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DAĞITIMLI

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanun ile kurulmuş kamu tizel
kişiliğine haizbir meslek örgütiı olup "kendi mesleki uzmanlık alanlarında kamu kurum
ve kuruluşları ile iş birtiği yapmak, kamuyu ve toplumu bilgilendirmek ile buna ilişkin
görüşlerini ilgililere bildirm ek" görevleri arasında yer almakiadır.

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 vatandaşlmız yaşamın yitirmiş, 3000'e yakın vatandaşımv yaralanmış, 80.000'e yakın
konut, işyeri vb. bağımsızbina bölümü yıkılmış veya hasar görmüş, 20 milyar Ttirk lirasına
yakın maddi kayıp oluşmuşfur. Odamız depremler gibi kendi uzmanlık alanında yer alan
konulara ilişkin görüşlerini hazır|adığı çok sayıdaki rapor, görüş yıızısı ve basın açıklamalan
yolu ile kamuoyu paylaşmıştır. Yine Elazığ-Sivrice ile Van-Başkale depremlerinden sonra
"Fay yasası" adı altında kavramsallaştırdığı yasal dtizenleme değişikliklerine ilişkin
görüşlerini TBMM'sinde gurubu bulunan tüm siyasi parti yöneticileri ile ilgi kurumlarla
26.02.2020 tarih ve 590/503 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 hatlannın tDerinde, 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 kayıplarıru da dikkate alarak Odamız btınyesinde 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 tizere bilgilendirme
raporlan hazır|ayarak ilgili kurum ve kişilere bildirme" karan almıştır. Bu çerçevede
dtieenlenen "F4ıİjzerinde Yaşa yazrm|z ekinde
gönderilmektedir.

Söz konusu rapordan da görüleceği tzere, Manisa kent merkezi dahil Manisa
Büytıkşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan Soma, Sarıgöl, Salihli, Kırkağaç, Alaşehir,
Ahmetli ilçeleri 1|e 42 mahallesi doğrudan diri fay hatları veya zonlan tızerine oturınaktadır.

Tarihsel dönemde çok sayıda yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Manisa ilimizin deprem

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

duştinulmektedir.

TMM6B JEoLoJi MÜHENDi5LER| oDAsI, Anayasa'nrn 135. Maddesi'nde tanrmlanan 66 ve 85 sayılı KHK ve 7303 saYllı
yasa ile aegişlt 5235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluŞudur.



Bu kapsamda,

ı Manisa valiliği veya Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kent ölçeğinde
uluslararası uygulama örnekleri de baz ahnarak Mikrobölgeleme çalışmalannın
yapılması,

o Mikrobtllgeleme çalışmalar kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunlü
açısından hassas olarak belirlenmesi ve deprem üretme potansiyellerinin etüdü için
tizerlerinde paleosismoloji çalışmalannın yapılması,

o yukandaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden
(eofizik, jeodezi, inşaat, mimarlık, şehir plancılan vd.) edinilecek bilgiler ve diğer
afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planının hazırlanması,

o Deprem Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim strateji|erinin
yeniden belirlenınesi,

gerekmektedir.
Ayrıca; mikrobölgeleme çalışmalan kapsamında belirlenen diri fay hatlannın çevre

dtzeni planları dahil olmak taere nazım ve uygulama imar planlanna işlenmesi, diri fay
hatlannın sakınrm bandı içinde kalan yapılann kentsel dtlnUşUm ve yenileme kapsamına
alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlanmflın tan ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay
sakırum bandı içindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümüne
vesile olacağını düştiırıdüğümijz *fay yasasının" TBMM'inde acilen görüşülerek yasalaşması
gerekmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak deprem üretme potansiyeli ytiksek olan

çok sayıda fay hattı ve zonu tieerine yerleşmiş bulunan Manisa'da, olası bir depremde büyük
acılara sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmamasl için bugünden gerekli hazırlık ve

çalışmalann başlatılması gerekiiği düşünülmektedir. Kamu yaran çerçevesinde yapılacak bu

çalışmalara Odamız her türlü desteği vermeye hazırdır.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
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TMMOB JEOIOJİ MÜHENSİLERİ ODASİ

FAY ÜzE Rı NDE YAşAYAN KENTIERİ M İz: MAN ısA RAPoRu

clnlş

Deprem ülkemizin bir gerçeği. Anadolu toprakları milyonlarca yıldır depremlerle sarsılıyor, gelecekte de

sarsılacak. Günümüzün gelişen teknolojisi ve uydu verileri ile atmosfer kaynaklı afetleri büyük doğrulukla

önceden bilmek artık mümkün hale gelmiştir. Ancak depremlerl önceden bllecek blr teknolojl henüz

mevcut değildir. Bu nedenle tüm Dünya'da kabul edilen yaklaşım deprem o|acağı tahmin edilen yerlerde

depremin vereceği hasarı en aza indirmek için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Sorun depremler değil

de pre mlerin verd iği zararla rı n nası l azaltılabi leceğid i r.

