iç iklim elemanlarının değerleri, cepheleri hiç gölgelenmemiş yapılara 

oranla çok daha düşük olacaktır. (Finlands Standardiserings Fardund, 1974) 

 

Isıtma enerjisinin tasarrufu açısından, yapının dış yüzey alanının en aza indirilmesi 

gereklidir. Bilindiği üzere, kare planlı yapıların, dikdörtgen yapılara oranla ısısal 

performansları daha iyi olmaktadır. Ancak, yükseklik de bu durumu etkilemektedir. 

Geçici konut uygulamaları ise genellikle tek katlı ve dikdörtgen planlıdır. 

 

Sağlıklı mekan yaratabilmek için, mekanı çevreleyen dış duvar, döşeme, çatı vb. yapı 

bileşenlerinin ısı geçirgenlik dirençlerinin, o bölge için belirlenmiş olan ısı 

geçirgenlik dirençlerine eşit veya fazla olması gereklidir. Ancak, daha önce de 

değinildiği gibi, geçici konutların hangi bölgede tasarlanması gerekliliği belli 

olmadığından, bu durum en düşük konfor koşulu olarak değerlendirilebilmektedir.  

 

 

Şekil 5.28. Kışlık Çadırlarda Yazın Yaşam (www.ntvmsnbc.com) 

 

Türkiye‟de ise, 17 Ağustos depreminden sonra, yazın sıcaklığın 53 dereceyi 

gösterdiği kışlık çadırlarda binlerce depremzede çadır kentlerdeki çeşmelere 

bağladıkları hortumlarla serinlemeye çalışmışlardır. (Şekil 5.28) Yine, kar yağışı ve 

eksi 7 dereceye kadar soğuk hava, en çok çadır kentlerde ve prefabrik konutlarda 

kalan depremzedeleri etkilemiştir. (Şekil 5.29) Tüpgaz yardımlarının kısıtlanması, 

elektrik kullanımının ise faturalandırılması yüzünden depremzedeler, aşırı soğuktan 

korunmak için yasağa rağmen soba kurmak zorunda kalmış ve yangın tehlikesi ile 

karşı karşıya kalmışlardır. 
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Şekil 5.29. Çadırlarda Kışın Yaşam (www.ntvmsnbc.com) 

 

Düzce ve Sakarya‟daki toplam geçici konutların beşte birinde çatıların yalıtımsız 

olması, kışın ve yazın konut ısısının ayarlanmasıyla ilgili sorunlar yaratmıştır. Kışın 

bu durum yüzünden üst solunum yolu enfeksiyonlarını artmış, sıkışık ortamda daha 

da çok kişiye yayılmasıyla sağlıklı kalıcı konutlarda yaşayan halka göre 

depremzedelerin daha fazla etkilenmesine yol açmıştır. (T.T.B., 2000) 

 

Şekil 5.30. Konutlarda kışın kullanılan ısınma sistemlerinin iller içindeki dağılımı 

(T.T.B., 2000) 

 

 

* “Her ikisi” kategorisinde, katalitik ve elektrikli sobaların ikisini birden kullananlar 

yer almaktadır. 

 

Yangın güvenliği açısından sorun yaratabilecek katalitik ve elektrikli ısıtıcıların 

ısınma amacıyla kullanımı, % 87.6 - % 99,1 arasında değişen oranlar ile oldukça 

yaygındır. (Şekil 5.30) 
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 Akustik Gereksinmeler 

 

Mekandaki sesin uygun şiddette olması ve ses yansıma - dağılım özelliklerine bağlı 

olarak mekanın sahip olması gereken  akustik koşullardır. Bunlar, çarpma, araç-

gerecin neden olduğu, trafik gürültüsüne ilişkin gereksinmeler, sosyal ve kültürel 

mahremiyet anlayışıyla  ilgili gereksinmeler olabilir.  

 

Gürültü, insan ve toplum üzerinde olumsuz etkiler meydana getiren istenmeyen 

seslerdir ve sesin insan kulağında meydana getirdiği basıncın referans bir basınca 

oranının logaritmik ifadesi olan desibel (dB) ile ölçülür. İnsan kulağının uyum 

yaptığı ses şiddeti (O) dB dir ve bu değere "duyma eşiği" denir. 140 dB ise "acı 

eşiği"dir ve kulak daha fazla ses şiddetine dayanamaz.( www.temel.saglik.gov.tr) 

 

Gürültünün insanı etkileme oranı, maruz kalma süresiyle çok yakından ilişkilidir. 

Ayrıca sesin cinsi, ortam, alıcının psikolojik yapısı, eğitimi, yaşı, vb. değerler de 

etkilidir. Ancak genellikle ses seviyesi 35 - 40 dB‟e ulaştığında insanlar gürültüden 

şikayet etmeye başlarlar. Gürültünün şiddetine göre etkileri sınıflandırıldığında, 

istenmeyen gürültünün 30 - 60 dB arasında psikolojik, 60 - 90 dB arasında hem 

psikolojik hem de organizma işleyişi üzerine etkileri, 90 - 120 dB arasında da 

öncekilere ek olarak kulakla ilgili etkileri olmaktadır. (www.temel.saglik.gov.tr) 

  

Gürültünün insan üzerindeki olumsuz etkileri şöyle özetlenebilir: Fizyolojik etkiler 

(geçici veya sürekli işitme duyusu kaybı, acı hissi, sinir ve dolaşım sistemi 

bozuklukları hormonal dengenin bozulması, uyku bozukluğu, vb.), performans 

etkileri ve güvenlik (çalışma etkinliğinin ve dikkatin azalması, dolayısıyla iş 

kazalarının artması), psikolojik etkiler (genel bir huzursuzluk ve sinirlilik, 

uyumsuzluk, bezginlik ve hırçınlık , uykuya geç başlama, uyuyamama, yorgunluk, 

vb.). ( www.temel.saglik.gov.tr) 

 

Gürültü önleme konusunda, sesi emme ve yansıtma özelliklerinden dolayı, bitkilerin 

özellikle de ağaçların etkili bir rolü vardır. Havaalanı ve otoyolların çevresinde yeşil 

kuşak oluşturulduğunda, sadece hava kirliliği değil, gürültü de büyük ölçüde 

azalmaktadır. Cadde ve yolların kenarına kısa bitkiler (çalılar), kaldırım tarafına 

yakın olan kısmına ise daha uzun bitkiler (ağaçlar) kullanılarak yeşillendirme 

yapıldığında gürültü önemli oranda azaltılabilmektedir. Aynı şekilde, afet konutları 

çevresine de ağaç veya kısa bitkiler dikilerek gürültü azaltılabilir. Ayrıca, mimaride 

http://www.temel.saglik.gov.tr/
http://www.temel.saglik.gov.tr/
http://www.temel.saglik.gov.tr/
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akustik koşulları sağlamaya  daha fazla önem verilerek, afet konutlarında ses 

yalıtımlı malzeme kullanılmalıdır.  

 

 Aydınlatma Gereksinimi 

 

Mekandaki uygun ışık şiddeti - aydınlık düzeylerine bağlı olarak mekanın sahip 

olması gereken doğal ve yapay aydınlatma koşullarıdır. En ideal ışık doğal ışık yani 

güneş ışığıdır. Gündüz güneş ışığından yeterince yararlanılmalıdır. Özellikle kış 

aylarında en azından günün belirli saatlerinde eve doğrudan güneş ışığının girmesi 

sağlanmalıdır. Barınak yaşama mekanlarında minimum 60 lüx doğal aydınlık 

seviyesinin sağlanması zorunludur. (Arcan ve Evci, 1992). Ancak geçici konutlarda 

az pencereli bir tasarımın gerçekleştirilmesi nedeni ile doğal aydınlatma koşulları 

yetersiz kalmaktadır. 

 

Ayrıca, geçici konutlara yerleşilmesinin ardından bir süre elektrik verilememesi 

sorunu ile karşı karşıya kalınmış, daha sonrasında ise sık sık kesintiler 

gerçekleşmiştir. Bu da özellikle geçici konutlarda akşamları bazı eylemlerin 

gerçekleştirilememesine ve güvenlik sorunlarına neden olmuştur. 

 

 Sağlıklı YaĢam koĢullarının Sağlanması 

 

Konut içine temiz suyun getirilmesi, çöp ve diğer atıkların yok edilmesi, mikrop ve 

başka zararlılardan korunmak amacıyla mekanın düzenlenmesi ile gerekli sağlık 

koşulları sağlanabilir. İnsan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak gelebilecek zarar 

en aza indirilmelidir. Akrep, yılan, haşere, kuş ve fare gibi zararlı hayvanların 

barınağa girmesinin önlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle, konutların zemin 

kotundan yüksek bir kotta yapılması önerilmektedir. 

 

 

 

 

 

 



 81 

Tablo 5.3. Geçici Yerleşim Alanlarının Çevresinde Olumsuz Etki Yaratacak 

Alanların Bulunup Bulunmamasına Göre Dağılımı (T.T.B.,2000) 

 

Olumsuz etki yaratacak ortam Sayı Oran (%) 

Yok  50 73,5 

Fabrika  7 10,3 

Atık alanı    1 1,5 

Tozlu ortam 4 5,9 

Açıkta pis su 3 4,4 

Hayvan barınağı 2 2,9 

Diğer  3 4,4 

Toplam 71*  

*Bazı yerleşim alanlarında birden fazla olumsuzluk saptanmıştır. 

 

Geçici yerleşim alanlarında, çevre sağlığı açısından yapılan incelemelerde dikkat 

edilmesi gereken sonuçlar elde edilmiştir. Yerleşim alanlarının %10.3‟ünde yakında 

fabrika olması önemli bir sorundur. Çevre sağlığı açısından bir başka sorun da 

yerleşim yeri yakınında ya da içinde açıkta pis su akıyor olmasıdır. (Tablo 5.3) 

 

Sağlıklı yaşam için, konutların çöplük, bataklık, vb. yerlerin yakınına yapılmaması 

gerekmektedir. Oysa geçici konutlara dışarıdan girilirken, insanlar kendilerini 

yağmur, çamur, toz ve toprakla birlikte evin içinde bulmaktadırlar. Ayakkabılar 

dışarıda çıkartılırsa ıslanacak, içeri alınırsa ortalık pislenecektir. 

 

 Konutların, uygun drenaj ve su kaynaklarının bulunduğu yerlerde 

konumlandırılmaları gerekmektedir. Bütün boru sistemleri uygun standartta 

yapılmalı, bakımı sağlanmalıdır,  güvenli bir kullanım sağlanmalıdır. 

 

Su kullanımı ise; birincil kullanım (içme, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, 

yıkanma ve temizlik), ikincil kullanım (ev ve fabrikalardan atıkların uzaklaştırılması, 

sanayide su gerektiren işlemlerin gerçekleştirilmesi, yangınların söndürülmesi ve 

benzeri uygulamalar) ve üçüncül kullanım (doğal suların balıkçılık, denizcilik, 

yüzme ve eğlence, tarımsal sulama ve enerji için kullanımı) olmak üzere üç başlıkta 

incelenir. Her üç kullanım biçimiyle de su toplum sağlığı açısından çok önemlidir. 

Nitekim, içme ve kullanma suyu sorununu çözememiş olan ülkelerde görülen her 

dört hastalıktan birisi suyla bulaşan hastalıktır. (www.temel.saglik.gov.tr) 

http://www.temel.saglik.gov.tr/
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 Toplumların su gereksinimi kişi/gün /litre olarak hesaplanır. Kişi başına su 

kullanımı toplumun sosyo-ekonomik ve sağlık düzeyinin bir ölçütü olarak kabul 

edilir. İnsan zorunlu olduğunda , günlük beş litre su ile gündelik işlerini sürdürebilir; 

ancak tam anlamıyla hijyenik bir ortam sağlamak istendiğinde bu miktar en az 30 - 

40 litre/kişi/gün olmalıdır. İkincil kullanım gereksinimi hesaba katıldığında, 

kentlerde, 200 - 500 litre /kişi/gün suya gereksinim vardır. (www.temel.saglik.gov.tr) 

  

Son üç yüzyıl boyunca insanların su tüketimi yaklaşık olarak 35 kat artmıştır. Temiz 

su ihtiyacı her yıl yaklaşık olarak % 4 - 8 oranında artmakta olup, bu yılda yaklaşık 

olarak 3240 kilometreküp ek temiz su ihtiyacı demektir. Yeryüzünün % 70‟inin 

sularla kaplı olmasına karşılık, bu suların ancak % 3‟ ü kullanılabilir tatlı su olup, bu 

suyun da % 75‟ i donmuş halde kutuplarda ve kutuplara yakın bölgelerde 

bulunmaktadır. Dolayısıyla dünyadaki su miktarının ancak % 1 kadarı kullanıma 

uygun sudur. Bu gerçek göz önüne alındığında, su kaynaklarının korunmasının 

önemi daha iyi anlaşılır. (www.temel.saglik.gov.tr) 

 

İçme kullanma suyunun doğrudan doğadan alınıp, toplumun kullanımına sunulması 

en kolay ve ekonomik olanıdır. Ancak; sanayileşme, kentleşme, uygarlık düzeyinin 

artması gibi etkenler bir yandan gereksinim duyulan su miktarını arttırırken, öte 

yandan da su kaynaklarının kirliliğini arttırmakta, kullanılabilir kaynakları 

azaltmakta veya buralardan alınacak suyun arıtma işlemlerini zorunlu ve karmaşık 

hale getirmekte ve su arıtım maliyetleri her geçen gün artmaktadır. Ayrıca, 

kaynağından alınan suyun arıtılması yeterli olmamakta, kullanıcının aldığı musluğa 

kadar güvenli ve temiz bir şekilde ulaştırılması gerekmektedir ki; bu diğer bir 

maliyet öğesi olmaktadır. Su kirliliğini, çevre kirliliğinden ayrı bir konu olarak ele 

almak olanaklı değildir. Çünkü; diğer çevre ortamlarındaki kirlilikler su kaynaklarını 

da etkilemektedir. 

 

Tablo 5.4. Geçici Yerleşim Alanlarında Kanalizasyon Sisteminin Durumu 

 

Kanalizasyon altyapısı Sayı Oran (%) 

Kanalizasyon şebekesi var 53 77,9 

Fosseptik var 13 19,1 

Kanalizasyon ve fosseptik birlikte 2 2,9 

Toplam 68 100,0 

 

http://www.temel.saglik.gov.tr/
http://www.temel.saglik.gov.tr/
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T.T.B.‟ye (2000) göre, geçici yerleşim alanlarından % 90,8‟inde tek başına ya da 

fosseptikle birlikte kanalizasyon % 19,1‟inde tek başına fosseptik bulunması, insan 

atıklarının asgari güvenlik sağlanmış halde uzaklaştırılmakta olduğunu 

düşündürmektedir. (Tablo 5.4) Ancak elbette ideali, tümünde kanalizasyonun 

yerleşim başlamadan önce sağlanmış olmasıdır.  

 

Tablo 5.5. Geçici Yerleşim Alanlarında Suyun Sağlandığı Kaynakların Dağılımı 

(T.T.B., 2000) 

Su kaynağı Sayı Oran (%) 

Artezyen 7 10,3 

Şebeke 57 83,8 

Kuyu 4 5,9 

Toplam 68 100,0 

 

Geçici yerleşim alanlarının % 83,8‟inde şebeke ile sağlanan su kullanılmaktadır. 

Ancak kuruluş aşamasında devlet dışı kaynaklardan önemli sayıda kaynak alındığı 

için geçici yerleşim alanlarında sağlıklı suya ulaşma koşullarının % 100 oranında 

sağlanmış olması beklenmektedir. (Tablo 5.5) Kaynak yetersizliği mazeret 

olmamalıdır. Ayrıca, 30 m
2
 büyüklükte bir konutta yaşayan ve dokuz kişiye 

varabilen büyüklükteki ailelerin sağlık açısından zaten bir risk taşımakta olduğu 

düşünülürse, sağlıklı su şebekesi ya da kanalizasyon gibi sistemlerin eksikliği daha 

da büyük önem taşımaktadır. 

 

Tablo 5.6. Geçici Yerleşim Alanlarında Suyun Sürekli Sağlanıp Sağlanmadığına 

Göre Dağılım  

 

Su sağlanması Sayı Oran (%) 

Su kesintisiz sağlanıyor 51 75,0 

Su kesintili sağlanıyor 12 17,6 

Düzenli su sağlanan kaynak yok 5 7,4 

Toplam 68 100,0 
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Geçici yerleşim alanlarının % 75,0‟inde kesintisiz su sağlanmakta iken % 7,4‟ünde 

düzenli su sağlanan bir kaynağın olmadığı, % 17,6‟sında ise kaynak olsa bile 

kesintili su sağlanabildiği görülmektedir. (Tablo 5.6) Su kesintilerinin özellikle 

şebeke suyunun kirlenmesinde risk oluşturduğunun unutulmaması gerekir. Yani 

geçici konutlarda kullanıcı gereksinimlerinden sağlık gereksinimleri tam olarak 

karşılanamamaktadır. 

 

 Güvenlik Gereksinmeleri 

 

Mekanın yapısal olarak sağlam olması, yangın ve doğal  afetlere, hırsızlığa karşı 

donanımlı olması durumunda gerekli güvenlik koşulları sağlanmıştır.  

 

Konutun güvenli olması, herhangi bir gereksinimi karşılamak üzere getirilen 

çözümün, kullanıcıya zarar vermemesi durumudur. Konutun yapımı ve 

kullanımından dolayı insan güvenliğine doğrudan ya da dolaylı olarak bir zarar 

gelme olasılığı mümkün olan en düşük düzeye indirilmelidir. Yangına, hırsızlığa 

karşı güvenliğin sağlanması gerekmektedir. 

 

Barınak elemanlarının yüksek sıcaklıkta tutuşmayacak malzemeden yapılmaları; 

barınakta, yangından kurtulmayı sağlayabilmek için iki çıkışın olması; barınağın dış 

kabuğunda kullanılan malzemenin yanma direncinin yüksek olması; konut 

girişlerinde aydınlatma elemanın bulunması; konut dış kapılarının, iç kapılara göre 

daha dayanıklı malzemeden yapılması ve kilit takılması zorunluluktur. 

