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Son depremler ne anlama gel�yor Nac� Görür anlattı:
'Bardağı taşıran son damla'

Ege Den�z�'nde meydana gelen 5,4'lük deprem�n Marmara'yı

etk�leyeb�leceğ�n� söyleyen Yer b�l�mc� Prof. Dr. Nac� Görür,

“Yunan�stan'da olan depremde faydan açığa çıkan dalgalar

Marmara'ya doğru gel�p stres değ�ş�m�ne neden olur. Bu stres

değ�ş�m� �se Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor. B�r

anlamda bardağı taşıran son damla g�b�" ded�.
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Son günlerde art arda depremler yaşanmaya başladı. Yunan�stan

Halk�d�k� Yarımadasında 5,4'lük deprem�, Kayser�'n�n Sarıoğlan

�lçes�nde �se AFAD'ın ver�ler�ne göre 4,9 büyüklüğünde deprem

meydana geld�.

Art arda gelen depremler� Marmara bölges� �ç�n değerlend�ren Yer

b�l�mc� Prof. Dr. Nac� Görür, “Yunan�stan'da olan deprem Marmara

�ç�n çok şey �fade ed�yor. Ancak bugün Kayser�'de olan deprem

Marmara �ç�n pek fazla b�r şey �fade etm�yor. Geçt�ğ�m�z günlerde

Yunan�stan'da olan deprem 5, 4 büyüklüğünde oldu. Bu deprem

orta derecede b�r depremd�. Fakat deprem�n olduğu yer b�z�m 1999

depremler�n�n olduğu Kuzey Anadolu Fay Zonunun �çer�s�nde yer

alıyor. Yan� deprem ana karaya yakın ama Kuzey Ege çukurluğu

�ç�nde oldu. Bu çukurluk Yunan�stan'dan başlar Ganos Fayına kadar

devam eder. Oradan da Marmara'ya g�rer. Dolayısıyla Yunan�stan'da

deprem� Kuzey Anadolu fayının en batı ucunda oldu. Bu durum

b�zler �ç�n öneml� çünkü b�z Marmara'da da b�r deprem bekl�yoruz.

Bu depremde Marmara'ya yakın" ded�. 

“YUNANİSTAN'DA OLAN DEPREM 1999 YILINDA OLAN DEPREMİN FAY
HATTI ÜZERİNDE OLDU"

Görür, sözler�ne şu şek�lde devam ett�: 

“Yunan�stan'da olan deprem aynı fay zonu �ç�nde olduğu �ç�n o faydan

açığa çıkan dalgalar Marmara'ya doğru gel�p stres değ�ş�m�ne neden

olur. Bu stres değ�ş�m� �se Marmara'da deprem olmayı kolaylaştırıyor.

B�r anlamda bardağı taşıran son damla g�b�. Örneğ�n, Marmara'da 12

Ağustos 1999 deprem� olduktan 3 ay sonra Yunan�stan'da 6 üzer�nde

b�r deprem oldu ve Yunan�stan'da çok sayıda �nsan öldü. Geçt�ğ�m�z

günlerde Yunan�stan'da olan depremse 1999 yılında Marmara'da olan

deprem�n meydana geld�ğ� fay hattı üzer�nde oldu."

“FAY, NÜKLEER SANTRALIN BULUNDUĞU AKKUYU'NUN
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,
YAKINLARINA KADAR UZANIR“ 

Kayser�'de meydana gelen depreme de değ�nen Prof. Dr. Görür,

“Kayser�'de meydana gelen deprem Ecem�ş fayında oldu. Bu Ecem�ş

fayının en öneml� özell�ğ� �se nükleer santralın bulunduğu

Akkuyu'nun yakınlarına kadar uzanmasıdır" d�ye konuştu. 

Deprem odaklı b�r kentsel dönüşüm demek kent�n bütün

b�leşenler�n� depreme hazır hale get�rmek demekt�r' d�yen Görür,

“Kent�n b�leşen� ded�ğ�m�z zamanda halkı, alt yapıyı, yapı stokunu,

çevrey� ve ekonom�y� saymak lazım. Yan� s�z b�r kentte kentsel

dönüşüm yapacaksanız bu saydığım 5 parametrey� deprem �ç�n

güvenl� hale get�rmel�s�n�z. Sadece yapı stoku yaparak kentsel

dönüşüm yapıyorum d�yemezs�n�z. Türk�ye'de genell�kle bu

yapılıyor. Ben bu duruma müteahh�tl�k projes� gözüyle bakıyorum"

�fadeler�n� kullandı. 
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