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Jeofizik Kaynaklı Afetler
Toplumun kendi başına başa çıkamadığı büyük-
lükte yıkım ve kırıma neden olan bu nedenle de 
dış yardıma gereksinim duyduğu doğal ve yapay 
olaylara afet denmektedir. Afetin neden ve boyutu-
nun anlaşılmasını sağlayan sınıflandırılması birçok 
literatürde farklı şekillerde yapılmaktadır (1,2,3,4,5,6). 
Bu sınıflandırmalardan Afetlerin Epidemiyoloji-
si Araştırma Merkezi (The Centre for Research on 
the Epidemiology of Disasters - CRED) tarafından 
yapılan ve Türkçe kullanımında Acil Durum Veri 
Tabanı (7), Afet Acil Durum Veri Tabanı (8) ve Küresel 
Afet Veri Tabanı (9) olarak ifade edilen sınıflandırma 
dünya yazınında önemli bir yere sahiptir. EM-DAT 
(The International Disaster Database) tarafından 
hazırlanan doğal afet grupları ve tipleri (4,10) Tablo 
147.1’de, Jeolojik kaynaklı afetlere yönelik sınıf-
landırmalar ise Tablo 147.2’de verilmiştir. EM-DAT 
sınıflandırmasında afet alt grupları arasında yer 
alan, görülme sıklığı ve verdiği zararlar nedeniyle 
Dünya’da önemli bir yere sahip olan Jeolojik afetler, 
incelenen kaynakların birçoğunda Jeofizik afetler 
olarak tanımlanmıştır (1,2,3,4,5,6).

Son yıllarda afetlerde önemli nitel ve nicel de-
ğişiklikler/artışlar dikkati çekmektedir. Bu durum 
bir yandan afetin sınırlarını genişletirken, diğer 
yandan da birbirinden kesin sınırlarla ayrılama-
masına ve afet sınıflandırmaların farklı şekillerde 
yapılmasına neden olmaktadır (7). Tablo 147.1’de yer 
alan verilerin tamamının ve Tablo 147.2’de yer alan 

verilerin ise bir kısmının kaynağı olan EM-DAT 
sınıflandırmasında, toprak kayması hem jeofizik 
afetler hem de hidrolojik afetler başlığı altında yer 
almaktadır. EM-DAT veri tabanında 1 Ocak 2015 - 1 
Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleşen afetler 
incelendiğinde, dünyada görülen 102 toprak kay-
masının sadece bir tanesi kuru kütle hareketleri 
kapsamında jeofizik afetler arasında yer almıştır, 
geri kalan 101 toprak kayması hidrolojik afetler 
kapsamında sayılmıştır (11). EM-DAT tarafından 
hazırlanan haftalık afet verilerinde (11) ve afet ista-
tistiklerini değerlendirmek amacıyla 2016 yılında 
hazırlanan bir raporda (12) toprak kayması sıklıkla 
sel ve toprak kayması (floods and landslides) şek-
linde ifade edilmektedir. Yağışların ve suyun azal-
ması kuraklık, kıtlık ve yoksulluğa neden olurken 
öte yandan su kütlelerinin dünyada hızlı yer değiş-
tirmesi sel, toprak kayması, taşkın ve çığ afetlerine 
neden olmaktadır (13). Toprak kaymasının sıklıkla 
seller tarafından tetiklenmesi EM-DAT sınıflandır-
malarında toprak kaymasının hidrolojik afet kap-
samında değerlendirilmesine neden olmaktadır (4).

Tablo 147.2’den görüldüğü gibi, afetlerin birbir-
lerini tetiklemeleri ya da birlikte meydana gelme-
leri nedeniyle sınıflandırmanın zor olduğunu (7) bu 
nedenle de farklı bilim insanları tarafından farklı 
sınıflandırmalar yapıldığını göstermektedir. Bu 
çalışmada Dünya’da ve Türkiye’de görülen jeofizik 
kaynaklı afetler kapsamında deprem, volkanik akti-
viteler ve kuru kütle hareketleri incelenmiştir.
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Tablo 147.1  EM-DAT’a Göre Doğal Afet Grupları ve Tipleri(4,10)

Afet Alt 
Grubu Afet Temel Tipi Afet Alt Tip Afet Alt Alt Tipi

Je
ofi

zik

Deprem Yer hareketi
Tsunami

Kütle Hareketleri (kuru) Kaya düşmesi
Toprak kayması

Volkanik Aktiviteler Kül akıntısı
Volkanik çamur akıntısı (lahar)
Piroklastik akış
Lav akışı

M
et

eo
ro

lo
jik

Fırtına Tropikal olmayan fırtına
Tropikal fırtına
Konvektif fırtına Şiddetli fırtına 

Dolu
Şimşek/Gök gürültüsü
Yağmur
Tornado
Kum/toz fırtınası
Kar fırtınası
Fırtına
Rüzgar
Şiddetli fırtına

