
METEOROLOJİDE UYDU GÖRÜNTÜLERİ İLE DEPREM İLİŞKİSİ 

 

Kadir Sütçü1                                Dr.Güniz Akıncı Kesim2 

1. Emekli  Öğretim Görevlisi MEB, İstanbul.  kadirs33@gmail.com                                                                                                         

2. Emekli Öğretim Üyesi Profesör, İstanbul.  gunizkesim@duzce.edu.tr 

 

ÖZET 

Meteorolojik verilerin küresel uzaktan algılanmasında yararlanılan cihazlar olarak NASA tarafından tanımlanan uyduların, 

deprem tahminlerinde de etkili olduklarının ortaya konulması çalışmaları sürdürülmektedir. Bu amaçla, 2008 yılından 

bugüne incelenen 400.000 üzerinde uydu görüntüsü ile yapılan araştırma sonuçları değerlendirilmiştir. Meteorolojik uydular 

için tanımlamanın,  "Uydular, yer hareketlerinin (depremlerin) yapmış olduğu basınçtan dolayı hava olaylarını küresel 

olarak inceleme olanağı sağlayan uzaktan algılama cihazlarıdır." olarak doğrulanması konusunda öneri getirilmiştir. 

Depremlerin meteorolojik uydularla önceden tespitindeki isabetli tahminler gelişmelerde izlenmeli,  bu yönlü uydu 

gelişmeleri sağlanmalıdır.    
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EARTHQUAKE RELATIONS WITH THE METEOROLOGICAL SATELLITE IMAGES 

ABSTRACT 

Meteorological data for the benefit of the global remote sensing devices as defined by NASA satellites, it also demonstrated 

to be effective in the earthquake prediction studies are underway. To this end, the research results are made with satellite 

imagery analyzed over 400,000 since 2008 were evaluated. The definition for meteorological satellites, "Satellites, ground 

movements (earthquakes) weather events are due to the pressure made by the remote sensing devices that enable global 

review." a proposal was made on verification of accurate predictions in the early detection of earthquakes and 

meteorological satellite development should be monitored in this way satellite development should be provided. 
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1. GİRİŞ 

Bir asırda, büyüklüğü 6 ve üzerinde gerçekleşen 56 deprem meydana gelen ve toplam 81 bin 637 kişi 

yani yılda yaklaşık 737 kişinin hayatını kaybettiği Türkiye'de, depremin önceden tahmin edilebilmesi 

için çalışmaların sürdürülmesi büyük önem taşımaktadır. Japonya gibi 7-9 büyüklükte depremlerle sık 

karşılaşan ülkelerin bu konuda yaklaşımları bilinmektedir. Bu amaçla, tahmin sistemlerinin 

geliştirilebilmesi için yapılan çalışmalardan meteorolojik verilerde değerlendirilen uydu 

görüntülerindeki bulut hareketlerinin izlenmesi ile meteorolojik parametreleri etkileyen depremlerin 

yer, zaman, büyüklük tahminleri yapılabilmektedir. %90 üzerinde tahmin tutmasının saptandığı 

çalışma sonuçları, uydu görüntüsü değerlendirmelerinin meteoroloji yanısıra deprem için de 

kullanılabileceğini açıklamaktadır.  

Bu çalışmada, uydu görüntüleri değerlendirmeleriyle meteorolojik veriler ile deprem arasındaki 

korelasyon ortaya konularak, depremin getirdiği değişimler açıklanmış, karınca laboratuarı verileri ile 

karşılaştırılan meteorolojik değerlendirme sonuçları ile deprem tahminleri örneklenmiştir. Türkiye'nin 

deprem fay hatları kavşağında yer almasının her tür meteorolojik değişimde rol oynadığı bilinci ile 



öellikle hassas konumdaki İstanbul için bu yönlü çalışmaların önemi vurgulanmış, bazı örneklere yer 

verilmiştir.  

1.1. Meteoroloji Uyduları  

Uydular, çeşitli verilerin uzaydan okunarak yeryüzünde değerlendirilebilmesi için yerleştirilen 

elektronik aygıtlardır ve meteorolojik veriler için sıklıkla kullanılmaktadır. Meteoroloji Genel 

Müdürlüğümüzün değerlendirdiği uydu verileri internette yayınlanmaktadır (mgm 2016).  Ayrıca 

yayınlanan bazı uydu görüntüleri de değerlendirilmektedir (eumetsat 2016; sat24 2016; aemet 2016; 

havaturkiye 2016; awc 2016; accuweather 2016). 