Deprem farklı şekillerde hasar verebilmektedir. Bunlardan en önemlisi ve en yaygın olanı yer sarsıntısıdır.

Deprem büyüklüğü, yakınlığı ve şiddeti arttıkça yarattığı sarsıntı ve buna bağlı o|arak hasar da artıyor.

AFAD tarafından yayınlanan Türkiye Deprem TehIike Haritası (TDTH} depremin bir bölgede yaratabileceği

şiddeti farklı olasılıklar için gösteriyor. 2019 yılı başından itibaren yürür|üğe giren Türkiye Bina Deprem
yönetmeliği ise TDTH da gösterilen deprem sarsıntısı ile baş edebilecek yapılaşmanın kurallarını açıkça

tanımlamaktadır. Bu iki unsur dikkate alınarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen binaların olası bir

depremi can kaybına neden olmadan atlatması mümkündür. Manisa ilimizin deprem tehlike haritası

şekil 1 de verilmiştir. Haritadaki mavi çizgi önümüzdeki 50 yıl içerisinde gerçekleşme olası|ığı %10 dan

fazla bir depremde Manisa topraklarında meydana gelmesi beklenen yer sarsınt|sı miktarını

göstermektedir. Mavi çizgi bu sarsıntlnln yerçekiminino/o4o ı kadar (0.4g), çizginin kırmızıya doğru olan

kesimi daha fazla, sarıya doğru olan kesimi ise daha az sarsılacak alanları gösteriyor. Özetle bu harita

Manisa'nın önemli deprem bölgesi olduğunu ve il merkezinin de deprem olduğu takdirde en fazla

sarsılacak alanlardan biri üzerinde yer aldığını açıkça söylemektedir.

Manisa zemini alüvyon olan illerimizden biri. Deprem dalgaları bu tür zeminler tarafından büyütü|erek

binalara iletiliyorlar. Zemin büyütmesi olarak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu takdirde

Manisa'nın kaya üzerinde yer a|an i|lerden daha şiddetli olarak sarsılacağı, bunun sonucunda da hasar

oranının fazla o|acağı anlamına geliyor. 30 Ekim 2O2O de İzmiı'e 70 km uzakta meydana gelen Sisam

Adası-Kuşadası Körfezi Depremi İzmir'de büyük hasar yaratmış, bunun ana nedeni olarak da düşük YaPı

kalitesi ve zemin büyütmesi gösterilmişti.



ı

Şekil 1- Manisa Deprem Tehlike Haritası (https://tdth.afad.gov.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 yaklaşık

olarak 5.5 ve daha büyüktür} depremi yaratan fay yüzeye kadar ulaşıp burada metrelere varan oranda

yırtılmalar, çökmeler ya da kabarmalara neden olmaktadır. 'Yüzey Faylanması Tehlike Kuşğı" 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) fayların geçtiği

illerde yaşayanları ve bu bölgelerden sorumlu yönetimleri konudan haberdar etmek, uyarmak ve tedbir

almalarını sağlamaktır. çünkü başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı tüm olay|arla baş edebilmenin

tek yolu riski bilmek ve yönetmekten geçmektedir. Risk yönetimi çalışmalarında gerİ kalan tÜm toplumlar

krizi yönetmek zorunda kalırlar ki bu çok pahalı ve çok fazla can kaybına yol aÇan bir Yöntemdir, Burada

üzerinde durulan konu sadece diri faylar ile sınırlı olup depremin sarsıntı etkisini ve buna bağlı olarak

gelişen heyelan, sıvılaşma, kaya düşmesive seI gibitehlikeleri kapsamamaktadır.

Diri faylar yeraltında bulunan ve hareket ettiklerinde depremlere neden olan kırık düzlemleridir.