Aşırı Sıcaklıklar Soğuk dalga
Sıcak dalga
Sert kış koşulları Kar

Buz
Sis

Hi
dr

ol
oj

ik

Sel Kıyı selleri
Akarsu selleri
Ani seller
Buz erimesi selleri

Toprak Kayması/ Heyelan Çığ*
Dalga Aşırı dalgalar, dev dalgalar

Seyç**

Kl
im

at
ol

oj
ik

Kuraklık
Buzul Gölü Patlamaları
Büyük Yangınlar Orman yangınları

Çalı, otlak mera alan yangınları

Bi
yo

lo
jik

Epidemik Viral hastalıklar
Bakteriyel hastalıklar
Parazitik hastalıklar
Mantar hastalıkları
Prion hastalığı

Böcek İstilası Çekirge istilası
Ağustos böceği istilası

Hayvan Kazaları

Dü
ny

a 
Dı

şı

Etki Havada infilak
Uzay Kaynaklı Enerji yüklü parçacıklar

Jeomanyetik fırtına
Şok dalgası

*Kar, çökme/moloz, çamur akıntısı, kaya düşmesi. **Göl veya körfezlerde deprem vb. nedenlerle oluşan dalga.
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Dünyada Görülen Jeofizik 
Kaynaklı Afetler ve Önemi
EM-DAT veri tabanına göre, Dünya’da 1 Ocak 2015 
- 1 Haziran 2020 tarihleri arasında meydana gelen 
1.974 afetin 154’ü (11) jeofizik kaynaklı ve bunun 
130’u depremdir (Tablo 147.3). En sık karşılaşılan 
afetler arasında üçüncü sırada yer alan depremin 
(birinci sırada seller ve taşkınlar, ikinci sırada fır-
tınalar ve kasırgalar), erken uyarısının olmaması, 
hemen ardından oluşan ikincil tehlikelerin ve afet-
lerin sayıca fazla olması (gaz sızıntısı, yangın, tsu-
nami, sel, taşkın baraj yıkılması, toprak kayması, 
salgın hastalık vb.) verdiği zararları artırmaktadır 
(bkz. EK 147.1). Deprem meydana geldiğinde kara-
da verdiği hasar binde dört iken, tsunami ile etkisi 
binde yetmiş dokuz olmaktadır. Bu durum dep-
remle birlikte görülen diğer afetlerin ve özellikle 
tsunaminin depremin topluma verdiği hasarın bo-
yutunu artırdığını göstermektedir (13). Benzer şekil-
de, Dünya’da her yıl aktif hale gelen 50-60 volkanın, 
doğrudan lav akıntısı, piroklastik (kırıntılı) akıntı 
(hızlı hareket eden sıcak kayalar ve moloz akıntısı), 

patlamalar ve çamur akıntılarının (lahar) gibi vol-
kanik aktivitelere bağlı olarak oluşan hasarlardan, 
ikincil (tsunamiler, sıcaklık düşmelerine neden 
olan bölgesel ve küresel iklim değişimleri, kıtlık ve 
çeşitli hastalıklar) hasarların çok daha büyük oldu-
ğunu göstermektedir (14).

Afetlere yönelik hazırlanan bir raporda, 2008-
2017 yılları arasında Dünya’daki 3.751 olay afet ola-
rak kayıtlanmıştır (15). Raporda yer alan on yıllık afet 
kaydı verisine paralel şekilde, 1 Ocak 2015-1 Hazi-
ran 2020 tarihleri arasında Dünya’da 1.974 afet kay-
dı görülmesi (11) afetlerin halen önemini korudu-
ğunu göstermektedir. Literatürde jeofizik afetlerin 
görülme sıklığının hem 1998-2007 yılları arasında 
hem de 2008-2017 yılları arasında %8 olduğu ifade 
edilmektedir. Bu iki onar yıllık sürede jeofizik afet-
lerin görülme sıklığının benzer ve %8 olduğu halde, 
etkilenen insan sayısı 1998-2007 yılları arasında %1 
iken 2008-2017 yılları arasında %4’e yükselmiştir. 
Ekonomik zarar ise 1998-2007 arasında %15 iken, 
2008-2017 yılları arasında %27’ye yükselmiştir (15). 
1 Ocak 2015- 1 Haziran 2020 tarihleri arası veriler 
incelendiğinde, tüm afetler içinde jeofizik afet-

Tablo 147.2   Jeofizik Kaynaklı Afetlere Yönelik Literatürde Yer Alan Bazı Sınıflandırmalar

Jeofizik Afetler (1) Jeofizik Afetler (2) Jeofizik Afetler (4,5) Jeofizik Afetler (3,6)

Deprem
Deprem
Tsunami
Volkan
Volkan patlaması
Kuru Kitle Hareketleri
Kaya düşmesi
Toprak kayması
Çığ
Çökme

Deprem
Tsunami
Toprak Kayması
Volkan Patlaması
Çığ

Deprem
Yer hareketleri
Tsunami
Volkanik Aktiviteler
Volkanik kül akıntısı
Lahar (Volkanik çamur akıntısı)
Piroklastik akış
Lav akışı
Kütle Hareketleri
Kaya düşmesi
Toprak kayması

Deprem
Volkan
Kuru Kütle Hareketleri
Kaya düşmesi
Toprak kayması
Çığ
Çökme

Tablo 147.3  EM-DAT 1 Ocak 2015-1 Haziran 2020 Tarihleri Arasındaki Verilere Göre Dünyada Görülen Jeofizik Afetlerin 
Sayısı(11)

