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DAĞITIMLI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6235 sayı|ı kanun ile kurulmuş kamu tüzel
kişiliğine haiz bir meslek örgütü olup "kendi mesleki uzmanlık alanlarında kamu kurum
ve kuruluşları ile iş birliği yapmak, kamuyu ve toplumu bilgilendirmek ile buna ilişkin
görüşlerini ilgililere bildirmek" görevleri arasında yer almaktadır.

Bu kapsamda;2020 yılı içinde Elazığ-Sivrice, Malatya-Doğanyol ve Pütürge, Van-
Başkale, Bingöl-Yedisu, Manisa-Akhisar ile en son İzmir'de meydana gelen depremlerde;

168 vatandaşımız yaşammı yitirmiş, 3000'e yakın vatandaşımız yara|anmış, 80.000'e yakın

konut, işyeri vb. bağımsızbina bölümü yıkılmış veya hasar görmüş, 20 milyar Türk lirasına
yakın maddi kayıp oluşmuştur. Odamız depremler gibi kendi uzmanlık alanında yer alan

konulara ilişkin görüşlerini hazırladığı çok sayıdaki rapor, görüş yaz|s| ve basın açıklamaları
yolu ile kamuoyu paylaşmıştır. Yine Elazığ-Sivrice ile Van-Başkale depremlerinden sonra

"Fay yasası" adı altında kavramsallaştırdığı yasal düzenleme değişikliklerine ilişkin
görüşlerini TBMM'sinde gurubu bulunan tüm siyasi parti yöneticileri ile ilgi kurumlarla

26.02.2020 tarih ve 5901503 sayılı yazımız ekinde paylaşmıştır.

Bilindiği gibi ülkemiz, Alp-Himalaya tektonik kuşağı içinde yer almakta olup, çok
sayıda deprem üreten fay hattı ile parçalanmış durumdadır. Ülkemizde ki yerleşim birimlerin

çoğunluğu, bu fay hatlarının üzerinde, yakınında veya etki alanında kurulmuş bulunmaktadır.

Bu durumu göz önüne alan odamız, 2020 yılı içinde ülkemizde yaşanan depremler ve

sonucunda meydana gelen can ve mal kayıplarını da dikkate alarak Odamız bünyesinde kendi

alanında yetkin çok sayıdaki bilim insanında içinde yer aldığı "Deprem Danışma Kurulu"
oluşturmuştur.

Odamız Deprem Danışma Kurulunun yaptığı toplantı ve değerlendirmeler sonucunda;

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

tehlike kaynağı olan fayların konumu ile hangi yerleşim birimlerini doğrudan etkilediğini de

dikkate alarak, "içinden diri fay geçen" kentlerimizden başlamak üzere bilgilendirme

raporları hazır|ayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme" kararı almıştır. Bu çerçevede

düzenlenen "Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Konya Raporu" yaz|mız ekinde

gönderilmektedir.

Söz konusu rapordan da görüleceği üzere, Konya kent merkezi dahil Doğanhisar ve

Akşehir ilçe merkezleri ile 26 mahallesi doğrudan diri f'ay hatları veya zonları üzerine

oturmaktadır. Tarihsel dönemde bazı yıkıcı depremle karşı karşıya kaları Konya ilimizin

deprem zarar|arından etkilenmesinin önlenmesi amacıyla bir dizi çalışmayı acilen başlatması

gerektiği düşünülmektedir.

TMM9B JEoLoIi MÜHENDİSLERi ODASI, Anayasa'nrn 135. Maddesi'nde tanımlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 saYllı
yasa ile a"6işit 6İ35 sayı|ıYasa'ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluŞudur.



