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TMMoB Jeoloji Mİ.üendisleri odası 6235 sayllı kanun ile kurulmuş kamu tüzel kişiliğine

haiz bir meslek örgütü olup "kendi nıesleki uzmanlık alınıarında kımu kurum ve kuruluşıırı

ile iş birliği yapmak, kanuyu ve toplumu bitgilendirmek ite buna ilişkin görüşlerini ilgililere

bildirmek" görevleri arasında yer almaktadır,

Bu kapsamda; 2020 yı|ı içinde Elazığ_Sivrice, Malatya_Doğanyol ve Pütiırge, Van_Başkale,

Bingol_Yedisu, Manisa_Akhisar ile en son İzmir,de meydana gelen depremlerde; 168 Vatandaşımız

yaşimıru yitirmiş, 3000,e yakın vatandaşımız yaralaffnlş, 80.000,e yakın konut, işyeri vb. bağlmsız

tina utlıumu yıkılmış veya hasar görmüş, 20 milyar Tii,rk lirasına yakın maddi kayıp oluşmuştur,

odamız depremler gibi kendi uzm;tık alanında yer alan konulaıa ilişkin görüşlerini hazırladığı çok

sayıdaki rapor, görüş yaztsı ve basın açıklamalan yolu ile kamuolu paylaşmıştır, Yine Elazığ-

Sivrice ile Van_Başkale depremlerinden soffa "Fay yasası" adı altında kavramsallaŞtırdığı yasal

düzenleme değişikliklerine ilişkin görüşlerini TBMM,sinde gurubu bulunan tiim siyasi parti

ytıneticileri iıeIıgi turumıar ıa zs.oz.zozo tarih ve 590/503 sayıh yazımız ekinde paylaŞmıŞtır,

Bilindiğigibiülkemiz,Alp-Himalayatektonik..kuşağıiçindeyeralmaktaolup,çoksayıda
deprem üreten fay hattı ile parçalanmış durumdadır. Ülkemizde ki yerleşim birimlerin çoğunluğu,

bufayhatlarınınüzerinde,yakınındaveyaetkialanındakurulmuşbulunmaktadır.Budurumugöz
önünealanodamız,2020yılıiçindeülkemizdeyaşanandepremlervesonucundameydanagelencan
vemalkayıplannıdadikkatealarakodamızbünyesindekendialanındayelkinçoksayıdakibilim
insanında İçİnde yer aldığı "Deprem Dınışma Kurulu" oluşturmuştur,

DAĞITİMLI

Odamız Deprem Danışma Kurulunun yaptığ toplanİ ve değerlendirmeler sonucunda;

"ülkemiz deprem gerçeğinin topluma ve ilgililere doğru anlatılması, kentlerimiz için birer tehlike

kaynağ ı olan fayların konumu ile hangi yerleşim birimlerini doğrudan etkilediğini de dikkate alarak,

"içinden diri fay geçen" kentlerimizden başlamak iizere bilgilendirme raporlan hazırlayarak ilgili

kurum ve kişilere bildirme" karan almıştır. Bu çerçevede düzenlenen "Fav Üzerinde Yaşavan

kentlerim iz: Hakka rı RaDoru" yazımız ekinde gönderilmektedir

04.05.202|

Sözkonusurapordandagörüleceğiüzere,HakkarikentmerkeziilebirlikteŞemdinliilçesi
merkezi ile Hakkari,ye uugı,-+i u"ıo" ieya koy doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır. Kent

merkezi ile birlikte çok sayıda ttıylerleşim aıanrnrn fuy ronıu., üstüne oturması nedeniyle Hakkari

gerek son yüz yıllık Oon".a" g."İ,e tarihsel 9*:r9:. çok büyük depremlerle yüz yüze kalmış,

büyük can ve mal kayıplar,;;; illerimizden biridir. Hakkari ilimizin deprem zararlarından

etkilenmesinin önlenmesi "."'",vı" 
İi. airi çalışmayı acilen başlatması gerektigi düŞünülmektedir'

135. Nhddesi'nde tanlmlanan 66 ve 85 sayılü KHK ve 7303 sayılı

mu niteliİiinde bir meslek kuruluşudurTMMoB JEoLoJi MüHENDisLERi oDAsI, Anayasa, n

