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Van ve Bitlis İlleri ile çevresinde hissedilen depremin, merkez üssü konumunda bulanan Saray 
İlçesine bağlı bazı kırsal yerleşim alanları Odamız Van İl temsilciği tarafından ziyaret edilmiş ve 

depremde meydana gelen hasar dağılımları yerinde incelenmiştir.

Depremler yerleşim 
birimlerimizi vurmaya 

devam ediyor 

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi 
Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıkmalaya 
göre, 25.06.2020 tarihinde, Saat:13.03.23’de Van-Sa-
ray’ da, yerin 7.48 km derinliğinde, Mw=5.4 bü-
yüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Depremin 
ardından geçen yaklaşık 20 saatlik zaman dilimi içe-
risinde büyüklükleri 2.7 varan 10’na yakın artçı sar-
sıntılar yaşanmıştır (Şekil-1).

Van ve Bitlis İlleri ile çevresinde hissedilen depre-
min, merkez üssü konumunda bulanan Saray İlçe-
sine bağlı bazı kırsal yerleşim alanları Odamız Van 
İl temsilciği tarafından ziyaret edilmiş ve depremde 
meydana gelen hasar dağılımları yerinde incelen-
miştir. Van İl temsilciliğimiz tarafından depremin 
merkez üssü bölgesine yakın Çaybağı, Örenburç, 
Baltepe, Elaçmaz, Çardak gibi mahallelerde (köy) in-
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Şekil 1: Van-Saray depremi dış merkez dağılımı ve tanımlanmış diri fayları gösterir harita. (Fay hatları Emre 
vd. 2013’den alınmıştır).

celemelerde bulunulmuştur. Bu yerleşim alanlarında 
yapılan incelemelerde 300’e yakın konut ve hayvan 
barınağının hasar gördüğü, hasar gören konutlar-
da yer alan 20’ye yakın vatandaşımızın yaralandığı, 
herhangi bir can kaybının olmadığı rapor edilmiştir. 
Öncelikle depremde yaralanan ve mal kaybına uğra-
yan, bölgede yaşanayan tüm vatandaşlarımıza geç-
miş olsun diyoruz.

25.06.2020 tarihinde meydana gelen deprem ve 
artçı sarsıntıların dağılımı incelendiğinde, söz ko-
nusu depremin MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
2013 yılında yayınlanan “Türkiye Diri Fay Hairita-
sında” yer almayan, ancak 23 Şubat 2020 tarihinde 
Van-Başkale’de meydana gelen Mw=5.9 büyüklü-
ğündeki depreme kaynaklık eden KD-GB gidişli sol 
yanal atımlı Başkale - Hoy fay zonu ile KB-GD gidişli 
sağ yanal atımlı Erçiş - Razi fay zonu arasında, fark-
lı yönlü doğrultu atımlı faylar arasındaki etkileşim 
bölgesinde oluştuğu görülmektedir (Şekil 2).

Söz konusu bölge için Seyitoğlu vd. 2018 tarafın-
dan yayınlanan makalede belirtildiği gibi Türk-İran 
Platosunun deprem davranış analizini modelleyen 

yaklaşımlarda da belirtildiği üzere K-G yönlü sıkış-
manın KD-GB veya KB-GD gidişli fay hatları veya 
zonları tarafından karşılandığı görülmektedir (Şe-
kil-3). Bu fay zonları çeşitli boyutlarda hücreler oluş-
turmakta ve hücreler içinde de iç deformasyonlar 
meydana gelmektedir (Şekil-4).

TMMOB Jeoloji Mühendisleri olarak bir kez daha 
yetkilileri uyarıyoruz!!!

2020 yılı başından bu yana ülkemizde görülen sis-
mik hareketlilik dikkate alındığında, 1939-1945 yılla-
rı arasında olduğu gibi ülkemizin bir deprem fırtına-
sına yakalanabileceği düşünülmektedir.