Bu kapsamda;

o konya valiliği veya konya Büyiikşehir Belediyesi tarafindan kent ölçeğinde
uluslararası uygulama ömekleri de baz alınarak Mikrobölgeleme çahşmalannın
yapılması, mikrobölgeleme çalışması yapılmış yerleşim birimleri var ise bunlann
gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yenilenmesi,

o Mikrobölgeleme çalışmalan kapsamında diri fayların yeıinin yeıleşime uygunluk
açısından hassas olarak belirlenmesi, deprem iiretme potansiyellerinin etiidü için
iizerlerinde paleosismoloji çahşmalannın yapılması, paleosismoloji çalışması yapıları

alanlarda ise herhangi bir tartışmaya sebebiyet vermemek adına diDenlenen raporlann

miimkiinse bir heyetin incelemesine tabi tutulması,

ı konya'da bazı yerleşim alanrnın zayıf müendislik özelliklerine sahip zemin birimleri
iizerine oturması, sıvılaşmaya yatkın alanlann varlığı ile özellikle obruk oluşumu riski
bulunan alarılarda, depremin tetikleyici etkisi de göz önüne ahnarak mikrobölgeleme

çalışmaları kapsamında bu hususlannda irdelenmesi gerektiği,

. yukarıdaki çalışma sonuçlanndan elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden

(eofizik, jeodezi, inşaat, mimarhk, şehir plancıları vd.) edinilecek bilgiler ile diğer

afet olasılıklan ışığında Deprem Master Planının hazırlanması,

. Deprem Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin

yeniden belirlenmesi,
gerekmektedir.

Ayrıca; mikobölgeleme çalışmaları kapsamında belirlenen diri fay hatlarının çevre

diizeni planlan dahil olmak üzere nazım ve uygulama imar planlanna işlenmesi, diri fay

hatlannın sakınlm bandı içinde kalan yapılann kentsel dönüşiim ve yenileme kapsamına

alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlarımızın can ve mal güvenliklerinin sağlarıması, fay

sakınım bandı içindeki alanlar için yapı srnrlaması getirilmesi ile bu sorunların çöziimilne
vesile olacağını düşiindüğtiırnüz "fav yasasrnın" TBMM'inde acilen görüşülerek yasalaşması

gerekmektedir.

TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasl olarak deprem iiretme potaıısiyeli bulunan fay

hattı ve zonu üzerine yerleşmiş bulunan Konya'nın olası bir depremde büyiik acılara

sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmaması için bugiinden gerekli hazırhk ve

çalışmalann başlatılması gerektiği düşiinülmektedir. Kamu yaran çerçevesinde yapılacak bu

çalışmalara Odamız her türlü desteği vermeye hazırdır.

Bilginizi ve gereğini arz ederim. ü\,^El§
Hüseyin ALAN

Yönetim Kurulu Başkanı

EK
Fay Üzerinde Yaşayan Kentlerimiz: Konya Raporu
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FAy ÜzERlNDE yAşAyAN iı.ı.gnirvıiz: KoNyA RApoR-7

ciniş

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Anadolu toprak|arı milyonlarca yıldır depremlerle sarsılmış olup gelecekte

de sarsılacaktır. Günümüzün gelişen teknolojisi ve uydu verileri ile atmosfer kaynaklı afetleri büyük
doğrulukla önceden bilmek artık 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 indirmek için gerekli çalışmaların yapı|masıdır. Sorun

depremler değil depremlerin verdiği zararların nasıl azaltılabileceğidir.

Deprem farklı şekillerde hasar verebilmektedir. Bunlardan en önemlisi ve en yaygın o|anı yer sarsıntısıdır.
Deprem büyüklüğü, yakınlığı ve şiddeti arttıkça yarattığı sarsıntı ve buna bağlı olarak hasar da artıyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren

Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) depremin bir bölgede yaratabileceği şiddeti farklı olasılıklar için
göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren yürürlüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği ise TDTH

da gösteri|en deprem sarsıntısı ile baş edebilecek yapılaşmanın kurallarını açıkça tanımlamaktadır. Bu iki

unsur dikkate alınarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen blnaların olası bir depremi can kaybına neden
olmadan atlatması mümkündür. Konya ilimizin deprem tehlike haritası Şekil 1 de verilmiştir. Haritadaki
mavi çizgi önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçekleşme o|asılığı %IO dan fazla bir depremde Konya

topraklarında meydana gelmesi beklenen yer sarsıntısı miktarını göstermektedir. Şeklin sol tarafındaki

mavi çizgi bu sarsıntının yer çekiminin %2O si kadar (0.2g) olması beklenen hattı, onun batısındaki
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kırmızıya yakln çizgiler 0:4 g Ve üzeri, doğusundaki sarı renkli alanlar ise 0.2g den daha az sarsılması
beklenen alanlan göstermektedir. Özetle bu harita her ne kadar ülkemizin çoğu kesiminden düşük de
olsa bilinenin aksine Konya'nın da bir deprem bölgesi olduğunu açlkça göstermektedir.

Konya kent merkezi zemini büyük ölçüde alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zayıf
zeminler taraflndan binalara iletilirken büyütülürlef, Zemin büyütmesi olarak tanümlanan bu durum bir
deprem olduğu takdirde Konya kent merkezinin kaya üzerinde yer aian kent merkezlerinden daha

şiddetli olarak sarsllacağı, bunun sonucunda da bir deprem olması durumunda hasar oranının fazla
olacağı anlamına gelmektedir. 30 Ekim 2020 de İzmir'e 70 km uzakta meydana gelen Sisam AdasF
Kuşadasl Körfezi Depremi izmir kent merkezinde büyük hasar yaratmlş, bunun ana nedeni olarak da

düşük yapı kalitesi yanı slra zemin büyütmesi gösterilmiştir. Öte yandan yapllan araştlrmalar büyük bir

depremde Konya kent merkezinin bilhassa ova içerisindeki bazı kesimlerinde sıvıIaşma olaylarının da
yaşanabileceğini göstermektedir. Belli büyüklüğe ulaşan depremlerde belli koşullara sahip zeminlerde
meydana gelebilen sıvılaşma, zeminin üstündeki yapılarl taşlyamamasına neden olmakta, yapılar yer
sarsıntısının bir sonucu olan bu oIay nedeniyle de hasar almaktadır.

Şekil 1- Konya ili Deprem Tehlike Haritasl (https://tdth.afad.qov.trlTDTH/main.Xhtml).

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

olursa (ülkemiz için bu değer fay türü ve odak derinliğine göre farklılıklar göstermekle birlikte yaklaşlk

olarak 6.5 ve daha büyüktür} depremi yaratan fay yüzeye kadar ulaşıp burada metrelere varan oranda



yırtılmalar, çökmeIer ya da kabarmalara neden olmaktadır. "Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı" olarak
adlanan bu deformasyon kuşağı içindeki yapılar çoğu zaman yıkılır ya da ağır hasar alır. Bu raporun amacı
içerisinden diri (geçmişte deprem üretmiş, gelecekte de deprem üretme potansiyeli olan) faylarln geçtiği
illerde yaşayanları ve bu bölgelerden sorumlu yönetimleri konudan haberdar etmek, uyarmak ve tedbir
almalarını sağlamaktlr. Çünkü başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı tüm olaylarla baş edebilmenin
tek yolu tehlike ve riski bilmek Ve yönetmekten gğçmektedir. Risk yönetimi çalışmalarında geri kalan
toplumlar krizi yönetmek zorunda kalırlar ki bunun bede|i riski önlemekten çok daha ağırdır. Bu raporda
üzerinde durulan konu sadece diri faylar ile slnlrll olup depremin sarslntı etkisini ve buna bağlı olarak
gelişen heyelan, sıvılaşma, sel ve benzeri tehlikeleri kapsamamaktadır.