Yasa ile d;ğişik 5235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş, kamu kuru



Bu kapsamda;

ı Hakkari Valiliği veya Hakkari Belediye Başkanlığı tarafindan kent ölçeğinde uluslararasr

a

a

uygulamaömekleridebazalınarakMikrobölgelemeçalışmalarınınyapılması,
mikobölgeleme çalışması yapılmış yerleşim birimleri var ise bunların gözden geçirilmesi ve

ihtiyaç halinde yenilenmesi,

Mikobölgeleme çalışmalan kapsamında diri faylann yerinin yerleşime uygunluk açısından

hassasolarakuluslararasıölçütleregörebelirlenmesi,depremüretmepotansiyellerininetüdü
için üzerlerinde paleosismoloji çalışmalannın yapılması, paleosismoloji çahşması yapılan

aİanlarda ise herhangi bir tartışmaya sebebiyet vermemek adına düzenlenen raporların

miiırnkünse bir heyetin incelemesine tabi tutulması,

Hakkari,nin bazı yerleşim alanlnın zayıf miihendislik özelliklerine sahip zemin birimleri

üzerine oturması, sıvılaşma ve yanal yayılmaya yatkın alanların varhğı ile başta heyelan ve

kayadüşmesigibijeolojiktehlikelerdenetkilenebileceğidüşiirıcesiilemikrobölgeleme
çalışmalarında bu hususlannda irdelenmesi gerektiği,

Yukandakiçalışmasonuçlarındaneldeedilecekbilgilervediğerdisiplinlerden(eofizik,
jeodezi,inşaat,mimarlık,şehirplancılarıvd.)edinilecekbilgilerilediğerafetolasılıkları
ışığında Deprem Master Planının hazırlanmasr,

oğ.e. Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden

belirlenmesi,

a

a

gerekmektedir.
Ayrıca;mikrobölgelemeçalışmalarıkapsamındabelirlenendirifayhatlarınınçewedtizeni

planlaıı dahil olmak üzere n_r.'r. uygul*a imar planlanna işlenmesi, diri fay hatlarınrn sakınım

bandı içinde kalan yapllann tentsel doıiiıştım ve yenileme kapsamına alınarak bu alanlarda yaşayan

yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay sakınım bandı içindeki alanlar için yapı

sınırlaması getirilmesi iı. uu ,orrnıurr, çoriiriıine vesile olacağını düşündüğiimiiz "faY vasasının"

TBMM'inde acilen görüşülerek yasalaşması gerekmektedir,

TMM.B Jeoloji Muhendislerİ odası olarak deprem ifuetme potansiYeli Yüksek olan Çok

sayıdafayhattıvezonutı,",in.y.,ı.ş.işbulunanHakkari'ninolasıbirdepremdebüyükacılara
sebebiyet verebilecek ,o",,çlu,lu' k,ş,laş,ümumus, için bugünden gerekli hazırlık çalışmalarına

başlamasıgerektiğidüşiinülmektedir.Kamuyararıçerçevesindeyapılacakbuçalışmalaraodamız
her tihlü desteği velmeye hazırdır,

Bilginizi ve geıeğini arz ederim
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Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Hakkari Raporu

yönetim kuru u Başkanı
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TMMoB JEoLoJi MüHENDistERi oDAsl

FAY ÜzERiNDE YAşAYAN itLERiMiz: HAKKARi RAPoRu-18

GiRiş

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Anadolu toprakları milyonlarca yıldır depremlerle sarsılmış olup gelecekte

de sarsılacaktır. Günümüzün 8elişen teknoloiisi ve uydu Verileri ile atmosfer kaynakh afetleri büyük

doğrulukla önceden bilmek artlk mümkün hale gelmiştir. Ancak depremleri önceden bilecek bir teknoloji

henüz mevcut değildir. Bu nedenle tüm Dünya'da kabul edilen yaklaşım deprem olacağı tahmin edilen

yerlerde depremin vereceği hasarı en aza indiİmek için gerekli çalışmalann yapl|masldlr. sorun depremler

değil depremlerin verdiği zararların nasıl azaltılabileceğidir.

Deprem farkll şekillerde hasar verebilmektedir. Bunlardan en önemlisi ve en yaygln olanı yer sarslntls|dlr.