Ülkemizde yıllardır yapılan çalışmalarla diri fayların nerelerde olduğu ve geÇmiŞte hangi sık|lkta ve hangi

İr§ı



büyüklükte deprem ürettikleri araştlrllmaktadlr. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasü (TDFH) Maden
Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü taraflndan 2013 ylllnda yayınlanmış olup Şekil 1 de Verilen tehlike
haritası da bu diri fay haritası üzerine inşa edilmiştir. TDFH 1:25.000 ölçeğinde hazırlanmış o|duğundan
gösterdiği faylar imar planlar içerisinde kullanılabilecek hassasiyette haritalanmlş değildir. Bu haritalar

faylarln nerelerden geçtiğini belli bir hassasiyette gösterirler, ancak bunların 1:1.000 Ve 1:5.000 ölçekli
yerbilim araştlrmalarlyla kontrol edilmeleri ve faylarln hassas yerlerinin konuya çok disiplinli özel

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 biIinemez, sadece tarihsel kayıtlara bağlı olarak tahminlerde bulunulabilir. oysa
gelecek depremlerin anlaşılmasında geçmişin bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu raporda Verilen

bilgiler bilinenıerin yanl slra tahmin ve olasılıkları da içermektedir.

GENEt KoNuM

Bat| Anadolu'da yer alan Manisa ili, jeolojik açıdan Ege Genişleme sistemini oluşturan normal fayların

yoğun olduğu bir coğrafyada yer alır. Gerek Manisa gerekse komşusu olan iller tarihsel (1900 öncesi) ve

aletsel (19oo sonrası} dönemlerde yıklcl depremler ile sarsllmlş ve önğmli hasara uğramışlardlr..jeolojide

bir temel kural Vardlr: Bir yer geçmişte depremlerden etkilenmiş ise gelecekte de etkilenecektir.

Manisa neredeyse tamaml alüVyon zemin birimleri üzerinde yer alan bir bölgede yerleştiği için

depremlerde zeminden kaynaklanan olumsuzluklar yaşamış ve gelecekte de yaşayacak olan bir ilimizdir.

Alüvyon zeminler yukarıda da değinildiği gibi zayıf mühendislik özellikleri nedeniyle depremden

kaynaklanan sarslntlyl binalara iletirken olduğundan daha fazla büyütmekte, bu da deprem dalgalarlnı

sönümlendiren zeminlere oranla hasarın çok daha fazla olmasına neden olmaktadlr. Bunun yanı slra bu

tür zeminler depremde sıvılaşma, oturma, yanal yayılma gibi problemlere de yol açmaktadır, Zeminlerin

deprem davranışı ancak detaylı zemin araştırmalarını kapsayan mikrobölgeleme çalışmaları ile ortaya

konulmaktadlr. Bu çahşmalardan sonra eğer ekonomik sınırlar içerisinde kalıyor ise zemindeki

olumsUzluklarl önleyecek uygun önlemler deprem olmadan önce allnabilmektedir.

Manisa zayıf bir zemine sahip olmanın, bu nedenle de olası bir depremde şiddetle sarsılacak olmanın

yanı sıra i| merkezindeki binaların altından diri fay geçen lllerimizden biridir. Bu nedenle Manisa'nln 6.5

dan büyük bir olasl depremde hem depremin yaraticağı şiddetli sarslntl hem de yüzey faylanması

tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akıllıca yaklaşım yapıların deprem

sarsüntlslnl karşılayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. Ayrlca diri faylarln yerinin net olarak

belirlenmesinin ardından fay saklnlm bantl Üzerindeki bina ve bina türü yapılarln zaman içerisinde

kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, 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 açılmaması gerekir.

Mikrobölgeleme çalışmaları ve Deprem Master Planl bir ilin deprem ile mücadelesinin temel adımları ve

alınabilecek önlemlerin yol haritasıdür. Mikrobölgeleme çahşmaları sayesinde zemin yapısl detayh bir

biçimde öğrenilir, deprem üretme potansiyeli olan diri faylar belirlenir Ve bÖylece Deprem Master Planl

doğru bir teme| üzerine oturtulur. izmir,den sonra Ege,deki en yüksek nüfusa ve sanayi kuruluşlarına

sahip ikinci ilimiz olan Manisa doğrudan fay hatları/zonları üzerine oturmaslna rağmen bu iki temel

çatlşmadan da yoksundur. izmir_Manisa Planlama BöIgesi 1/1oo.ooo Ölçekli çevre Düzeni Planl