Diri faylar yeraltında bulunan ve hareket ettiklerinde depremlere neden olan kırlk düz|emleridir.
Ülkemizde yıllardır yapılan çalışmalarla diri fayların nerelerde olduğu ve geçmişte hangi sık|ıkta ve hangi
büyüklükte deprem ürettikleri araştlrllmaktadlr. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritası (TDFH) Maden
Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 2013 yılında yayınlanmış olup Şekil 1 de verilen tehlike
haritasl da bu diri fay haritasl üzerine inşa edilmiştir. TDFH 1:25.000 ölçeğinde hazırlanmış olduğundan
gösterdiği faylar imar planları içerisinde kulla nılabilece k hassasiyette haritalanmış değildir. Bu haritalar
fayların nerelerden geçtiğini belli bir hassasiyette 8österirler, ancak bunlarln 1:1.00O ve 1:5.oo0 ölçekli
yerbilim araştlrmalarlyla kontrol edilmeleri ve fayların hassas yerlerinin çok disiplinli konuya özel
çalışmalar ile hassas olarak belirlenmeleri gerekir. Öte yandan deprem biliminde hala çok sayıda
biiinmezlik vardır. Örneğin günümüzden yüzlerce hatta binlerce yıt önce oluşmuş bir depremin nerede
olduğu net olarak bilinemez, sadece tarihsel kaytlara bağll olarak tahminlerde bulunulabilir. oysa
gelecek depremlerin anlaşılmasında geçmişin bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu raporda veri|en
bilgiler bilinenlerin yanl slra tahmin Ve olasılıklarl da lçermektedir.

GENEt KoNuM

Orta Anadolu Ovalar Bölgesi içerisinde yer alan Konya kent merkezi batıdaki dağlık alana yaslanan bir
ova iÇerisine kurulmuştur. Farkh yaş Ve kökendeki kayalardan oluşan dağlık alan ile ova arasındaki sınır
ise Konya Fay zonu taraflndan oluşturulan be|irgin bir morfolojik kırıklık ile temsil edilir. Anadolu'nun en
geniŞ alana sahip ili olan Konya il sınırlan içerisinde jeoIojik devirlerden bu yana deprem üreten çok
saylda aktıf fay Vardlr.

Konya kent merkezi neredeyse büyük bir kısmı alüvyon zemin birimleri üzerinde yer alan bir bölgede
yerleştiği ıçin depremlerde zeminden kaynaklanan olumsuzluklar yaşayacak olan bİr ilimizdir. AlüVyon
zeminler yukarıda da değinildiği gibi zayıf mühendislik özellikleri nedeniyle depremden kaynaklanan
sarslntlyl binalara iletirken olduğundan daha fazla büyütmekte, bu da deprem dalgalarını sönümlendiren
zemin|ere oranla hasarın çok daha fazla olmasına neden oımaktadlr. Bunun yanl sira bu tür zeminler
depremde sıvılaşma, oturma, yanal yayılma gibi problemlere de yol açmaktadır. zeminlerin deprem
davranıŞı ancak detaylI zemin araştIrmalarını kapsayan mikrobölgeleme çalışmaları ile ortaya
konulmaktadlr. Bu çalışma|ardan sonra eğer ekonomik sınırlar içerisinde kalıyor ise zemindeki
olumsuzluk|arl önleyecek uygun önlemIer deprem olmadan önce alınabilmektedir.

Konya kent merkezi zayıf bir zemine sahip olmanın, bu nedenle de olası bir depremde şiddetle sarsılacak
olmanın yanı sıra il merkezindeki binalarının altından diri fay geçen illerimizden biridir, Bu neden|e
Konya'nın 6.5 dan büyük bir olası depremde hem depremin yaratacağl şiddetli sarslntı hem de yüzey
faylanması tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıIlıca yaklaşım yapıların
deprem sarslntlslnı karşılayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. Ayrıca diri fayların yerinin



net olarak belirlenmesinin ardından fay sakınım bantı üzerindeki bina ve bina türü yapıların zaman
içerisinde kaldırılarak bu aIanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı

içerisindeki yerlerin farkh biçimde (park, günübirlik tesisler vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu
tür alanlar varsa da bunların bina Ve bina türü yapilar için kullanılmak üzere imara açılmaması gerekir.