 

Özellikle, 17 Ağustos depreminin ardından hiç bir güvenlik önlemi olmayan 

konutlarda oturan depremzedeler, sokaklarında dolaşan yabancılardan şikayetçi 

olmuşlardır. Devletin, en temel görevlerinden birisi olmasına rağmen, vatandaşının 

can ve mal güvenliğini sağlamaması depremzedeleri kendi başlarının çaresine 

bakmaya yöneltmiştir. (www.ntvmsnbc.com) Hırsızlık ve saldırı gibi olaylara karşı 

caydırıcı etkisi olabilmesi bakımından,  geçici yerleşim alanında hizmet verecek 

güvenlik personelinin bulundurulması önerilmektedir. 
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Türk Tabipleri Birliği‟nin 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinden etkilenen 

Kocaeli, Gölcük, Sakarya, Yalova, Bolu ve Düzce‟de oluşturulan prefabrik, 

konteyner ve çadır tipi geçici yerleşim alanlarında yaptığı araştırma sonuçlarına göre 

de, depremzedelerin geçici yerleşim alanlarında güvenlik sorunlarının bulunduğu 

görülmektedir. (Tablo 5.7) 

 

Tablo 5.7. Geçici yerleşim alanlarında güvenlik önlemleri (T.T.B., 2000) 

 

Güvenlik 

önlemleri 
Sayı Oran(%) 

Var 44 64,7 

Yok 24 35,3 

Toplam 68 100,0 

 

Tabloda, geçici yerleşim alanlarından % 64,7‟sinde güvenlik önleminin var olduğu, 

% 35,3‟ünde ise olmadığı gözlenmektedir. (Tablo 5.7) Büyük bir kısmını kadınların 

oluşturduğu tek ebeveynli ailelerde çocuk ve kadınların ya da yalnız yaşayan 

kadınların güvenliği açısından geçici yerleşim alanlarının üçte birinde güvenlik 

önlemi olmaması bir soru işareti yaratmaktadır. Güvenlik önlemlerinin sürekli 

sağlanıp sağlanmadığı konusunda bilgi edinilmemiştir. Ancak, güvenliğin varlığı 

kadar sürekli olması da önemlidir. 

 

Tablo 5.8. Geçici yerleşim alanlarında sokak aydınlatmasının olup olmamasına göre 

dağılımı (T.T.B., 2000) 

Sokak 

aydınlatması 
Sayı Oran(%) 

Var 64 94,1 

Yok 4 5,9 

Toplam 68 100,0 

 

Sokak aydınlatmasının % 94,1 oranında sağlanmış olması oldukça olumludur. İller 

bazında değerlendirildiğinde Gölcük‟teki yerleşim alanlarının % 40,0‟ında, 

Düzce‟dekilerin ise % 22,2‟sinde sokak aydınlatması olmaması yine yalnız ya da 

çocuklarıyla yaşayan kadınlar için bir güvenlik sorunu olduğunu akla getirmektedir. 
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(T.T.B., 2000) Ayrıca, bölgede ağırlıklı olarak katalitik sobalar ve elektrikli ısıtıcılar 

kullanılmaktadır. Geçici yerleşim yerlerinde yaşayan kişilerden elektrik parası 

alınmaya başlanması, elektrikli ısıtıcıların kullanımını azaltacaktır, kışın hala geçici 

yerleşim yerlerinde barınmak zorunda olan insanlar olması durumunda ağırlıklı 

olarak katalitik sobalar kullanılacaktır. Zaten küçük olan mekanlarda, havalandırma 

sorunu ve yangın olasılığı açısından olası ciddi tehlikeler söz konusudur. 

 

b) Kullanıcı Gereksinimlerinin Psikososyal Boyutu 

 

 Mahremiyet Gereksinmeleri 

 

Mahremiyet; bireylerin veya grupların kendi yetenekleri ile gerçekleştirdiği, 

toplumla aralarındaki görsel ve işitsel dengedir. Rapoport‟a (1969) göre, 

mahremiyet; istenilen mahremiyet derecesini istenilen ilişki düzeyi ile sağlamaktır. 

Mahremiyette kesin bir çizgi mevcut değildir. Birey diğer bir bireyle kendisini bir 

çizgi ile ayıramaz.  

 

Mahremiyet, bireyin kendisi hakkında ne ileteceğini ve kimin kendi çevresinde 

iletişim içine gireceğine karar vereceği bireysel özgürlük olarak tanımlanabilir. 

İletişimin derecesi, iletişimin zamana ve mekana bağlı özgürlüğü, bireye ait etkiler 

ve amaçlar, istenmeyen etkilerden kurtulmuş olmak önemlidir . 

 

Mahremiyet bireyin kültürel yapısı, kişiliği, davranış kalıpları ve beklentilerine 

bağlıdır. Bu yüzden bireyden bireye mahremiyet düzeyi değişmektedir. Konut 

tasarımında en uygun mahremiyet düzeyini sağlamak önemlidir. 

 

Evde mahremiyet kavramının gelişimi, insanların mekanlarını, fiziksel tüm 

çevrelerini, bilincini ve düşünce şekillerini tamamen değiştirmiştir. Kesin bir tarih ve 

yer olarak mahremiyet kavramının Ortaçağda nasıl gündeme geldiğinin bilinmesi 

olanaksızdır. Bu zamanla oluşmuş ve yavaş yavaş yaşantıya girmiştir. “Evim küçük 

olsun, benim olsun” düşüncesinde olan Hollandalılar, tarihte ilk kez  bir çift ve 

çocuklardan oluşan çekirdek aile  tipini  ev yaşamına uygulamışlardır. Büyük, çok 

kişinin yaşadığı, mahremiyet olgusunun olmadığı ve toplu olarak yatılan evlerden bir 

ailenin yaşadığı ev tipine dönüşüm ilk olarak Hollanda‟da görülmüştür. (Rybczynski, 

1987). 
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Osmanlı evlerinde, mekan kullanımında cinsiyet farkı gözetildiği anlaşılmaktadır. 

Haremlik ve selamlık bölümleri bunun kanıtıdır. Cumhuriyet döneminde orta 

sınıflarda haremlik, oturma odasına; selamlık, misafir odasına dönüşmüştür. Bu 

selamlığın evin hanımına da açılması demektir. Yani kadının hakları artmaya 

başlamıştır. Kadınlar modernleşmeye başlamışlardır. Daha sonraları apartman 

hayatına geçilmeye başlanılmıştır. Osmanlı dönemindeki haremlik ve selamlık, 

Cumhuriyet döneminde cinsiyet ayrımı olmadan misafir odası ve salon kısıtlı 

biçimde ziyaretçilere açılmıştır. Bugün ise, üst, orta sınıf evlerde salonlardan mutfak 

ve banyolara çocuk odalarına, evin çeşitli mekanları ziyaretçilere açılmıştır. Yani 

mahremiyet boyutları değişmiştir (Özbay, 1996) 

 

Geleneksel Türk evinde sofa, haremlik ve selamlık denilen  iki tür yaşamın geçtiği 

mekanların arasında yer alır ve bir yandan zemin katındaki giriş - taşlık‟a bağlanır. 

Günümüzün Türk evinde ise modern sosyal yaşamın bir sonucu olarak harem ve 

selamlık bölünmesi yoktur. Fakat sessiz ve çok mahrem olan gece hayatı ile yarı 

mahrem olan gündüz hayatı ikilemi vardır. (Kortan, 1992). Geçici konutlarda gece 

hayatıyla gündüz hayatının iç içe geçmiş olması, mahremiyet bakımından sorunlara 

neden olmaktadır. 

 

Küçük bir mekanda, yaşama, uyuma, yemek hazırlama ve yıkanma işlevlerinin 

birlikte olması mahremiyetin sağlanmasını güçleştirmektedir. Geçici konutlarda, 

yaşama ve yatma mekanlarının bir arada düşünülmesi, aile bireylerinin görsel 

mahremiyetinin sağlanmasını gerekli kılmaktadır. Ayrıca konutlar arasında 

mahremiyetin sağlanması da söz konusudur. 

 

Konut içinde bulunan yatma ve yaşama mekanları arasına bölücü bir eleman 

konulmalıdır. Ancak, geçici konutlarda maliyeti azaltmak ve en az alan kullanımını 

sağlamak için mağazaların giyim reyonlarındaki “soyunma kabinlerinden” 

esinlenmiş gibi duran ''Ebeveyn yatak odası'' (daha doğrusu iki kişilik yatak mekan 

çözümünü) evin yaşama bölümünden sadece bir perdeyle ayrılmaktadır. Bu 

kültürümüzün mahremiyet anlayışına tamamen ters düşmektedir. Ebeveyn yatak 

birimlerinin, diğer yatak birimlerinden ayrı olarak konumlandırılması önerilmektedir. 

 

Banyo mekanı ise, barınakların içinde ama mutlaka yaşama mekanından ayrı olarak 

çözümlenmelidir. Yatma mekanı ile banyo arası uzaklık mümkün olduğu kadar az 

olmalıdır. 
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Şekil 5.31. Prefabrikelerde Sosyal Hayat (www.ntvmsnbc.com) 

 

17 Ağustos depreminin ardından 30 m
2
 lik alanlarda çocuklar ve aile büyükleriyle 

beraber yaşayan depremzedeler, aile yaşantısının çöktüğünü söylemişlerdir. İşsizlik 

başta olmak üzere sorunların hat safhaya çıktığı prefabrike konutlarda aile yaşamı 

ise, bitme noktasına gelmiştir. On kişilik bir aile aynı prefabrike konutta yaşamıştır 

ve halende yaşamaktadır. Ergenlik çağındaki çocuğun ise, duygusal gelişmesini 

sağlıkla tamamlanması için belli ölçüde mahremiyete gereksinmesi olmaktadır. Diğer 

yandan, ebeveyn de kendi yaşamının etkilenmemesi için toplumsallaşmaya 

ayırabileceği mekanlara sahip olmayı arzu edecektir. Bu durumda konut istemi belli 

ölçüde ayırıcı, belli ölçüde de birleştirici olmak durumundadır. 

 

Ayrıca, depremzedeler, prefabrikelerin birbirlerinden sadece bir teneke parçası ile 

ayrılması nedeniyle konuşmaları, banyoları, tuvaletleri ve cinsel yaşamlarının hiçbir 

gizliliğinin kalmadığını söylemişlerdir. Komşularını geceleri uyurken rahatsız 

etmemek için, sessiz film oynar gibi birbirleriyle el-kol hareketleri ile 

anlaşmaktadırlar. Özellikle geceleri bir komşunun erkenden işe gitmek için yattığı 

sırada diğer komşunun, televizyon seyretmesi, komşular arasında sıkça kavga 

çıkmasına neden olmaktadır. Yine, gece yarısı tuvalet ve banyo yapmak isteyen 

komşular arasında sert tartışmalar çıkmaktadır. (www.ntvmsnbc.com) 

 

Her insanın istediği zaman yalnız kalmaya, bireyselliğini yaşamaya ihtiyacı ve hakkı 

vardır. Prefabrik konut üniteleri genellikle bireysellik ve mahremiyet ihtiyacının pek 

karşılanamadığı ortamlardır. Yatak odalarının kalabalık olması (bazen sekiz kişi), her 

şeyi birlikte yapma zorunluluğu insanların yaşam doyumu üzerinde olumsuz etkiler 

yaratmakta, aile içi ilişkilerinin bozulmasına da neden olmaktadır. 
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 DavranıĢlara Bağlı Büyüklük / Biçim Gereksinimleri 

 

Mekanda kişilerin eylemleri anında gereksinim duydukları mesafelere, görsel 

ilişkiyle ilgili uzaklıklara bağlı olarak, mekanın sahip olması gereken davranışsal 

koşullardır. (Arcan ve Evci, 1992) 

 

Ayrıca, her insanın, vücudunun kapladığı hacmin dışında, “kişisel mekan” dediğimiz 

ve insanı küçülüp büyüyebilen bir balon gibi saran kendine özgü hacimleri vardır; bu 

hacimler, “onun eylemlerinin geometrik özü olan ve bu eylemlerin gerçekleştirilmesi 

için gerekli hacimlerdir”.  (Bilgin,1991) 

 

Türklerin çadır kültürü, daha sonraları Türk Evi‟nin iç mekan kurgusuna yansımıştır. 

(Şekil 5.32) Hep mekanı ekonomik ve verimli kullanmaya çalışmamız, çadır 

kültüründe var olan en az mekan ve en çok işlev anlayışından kaynaklanmaktadır. 

Maksimum işlev, Türk evinde çok işlevli iç mekan anlayışı kullanımının nedenini 

daha iyi açıklamaktadır. Sabah dolaplara kaldırılan eşyalar geceleyin ortaya 

çıkmaktadır. Oturulan mekanlar, uyuma işlevli mekanlara dönüştürülebilmektedir. 

Durum geçici konutlarda da aynıdır, yani çok işlevli iç mekan anlayışı hakimdir. 

Bunun nedeni geçici konutların alanlarının sınırlı tutulması ile konutta mekanlar 

birden fazla eyleme cevap vermek zorunda kalmasıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5.32. Çadırın ve evin kullanma biçiminin genel düzeni (Küçükerman ve Güner, 

1995)1.Çok amaçlı orta alan 2. Oturma için biçimlenen çevresel alan 3. Kapalı 

kullanma alanları sekiler, sandıklar, yükler 4. Isıtma  

 

Buna karşılık, geçici konutlarda, bir eylemin birden fazla mekanda yapıldığını da 

görmekteyiz. Örneğin; yatak odasında, oturma odasında uyuma eyleminin yapılması 

gibi. Oysa uyuma eylemi, insan vücudunun fiziksel ve ruhsal açıdan dinlenmesini 

sağlayan bir eylemdir. Bu eylemin gerçekleştirilmesi için gerekli olan fiziksel ortam 
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sağlanmalıdır. Ortamın elverişli olmadığı durumlarda, dinlenme tam 

olmayacağından, zamanla bireyin günlük çalışma verimi düşmeye başlar ve bu 

durum zamanla devamlılık göstereceğinden, bireyin vücudunda fiziksel ve ruhsal 

açıdan olumsuz yönde değişim ve bozulmalar görülecektir. Sonuç olarak, yatma ve 

uyuma eylemlerinin içinde yer aldığı fiziksel ortamlar olan yatma mekanları, bu 

eylemlerin gereksinimlerine uygun olarak düzenlenmelidir.   

 

Çoğunluğu tek göz, özel yaşamın mahremiyetine hiçbir olanak tanımayan mekanlara 

sahip geçici konutlarda, örneğin  ailenin annesi, yemek ve bulaşık yıkarken, baba 

televizyon seyretmekte, küçük kardeş oyuncakları ile oynarken, ailenin öğrenci 

kardeşi ders çalışmaya çalışmaktadır. Yani geçici konutta yer alan eylemler sınırlı 

mekanda gerçekleştirilmeye çalışıldıklarından, bir eylem karmaşası yaşanmakta ve 

mekanın sahip olması gereken davranışsal koşullar gerçekleştirilememektedir. 

 

Giriş eylemi, bireylerin konuta girmeleri ile oluşan eylemlerdir. Bu eylemin yapıldığı 

mekana giriş holü denir. Ancak, geçici konutlarda giriş eylemi için yer ve alan 

yoktur. Bu nedenle de, ya ayakkabılarla eve girilip evin kirlenmesine ya da 

ayakkabının dışarıda bırakılması ile çalınmasına, yağmurda ıslanmasına neden 

olunmaktadır. Ayrıca, ev kapısının açılması ile dışarı ile yaşama mekanı direkt olarak 

karşı karşıya gelmektedir. Bu da istenmeyen bir durumdur.   

 

 Estetik Gereksinmeler 

 

Genelde, tüm insanlar, örneğin köylü tarlasında, işçi işyerinde, memur bürosunda, 

hasta yatağında, tutuklu hücresinde az ya da çok geçici veya sürekli bir biçimde, 

kendine ait bu tür bir mekana sahiptir. Hiç kimse mekan üzerinde bir işaret taşı gibi 

konmamakta, aksine kendine ait, kendinin kıldığı bu mekanı, düzenlenmekte, 

organize etmekte ve diyalektik olarak diğerlerinin mekanına ve çevreye göre 

farklılaştırmaktadır. Bu olgu, genel olarak kendileme / kendinin kılma/ kendine 

uygun hale getirme kavramıyla ifade edilmektedir. (Bilgin,1991) Geçici konutların 

içi ve yakın çevresi de kullanıcılar tarafından değiştirilmekte ve yaşamlarına uygun 

hale getirilmeye çalışılmaktadır.  

 

Bireyler, kendilerine yabancı ve soğuk mekanlarda, buna zıt bir organizasyona 

gitmekte ve sosyal ilişkilere daha uygun bir biçime sokmaya çalışmaktadırlar. İçinde 

yaşadıkları veya bulundukları çevreyi ve öğeleri tanıdık kılmaya, kendilerine ait 
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kılmaya, sahiplenmeye, uygun bir biçime sokmaya eğilim göstermektedirler. 

(Bilgin,1991) Şu anki durumda, birbirinin birer kopyası prefabrik yapılar geçici 

konut adı altında kalıcı konut gibi kullanılmaktadır. Bu da insanların kişiliksiz ve 

kendilerinin kılamadıkları  konutlarda sadece hayatta kalma çabalarını 

göstermektedir. 

 

Ancak bu durum değişmelidir ve geçici konutlar insanların “yuvam” diyebileceği 

mekanlar halinde tasarlanmalıdır. Özellikle, konutların biçimi ile, rengi ile ve 

dokusal özellikleri ile bu sağlanabilir. 

 

 Toplumsal Gereksinmeler 

 

Kültür, insan topluluklarının kendilerini anlatma şeklidir. Her toplumun kendi ortak 

dili, inanışları, kanunları ve gelenekleri vardır ve bu onları birbirinden farklı kılar. 

Dilin haricinde kültürler arası farklılığı oluşturan, toplumu meydana getiren 

insanların konutları, mekanlar arası ilişki ve konutların kullanımıdır. Mahremiyet 

veya güvenlik derecesi, yaşayan insan sayısı, birbirleri arasındaki ilişki ve saygınlık 

bunların belirleyici etmenlerdir. (Çelik, 1977) 

 

Dar gelirliler için komşuluk kavramı, basit ev gereçlerinin gereksinme duyuldukça 

değiş tokuşu ve gıda maddelerinin ödünç alınması gibi materyal bir esasa dayalıdır. 

Yüksek statüden insanlar ise acil durumlar dışında komşularının kapısını çalmayı 

nezaketsiz bir davranış olarak yorumlamaktadırlar. Depremzedeler ise belirli bir öz 

geçmişleri olmadığı halde birden aynı kader birliği içinde olan, dayanışma örneği 

gösteren, birbirlerini önemseyerek,  hayatla başa çıkmaya çalışan insanlar 

topluluğudur. Herkesin birbirine gereksinimi olması nedeniyle, komşuluk ilişkileri 

gelişmiştir.  

 

Depremin belki de tek yararlı olduğu nokta, toplumumuzda ki yabancılaşma 

olgusunu biraz olsun yıkmasıdır. Prefabrike konutlarda yaşam, insanlara büyük bir 

aile ruhu kazandırmıştır. Herkes birbirini anlayıp destek olmayı görev bilmektedir. 

Depremden sonra yaşadıkları, insanları topluma ve yaşananlara karşı daha duyarlı 

kılmıştır ve günümüzde kaybetmeye başladığımız komşuluk ilişkilerimiz tekrar 

kurulmaya başlanmıştır. (Şekil  5.33) 
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Şekil 5.33. Prefabriklerde Komşuluk İlişkileri (www.ntvmsnbc.com) 

 

Birçok kültürde evlerin fiziksel nitelikleri sahiplerinin sosyal durumları ile yakından 

ilişkilidir. (Sadalla ve diğ., 1987) Evlerin mimari tarzları, iç veya dış nitelikleri 

yoluyla sahiplerinin kimliklerini yansıttıkları genel olarak kabul edilmektedir. 