Afetin Ismi
Görülme 
Sayısı Afetin Alt Tipi

Görülme 
Sayısı

2015 
Yılı

2016 
Yılı

2017 
Yılı

2018 
Yılı

2019 
Yılı

2020 
Yılı

Deprem 130 Yer hareketi 127 22 31 22 23 28 4
Tsunami 3

Volkanik Aktivite 21 Kül akıntısı 12 6 2 5 7 1
Lav akışı 3
Proklastik akış 1
Belirtilmemiş 5

Kuru Kütle 
Hareketleri

3 Kaya düşmesi 2 1 1 1
Toprak kayması 1
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lerin görülme sıklığı %7,8; ölen kişi sayısı 18.365; 
yaralanan kişi sayısı 139.612 ve ekonomik kayıp 
822.033.311 Amerikan Doları olarak belirlenmiştir. 
Tüm afetlerden ölen kişi sayısı 87.619; yaralanan 
kişi sayısı 2.399.998; ekonomik kayıp 58.993.512 
Amerikan Doları olarak bulunmuştur (11). Can, mal 
ve iş sürekliliğine verdiği hasar bakımından dünya 
literatüründe halen ilk sırada olan depremi (13) kap-
sayan jeofizik afetlerin tüm afetler içindeki duru-
mu değerlendirildiğinde (1 Ocak 2015 - 1 Haziran 
2020) ölüm sıklığı %20,9; yaralanma sıklığı %5,8 ve 
ekonomik kayıp %7,1’dir (11).

2008-2017 yılları arasında depremler en çok 
Asya kıtasını, volkanik hareketler ve kütle hare-
ketleri ise (görülme sıklığı %1’in altında) en çok 
Okyanusya kıtasını etkilemiştir (15). 1 Ocak 2015-1 
Haziran 2020 tarihleri arasında depremler ve kütle 
hareketleri en çok Asya kıtasını, volkanik hareketler 
en çok Amerika kıtasını etkilemiştir. Ülkeler açısın-
dan bakıldığında ise en çok ölüm sırasıyla Nepal, 
Endonezya ve Ekvador’da (her üçü de deprem ne-
deniyle) en çok etkilenen insan sayısı ise sırasıyla 
Nepal (deprem), Guatemala (volkanik aktivite) ve 
Endonezya’da (deprem ve volkanik aktivite) (11) gö-
rülmüştür. Bu durum jeofizik afetlerin ve özellikle 
jeofizik afetler içerisinde yer alan depremin yıkıcı 
etkisinin gelecek yıllarda da devam edeceğini gös-
termektedir. Benzer şekilde en ölümcül afet olay-
larının incelendiği 2018 yılına ait bir raporda, en 
fazla sayıda kişinin ölümüne neden olan ilk beş 
olayın dördünde deprem ve volkanik aktiviteler yer 
almaktadır. Nadiren gelişen fakat verdiği zararlar 
açısından çok korkutucu olan volkanik aktivitelerin 
2018 yılında gerçekleşmesi ve sadece 2018 yılın-
da ölen kişi sayısının önceki 18 yılın toplamından 
daha fazla olması (bkz. EK 147.2) jeofizik afetlerin 
unutulmaması gerektiğini hatırlatmaktadır (16).

Türkiye’de Jeofizik Kaynaklı 
Afetler ve Önemi
Jeomorfolojik, meteorolojik ve klimatolojik özellik-
leri ile doğal afetlerin sık yaşandığı ülkeler arasında 
olan Türkiye, özellikle depremlerden çok zarar gör-
mektedir (17). Afetlerden sıklıkla etkilenen ülkemiz-
de görülen can kayıplarının büyük bölümü yaşanan 
jeofizik afetlerden, özellikle depremler ve toprak 
kaymasından kaynaklanmaktadır. Türkiye’de mey-
dana gelen en ölümcül on afet incelendiğinde, bi-

rinci sırada 1939 Erzincan depremi ve ikinci sırada 
yakın zamanda yaşanan 1999 İzmit depremi yer al-
maktadır (bkz. EK 147.3). Bu durum afetler arasında 
yer alan depremin ülkemizde sık görüldüğünü ve 
yıkıcı etkisinin olduğunu göstermektedir (18). Vol-
kanlar açısından bakıldığında ise, Türkiye’de aktif 
durumda olmayan 13 volkanın bulunduğu (14,19), bu 
volkanların çoğunlukla İç Anadolu ve Doğu Ana-
dolu bölgelerinde (17,19) ve her an aktif hale geçe-
bilecek durumda oldukları ifade edilmektedir. Bu 
volkanların 30 km yakınında dört milyondan fazla 
insanın, 100 km yakınında ise on beş milyondan 
fazla insanın yaşadığı bilgisi, volkanların aktif hale 
geçmesi durumunda yapacağı yıkımın ve kırımın 
büyüklüğünü ifade etmektedir (19).