2g106120!4 tarih ve 9948 sayılı Bakanlık olur,u iie onaylanmlştlr. Plan bu tarihten sonra 15 defa

değişikliğe uğramış olup son plan değişikliği 26,Lo.2ozo tarihinde yapllmıştlr. çevre düzeni planlarlnda



diri faylar dikkate alınmamıştır (Şeki1-2). Ancak çevre düzeni planlama raporunun Yasal, Doğal, Yapay
Eşikler Bölümünde ikinci derece doğal eşik olarak "yopılaşma maliyetinin diğer olanlara göre doha
yüksek olduğu, altyapının zor gerçekleştiği % 25-40 arasında eğime sahip alonlar ve deprem anındo
etkilenme oranı yüksek olacak, özel inşoot önlemleri gerektiren aktif fay hatlarının bulunduğu alanlar ve
yine özel önlemler gerektiren toşkın alanları ile sozlık bataklık alanlar.." kabul edilmiştir.

şekil 2-Manisa ili çevre düzeni planı (Haritadaki renklerin açıklaması aşağıda verilmiştir)

:§
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NÜFUS Ve YERLEŞİM

Manisa iI merkezi doğudaki şehzadeler ve batıdaki Yunusemre ilçelerinden oluŞur. YerleŞimin büYük

kısmı ve sanayı yapıları yunusemre ilçesinde yoğunlaşmıştır. 13.269 km2 llk bir aIan kap|aYan Manisa

ilinin toplam nüfusu 2019 sayımına göre 1.440.6L1 olup Şehzadeler ilÇesinde 171.138, Yunusemre

ilçesinde ise246.44o kişi yaşamaktadır. yunusemre llçeslnde 88, Şehzadeler ilÇesinde 67 olmak üzere il

merkezinde toplam 155 mahalle vardır.
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JEotoJive ToPoĞRAFYA

Manisa il merkezi güneydeki Spil

Nehrl'nin yer aldığı ova tamamen
olarak fark|ı yaşlardaki kayalardan
temsil edilir (Şekil 3}.

Dağı'nın kuzeyindeki ova içerisinde yerleşmiştir. İçerisinde Gediz
bu nehir tarafından taşınan alüvyonlar ile doldurulmuştur. Jeolojik
oluşan dağlık alanlar ile ova arasındaki sınırlar çoğu yerde faylarla

şekil 3- TDFH na göre Manisa ve çevresindeki diri faylar (kırmızı ve mor renk|i kalın çizgiler, Emre vd.,

2013 ten alınmıştır)

MANlsA iıiı,ıi ırriı.rMlş oLAN öıurıvııi DEpREMLER

Manisa ilinde aletsel dönemde (19OO sonrası) oluşan depremlerin tümü 6 dan küçüktür, bu nedenle bu

dönemde yüzey faylanması yaratacak bir deprem olmamıştır. Buna karşılık tarihsel dönemde (1900

öncesi} Manisa büyük ve yıkıcı depremlerden etkilenmiştir. 1900 yılı öncesi depremler cihazlar vasıtası ile

kaydedilmediğinden bu depremlerin yerleri ancak tarihi kayıtlardan ve hasar dağılımına bakılarak ve

kesin olmayan bir biçimde tahmin edilmektedir.

Manisa merkezli olduğu tahmin edilen tarihsel depremlerin en büyüğü MS 17 yılında yaşanmış Ve o

dönemde Manisa ve çevresindeki 13 antik dönem yerleşim alanının yıkılmasına neden olmuştur. Bu

depremin tahmini büyüklüğü 7,4, şiddeti ise !X olarak tahmin edilmektedir. Bu depremde o dönemin



önemli yerleşimleri olan Magnesia ve sardeis (sart) şehirlerİnde de geniş ve derin yüzey k| klarl

oluşmuştur. Manisa içerisinden geçen fayların bu büyüklükte dePrem üretme potansiyelleri VardIr.

Ms 44 ylllnda ise bu defa Magnesia ve Ephesus (Efes) antik şehirleri vlll şiddetindeki bir depremle

sarsılmıştır. Manisa'da 926 yılında da yıkıcı bir deprem olmuştur, ancak buna buna dair bilgi

bulun mamaktadırı,

22 Eklm 1595 ylllnda meydana gelen Ve Menlsa ile Ahmetli yerleşlm alanlart araslnda yüzey kirlğl

o|uşmasına neden olan deprem esnasında yerde açılan yarıkan gökyüzüne doğru sular fışkırmıştır.