Depremzedeler için öncelikle fiziksel gereksinimleri önemli olduğundan prefabrik 

evlerinin kimliklerini yansıtıp yansıtmamasının da fazla bir önemi kalmamaktadır.  

 

Kapılarda besmeleler, televizyon - sehpa gibi yerlerde danteller, aynı gecekondularda 

yaşayan insanlar gibi geçici konutlarda yaşayanların  evlerine kimlik kazandırmaya 

çalışmalarının birer ürünüdür. 

 

Toplumlardaki anlamlar toplumsal yapının değişimine bağlı olarak zaman içerisinde 

nitelik de değiştirebilirler. 17.yy‟da Kuzeydoğu Amerika‟da ilk yerleşimlerde evler 

yalnızca barınak değil, toplumun başarısının bir sembolü olarak değerlendiriliyordu. 

18.yy.‟dan başlayarak, insanlar evleri giderek daha çok kişisel sembol olarak 

görmeye başladılar. Maddi başarıyı çalışma ve değerin sonucu olarak gören 

bireyselliğin gelişmesi ile ev giderek daha önemli bir kimlik sembolü olmuştur 

(İnceoğlu, 1999). Fakat geçici konutlar barınak özelliğini taşımaktan öte bir anlam 

sergilememektedirler. 

 

5.2.3. Uzun Süreli (Kalıcı) Barınma 

 

5.2.3.1. Uzun Süreli Barınma Kavramı 

 

Afetten etkilenen veya zarar gören tüm insan faaliyetlerinin, afet öncesinden daha 

ileri bir düzeyde karşılanabilmesi, bu aşamada yapılacak çalışmanın ana hedefidir. 

Bu uğraşıda, yıkılan veya hasar gören tüm yapı ve tesislerin yeniden inşası olduğu 
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gibi, toplumun afet nedeniyle bozulmuş olan ekonomik, sosyal ve psikolojik 

bütünlüğünün de yeniden sağlanması vb. gibi geniş alanlara yayılan faaliyetler 

bulunmaktadır. (Ergünay, 1997) 

 

Amaç, hasarlı konutları, yüksek standartlı, estetik olarak memnun edici konutlarla 

değiştirmektir. Çağdaş standartlara sahip, tuvalet, yemek pişirme, temizlik, uyuma, 

yalıtım gibi gereksinimleri yerine getirebilen yeni konutlar söz konusudur. Çok 

sayıda, çok kısa bir zaman içinde, ekonomik zorunluluklarla, sadece temel barınmayı 

amaçlayan değil; kullanıcıyı, memnun edici bir seviyede karşılayabilen konutlar 

amaç olmalıdır. Bu yapıları üretmek, taşımak ve kurmak geçici konutlardan biraz 

daha fazla zaman almaktadır. Bu yapılar, kalıcı olarak yeniden yapımda kullanılan 

geleneksel yöntemlerden ayrılmaktadır. Genelde, meydana gelen felaket, o bölgenin 

ve etkilenen halkın yaşamlarını yüksek standartlara getirilmesini sağlamaktadır.  

(Wees ve McCotter, 1972 ; Çelik, 1972)  

 

Planlama başlamadan önce alınmış olması gereken iki önemli karardan biri, 

barınmanın geçici mi, yoksa sürekli mi olması gerektiği konusundur. İkincisi ise 

yerleşmenin nakledilip edilmeyeceğidir. Her iki konu aslında ancak deprem öncesi 

yapılması gereken çalışmalar sonucu yeterince açıklığa kavuşabilir.  

 

Geçici barınma, ardından uzun süreli barınmayı gerektirdiği için ekonomik 

olmayabilir, buna karşılık deprem sonrası doğrudan doğruya uzun süreli barınmaya 

yönelmek, Türkiye‟deki yapı üretimindeki teknoloji düzeyi ve deprem sonrası 

uygulamalardaki örgütsüzlükler göz önüne alındığında yine ekonomik olmayan 

sonuçlar verebilmektedir. (Birkan, 1975) 

 

Yerleşme parçalarının, ya da bütününün yeniden kurulması sırasında, özellikle “yer 

seçimi” sorunu önem kazanmaktadır. Bir kentin içinde yeni alanların belli 

kullanışlara ayrılması, o kentin bütününü ilgilendiren bir karar olduğu için, bütün 

kent planının yeniden gözden geçirilmesini gerektirmektedir.  

 

Yer seçimi aşamasında, geçmişteki yanlışların hiç değilse yeni yerleşmelerde 

tekrarlanmaması ve gelecek depremlerin zararlarının azaltılması amacıyla, risk 

düzeyleri bilinen sağlam bir zeminin seçilmesi için jeolojik, tektonik ve zemin 

araştırmaları yapılması gerekir. Geniş kapsamlı bir çalışmayı gerektiren yerleşme 

planlamasının, deprem sonrası kısa bir süre içinde yapılması sonucu, yerel, doğal ve 
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sosyo-ekonomik özelliği yeterince yansıtamadığı ve deprem zararlarını azaltacak 

önlemleri kapsamadığı görülür. Depremden etkilenen toplumun yapısı, beklenen 

yaşam standartları da sürekli barınma aşamasındaki kararlarda etkili olur. Depreme 

maruz kalan bütün alanlar için ortak olan, sürekli barınmanın bir an önce 

sağlanmasıdır.  

 

Aceleci programlar, problemlerin çözümlerini ileriye bırakarak, yerel yapım 

endüstrisi ve yerel ekonomiden yararlanılmadan, yapım standartları düşük kaliteli 

konut yapımına neden olur. (Coburn ve Spence, 1992)  

 

Erken bir başlangıç için stratejik kararların çabuk verilmesi gerekir. Daha detay 

isteyen kararlar yeniden yapım sırasında üzerinde çalışılabilir. Fakat önceliği olan 

örneğin, nerede yerleşileceği, geçici barınma mı yoksa hızlandırılmış yapımın mı 

seçileceği açık bir şekilde erken dönemde karara bağlanmalıdır. İnşaata başlamak 

için karmaşık planlara ve maliyet hesaplarına gerek yoktur. Örneğin; temel kazı 

çalışması yapılırken, üst yapı tasarımı sürebilir.  

 

Afet sonrasında sorun; sosyal, ekonomik ve fiziki bütünlüğü ile genel hayatı felce 

uğrayan bir yörenin, aynı bütünlük içerisinde, daha üst düzeyde ve değişik bir 

kompozisyonda yeni bir dengeye kavuşturulması biçiminde ele alınmalıdır. Ancak 

böyle ele alındığında, fiziki çevrenin yenilenmesi olayı anlamlı bir bütünün ayrılmaz 

bir parçası olarak gerçek yerini bulabilecektir.  

 

Afet bölgelerinde toplumun gereksinmelerini gözetmeden, “yeni” fiziki çevre 

yaratılmaya çalışılmış, bunun için büyük paralar harcanmış; fakat toplum, kendi 

sosyo-ekonomik yapısıyla tutarsız olan bu çevreyi daima reddetmiş ya da en kısa 

zamanda kendi yapısını yansıtır bir biçime dönüştürmüştür. (Pehlivanlı ve Ataman, 

1977)  

 

Uzun süreli barınma sorunu incelendiğinde, onların üretimini mevcut konut 

sorunundan ayıran özelliğin ne olduğu üzerinde durmakta fayda olacaktır. Afet 

sonrası yıkılan konutların yerine yenilerinin yapılmasından, normal konut yapımına 

oranla davranış ayrılığı, üretimin zaman boyutundan kaynaklanmaktadır. Gerçekten, 

afet sonrasında yapılacak konutların performans bakımından normal konutlardan 

farklı olması beklenemez. Her iki durumda da kültürel ve doğal çevrenin 

özelliklerinin göz önüne alınması söz konusudur. Ancak afet, konut sorununa, 
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kendisine özgü koşullarından dolayı başka bir boyut kazandırmaktadır. Bu da çok 

sayıda konutun mümkün olan en kısa süre içinde tamamlanabilmesidir. Bir ülkedeki 

konut sorunu ne kadar büyük olursa olsun öncelik açısından açıkta kalan on binlerce 

kişinin barındırılması sorunu ile karşılaştırılamaz. Üretimin amacını, bu insanların en 

kısa zamanda tekrar yaşanabilir konutlara yerleştirebilmek olarak tanımladığımızda, 

ülkenin geçerli yapı endüstrisi ve yapım tekniklerinin, bu üretimin gerçekleşmesinde 

en önemli zorunluluğu ortaya çıkardığı görülmektedir. Ayrıca üretim alanının 

yaygınlığı ve ulaşım olanakları da sorunun çözümünü belirleyen diğer etkenlerdir 

(Sey ve Tapan, 1987).  

 

Afet sonrası konutlarında ağırlık kazanan ölçüt yapım süresidir. Geçici barınmanın 

söz konusu olmadığı durumlarda yapımın kısa sürede gerçekleşmesi için 

endüstrileşmiş sistemlere başvurulmaktadır. Afetzedelerin geçici barınaklara 

yerleştirildiği durumlarda ise geleneksel sistemler de uygulanabilmektedir.  

 

Afet sonrası konutlarının üretimi için izlenebilecek ve değişik düzeylerde kullanıcı 

katılımını içeren çözüm yolları şunlardır: 

 

 

1- Devlet veya yardım organizasyonu tarafından tüm konutun yaptırılarak 

kullanıcıya verilmesi: 

 

 

Devlet tarafından tüm konutun yaptırılarak bağış veya borçlandırma yoluyla 

afetzedeye devredilmesi en çok denenmiş olan yoldur. Bu konutların geleneksel 

yapım yöntemleriyle gerçekleştirilmesi uzun bir zaman gerektirmektedir. Böyle 

durumlarda halkın geçici barınaklara yerleştirilmiş olmaları zorunludur. (Sey ve 

Tapan, 1987) 

 

 

Endüstrileşmiş yapım yöntemleri her ne kadar daha kısa bir sürede gerçekleştirmeyi 

sağlıyorsa da, genellikle afetlerin büyük hasarlara neden olduğu ülkeler, geri bir 

konut endüstrisi ve teknolojisine sahip ülkeler olduğundan, bu gibi ülkelerde söz 

konusu sistemlerin hemen uygulanabilmeleri olanaksızdır.  
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2- Çekirdek konutun yaptırılması ve bunun zaman içinde gereksinimlere uygun 

olarak kullanıcı tarafından geliştirilmesi : 

 

Çekirdek konut, kaynakların sınırlı olduğu durumlarda başvurulan ve konutun tümü 

yerine bir kesimi veya bazı alt sistemlerin yapılarak kullanıcıya verildiği ve 

geliştirilmenin kullanıcıdan beklendiği çözüm yollarına verilen genel addır. (Sey ve 

Tapan, 1987) Konut sahipleri kendi olanakları dahilinde daha büyük konut inşa 

edebilirler, fakat depremden konutları zarar görmüş herkes için minimum strüktüre 

ihtiyaç vardır. Bu strüktür basit, düşük maliyetli, çerçeve sistemli veya yığma olarak 

inşa edilir ve bir süre sonra kullanıcıların istekleri doğrultusunda duvarları 

tamamlamaları beklenir. Çekirdek konut, kalıcı ve depreme dayanıklı olarak 

tasarlanır. (UNDRO, 1982)  

 

3- Eğitim ve malzeme yardımı ile halkın örgütlenmesi: 

 

Bu yaklaşımda amaç çok sayıda konut yapmak değil, kullanıcılara geleneksel beceri 

ve malzemeleri kullanarak kendi konutlarını doğru olarak yapmalarını öğretmektir. 

Bu yaklaşım 1976 yılında ilk defa Guatemala‟da uygulanmıştır. Deprem sonrası 

halkın barındırılmasında devlet hiçbir rol almamış, afet alanı çeşitli bölgelere 

ayrılmış ve çeşitli yardım kuruluşlarına bu bölgeler dağıtılmıştır. (Sey ve Tapan, 

1987)  

 

Bu yaklaşımda, yardım kuruluşları sadece malzeme sağlamakla kalmaz, aynı 

zamanda genişletilmiş bina yapım programı uygulayarak deprem zararlarının 

azaltılmasında yerel konut yapım sistemlerini öğretir. (UNDRO, 1982)  

 

4- Hızlandırılmış yeniden yapım (Kendi evini yapana yardım uygulaması): 

 

Bu yaklaşım uzun yıllardan beri ucuz konut yapımında tavsiye edilmiş ve birçok ülke 

tarafından uygulanmıştır. 1976 Guatemala depreminden sonra yardım kuruluşları 

farklı bir strateji belirleyerek, acil barınak veya geçici konut yerine normal konut 

yapımı için çalışmaya başlamışlardır. Bu yaklaşımla depremzedeler kendi acil 

barınma veya geçici konut gereksinimlerini karşılayacaklar, yardım kuruluşları ise 

hızlı yeniden yapım için insanları teşvik edeceklerdi. Buradaki amaç konutların 
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belirli standartlara uygun olarak yapılabilmesidir (UNDRO, 1982). Böyle bir 

çalışmanın yönetim yapısında toplulukla dışarıda çalışacak, planları uygulayacak, 

arazide organizasyonu sağlayacak yöneticilere gereksinim vardır.  

 

Depremin birdenbire oluşması nedeniyle bütün barınak stratejileri içinde en iyi 

çözüm hızlandırılmış yeniden yapımdır. İyileştirmeyi tamamen hızlandırır ve yerel 

kaynakların, malzemelerin, insanların en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. (UNDRO, 

1982)  

 

Diğer bir konu da, deprem sonrası, deprem alalarında bir kısım yapının, çeşitli 

nedenlerle çok az hasarla ya da hiç hasar görmeden kurtulabilmesi, bir kısmının 

köklü bir onarım gerektirecek kadar hasara uğraması, bir diğer kısmının ise, 

tamamen yeniden inşa edilmek durumunda kalmasıdır.  

 

Ancak, deprem sorunu olan gelişmiş ülkelerin, onarım çalışmaları ile fazla 

ilgilenemedikleri söylenebilir. Bunun nedeni ise, ekonomik durumlarının böyle bir 

çabayı gerektirmediğindendir. Kalkınma çabası içinde olan ve ekonomik güçlüklerin 

aşılmasında savurganlığın önlenmesinden katkı bekleyen Türkiye‟de de aynı yolun 

izlendiği görülmektedir. Oysa, özellikle deprem zararlarının yoğunlaştığı “kırsal 

konutlarda” sınırlı hasar görmüş yapıların terk edilmesi yerine, onarım maliyeti ve 

yeniden yapılma maliyeti ilişkisine göre yapı tiplerimize uygun, güvenilir ve 

ekonomik onarım sistemleri geliştirilebilinir. (Anıl,1979)  

 

5.2.3.2. Kalıcı Konut Örneği 

 

 Kocaeli-Arızlı YaĢama Saygı Projesi 

 

İ.T.Ü ve TÜSİAD’ın işbirliğiyle Kocaeli’nin Arızlı bölgesinde gerçekleştirilmesi düşünülen bu proje, 

her ailenin ihtiyaçları doğrultusunda seçebileceği beş tip konuttan oluşmaktadır. Konutların temel 

özellikleri tümünün çevre ile ilişkili açık alanlar içermeleri ve az katlı olmalarıdır. (İ.T.Ü ve 

TÜSİAD, 2000) 

 

Bu proje 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında Marmara bölgesindeki gereksinimleri 

(yaşam çevresi: konut mahalleleri ve sosyo-kültürel birimleri) karşılamak üzere 

İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi bünyesinde tasarlanmıştır. (Şekil 5.34)  
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Önerinin yerleşim kurgusunun herşeyden önce bir insan yerleşmesi olarak, insani 

ölçekte ve sürprizli olduğu, sıcak mekanlardan oluştuğu, ayrıca kullanıcılara 

“komünite ruhu” aşılayacak, komşuluk ilişkilerinin gelişmesini destekleyecek ve 

kullanıcının “çevreyi sahiplenmesini” sağlayacak karakterde olduğu belirtilmektedir.  

 

 
 

Şekil 5.34. Kocaeli-Arızlı  Kalıcı Konutları 

 

“Kurgu taşıdığı özellikler ile yöre insanının kültürüne ve yaşam alışkanlıklarına uyumludur ayrıca da 

standardı evrensel boyutlara taşıyıcı özellikler içermektedir. Kurguda yapılar dış mekanlar bir bütün 

olarak ele alınmıştır. Yapılar dış mekanları üçüncü boyuna tanımlayan unsurlardır. Genel, yarı-genel, 

yarı-özel, özel zonlardan oluşan mekansal hiyerarşi kurulmuştur. Kurguda “kullanıcı katılımı”na 

elverişli alanlar (konutlarda ve ortak alanlarda) bırakılarak kullanıcının çevreyi sahiplenmesi 

pekiştirilmesi düşünülmektedir.” (İ.T.Ü ve TÜSİAD, 2000) 

 

Öneri kurguda her konut biriminin “ağaç dikilecek” bir bahçesi olması nedeniyle 

yerleşim kurgusu aynı zamanda “yeşil üreten doku” karakterindedir. Kullanıcıya 

“ekolojik bilinç‟ aşılayacak bu özellik ortak alanlardaki dış mekan düzenlemelerinde 

sürmektedir, ayrıca rüzgar enerjisi, çöp atık, dönüşüm sistemleri ile “doğa dostu” bir 

yapılanmaya ulaşılmaktadır.  

 

Öneri kurgu uygulanacak bir çevre tasarımı olarak her türlü çevre değişkenine (doğal 

değerler, arazi verilen, arazi konturu, biçimi, v.b.) uyacak şekilde tasarlanmıştır. 

“Büyüme”, “gelişme”, “uyabilirlik”, “esneklik”, özellikleri taşımaktadır.  

 

Öneri “doku‟, her ailenin ihtiyaçları doğrultusunda seçebileceği beş tip konuttan 

oluşmaktadır. Konutların temel özellikleri tümünün de çevre ile (sokak, meydan) 

ilişkili teras (yarı özel) ve avlu (özel) açık alanları içermeleri ve az katlı (2+1 kat) 

olmalarıdır. Beş tip konut değişik şekillerde yan yana gelerek sürprizli, zengin, sıcak, 

bir yaşam çevresi oluşturmaktadır. (Şekil 5.35) 
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Şekil 5.35. Kocaeli Arızlı Kalıcı Konutlarının Planları 

 

Konutların az katlı olmasına karşın “doku‟nun sistematik bir doluluk/boşluk özelliği 

ile tasarlanması sonucu araziler son derece yoğun ve ekonomik (390 kişi/ha) olarak 

kullanılabilmektedir. Kurguda “yaya hareketi” esastır, araç hareketi servis ve otopark 

alanları yaya hareketini destekleyen unsurlar olarak çağdaş kentsel tasarım verilen 

doğrultusunda ele alınmıştır. (İ.T.Ü ve TÜSİAD, 2000) 

 

Konutlarda taşıyıcı sistem olarak seçilen 4m x 4m x 3m‟lik çelik grid sistem ve ön 

yapım döşeme, duvar ve bitmiş unsurları ile hem statik açıdan hafif ve güvenli hem 

de yapım açısından sistematik, pratik, hızlı ve ekonomik bir çözüme gidilmiştir. 