Afetlere yönelik 2015’de hazırlanan bir raporda, 
Türkiye’de bulunan nüfusun ve konutların tamamı-
nın çeşitli derecelerde deprem bölgesinde bulun-
duğu (Şekil 147.1) ve konutların %44’ünün birinci 
derece deprem bölgesinde olduğu bildirilmiştir. 
Aynı raporda 2015 yılı içerisinde Türkiye genelinde 
çeşitli illerde görülen 71 kütle hareketinin (69 heye-
lan ve 2 çökme) yaşandığı ve fazla miktarda konuta 
hasar verdiği de vurgulanmıştır (14). Volkanik tehlike 
açısından ise Türkiye, yüksek volkanik tehlike içe-
ren aktif volkanı bulunan 95 ülke arasında, etkile-
necek nüfus sayısı açısından 14. sırada yer almak-
tadır. Ayrıca, Türkiye’deki 21. yüzyılda büyük bir 
patlamanın gerçekleşme olasılığı %70 olarak ifade 
edilmektedir. Bu durum ülkemizde volkanik tehli-
keler konusunda yapılan çalışmaların arttırılması 
gerektiğini göstermektedir (19).

Türkiye’de, 2010-2017 yılları arasında, çok sa-
yıda büyüklüğü 4,5 ve üzeri çok sayıda deprem ya-
şanmış 651 ölü, 2.500 yaralı ve sayısı belirleneme-
yen hasarlı bina olduğu; 327 toprak kayması ve kaya 
düşmesi ise 77 ölü, 54 yaralı ve 1.301 hasar gören 
bina olduğu belirlenmiştir (18). EM-DAT veri tabanı 
incelendiğinde, 1 Ocak 2015-1 Haziran 2020 tarih-
leri arasında Türkiye’de jeofizik afetler kapsamında 
yer alan üç deprem olayı olduğu görülmektedir (11). 
Bu olaylardan 2017 yılında gerçekleşen Bodrum 
depremi ve sonrasında yaşanan tsunamide 360 ki-
şinin yaralandığı; 2019 yılında gerçekleşen İstanbul 
depremi sonrası bir kişinin öldüğü, 34 kişinin yara-
landığı ve toplam 1.459 kişinin etkilendiği, 2020 yı-
lında gerçekleşen Elazığ depremi sonrası 41 kişinin 
öldüğü, 1.607 kişinin yaralandığı ve toplam 69.000 
kişinin etkilendiği belirlenmiştir (11).
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Jeofizik Kaynaklı Afetlerin 
Sağlık Üzerindeki Etkileri

Jeofizik Kaynaklı Afetlerin Halk Sağlığı 
Üzerindeki Etkileri
Binaların yıkılmasına neden olan depremin fiziksel 
sağlık etkileri incelendiğinde (Tablo 147.4), yıkılan 
binaların sayısına ve durumuna bağlı olarak sıklık-
la yaralanma (crush sendromu, kayma ve düşme) 
ve ölümle sonuçlandığı görülmektedir. Deprem 
sonrası fiziksel sağlık etkilerinin incelendiği bir 
çalışmada, kendi imkanlarıyla hastane triajlarına 
başvuran hastaların yaklaşık yarısının yaşlı ve bu 
hastaların birçoğunun da en az bir kronik hastalığa 
sahip olduğu vurgulanmıştır. Yaşın artışıyla beraber 
artma eğiliminde olan kronik hastalıklar, deprem 
sırasında görülen birincil yaralanmaların dışında 
ekstra ikincil bir sağlık hizmeti gereksinimi oluştur-
maktadır. Aynı çalışmada özellikle kırsal kesimler-
de bulunan bebeklerde yetersiz beslenme, bodur 
büyüme gibi belirtilerin depremden sonraki iki yıl 

içerisinde sık görüldüğü vurgulanmıştır. Depremin 
ikincil sağlık etkileri arasında yer alan bulaşıcı has-
talıklar (özellikle su kaynaklı bulaşıcı hastalıklar 
kolera vb.), solunum hastalıkları (özellikle kızamık, 
menenjit), gazlı gangren, ishal ve kusma da deprem 
sonrası ilk altı ay içerisinde sık görülmektedir. Dep-
rem sonrası görülen tsunami ile tuzlanan yer üstü 
ve yer altı suları da cilt tahrişleri oluşturmaktadır. 
Depremin mental sağlık etkileri arasında ise trav-
ma sonrası stres sendromu, depresyon, kaygı gibi 
durumlar sıklıkla görülmektedir (20).

Volkanik aktiviteler sırasında ortaya çıkan çe-
şitli gazlar (CO

2
, SO

2
, H

2
S, HF, HCl ve radon) insan 

sağlığını olumsuz etkilemekte, özellikle karbondi-
oksit ve hidrojen sülfür birikimi, çökmeler ve vol-
kanik çamur akıntısı (lahar) (Tablo 147.3) yaralan-
ma ve ölümlere neden olmaktadır (21). Ortaya çıkan 
kükürt dioksit özellikle astım, bronşit, KOAH (Kro-
nik Obstrüktif Akciğer Hastalığı) ve kardiyovaskü-
ler hastalığı olanlarda; yaşlılarda ve hamilelerde 
bronkospazm, nefes almakta zorlanma, hırıltılı 
solunum, öksürüğe neden olmaktadır (Tablo 147.4). 