Deprem büyüklüğü, yakınlığı ve şiddeti arttlkça yarattlğl sarsıntı Ve buna bağiı olarak hasar da artmaktadlr.

Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) taraflndan yaylnlanan Ve 2019 ylllnda yürürlüğe giren

Türkiye Deprem Tehlike Haritasl (TDTH) depremin bir bölgede yaratabileceği şiddeti farklı olasılıklar için

göstermektedir. 2019 ylll başlndan itibaren yürür|üğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ise TDTH da

gösterilen deprem sarslntlsl ile baş edebilecek yapılaşmanın kurallarlnl açıkÇa tanlmlamaktadlr. Bu iki

unsur dikkate alınarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen binaların olası bir depremi can kaybına neden

olmadan atlatmasl mümkündür. Hakkari ilimizin deprem tehlike haritasl Şekil 1de VerilmiŞtir. Haritadaki
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mavi çizgi önümüzdeki 50 ytl içerisinde gerçekleşme olasıhğı %ıO'dan fazla bir depremde Hakkari
topraklarında meydana gelmesi beklenen yer sarsıntlsl miktannı göstermektedir. Mavi çizgi bu sarslntlnln
yer çekiminin %40'ı (0.4g) a kadar çıkabileceği yerleri, çizginin klrmızlya doğru olan tarafı daha fazla sarıya
doğru olan kesimi ise nispeten daha a2 sarsılacak alanları gösteriyor. Özetle bu harita Hakkari'nln çok
önemli bir deprem tehlikesi olduğunu, Yüksekova'da bu tehlikenin daha büyük olduğunu Ve iI merkezinin
de deprem olduğu takdirde en fazla sarsılacak alanlardan biri üzerinde yer aldığlnl açlkça göstermektedir.

Hakkari kent merke2i zemini kaya||k olan seyrek illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür kaya zeminler
tarafından alüVyön gibi gevşek zemlnlere oranla büyük ölçüde özümseherek blnala,a llet|liİ. Bu baklmdan

Hakkari ülkemizdeki zemin açısından çok sorunlu olmayan az sayıdaki illerimizden biridir. Ancak Hakkari
kent merkezinin yüksek eğimli bir alan üzerine kurulmuş olmasl nedeniy|e özellikle kalın yamaç molozu

birikintileri üzerinde heye|anlar meydan gelmektedir, Olası bir depremde bu heyelanlı alanların aktive

olmasl mümkündür.

şekil 1- Hakkari Deprem Tehlike Haritas| (http5://tdth.afad.goV.trlTDTH/ma in.Xhtml}

Depremin hasar nedeni ne yazık ki yer sarsıntıs| ile sınırlı değildir. Deprem belli bir büyüklüğün üzerinde

olursa (ülkemiz için bu değer fay türü Ve odak derinliğine göre farklılıklar göstermekle birlikte yakıaşlk

olarek 6,5 vğ daha btlyüktüı) depreml varatan fay yozeye kadaı ulaşlp burada metreleıe varan orahde

yırtılmalar, çökme|er ya da kabarmalara neden olmaktadır. 'Yüzey Faylanması Tehlike KuŞağf' olarak

adlanan bu deformasyon kuşağl içindeki yapllar çoğu zaman yıkıfur ya da ağır hasar alır. Bu raporun amacı

içerisinden diri (geçmişte deprem üretmiş, 8elecekte de deprem üretme potansiyeli olan) fayların geçtiği

illerde yaşayanları ve bu bölgelerden sorumlu yönetimleri konudan haberdar etmek, uyarmak Ve tedbir
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almalarını sağlamaktlr. Çünkü başta deprem olmak üzere doğa kaynaklıtüm olaylarla baş edebilmenin tek
yo|u riski bilmek ve yönetmekten 8eçmektedir. Risk yönetim| çallşmalarlnda geri kalan tüm toplumlar krizi
yönetmek zorunda kalırlar ki bu çok pahalı ve çok fazla can kayb|na yo| açan bir yöntemdir. Burada
üzerinde durulan konu sadece diri faylar ile slnlrll olup depremin sarslntl etkisini ve buna bağlı olarak
gelişen heyelan, slvılaşma, kaya düşmesiVe selgibi tehlikeleri kapsamamaktadır.