Konya-Karaman Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planl, 16.09.2013 tarihinde Bakanlık
Makamının 14278 sayılı Olur'u ile onaylanmış, daha sonra da çok defa değişikliğe uğramıştır. Plan

notlarında "Aktiİ heyelon alonlorı, sıvıloşma riski toşıyqn zeminlerin bulunduğu olonlar, depreme aşırı
duydrlı dlonlar, oktif foy hotlarının bulunduğu olanlor, tahkimat omoçlı oluşturulmuş kıyı dolgu olonlorı,

tsunomi tehlikesi altındo olon olonlor, kumsollor, plaj kumullon, alüvyon yelpozeleri, kıyı fdlezleri ile % 70
ve üzerinde topoğrafik eğimi olan yamaçloı" afetler açlslndan riskli alan olarak tanlmlanmlştlr. Ayrıca
"Aktif foy hotlorının bulunduğu olonlordo, toşkın riski bulunon olanlardo ve sıvılaşma riski yüksek

olonlarda, yapılacok etütler doğrultusundo gerekli önlemlerin plon koronno dönüştürülmesi zorunludu/'
ve "jeolojik, jeomorfolojik, hidrolojik ve depremsellik yönünden sakıncalı olon bu alanlordo, imar
plonlorının yopımı sırosındo, ilgili mevzuot doğrultusundo hozırlonon yerleşime uygunluk amoçh jeolojik

ve jeoteknik etütlerin sonuçlarıno uygun düzenleme yopılmosı zorunludur, yerleşime uygun olmayan
olonlor olt ölçekli planlorda açık alon ve/veyo rekreasyon olonı olorok düzenlenecekti/' denilmektedir.

Şekil 2- Konya ili çevre düzeni planı (Haritadaki renklerin açıklama5ı aşağıda verilmiştir).
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NÜFus ve YERIEş|M

Konya Türkiye 'nin yüz ölçümü bakımından en büyük ili ve en kalabalık yedinci şehridir. 41.0oo km2' lik
alana ve 2,2 mi|yonu aşkın nüfusa sahip olan Konya İl merkezi Karatay, Se|çuklu ve Meram olmak üzere
üç ilçeden o|uşmaktadır.

JEoLoJi ve ToPoĞRAFYA

Konya il merkezinin de içinde yer aldığı Konya ovası batıda Konya fay zonu kuzeyde Karaömerler fayı ve
doğuda Divanlar fayı ve Göçü fayı ile sınırlı bir çöküntü havzasıdır. Harita görünümü elips şekilli olan
Konya havzası yaklaşık K-G gidişlidir. Yöredeki ana fay sistemlerini K-G ve D-B batı gidiş|i faylar o|uşturur.
Bunların yanı sıra yörede KD-GB ve KB-GD gidiş|i faylar da bulunur. Konya çevresindeki yükseltilerde
farklı yaşta ve farklı kökende kayalar yer alırken Konya il merkezinin de içinde yer aldığı Konya çöküntü
havzasında ise egemen olarak Kuvaterner yaşlı a|üviyal yelpaze ve akarsu çöke||eri, geçici göl ve bataklık
çökelleri yer alır.

Şekil 3- TDFH'na göre Konya ve çevresindeki diri faylar (Emre vd., 2013). Kırmızı diri ve mor ise potansiyel
diri fayları göstermektedir. Gri renkli alanlar alüvyon çökel|erini gösterir.