Şekil 147.1  Türkiye deprem tehlike haritası*
Kaynak: *Bu şekil AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) sayfasından alınmıştır30. (https://www.afad.gov.tr/inforgrafikler, erişim 
25.06.2020).
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Patlama sonrası oluşan kül göz, burun, ağız ve bo-
ğazda birikerek tahrişe neden olurken (22), ortaya çı-
kan volkanik tüyler/döküntü ise çevreyi kirleterek 
içme sularına zarar vermektedir (21). Özellikle içe-
risinde kristal silika olan kül (önceden tanı alma-
yanlarda bile) kronik akciğer hastalıklarına neden 
olurken, bölgede görülen hastalık ve ölüm düzey-
lerini artırmaktadır (21). Küllerin oluşturduğu tüyle-
rin yüzeyindeki partiküller ise sürtünmeye neden 
olarak kıvılcım çıkmasına, yanıklara ve ölüme ne-
den olmaktadır (21). Volkanik aktiviteler sonucunda 
oluşan erimiş lav okyanusa aktığında ya da deniz 
suyunu ısıttığında içerisinde bulunan hidroklorik 
asitin çok fazla miktarda buhar oluşturması nefes 
darlığına neden olurken; deri, gözler ve mukozala-
ra zarar vermekte hatta ölüme de neden olmaktadır 

(22). İçerisinde gaz, kül ve kaya bulunan ve volkanik 
yamaçlardan hızlıca akan piroklastik yoğunluk 
akımları (hidrotermal suya benzer) yanıklar, ölüm-
ler ve enfeksiyonlarla sonuçlanmaktadır. İkincil et-
kiler arasında, evlerinden tahliye edilip toplanma 
alanında toplanan insanlarda stres ve psikolojik 
bozukluklar görülürken, yaygın kül ve gaz etkisinin 
devam etmesi hayvanların yiyeceklerinin bozul-

masına, su kaynaklarının kirlenmesine, hayvanla-
rın ölmesine, kıtlığa ve enfeksiyon hastalıklarının 
artmasına neden olmaktadır (21).

Jeofizik kaynaklı afetler arasında yer alan kuru 
kütle hareketlerinin (kaya düşmesi ve toprak kay-
ması) yanlış tanımlamalara maruz kalması, ge-
nellikle fakir kesimler olarak nitelendirilen dağlık 
alanlarda gerçekleşmesi ve sel, tayfun ve deprem 
gibi afetler tarafından tetiklenmesi nedeniyle kayıt-
larının tutulmasında zorluklar meydana gelmekte-
dir. Kuru kütle hareketlerine bağlı ölümlerin izlen-
mesi sırasında, ölüm nedenlerinin yanlış kaydedil-
mesi/ birlikte görüldüğü afete eklenmesi gibi ne-
denler bu afetlerin sağlık etkilerinin belirlenmesini 
zorlaştırmaktadır. Toprak kaymasının kesinleşmiş 
sağlık etkileri; kırıklar, kesikler, boğulma, künt trav-
ma, kafa travması, kafa travmasına bağlı sepsis ve 
ölüm olarak ifade edilmektedir (Tablo 147.4). Yavaş 
hareket eden toprak kaymasının hızlı hareket eden 
toprak kaymasına göre (özellikle binaların beklen-
medik çökmeleri nedeniyle) daha fazla yaralanma-
ya ve ölüme neden olduğu da vurgulanmaktadır. 
Bu yaralanmalar crush sendromu ve çoklu organ 
patolojilerine neden olurken, böbrek ve diğer or-

Tablo 147.4  Jeofizik Kaynaklı Afetlerin Sağlık Üzerindeki Etkileri

Afet Türü Insan Sağlığına Etkileri En Çok Etkilenen Gruplar

Deprem Doğrudan Etkiler
Kırık (20)

Yumuşak doku zedelenmesi (20)

Dolaylı Etkiler
Bulaşıcı hastalıklar (20)

Enfeksiyon hastalıkları (20)

Travma sonrası stres sendromu (20)

Kadınlar (20)

Eğitim düzeyi düşük olanlar (20)

Ölüme tanık olanlar (20)

Yaşlılar (20)

Bebekler (20)

Azınlıklar (20)
Yerinden edilmiş olanlar (20)

Kırsal kesimde yaşayanlar (20)

Volkanik Aktivite Doğrudan Etkiler
Yanık (22)

Yaralanma (22)

Ölüm (22)

Solunum sistemi hastalıkları (22)

Göz, boğaz, ağız ve burunda tahriş (22)

Dolaylı Etkiler
Travma sonrası stres sendromu (21)

Enfeksiyon hastalıkları (21)

Kıtlık (21)

Kronik hastalığı olanlar (özellikle solunum sistemi) (22)

Yaşlılar (22)

Hamileler (22)

Çiftçiler (22)

Çocuklar (21)

Kütle Hareketleri 
(Kuru)

Doğrudan Etkiler
Künt travma (23)

Boğulma (23)
Kesikler (23)

Ölüm (23)
Dolaylı Etkiler
Enfeksiyon hastalıkları (23)

Travma sonrası stres sendromu (23)

Kadınlar (23)

Bina içinde olanlar (23)

15 yaş ve altında olanlar (23)
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EK Tablo 147.1  Dünyada Son Yüzyilin Büyük Depremleri*