Diri faylar yeraltında bulunan ve hareket ettiklerinde depremiere neden olan kırık düzlemleridir,
Ülkemizde yıllardır yapılan çalışmalarla diri fayların nerelerde olduğu Ve geçmişte hangi sıklıkta ve hangi
b0yüklükte deprem üİettıkIeri aİaştlİılmaktadlr. Yenllenmiş Türkiye Dırİ Fay Harltas| (TDFHl Madeh Tetklk
Ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 2013 ylllnda yaynlanmlş olup Şekil 1 de verilen tehlike haritası da
bu diri fay haritas| üzerine inşa edilmiştir. TDFH 1:25.0o0 ölçeğinde hazırlanmış olduğundan gösterdiği

faylar imar planları içerisinde kullanılabilecek hassasiyette haritalanmlş değildir, Bu haritalar fay|arın

nerelerden geçtiğini belli bir hassasiyette gösterirler, ancak bunların 1:1.000 Ve 1:5.000 ölçekli yerbilim
araştlrmalarıyla kontrol edilmeleri ve fayların hassas yerlerinin konuya çok disiplinli özei çalışmalar ile
hassas olarak belirlenmeleri gerekir. Öte yandan deprem biliminde hala çok sayıda bilinmezlik vardır.

Örneğin günümüzden yüzlerce hatta binlerce yıl önce oluşmuş bir depremin nerede olduğu net olarak

bilinemez, sadece tarihsel kayıtlara bağh olarak tahminlerde bulunulabilir. oysa gelecek depremlerin
anlaşllmaslnda geçmişin bilinmesi çok önemlid|r. Bu nedenle bu raporda verilen bilgiler bilinenlerin yanı

sıra tahmin ve olasılıkları da içermektedir.

GENEL KONUM

Hakkari ili, jeolojik açıdan Doğu Toros dağ kuşağı üzerinde, bindirme faylarının yoğun olduğu bir

coğrafyada yer alır, Hakkari ve çevresindeki bölgeler Arap ve Anadolu levhalarının çarpışma bölgesinde

yer aldıkları için aşırı kıvrımlı ve kırıkl.dırlar. Bölgede bindirme türü sıkışma ürünü fayIarın yanı sıra

Yüksekova civarında olduğu gibi doğru|tu atımlı faylar da bulunmaktadır, Gerek Hakkarigerekse komşusu

olan iller tarihsel (1900 öncesi) ve aletsel (1900 sonrası) dönemlerde yıkıcı depremler ile sarsılmış ve

önemli hasara uğramlşlardlr. Jeolojide bir temel kural vardır: Bİr yer geçmişte depremlerden etkilenmiş

ise gelecekte de etkilenecektir.

Hakkari il merkezine çok yakın diri fayların olduğu bir ilimizdir. Bu nedenle Hakkari 'nin 6,.5'dan büyük bir

olası depremde hem depremin yaratacağl şiddetli sarsıntı hem de yüzey faylanması tehlikesi nedeniyle

hasar almasl beklenmektedir. Bu durumda en aklllrca yaklaşım yapıların deprem sarslntlslnı karşılayacak

biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. Ayrüca diri fay|arın yerjnin net olarak belirlenmesinin ardından

fay saklnlm bantl üzerlndeki bina ve blna türü yapllarln zaman içerislnde kaldırllarak bu alanlardaki nüfus

yoğunluğunun azahılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki yerlerin farklı biçimde (park,

günübirlik tesisler vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar Varsa da bunların bina ve bina

türü yaPllar için kullanılmak üzere imara açlImaması gerekir.