1.2. Deprem Tahmininde Uydu Değerlendirme 

Meteoroloji uydulardan elde edilen bulutlanmalar deprem tahmini amaçlı kullanılmakta, belirlenen 

kriterler doğrultusunda değerlendirilmektedir. Kızılötesi bulut kümeleri, koridorları, jet akımları ve 

girdapları  atmosferin sıcaklık durumu dikkate alınmak suretiyle ülke, kıta ve dünya bütünü 

görüntülerinin değişimleriyle büyüklük, yer ve zaman tahmini yapılabilmektedir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

Bu çalışmada, meteorolojik parametrelerin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan web uyumlu uydu 

görüntüleri (işlenmiş) kullanılmış, deprem bulutları-SB ve karınca laboratuarı  verileri ile birlikte 

değerlendirilmiştir. Bu konuda yapılmış çalışma bulunmamaktadır. Mevcut bazı araştırmalara göre; 

Yafang(1992), Çin'de Elnino ile deprem ilişkisini incelemiştir. Guojun and et al(1993) Yunnan, Saraf 

and Cloudhury(2005) Algeria, Tramutoli and et al (2005) Kocaeli, Panda and et al(2007) Kashmir, 

Coudhury and et al(2007) İran'da depremler ile termal anomaliler konularında, Arun and et al(2005) 

deprem öncesi anomaliler, Rydelek and et al(2006) depremin kırılım belirtileri, Alçık et al(2009) 

İstanbul için erken uyarı, Harrisona and et al(2010) deprem bölgelerinde atmosferdeki 

elektriklenmeler, Horiuchi et al(2009) deprem erken uyarı sistemleri,  konularında çalışmalar yapmışlardır. 

Gasparini and Manfredi (Tarihsiz) AB deprem erken uyarı sistemleri projesi SAPEK'i 

tanımlamışlardır. Kadıoğlu (2010) ise bu konuya pek olumlu yaklaşmamaktadır. Ergül(2012) konuyu 

sosyal medyada tartışmaya açmıştır. Kesim(2011) deprem ve bulut ilişkisi ile birlikte diğer belirtilere 

değinmiştir. Sütçü ve Kesim(2013;2015), Sütçü(2013;2016a,b,c,d,e,f,g,h) çeşitli çalışmaları 

açıklamaktadır. Acw(2016), Aemet(2016), Afad(2016), AccuWeather(2016), Boueri(2016), 

Emsc(2016), Havaturkiye(2016), Jma(2016), Mgm(2016a; 2016b), Sat24(2016), Usgs(2016) 

verilerinden yararlanılmaktadır. Bıyık(2016), Erev(2016), Gümüş(2016), Karel(2016), Kurt(2016), 

Yakut(2016) gibi bazı deprem tahmincileri verileri de dikkate alınmaktadır. Meteorolojik 

parametrelerle deprem ilişkilerinin ortaya konulduğu bu çalışmada ise, bulut değerlendirme ve karınca 

sıra dışı davranış ölçüm kriterleri için hazırlanan ve arşivlenen formlar kullanılmıştır (Çizelge 1a,b).  

Deprem tahmininde izlenen yol ise Çizelge 2 de verilmiştir. Türkiye'de uydu görüntüleri 

değerlendirilip, olabilecek depremlerin zamanı, yeri ve büyüklüğü tahmin edildikten sonra doğru olup 

olmadığı, normal seyrinde 4 saat aralıklarla yapılan karınca laboratuarındaki gözlem ve deneylerin 1 

saat aralıklarla yapılması sonucu  bulgular, uydu görüntülerindeki işaretler ile yapılan tahminlerle 

örtüştüğünde tahmin sayfasına yazılmaktadır.  

 

 

 



 

 

Çizelge 1 a,b. Meteorolojik parametreler ve karınca hareketleri değerlendirme formları  

a b Çizelge 2. Deprem 

tahmininde izlenen yol 

a b  

     Şekil 1a,b. 3D sistemi ile deprem tahmini ve Deprem olan 

                                          yere yerleştirilen koni ile, etkilenecek yerlerin tespiti 

 

Çizelge 2'deki sıralamaya göre elde edilen verilerle deprem yer, zaman ve büyüklük tahminleri 

yapılmaktadır.  Tahminler kayıtlı üyeler sayfasında yayınlanmakta ve oluşları izlenmektedir. Tam ya 

da yaklaşık tutan tahminler de yazılarak tutma süresi, büyüklükleri ve yeri ortaya konulmaktadır.  