 TARIH  YER / ÜLKE ÖLÜ SAYISI BÜYÜKLÜK

16 Ağustos 1906 Şili 20.000 8.6

28 Aralık 1908 Messina / İtalya 160.000 -

15 Ocak 1915 Avezzano / İtalya 29.980 -

16 Aralık 1920 Doğu Türkistan / Çin 180.000 8.6

01 Eylül 1923 Tokyo / Japonya 142.807 8.3

2 Mayıs 1927 Nan- Şan / Çin 200.000 8.3

15 Aralık 1934 Hindistan 10.700 8.4

25 Ocak 1939 Şili 28.000 8.3

27 Aralık 1939 Erzincan / Türkiye 39.700 8.0

29 Şubat 1959 Agadir / Fas 14.000 -

30-31 Mayıs1970 Kuzey Peru 66.794 7.7

12-13 Kasım 1970 Pakistan (Deprem- Kasırga) 500.000 -

22 Aralık 1972 Nikaragua 11.600 -

04 Şubat 1976 Guatemela City 22.778 7.5

28 Temmuz 1976 Tangshan / Çin 242.000 8.2

16 Ağustos 1976 Mindanao / Filipinler 8.000 7.8

16 Eylül 1978 Tabas / İran 25.000 7.7

10 Ekim 1980 El Asnem / Cezayir 4.500 7.3

13 Aralık 1982 Kuzey Yemen 3.000 -

19 Eylül 1985 Mexico City 5.000 8.1

07 Aralık 1988 Spitak / Ermenistan 55.000 6.9

21 Haziran 1990 Kuzey Batı İran 36.893 7.7

30 Eylül 1993 Marashta / Hindistan 30.000 6.4

17 Ocak 1995 Kobe / Japonya 5.500 7.2

28 Mayıs 1995 Sahalin / Rusya 2.500 7.5

10 Ekim 1996 El Salvador 1.400 -

28 Şubat ve 10 Mayıs 1997 İran 3.100 -

4 Şubat 1998 Afganistan 4.500 6.4

30 Mayıs 1998 Afganistan 5.000 7.1

17 Temmuz 1998 Papua Yeni Gine (Tsunamik) 10.000 7.0

17 Ağustos 1999 Gölcük /Türkiye 17.480 7.5

26 Ocak 2001 Gujarat, Hindistan 15.000 -

26 Aralık 2003 Bam / İran 40.000 -

26 Aralık 2004 Sumatra / Endonezya 227.000 9.0

08 Ekim 2005 Keşmir / Pakistan 75.000 7.6

12 Mayıs 2008 Siçuan / Çin 70.000 7.8

12 Ocak 2010 Haiti 360.000 7.0

11 Mart 2011 Töhoku / Japonya 15.878 9.0

25 Nisan 2015 Katmandu / Nepal 6.000 7.8

*Bu tablo Prof. Dr. Recep Akdur tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
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ganlarda ciddi hasarlar meydana getirmektedir. 
İkincil etkiler açısından incelendiğinde, özellikle 
deprem sonrası oluşan toprak kaymalarının nehir 
akış modellerinde değişikliğe neden olarak orman-
ları tahrip etmesi, sivrisineklerin artmasına ve sıt-
manın ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Toprak 
kayması sonucu suların bulanıklaşması, suda gö-
rülen tuzlanmanın bakteri artışına neden olması 
gibi durumlar kolera salgınlarına yol açmaktadır. 
Oluşturulan kamplarda yaşayan afetzedelerin te-
miz tuvaletlere ve temiz suya erişimin azalması 
çeşitli enfeksiyonların artmasına da neden olmak-
tadır. Toprak kayması sonucu hayatta kalanlarda 
zaman zaman stres, anksiyete, travma sonrası stres 
bozukluğu, kültüre özgü olarak değişebilen titre-
me, kalp çarpıntısı ve nöbet gibi ataklar ve zihinsel 
etkiler görülmektedir (23).

Jeofizik Kaynaklı Afetlerin 
Sağlık Hizmetleri Üzerindeki 
Etkileri
Jeofiziksel afetlerin sağlık hizmetleri üzerindeki 
etkileri (olaya özgü bazı farklılıklar olsa da) genel 
olarak benzerdir. Bu afetler sonrasında görülen ve 
hemen müdahale edilmesi gereken durumlar teda-
vi edici sağlık hizmetleri iken ilerleyen zamanlarda 
yerini koruyucu ve rehabilite edici sağlık hizmet-