Mikrobölgeleme çalışmaları ve Deprem Master Planı bir ilin deprem ile mücadelesinin temel adlmlarl Ve

alınabilecek ön|emlerin yol haritasıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları sayesinde zemin yapısı detaylı bir

biçimde öğrenilir, deprem üretme potansiyeli olan diri faylar belirlenir ve böylece Deprem Master Planl

doğru bir temel üzerine oturtulur. Hakkari fay hatları/zonlarının çok yakın ında yerleşm iş olmasına rağmen

bu iki temel çalışmadan da yoksundur. Hakkari 1/1oo.ooo Ölçekli Çevre Düzeni Planl Bakanlık Makamınln

o2/o4/2o|2 tarih Ve 4896 saylll olur'u ile onaylanmış, askl sürecinde gelen itirazlar sonrasında; "Mardin-

s|irt-8atman_şırnak_Hakkari Planlama Bölgesi 1/1O0.0OO Ölçekli Çevre Düzeni Planı" aü ile 07 /O9l2OI2



tarihinde onaylanmıştır (Şekil 2). P|an daha sonra da gerek gelen it|razlar gerekse ilave ve değişiklikler
yüzünden 25 defa daha değişikliğe uğramıştır.

Plan notlannda aktif heyelan alanları, slvllaşma riski taşryan zeminlerin bulunduğu alanlar, depreme aş|rl

duyarlı alanlar, aktif fay hatlarının bulunduğu alanlar "Jeolojik saklncah Alan" olarak tanımlanmakta;
"7/1000 ölçekli uygulama imor plonına esos jeolojik-jeoteknik etüt çdlışması kapsamında faylorın her biri
ayrıntılı olarak oroştnlmah ve ytizey foylonması tehlike zonu (foy-tampon bölge) oluşturulup
oluşturulamoyocağına korar verilmefdıı" denilmektedir, Ancak haritaıarda diri fayların nerelerde olduğu
gö5teİllmemektedlr.

şek|l2_ Hakkari ili çevre düzeni plan| (Haritadaki renklerin açıklamasl aşağlda verilmiştir}
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NÜFus ve YERLEŞiM

Hakkari il| 7.121 km''lik bir alan kaplamaktadlr.4 ilçesi olan ilin toplam nüfusu 2o2o say|mına g öre 286.47o
olup Merkez ilçesinde 78.5oo kişi yaşamaktadlr. i|in en büyük ilçesi o|an Yüksekova ise 119.5oo nüfusa
sahiptir.

JEoLoJi ve ToPoĞRAFYA

Hakkari il merkezi zap suyu vadisi yaklnlnda sümbül Dağl eteklerinde yerleşmiştir. jeolojik olarak farklı
yaşlardaki kayaların birbiri üzerine faylarla yerleştiği dağlık bir yapıya sahiptir (Şekil 3}. Anadolu ile Arap
Yarımadası'nın milyonlarca yıl önce çarpışması ile oluşan bu kuşakta Güneydoğu Anadolu Bindirmesi isimli
ters fay sistemi ile Yüksekova düzlüğünün batI slnırlnl oluşturan doğrultu atImll Şemdinli-yüksekova Fay

Zonu bölgedeki başlıca diri faylardır. ili etkileyen depremlerin önemli bir kısmı bu faylar taraflndan
üretilmiştir. Hakkari bu fayların yanı sıra iran'da Salmas fayı taraflndan üretilen deprem|erden de
etkilenmiştir.

şekil 3_ TDFH na göre Hakkari ve çevresindeki diri faylar (kırmızı renkli kalın çizgiler, Emre vd., 2012 den

alınmıştır)

HAKKARi itiNi ETKiLEMiş otAN öNEMti DEPREMIER

Hakkeri'de hasar yaratan depremlerin büyük bir klsml Şemdinli-Yüksekova faylnln eseridir. Güneydoğu

Anadolu bindirmesi kaynaklı depremlerin de ilde hasar yarattlğl bilinmektedir.

Hakkari ilinde aletsel dönemde (19oo sonrasl) oluşan depremlerin başlıcaları 1908'de yaşanan 6

büyüklüğündeki Başkale depremi, 1930 ,yaşanan 7.2 büyüklüğündeki Salmas-iran depremi,25 ocak

2oo5,te yaşanan 5.9 büyüklüğündeki sütlüce depremi,27 Ekim 20u de yaşanan 5.2 büyüklüğündeki

Yüksekova depremidir. 23 Şubat 2o2o tarihinde de iran Khoy Ve Başkale yöresinde 23 şubat,ta yaşanan

5.8 ve 5.9 büyüklüğündeki depremler can ve mal kayıplarına neden olmuştur.