 
 
5.3. Eğitim Gereksinimi  

 

Dikkat edilirse, Türkiye felaketlerle çok sık karşı karşıya kalmaktadır. Burada 

dikkatleri çeken fiziki ortamda meydana gelen olumsuzluklardan daha çoğu, 

felaketin meydana geldiği yöre halkında oluşturduğu sosyo-kültürel ve psikolojik 

çöküntüdür. Tabi ki fiziki ve ekonomik kayıpların önemsiz değildir, ancak sosyo-

kültürel ve psikolojik hasar veya kayıpların giderilmesi çok daha uzun süreli 

olmaktadır.  

 

Bilindiği gibi deprem, her tür sosyo-kültürel hayatı etkilemiştir. Bunlar içinde en 

büyük olumsuzluğu, eğitim hizmetlerinin aldığı görülmüştür. Eğitim deprem 

olduktan sonra kesintiye uğramıştır. Bu arada bazı aileler çocuklarının eğitiminin 

olumsuz etkilenmemesi için göç etmeyi tercih etmiştir. Bazı aileler, çocuklarının afet 
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bölgesi dışında bulunan akraba veya tanıdıklarının yanına göndermişler, bazıları ise 

devletin sağladığı yatılı okul imkanlarından faydalanabilmesi için afet bölgesi 

dışındaki okullara göndermişlerdir. Bir kısmı ise, ısı yalıtımlı çadırlarda, 

konteynerlerde ve daha sonra da tamir edilen bir takım okullarda eğitime başlamıştır. 

Depremzede öğrencilerin eğitim mekanı problemine çare prefabrike veya konteyner 

okullar olmuştur. (Şekil 5.36) 

 

 
 

Şekil 5.36. Konteyner Okul (www.ntvmsnbc.com) 

 

T.T.B.‟nin raporunda çocuklara yönelik eğitim olanaklarının geçici yerleşim 

alanlarının % 51,5‟inde olduğu bulunmuştur. Yerleşim yerlerinin %41,2‟sinde kreş, 

%32,4‟ünde ilk öğretim okulu, % 20,6‟sında ana okulu, % 13,2‟sinde etüd olanakları, 

%4,4‟ünde ise diğer kategorisinde sınıflanan olanaklar olduğu belirlenmiştir. (T.T.B., 

2000)  

 

5.4. UlaĢım –HaberleĢme Ve Ortak Alan Gereksinimleri 

 

Tablo 5.9. Geçici Yerleşim Alanlarında Ortak Kullanılabilen Telefonun Olup 

Olmadığına Göre Dağılım (T.T.B., 2000) 

 

Ortak telefon Sayı Oran(%) 

Var 37 54,4 

Yok 31 45,6 

Toplam 68 100,0 
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Geçici yerleşim alanlarının % 54,4‟ünde ortak kullanılan bir telefon yoktur. (Tablo 

5.9) Bu durum, buralarda yaşayanların haberleşme açısından yerleşim yerinin 

uzağındaki telefonlara ya da cep telefonlarına bağımlı olduklarını akla getirmektedir. 

 

Tablo 5.10. Geçici Yerleşim Alanlarının İçindeki Yolların Özelliklerine Göre 

Dağılımı (T.T.B., 2000) 

 

Yol tipi Sayı Oran (%) 

Asfalt 49 72,1 

Mıcır 12 17,6 

Toprak 6 8,8 

Asfalt ve toprak yol birlikte 1 1,5 

Toplam 68 100,0 

 

Deprem bölgesindeki altı ildeki yerleşim alanlarının %72,1‟inde yolların asfaltlanmış 

olduğu saptanmıştır. Yolların % 26,4‟ünün henüz asfaltlanmamış olması yol 

güvenliği ve ulaşım kolaylığı açısından sorun oluşturmaktadır. (Tablo 5.10) 

 

Tablo 5.11. Geçici Yerleşim Alanlarında Toplu Ulaşımın Hangi Araçlarla 

Sağlandığına Göre Dağılım (T.T.B., 2000) 

 

Toplu ulaĢım aracı Sayı Oran (%) 

Otobüs 23 33,8 

Otobüs ve dolmuş 27 39,7 

Dolmuş 15 22,1 

Yok 3 4,4 

Toplam 68 100,0 

 

Geçici yerleşim alanlarının % 73,5‟inde belediye otobüsü ile ulaşım sağlanıyor 

olması, belediyenin toplu taşımacılık bölgede geçici konutlarda yaşayan insanların 

dörtte birinin yararlanamadığını göstermektedir (T.T.B., 2000). 
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Tablo 5.12. Geçici Yerleşim Alanlarından Şehir Merkezine Ulaşmak İçin Geçen 

Ortalama Süre (T.T.B., 2000) 

 

Ġller Sayı Ortalama Standart sapma 

Bolu 12 13,33 7,78 

Kocaeli 17 19,88 12,18 

Sakarya 22 20,55 11,19 

Yalova 3 20,00 ,00 

Düzce 9 13,33 7,91 

Gölcük 5 11,20 6,42 

Toplam 68 17,44 10,38 

 

Geçici yerleşim alanlarından şehir merkezine ulaşmak için geçen ortalama süre ise, 

17.4 dakikadır. (Tablo 5.13) Deprem bölgesindeki kentlerde bulunan geçici yerleşim 

alanlarının % 69,1‟inde orada yaşayanların yararlanabileceği ortak alanlar vardır. 

Ayrı ayrı ifade etmek gerekirse, yerleşim alanlarının %50,0‟sinde kahvehane, 

%44,1‟inde halk eğitimi merkezleri, % 42,6‟sında cami, %23,5‟inde spor alanları, % 

16,2‟sinde okuma salonları, %2,9‟unda internetten yararlanabilecekleri alanlar 

vardır(T.T.B., 2000). 

 

Geçici yerleşim alanlarında depremzede çocukların yararlanabileceği alanlar 

incelendiğinde ise, %57,4‟ünde bazı olanaklar olduğu görülmüştür. Bunlar arasında 

% 57,4‟ünde çocuk parkı, %7,4‟ünde yeşil alan, %4,4‟ünde diğer sınıfında yer alan 

olanaklar olduğu saptanmıştır. (T.T.B., 2000) 

 

Fakat çadır kentlerin çevresi çocuklar için çok sağlıksız olabilmektedir, ayrıca 

güvenlik sorunu da vardır. Depremzede çocukların kendilerine ait bir çocuk parkının 

olmaması ve çocukların oyun için çevredeki inşaatlara gitmesi de önemli bir 

sorundur. (Şekil 5.37) 

 

Parklarda; parktan yararlananlar için özel su içme yerleri ve çeşmeler yapılmalıdır. 

Sağlığa uygun olmayan kuyular kapatılmalı ya da etkin biçimde dezenfekte 

edilmelidir. Sağlıksız su kaynakları söz gelişi göller, havuzlar, kanallar, yüzme 

havuzları ve benzeri yapılara açık seçik ve dikkati çekecek biçimde içilemeyeceğini 

belirtir uyarılar asılmalıdır. Çukurlu hela tipi, parklar için uygun değildir. Atık ve 
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çöplerin yakın denetim altında tutulması, parkta sağlık için tehlikeli bir ortam 

yaratılmaması, sineklerin üremesine olanak verilmemesi için gerekli çaba 

harcanmalıdır. Parklarda hayvan atıklarının önemli bir enfeksiyon kaynağı 

olabileceği unutulmamalıdır (www.temel.saglik.gov.tr). 

 

 

Şekil 5.37. Çadırlarda Yaşam (www.ntvmsnbc.com) 

 

Parklarda bakımından sorumlu bir görevlisi olan uygun yapıda kolay temizlenebilir 

özellikte tuvalet bulunmalıdır. Parklarda kazaların önlenebilmesi açısından oyun 

elemanları dikkatle kontrol edilmeli, bakımı yapılmalıdır. Parkların ilaçlanması 

konusunda çok dikkatli olunmalıdır. 

 

5.5. ĠĢ Gereksinimleri 

 

Tablo 5.14. İş Durumuna Göre Dağılım (T.T.B., 2000) 

 

 

http://www.temel.saglik.gov.tr/cevresagligi/Guncel/yo.htm
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14 yaş ve üzeri nüfustan öğrenciler, ev hanımları ve emekliler çıkarıldığında, geçici 

konutlarda yaşayanlarda işsizlik oranı %30,1 olarak hesaplanmıştır. (Tablo 5.14) 

Zamanının çoğunu geçici yerleşim alanında geçiren ev kadınları, emekliler ve 

işsizler, 14 yaşından büyük nüfusun %62,35‟ini oluşturmaktadır ve yaşamlarında 

üretkenliğin getirdiği bir doyum ve bir uğraş olmaksızın kötü yaşam koşullarıyla yüz 

yüze bir şekilde günlerini geçirmektedirler. Bu bulgular ışığında, geçici yerleşim 

alanlarında yaşayan üretken çağdaki işsiz nüfus için, meslek kazandırma çabalarına 

hız vermek gerektiği düşünülebilir. 

 

SSK kayıtlarına göre 150.000 kişi işsiz kalmıştır ve iş kayıpları %23.5 oranındadır. 

Bölgede yapılan çalışmada, 14 yaş üzeri nüfusta işsizlik oranının %16 olduğu, 

işsizliğin Sakarya ilinde %22 ile en yüksek düzeyde görüldüğü belirlenmiştir. Ev 

kadınları, emekliler ve işsizler 14 yaş üzeri nüfusun %62‟sini oluşturmaktadır. 14 yaş 

ve üzeri nüfustan öğrenciler, ev hanımları ve emekliler çıkarıldığında, geçici 

konutlarda yaşayanlarda işsizlik oranı %30,1‟e çıkmaktadır. (T.T.B.,2000) Türkiye 

genelindeki işsizlik oranı, resmi rakamlara göre %7.3‟tür. (www.die.gov.tr) DİE 

araştırmasında kullanılan “işsiz” tanımının bu araştırmada kullanılandan daha kısıtlı 

olması, aradaki farkın bir kısmını açıklayabilse de, yine de bölgedeki işsizlik 

oranının oldukça yüksek olduğu söylenebilir. İşsizlik deprem sonrası kronikleşme 

döneminde, yardımların da azalması nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısına yol 

açmaktadır. Öte yandan daracık bir mekanda paylaşılan çaresizlik duygusu, 

beraberinde sosyal ve psikolojik sorunlar da getirmektedir. Bölgede yaşayan 

insanların çalışma sorunlarına ivedilikle bir çözüm getirilmelidir. Aksi takdirde daha 

ciddi, kalıcı sosyal sorunların oluşması kaçınılmazdır. 

 

 

Şekil 5.38. Depremzedeler Hurdadan Geçinmekteler (www.ntvmsnbc.com) 
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İşsizlik sorunu nedeni ile, birçok depremzede depremde yıkılan binaların molozlarını 

ailelerinin geçim kaynağı haline getirmiştir. Depremzedeler hurdaları toplayıp 

satarak acil ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmaktadırlar (Şekil 5.38).  

 

 

Şekil 5.39. Sokakta Çalışan Çocuklar (www.ntvmsnbc.com) 

 

İzmit‟te yapılan bir anket sonucuna göre: İzmit‟te, sokakta çalışan çocuk sayısının 

200 civarındadır. Tamamı ya okulu terk etmiş ya da hiç başlamamış olan 

çocuklardan, özellikle ilköğretim çağı grubuyla yapılan yüz yüze anket çalışmasında 

100 kişiye ulaşılmıştır. Çalışmaları genelde 16 ile 18 saat arasında değişen bu 

çocuklar, ayakkabı boyacılığı yapıp, kuruyemiş, mendil ve simit satmaktadır. (Şekil 

5.39) Bunların içinde, ailesinin zorlamasıyla çalışanların oranı sadece % 1‟dir. Kalan 

kısmı ise kendisi zorunluluk hissederek çalışmaktadır. Ayrıca, bu çocukların 

aileleriyle yapılan  görüşmelere göre  aileler, çocuklarının çalışmasını 

istememektedirler. Bu aileler, önemli oranda göç, deprem ve ekonomik kriz 

yüzünden işsiz kalmışlardır. Çalışan sayısı çok az olan bu ailelerin yüzde 40‟ı okuma 

yazma bilmemektedirler. Kalan kısım ise ilkokul mezunu ve gecekondu 

mahallesinde oturmaktadırlar. (Gümüş,G., www.ntvmsnbc.com) Yani deprem 

sonrası çocuklar kendilerini sorumlu hissederek sokaklarda çalışmaya başlamışlardır. 

Okul çağındaki çocukların bu yöne itilmesi Türkiye‟nin geleceği açısından çok 

tehlikelidir. 

 

T.T.B. çalışmasında, çalışmada görüşme yapılan kişilere algılanan gelir düzeyleri 

sorulmuştur. Geçici yerleşim yerlerinde yaşayanların % 60‟ı gelir düzeylerini düşük 
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olarak ifade etmişlerdir. (T.T.B., 2000) Gelir düzeyini orta olarak nitelendirenler ise 

bunu daha düşük gelirli kişilerle kendilerini kıyaslayarak, göreceli bir değerlendirme 

ile bildirmişlerdir. Geçici yerleşim yerlerinde yaşayan insanların geçim sıkıntısı 

içinde oldukları, işsiz kalıp yardımlara muhtaç duruma düştükleri, üretken bir 

yaşamın dışına itildikleri bir gerçektir. Bölgede yaşayan insanların, insan onuruna 

yakışacak biçimde üretken bir yaşamın içine kazandırılmaları kaçınılmazdır.  

 

5.6. Sağlık Gereksinimleri 

 

5.6.1. Fiziksel Sağlık Gereksinimleri 

 

Deprem sonrası ilk günlerde kurtarma ve ilkyardım çalışmaları, daha sonraki 

günlerde çevre sağlığı sorunları, bunu izleyen günlerde ise kronik hastalıkların 

tedavisi önem kazanmaktadır. Doğal afeti takiben sağlık hizmeti talebi ilk 24 saat 

içinde yoğundur. Zarar gören insanların çoğu ilk 3-5 gün içinde sağlık kuruluşlarına 

gelir. Daha sonra hasta başvuru sıklığı normale dönmeye başlar. 

(www.saglikvakfi.org.tr) 

 

Çöken binalardan kurtarılanların % 85-95'i ilk 24-48 saat içinde kurtarılır. Genel bir 

kural olarak, depremden bir hafta sonra cerrahi girişim gerektiren durumlar ve diğer 

sağlık talepleri normal sıklığına döner. Kazazede sayısı gözardı edildiğinde, 

yaralanmaların büyük çoğunluğu küçük kesikler ve eziklerdir. Çöken binalardan 

uzun süre yaralıların çıkarılamaması, ezilme ile sonuçlanan vaka sayısını 

artırmaktadır. Basit kırıklar daha küçük bir grubu oluşturur. Ciddi ve çok sayıda 

kırığı olan, cerrahi girişim gerektiren iç organ yaralanmaları olan ve yoğun bakim 

gerektiren vakalar ise, kazazedelerin çok küçük bir oranını oluşturur. Uzun süre 

enkaz altında susuz kalmış depremzedelerin böbrek fonksiyonlarını bozan faktörler 

ise, tedavi edilmelidir. (www.saglikvakfi.org.tr) 

 

Depremlerden ve diğer doğal afetlerden sonra cesetler içme suyu sistemi ile temas 

ettiğinde bulaşıcı hastalık riski doğururlar.  Esas olarak, hayatta kalanlar için su 

kalitesinin kontrolü ve hijyenik önlemler kolerayı kontrol etmek için önemlidir. 

 

Geçici yerleşim alanlarının %36.8‟inde çeşitli sağlık hizmet kurumları ve olanakları 

vardır. % 25,0‟inde sağlık ocağı, %5,9‟unda revir, % 5,9‟unda sağlık evi, ve % 

http://www.saglikvakfi.org.tr/depremsaglik.htm
http://www.saglikvakfi.org.tr/depremsaglik.htm
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4,4‟ünde Türkiye Aile Planlaması Vakfı kliniği, psikolojik danışma merkezleri gibi 

sağlık hizmeti alınabilen kurumlar vardır. Araştırma kapsamındaki geçici yerleşim 

alanlarının hiç birinde dispanser, AÇSAP merkezi, özel doktor muayenehanesi ve 

eczane yoktur. (T.T.B., 2000) 

 

5.6.2. Ruhsal (Psikolojik) Sağlık Gereksinimleri 

 

Deprem afetinde bireylerin birçoğu 45 saniye süren şiddetli sarsıntıda her an binanın 

başlarına çökeceği, kurtulamayacağı duygusunu yaşamış, bu doğal afete karşı 

''çaresizliğini'' hissetmiştir. Bu durumun bireyde yarattığı etki, pek çok faktörün 

rolüyle değişik derece ve görünümlerde ortaya çıkabilmektedir. 

 

Bu bağlamda depremi izleyen günlerde ilk şokun etkisi atlatıldıktan sonra insanlarda 

görülen ''imara uygun olmayan zemin, çürük malzeme, hatalı müteahhit...'' ve diğer 

faktörlere yönelik öfke ve kızgınlıklar bu afetin olası sonuçlarını (hiç değilse 

gelecekte) denetlemeye yönelik sağlıklı tepkilerdir. Kuşkusuz bu tepkiler olumsuz 

duyguları; ''deprem'' gibi denetleyemeyeceği bir durum yerine ''sorumlu olan kişiler'' 

gibi denetleyebileceği bir duruma yöneltmenin sonucudur. Ve bu bir bakıma 

kayıpları bir ölçüde de telafi edebilme ve yaşadığı olumsuzlukları unutabilme 

çabasıdır.  

 
 

Şekil 5.40. Deprem Şehidi 

 

Yağmur altında su alan çadırlarda fiziksel gereksinimlerini karşılamaya çalışarak 

yaşama mücadelesi veren depremzedeler, psikolojik açıdan da başa çıkmaları 

gereken önemli sorunlarla karşı karşıyadır. Depremde yitirdikleri yakınlarının acısı, 

ölenler için bir şey yapamamanın yarattığı suçluluk duygusu, vicdan azabı, depremin 

yarattığı şok, koruma-güven duygusunun kaybı, tekrar deprem olacağı beklentisi, 

belirsizliğin yarattığı gerginlik, gelecek kaygısı, yaşam planlarının alt-üst olması, 

yeni koşullara uyum güçlüğü gibi psikolojik sorunlar yaşamaktadırlar. (Şekil 5.40) 
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17 Ağustos ve 12 Kasım depremlerinde can ve mal kaybına uğrayan, o korkunç 

sarsıntıları, yıkılışları, yitişleri yaşayan insanların belki yeniden evleri barkları, işleri 

olacaktır, ancak ruhsal durumlarındaki sıkıntıların giderilmesi, en azından 

hafiflemesi hiç de öyle kolay olmayacaktır.  

 

Psikoloji bağlamında incelediğimizde 17 Ağustos depremi sonrası depremzedelere 

götürülen psikolojik destek hizmetleri deprem sonrası ilk yardım ve geçici iskan 

dönemlerini kapsamamaktadır. Bu dönemde depremzedeler olanların şoku 

içerisindedirler. Korku, kaygı, suçluluk, öfke, gerginlik ve umutsuzluk bu dönemin 

en belirgin duygularıdır. Depremzedeler yapmaları gerekenleri yapmadıklarını 

düşünerek kendilerini suçlayabilirler. Normal yaşam düzeninin bozulması ile birlikte 

sinirlilik, artçı depremlerin yarattığı kaygı ve güvensizlik duygularını yaşarlar. 

