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Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 
2020 tarihlerinde 6,8 büyüklüğünde 
bir deprem yaşandı. Bölgeyi etkile-
yen depremde, 35'i Elazığ'da, dördü 
Malatya'da olmak üzere 41 kişi haya-
tını kaybetti, 1.607 kişi de yaralandı. 
Derinliği 6,75 kilometre olan depre-
min ardından yapılan arama-kurtarma 
çalışmaları sonucunda 45 kişi enkaz-
dan sağ olarak çıkarıldı. Depremden 
izleyen günler içerisinde 2 bine yakın 
artçı deprem yaşandı. Bu depremlerin 
en büyüğü 5,4 olarak ölçülürken, 4 
üzerindeki artçı sarsıntıların toplam 
sayısı da 22 oldu. Deprem, Adıyaman, 
Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Tunceli 
gibi çevre illerde de hissedildi ancak 
bu kentlerde herhangi bir hasara yol 
açmadı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum’un açıklamalarına göre; 
6,8 büyüklüğünde deprem sonrası 
Elazığ’daki yapı stokunun yüzde 25’i 
hasar gördü. Elazığ ve Malatya’da 38 
bin binada hasar oluştu. 
Acil yıkılacak ağır hasar-
lı bina sayısı 3 bin 200, 
bağımsız bölüm sayısı 
da yaklaşık 10 bin 900’e 
ulaştığını açıklandı. Hasar 
tespit çalışmalarında 
Elazığ’da yüzde 60 seviye-
sine gelindiğini aşamada 
yapılan açıklamaya göre; 
kentteki binaların yüzde 
25’e yakınının orta ve ağır 
hasarlı olduğunun tespit 
edildiği açıklandı. 

TMMOB Yönetim 

Kurulu, konuya ilişkin 25 Ocak 2020 
tarihinde yazılı basın açıklaması ger-
çekleştirdi. Hayatını kaybeden yurt-
taşların yakınlarına baş sağlığı ve 
yaralılara şifa dilenen açıklamada, şu 
bilgilere yer verildi:   

“TMMOB Diyarbakır ve Malatya İl 
Koordinasyon Kurullarımız bünyesin-
de yönetici ve uzmanlardan oluştur-
duğumuz ekiplerimiz 25 Ocak 2020 
sabah saatleri itibari ile bölgeye ulaş-
mış, Elazığ ve Malatya’da çalışmaları-
na başlamıştır. Sivrice Kaymakamı ve 
Belediye başkanı ile gerekli görüşme-
ler yapılmış kriz masaları ile temas 
kurulmuştur. Tespit edilen hasarlı 
yapılar kriz masalarına bildirilmiştir. 
Çalışmalar yıkılan binalarda arama 
kurtarmaya yoğunlaşmış olup, yıkıl-
mamış durumda olan hasarlı yapılara 
ilişkin herhangi bir tedbir alınmamış 
durumdadır.”

Artçı sarsıntıların devam ettiği 
dönemde gerçekleştirilen açıklama-

da, hasarlı yapılarda güvenlik önlemi 
alınması istenirken, “Hasar oluşan 
yapılar güvenlik şeridi ile çevrilmeli 
içerisine hiçbir şekilde girilmemeli-
dir. Arama kurtarma çalışmalarının 
yanında hasarlı yapılara yönelik acil 
bir çalışma yapılmalı gerekli tedbirler 
alınmalıdır” uyarılarına yer verildi. 
“Riskler Acilen Giderilmeli”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi oldu-
ğu gerçeğine dikkat çekilen açıklama-
da, şöyle denildi:  

“Ülkemiz dünyanın en etkin dep-
rem kuşakları üzerinde yer almakta-
dır. Ne zaman nerede bir depremin 
olacağını kestirmek güç olsa da, her 
an ülkemizin herhangi bir yerinde orta 
büyüklükte veya yıkıcı nitelikte bir 
depremin olma olasılığı çok yüksektir. 
Orta büyüklükte meydana gelen dep-
remlerin bile kırsal alanda bulunan 
yapı stokunda oldukça büyük oranda 
hasar meydana getirmesi depreme 
yönelik gerekli önlemlerin alınmadı-

ğının en açık gösterge-
sidir.