Hakkari, a|etsel (19Oo) dönemde olduğu gibi, tarihsel dönemde (1900 öncesi) de önemli depremlerden

etkilenmiştir. Ancak ilin bu dönem depremleri konusundaki bilg|ler k|sltlldlr. Bu depremler arasında

olasılıkla 15O3 yıllnda yaşanan lx şiddetındeki deprem ile 1899 ylllnda yaşanan iki deprem sayılabilir.

6
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TDFH diri fayların Hakkari il merkezinin çok yakınından geçtiğini gösterir (Şekil 4 ve 5). Zap suyu vadisi,
Va n-H a kka ri-Şırnak karayolu boyunca uzanan Güneydoğu Anado|u Bindirmesi Sümbül güneyinde

sıçrayarak Bayköy civarına oradan da Adaman köyü güneyine doğru uzanır.

Diri fayların haritalanmasl farklı disiplinlerden Veri girişi ile jeoloji mühendisliği temelinde yapllacak
paleosismolojik araştlrmaıar sonucu 8erçekleştirilir. Diri fayların yerlerinin imar planlarlna altllk
oluştufacak hassasiyette haritalanması ile geçmişte hangi büyüklükte Ve hangi sıkIlkta deprem ürettiği,
dolayısı İle gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belırlenmesi
jeolojik, jeofizik, jeodezik, jeomorfolojik ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araştırmalarla
mümkündür. Bu çallşmalarIn nasıl yapılacağına dair kllavuz TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasl taraflndan
yayın|anmlşt|r. Güneydoğu Anado|u Bindirme zonu'nu oluşturan fayların Hakkari il merkezi yakınından

geçtiği bilinmekte ise de fayın tam o|arak nereden geçtiği ve bu fay ğzerinde son birkaç depremin hangi

tarihlerde olduğu henüz yeterli detayda araştlrllmamlştlr.

Şekı| 4-Türk|ye DIri Fay Harfta§lna göre Hakkarl ll mğrkğzlVe yaklhlndah geçen diİi feylar. Yerler|n|n has5a5

olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 1oo m kalınlığında şeritler olarak gösterilmişlerdir. Yapılacak

araştlrmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.

Tarihsel deprem kayltlarl Hakkari'de geçmişte yüzey faylanması oluştuğunu göstermemektedir. Ancak
gerek il merkezinin çok yakınından geçen Güneydoğu Anadolu Bindirmesi gerekse Şemdinli_Yüksekova fay
zonu 7'den büyük deprem ve yüzey kırığı üretme potansiyeline sahip faylardlr.

HAKKARi'DEKi DiRı FAYLAR NEREDE?
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Hakkari kentinin depremselliği bununla da sınırlı değildir. Yukarıda belirtildiği gibi il sınırları içerisindeki

Şemdinli-Yüksekova fayları ve İran'daki Salmas fayı da ilin önemli deprem kaynakla rıd ır.Hakkari kent
merkezi lle birlikte Şemdinli ilçe merkezi il 20 yakın köy doğrudan fay hattı üstüne oturmaktadır. Bu açıdan
bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi ve
aciliyeti kendisini açlkça göstermektedir.

şeki| 5- Hakkari'nin genel yera|tı yapısl: Kırmlıl çizgilef diri fuylan, turuncu renkler ise farkh yaştaki kayalarl

göstermektedir.

5oNuçtAR

Ülkemizln çoğu yerleşimleri gibi Hakkari de diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaşayan

bir ilimizdir. Depremler yer sarsıntIsı yarattıklarında çok uzak alanlarda bi|e yıkıma neden o|abilmektedir.
yer sa rsıntısın ın şiddeti depremin uzaklığıve büyüklüğünün yanı sıra zemin koşullarında da önemIi oranda

etkilenmekte ve zayıf mühendislik özelliklerine sahip zeminler deprem dalgalannln genliğini artlrarak

üstündeki binalara aktarmaktadlr|ar, Mikrobölgeleme çahşmalarl Ve deprem senaryolarl ile bir bölgede

zemin yaplsı ve depremin yaratmasl olası yer sarsıntısı belirlenebilir. Bir yapl beklenen yer 5arslntlslna göre

ve geçerlien son Bina Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olarak inşa edilirse can kayıplarına yol açmaz.

