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DAĞITIMLI
TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası 6235 sayılı kanun ile kurulmuş kamu

tüzel

kişiliğine haiz bir meslek örgütü olup "kendi mesleki uzmanlrk 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 Pütiirge, VanBaşkale, Bingöl-Yedisu, Manisa-Akhisar ile en son İzmir'de meydana gelen depremlerde; 168
vatandaşımtz yaşammı yitirmiş, 3000'e yakın vatandaşımız yaralanmış, 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 yazıs| ve basın açıklamalan yolu İle
kamuoyu paylaşmlştır. 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 taih
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 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 faylarrn konumu ile hangi yerleşim birimlerini doğrudan etkilediğini de
dikkate alarak, "içinden diri fay geçen" kentlerimizden başlamak üzere bİlgilendİrme raporları
hazır|ayarakilgili kurum ve kişilere bildirme" kararı almıştır. Bu çerçevede düzenlenen "ğy
Üzerinde Yasavan Kentlerimiz: Eskişehir Raporu" yazım:ızekinde gönderilmektedir.

Söz konusu rapordan da görüleceği izere, Eskişehir kent merkezinİ

oluŞturan

odunpazarı ve Tepebaşı ilçelerinin yanlslra İnönü ilçe merkezi ile Eskişehir'e bağlı eski belde/
köy statüsündeki ||'ye yakın mahallesi doğrudan fay zonu üstüne oturmakta olup, yİne baraj
aksı fay zonu üstü veya yakınında bulunan Porsuk, Keskin ve Gökçekaya barajlarının da
paleosismolojik açıdan yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Tarihsel ve
aletsel dönemde yıkıcı depremle karşı karşıya kalan Eskişehir ilimizin dePrem zararlanndan

TMMOB JEoLoİ ı,lÜHtNpİSLERİ ODASI, Anayasa'nın

135. Maddesi'nde tanrmlanan 66 ve 85 sayılı
Yasa ile değişik 6235 sayılı Yasa'ya göre kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

KHK ve

7303 sayılı

etkilenmesinin önlenmesi amacıyla
düşünülmektedir.

bir dizi

çalışmayı acilen başlatması gerektiği

Bu kapsamda;

o

'

.
o
o

EskiŞehir Valiliği veya Eskişehir Büyükşehir Bele«liye Başkanlığı tarafindan kent
ölÇeğinde uluslararası uygulama örnekleri de baz alınarak Mikrobölgeleme
ÇalıŞmalarının yaPılması, mikrobölgeleme çalışması yapılmış yerleşim birimleri var ise
bunların gözden geçirilmesi ve ihtiyaç halinde yenilenmesi,
Mikrobölgeleme ÇalıŞmaları kapsamında diri fayların yerinin yerleşime uygunluk
aÇısından hassas olarak uluslararası ölçütlere göre belirlenmesi, deprem üretme
PotansiYellerinin etüdü için üzerlerinde paleosismoloji çalışmalannın yapılması,
Paleosismoloji ÇalıŞması yapılan alanlarda ise lrerhangi bir tartışmaya sebebiyet
vermemek adına düzenlenen raporların mümkünse bir heyetin incelemesine tabi

tutulması,

EskiŞehir'de bazı yerleşim alanının zayıf mühendislik özelliklerine sahip zemin
birimleri üzerine oturması, sıvılaşma veya yanal yayılmaya yatkın alanların varlığı ile
obruk oluşumu, heyelan ve kaya düşmesi gibi jeolojik tehlikelerden etkilenebileceği
düŞtincesi ile mikrobölgeleme çalışmalarında bu hususlarında irdelenmesi gerektiği,

Yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden

(eofizik, jeodezi, inşaat, mimarlık, şehir plancıları vd.) edinilecek bilgiler ile diğer afet
olasılıkları ışığında Deprem Master Planının hazırlanması,
Deprem Master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin yeniden
belirlenmesi

gerekmektedir.