Haftalık, günlük, saatlik ve dakikalık verilen uydu görüntüleri Marmara Bölgesi ve çevresi öncelikle 

İstanbul deprem değerlendirmesi amaçlı incelenerek ortaya konulan sistematikle yapılmıştır. Bu 

amaçla 2008 yılından itibaren incelemeye alınan görüntülerde ilişkilendirmeler 2012 tarihinden 

itibaren sistemli bir şekilde değerlendirilmiştir. 2006 yılından itibaren kurulan karınca laboratuarından 

da 2012 yılından itibaren sistemli elde edilen  verilerle yapılan deprem değerleri karşılaştırmada 

kullanılmıştır. 



Haftalık, günlük, saatlik ve dakikalık uydu görüntüleri incelenerek, meteorolojik parametreler ve 

özellikle bulutlardaki değişimler belirlenen kritere göre değerlendirilerek,  depremin meydana geleceği  

yer tayini yapılmış, oluş zaman aralığı belirlenip, büyüklük tahmin edilmeye çalışılmıştır. Tahminler 

yayınlanarak takibi sağlanmıştır. Verilen zaman aralığındaki büyüklük ve yer tahminlerinin tutma 

oranları belirlenmiştir.  

Karınca laboratuarında da meteorolojik parametrelerin ve özellikle bulut verilerine göre haftalık, 

günlük ve saatlik olarak gözlemlerle elde edilen ve formlarla kaydedilen sonuçlar, uydu görüntüleri ile 

karşılaştırılarak tahmin doğrulaması sağlanmaya çalışılmıştır. 

Bu konuda yayınlanmış çalışmanın pek bulunmaması ile çalışmalar yoğunlaştırılmış, yapılacak 

araştırmalara temel oluşturacak  veriler elde edilmeye çalışılmış, formlar hazırlanmıştır.   

 

3. METEOROLOJİ UYDULARINDA DEPREM BULUTLARI (SÜTÇÜ BULUTLARI-SB) 

Depremler: Gökyüzünde uçakların altında asılı duran Sütçü Bulutlarının hızlı ve yavaş 

hareketini, koridorunun oluşmasını, jet akımını ve girdaplarını tayin eden, alçak ve yüksek 

basıncı meydana getiren ve meteorolojik parametreleri etkileyen en önemli faktördür. 
 

Değerlendirilen uydu görüntülerindeki deprem belirtisi bulutlar, TPE tescili ile Sütçü  Bulutları - SB  

ismi ile markalandırılmıştır (Şekil 2).  

Şekil 2. Sütçü Bulutları - SB  Marka Belgesi 

Meteoroloji ve deprem tahmin hizmetleri gibi emtialarda markalaşan bulutlar (SB) izlendiğinde, 

oluşan depremlerle değişen  yerleri, koridorları, jet akımları, girdaplarını oluşturan basınç belirtileri ile 

depremin yeri, renk ve şekillerine göre de büyüklüğü belirlenebilmekte, zaman ise kısa, orta, uzun 

zaman olarak verilebilmektedir.  Kısıtlı imkanlar ölçüsünde ve hobi olarak yapılan bu çalışmada,  

bugüne kadar yapılan dünya depremleri tahminlerinde pek sapma olmadığı görülmüş, tahmin tutma 

oranı yüksekliği (%92) çalışmanın doğrulanmasında güven sağlamıştır (Çizelge 3).      

Çizelge 3. Tahminler ve Tutanlara Bazı Örnekler 

 



 

4. DEPREM TAHMİNİNDE UYDU GÖRÜNTÜLERİ, SÜTÇÜ BULUTLARI-SB, 

KARINCA LABORATUARI VERİLERİ İLE METEOROLOJİK 

PARAMETRELER İLİŞKİSİ                    

İstanbul bağlantısı ile Marmara bölgesi ve çevresi için yapılan deprem tahmin amaçlı uydu görüntüsü 

incelemeleri bağlantının varolmasının anlaşılması ile karınca laboratarı verilerine yönlendirmekte ve 

günlük ya da dört saatte bir yerine iki saatte bir yapılan testlerle depremin yer ve zamanı hakkında 

tahminler elde edilmektedir. Yayınlanan uydu verileriyle mevcut deprem verileri  karşılaştırılmakta ve 

sonuç üye web sayfasında yayınlanmaktadır (Sütçü, 2016a,c). Gökyüzünde çıplak gözle gözlenen SB 

verileri ile de karşılaştırıldığında, gökyüzü anlık değişimi teyidte değerlendirilmektedir. 200 

üzerindeki 2016 tahminlerinin yaklaşık %92 tutma oranı görülmektedir (Sütçü 2016a,c). Sistemli 

çalışmalar sürdürüldüğünde, nokta tahminlerle özellikle İstanbul için önceden bilgilenme daha iyi 

sağlanabilecektir.        