lerine bırakmaktadır. Afetlerden sonra afetzedeler 
nedeni ile yoğunlaşan tedavi edici sağlık hizmetleri; 
sağlık kuruluşlarında meydana gelen yapısal ya da 
yapısal olmayan zararlardan, afetzede taşınmasını 
engelleyen durumlardan, sağlık profesyonellerinin 
kendileri ya da yakınlarının afetlerden etkilenme-
lerinden ve uygun ya da yeterli malzeme ve sağlık 
profesyoneli yetersizliği gibi durumlar nedeniyle 
olumsuz etkilenmektedir (24). Sahada kullanılacak 
tıbbi cihazlar için güç kaynağının sağlanması, be-
lirli sayıda yoğun bakım cihazına ihtiyaç duyulma-
sı, bu cihazların kalibre edilme süreçleri ve taşın-
maları sırasındaki basınç değişiklikleri tarafından 
etkilenmeleri, cihazları kullanan/kullanmayı bilen 
sağlık profesyoneli sayısının yetersiz olması, gerek-
li ilaçların olay yerine ulaşabilmesi ve bu ilaçların 
depolanması gibi konularda sıklıkla belirsizlikler 
ve sorunlar yaşanmaktadır (25). İlerleyen süreçte 
kamp bölgeleri kurulması, kurulan bu bölgelerde 
temiz suyun yetersiz olması, tuvalet ve banyonun 
ortak kullanılması gibi durumlar bulaşıcı hastalık-
ların artmasına ve ek aşılama hizmetlerine ihtiyaç 
duyulmasına neden olmaktadır (24). Benzer şekilde 
güvenli ve yeterli gıdaya ulaşılamaması nedeniyle 
bölgede akut beslenme yetersizliği, alt yapı ve ula-
şım hizmetlerindeki eksikliklerin uzaması ve psi-
kososyal sorunların artırması, sosyal hizmetlerin 
yetersiz kalması, kronik hastalıklı kişilerin ve yaş-

EK Tablo 147.2  Dünyadaki Büyük Yanardağ Patlamaları*

TARIH  YER / YANARDAĞ ÖLÜ SAYISI
1669 Sicilya / Etna 20.000
1792 Japonya / Unzen 11.000
1815 Endonezya / Tambora 92.000
1883 Endonezya / Krakatoa 36.000
1902 Martinik / Pelee 28.000
1902 Endonezya / Kelud 5.200
1963 Endonezya / Agung Dağı 1.300
1985 Kolombiya / Nevado Del Ruiz 23.000
1986 Kamerun / Nyos 1.600
1991 Filipinler / Pinatubo 800
2002 Kongo / Nyiragongo 100
2010 Endonezya / Merapi -
2014 Endonezya / Sunabung 20
2014 Japonya / Ontake -
2016 Endonezya / Sumatra -
2018 Endonezya / Anak Krakatoa 420
2018 Guatemala / Fuego Volkanı -

*Bu tablo Prof. Dr. Recep Akdur tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
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EK Tablo 147.3  1900’den Günümüze Türkiyede Depremler*

TARIH  YER ÖLÜ SAYISI BÜYÜKLÜK
24 Nisan 1903 Malazgirt 2.626 6.7
9 Ağustos 1912 Mürefte / Şarköy 216 7.3
4 Ekim 1914 Afyon / Bolvadin 400 5.1
13 Mayıs1924 Çaykara 50 5.3
13 Mayıs 1924 Erzurum 50 5.9
13 Eylül 1924 Pasinler 310 6.9
08 Şubat 1925 Ardahan 140 5.9
07 Ağustos 1925 Afyon / Dinar 330 5.9
22 Ekim 1926 Kars 355 5.7
30 Mart1928 İzmir / Torbalı 52 7.0
18 Mayıs1929 Sivas / Suşehri 64 6.1
6 Mayıs 1930 Hakkari Sınırı 2.514 7.2
1 Mayıs 1935 Digor 200 6.2
19 Nisan 1938 Kırşehir 149 6.6
21 Eylül 1938 İzmir / Dikili 132 7.1
26 Aralık 1939 Erzincan 32.968 7.9
1 Ocak 1940 Niğde 58 5.0
10 Eylül 1941 Van / Erciş 194 5.9
20 Aralık 1942 Tokat Niksar / Erbaa 3.032 7.0
20 Haziran 1943 Adapazarı / Hendek 336 6.6
26 Kasım 1943 Tosya - Ladik 2.824 7.2
01 Şubat 1944 Bolu / Gerede 3.959 7.2
31 Mayıs 1946 Varto / Hınıs 839 5.7
17 Ağustos 1949 Karlıova / Bingöl 450 7.0
13 Ağustos 1951 Kurşunlu 52 6.9
3 Ocak 1952 Hasankale / Erzurum 133 5.8
18 Mart 1953 Yenice / Gönen 265 7.4
25 Nisan 1957 Fethiye Antalya 67 7.1
26 Mayıs 1957 Bolu / Abant 52 7.1
19 Ağustos 1966 Varto 2.396 6.9
22 Temmuz 1967 Adapazarı 89 7.2
26 Temmuz 1967 Pülümür 97 6.2
28 Mart 1970 Gediz 1.089 7.3
12 Mayıs 1971 Burdur 57 6.2
22 Mayıs 1971 Bingöl 878 6.8
06 Eylül 1975 Lice 2.385 6.9
24 Kasım 1976 Çaldıran / Muradiye 3.840 7.5
30 Ekim 1983 Erzurum / Kars 1.336 7.1
13 Mart 1992 Erzincan 653 6.8
01 Ekim 1995 Dinar 90 6.1
27 Haziran 1998 Adana Ceyhan 112 6.3
17 Ağustos 1999 Gölcük / Marmara 17.840 7.5
23 Ekim 2011 Van 604 7.1

*Bu tablo Prof. Dr. Recep Akdur tarafından çeşitli kaynaklardan derlenmiştir.
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lıların ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersizlikler 
sağlık hizmetlerini etkilemektedir (26).