Ayrıca; mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında belirlenen diri fay hatlanrun çevre
dtizeni planlan dahil olmak izere nazım ve uygulama imar planlarına işlenmesi, diri fay
hatlarının sakınım bandı içinde kalan yapılann kentsel dönüşüm ve yenileme kapsamına
alınarak bu alanlarda yaşayan yurttaşlanmran can ve mal güvenliklerinin sağlanması, fay
sakınım bandı içindeki alanlar için yapı sınırlaması getirilmesi ile bu sorunların çözümtine
vesile olacağını düşündüğümüz "fay yasasının" TBMM'inde acilen görüşülerek yasalaşması
gerekmektedir.

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası olarak deprem üretme potansiyeli yüksek olan çok
sayıda fay hattı ve zonu tizerine yerleşmiş bulunan Eskişehir'in olası bir depremde büyük
acılara sebebiyet verebilecek sonuçlarla karşılaşılmıımast için bugtinden gerekli hazırlık
çalışmalanna başlaması gerektiği düşünülmektedir. Kamu yararı çerçevesinde yapılacak bu
çalışmalara Odamız her türlü desteği veImeye hazırdt.
Bilginizi ve gereğini arz ederim.
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Deprem ülkemizin bir gerçeği. Anadolu toprakları milyonlarca yıldır depremlerle sarsılmış olup gelecekte

de sarsılacaktır. Günümüzün gelişen teknolojisi ve uydu verileri ile atmosfer kaynaklı afetleri büyük
doğı,uluk|a önceden biImek artık mümkün hale geImiştir, 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 yapılmasıdır. Sorun depremler
deği l depremlerin verd iği zara rların nası l azaltı la bileceğid i r.
Deprem farklı şekillerde hasar verebiImektedir. Bunlardan en önemlisi ve en yaygın olanı yer sarsıntısıdır.
Deprem büyüklüğü, yakınlığıve şiddeti arttıkça yarattığı sarsıntı ve buna bağlı olarak hasar da artmaktadır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı {AFAD) tarafından yayınlanan ve 2019 yılında yürürlüğe giren
Türkiye Deprem Tehlike Haritası (TDTH) depremin bir bölgede yaratabileceği büyüklüğü farklı olasılıklar
için göstermektedir. 2019 yılı başından itibaren yürüı,lüğe giren Türkiye Bina Deprem Yönetme|iği ise
TDTH'de gösteriIen deprem sar§!ntı§| ile baş eclebilecek yapılaşmanın ktıral|arını açıkça tanımlamaktadır.
Bu iki unsur dikkate alınarak ve bu kurallara uyularak inşa edilen binaların olası bir depremi can kaybına

neden olmadan atlatması mümkündür. Eskişehir ilimizin deprem tehlike haritası Şeki| 1 de verilmiştir.
Haritadaki iki mavi çizgi arasındaki alan önümüzdeki 50 yı| içerisinde Eskişehir topraklarında meydana
gelme olasılığı%1O dan fazla olan bir depremde sarsıntının yer çekiminin%3O u ile 40'ına (0.3-0,49) kadar
çıkabileceği yerleri; sağdaki maviçizginin daha sağındaki açık renge doğru olan alan ise nispeien daha az
(0,2_0,3g arası) sarsılacak alanları gösteriyor. Özetle bu harita, Eskişehir ve yakın çevresinde önemli bir

deprem tehlikesi olduğunu ve deprem olduğu takdirde il merkezinin de en fazla sarsılacak alanlardan biri
üzerinde yer aldığını açıkça göstermektedir.
Eskişehir, zeminin önemli bir kısmı alüvyon olan illerimizden biridir. Deprem dalgaları bu tür zeminler
tarafından büyütülerek binalara iletilir. Zemin büyütmesi o|arak tanımlanan bu durum bir deprem olduğu

takdirde Eskişehiı'in önemli bir kısmının kaya üzerinde yer alan yerlerden daha şiddetli olarak sarsılacağı,
bunun sonucunda da hasar oranının fazla olacağı anlamına gelmektedir. Örneğin 2020 yılında yaşanan
İzmir ve Sivrice depremleri deprem merkezinden çok uzaklarda büyük hasarlar yaratmış, bunun ana
nedenl olarak da düşük yapı kaIitesinin yanı sıra zemIn büyütmesi gösterilmiştir, Öte yandan yap|lan
araştırmalar büyük bir depremde Eskişehir'in önemli bir kısmında sıvılaşma olaylarının da yaşanabileceğini
göstermektedir.