Manlsa'yl etkileyen son ylklcl deprem 23 Haziran 1845 ylllnda Manlsa ll merkezinde meydana gelmiŞ

olup şiddeti Vlll, büyüklüğü ise 5,7 olarak tahmin edilmektedir,

Tarihsel deprem kayltlarl Manisa içerisinden geçmişte yüzey faylanması oluştuğunu göstermektedir. Bu

nedenle Manisa gelecekte olabilecek büyük bir depremde de yüzey faylanmast tehlikesi altlndadtr.

MANisA içERisiNDEN GEçEN DiRi FAY|AR ve ünrrr*iş orouxııRl BüYüK DEPREMLER

Manisa il merkezi içerisinden geçen Ve şehri yaklaş|k olarak doğudan batıya boydan boya kesen fay

"Manisa Fayl" adı ile bilinir. Turgutlu civarlndan Spil dağı eteklerine uzanan fay, batıya doğru Emlakdere

ve Akgedik civarında birkaç kola ayrılır ve olasılıkla Yağcılar civarında sona erer.

özkaymak (2012} Manisa faylnln batl devamlndaki faylar üzerinde hendekler açmış ve çallştığı bu faylar

üzerinde 1845, 1595 ve 926 yıllarlnda oluşan deprem|erin izlerini bulmuştur. Bu Verilere göre Manisa'yı

etkileyen depremler 25o i|e 669 yılda bir meydana gelmiş (ortalama 460 yll) Ve Manisa'da olan son

depremden bu yana 175 yıl geçmıştir. Bu geniş aralık önemli bilinmezliklere sahip ve daha detay

çalışmalarla aydınlatllmaya muhtaç ise de gösterdiği sonuç Manisa'da deprem ve yüzey faylanması

tehlikesi olaslltğlnın yüksek olduğudur.

MANisA'DA(i DıRi FAYtAR NEREDE?

TDFH diri faylarln Manisa il merkezinin güneyinden doğu-batı yönünde geçtiğini, doğuda konutlar

altından geçen faylann batıda sanayi kuruluşlan altlndan da geçtiğini gösterir (şekil 4 ve 5}.

Diri fayların haritalanması farklı disiplinlerden Veri girişi ile jeoloji mühendisliği temelinde yapılacak

paleosismolojik araşt|rmalar sonucu gerçekleştirilir. Diri fayların yerlerinin imar planlarlna altllk

oluşturacak hassasiyette haritalanmasl ile geçmişte hangi büyüklükte ve hangi slkllkta deprem ürettiği,

dolayısı ile gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesi

jeolojik, jeofizik, jeodezik, jeomorfolojik ve bunlar üzerine oturacak paleosismolojik araşt|rmalarla

mümkündür. Bu çallşmaların nasll yapılacağına dair kılavuz TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasl

taraflndan yaylnlanmlştlr. Manisa faylnln Manisa il merkezinden geçtiği bilinmekte ise de fayın tam

olarak nereden geçtiği ve bu fay üzerinde son birkaç depremin hangi tarihlerde olduğu henüz yeterli

detayda aaaştlnlmamlştlr. Yapllan bazl araştlrmalar ise nazlm veya uygulama imar planlarına

işlenmğmiştir.

1 Depremin büyüklüğü depremin odağlnda sallnan enerji miktan ile depremin şiddeti ise yüzeyde yarattlğl

sarsintının büyüklüğıi iıe beıirlenir. ıaiihsel depremler cihazlarla ölçülmüş olmadıklanndan dolayt yarattıklan hasar

dikkate alınarak şiddet ile ifade edilirler. l ite xll arastnda ölçeklendirilen deprem şiddeti v| dan itibaren hasar

vermeye başlar. vll ve vlll şiddetinde kötü yapllmlş yapılar hasar görür, lx ve üzerinde ise hasar çok büyük olur,



şekil 4-Türkiye Diri Fay Haritasına göre Manisa il merkezi ve yakınından geçen diri faylar. Yerlerinin

hassas olarak bilinmemesi nedeniyle faylar 1OO m kalınlığında şeritler olarak gösterilmişlerdir. Yapılacak

araştırmalar ile fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.

şekil 5- Manisa'nın genel yeralt yapısı: Kırmızı çizgiler diri fayları, noktalı gri alan a|üvYonları

göstermektedır.