Her depremden 
sonra aynı acıları ve ka-
yıpları yaşamamak için 
yer seçimi, yapı tasarı-
mı, üretimi ve denetimi 
aşamalarında mühen-
dislik biliminin, bilgisi-
nin gerekleri tam olarak 
yerine getirilmeli, ülke-
mizin deprem ve afet 
planları geliştirilmeli, 
ülkemiz yapı stokunda 
gerekli mühendislik in-

Elazığ’daki Yapıların Yüzde 25’i Hasar Gördü…
DENETİMSİZLİK VE EKSİK MÜHENDİSLİK CAN ALDI

Elazığ ve çevresinin etkileyen depremin hemen ardından açıklama yapan TMMOB, riskli yapılar için acil önlem çağrısın-
da bulundu. Açıklamada, orta büyüklükteki bir depremin bile büyük hasara yol açmasının depreme önlemlerinin alın-
madığının açık göstergesi olduğuna vurgu yapıldı. Öte yandan EMO Yönetim Kurulu ise denetimsizlik ve yetkin kişiler 
tarafından yapılmayan yapıların can aldığına dikkat çekti. 
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celemeleri yapılarak riskli yapılardaki 
risklerin giderilmesi çalışmaları ivedi-
likle başlatılmalıdır.”

TMMOB’un depremden etkilenen 
tüm yurttaşlarla dayanışma içinde 
olduğuna vurgu yapılan açıklamada, 
“TMMOB, arama kurtarmadan hasar 
tespiti çalışmalarına ve yaraların sarıl-
masına kadar üzerine düşen sorumlu-
luğu yerine getirecektir. Tüm üyeleri-
mizi depremden etkilenen bölgelerde 
yürütülecek çalışmalara destek olma-
ya ve dayanışmayı büyütme davet edi-
yoruz” ifadeleriyle bitirildi. 

“Denetimsizlik Can Aldı”
Öte yandan Elektrik Mühendisleri 

Odası Yönetim Kurulu da 25 Ocak 
2020 tarihinde konuyla ilişkin yaptığı 
basın açıklamasında, şöyle denildi: 

“Bilim insanlarının dikkat çekme-
ye çalıştığı ve ülkemizde sıklıkla ya-
şanan depremlerin en az yıkımla at-
latılmasının yolu yine bilimden yana 
anlayışla denetimlerin her aşamada 
artırılmasıdır. Ülkemizin deprem böl-

gesi olduğunu bir kez daha ne yazık 
ki acı şekilde deneyimledik. Elazığ’da 
yaşanan depremde denetimsizliğin 
ve yetkin kişiler tarafından yapılma-
yan yapıların can aldığına şahit olduk. 
EMO Yönetim Kurulu olarak hasarların 
yaşandığı bölgelerde üyelerimizin ve 
birimlerimizin yapılacak çalışmalara 
katılması için çağrıda bulunuyoruz.” 
TMMOB Heyeti Deprem Bölgesinde 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz'ın da içinde bulun-
duğu TMMOB Heyeti, 30 Ocak 2020 
tarihinde Elazığ ve çevresine destek 
ziyaretinde bulunarak incelemelerde 
bulundu. 

Odaların temsilcilerinin yanı 
sıra Diyarbakır, Malatya ve Van İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) temsilci-
lerinin de yer aldığı TMMOB Heyeti 
önce Elazığ'da depremde çöken ve 3 
kişinin hayatını kaybettiği Mavi Göl 
Apartmanı'nın yer aldığı Gezin'de 
incelemede bulundu. Sonrasında 
Elazığ'ın ilçesi ve depremin merkez 

üssü Sivrice'de Sivrice Kaymakamı 
ziyaret edildi. TMMOB Heyeti, Sivrice 
Jandarma Karakol Komutanı ile görü-
şüp Sivrice kriz masasını ziyaret ede-
rek Jandarma karakol komutanından 
ilçe merkezi ve köylerin durumları 
hakkında bilgi aldı. Ardından Elazığ 
merkeze geçen TMMOB Heyeti, Elazığ 
Belediye Başkan Vekili, Malatya Vali 
Yardımcısı, Elazığ AFAD Koordinasyon 
Merkezi Temsilcisi ile görüşerek ger-
çekleştirilen çalışmalar ve şehrin son 
durumuna ilişkin daha geniş bilgi al-
dılar.

TMMOB Heyeti yıkılan evlerin ba-
zılarında inceleme yaparak, köylerde 
baş sağlığı ziyaretlerinde bulundu. 
Heyet, Elazığ Sürsürü mahallesinde 
yurttaşlar ile görüşürken hasarlı bi-
nalarda tahliye işleminin devam etti-
ği gözlemlendi. TMMOB Heyeti Elazığ 
Mustafapaşa Mahallesinde yine yurt-
taşlar ve yetkililer ile de görüştü. 