Uydu görüntülerinde belirlenen alçak ya da yüksek basınç alanlarında izlenen rüzgar hızı artışı 

ardından oluşan bulutlanmalarda görülen geçiş güzergahları sonucu ortaya çıkan jet akım  koridorları 

ile de değişen rüzgar yönlerinin değiştirdiği bulut yönleri girdapları konumlandırmaktadır. Özetle; 

oluşan SB girdapları, çevresinde farklı büyüklüklerde depremlerin olduğunu ya da olacağını  

belirlemekte ve tahminlerde etkin olmaktadır.  Önemli bir doğa olayı olan depremler, öncesi ve 

sonrasında basınç yapmakta, rüzgar hızını değiştirmekte, Sütçü Bulutlarını oluşturmakta ve yön 

değiştirmekte, sıcaklığı etkilemekte ve yağış getirmektedir. 

Nasa'nın 1960 yılında uzaya fırlatılan (TIROS) uydudaki uzaktan algılama cihazlarıyla çekilen 

yeryüzü  görüntülerinden 400.000 den fazla görüntü arşivden incelenip araştırıldıktan sonra 

yorumlarının yanlış yapılmış olduğu tespit edilmiştir. Uzaktan algılama cihazlarıyla çekilen 

görüntülerdeki hava olaylarını, depremlerin öncesinde ve sonrasındaki basıncın meydana getirdiğini 

ve depremlerin atmosfere yaptığı basınçtan dolayı rüzgarın hızını arttırdığını ve yönünü belirlediğini, 

rüzgarın hızı ve yönü istikametinde Sütçü Bulutları(SB)nı oluşturup, ortalama hava sıcaklığını 

arttırdığını ve düşürdüğünü, yağışı yağdırdığını, iklim ve mevsim değişikliği ile küresel ısınma, 

soğuma, hava kirliliği ve bitki örtüsü şekillendirmelerinde etkisi olduğunu anlaşılmıştır. Depremler, 

öncesi ve sonrasında olmak üzere iki kez basınca etki ederek, iki kez rüzgarın hızını arttırarak, 

öncesinde bulut oluşumuna, sonrasında ise bulut oluşmasına ya da oluşmamasına, iki kez sıcaklığa ve 

yağışa etkide bulunmaktadır. 

 

Dünyada, çekirdekteki enerjinin bütün kıtalardan depremler nedeniyle atmosfere yayılması sonucu 

alçak ve yüksek hava basıncı oluşmaktadır. Meteorolojik parametreleri etkilediği bilinmekte ve hava 

tahminlerinde kullanılmaktadır. Atmosferin hareketliliğini meydana getiren bu olayın, bütün kıtalarda 

ya da bazılarında depremler durduğunda hızlı bir şekilde küresel ısınmaya neden olacağı, dengenin  

bozulması ile de  kıtaların  oynayabileceği açıklanmaktadır. Kıtaların oynaması ve volkanların 

harekete geçmesi ise büyük kitlesel yok oluşları meydana getirecektir (Sütçü, 2016a).  Yüzyıllar 

önceleri gerçekleşen olayların izahı düşünüldüğünde de bundan sonra nasıl bir dünya tartışmaları 

sürdürülmektedir.    

4.1. Depremler ve  Sütçü Bulutu-SB 

Günlük ve saatlik olarak izlenen uydu görüntüleri ile depremin zaman, yer ve büyüklüğü tahmin 

edilebilmekte, tam zamanının tahmini için diğer verilerden yararlanılmaktadır. Deprem olacak ya da 



olan bölgelerde yoğunlaşan SB takibi ile deprem verileri karşılaştırıldığında tahminler web sayfasında 

yayınlanmakta ve izleyicilerin onayına sunulmaktadır. Tutan tahminler de yayınlandığında ilişkinin 

varlığı ortaya konulmaktadır. Meteorolojik verilerin göstergeleri ile de SB ilişkisi gözlenmekte, yer 

tayininde kullanılmaktadır. 