KoNYA iı-i ıı i errİ ı-eM ış otAN öııı rıvı ı-i DEPREM LER

Konya bölgesinde aktif veya potansiyel olarak aktif faylar vardır. Tarihsel dönem içinde (1900 yılı öncesi)
bu faylara bağ|ı olarak gelişmiş yıkıcı depremler oldukça nadirdir. Bu fayların oluşturduğu depremlerin
tekrarlanma aralıklarının oldukça uzun olmasından kaynaklanmaktadır. Bu özelliği nedeniyle Konya ili



deprem tehlikesi düşük illerimizden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak bu durum Konya'da hiçbir
zaman yıkıcı deprem olmayacağı anlamına gelmemektedir. Günümüze kadar Konya'yı etkilemiş olan
depremlerin önemli bir kısmı Akşehir Fay Zonu, Tuz Gö|ü Fay Zonu gibi il merkezine uzak faylardan
kaynaklanmıştır.

Konya ovası içinde ve yakın çevresinde oluşan 1900-2009 yılları arasında M=4'ten büyük 10 deprem
meydana ge|miştir. Bunlardan 10 ve 11 Eylül 2009 tarihlerinde Konya i| merkezinde meydana gelen 4.5

ve 4.7 büyüklüğünde iki deprem Konya fay zonu tarafından üretilmiştir. Bu fay zonu geniş aralıklarla 6.5

büyüklüğüne varacak yıkıcı depremler üretme kapasitesine sahiptir.

KoNYA,DAKİ oini rıyı.aR NEREDE?

Konya'ya en yakın ve İl merkezi içinden geçen fay Konya fay zonudur. Bu fay zonu, Konya'nın hemen

batısında 500 evler ile Dikmeli arasından geçmekte ve ova içinde yaklaşık 50 km'lik bir uzunlukta

izlenmektedir. Fay birbirine paralel olarak yönlenmiş değişik uzunluklardaki bölümlerden oluşmuştur. Bu

zon Konya kuzeyinde Elmaağaç Tepe ile Yazır Mahallesi arasında en az 5 km'lik bir genişliğe sahiptir.

Fayın Diri fay haritasında yer alan bölümü Meram ilçesinin güneybatısında Seydişehir yolu üzerinde

başlamakta, Krom-Manyezit Fabrikası önü, Tavusbaba türbesi önü, Akyokuş önü, Hocacihan Mah., Sille

deresi girişinden 500 evler mahallesine kadar KKD gidişli olarak devam etmektedir. Fayın yakın jeolojik

geçmişte deprem ürettiği jeolojik veriler ile belirlenmişse de bu depremlerin hangi tarihlerde oluştuğu

bilinmemektedir.



Şekil 4-Türkiye Diri Fay Haritasına göre Konya kent merkezi ve yakınından geçen diri faylar. Yerlerinin

hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 100 m kalınlığında şeritler olarak gösterilmiştir. Yapılacak

araştırmalar ile fay yerlerinin ve tarisel dönem aktivitelerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir,

şekil 5- Konya'nın genel yeraltı yapısı. Kırmızı çizgiler diri fayları, koyu sarı alanlar kaya türü zeminleri

nokta l ı gri ala nlar al üvyonla rı göstermektedir.

Konya'nın depremselliği bununlada sınırlı değildir. Doğanhisar ve Akşehir ilçe merkezleri baŞta olmak

üzere llgın, Doğanhisar, Akşehir ve Yunak ilçelerine bağlı 26'yı aşkın eksi köy statüSünde bUlUnan mahalle

doğrudan fay zonu üstüne oturmaktadır. Su|tandağı fay zonu üzerinde 3 Şubat 2002 tarihinde meydana

gelen Mw:6.5 büyüklüğündeki Su|tandağı-Çay(Afyon) depreminde, fay zonu üzerinde yer yer 50 cm

varan (ortalama 30cm.) yüzey deformasyonları (yüzey faylanması) sonucunda, çok sayıda binada ağır

hasar ve yıkımlar meydana gelmiş ve toplamda 42 vatandaşımız yaşamını yitirmiŞtir.

soNUçLAR

Ülkemizin çoğu yerleşim|eri gibi Konya da diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi altında yaŞayan

bir ilimizdir. Depremler yer sarsıntısı yarattıklarında çok uzak alanlarda bile yıkıma neden olabilmektedir.