l
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şekil 1- Eskişehir'in Deprem Tehlike Haritaşı(htto§:l/tdth.afad.gov.trlTDTH/maln.xhtml)
Depremin hasar nedeni ne yazık kiyer sarsıntısı ile sınırlı değildir, Deprem belli bir büyüklüğün üzerinde
olursa (ülkemlz için bu değer fay türü ve odak derlnliğine göre farklılıklar göstermekle blrllkte yaklaşık
olarak 6.5 ve daha büyüktür} depremi yaratan fay yüzeye kadar ulaşıp burada metrelere varan oranda
yırtılmalar, çökme|er ya da kabarmalara neden olmaktadır. "Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı" olarak
adlandırılan bu deformasyon kuşağı içindeki yapılar çoğu zaman yıkılır ya da ağır hasar alır. Bu raporun
amacı içerisinden diri (geçmişte deprem üretmiş, ge|ecekte de deprem üretme potansiyeli olan} fayların

geçtiği illerde yaşayanlarl ve bu böIgelerden sorumlu yönetimleri konudan haberdar etmek, uyarmak Ve

tedbir almalarını sağlamaktır. Çünkü başta deprem olmak üzere doğa kaynaklı tüm olaylarla baş
edebilmenin tek yolu riski bilmek ve yönetmekten geçmektedir. Risk yönetimi çalışmalarında geri 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 slnlrll olup depremin sarslntl etkisini Ve
buna bağIı olarak gelişen heyelan, sıvılaşma ve sel gibi tehlikeleri kapsamamaktadır.
Diri faylar, yerkabuğu içinde bulunan ve hareket ettik|erinde depremlere neden olan kırık düzlemleridir.
Ülkemizde yıl|ardır yapılan ça|ışmalarla diri fayların nerelerde olduğu ve geçmişte hangi sıklıkta ve hangi
büyüklükte deprem ürettikleri araştlnlmaktadlr. Yenilenmiş Türkiye Diri Fay Haritasl (TDFH) Maden Tetkik
Ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 2o].3 ylllnda yayınlanmış olup Şekil 1de verılen tehlike haritasl da
bu diri fay haritasl üzerine inşa edilmiştir. TDFH 1:25.000 ölçeğinde hazırlanmış olduğundan gösterdiği

faylar imar planlan içerisinde kulla nılabilecek hassasiyette haritalanmış değildir. Bu haritalar faylann
nerelerden geçtiğini belli bir hassasiyette gösterirleı ancak bunların 1:1.o0o ve 1:5.o0o ölçekli yerbilim
a raştlrmalarlyla kontrol edilmeleri ve fayların hassas yerlerinin konuya çok disiplinli özel çalışmalar ile
hassas olarak bellrlenmeleri gerekir. Öte yandan deprem biliminde hala çok sayıda bilinmezlik vardır.
Örneğin günümüzden yüzlerce hatta binlerce yıl önce oluşmuş bir depremin nerede olduğu tarihsel
kayltlar ıle net olarak bilinemez iken, jeolojik çalışmalar ile belirlenmesi mümkündür. Gelecekte olması
kaçınılmaz olan depremlerin anlaşılmasında geçmişin bilinmesi çok önemlidir. Bu nedenle bu raporda
verilen bilgiler bilinenlerin yanı sıra tahmin ve olasılıklar| da içermektedir.
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Eskişehir ill, jeolojik açıdan normal fayların etkin olduğu Batı Anadolu ile doğrultu atımlı faylann etkln
olduğu Kuzey Anadolu Fay zonu araslnda bir coğrafyada yer allr. Gerek Eskişehir gerekse komşusu olan