İtalya depremlerinin (Ağustos 2016) öncesinde ve sonrasında uydu görüntülerinde meteorolojik 

parametrelere etki açıkça görülmektedir (Şekil 3a,b; Çizelge 4; Şekil 4a,b). 

a b Şekil 3 a,b. İtalya 

deprem serisi (Ağustos 2016) öncesi SB  

Çizelge 4. İtalya ve çevresindeki depremler   

 

a b                  

Şekil 4 a,b. İtalya deprem serisi (Ağustos 2016) sonrası SB  



 

4.2. Depremler ve Girdap 
 

"Atmosferdeki bulut hareketleri, yönü, güzergahı, koridoru, jet akımları girdabı, azalması ve 

çoğalması depremlerin basınca yaptığı etkilerdendir." (Mgm 2016b). Değişik yönlerde depremlerin 

beklenmesi ya da olması durumunda Sütçü Bulutları-SB yön değişimleri ile girdap oluşumu da 

göstermektedir.  Depremler ile SB yön değişimi ve İtalya depremi (24.08.2016  6.2 vd.) öncesinde ve 

sonrasında oluşan girdaplar Şekil 3 a,b ve Şekil 4 a,b de görülmektedir. Farklı yönlerdeki depremler 

ve basınç değişimleri etkisi ile yön değiştiren Sütçü Bulutları-SB girdap görünümü ile deprem yerini 

bildirmektedir. Çizelge 4 te İtalya ve Cezayir'de Ağustos 2016 da olan depremler ile girdap oluşumu 

açıklanmaktadır. Depremler sonrasında ya da öncesinde oluşan basınç değişimleri de uydu 

görüntülerinde görülmektedir (Şekil 7 a,b,c,d). Örneğin; 04.09.2016 tarihinden itibaren İngiltere'nin 

güneyinden İspanya'nın kuzeyinden Avrupa üzerine gelen Sütçü Bulutları, 06.09.2016 tarihinde 

08.27de büyüklüğü 4.4 Rodos'ta meydana gelen depremin basıncı ile Türkiye semasına girememiştir. 

Deprem sonrası Marmara ve Ege Bölgeleri semalarında görünen SBları doğuda meydana gelecek 

deprem SBlarını batıya ve kuzeye göndermiştir. Kuzeyde Romanya ve Polonya'da meydana gelecek 

depremler ise yönünü doğuya çevirip girdap oluşumuna sebep olmuşlardır. Depremler, alçak ve 

yüksek basıncı oluşturmuş, Yunanistan semasında alçak basınç oluşurken çevresinde yüksek basınç 

görülmüştür. Yüksek basınç görülen yerlerde depremlerin büyüklükleri, alçak basınç görülen yerlere 

göre daha büyük olduğundan basınç farkı görülmüştür. Girdap oluşan yerin çevresindeki basıncın, 

girdap içindeki basınçtan daha yüksek olması ise girdap görülmesine neden olmuştur (Şekil 7 a,b,c,d) 

(Çizelge 5).    

a b 

c dŞekil 7 a,b,c,d. 

Yunanistan depremlerinden SB girdap ve basınç 



Çizelge 5. Yunanistan’daki girdap etkili depremler   

 

 

4.3. Bulut Yönü Değiştiren Depremler  

 

Depremlerle oluşan rüzgarlar bulut yönü değişimine etken olmaktadır. 18.09.2016 Saat 12:00 

itibariyle Kuzey ve Orta Atlanik Okyanusu'nda meydana gelecek depremlerin oluşturduğu Sütçü 

Bulutları-SB güzergahı ve koridoru Afrika Kıtası'nın kuzey batı kara sınırına teğet geçerek jet akımı 

Akdeniz'e doğru ilerleme yapmıştır. Depremlerin basıncı ise 19.09.2016 saat 12:00'de Akdeniz'e doğru 

yol alan Sütçü Bulutlarının gidiş rotasını Cezayir'den İspanya ve Portekiz yönüne doğru çevirmiştir. 

Böylece Depremler sayısal modelleme ile yapılan dünya meteoroloji sistemini çökertmiştir (Şekil 

8)(Çizelge 6). 

 

Şekil 8. Sütçü Bulutlarında yön değişimi 

 

Çizelge 6. Cezayir ve İtalya'daki depremler 

 

 

 

 



4.4. Türkiye'de Meteorolojik Parametrelerin Artışı ile Yağış ve Depremler 

 

Depremlerin basınç üzerindeki etkisi ileortaya çıkan sıcaklık değişimleri ile yağış gözlenmiştir. 