Manisa kentinin depremselliği bununla da sınırlı değildir. Manisa Büyükşehir BelediYesi sınırları iÇerisinde

Soma, Sarıgöl, Salihli, Kırkağaç, A|aşehir, Ahmetli ilçeleri ile 42 mahallesi de diri fay hatları veya zonları

üzerine oturmaktadır. Bu açıdan bakıldığında yapılacak çalışmaların sadece il merkezinde değil kent

bütününde yapı|masının önemi ve aciliyeti kendisini açıkça göstermektedir.

}+

ı

a"aa .aa
1Oaa

aooa
aa

aataa'
a'

ala-'aa



soNUçtAR

Ülkemizin çoğu yerleşimleri gibi Manisa'da diri fay üzerinde yer a|an ve deprem tehdidi altında yaşayan
bir ilimizdir. Depremler yer sarslntlsı yarattlklarlnda çok uzak alanlarda bile yıkıma neden olabilmektedir.
Yer sarslnt|s|nln şiddeti depremin uzak|lğl Ve büyüklüğünün yanl slra zemin koşullarlnda da önemli
oranda etkilenmekte ve zayıf mühendislik özelliklerine sahip zeminler deprem dalgalarınln genlığini
artlrarak üstündeki binalara aktarmaktadlrlar. Mikrobölgeleme çallşmalarl ve deprem senaryolarl ile bir
bölgede zemin yapıs| ve depremin yaratması olası yer sarsıntısı belirlenebilir. Bir yapı beklenen yer
sarslntlslna göre Ve geçerli en son Bina Deprem Yönetmeliği koşullarına uygun olarak inşa edilirse can
kaylplarına yol açmaz. Ancak yaşanan depremlerde; yapllarln etüt Ve projelendirme süreçlerindeki hata
veya eksiklikler, yapl üretimi slraslndaki malzeme Ve işçilik hatalan ile denetimden kaynaklanan
zafiyetlerden dolayl çok saylda yaplnln ağ|r hasar gördüğü Veya yıkıldığı görülmektedir. Deplem
zararlarln azaltmanln Ve depreme hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapılarln olası bir depreme
hazır olmasıdır.

Deprem belli büyüklüğü geçtiğinde ise faylar yüzeye ulaşmakta, üzerinde bulunan yapıların yırtılmasına,
bir yana yatmasına ya da devrilmesine yol açmakta, böylece yapıların çökmesine ya da çok ağır hasar
almaslna neden olmaktadır. Manisa'nln geçmişinde bu büyüklükte depremler olmuştur, gelecekte de
olma olasılığı vardır.

Depremden yüzey faylanması sonucu zarar görecek yapllar için ahnabilecek en temel tedbir diri faylann
yerlerinin hassas bir biçimde belirlenmesi, bu faylar üzerindeki alan|arın zaman içerisinde boşaltılarak
yapı ve nüfus yoğunluğunun azaltllmasl, gelecekte bu alanlar için yapl slnlrlamasl getirılmesi ve ımar
planlarının zemin koşulları ve yüzey faylanması tehlikesine uygun olarak yapılmasıdır.

Manisa'nın gelecekteki bır olasl depremi en az zararla atlatabilmesi için:

o Mikrobölgeleme çalışmalarınln yapılması,
. Diri fayİartn yerinin Ve ö2elliklerinin, farklI disiplinlerden Veri girişi ile jeotoji mühendisliği

ara§tlrmalarl temelinde yapılacak paleosismolojik araştlrmalarla net olarak belirlenmesi,
o Yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer dlsiplinlerden (inşaat, mimarllk,

şehir plancılan vd) edinilecek bilgiler ve diğer afet olasılıkları ışığında Deprem Master Planlarının
hazırlanması,

. Deprem master planl dikkate allnarak kent|n gelişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi
gerekmekte olup bu çerçevede aktif fay hatlarlnın çevre düzeni haritalanna işlenmesi Ve aktif fay
zonlarının sakınım bantl içinde kalan alanların 1. Derece doğal eşik değerler araslna alınması,

. Naz|m ve uygulama imar planlarlnln çevre düzeni planlarında yapılan bu değişikliklerden sonra
gözden geçirilerek, aktif fay hatlarının sakınım batlarının imar planlarına işlenerek yenilenmesi,

gerektiği düşünülmektedir.

Jeoloji Mühendisleri odasl taraflndan hazırlanan bu rapor Manisa ili yönetimi ve karar Vericilerini ilin
deprem ve diri fay tehlikesi hakkında uyarıcı ve yönlendirici olma amacındadır. odamlz bu konuda talep
edildiği takdirde lş birliğine hazlrdlr.
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