iller tarihsel (1900 öncesi) Ve aletsel (1900 sonrasl) dönem|erde ylk|cl deprem|er ıle sarsılmlş Ve önemli
hasara uğramışlardlr. Jeolojide temel bir kural vardır: Bir yer geçmişte depremlerden etkilenmiş ise
gelecekte de etkilenecektir.
Eskişehir il merkezinin önemli bir kısmı alüvyon üzerinde yer alan bir bölgede yerleştiği için gelecekteki
depremlerde zeminden kaynaklanan olumsuzluklar yaşaması beklenen bir ilimizdlr. Alüvyon zeminler zayıf

mühendislik özellikleri nedeniyle depremden kaynaklanan sarsıntıyı binalara iletirken olduğundan daha
fazla büyütmekte, bu da deprem dalgalannl sönümlendlren zeminlere oranla hasann çok daha fazla
olmasına neden olmaktadtr. Bunun yanl slra bu tür zeminler depremde sıvılaşma, oturma, yanal yayllma
glbl problemlere de yol açmaktadlr. zemin|erin deprem davranış| ancak detaylı zemin araştirmalarlnı
kapsayan mikrobölgeleme çaiışmaları ile ortaya konulmaktadlr. Bu çallşmalardan sonra eğer ekonomik
sınırlar içerisinde kalıyor ise zemindeki olumsuzlukları önleyecek uygun önlemıer deprem olmadan önce
allnab|lmektedir.
Eski§ehir merkez ilçeleri zaylf bir zemine sahip olmanın, bu nedenle de olası bir depremde şiddetle
sarsılacak olmanın yanı sıra il merkezindekl binaların altından dirifay geçen illerimlzden biridir. Bu nedenle
Eskişehir'in olasl büyük bir depremde hem depremin yaratacağı şiddetli sarslntt hem de yüzey faylanması
tehlikesi nedeniyle hasar alması beklenmektedir. Bu durumda en akılIıca yaklaşım yapıların deprem
sarslntlsln| karşllayacak biçimde kurallara uygun hale getirilmesidir. Ayrıca diri faylarln yerinin net olalak

belirlenmesinin ardından fay sakınım bandı üzerindeki bina ve bina türü yapıların zeman içerisinde
kaldırılarak bu alanlardaki nüfus yoğunluğunun azaltılması, yüzey faylanması tehlike kuşağı içerisindeki
yerlerin farklı biçimde (park, günübir|ik tesisler vb) kullanılması, henüz yerleşim olmayan bu tür alanlar
varsa da bun|arın bina ve bina türü yapılar için ku|lanılrıak üzere imara açılmarnası gerekir,

Mikrobölgeleme çalışmaları ve Deprem Master Planı bir ilin deprem ile mücadelesinin teme| adım|arı ve
alınabilecek önlemlerin yol haritasıdır. Mikrobölgeleme çalışmaları sayesinde zemin yapısı detaylı bir
biçimde öğrenilir, deprem üretme potansiyeli olan diri faylar belirlenir ve böylece Deprem Master Planı
doğru birtemel üzerine oturtulur. Yüksek nüfusa sahip olan Eskişehir doğrudan fay hatları/zonları üzerine
oturmasına rağmen bu iki temel çalışmadan da yoksundur. Eskişehir Çevre Düzeni Planı da ülkemizin çoğu
ilinde olduğu gibi dirifayları dikkate almadan hazırlanmıştır (Şekil
EaKı6€rüıR
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lLı cEırnE Düzeİl PLAXı

Şekil 2- Eskişehir ili çevre düzeni planı

NÜFUs ve YERLEŞiM

yaklaşık 13.553 km2 lik bir alana sahip olan Eskişehir i|inin toplam nüfusu 2020 verilerine göre 888.828
olup kent merkezinin nüfusu 786.533 civarındadır. Eskişehir ilinin merkezinde Odunpazarı ve Tepebaşı
olmak üzere 2 büyük i|çe bulunmaktadır. Odunpazarı'nın nüfusu 415,230, Tepebaşı'nın nüfusu 371.303
dir. Merkez ilçeler dışında, Eskişehiı'in 12 ilçesi o|masına rağmen toplam il nüfusunun yaklaşık %88'i il
meı.kezinde bul unmaktad ır.