Örneğin, İstanbul'daki sıcaklık düşüşleri ve yağış durumu ile uydu görüntülerindeki takip yakın 

depremlerin tahminini belirlemektedir. Şekil 9a,b de İstanbul Ağustos ve Eylül sıcaklık düşüş 

grafikleri örneğiyle deprem ilişkisi verilmektedir. Yerel ya da çevresel depremlerin sıcaklık düşüşünde 

etkisi vurgulanmaktadır. 

 

Depremler ile yağış arasında ise bulunan doğrudan ilişki Türkiye yağış rejimi ile açıklanabilmektedir. 

Yağış olan yerde ya da yakın çevresinde oluşan depremler izlendiğinde ve tüm yurt yağışlı olduğunda 

ise uzak çevrede büyük depremler olacağı beklenmektedir (Şekil 10; Şekil 11a,b). Depremler, yüksek 

basınçta  daha büyük, alçak basınçta daha küçük olmaktadır (Çizelge 7). 

 

a b 

Şekil 9 a,b. Sıcaklık ile deprem ilişkisi İstanbul örneği 

 

Şekil  10. Türkiye'de yağış ve deprem ilişkisine  

 

a b                                                      

Şekil 11 a,b. Yağışlar ve deprem ilişkisine Türkiye ve çevresinden örnek 

 

 



Çizelge 7. Türkiye ve çevresindeki depremler 

 

 

4.5. Karınca Laboratuarı Takibi  

Bu konu, önceki çalışmalarda özetlenmiştir. İstanbul'da bulunan karınca laboratuarı SB izlemeleri 

sonucu yerel beklenti de öncelik olmak üzere belirli zaman aralıkları ile izlenmekte ve 

değerlendirmelerle tahmin kesinleştirilmektedir (Sütçü 2016g). Meteorolojik verilerle birlikte 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

 

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

İncelenen ve arşivlenen yaklaşık 500.000 uydu görüntüsü sonucunda deprem verileriyle yapılan 

karşılaştırmalarla  kurulan bağlantılar sonucu ortaya konulan kriterlerle yapılan tahminlerin tutma 

oranı %90 ları geçince varsayım doğrulanmış kabul edilmiştir. Gelişmiş teknik sistemle yapılacak 

tahminlerle depremin önceden belirlenmesinde meteorolojik verilerin yararı görülmektedir.  

Dünyada uzay ve yer bilimlerinde depremlerin yerinin-büyüklüğünün ve zamanının bilinmesiyle ilgili 

çalışma yapılmamış veya başarı sağlanamamıştır savı ile bu çalışma geliştirilmektedir. Bu konuda 

yayınlanmış pek çalışmaya rastlanmamıştır. Sütçü Bulutlarının takibinin yapılması, depremlerin 

yerinin-büyüklüğünün-zamanının bilinmesini ifade etmektedir. 2012 yılından sonra hız kazandırılan 

çalışmalar sonucunda yapılan yayınlar sonrasında, 2016 yılı Ağustos ayında Düzce Üniversitesi 

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi' ninkurulması haberi ise çok önemlidir. Bundan sonra daha 

sistemli araştırma ve uygulamalar yapılacağının bilgisi 4 yıllık çalışmanın temel oluşturduğunu 

doğrulamaktadır.  Japonya gibi bilinçlenmek, konumu gereği Türkiye için de büyük önem 

taşımaktadır. Bilinçli toplum, afetler karşısında oluşacak zayiatların azaltılmasında başlıca etkendir. 

Özellikle yapılaşmada deprem bilinci çok daha önemlidir. Deprem olması olasılığı yüksek ülke ve 

yerlerde yerleşimlerin güvenirliliği yarı yarıya çözüm anlamı  taşıyabilmektedir. 

Sonuç olarak, meteorolojik veriler ile deprem ilişkisinin gözlenmesi tahminlerde başarıyı arttıracak, 

önceden önlemlerde yüksek oranda katkı sağlayacak, bilinçli toplum ile oluşacak zararlar azaltılırken 

sağlıklı yaşam koşulları oluşturma sağlanabilecektir. SB görünce bir yerde deprem var ya da olacak 

anlamanın    

Teşekkür: Çalışmalarda destek ve katkılarını esirgemeyen Sayın Döndü ve Onur Sütçü'ye şükranlarımızla... 
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