Bu kapsamda;
1. Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve Doğu 

Anadolu Fay Zonu (DAFZ) üzerindeki “sismik 
boşluk” alanları başta olmak üzere büyük dep-
remlerin meydana gelmesine neden olabilecek 
alanların belirlenmesi, fay hatları ile fay zon-
ları üzerinde yer alan yerleşim birimlerinden 
başlamak üzere gerekli kentsel yenileme çalış-
malarının acilen başlatılması gerekmektedir
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Şekil 2: 25.06.2020 tarihli Van-Saray depremine ait çeşitli kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen odak me-
kanizması çözümleri K-G doğrultulu normal faylanmayı göstermektedir (European-Mediterranean Seismo-
logical Center).
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Şekil 3: Türk-İran Platosunda tanımlanmış eşkenar benzeri hücreler ve bunları çevreleyen aktif faylar 
(Seyitoğlu vd. 2018).

2. Bir deprem ülkesi olan Bolu, Sakarya, Kocaeli, 
Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir, Aydın, 
Muğla, Denizli, Kütahya, Eskişehir, Hatay, 
Kahramanmaraş, Bingöl, Erzurum ve Hakkari 
başta olmak üzere 18 kent, 80’ni aşkın ilçe ve 
502’yi aşkın köyümüzün içinden diri fay hatla-
rının geçtiği, bu yerleşim birimleri içerisinden 
geçen fay zonları üstünde 100.000’ni aşkın bi-
nanın yer aldığı ve yüzbinlerce yurttaşımızın 
bu binalarda yaşadığı da göz önüne alındığın-
da ülke insanının içinde bulunduğu risk daha 
da bir önem kazanmaktadır. Fay hatları ve 
zonları üzerinde yer alan yurttaşlarımızın can 
güvenliklerinin sağlanması amacıyla TBMM 

7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 
Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak 
Yardımlara Dair Kanun’un 2. Maddesinin 1. 
fıkrası;

“Madde 2 – (Değişik: 2/7/1968 - 1051/1 md.)
Yapılacak özel jeolojik araştırmalar sonu-

cunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı veya 
zonları ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su bas-
kını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya 
uğrayabilir alanlar üzerine herhangi bir yapı 
inşa edilemez. Tespit edilen bu alanlar 3/5/1985 
tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesin-
de imar planlarına işlenir. İmar planı bulun-
mayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere 
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Şekil 4: Doğu Anadolu’da yaygın olarak gelişen eşkenar benzeri hücreler ve içlerinde meydana gelen nor-
mal fay, bindirme konumlarının teorik gösterimi (Seyitoğlu vd. 2018)

işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek alan 
olarak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri 
Bakanın teklifi ile Cumhurbaşkanlığınca ka-
rarlaştırılır. Bu suretle tespit olunan alan sınır-
ları, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı-
nın isteği üzerine ilgili valiliklerce mahallinde 
ilan olunur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin 
diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıka-
rılacak yönetmelikle düzenlenir.”

şeklinde değiştirilerek, fay hattı veya zon-
ları üzerine insani kullanım amaçlı yapıların 
yapılması önlenmelidir.

3.  Günümüzde yapılan binaların zemin ve temel 
etüt raporları, ne ücreti vatandaştan peşin ola-
rak alan ve fenni mesuliyet üstlenen yapı dene-
tim kuruluşları tarafından, ne de ilgili idareler 
tarafından yerinde denetimi esas alacak şekil-
de denetlenmediği, bu nedenle her depremde 
zemin sorunlarından kaynaklanan problemler 
nedeniyle binaların yıkıldığı veya ağır hasar 
gördüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda Yapı 
denetim kanununda gerekli değişiklikler aci-
len yapılarak zemin ve temel etütlerinin yapı 
denetim kuruluşları ile ilgili ruhsat veren ida-
reler tarafından denetimi zorunlu hale getiril-
melidir.

Sonuç olarak; TMMOB Jeoloji Mühendisleri Oda-

sı olarak TBMM’si göreve davet ediyor, afetlere karşı 
toplumun can ve mal güvenliğinin sağlanması konu-
sunda gerekli yasal düzenlemeleri acilen hayata ge-
çirmelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla,

TBMM Jeoloji Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu
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