Ancak yaşanan depremlerde; yapıların etüt ve projelendirme süreçlerindeki hata veya eksiklikler, yapı

üretimi slraslndaki malzeme |şçiıik Ve işçilik hataları ile denetimden kaynaklanan zafiyetlerden dolayl çok
sayıda yapının ağır hasar gördüğü veya yıklldlğı görülmektedir. Deprem zararların azaltmanın ve depreme

hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapıların olası bir depreme hazır olmasıdır.

Deprem belli büyüklüğü geçtiğinde ise faylar yüzeye ulaşmakta, üzerinde bulunan yapllarln ylrtllmaslna,

bir yana yatmaslna ya da devrilmesine yol açmakta, böy|ece yapıların çökmesine ya da çok ağır hasar
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gerektiği d üşü n ülmekted ir.

TMMoB Jeolojl Mühendislerl odas! taraflndan hazlrlanah bu rapor lle Hakkarl lli yönetim| Ve karar

vericilerini ilin deprem ve diri fay tehlikesi hakk|nda uyarllmasl Ve yönlendirici olunması amaçlanmaktadlr.

odamız bu konuda talep edildiğitakdirde iş birliğine hazırdlr.

9

almasına neden olmaktadır, Hakkari'nin geçmişinde bu büyüklükte depremler olmuştur, gelecekte de
olma olasılığı vardır.

Depremden yüzey faylanmasl sonucu zarar görecek yapllar için ahnabilecek en temel tedbir diri fay|arın
yerlerinin hassas bir biçimde belir|enmesi, bu fay|ar üzerindeki alanların zaman içerisinde boşaltılarak yapı
ve nüfus yoğunluğunun azaltılması, gelecekte bu alan|ar için yapı stnırlaması getirilmesive imar planlarının
zemin koşulları ve yüzey faylanması tehlikesine uygun olarak yap|lmas|dır.

Hakkari'nin gelecekteki bir oIasl depremi en az zararla atlatabilmesi için:

. Hakkari ili özelinde faylar üzerinde herhangi bir paleosismolo,ji çalışması yapıldığı bilinmemekdir,
Bu nedenle kent genelinde paleosismoloji yapllmayan Ve yerleşim alanları içinden fay
hat|arı/zonları üzğrinde gerekli araştırmalaıın yapılarak fayların geçtiği yerlerin ve deprem
karakteristiklerinİn tam olarak belirlen mesi,

o Hakkari kent merkezinde zemin araştlrmalarl klsmen yapllm|ş olmakla birlikte il, ilçe ve içinde diri
fay geçen köy yerleşimleri başta olmak üzere kent bütünğndeki yerleşim yer|erinin tamamlnda
mikrobölgeleme çallşmalarlnln yapllmasl,

. yukarldakı çallşma sonuçlarlndan elde edilecek bılgiler ve diğer disiplinlerden (inşaat, mimarllk,

şehir planclİarı vd} edini|ecek bilgi|er Ve diğer afet olasıhkları ışığında Deprem Master PlanIarınln

hazırlanması,

. Deprem master planı dikkate alınarak kentin 8elişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi
gerekmekte olup bu çerçevede aktif fay hatlarının çevre düzeni haritalanna işlenmesi ve aktif fay

zonlarının sakınım bantı içinde kalan alanların 1. Derece doğal eşik değerler arasına alınmas| ve

bina Ve bına türü yapllar açin slnırıama getirilmesi,

. Nazım ve uygulama imar planlarının çevre düzeni planlarında yapı|an bu değişikliklerden sonra

gözden geçirilerek, aktif fay hatlarl Ve varsa sakınım batlarlnln imar planlarlna işlenerek
yenilenmesi,

. Gerek imar planına esas .'eolojik jeoteknik etüt ve projelerinin, gerekse parsel bazll zemin

araştırma projelerinin konusunda yetkin jeolojı mühendisleri taraf|ndan denetlenmesi,

güVenilirVeri üretilmesi açısından önem taşlmaktadır. Bu nedenle Hakkari Belediyesi ve

ValiIiğince kent bütününde yapılan jeolo.iik Ve jeoteknik çahşmalarln özel bir ieolojik jeoteknik Veri

tabanlnda toplanmasl ve yerleşim alanlarının zemin davranışlarınln bütüncül olarak

değerlendirilerekrisk taşıyanalanların belirlenmesi,