Davranışsal olarak depremzedelerde aşırı bir uyarılma durumu, uyku sorunları, 

iştahta değişiklikler, konuşma bozuklukları, alkol ve ilaç kullanımında artış, belli 

uyaranlardan kaçınma gibi davranışlar gözlenir. (www.psikolog.org.tr) Bilişsel 

olarak bellek ve dikkat ile ilgili sorunlar, afet ile ilgili yinelenen düşünceler ve 

hayaller gibi sorunlar gözlenir. Deprem sonrası bölgede verilen psikolojik destek 

çalışmaları, bu duyguların ifade edilip paylaşılması ve bunların “Olağanüstü bir 

duruma verilen olağan tepkiler” olduklarının vurgulanması temeline oturur. Bu 

duyguların ve davranışların neler oldukları ve bunlarla nasıl başa çıkılabileceği 

yolunda Türk Psikologlar Derneği tarafından hazırlanan kitapçık bu anlamda çok 

önemli bir işleve sahiptir. Normalleştirme ancak bu tür bilgilerin verilmesi ve 

paylaşım ile sağlanabilir. Bu bilgiler depremzedeler dışında onlara hizmet 

götürenlere de verilmelidir. Bölgede hizmet verenlerin, depremzedelerin bu 

sorunlarını bilmeleri, iletişim sorunlarını ve çatışmalarını azaltacaktır.  

 

Deprem sonrası halkın mümkün olduğunca kısa bir sürede normal yaşantılarına 

döndürülebilmeleri ve yardım edilmesi gereken çaresiz depremzede konumundan 

çıkarılarak onlara da yapılan günlük işlerde etkin rol verilmesi çok önemlidir. 

Örneğin, çadır kentlerde yemeklerin, o çadır kentte yaşayan kadınlar tarafından 

pişirilmesi gibi. 

 

Depremin depremzedelerde psikolojik etkileri şunlardır; deprem olayının çeşitli 

yollarla tekrardan yaşanması (elde olmadan tekrarlanan anılar, düşünceler, hayaller 
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ve rüyalar; deprem sanki yeniden oluyormuş gibi hissetme veya davranma; depremi 

hatırlatan olay veya durumlarla karşılaşınca duyulan yoğun psikolojik sıkıntı), 

depreme eşlik etmiş olan çeşitli uyaranlardan sürekli kaçınma (deprem hakkında 

konuşmaktan kaçınma, deprem ile ilgili görünen etkinliklerden kaçınma gibi), genel 

tepki düzeyinde azalma (insanlardan uzaklaşma, ilgi kaybı, duygulanımda kısıtlılık 

gibi) ve aşırı uyarılmışlık belirtileri (uykuya dalmada veya uykuyu sürdürmede 

güçlük, öfke ve sinirlilik, dikkati toplayamama, aşırı hareketlilik gibi). (Rubonis ve 

Bickman, 1991) 

  

Deprem sonrası psikolojik destek verecek psikologların eğitimi ve sertifikalı deprem 

ve hatta afet psikoloğu kavramının Türkiye‟de yerleştirilmesi, bundan sonraki afetler 

için yapılabilecek önemli bir hazırlık olarak belirmektedir. 17 Ağustos depremi 

sonrası psikologların sahada kazandıkları deneyimler ve alana doğan yoğun ilgi bu 

konunun ivedilikle ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır. 

 

Uzun vadede halk katılımını sağlayabilmek için korku ve kaygının belirli bir düzeyde 

kalabilmesini sağlamak, bunun için ise medyanın bu konuyu gündemde tutması ve 

çeşitli halk bilinçlendirme programlarının sürekliliğinin sağlanması gerekmektedir. 

Kontrol duygusunun geliştirilmesinin bir yolu depremlere hazırlık konusunda 

verilecek eğitim programlarıdır. Deprem öncesi, deprem sırasında ve sonrasında 

yapılması gerekenler katılımcı yetişkin eğitimi ilkeleri kullanılarak geliştirilecek 

eğitim modelleri ile yaygınlaştırılmalıdır. 

 

Depremlere hazırlıklı olabilmek için birey ve aile düzeyinden başlayarak, yerel ve 

merkezi düzeyde ve hatta uluslararası düzeyde yapılması gerekenler bulunmaktadır. 

Depremler doğa olaylarıdır. Ancak, depremlerin afete dönüşmelerinde mevcut 

toplumsal ve fiziksel yapılar rol oynamaktadır. Dolayısıyla, ancak farklı alanlar ve 

bilim dallarından katılım ile Türkiye‟nin afetlere hazırlıklı olabilmesi ve zararları en 

aza indirebilmesi mümkündür. Deprem sonrası aşamada klinik psikologlar başta 

olmak üzere psikologlara önemli görevler düştüğü açıktır. Ancak, uzun vadede 

sosyal psikoloji başta olmak üzere, psikolojinin depremlere hazırlıklı olma ve zarar 

azaltma konularında tutum ve davranış değişikliğine yönelik önemli katkıları olabilir. 
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5.6.2.1. Çocuk ve Deprem 

 

“Sabah saat 7:00.. Emirdağ (Adapazarı) Çadırkenti ayak sesleriyle uyanıyor. Çadırkentli çocuklar 

sabah talimi yapan askerlerin peşine takılmış, onlarla beraber türküler söyleyerek koşuyorlar. Kimisi 

deprem korkusuyla tüm gece uykusuz kalmış; kimisi yatağını ıslatmış olmanın sıkıntısını gözlerinde 

taşıyor; kimi ayağına büyük gelen plastik terliklerle zar zor koşuyor; kimiyse yardım dağıtımında 

verilen yeni giysilerinden pek memnun… İşte gün böyle başlıyor Emirdağ’da çocuklar için... 

 

Çadırların arasına dağılıyorlar sonra ve çadırkentin barındırdığı hüznü biraz olsun gizleyen çocuk 

oyunları başlayıveriyor birden. Oyunları içinde yaşıyorlar korkularını; oyunları içinde acılarını 

paylaşıyorlar birbirleriyle ve oyunları sırasında, tükenmez hayal güçlerini kullanarak, başetmeyi 

öğrenip, umudu yakalıyorlar. Resimlerinde sağlam evler çiziyorlar kendilerine, rengarenk çiçeklerle 

süslüyorlar bahçelerini ve en önemlisi güneş eksik olmuyor hiçbir zaman… 

Geceleri sis iniyor çadırkentin üzerine; sokak lambalarının ışıkları iyice silikleşiyor. Sıra sıra dizilmiş 

çadırlar içinde çocuklar, evlerindeki huzuru bulmayı umarak annelerine sokulup uyumaya 

çalışıyorlar. En ufak bir tıkırtı ile ürperiyorlar; artık geceyi hiç mi hiç sevmiyorlar…”  

(Gökler, 1999) 

 

İnsanın yuvası fiziksel bir yapı, yemek yenen ve uyunan bir yer ve bir mülkiyetten 

daha fazladır. Yuva, ayrıca hepimiz için özgün olan ve herhangi bir yerde herhangi 

bir zamanda bir kokuyla, bir sesle veya sevdiğimiz birisinin bir bakışıyla aklımıza 

geliveren bir duygular bileşimidir. Yuvamız duygusal yaşantımızın merkezindedir. 

Yuva, güvenlik, sıcak kucaklamalar, tatlı gülüşler, kahkahalar demektir. Aile 

bireylerine ait olma hissi verir. Orada aile ve ailenin sırları vardır, insan kendini 

yalnız hissetmeden tek başına olabilir, bağırabilir, ağlayabilir, dünya tehlikeli bir yer 

olduğunda oraya sığınabilir. Çocuklar orada büyür, nasıl yardım edebileceklerini 

öğrenir. İnsan yuvasında şu anın zevkini çıkarır ve geleceğin hayalini kurar, orası 

insanın istediği kişi olabildiği ve hayal kurmakta özgür olduğu yerdir. (Erol ve Öner, 

2000). 

 

Ev, çocuğun “fiziksel dünya toplumsallaşması” nın başladığı yerdir. Bu toplumsal-

laşmanın kökleri de “.. bireysel deneyimler ve çocuğun yaşamında etkili olan yetiş-

kinlerin davranışlarından kaynaklanan öğrenmededir”. (Bilgin, 1991) 0 halde 

rahatlıkla denebilir ki, yaşamda ev, ben kimliğinin gelişimine ilişkin psikolojik 

sürecin bir parçası ve yer kimliği tohumlarının ekildiği ilk mekandır. Bu anlamda 

mekan, fiziksel çevre özellikleri kadar sosyal süreçleri ve rolleri de içermektedir. 

(Danışoğlu, 1996) 
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Her çocuğun yuvasıyla ilgili değerlendirmesi farklıdır. Bir bebek için yuva annesinin 

kolları ve onun verebileceği sıcaklık, destek ve güvenlik demektir. Kendi başına 

hareket etmeye başlayan bir bebek için anne, yuvanın merkezi haline gelir. Ufak 

araştırıcı etrafını öğrenmeye çalışırken sık sık anneye dönmeye gereksinimi duyar. 

Konuşmaya başlayan çocuk, evdeki diğer bireylerden dünyayı öğrenir ve evin 

fiziksel ortamının önemini de anlamaya başlar. Yirmi ay civarında bir bebek bile bir 

„ev‟ ile „yuva‟nın farkını anlayabilir. (Erol ve Öner, 2000) 

 

İnsanın yuvasının kaybı bir binanın veya malın kaybından çok daha ileridir. Bu, 

alışkanlıklardan ve çevreden kopma anlamına gelir. Deprem dolayısıyla birçok aile 

geçici barınaklarda kalmak zorunda bulunmaktadır. Ufak bebeklerin gelişimi için 

annenin sağlıklı olması ve bebeklerin ihtiyaçlarının karşılanması durumunda bu 

barınaklar önceki evlerinden çok farklı değildir. Her durumda en önemli belirleyici 

annenin psikolojik durumudur. Ancak daha büyük çocuklar için alıştıkları ortamdan 

koparılmak başlı başına bir stres kaynağıdır. Buna, çocukların çevrelerinin önemli bir 

parçası olan arkadaşlarının, oyun alanlarının, tanıdıkları ve sevdikleri yerlerin kaybı 

da eklenirse, günlük alışkanlıklardan ne kadar uzaklaşıldığı daha açık anlaşılacaktır.  

 

Deprem bölgesinde yaşayan ve baştan beri kurtarma çalışmalarında yer alan 18 

yaşındaki bir izci, „bana koyan doğup büyüdüğüm yerin yok olması, halkımın yok 

olması, bir kısmının göç etmesi ve diğerlerinin ölmesi, peki ben şimdi kimin için 

çalışıyorum‟ tarzındaki isyanı ile duygusunu dile getirmiştir. (Erol ve Öner, 2000) Bu 

yüzden, bu ailelerin bir an önce yuva olarak kabul edebilecekleri yerleşim 

birimlerine yerleştirilmeleri çok önemlidir  

 

“Bir felaket... Eşittir deprem. İşte bizim yaşadığımız şey. Bizi bu hallere düşüren şey. Ama olsun yine 

de isyan etmiyorum. Ve hiçbirşey de istemiyorum. Çünkü ailemle birlikteyim. Daha ne isteyebilirim ki. 

İstemek... Artık isteyeceğim pek birşey kalmadı zaten. Ailemle birlikte olmak. Depremin yaralarını 

sarıp, bu olayı unutmak ve de bir evde ailemle birlikte huzurlu bir şekilde yaşamak. Şu anda ben 

ailemle birlikteyim. Annem de, babam da yanımda. Ama aileleri yanlarında olmayanlar da var. O 

“mezar”dan kurtulup, annesinin, babasının mezarına gidenler var. Bunları duydukça, gazetelerde 

okuyunca yüreğim yanıyor. Eminim herkesin de yüreği yanıyordur. Çünkü üzülmemek elde değil. Bu 

deprem herkesin hayatını altüst etti. Belki deprem olmadan önce, çoğu kişinin bir sürü hayalleri 

vardı. Benim de. Ben bir örneğim bu duruma. Benim de bir hayalim vardı. Bilgisayarımın olması. 

Annemler bana 1999-2000 eğitim öğretim yılına başladığım zaman bilgisayar alacaklardı. Bu 

hayalim de suya düştü. Kimbilir belki benim de bir gün bilgisayarım olur. O zaman işte o zaman 

herhalde dünyanın en mutlu çocuğu ben olurdum sanırım. İşte bizim ve çoğu insanın hüzünlü ya da 
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pek hüzünlü olmayan hikayesi. Hıh... Unutmadan yeni adresimi vereyim: Adapazarı Emirdağ 

Çadırkent 1. mahalle 3. sıra 15. çadır. Belki de geçici adresimdir. Ben yine de buradan sonra 

gidebileceğim adresimi yazayım. Yahyalar Mah. Manav Sok. No:8 Adapazarı (eski).”  

(Baltürk, 1999) 

 

Depremzede çocuklar, yaşamaya çalıştıkları mekanların geçici olduğunu 

düşünmektedirler. Tek umutları aileleri ile (tabii eğer yaşıyorlarsa) kaybettikleri 

sıcak yuvalarına geri dönebilmektir. (Şekil 5.41) 

 

Araştırmalar doğal felaketlerden en çok yara alan grupların çocuklar, gençler ve 

yaşlılar olduğunu göstermektedir. Ancak anne ve babalarından, arkadaşlarından, 

öğretmenlerinden ve diğer aile üyelerinden yakın ilgi ve destek gören çocukların 

doğal afetin sonuçlarından daha az etkilendiklerini, daha kolay ve çabuk başa 

çıktıklarını iyi bilinmektedir. 

 

Çocuklar da yetişkinler gibi deprem felaketinden korkarlar. Ne var ki depremi, biz 

yetişkinler gibi kontrolümüz dışında olan doğal bir olay olarak anlamakta güçlük 

çekerler. Üstelik çocuklar, kendilerini koruyan ve tamamen güven duydukları 

yetişkinlerin bu olay karşısında çaresiz kalmasından endişe duyarlar. Okul öncesi 

dönemdeki çocuklar bu felaketin, anne-babasının onaylamadığı bir düşüncesi ya da 

davranışı nedeniyle başlarına geldiğini sanırlar. Okul çağındaki çocuklar ise doğal 

olayları anlayabilirler. Ancak, böylesine büyük bir felaketi daha önce yaptıkları kötü 

bir davranıştan dolayı kendilerine verilen bir ceza olarak algılayabilirler. Ergenlerin 

depremi algılayışı ise yetişkinlerinkine oldukça benzerdir. Ancak bu felaketin kendi 

başlarına gelmiş olmasından öfke duyabilirler. 

 

 
 

Şekil 5.41. Halıdere Çadır kentlindeki bir çocuğun çizdiği resim 

(www.psikolog.org.tr) 



 113 

Toplum bir aile için farklı bir yuva görevini görebilmektedir. Komşular, geniş aile, 

arkadaş grubu, yuvanın hissettirdiği güvenlik, destek ve sevgi duygularını 

verebilmektedir. Toplumsal yuvamızda değerliyizdir, saygı görürüz ve bazen 

korunuruz. Çoğu mutlu anlarımızı onlarla paylaşırız. Davranışlarımızın birçoğu 

toplumun belirlediği ortak paydalar çevresinde oluşmaktadır. „Toplum yuvamız‟ 

yeteri kadar güçlüyse, bizi ufak veya büyük krizlerimizde korur. Toplumun desteği, 

aile ve çocuğu çok etkiler. Eğer karmaşa hakim olursa bireylerin kaygısı artar ve 

çocukların kendini güvende hissetmesi güçleşir. Bu yüzden, bu bölgelerdeki 

toplumsal desteğin azalmadan sürmesine özen gösterilmelidir. 

 

Gençlerin deprem felaketini atlatabilmelerinde, arkadaş bağlarını tekrar kurmaları 

önemlidir. Bu bağların kurulması için yetişkinlerin gençleri desteklemesi gerekebilir. 

Sosyal etkinliklere katılmaları için onları cesaretlendirilmesi; spor yapabilmeleri için 

gönüllü kuruluşlardan yardım istenilmesi gerekir. Hiçbir şey yapamıyorsa yürüyüşler 

yapmasının sağlanması gerekir. Ayrıca normale dönme çalışmalarında gençlerin de 

katkısını almak onların kendine olan güvenlerini artırabilir, gençlerin el ele vererek 

birlikte çalışması ise birliktelik duygusunun gelişmesi için önemlidir. Başkalarına 

yardım etmek pek çok gencin kendini daha güçlü hissetmesini sağlayacaktır. 

 

5.6.2.2. YaĢlı ve Deprem 

 

“Ferizli’nin dışında, bir tepenin yamacında kurulmuş bir prefabrik yerleşim yeri. Diğerlerinde olduğu 

gibi sokaklar mıcır kaplı, evler nohut oda, bakla sofa dedikleri cinsten. Kimi evlerin girişine bir 

sundurma yapılmış, yağmuru, güneşi engelleyen. Yamacın en tepesindeki sırada, köşe başında bir 

evdi onlarınki.  

Ağaçların ince dallarından yapılmış bir çitle çevrilmiş, ufacık bir bahçesi vardı. Dağın eteğindeki 

kıraç toprakta bahçe yapabilmek için toprak taşımışlardı kim bilir nereden? Sundurmanın altında bir 

tahta kerevet, bahçeye bakan. Beni oraya buyur ettiler. Güler yüzlü, aydınlık bakışlı iki yaşlı insan, iki 

işçi emeklisi... 

Depremde evleri yıkılmıştı, kim bilir ne zaman, nerede bir evleri olacaktı yeniden? Burası, bu otuz beş 

metrekarelik barınak onların mekanı olmuştu bir buçuk yıldır. Kışın soğuğa, yazın sıcağa, yıl boyunca 

ıssızlığa, kimsesizliğe yenik düşmeden, yaşama sahip çıkmışlardı. Bu iki yaşlı insan, ama asla ihtiyar 

değil, burada, bu yamacın eteklerinde bir dünya kurmuşlardı kendilerine. Toprağı taşıyıp, çitle 

çevirip, nane, maydanoz, fasulye, soğan, kabak ekmişlerdi, domates ve biber bir de...  

Ortancalar çiçek açmıştı, kocaman, teneke içinde gül fidanları, bir kenarda hanımeli... Henüz kendine 

bile gölge vermeyen selvi, gencecik bir delikanlı gibi yaşam dolu bir minicik çınar... Yeni kaynamış 
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bir bardak sütü içirdiler zorla, sırtımı okşayarak, tenekedeki gülü almadığım için gücenmemeleri 

zaman aldı... 