Jeofizik Kaynaklı Afetlerin 
Diğer Sektörler Üzerindeki 
Etkileri
Afetler özellikle gelişmekte olan ülkelerde eşitsizlik 
ve fakirlik gibi nedenlerle zaten zarar görebilir du-
rumda olan halkı, daha da zarar görebilir hale ge-
tirmektedir. Kentsel büyümenin artması, arazi kul-
lanımında değişiklikler yapılması, çevresel bozul-
manın artması, yönetimsel zayıflıkların bulunması 
gibi konular afetlerin verdiği zararları artırmakta-
dır. Afetlerin özellikle ekonomik sektör üzerinde ki 
etkisi çok fazla olmaktadır. Jeofizik kaynaklı afet-
ler arasında yer alan deprem ve deprem sırasında 
oluşan tsunami, insanların evsiz kalmasına ve yer 
değiştirmesine neden olmaktadır. Afetlere yöne-
lik bir raporda, 1998-2017 yılları arasında yaşanan 
ekonomik kaybın depremde %43, volkanik aktivi-
tede %11 ve kuru kütle hareketlerinde %8 olduğu, 
jeofiziksel afetler nedeniyle oluşan ekonomik kay-
bın yüksek gelirli ülkelerde düşük gelirli ülkelerin 
üç katı olduğu ifade edilmiştir. (27) Jeofiziksel afetler 
özel ve kamu binalarına ve alt yapıya çok fazla ha-
sar vermektedir. Bu durum işyeri ve üretim tesisle-
rinin geçici süreyle ya da tamamen kapanması ile 
birlikte üretim kayıplarına, sağlık, eğitim ve diğer 
hizmet sektörlerinde hizmetin yavaşlaması ya da 
durmasına, turizm, ticaret ve hizmet sektörlerinde 
gelir kaybına neden olmaktadır. İlk aşamada ve de-
vam eden süreçte elde bulunan kaynakların kurtar-
ma, ilk yardım ve geçici barındırma çalışmalarına 
harcanması, diğer alanlara yapılacak olan yatırım 
ve hizmetlerin azalmasına neden olmaktadır. Diğer 
alanlara yapılan yatırımın azalması göç, yaralı in-
sanlar ve kimsesiz kalanların dolayısıyla da sosyal 
maliyetlerin artmasına neden olmaktadır (28). 2015 
yılında hazırlanan bir raporda doğal afetlerin bir-
çok sektörü etkilediği fakat tarım sektörüne verdiği 
zararın çok fazla olduğu, deprem ve tsunamilerin 
de (sel kuraklık ve fırtınalara göre daha az miktar-
da) bitkilere, hayvanlara ve ormanlara zarar verdiği 
belirlenmiştir. Aynı raporda balıkların tsunamiden 
etkilenme düzeyinin diğer afetlerden iki kat daha 
fazla olduğu bu nedenle tsunaminin balıkçılığa 
verdiği zararın fazla olduğu ifade edilmiştir. Jeofi-

ziksel afetlerin sık görüldüğü ülkelerde tarım üreti-
minin azalması, hayvanların olumsuz etkilenmesi, 
süt üretiminin azalması, ithalatın artması ve ihra-
catın azalması bu afetlerin dolaylı etkileri arasında 
yer almaktadır (29).

Sonuç ve Değerlendirme
Jeolojik afetler literatürde sıklıkla jeofizik afetler 
(deprem, volkanik aktiviteler, kuru kütle hareket-
leri) olarak tanımlanırken; sel, çığ ve deprem gibi 
afetler tarafından tetiklenen toprak kaymasının 
hangi afet grubunda yer aldığına dair farklı görüş-
ler bulunmaktadır. Bu durum ülkemizde halen en 
çok ölüme, yaralanmaya ve maddi kayba neden 
olan afetler arasında ilk sıralarda deprem ve toprak 
kaymasının yer aldığı gerçeğini değiştirmemekte-
dir. Jeofizik olayların görülme sıklığında ülkelere 
ve yıllara göre dalgalanmalar görülse de bu olay-
ların verdiği hasar çok büyük olmaktadır. Nüfusu-
nun ve binaların tamamının deprem bölgesinde 
olduğu ifade edilen ülkemiz; deprem ve deprem 
sonrası gerçekleşme olasılığı yüksek olan sel, baraj 
yıkılması, yangın, toprak kayması ve diğer birçok 
afet nedeniyle oluşan zararlara maruz kalmakta-
dır. Özellikle deprem ve toprak kayması afetlerinin 
can ve mal kayıplarına neden olarak iş sürekliliğini 
etkilemesi, evleri hasar gören insanların kamplara 
yerleştirilmesi halk sağlığını olumsuz etkilemek-
tedir. Depremlerin -küresel hava değişiklikleri ne-
deniyle- artan sel, taşkın gibi olayları daha da ar-
tırması, kümülatif afet zararlarının da artmasına 
neden olmaktadır. Volkanik oluşumlar açısından 
zengin olan fakat volkanik hareketlerin uzun yıllar-
dır aktif olmadığı Türkiye’de her an gerçekleşebile-
cek volkanik bir hareketlenmenin büyük zararlara 
neden olabileceği unutulmamalı, bütünleşik risk 
analizleri ve afet senaryoları hazırlanmalıdır.
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