,EoLoJıve ToPoĞRAFYA
merkezi; yaklaşık doğu_batı uzanımlı, genişliği yer yer 10 km'yi bulan, kuzeyi ve güneYi dağlarla
sınır|anmış jeolojide "graben" adı verilen bir ovada yer almaktadır. Ovada, Porsuk ve Sarısu nehirlerinin
Eskişehir

iI

çökelleri yanında çevrede bulunan dağlardan ovaya doğru akan derelerin çökelleri de bulunmaktadır.
Ovanın kuzeyini ve güneyini sınırlayan dağlar, farklı yaşlarda ve türde kayalardan oluşmaktadır. Eskişehir
Ovası'nın çevredeki yüksekliklerle olan sınırları faylıdır. Ancak deprem|ere kaynaklık eden aktif faylar
ovanın güney kenarında bulunmaktadır (Şekil 3).

şekil 3- TDFH na göre Eskişehir kent merkezi ve yakın çevre§indeki diri faylar (kırmızı renkli kalın çizgiler,
Emre vd., 2011'den alınmıştır}. Oklar fayların hareket yönünü, grl noktalı alanlar alüvyon b|rimlerini
göstermektedir.
E§K|şEHlR lı.lı,ıl
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oLAN örurıvıı"l DEpREMıER

Eskişehir ve çevresinde aletsel dönem içinde (19OO yılından sonra) büyüklüğü 5.4 e varan çok sayıda
deprem meydana gelmiştir. Bu dönem içinde meydana gelen en büyük deprem ise Eskişehir, Bilecik ve
Bozüyük merkez|erinde ve çevresinde değişik hasarlara neden olan 20 Şubat 1956 depremidir (M=6.4}. Bu
depremin merkez üstü Eskişehir'in yaklaşık 10 km batısında Çukurhisar yakınlarındadır. t7 Ağustos 1999

izmit depremi (Mw 7.4} de Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde meydana gelmiş o|masına rağmen
Eskişehir'de can ve mal kayıplarına neden olmuştur.
EsKişEHiR KENT MERKEZi içERisiNDEN GEçEN DiRi fAyıAR ve

üntrnnişotDuxtARı Büyüx DEıREMLER

Ulusa| Deprem Araştırma Programı (UDAP} kapsamında desteklenen UDAP G-13-7 proje ile Eskişehir
proje kapsamında yapılan
çevresinde Eskişehir ve Dodurga faylarının Holosen aktiviteleri araştırılmıştır. Bu

5O cm ile 90 cm
çalışmalar, fayın en azından inönü ile Eskişehir arasındaki kesiminin diri olduğunu ve
arasında normal atıma neden olduklarını göstermektedir. Bu çalışmalar Eskişehir Fayı üzerinde son 12 000

yll içinde en az 3 adet yüzey klrlğl oluşturan deprem meydana geldiğini göstermektedir. Bu depremlerdeh

birigünümüzden önce 12 330 ile 5160 yıl|arı arasında, biri 6130 ile 4380 yıliarı arasında ve en son deprem
de günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce meydana gelmiştir. Bu durum Eskişehir'in gelecekte de yüzey
faylanması tehlikesi altında olduğunu göstermektedir. Ancak mevcut çalışma sonuçları ili etkileyebilecek
büyük depremlerin tekrarlanma aralIkları hakkında sağllkll yorum yapabilmek için yeterli değildir. Mevcut
verilerdikkate alındığında fay zonu üzerindeki kayma hızının yaklaşık 0.30 mm/yıl civarında olduğu ve son
depremin günümüzden yaklaşık 3200 yıl önce meydana geldiği göz önüne alındığında, fay zonu üzerinde
önemli bir stres birikimi (en az 90 cm) olduğu görülmektedir. Bu tür normal faylar üzerinde 90 cm civarında

stres birikiminin bir deprem ile açığa çıkması yaklaşlk Mw 5.8 büyüklüğünde bir deprem gerektirir. Bu
Veriler, Eskişehir Fayl'nln Holosen aktivitesinin ve yüzey klrlğl oluşturan deprem üretme potansiyelinin
olduğunu açlkça göstermektedir.
Esl(işEHiR'DEKi DiRi rıYı.en

ırnrog?