Geçmişi olmayan bir yamaçta, geçmişlerini aynı sokakta geçirmemiş, acılı ortak paydaları dışında 

hiçbir ortak anıları olmayan, ilk kez burada komşuluk etmeye başlamış insanların içindeki yalnızlığı 

üretmeden, yaşamın yıllarla sınırlı olduğunu bilerek, ama hızla geçen zamanı umursamadan, bugünü 

geleceğe ertelemeyen, burada kendilerine bir yaşam kuran, bugünlerini kuran bu iki yaşlı insan, hiç 

fark etmeden sevgiye ve hayata dair bir ders verdiler. Yetmişine merdiven dayamışken çınar dikmeye, 

başkalarına dağıtmak için fasulye yetiştirmeye, mülkiyet duygusundan öte yaşamı ve doğayı 

dönüştürmeye dair bir felsefe dersi...” 

(www.ttb.org.tr) 

  

Yaşlı ile konutu arasında hem fiziki hem de duygusal bir ilişki bulunmaktadır. 

Anneannem evine şöyle der; “evim evim güzel evim”. Yan dairede yaşamasına 

karşın kendi evinden vazgeçmez ve evi oldukça büyük olmasına rağmen kendi 

temizler. Çünkü orası onun yuvasıdır. Pek çok yaşlı için evi geçmişi ile 

özdeşleşmekte hatta anıları ile bağlı olduğu bu eski evinden çıkarıldığında, yani 

mekan değişikliğinde yaşlılar ölmektedirler. 

 

Psiko-sosyal gereksinmelerin, yaşlılar için konfor gereksinmesinden daha önemli 

olduğu ileri sürülebilir. Türkiye‟de yaşlılar, fiziksel ve sosyal açıdan çok elverişli 

olmasa da alıştıkları çevreleri her koşulda tercih eder, yeni deneyimlere gitmek 

istemezler. Uzun bir ömrü, miras yoluyla devraldıkları geleneksel evlerde geçiren 

bazı yaşlıların, kat çıkmada büyük güçlük çekmelerine karşın dubleks evlerini terk 

etmemekte diretmelerine Türkiye‟de de rastlanmaktadır. Ama bu örneklerden fiziksel 

ve sosyal çevreye bağlanma duygusunun mu ağır bastığını, yoksa ekonomik koşulları 

da kötü olan bu deneklerin başka seçenekleri mi olmadığını kestirmek olanaklı 

değildir. Deprem sonrası yıkım en fazla yaşlıları etkilemektedir. Bulundukları 

çevreden, topraklarından vazgeçmek istemeyen yaşlılar ileriki dönemlerde 

tasarlanacak kalıcı konutların yine aynı coğrafi bölgede olmasını istemektedirler. 

 

Diğer yandan yaşlıların geçmişleri ile bağlarını simgeleyen eşyaları da çoktur. 

Yaşlıların çok özenle kullandığı bu eşyalar onların belleklerini dingin tutar ve 

yaşamla başa çıkmada gösterdikleri performansı artırır. Bu paradoksal durum yaşlılar 

için rasyonel konut tasarımları gerektirir.  
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Deprem sonrasında, yaşlılar daha önce yaşadıkları evlerinden ve çevrelerinden 

koptukları için yaşama isteklerini kaybetmektedirler. Amaç, “yaşlılara sadece konut 

değil, her türlü yardımı ve desteği sağlayarak onlara mümkün olduğu kadar toplum 

içinde, sosyal ve fiziksel çevrelerinde tutacak bağımsız bir yaşantı sürmelerini 

sağlamak” olmalıdır.  

 

5.6.2.3. Depremzede Özürlüler 

 

Artan iş, trafik ve spor kazaları, savaşlar,depremler, çeşitli yaralanmalar ve 

hastalıklar sonucu dünyada sakat kalan insan sayısı çoğalmaktadır. (Sürmen, 1996) 

Birleşmiş milletlerin raporlarına göre dünya nüfusunun %10‟unun sakat olabileceği 

varsayımından yola çıkarsak dünyada 500 milyonun üzerinde sakat yaşamaktadır. 

(Gündüz, 1996) 

 

Özürlü için evin anlamı farklı şekillerdedir. Bunlar aşağıda görüldüğü gibidir;  

1) Ev, özürlü için rehabilitasyon merkezidir:  

2) Ev, kendine güvenin kurulduğu ortamdır: Zaman içinde evde belirli bir hareket 

düzeni kurulur. Belirli bir ergonomi oluşur. Eşyalar belirli yerlerde kolay 

ulaşılabilirler.  

3) Ev özürlü için okulun yarısı veya tamamıdır: (Sürmen, 1996)  

 

Özürlülerin bu mimari koşullarla okula gitmesi çok zordur. Bu yüzden de evinde 

eğitimini tamamlamak yoluna gitmektedir. Bilgisayar ortamı bunu sağlamasında 

oldukça çok imkan sağlamaktadır.  

 

İşte gerek afetten önce, gerekse afet sonrası özürlü olan insan için yitirilen evin 

anlamı çok büyüktür. Çünkü ev özürlünün herşeyidir, dünyasıdır. Zaten Türkiye‟deki 

mimari koşullardan dolayı evlerinde tecrit hayatı yaşamak zorunda kalan özürlüler, 

deprem sonrası bir de tüm dünyaları haline gelen evlerini yitirmişlerdir. Bu onlar için 

psikolojik bir yıkıma neden olmaktadır.  

 

5.7. Bölüm Sonucu 

 

Afet sonrası pek çok gereksinim ortaya çıkmıştır. Bu gereksinimler; acil 

gereksinimler, barınma gereksinimleri, eğitim gereksinimleri, ulaşım-haberleşme ve 

ortak yaşama alanı gereksinimleri, iş gereksinimleri, sağlık gereksinimleri, psikolojik 
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gereksinimler  olarak sınıflandırılabilir. Bunların en önemlilerinden biri de barınma 

gereksinimidir ve afet sonrası barınma sorunu afet sonrası yaşanan süreçler bağlı 

olarak üç aşamada ele alınmalıdır. Bunlar; acil barınma, geçici barınma, uzun süreli 

barınmadır. 

 

Afeti izleyen en kısa süre içinde açıkta kalanların barındırılmaları acil barınma 

kavramı içinde ele alınmalıdır. Afetin meydana gelmesinden sonraki 24 saatlik 

sürede yapılan barınak çalışmalarını kapsar. İhtiyacın fazla olduğu durumlarda, acil 

barınma sorunu çadır veya şişme türden hafif tip barınaklarla çözümlenebilir.   

 

Geçici barınma, acil barınaklardan sonra, afet nedeniyle yıkılmış konutların yerine 

yenilerinin yapılması ve az hasarlı konutların iyileştirilmesi, oturulabilecek hale 

getirilmesi ile sağlıklı sosyal bir yapının tekrar oluşturulmasına kadar geçen süreyi 

kapsar. Geçici barınak normal yaşam koşullarının olabildiğince sağlanmaya 

çalışıldığı geçici bir çözümdür.   

 

Son olarak da, uzun süreli barınmayı sağlamak amacı ile kalıcı konutlar kurularak 

hayat her bakımdan normale dönmelidir. Kalıcı konutlar, afet sonrasında konutları 

yıkılan ya da ağır hasara uğrayan insanlara eski konutlarının yerine, aynı yerde ya da 

başka yerde yeniden inşa edilen konutlardır.  

 

Mevcut acil barınak sistemleri düşünüldüğünde en uygun çözümlerin çadır, şişme 

strüktürler, katlanmış sistemler olduğu görülmektedir. Çok sayıda evsiz kalan insan 

için en kullanışlı acil barınma şekli çadırlardır. Çadırlar kolayca depolanabilir, 

nakledilebilir, çabuk kurulabilir ve uygun iklimlerde çeşitli durumlara karşı koruma 

sağlar. 

 

Acil barınaklarının sağlanmasından sonra geçici barındırma söz konusu olmaktadır. 

Bu aşama, kalıcı konutların tamamlanmasına kadar sürmektedir. Dolayısıyla süresi, 

kalıcı konutların bitirilmesine bağlı olduğundan saptanamamaktadır. İlk yardım 

barınağı, afeti izleyen ilk 48 saat içinde, geçici barınaklar ise ilk 10 gün içinde 

kurulmasını öngörmektedir. Geçici barınakların yapımını haklı gösterecek başlıca 

etken, hızla kurulabilmesidir. Ancak bu sürenin çok uzadığı takdirde ağırlığın kalıcı 

konutlara verilmesi ve geçici barınaktan vazgeçilmesi doğru kabul edilmektedir. 

Ancak kalıcı konutların yapılmasının uzun sürmesi nedeni ile geçici konutlar 

kullanıcı gereksinimleri düşünülerek tasarlanmalıdır.  
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Bilindiği gibi deprem, her tür sosyo-kültürel hayatı etkilemiştir. Bunlar içinde en 

büyük olumsuzluğu, eğitim hizmetlerinin aldığı görülmüştür. Eğitim deprem 

olduktan sonra kesintiye uğramıştır. Ayrıca, işsizlik deprem sonrası kronikleşme 

döneminde, yardımların da azalması nedeniyle ciddi bir geçim sıkıntısına yol 

açmaktadır. Öte yandan daracık bir mekanda paylaşılan çaresizlik duygusu, 

beraberinde sosyal ve psikolojik sorunlar da getirmektedir. Bölgede yaşayan 

insanların çalışma sorunlarına ivedilikle bir çözüm getirilmelidir. Aksi takdirde daha 

ciddi, kalıcı sosyal sorunların oluşması kaçınılmazdır. 
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6. AFET KONUTLARI  ĠLE ĠLGĠLĠ ÖNERĠLER 

 

6.1. Farklı Tasarımcıların Önerileri 

 

Bazı tasarımcılar tarafından ortaya konulan hareketli, sökülüp takılabilen, kolay 

kurulabilen sistemler, afetzedelerin barınma gereksinimini karşılamak için de 

önerilebilir.  

 

 Chiara Cantono’nun Katlanabilir Konutu 

 

 
 

Şekil 6.1. Chiara Cantono‟nun Tasarımı (Choochucy ve Mirti, 2000) 

 

Katlama Mimari (Folding Architecture) en az alanda en çok faydanın sağlanmasına 

örnek oluşturabilir. Japonya‟da 1998 itibariyle 126 milyon insan yaşamaktadır. Kişi 

başına düşen arazi miktarının az olması Japonları daha rasyonel ve daha kompakt 

çözümlere itmiştir. Minimum mekanlara maksimum işlev yüklemişlerdir. Japonlar 

kağıt katlama sanatı olan origamiyi bulmuşlardır ve bu onlarının mimari anlayışlarını 

da etkilemiştir. (Choochucy ve Mirti, 2000) Katlamaya dayalı bir mimari anlayışları 

vardır. İşte, Japonların bu anlayışları geçici konutlara uygulanarak konut içindeki dar 

mekanlar daha işlevsel hale getirilebilir. 

 

Chiara Cantono‟nun katlanabilir konut tasarımı Katlama Mimari içinde yer alan bir 

örnektir. (Şekil 6.1) Burada, iki boyutlu gibi gözüken flatwool, düz ve sert keçe gibi 

bir maddedir. İşlenmiş yün ve poliamid karışımından oluşan bu malzeme 

360x346x2cm boyutlarında bir halı görünümündedir ve içine katlı olarak bulunan ev 
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eşyaları (masa, koltuk, dört sandalye, yatak, sehpa) açılarak kullanılır (Şekil 6.2). 

(Choochucy ve Mirti, 2000) Evin kullanımına bağlı olarak da çok kısa bir zaman 

içerisinde tekrar katlanabilmektedir. Böylelikle, konut içinde kullanım rahatlığı 

sağlanabilmektedir. Bu uygulama geçici konutlarda da uygulanarak çok büyük 

rahatlık elde edilebilecektir.  

 

Şekil 6.2. İşlenmiş Yün Ve Poliamid Karışımından Oluşan Katlanabilir Malzeme 

(Choochucy ve Mirti, 2000) 

 

 Allen Wexler’in Kayar Duvarları 

 

Allen Wexler ise, ev içindeki eşyaların duvar içerisine girebilmesi (Şekil 6.3, Şekil 

6.4), duvarların hareketli olabilmesi (Şekil 6.5), televizyon, kitaplık, müzik seti, 

dolap gibi (Şekil 6.6)işlevlerin tekerlekli bir birimde toplanılarak istenildiğinde yer 

ve konumlarının değiştirilebilmesi gibi farklı fikirlerle ev prototiplerini 

oluşturmuştur. (Schulz, 1999) Bu bizim o mekanı yap-boz gibi kendimizin 

şekillendirmesine ve yönetmemize yardımcı olmaktadır. Bu uygulama da, geçici 

konutlarda kullanılarak sözü edilen faydalardan yaralanılabilir. Böylelikle yerden 

kazanılabilecektir. 
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Şekil 6.3. Wexler‟in Model Evi (Schulz, 1999) 

 

 

 

Şekil 6.4. Yatak Ve Lambaların Duvar İçine Girmesi (Schulz, 1999) 
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Şekil 6.5. Mutfak, Televizyon, Kitaplık, Müzik Seti, Yatak Gibi Fonksiyonların 

Tekerlekli Bir Birimde Toplanması (Schulz, 1999) 

  

 

 

 
 

Şekil 6.6. Kayar (Mobil) Duvarlar (www.designzine.com) 
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Geçici konutlarda da bu tip uygulamalarla yer kazanımı sağlanabilinir. Ayrıca dar 

mekanlara maksimum işlev kazandırılabilir.  

 

 Lucy Orta’ nın Giyilebilir Konutu 

 

Orta‟ya göre, “Bir mekanda yaşamak, o mekanı vücudun bir parçası olarak 

varsaymak anlamına geliyorsa giysilere de, var oluşumuzun uzun yolculuğunda 

uğradığımız duraklarda fırtınalar ve soğuğa karşı koruma sağlayan geçici barınaklar, 

tümüyle mimari meskenler olma niteliği verilmiştir.” (Tomassini, 2000) 

 

Lucy Orta tarafından tasarlanan yaşamı sürdürme giysisi (survival giyim), 

mahrumiyete karşı mücadelenin bir ifadesidir. Bu tasarımlar, aynı zamanda şiirsel ve 

işlevseldir. 

 

Lucy Orta, bir tekstilci olarak ilk çıkışını doğal afetler ve şehirde ortaya çıkabilecek 

acil durumlar için hazırladığı “Refuge Wear” (Korunma Giysisi) ile yapmıştır. (Şekil 

6.7) Lucy Orta‟nın yeni sentetik kumaşların imkanlarını kullanarak tasarladığı 

Refuge Wear (Şekil 6.8), güçlendirilmiş Velcro fermuarlar ve cepler sistemiyle 

çabucak birleştirilebilen karbon fiber hafif dokumalarla taşınan mini beden 

mimarilerinden oluşmaktadır. (Tomassini, 2000) 

 

Gümüş nitrat kaplamalı bir kumaştan yapılan “çadır-suit” ise, bir rüzgar geçirmez 

anorak biçimine karşılık gelmektedir. Giysi, taşınabilir yapısıyla, giyen için bir 

barınak biçimine dönüşmektedir.  

 

 

Şekil 6.7. Refuge Wear 1992/4, Alimünyum Kaplı Polyamidden Yapılmış Çadıra  

Dönüşebilen Rüzgarlık (www.studioorta.free.fr) 
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Şekil 6.8. Refuge Wear- Mobil Survival Sac 1995, PU Kaplanmış Polyamid Ve 

Alimünyum Teleskopik Yapılı Dokuma (www.studioorta.free.fr) 

 

Refuge Wear, Clerprem tarafından üretilen tersine çevrilebilir, gelişmiş poliüretan 

karıştırılmış likra kumaş Solden Lyc‟den üretilmiştir. Çifte elastik kumaş, termal, 

hava geçirimli ve rüzgar dirençlidir. Ağırlığı 380 gr/m
2
 kalınlığı ise 1.5 mm‟dir. 

(Coşkun, 2002) Bu giysiler evsizler için tasarlanmıştır ve bu bağlamda 

depremzedelerin gereksinimlerini  de acil barınma aşamasında karşılayabilir. (Şekil 

6.9) Ancak bu konut - giysi önerisinin evi olmayan kişilerin içinde yaşadıkları 

güçlükleri vurgulamak amacıyla üretildiği, bir başkaldırıyı, iletişim kurma isteğini 

simgelediği düşüncesi ağırlık kazanmaktadır. 

 

             

                         

Şekil 6.9. Evsizlerin Giysi Konutları (www.studioorta.free.fr) 
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30 insanın bir arada barınabilmesini sağlayan Collective Wear giysiler ise, bireysel 

ve yakın komşu arasında bir etkileşim yaratmak amacıyla bağlantılandırılmıştır. 

(Şekil 6.10) Böylece sıcaklık bir bedenden diğerine geçmektedir, fakat bütün insan 

zinciri, dışarıda bırakılmışlığa ilişkin (ve gerçekliğe) bir görüntü sunmaktadır.   

 

 
 

Şekil 6.10. Body Architecture - Collective Wear, (1994), Katlanabilir Bir Karbon 

Fiber Dokumanın Taşıdığı Dört Kişilik Barınak Giysisi. (www.studioorta.free.fr) 

 

Bu kavram, Modüler Mimaride daha keskin ayrıntılara kavuşmaktadır. Bu projede şi-

şirilebilir uyku tulumları, Cartier Vakfı tarafından sanatçının hizmetine sunulan 

çadırlarda, iglolarda ve modüler kabinlerde olduğu gibi, vücut sıcaklığının 

dolaşabileceği dolayısıyla bedenin ısınabileceği dev bir tüp biçimi alacak şekilde bir 

araya getirilmektedir. (Şekil 6.11) 

 

                             
 

Şekil 6.11. 10 Kişi İçin Modüler Mimari (www.studioorta.free.fr) 

 

Özel kumaşlar adeta bir membran, ikinci bir deri gibi, ayrıca kişisel alanı sınırlayan 

beden mimarilerinin duvarları olarak kullanılmaktadır.  
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Şekil 6.12. Connector (www.studioorta.free.fr) 

 

Lucy Orta‟nın “Connector”ı bir mobil mimari ürünüdür. (Şekil 6.12) Her biri 

bağımsız birimler olan uyku tulumlarından ve artı biçiminde kollektif sosyal alanın 

birleşiminden oluşan bu kollektif beden mimarisi örneği yer örtüleri ve çatısıyla  bir 

bütünlük içindedir. Bir çok “connector”ın birleşmesinden ise mobil bir kasaba olan 

“Life Nexus Village” oluşmaktadır. (Şekil 6.13) Bu sosyal bir birliktelik örneğidir. 

Deprem sonrası insanlarımıza da gerekli olan böyle bir sosyal bütünleşmedir. Zaten 

geçici konutlar “geçici”dir. Eğer amaç kalıcı konutlar olacaksa o zaman bir an önce 

acil barınak ve geçici barınak safhalarının atlatılması gereklidir. Ana merkeze bağlı 

bağımsız birimler fikri gerçekten afet sonrası kalıcı konutlar öncesinde acil barınak 

safhasında kullanılabilinir. Geniş aileler de isterlerse ana mekanlarını birbirine 

bağlayarak daha geniş barınak tipini elde edebilirler.  

