




 

 

DÜNYADA YOLUN BOYUNA GÖRE PARA VEREN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ….! 



Orta Karadeniz bölgesinin en büyük 2 yerkaymasının ortasından 

kaymaları da durdurarak geçirilen Devlet yolu. Sorun iyi 

tanımlandığında en uygun mühendislik çözümü kolayca bulunur. 





Taşkın sorununa kalıcı çözüm konusunda  

(1) Su toplama havzası orta-yukarı bölümünde kolay ancak etkin çözüm 

SELDAĞINAKLIKtır.  





1. Deprem, 2. Taşkın ve 3. Yerkayması Tehlikesi  

Taşımayan bir anadolu yerleşimini  

Devlete de para kazandırarak gerçekleştirmek 

elimizdedir. 
 

1.Tek kılavuzumuz «Bilim ve Sanattır». 

2.Ezberletilmiş yanlışlıklara son.  
2.a. Anadolu’nun %90’ı değil %4’ü 1.-2. ve %4’ü de 3.-4. derecede deprem 

tehlikesi taşır. Bu kesimler de Anayasa ve yasalarla koruma altına alınmış birinci 

sınıf tarım alanlarıdır.  

2.b. Japonya’da depremlerin yıkmadığı yanlışı. 

2.c. «Deprem değil bina yıkar.» yanlış ve emperyal önermesi 

3.  Öğretilmiş çaresizliklere son. 
3.a. Deprem bu ülkenin kaderidir. 

3.b. «Çözüm için yüzlerce milyar dolar gereklidir.» uydurmacası.  



Eriyen  

mağma 
Deprem  

merkezi 

Kıta 

devinimi 









Asya kıtası ve Japonya’nın doğu kıyıları ile Karayipler 

ve Amerika’ın batı kıyıları için geçerli 





Tarumi depreminin Kobe ovasındaki enerjisi 

Kocaeli depreminin Kocaeli yamaçlarındaki 

enerjisinden 1995 kat daha küçük olduğunu 

belleğinize kazıyınız.  



. 

.  

. 



Sonuç olarak: Anadolu’da depremden zarar görecek olan alan ülke yüzölçümünün %5’i dolaylarındadır. Bunlarda 1. sınıf ovalardır. Öyleyse;  

1. Bu alanlar yapılaşmaya kapatılmalıdır. Daha önce kurulan yerleşimler de devlet desteğiyle ova dışına çıkarılmalıdır. 8 milyon  dolayında insan taşınacaktır. Oysa 25 milyonluk Cakarta 4 yıl içerisinde 

Borneo adasının doğusundaki ve >1000 km uzaktaki bir alana taşınacaktır. 

2. Kayadaki bütün yapılar projesine uyularak yapılıp yapılmadığı  denetlenmelidir. 

3. Bundan sonra yapılacak tüm yapılar da ova dışına Euro Code 7’ye uyularak yapılmalıdır. 



Fethiye depreminde (25.03.1957_04:26) de hiçbir hasar 

almayan 3000 yıllık KAYAKÖY. Antiocheia ad Maeandrum. 
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Deprem merkez üssüne uzaklık, km

Deprem enerjisinin (HAB) deprem merkez üssüne uzaklıkla 

göre değişimi, -





İzmir bölgesinde 1900-2020 arasında gerçekleşen ve büyüklüğü 5’den 

yüksek deprem merkezleri. 



14.6.1935’te 2804 sayılı özel kanunla kurulmuş, tüzel kişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı kamu iktisadi teşebbüsüdür. Adı Maden Tetkik ve Arama 

Enstitüsü'ydü, Aralık 1983'te bu isim Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirildi.  

•Üst yapı olmayan 

bir yerde altyapının 

planlaması, tasarımı 

ve yapılması %90 ve 

üzeri hızlı, işlevsel, 

masrafsız ve çağdaş 

kentleşmenin tüm 

sosyal, teknik, 

güvenlik ve estetik-

çevre çevre koruma 

gereksinimlerini 

karşılayacak ölçüde 

yapılabilmesi 

olasıdır. Bu 

bağlamda ilgili tüm 

meslek dallarından 

özellikle 

kuramsallıkla – 

uygulama arasında 

bağ kurmuş olan 

uzmanlardan oluşan 

ekiplerin 

oluşturulmasının 

önemi 

kavratılacaktır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCzel_ki%C5%9Filik
https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Cumhuriyeti_Enerji_ve_Tabii_Kaynaklar_Bakanl%C4%B1%C4%9F%C4%B1




Konuralp ovanın 

dışındır. 

3000 senedir deprem 

dahil hiçbir afet 

yaşamadı. 

Kızkulesi suyun içindeki 

kayanın üzerine 

konuşlandırılmış olup 

2500 senedir onurlu dik 

duruş sergilemektedir. 

Kumköy’de birkaç yapı 1999 Kocaeli 

depreminde hasar gördü ama, Kızkulesi yine 

etkilenmedi. 







Sosyal etkinliklere üst 

düzeyde olanak sağlayan 

2500 yıllık Kızkulesi. 1999 

depreminden de 

etkilenmemiştir. 



…... (18.08.1999) Ford Otosan Genel Müdürü Ali İhsan 

İlkbahar: ‘‘Arazi yumuşak, 30 bin adet kazık çaktık. 

Kazıkları yan yana dizseniz Ankara-İstanbul arasındaki 

yol dolar’’ dedi. Tek bekçi vardı. O da öldü (03.02) 

http://bigpara.hurriyet.com.tr/doviz/dolar/


DÜNYANIN EN SAĞLAM BİNASI...!  