TQFH diri fayların Eskişehir kçnt merke_zinin güneyinden geçtiğini gösterir (Şekil 3 ve 4}. Diri fayların
haritalanmasl farkll disiplinlerden veri girişi ile jeoloji mühendisliği temelinde yapllacak paleosismolojik
araştlrmalar sonucu gerçekleştirilir.

Diri faylarln yerlerinin imar planlarlna altltk oluşturacak hassasiyette haritalanması ile geçmişte hangi
büyüklükte ve hangi sıklıkta deprem ürettiği, dolayısı ile gelecekte ne zaman ve ne büyüklükte deprem
olabileceğine yönelik olasılıkların belirlenmesi jeolojik, jeofizik, Jeodezik, jeomorfolojik ve bunIar üzerine

oturacak paleosismolojik araştürmalarla mümkündür. Bu çalışmaların nasıl yapılacağına dair kılavuz
TMMoB Jeoloji Mühendisleri odasl ta€flndan yaylnlanmlşttr. Eskişehir Fay zonunu oluşturan faylarln
oluşturduğu son birkaç deprem paleosismolojik çaltşmalar ile ortaya konmuş ise de bu fayların daha

detaylı olarak aGıştlnlmasl ilin deprem tehlikesinin beıirlenmesi açtslndan bilinmezliklerin ortaya
konmasını sağ|ayacaktır. Bilinen diri faylar nazım veya uygulama imar planlarına işlenmesi gerekmektedir.

6

Şekil 4-Türkiye Diri Fay Haritasına göre Eskişehir kent merkezinden geçen dirifaylar. Yapılacak araştırmalar
i|e fay yerlerinin hassas olarak belirlenmesi gerekmektedir.
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Şekil 5- EskişehiıJin çok sadeleştirilmiş yeraltı yapısı: Gri noktalı alanlar alüvyon diğerleri kaya nitelikli
birimleri göstermektedi

r.

Eskişehlr'in depremselliği bununla da sınırlı değildir. Kuzeyde bulunan Kuzey Anadolu Fay Zonu aletsel
dönemde büyük depremler üretmiştir ve 17 Ağustos 1999 depreminde de görüldüğü gibi Eskişehir'de can
ve mal kayıplarına neden olmuştur. Bu kapsamda odamızca yapılan ça|ışmada; Eskişehir merkez ilçelerinin

yanısıra İnönü ilçe merkezi ile eksi köyveya beldestatüsünde 17 mahallesi doğrudan fay hatları üstüne
oturduğu belirlenmiştir. Yine baraj aksıfay zonu üstü veya yakınında bulunan Porsuk, Keskin ve Gökçekaya
barajlarının ve yakın civannın paleosismolojik açıdan araştırılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu
açıdan bakıldığında yapı|acak çalışmaların sadece ii merkezinde değil kent bütününde yapılmasının önemi
ve aci liyeti kend isi ni açı kça göstermekted ir.

soNuçı-AR
Ülkemizin çoğu yerleşimleri gibi Eskişehir de diri fay üzerinde yer alan ve deprem tehdidi a|tında 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
artırarak üstündeki binalara aktarmaktadırlar. Mikrobölgeleme çalışmaları ve deprem senaryoları ile bir
bölgede zemin yapısı ve depremin yaratması olası yer sarsıntls| 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 hasaı" gördüğü veya yıkı|dığı görülmektedir. Deprem zararların

azaltmanın ve depreme hazır olmanın en önemli unsurlarından biri yapıların olası bir depreme hazır
olmasıd ır.