yer sarsıntısının şiddeti depremin uzaklığı ve büyüklüğünün yanı sıra zemin koŞullarından da önemli

oranda etkilenmekte ve zayıf mühendislik özelliklerine sahip zeminler dePrem dalgalarının genliğini

artlrarak üstündeki binalara aktarmaktadırlar. Mikrobö|geleme çalışmaları ve deprem senaryoları ile bir

bölgede zemin yapısı ve depremin yaratması olası yer sarsıntısı belirlenebilir. Bir Yapı beklenen Yer

sarsıntısına göre ve geçerli en 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 sırasındaki malzeme ve işçilik hataları ile denetimden kaYnaklanan

zafiyetlerden dolayı çok sayıda yapının ağır hasar gördüğü veya yıkı|dığı görülmektedir. Deprem
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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 yapıların yırtılmasına,

bir yana yatmaslna ya da devrilmesine yol açmakta, böylece yapıların çökmesine ya da çok ağır hasar
almasına neden olmaktadır.

Depremden yüzey faylanması sonucu zarar görecek yapılar için alınabilecek en temel tedbir, diri fayların
yerlerinin hassas bir biçimde belirlenmesi, bu fayİar üzerindeki alanların zaman içerisinde boşaltılarak
yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltllmasü, gelecekte bu alanlar için yapı sınırlamasl getirilmesi Ve imar
planlarının zemin koşulları ve yüzey faylanmas| tehIikesine uygun olarak yaptlmasl gerekmektedir.

Konya'nln gelecekteki bir olasl depremi en az zararla atlatabilmesi için;

. konya ili özelinde bazı faylar üzerinde farklı kurumlar tarafından kısmi olarak paleosismoloji

çalışması yapıldığı bilinmekle birlikte, kent genelinde paleosismoloji yapılmayan ya da farklı

araştlrlcılarln farklı sonuçlara ulaştlğl fay hatIarı/zoniarı üzerinde gerekli araştlrmalarln yapılarak

fayIarın geçtiği yerlerin Ve deprem karakteristiklerinin tam olarak belirlenmesi,
o konya ili bütünündeki yerleşim yerlerinin tamamlnda mikrobölgeleme çallşmalarının yapılması,
. Mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında obruk olumuşumu görülen/görülebilecek alanların da

tespit edilerelç deprem öncesi veya olası bir depremde obruk oluşumundan kaynaklanabilecek
zararların azaltllmaslnI sağlayacak çalışmalar|n yürütülmesi,

o yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden (inşaat, mimarlı(

şehir plancıları vd) edinilecek bilgiler ve diğer afet olasılık|arı ışığında Deprem Master Planlarının
hazırlanması,

. Deprem master planl dikkate allnarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi
gerekmekte olup bu çerçevede aktif fay hatlarının çevre düzeni haritalarına işlenmesi ve aktif fay

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

bina Ve bina türü yapılar için sınırlama getirilmesi,
. Nazım ve uygulama imar planlarının çevre düzeni planlarında yapıIan bu değişik|ikle rde n sonra

gözden geçirilerek, aktif fay hatlarının sakınım batlarıntn imar planlarına işlenerek yenilenmesi,

gerektiği düşünülmektedir.

Ülkemizde 1/100.000 ö|çekli çevre düzeni plan ve plan raporları birbirinden oldukça farklı formatta
hazır|anmlş olup çoğunluğu ise Türkiye Mekansal Strateji Planlama (TMSP) raporlafı ile uyumlu değildir.

Bu planların da TMsP raporlarında belirtilen ilkeler ile uyumlu hale getirilmesi gereklidir. Jeoloji

Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan bu rapor, Konya ili yönetimi ve karar verıcilerini iIin deprem ve

diri fay tehlikesi hakkında uyarlcl Ve yönlendirici olma amaclndadlr. odamız bu konuda talep edildiği
takdirde iş birliğine hazlrdır.
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