KAZIK TEMELLİ, ÇELİK YAPIMLI, TEK KATLI, YAYILI  

TEMELLİ, BS40 BETON 2.6 m YERE BATTI. 





Van kalesi gibi diğer kaya 

üzerindeki yapılar >2800 

senedir ayaktadır. Buna 

karşın kalenin hemen 

önündeki ovada Urartu ilk 

(Tuşba) ve ikinci dönemi ile 

selçuklu ve Osmanlı sırasıyla 

18, 12, 8 ve 4 m ovaya 

gömülmüş ve/veya yıkılmıştır.  

Van depremi II 

Erdemkent, 

2004 



Konuralp ovanın 

dışındır. 

3000 senedir deprem 

dahil hiçbir afet 

yaşamadı. 

 

 
 

 

Tabanli village 

Van earthquake I (Mw: 7.1; 

23:41; 23.10.2011) 

 

Tabanli village 

 

W                                                              E 

SW                                                        NE 
Epicenter,

Mw=7.2 

  

Mountain Suphan across the 

lake Van 

Erdemkent (2003): Şamran bahçeleri, göl, Süphan, Tendürek, Artos 











Bilimsel temelde eylemlerimiz 

ve TOKİ ile AİGM’deki aydınlık 

öğrencilerimizin katkısıyla Yeni 

Düzce ova dışında büyüyor. 





Konuralp ovanın 

dışındır. 

3000 senedir deprem 

dahil hiçbir afet 

yaşamadı. 

~25 mm/y 





1996 deprem haritası: 

 Kabul edilecek yanı 

yoktur. Ege’nin tamamı 

kırmızıya boyanarak I. 

Derecede deprem 

tehlikesi taşıyor demesi 

kabul edilemez. Çünkü 

Ege bölgesinin kayalık 

alanlarında (bölgenin 

%95’inde) binlerce yıllık 

tarihi yapılar ayaktadır.  

2019 deprem haritası: 

 Burada da kaya-ova 

ayrımı göz ardı 

edilmiştir. Tamamı 

kaya üzerinde olan 

Elmadağ ve Kırşehir 

kütleselinin derecesi 

düşürülmüştür.  

Harput 



25.01.2000 tarihli konferansımızdan sonra.. 

Konferans, 25.01.2000; BB Aziz Duran, 2.02.2000 

4/10 



Saygılarımızla, 

Eğitim - Enerji - Ekonomi – Estetik ve çevre - Deprem - Ulaşım (EDU) Ulusal 

Çalışma Grupları adına Prof.Dr. İlyas YILMAZER (https://we.tl/t-gdsQdhp9Yu) 

Teşekkürler 



Halkların kardeşliği halkların 

birliğinden geçer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilim ve sanat düşmanlarına 

karşı dayanışma içinde olmak 

zorundayız. 



Taşkın 
Taşkın sorununa kalıcı çözüm konusunda  

 

(1) Su toplama havzası orta-yukarı bölümünde kolay 

ancak etkin çözüm SELDAĞINAKLIKtır.  

 

(2) Aşağı bölümde ise donatılı duvarla [ters T (^) veya ters 

L ( )] sınırlı eğik askı köprülü akarsu yatağı 

(Kanal)˵sistemidir. Ayancık için örnek projeye aşağıda 

değineceğiz. 



Taşkın sorununa kalıcı çözüm konusunda  

(1) Su toplama havzası orta-yukarı bölümünde kolay ancak etkin çözüm 

SELDAĞINAKLIKtır.  



Taşkını önlemede  

(a) Enerji kırıcı ve  

(b) Seldağınaklık  









Eğik askılı köprüye örnek  



Eğik askılı köprüye örnek  



Orta Karadeniz bölgesinin en büyük 2 yerkaymasının ortasından 

kaymaları da durdurarak geçirilen Devlet yolu. Sorun iyi 

tanımlandığında en uygun mühendislik çözümü kolayca bulunur. 



 

 

DÜNYADA YOLUN BOYUNA GÖRE PARA VEREN ÜLKELERİN BAŞINDAYIZ….! 





•Şekil 18. Karlıova depreminin (14.06.2020, 20:11, 5.9) yıkım yaptığı 

iki yerleşimin ikisi de büyük ölçekli yerkayması üzerinde 

kurulmuştur [Topografik haritalarda eşyükselti çizgilerinin ayraç “()” 

konumundaki yerler kayma alanlarını gösterir. Bu sınırlar DAAY’a ait 

Ayraç () Kuralı ile yaklaşık %100 doğrulukta çizilebilmektedir. Öneri 

eğitim programında her ilin merkezinde bir araya gelecek ilgili ilçe 

belediyelerinin ilgili teknik kişilere masa başında çizim, sahada 

denetim ve güncelleme tüm (Yilmazer, 1994, 2001a-b) incelikleriyle 

öğretilecektir.]. 

•Üst yapı olmayan bir yerde altyapının planlaması, tasarımı ve yapılması %90 ve üzeri 

hızlı, işlevsel, masrafsız ve çağdaş kentleşmenin tüm sosyal, teknik, güvenlik ve estetik-

çevre çevre koruma gereksinimlerini karşılayacak ölçüde yapılabilmesi olasıdır. Bu 

bağlamda ilgili tüm meslek dallarından özellikle kuramsallıkla – uygulama arasında bağ 

kurmuş olan uzmanlardan oluşan ekiplerin oluşturulmasının önemi kavratılacaktır.  