Deprem belIi büyüklüğü geçtiğinde ise faylar yüzeye ulaşmakta, üzerinde bulunan yapıların y!rtılmasına,

bir yana yatmasına ya da devrilmeslne yol açmakta, böylece yapıların çökmesine ya da çok ağır hasar
almasına neden olmaktadır. Eskişehi/in geçmişinde bu büyüklükte depremler olmuştur, gelecekte de
o|ma olasılığı vardır-

Depremden yüzey faylanması sonucu zarar görecğk yapllar için atınabilecek en temel tedbir diri fayların
yerlerinin hassas bir biçimde belirlenmesi, bu faylar üzerindeki alanların zaman içerisinde boşaltılarak yapı
ve nüfus yoğunluğunun azaltllmasl, gelecekte bu alanlar için yapı slnlrlamaslgetirilmesi ve imar planlarının

zemin koşulları ve yüzey faylanması tehlikesine uygun olarak yapılmasıdır.
Eskişehir'in gelecekteki bir olasl depremi en az zararla atlatabilmesi için:

.

Eskişehir ili özelinde bazı faylar üzerinde farklı kurumlar taraflndan kısmi olarak paleosismoloji
ça|ışması yapıldığı bilinmekle birllkte, kent genelinde paleosismoloji yapılmayan ya da farklı
araştıncılann farklı sonuçlara uIaştığı fay hatları/zonları üzerinde gerekli araştırmalann yapılarak

.
o
.

.
o

fayların geçtiği yerlerin Ve deprem karakteristikleİinin tam olarak belirıenmesi
Eskişehir kent merkezinde zemin araştlrmaları yapılmış olmakla birlikte il, ilçe ve içinde diri fay
geçen mahalle yerleşimleri başta olmak üzere kent bütünündeki yerleşim yerlerinin tamamlnda

mikrobölgeleme çalışmalarının yapılması,
yukarıdaki çalışma sonuçlarından elde edilecek bilgiler ve diğer disiplinlerden (inşaat, mimar|ık,
şehir plancıları vd) edinilecek bilgiler Ve diğer afet olasıiıkları ışığında Deprem Master Planlarln|n
hazırlanmaşı,

Deprem master planı dikkate alınarak kentin gelişim ve yerleşim stratejilerinin belirlenmesi
gerekmekte olup bu çerçevede aktif fay hatlarınln çevre düzeni haritalanna işlenmesi Ve aktif fay
zonlarının sakınım bantı içinde kalan alan|arın 1. Derece doğal eşik değerler arasına alınması ve
bina Ve bina türü yapllar için sınırlama getirilmesi,
Nazım ve uygulama imar planlarının çevre düzeni planlarında yapılan bu

d

eğişik liklerden şonra

gözden geçirilerek, aktif fay hatlar ve varsa sakınım batlarının imar planlarına işlenerek
yenilenmesi,
Gerek imara esas jeolojik jeoteknik etüt Ve projelerinin, gerekse parsel bazlı zemin araştlrma
projelerinin konusunda yetkin jeoloji mühendisleri taraflndan denetlenmesi, güVenilir veri
üreti|mesi açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Eskişehir Büyükşehir Belediyesince kent
bütününde yapllan jeolojik Ve jeoteknik ça|ışmaların özel bir jeolojik jeoteknik Veri tabanlnda
toplanması ve yerleşim alanlarının zemln davranışlarünın bütüncül olarak değerlendirilerek risk
taşıyan alanlarln belirlenmesi,

gerektiği

d

üşün

ü

lme kted ir.

Ülkemizde 1/1O0.0O0 ölçekli çevre düzeni plan ve plan raporları birbirinden çok farklı hazırlanmakta oIup

çoğu Türkiye Mek6nsal strateji Planlama (TMSP) raporlarl ile uyumlu değildir. Bu planlarln da TMSP
raporlarında belirtilen ilkeler ile uyumIu hale getirilmesi gereklidir. Jeoloji Mühendisleri Odası tarafından

hazırlanan bu rapor Eskişehir i|i yönetımi ve karar vericilerini ilin deprem ve diri fay tehlikesi hakklnda
uyancl Ve yönlendirici olma amacındadır. odamız bu konuda talep edildiğitakdirde iş bir!iğine hazlrdlr.
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