 

 

            

Şekil 6.13. Life Nexus Village 

(www.studioorta.free.fr) 
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 Kosuke Tsumura’nın Son Evi 

 

“İnsanın evsiz kaldığında, herşeyini kaybettiğinde koruyan tek şey giysidir” mantığı 

ile Kosuke Tsumura  tarafından “final home”  tasarlanmıştır. Bu naylon koruma 

giysisi en az kırk dört cepten oluşmakta ve soğuk havalarda bu cepler gazete ile 

doldurularak çok iyi bir ısı yalıtımı sağlanabilmektedir. Deprem, sel gibi afetlerde 

çok kullanışlıdır. Bu giyilebilir konutlar giyilmedikleri zamanlarda katlanıp 

taşınabilir bir çanta haline gelebilmektedir. (Choochucy ve Mirti, 2000) 

              
 

Şekil 6.14. Final Home ve Transparan Çok Işlevli 44 Cepli Ceket 

(www.finalhome.com)  

 

 

 

Şekil 6.15. Final home‟un (Son Ev) kullanımı (Choochucy ve Mirti, 2000) 

http://www.finalhome.com/
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 Kryzyztof Wodiczko’nun Hareketli Konutu 
 

 

Kryzyztof Wodiczko ve David Lurie‟nin 1988-1989 yılları arasında evsizler için 

tasarladıkları süper market sepeti biçiminde mobil barınak, uyuma, oturma, yemek 

yeme ve yıkanma eylemlerini gerçekleştirmeye uygundur. (Şekil 6.16, Şekil 6.17) 

 

 

         

 
 

Şekil 6.16. Evsizler İçin Tasarlanan Mobil Barınaklar (www.cavs.mit.edu) 

 
 

Şekil 6.17. Mobil Barınakların Çizimleri (Wodiczko, 1998) 
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6.2. “Kendin Kur” Sistemli Geçici Konut Önerisi 

 

6.2.1. Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerileri 

 

İnsanın depremden sonra yuvasına biran önce kavuşması gerekmektedir, ancak bu o 

kadar kolay değildir. Uzun süre kalınabilecek türden konutların yapımı için belli bir 

süreç gereklidir. Asıl amaç kalıcı konutlar olsa da bunun yapımının uzun sürmesi 

nedeni ile depremzedeleri bu zor durumdan koruyacak geçici barınaklara ihtiyaç 

vardır. İnsan geçici konutlarda, eve tekrar güvenebilme sürecine girmelidir. Bu 

evrede geçici konutlar depremzedenin asgari gereksinimlerini karşılayabilmelidir. 

Türkiye‟de geçici konutlar uzun süreli kullanıldıklarından bir bakıma “uzun süreli 

geçici konutlar” kavramı ortaya çıkmaktadır. Bu bir gerçek olduğuna göre yapılacak 

geçici konutların kullanıcı gereksinimlerini yeterli şekilde sağlayabilecek düzeyde 

olması gerekmektedir. 

 

Önemli olan kaybettiği yuvada yaşadığı şoku bir daha yaşamayacağına inanabileceği, 

bir güven ortamının oluşturulabileceği geçici barınağının sağlanabilmesidir. İnsan 

yeniden yeni bir yuvaya sahip olabileceğini, alışabileceğini ve güvenebileceğini 

görmelidir. Geçici konutlar, uzun süreli konutlara insanı hazırlayabilmelidir.  

 

Afet sonrası kullanıcı gereksinimleri açısından geçici konutlar incelendiğinde en 

önemli sorunlar; 

 

1. Konut alan darlığı, 

2. Herkese özel mekanın bulunmayışı (farklı eylemler için örneğin ders çalışmak 

için öğrenciye ait bir mekan bulunmayışı), 

3. Geçici konuta sahip olan ailede yer alan birey sayısına göre uygun büyüklükte 

geçici konutun bulunmayışı ( Örneğin, 1-4 veya 9 kişilik ailelerin aynı konut 

tipinde ve büyüklüğünde yaşamak zorunda olması), 

4. Banyo/Wc ve mutfak bölümlerinin iç içe bulunması, yaşama ve uyuma 

alanlarında bulunan insanların bundan olumsuz olarak etkilenmeleridir. 

 

WC, yaşama mekanı ve bir odadan oluşan mekan ayrımlarının sadece perde ile 

sağlandığı, mahremiyet olgusunu hiçe sayan geçici konutların insanı hayata 

döndürebileceğini düşünmek hayal olacaktır. Geçici konutlar sadece uyunacak yerler 

olmamalıdır. İçlerinde aileler yaşamaktadır. Bu nedenle, bir ailenin her türlü 
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gereksinimi çözümlenmeli ve farklı eylemleri gerçekleştirebildiği, özel mekanlara 

herkes sahip olabilmelidir. Farklı aile tipleri düşünülerek, farklı boyutlarda 

oluşturulabilecek geçici konut çözümleri düşünülmelidir. Bu ölçütlere dayanarak 

tasarlanan “Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi” nin  gelişim aşamaları 

ve eskizleri Ek A‟da yer almaktadır. (Bkz. Ek A) 

 

Bina yüksekliği 2.5 m.,  taban alanı 500 cm x 625 cm = 31.25 m
2
 olan “Modüler 

Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi” Tip 1 - Planı (Şekil 6.18),  125 cm‟lik grid 

sistem üzerine oturtulmuş olup, çekirdek aile tipi için tasarlanmıştır ve  iki yatak 

odası,  banyo / wc,  mutfak ve yaşama alanlarından oluşmaktadır. Prefabrike hazır 

yapılar kullanım amacına göre genişlik ve uzunlukları 125 cm‟nin katları olacak 

şekilde istenilen her türlü yerleşim planına uygulanabildiğinden, farklı aile 

büyüklüklerine göre farklı plan şemaları oluşturmak mümkündür.  

 

 
 

Şekil 6.18. Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi  Planı (Tip 1) 

(Çekirdek Aile Tipi) Ölçek : 1/50 

 

Banyo ve açık mutfak  kısımları birbirine sırt sırta yapılmış, böylece bu iki mekan 

birbirinden ayrılmıştır. Sabit banyo birimi 2.5 m
2
‟lik alanda toplanarak 28.75 m

2 
‟lik 

yaralı alan elde edilmiştir. 

Ebeveyn 

Yatak Odası 

Çocuk Yatak 

Odası 

Yaşama 

Alanı  

Banyo 

Açık Mutfak 

Kayar Duvar 

Giriş 
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Kayar duvar birimi farklı işlevlere sahiptir. Gündüz yaşama mekanında televizyon, 

dolap gibi kullanılırken akşam giriş kapısının önüne çekilerek ısı kaybının 

azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Ayrıca kayar bölme duvarların içinde yer alan 

kayar kapılar sayesinde, kullanılabilen yararlı alanlar artmaktadır. 

 

31.25 m
2 

Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 1 (Çekirdek Aile 

Tipi)‟ in görünüşleri Ek B‟de yer almaktadır. 

 

Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerilerinde sac özel profilden elde edilen 

kolonlar ile çelik taşıyıcı iskelet kurulmuştur. Bina boyunca her 125 cm‟ de bir çelik 

makas vardır. Bağlantıları civata ve somun ile sağlanmıştır. Defalarca sökülüp tekrar 

monte özelliğine sahiptir. 

 

Dış kapılar 82 cm x 196 cm boyutlarında yalıtımlı ve metaldir. İç kapılar 50 mm 

kalınlığında suntadan olup iç kayar bölme duvarların içinde yer almaktadır. PVC 

pencerelerin ebatları 1210 mm x 1000 mm olup, PVC vasistas pencerelerin ebatları 

1210 mm x 500 mm‟ dir. Yangın tehlikesi için iç ve dış panellerde plastik esaslı 

bitirme elamanları kullanılmıştır. 
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Şekil 6.19. Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Planı (Tip 2)  

(Tek Çocuklu Aile Tipi)  Ölçek : 1/50 

 
 

Şekil 6.20. Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Planı (Tip 3)  

(Tek Kişilik-Çocuksuz Aile Tipi) Ölçek : 1/50 

Ebeveyn 

Yatak Odası 

Çocuk Yatak 

Odası 

Banyo 

Banyo 

Giriş 

Yaşama - Yatma 

Alanı  

Yaşama 

Alanı  

Açık 

Mutfak 

Giriş 

Teras Bahçe 

Teras Bahçe 

Açık Mutfak 
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25 m
2
 Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 2 (Tek Çocuklu Aile 

Tipi)‟ nin görünüşleri Ek C‟de yer almaktadır. (Şekil 6.19) 12.5 m
2
 Modüler Sistem 

Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 3 (Tek Kişilik - Çocuksuz Aile Tipi )‟ nin 

görünüşleri Ek D‟de yer almaktadır. (Şekil 6.20) 

 

 
 

Şekil 6.21. Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Planı  

(Geniş Aile Tipi) Ölçek : 1/100 

 

Geniş aileler için 2 adet geçici konutun birleştirilerek 62.5 m
2
 lik alana sahip yeni bir 

geçici konut tipi oluşturulabilmesi gereklidir. İkiz geçici konutları ayıran  tek bölme 

duvarın kaldırılmasıyla bu mümkündür. Planlar, içinde yer alacak kişi sayısına ve 

onların gereksinimlerine göre değiştirilebilinir.  

 

Sonuçta Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisinde kayar hafif bölme 

duvarların kullanılması iç mekan çözümlerinin zenginleşmesine neden olmuştur. 

Kayar kapıların bu bölme duvarlarda kullanılması mekandaki kullanılabilir alanların 

artmasını sağlamıştır. Kayar duvar panelleri sayesinde farklı plan tipleri elde 

edilebileceğinden farklı eylemler için gerekli mekanlar oluşturulabilecektir. 

Duvarların mobil olmasının diğer yararı da istenildiğinde gerekli görülmediği 

konutlardan sökülerek diğer bir geçici konuta götürülerek uygulanabilmesidir.  

 

Bunların dışında iç mekanda kullanılan bazı eşyaların şişme sistem olması (örneğin; 

şişme koltuk), böylece gerektiğinde kaldırılabilmesi ve/veya katlanabilir eşyaların 

kullanımı (örneğin; katlanabilir masa) iç mekanın çok fonksiyonlu bir şekilde 

kullanılmasını sağlayacaktır.       Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi 

Tip 1 (Çekirdek Aile Tipi)‟in inşa edilmesinde “Kendin Kur Sistemi” kullanılacaktır. 
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6.2.2. Kendin Kur Sistemi 

 

İnsanlara bizzat evlerini kendilerinin kurmasına imkan sağlanırsa, insanla konutu 

arasında tekrar yakınlaşma süreci başlayabilir. Dokunarak fiziksel bir bağ kurulan 

konutu, psikolojik olarak benimsemek daha kolay olabilecektir. Bu insanın yuvaya 

tekrar güvenmesi ve kendisi ile bütünleştirmesi için çok önemlidir. Depremzede 

duvarlarını kendisinin oluşturduğu evi daha kolay benimseyecektir. Kendin kur 

sisteminin hayata geçirilmesi de bu bakımdan çok önemlidir. Hem böylelikle geçici 

konutların yapımı da daha hızlı bir şekilde ve çok kısa sürede tamamlanabilecektir.  

 

Evinin duvarlarını kendi yapan insan, dünya ile kendini koruyacak olan mekan 

arasındaki sınırı kendi çizmektedir. Böylelikle o mekanı yuva olarak benimsemesi 

çok kolay olacaktır. Başkasının yaptığı konutlar yıkıldığından, insan kendisinden ve 

ailesinden başkasına güvenilemeyeceği kanısına kapılabilmektedir. Kendi elleri ile 

yapacağı konuta güven duyması daha kolaydır.  

 

Sonuç olarak insana deprem sonrasında barınacağı yuva diyebileceği, geçici 

konutunu kendisinin yapmasına olanak tanınmalıdır.  “Kendin Kur” sistemi insanın 

yeni bir yuvaya alışabilmesi için çok önemlidir. 

 

“Kendin Kur” sistemiyle iki ya da üç kişi vince ihtiyaç duymadan, çok kısa bir 

sürede her türlü yerleşim ve kullanım amacına uygulanabilen prefabrik konutlarını 

kendilerine dağıtılan kitapçıktaki gibi hızlı ve çabuk kurabileceklerdir. Ayrıca 

Kendin kur sistemine ait parçalar, arzu edildiğinde tekrar sökülüp, istenilen yere 

takılabilir.  

 

Şekil 6.22. Kendin Kur Grid Sistemi 
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12 adet silindirik ayaktan oluşan temel pabuçları şekildeki gibi 125 cm‟lik 

modüllerden oluşan plana yerleştirilir.(Şekil 6.22) 

 

 

 

 
 

Şekil 6.23. Sömellerin Yerleşim Düzeni 

 

Geçici konut yapılacak bölgede önce sömeller 2.5 m – 1.25 m‟lik aks düzenine 

yerleştirilir. (Şekil 6.23) 

 

 
Şekil 6.24. Banyo Biriminin Yerleştirilmiş Hali 

 

Hazır banyodan oluşan birim yerleştirilir. (Şekil 6.24) 
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Şekil 6.25. Temel Kirişlerin Sömellere Sabitlenmesi 

 

2.5 m- 1.25 m‟lik temel kirişleri sömellere sabitlenir. (Şekil 6.25, Şekil 6.26) 

 

 

 

 
 

 

Şekil 6.26. Temel Kirişlerinin Bitmiş Hali 
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Şekil 6.27. Döşeme Elemanlarının Yerleştirilmesi 

 

92 cm x 125 cm x 125 cm boyutlarındaki döşeme elamanları döşeme kirişlerinin 

üzerine oturtularak gerekli noktalardan bulonlanır. (Şekil 6.27) Döşeme 

elamanlarının yüzeyi vinil ile kaplanacaktır. (12 mm ve 8 mm tahta parçası arasına 

70 mm mineral yün konularak yalıtım sağlanacaktır.) 

 

 
 

Şekil 6.28. Taşıyıcı Dikmelerin Temel Kirişlere Bağlanması 
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Çelik H profilli taşıyıcı dikmeler (köşelerde L), temel kirişlerine bağlanır. (Şekil 

6.28, Şekil 6.29) 

 

 
 

Şekil 6.29. Çelik H Profilli Taşıyıcı Dikmelerin Bitmiş Hali 

 

 

 
 

Şekil 6.30. Duvarların Yerleştirilmesi 
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İki yüzü 1250 mm x 2500 mm x 8 mm ebatlarında çimentolu yonga levha arasına 44 

mm kalınlığında yüksek yoğunlukta polisitiren sert köpük yerleştirildikten sonra 

preslenerek elde edilen 60 mm kalınlığındaki duvarlar, özel tek ucu menteşeli H 

profilli çelik dikmelere dayanır. Bulonlarla sabitlenir. (Şekil 6.30, Şekil 6.31) 

 
 

Şekil 6.31. Duvarların Yerleştirilmiş Hali 

 
Şekil 6.32. Kirişler ve Tavan Kaplaması 
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Kirişler ve tavan kaplaması yerleştirilir. (Şekil 6.32) Tavan kaplaması olarak 62 cm x 

125 cm boyutlarında, 8 mm kalınlığında çimentolu yonga levhalar kullanılmıştır. 

Birleşimleri özel H profilleri ile sağlanmaktadır. Tavan yalıtımı için 60 mm 

kalınlığında cam yünü kullanılmıştır. 

 

 

Şekil 6.33. Yay Kesitli Çatı Örtüsü 

 

Son olarak, çatının üzeri metal (alüminyum veya galvanizli) yay kesitli sac elemanla 

kaplanır. Metal örtü, taşıyıcı sisteme geçme sistemi ile bağlanacaktır. (Şekil 6.33) 
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7. SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME 

 

Türkiye etkin deprem kuşağında olmasına rağmen, deprem zararlarını azaltıcı ve 

deprem sonrası konut uygulamalarında etkili bir politika izleyememiştir. Deprem için 

yapılan çalışmalarda, deprem öncesi alınabilecek önlem ve araştırmalara önem 

verilmeyerek deprem sonrası çalışmalara odaklanılmıştır. 

 

Deprem sonrası konut uygulamaları sorunlarının çözülmesi için; 

- Ülkemizin deprem özelliklerinin incelenmesi, 

- Ülkesel ve yerel ölçekte, deprem faktörünü özenle değerlendiren fiziksel 

planlama yapılması, 

- Depreme dayanıklı yapı üretilmesi, 

- Deprem bölgelerindeki halkın gereksinmeleri ve yaşam biçimlerinin 

incelenmesi, 

- Etkin bir deprem sonrası çalışması  yapılması,  

 

gibi konuları içeren deprem öncesi çalışması yapılmalıdır. Geçmişteki başarı ve 

başarısızlıklardan yararlanarak, bütün verilerin değerlendirildiği ayrıntılı bir 

inceleme sonucu “ulusal ve geniş kapsamlı bir program” belirlenmelidir.  

 

Deprem bölgelerinde satın alınan konutun depreme dayanıklı olduğuna dair belgenin 

istenme alışkanlığının yaratılmasına çalışılmalıdır. Hatta tapu dairelerinde bu 

belgeleri isteme zorunluluğu getirilmeli, depreme dayanıklı yapıların alım satım 

vergilerinde indirime gidilerek bu husus teşvik edilmelidir.  

 

Depremlerden sonra çeşitli derecelerde hasar gören yapılar üzerinde ne gibi işlemler 

yapılacağı, hangi yapıların onarıma uygun olduğu, hangilerinin onarım kabul etmez 

olduğu, onarımı yapılacak binalarda onarım esaslarının nasıl olacağı ve ne şekilde 

uygulanacağına dair bir yöntem geliştirilmelidir.  
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Ülkedeki yapı tiplerine ve üretim sistemlerine göre geliştirilecek hasar tespit ve 

onarım yöntemlerinin kullanılması, deprem sonrası konut çalışmalarının yükünü 

azaltarak ülke ekonomisine önemli yararlar sağlayacaktır.  

 

Toplum bireylerine, depremle ilgili temel konularda temel eğitim düzeyinde eğitim-

öğretim verilmelidir. Deprem konusundaki temel eğitim; deprem olgusunu, depremin 

nasıl oluştuğunu, dağılımını, depreme neden olan jeolojik yapıları, deprem etkilerini, 

deprem etkisini azaltan ya da artıran etkenleri, deprem sırasında ve sonrasında 

davranışlar ve depreme karşı can ve mal sigortası gibi konuları kapsamalıdır.  

 

Üniversitelerde mühendislik ve mimarlık eğitiminde yapı davranışıyla ilgili bilgilere 

ağırlık verilmeli, depremle ilgili zorunlu ders verilmeli, meslek sonrası eğitimler 

yaygınlaştırılmalıdır. Bu eğitimleri başarı ile tamamlayanlara değişik düzeyde 

uzmanlık sertifikaları verilmelidir.  

 

Mevcut yasalarda, mühendisinden işçisine, müteahhidinden kamu personeline kadar, 

tasarım, yapım ve denetim aşamaları ile ilgili kişi ve kuruluşların yetki ve 

sorumlulukları ile ihmallerinde tabi olacakları cezai yaptırımlar açık değildir. Bu 

nedenle, depremlerde neden olunan can ve mal kayıplarının sorumluları hakkında 

hiçbir ceza uygulanmamakta, faturası devlet tarafından ödenmektedir. Yeni yasal 

düzenlemelerle yaptırımlara açıklık, kesinlik getirilmeli ve yasalara uygulanabilirlik 

kazandırılmalıdır.  

