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2020 Ocak ayından bu yana Elazığ-Sivrice, Van-Başkale (İran-
Hoy), Malatya-Pütürge ve dün yaşanan Bingöl-Karlıova depremleri 
sonucunda 50’yi aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 1700’ü 
aşkın vatandaşımızın yaralandığı, 20.000’i aşkın konutun ağır hasar 
gördüğü veya yıkıldığı, 6 milyar liranın üzerinde maddi kaybın 
olduğu görülmektedir.

Bingöl Karlıova’da deprem yine fay hatları 
üzerinde veya yakınında kurulmuş kırsal 
yerleşim alanlarını vurdu

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı (AFAD) veri-
lerine göre Bingöl-Karlıova’da; 14.06.2020 tarihinde 
Saat: 17.24 civarında yerin yaklaşık 8 km derinliğin-
de Mw:5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş-
tir. Depremin hemen ardından dün büyüklükleri 4.6 
ve 4.7’e, bugün ise 5.6 büyüklüğüne varan 200’ün 
üzerinde sarsıntı olmuştur. Bingöl başta olmak üze-
re Erzincan, Erzurum, Tunceli, Muş, Bitlis illerinde 
hissedilen depremin Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun 
Yedisu-Karlıova arasında kalan segmenti üzerinde 
meydana geldiği ve fay zonu üzerine veya hemen 
yakınına kurulmuş bulunan Elmalı, Dinarbey, Kaya-
pınar ve Yeşilgöl köylerinde 30 yakın aşkın konutun 

yıkılarak bazı vatandaşlarımızın enkaz altında kal-
dığı, 1 vatandaşımızın yaşamını yitirdiği rapor edil-
miştir. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımız 
için başsağlığı diliyor, yaralılara geçmiş olsun dilek-
lerimizi iletiyoruz.

Bölgede 1949 yılında meydana gelen ve 450 va-
tandaşımızın yaşamını yitirdiği 6.7 büyüklüğündeki 
deprem ile 2005 yılındaki 5.7 ve 5.9 büyüklüğündeki 
depremler bölgenin sismik açıdan daha büyük dep-
remler üretebilecek potansiyelde olduğunu göster-
mektedir.  Son yaşanan 5.7 ve 5.6 büyüklüğündeki 
depremler bölgedeki sismik aktivitenin dikkatli bir 
şekilde takip edilmesini gerekli kılmaktadır.
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2020 Ocak ayından bu yana Elazığ-Sivrice, 
Van-Başkale (İran-Hoy), Malatya-Pütürge ve dün 
yaşanan Bingöl-Karlıova depremleri sonucunda 
50’yi aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 1700’ü 
aşkın vatandaşımızın yaralandığı, 20.000’i aşkın ko-
nutun ağır hasar gördüğü veya yıkıldığı, 6 milyar li-
ranın üzerinde maddi kaybın olduğu görülmektedir. 
Yıkılan veya ağır hasar gören yerleşim birimlerinin 
fay hatları veya zonları üzerinde inşa edilmiş yer-
leşim birimlerinde görülmesi, TMMOB Jeoloji Mü-
hendisleri Odası olarak yıllardır dile getirdiğimiz bir 
konuyu yeniden toplumun gündemine taşımış bu-
lunmaktadır.

ABD başta olmak üzere tüm gelişmiş ülkelerde fay 
zonları üzerine  “fay yasası” düzenlemesi ile yapı ya-
pılması yasaklanmakta, mevcut olan yerleşim birim-
lerinde ise kentsel yenileme çalışmaları yapılmakta 
ve bu alanlar bertaraf edilmektedir. Ülkemizde, Bolu, 
Sakarya, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir,  Manisa, İz-
mir, Aydın, Muğla, Denizli, Kütahya, Hatay, Bingöl, 
Erzurum ve Hakkari başta olmak üzere 18 kent, 80’i 
aşkın ilçe ve 502’yi aşkın köyümüzün içinden diri fay 
hatlarının geçtiği, bu yerleşim birimleri içerisinden 
geçen fay zonları üstünde 100.000’ni aşkın binanın 
yer aldığı ve yüzbinlerce yurttaşımızın bu binalar-
da yaşadığı da göz önüne alındığında ülke insanının 
içinde bulunduğu risk daha da artmaktadır.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak bir 
kez daha uyarıyoruz!!!

2020 yılından başından bu yana ülkemizde gö-
rülen sismik hareketlilik dikkate alındığında, 1939-
1945 yılları arasında olduğu gibi ülkemizin bir dep-
rem fırtınasına yakalanabileceği düşünülmektedir. 
Bu kapsamda; Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve 
Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerinde “sismik 
boşluk” olarak değerlendirilen alanlar başta olmak 
üzere büyük depremlerin meydana gelmesine neden 
olabilecek alanların belirlenmesi ve fay hatları ile fay 
zonları üzerinde yer alan yerleşim birimlerinden 
başlamak üzere gerekli kentsel yenileme/dönüşüm 
çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Yapılan araştırmalar ülkemizde, Mw.6.0 ve üzeri 
büyüklükte deprem üretecek 500’ü aşkın fay hattı 
ve zonu tespit edilmiş olup, çok sayıda yerleşim bi-
rimin bu fay hatlarının üstüne veya hemen yakınına 
kurulmuş olması nedeniyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin acilen 7269 sayılı yasada gerekli “fay ya-
sası” düzenlemesini yaparak, aktif fay hatları veya 
zonları üzerine yapı yapılmasını engellemelidir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak böl-
gede ayrıntılı inceleme çalışmaları yapıldıktan sonra 
hazırlanacak rapor kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Saygılarımızla
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

14 HAZİRAN 2020 BİNGÖL-KARLIOVA DEPREMİ  
ÖN İNCELEME RAPORU YAYIMLANDI

14.06.2020 tarihinde Bingöl /Karlıova bölgesin-
de meydana gelen ve ülkenin birçok kentinde 

hissedilen Mw:5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin 
olarak, Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Ens-
titüsü (KOERI, 2020), AFAD-Deprem Araştırma Da-
iresi Başkanlığı (AFAD, 2020), uluslararası sismoloji 
istasyon verileri ile söz konusu bölgede günümüze 
kadar yapılan bilimsel çalışmalar değerlendirilerek 
hazırlanan Bingöl-Karlıova Depremi Ön İnceleme 
Raporu yayınlandı.

Odamız Bilimsel Teknik Kurul üyesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR ile Prof. 

Dr. Orhan TATAR (CÜ), Dr. Recep ÇAKIR (Jeofizik 
Mühendisi/Sismolog, Olympia, WA,USA), Öğr. Gör. 
Semih ESKİ (DEÜ), Arş. Gör. Dr. Mustafa SOFTA 
(DEÜ), Jeol. Müh. İsmail DURAN (DEÜ), Prof.Dr. 
Mustafa AKGÜN (DEÜ), Dr. Öğr. Üyesi Mehmet 
UTKU (DEÜ), Doç. Dr. Fikret KOÇBULUT (CÜ) 
tarafından yapılan değerlendirmelerin sonuçlarını 
içeren "14 Haziran 2020 Bingöl-Karlıova Depremi 
Ön İnceleme Raporu" yayımlanmıştır. Söz konusu 
rapor; meslektaşlarımızın ve toplumun bilgisine su-
nulmaktadır. Raporu hazırlayan meslektaşlarımıza 
teşekkür ederiz.