 

Türkiye artık kimliksiz, kişiliksiz ve sadece rant ekonomisine hizmet veren kültür 

yoksunu bir yapılaşma baskısından kurtularak yeni yüzyılda çağdaş mimarlığın 

geleneksel kazanımlarını  da kucaklayarak ilerlemelidir. Sağlıksız şehirleşme ve 

yapılaşmanın düzeltilerek, bunların yerine daha güvenilir yapıların ikame edilmesi ve  

iyileştirilmesi gereklidir. Örneğin İstanbul‟da zemin bakımından en zayıf olan alanlar 

ile sosyo-ekonomik yönden daha az gelişmiş semtlerin üst üste çakıştığı yerler, 

depremde en fazla zarar görecek bölgelerdir. Bu bölgelerin yapılaşmasını 

iyileştirmek ya da vatandaşların tahliyesini sağlamak gereklidir. Her an deprem 

olabileceği düşünülerek tüm kuruluşların zaman yitirmeden çalışmalarına hız 

kazandırmaları gereklidir. Unutmamalıyız ki,  başımıza gelen her deprem felaketi ne 

ilk ne de son olacaktır.  
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Depremin, bir doğal olay olmaktan çıkıp, yine insanlar eliyle, onların ilgisizlik, 

bilgisizlik ve açgözlülükleri nedeniyle bir felakete dönüşmesi gerçeği ise hiçbir 

zaman göz ardı edilmemeli, peşi bırakılmamalıdır. Eğer Türkiye‟deki bu sağlıksız 

yapılaşmanın bedelini, on binlerce canı yitirerek ödemişsek bu korkunç bedelin 

karşılığı olarak en azından gelecek kuşakların da yitip gitmesini engelleyecek 

önlemler alınmalıdır. 

 

Ayrıca afet sonrası, planlanan yerde yaşayacak halkın yerel sosyo-ekonomik yapısı 

konusunda veri eksikliği, yapı üretimindeki teknolojik düzeyimiz ve yapım 

sürecindeki organizasyon yetersizliği, sonuçta yaşanmak istenmeyen yerleşmeler 

ortaya çıkarmakta ve ekonomik olmayan sonuçlar vermektedir.  

 

Bu nedenlerle, yüksek deprem riskine sahip yerleşme birimlerinin, belli deneyimi 

olan sürekli bir örgüt tarafından önceden planlanması ya da benzer özellikler 

gösteren bölgeler için planlama sırasında süratli ve doğru kararlar vermeye yardımcı 

olacak yöntemler ve modeller geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Depremden önce uzun dönemde farklı yerleşim birimleri için kullanıcı 

gereksinimleri göz önünde bulundurularak farklı konut tipleri geliştirilmeli ve 

belirlenen yapı üretim sistemiyle üretilmelidir. Bu üretim sırasında bölgedeki halkın 

mevcut iş gücünden yararlanarak konut yapımına katılmaları ve depreme dayanıklı 

yapım teknikleri konusunda eğitilmeleri sağlanmalıdır. Bu onların hem işsizlik 

problemini çözecek, hem de ilerde konuta yapılacak eklerin depreme dayanıklı 

olmasını sağlayacaktır.  

 

Afet sonrası barınakların geçici barınak veya acil barınak olarak başarılı olup 

olmadığını anlamak için yapılan araştırmalarda barınak olarak sınırlı olduğu, 

performans ve kabullenmenin az olduğu ve maliyetinin yüksek olduğu tespit 

edilmiştir. Bunun sebebi afetzedelere göre değil, bağışı yapan yardım kuruluşuna 

göre tasarlanmasıdır. Yardım kuruluşları kolay taşınabilen, hızla sabitlenen standart 

birimler isterken, yardım alan kişiler birimlerin kültürel, sosyal ve iklimsel 

uygunluğunu, kullanılması kolay ve yaşantılarına uygun olarak değiştirmek 

istemektedirler.  

 

Halihazırda var olan prefabrik konutların kullanıcı gereksinimlerini karşılayamadığı 

açıktır. Bölgede azımsanmayacak oranda geniş aileler vardır. Kimi konutlarda 
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yaşayan kişi sayısı dokuzu bulabilmektedir. Geçici olarak planlanan bu yerleşim 

yerlerinin bu denli uzun bir zaman diliminde kalıcı yerleşim birimi gibi kullanılması 

kabul edilemez bir durumdur. Deprem bölgesinde yaşayan insanların normal 

yaşamlarına dönmelerinin önündeki en büyük engellerden biri budur. Çoğunluğu tek 

göz, özel yaşamın mahremiyetine hiçbir olanak tanımayan mekanlarda yaşamın 

sürdürülmesi, beraberinde birçok sosyal sorunu da getirmektedir. En kısa zamanda 

evsiz kalıp geçici konutlarda yaşayan herkese kalıcı konut yapılması ve tüm 

depremzedelerin sağlıklı bir konutta yaşamını sürdürmeleri sağlanmalıdır.  

 

Geçici barınma ardında bir uzun süreli barınma çözümünü de getirdiği için ekonomik 

olmayabilir, buna karşılık deprem sonrası doğrudan doğruya uzun süreli konuta 

yönelmek, ülkemizdeki yapı üretimindeki teknoloji düzeyi ve deprem sonrası 

uygulamalardaki aşırı örgütsüzlük göz önüne alındığında yine ekonomik olmayan 

sonuçlar verebilmektedir.  

 

Çok kısa süre için kullanılacak olan barınaklarda en önemli sorun, aileyi bu süre 

sırasında dış çevrenin zararlı etkilerinden korumak ve aile mahremiyetini sağlamak 

olarak düşünülebilecek iken, kullanım süresi uzadıkça çeşitli konut içi eylemlerin de 

göz önüne alınması gerekmektedir. Genellikle afetlerden büyük zarar gören ülkelerin 

ekonomik bakımdan az gelişmiş ve dolayısıyla yapım teknolojilerinde gelişme 

kaydedilmemiş ülkeler olduğu göz önüne alınırsa, buralarda on binlerce uzun süreli 

konutun çok kısa bir süre içinde tamamlanması olanağının bulunmadığını söylemek 

yanlış olmayacaktır. Türkiye‟de de durum bu şekildedir. Bu nedenle geçici 

barınaklar oldukça uzun bir süre ile kullanılmak üzere tasarlanmalıdır.  

 

Farklı çevresel koşulların ışığında, afet bölgelerinde yaşayan ailelerin 

gereksinimlerine en uygun şekilde cevap verebilecek nitelikte projelerin 

düzenlenmesi, her seviyede yöresel toplulukları içeren planlamaların yapılması, 

kullanıcıların sosyal, ekonomik ve kültürel değerlerine uyum sağlamaları 

gerekmektedir. Ayrıca en uygun şekilde kaynak kullanımı açısından akılcı tasarım 

gerçekleştirilmelidir. 

 

Deprem sonrası kayıplarla aile yapıları da çok çeşitlenmiştir. Baba-çocuk, Anne-

çocuk veya ailesi içinde sadece kendisi hayatta kalan çocuk gibi çok sayıda aile 

formu ortaya çıkmıştır. Bunlar arasında özellikle geçici konutlarda çocuklarıyla 

yaşayan tek ebeveynler de dikkat çekmektedir. Yeni tasarlanacak geçici konutlarda 
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konut büyüklüğünü hesaplarken aile büyüklüklerine, hanehalkı ortalamalarına, 

çeşitlenen yaşam biçimi ve yaşam yoğunluğuna bakılması gereklidir. Bir geniş aile 

için tasarlanacak geçici konut büyüklüğüyle, tek ya da çift kişinin kalacağı konut 

büyüklüğü aynı olamamalıdır. Yani farklı tipte ve büyüklükte geçici konut 

tasarımları geliştirilmelidir. Kullanıcıların yaşamsal isteklerini karşılayacak, 

kullanım esnekliğine sahip ve büyültülebilir mekansal formlar oluşturulabilmesi, 

birimlerin farklı düzende yerleştirilebilmesi ve iç mekan düzenlemelerinde farklı aile 

büyüklüklerine ve tiplerine göre değişiklik yapılabilmesi gerekmektedir. Barınakların 

yan yana, ayrık veya bir düzende yerleştirilmeye uygun tasarlanması ve barınakların 

gerektiğinde dışa doğru büyüyebilecek şekilde tasarlanması zorunluluktur. 

 

Afet sonrası ortaya çıkan konut açığının en kısa sürede kapatılması konusu, sorunun 

belki en önemli ve en güncel yanı gibi görünse de, konunun ele alınış biçimi, içeriği 

çok daha önemli etmenleri beraberinde getirmektedir. Sorun, Türkiye‟de afet sonrası 

ortaya çıkan konut açığının, var olan konut açığını çok az bir oranda daha da 

arttırmaktadır. Bu son açığın hemen kapatılması zorunluluğu organizasyonel bazı 

yeni yöntemlerin geliştirilmesine bağlı kalmaktadır, yoksa olayın temelinde yatan 

sorun, ülkemizin konut sorunudur.  

 

Sadece afet sonrası konut açığını kapatmak üzere geliştirilen bir yapı organizasyonu, 

ülke çapında konut açığını kapatmak yönünden ters düşebilir. Buna karşıt tüm 

ülkenin konut açığını kapatmayı hedef alan sürekli bir üretim sistemi belirlenmeli ve 

her zaman karşılaşılabilecek afet sonrası konut açığının da giderilmesi bu üretim 

sistemi içinde tasarlanmalıdır.  

 

Bugünkü afet sonrası konutların planlama ve üretim biçimlerini yeterli bulmak 

olanaksızdır. Sorunun ülkenin genel konut sorunu içinde, politik davranışlardan 

arınmış bir davranış içinde, bilimsel olarak değerlendirilmesi ve devletçe ele alınması 

gerekir.  
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EKLER 

EK A: TASARIM AġAMASI 

 

Şekil A.1. Tasarım Aşaması Eskizleri 

 

 

 

Eğer çok amaçlı iç mekan elde edilecekse, sabit olan banyo çözümlemesi yapılmalıdır. 

Böylece kayar duvarların yer alabileceği hacimler elde edilebilir. 
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 Şekil A.2. Grid Sistem Plan Düzeni 

 

 

 

 

     
 

Şekil A.3. Tasarım Aşaması Ön Görünüş Eskizi 

Tesisat tek duvarda toplanmıştır. 

Kayar duvar içerisinde 

kayar kapılar yer 

alacaktır. 

Banyo/Wc hacmi sabit kalmak üzere 

grid sistemde konutta kalacak kişi 

sayısına bağlı olarak geçici konut 

büyüklüğü azaltılıp çoğaltılabilinir. 

Böylece herkese uygun geçici konut 

plan çözümleri elde edilebilinir. 
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Şekil A.4. Tasarım Aşaması Plan Eskizleri 
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Şekil A.5. Tasarım Aşaması Görünüş Eskizleri 
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Şekil A.6. Plan Eskizi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
Şekil A.7.  Ön Görünüş 

 

Ebeveyn yatak odası 

Mutfak 

Çocuk 

yatak 

odası 

Banyo 

Yaşama Alanı 

31.25 m
2 

toplam alan – 2.5 m
2
 sabit Banyo/wc = 28.75 m

2  
Yaşama + Yatma Mekanı 

Bu çözüm sayesinde Mutfak, ve Banyo/Wc hacimleri birbirinden ayrılmıştır. Dört 

kişilik bir aile için 28.75 m
2 

‟lik konut çözümlemesi plan eskizindeki  gibi olabilir. 

 

A: Tekerlekli dolap + TV çözümlemesinin olduğu panel istenildiği yere tekerlekleri 

sayesinde taşınabilmektedir. 

 

 

  A 
Kayar Duvar 
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Şekil A.8. Sağ Yan  Görünüş 

 

 

Şekil A.9. Arka Görünüş 

 

 

 

Şekil A.10. Sol Yan  Görünüş 
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Şekil A.11. Hareketli Bölme Duvarı ve Kayar Kapı  

 

 

 
 

 

Şekil A.12. Dış Panel Duvarlar ve Özel H Profil Çelik 

                   Taşıyıcı Sistem Birleşim Detayı  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Kapı panel duvar içinde 

kayabildiği için mekan 

içerisinde kullanılabilir alan 

artmaktadır. 

2 Duvar panelleri istenilen 

yere altında bulunan 

tekerlekler sayesinde 

götürülebilmektedir. Daha 

sonra panelin yanında yer 

alan kol ittirilerek 

tekerleklerin duvar 

panellerinin alt kısmına 

girmesi sağlanmaktadır. 

3 Aynı kolun diğer bir işlevi 

de duvar panellerinin üst 

kısmında yer alan ek 

parçanın yukarı hareketini 

sağlamaktır. Tekerlekler 

kaldırıldıktan sonra bu kol 

çevrilerek panel duvarın üst 

kısmının içerisinde yer alan 

yaklaşık 10cm‟lik ahşap 

bölümün yukarı çıkması, 

böylece hareketli duvarın 

yere üst ve alt kısmından 

sıkışması suretiyle 

sabitlenmesi 

sağlanmaktadır. 

3 

2 

1 
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EK B: Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 1 

(Çekirdek Aile Tipi) 

 

 
 

Şekil B.1. Geçici Konut Önerisi Tip 1 - Aksonometrik Görünüş  

 

 
 

Şekil B.2. Geçici Konut Önerisi Tip 1 - Yaşama Alanı / Mutfak   
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Şekil B.3. Geçici Konut Önerisi Tip 1 - Çocuk Odası  

 

 

 
 

Şekil B.4. Geçici Konut Önerisi Tip 1 - Yaşama Alanı / Mutfak / Kayar Duvar (1) 
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Şekil B.5. Geçici Konut Önerisi Tip 1 - Yaşama Alanı / Mutfak / Kayar Duvar (2) 
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EK C: Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 2 

(Tek Çocuklu Aile Tipi) 

 
 

Şekil C.1. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Aksonometrik Görünüş 

 
 

Şekil C.2. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Ebeveyn Yatak Odası  
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Şekil C.3. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Yaşama Alanı / Mutfak / Çocuk Yatak Odası 

 

 
 

 

Şekil C.4. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Yaşama Alanı/Mutfak/Ebeveyn Yatak Odası 
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EK D: Modüler Sistem Prefabrike Geçici Konut Önerisi Tip 3 

(Tek KiĢilik - Çocuksuz Aile Tipi) 

 
 

Şekil D.1. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Aksonometrik Görünüş 

 

 
 

Şekil D.2. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Yaşama / Yatma Alanı (1) 
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Şekil D.3. Geçici Konut Önerisi Tip 2 - Yaşama / Yatma Alanı (2) 
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EK  E:  

DEPREM ÖNCESĠNDE / SIRASINDA / SONRASINDA 

PLANLAMA VE ETKĠNLĠKLER 

 

E.1. Deprem Öncesi Hazırlık Planlaması ve Etkinlikleri 

 

Deprem riskine maruz kentsel merkezlerde deprem öncesinde alınması gereken 

önlemler şunları içerir: 

 Deprem verisi toplama ve izleme istasyonları ile servislerinin kurulması. 

 Deprem tehlikesinin saptanması. 

 Depreme dayanıklı tasarım yönetmeliklerinin ve inşaat standartlarının 

geliştirilmesi. 

 Deprem öncesi planlama ve yönetim etkinlikleri ile teknikleri. 

 Deprem bilinci oluşturulması, kamuyu bilgilendirme, öğretim ve eğitim. 

 Deprem dayanımı yetersiz önemli bina ve yapılarının takviyesi için yöntem 

geliştirilmesi. 

 Yeterli mühendislik hizmeti görmemiş düşük dayanımlı inşaatların onarımı ve 

takviyesi için uygun tekniklerin geliştirilmesi.  

 Deprem afetlerinin önlenmesi için program ve teşkilatların oluşturulması veya, 

varsa, geliştirilmesi. 

 Tehlikeli madde yönetimi. 

 Yasal ve düzenleyici önlemler. 

 Acil müdahale hazırlıkları.  

 Lojistik destek. 

 Kaynak yönetimi ve stok oluşturma. 

 Hareketli (taşınabilen) komuta ve iletişim merkezleri. (Erdik,1987) 
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E.2. Deprem Sırasında Planlama ve Etkinlikler 

 

Bir deprem afetinin hemen sonrasında kentsel merkezlerde uygulanması gereken acil 

durum etkinlikleri şunları içerir: 

 

 Acil kurtarma, boşaltma, nakil ve iletişim. 

 Tehlikeli binaların ve bölgelerin hasar tespiti, istimlaki, yıkımı, sınır tespiti. 

 Enkaz kaldırma.  

 Ölülerin çıkartılması ve gömülmesi. 

 Sağlık, barınma, su, yiyecek ve kamu hizmetlerinin acil olarak sağlanması. 

 İnsan davranış ve bilgilendirme yönetimi. 

 Güvenlik.  

 Fiziksel hasar ve sosyo-ekonomik kayıpların hemen saptanması. 

 Afet yardımlarının planlanması ve eşgüdümü. (Erdik,1987) 

 

E.3. Depremden Bir Süre Sonra Planlama ve Etkinlikler 

 

Bir deprem afetinden sonra kentsel merkezlerde atılması gereken adımlar şöyledir: 

 Onarım, takviye ve/veya kamulaştırma kararlarına ilişkin ayrıntılı tespitler. 

 Sosyo-ekonomik koşulların, kaynakların ve ihtiyaçların saptanması. 

 Yardım, yeniden yerleşim, iyileştirme ve yeniden gelişme için önlemler ve 

politikalar. 

 Devlet ve yerel yönetim hizmetlerinin yeniden kurulması. 

 Deprem riskinin azaltılması. 

 Deprem afeti muhasebesi. 

 İyileştirme ve yeniden inşa yardımının planlanması ve eşgüdümü. 

 Yeni yerleşimler ve iskan için yer seçimi.  

 Depreme dayanıklı projelendirme yönetmelikleri ile inşaat standartlarının elden 

geçirilmesi. 

 Eğitim ve öğretim programları. (Erdik,1987) 
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E.4. Deprem Konusunda Eğitim Ġçin Yapılması Gerekenler 

 

1- Halkı eğitmek, bilgilendirmek, bilinçlendirmek, uyarmak (TV programları, 

kitapçıklar vb. ile sakıncalı zemini olan bölgeler, depremin bina hasarları nedenleri 

ve depreme karşı dayanıklı bina sistemleri konusunda bilgi aktarımı.)  

2- Binaların tasarımı, yapım ve denetiminde rol alabilecek teknik elemanların eğitimi  

3- Karar vericiler ve yönetmelik yapanların, panel, toplantı ve medya aracılığı ile 

devlet mekanizmalarının harekete geçirilmesi, bilgilendirilmesi.  

4- Afet Yönetimi konusunda sertifikalı eğitim programlarının açılması ve 

yürütülmesi. (www.itü.edu.tr) 
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