5,1 ha
%0,1

207,5 ha
%5

23,7 ha
%0,5

19,7 ha
%0,4
669,5 ha
%14

910 ha
%19
2308 ha
%48
644,7 ha
%13

Yerleşime Uygunluk Yüzdeleri (%)
Uygun Alan 1 (UA-1)
Uygun Alan 2 (UA-2)
Önemli Alan 1.1 (ÖA 1.1)
Önemli Alan 2.2 (ÖA 2.2)
Önemli Alan 5.1 (ÖA 5.1)
Önemli Alan 5.3 (ÖA 5.3)
Uygun Olmayan Alan 2.2 (UOA 2.2)
Afete Maruz Bölge (AMB)

0,5
14
19
13
48
0,4
5
0,1

Uygun Alan 1 (UA-1)
Uygun Alan 2 (UA-2)
Uygun Olmayan Alan 2.2 (UOA 2.2)
Afete Maruz Bölge (AMB)
Önemli Alan 1.1 (ÖA 1.1)
Önemli Alan 2.2 (ÖA 2.2)
Önemli Alan 5.1 (ÖA 5.1)
Önemli Alan 5.3 (ÖA 5.3)
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ARAZİ ÇALIŞMALARI

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Deprem Sonrası Yapılan
İmar Planına Esas Jeolojik-jeoteknik Etütlerin
Arazi Çalışmalarından Görüntüler

Van İlinde Yapılan İmar planına Esas Etütler Sonucunda Sıvılaşma Haritaları yapılmış,
Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesinde bulunulmuş,
Yeraltı Suyu Kat Haritaları hazırlanmış, Zemin Grubu Sınıflaması yapılmıştır.

Yer Altı Suyu Kat Haritası

Sondaj Çalışması

Sismik Kırılma Çalışması
Eğim Haritası

Sıvılaşma Haritası
Elektrik Tomografi Çalışması
16

Yer Radarı Çalışması
17

ARAZİ ÇALIŞMALARI

ARAZİ ÇALIŞMALARI

Fay Çalışmalarından Görüntüler

Fay Çalışmalarından Görüntüler

Deprem sonrası Edremit İlçesinde deprem sonrası yapılacak konut alanlarına ait
imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporu hazırlanmış ve onaylanmıştır. Bu raporun
arazi çalışmaları sırasında mevcut malzeme ocaklarındaki yarmalarda sol yanal doğrultu
atımlı bir fay tespit edilmiştir.

Yüzeyde izi görünmeyen fayın hendek (trench) açılarak belirlenmesi
Edremit'in güneyindeki yeni yerleşim alanında litolojik birim açısından travertenler
hakimdir ve bu travertenler bölgesel tektonizmadan etkilenmiştir. Alana yakın olan
yarmalarda fay düzlemi çok net olarak görülmektedir. Fay düzlemi üzerinde yapılan
incelemelerde fayın doğrultusunun K 10-15 D gidişli, eğiminin ise düşeye yakın olduğu
gözlemlenmiştir. Ayrıca fay düzlemi üzerindeki yapılan ölçüm ve gözlemler fayın
hareketinin sol yanal doğrultu atımlı olduğunu göstermektedir.
Son 500 000 yılda birkaç kez son 100 000 yılda ise en az bir kez deprem üretmiş
fayların deprem üreten diri fay olarak kabul edilmesi genel kabuldür. Bu fay tarafından
kesilen travertenlerin yaşının 40 000 ila 100 000 yıl arasında değiştiği çeşitli yayınlarda
belirtilmiştir. Bu travertenlerin yaş aralığı göz önüne alındığında alandaki fayın "deprem
üreten diri fay" olduğu ortaya çıkmaktadır.

Fayın malzeme ocağı yarmalarındaki izi
18
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ARAZİ ÇALIŞMALARI

Fay Çalışmaları

YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ

Arazinin kar ile kaplı olması nedeniyle, fayın özelliği ve geometrik modellemesini
belirlemeye yönelik ayrıntılı çalışma yapılamamıştır. Fayın özelliği ve geometrik
modellemesini yapmak, bırakılacak tampon bölge genişliğini belirlemek amacı ile fayın
bulunduğu bölge, 06.04.2012 tarihinde Bakanlığımızca onaylanan "Van İli Edremit İlçesi
2500 Hektar Alanın İmar Planına Esas Jeolojik - Jeoteknik Etüt Raporu" nda AJE
(Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alan) olarak tanımlanmıştır.................................
Faya yönelik tampon bölge sınırları, detaylı çalışmalar sonucunda
kesinleşeceğinden, AJE alan sınırları, güvenli tarafta kalacak şekilde geniş tutulmuştur.
06.04.2012 onay tarihli söz konusu raporda fay nedeniyle AJE olarak tanımlanan bu
alanlar Bakanlığımızca yeniden ihale edilmiştir. Bu ihale kapsamındaki alanlar, İstanbul
Teknik Üniversitesi danışmanlığında ve Bakanlığımız teknik elamanları kontrolünde
ayrıntılı olarak çalışılmıştır. .........................................................................
Fayın atımı, kinematik özellikleri, kayma miktarı ve segment büyüklüğüne yönelik
olarak özellikle fay kazısı, jeoradar, sismik kırılma ve yansıma gibi çalışmalar yapılmıştır.
Arazide yapılan bu çalışmalar sonucunda ise tespit edilen fayın her iki tarafından 50 şer
metre olmak üzere toplam 100 metre genişliğinde tampon bölge bırakılması gerektiği
görüşüne varılarak raporu onaylanmıştır...........................................................................
20
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YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

1. Uygun Alanlar (UA):.....................................................................................................

YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

b. Önlemli Alan 2.1 (ÖA-2.1): Önlem Alınabilecek Stabilite Sorunlu Alanlar

Çalışma alanı içinde, deprem koşulları hariç, hiçbir doğal afet tehlikesi potansiyeli
taşımayan, jeolojik-jeoteknik özellikler açısından yerleşime uygunluğu etkileyebilecek
hiçbir mühendislik problemi bulunmayan, herhangi bir önlem alınmasına gerek olmadan
yapılaşmaya gidilebilecek alanlardır. Bu alanlar haritalarda;............................................
a. Uygun Alan-1 (UA-1): Zemin Ortamlar (İncelemem alanında rezidüel zon, kil,
çakıl, kum vb. birimlerin bulunduğu ortamlardır)........................................................
b. Uygun Alan-2 (UA-2): Kaya Ortamlar (İnceleme alanında bazalt, kireçtaşı, kiltaşı
vb. birimlerin bulunduğu ortamlardır) ..............................................................
2. Önlemli Alanlar (ÖA):..................................................................................................
Yerleşime uygunluğu etkileyebilecek, doğal afet tehlikeleri ve zeminin jeoteknik
özellikleri nedeniyle yapılaşma öncesi ve/veya esnasında belirli önlemleri almak koşuluyla
planlama ve yapılaşmaya gidilecek alanlardır. Bu alanlar haritalarda;

Stabilite sorunlu alanlar

a. Önlemli Alan 1.1 (ÖA-1.1): Sıvılaşma Tehlikesi Açısından Önlemli Alanlar.
(Sıvılaşma potansiyeli olan alanlardır. Bu tür alanlarda jet grout, kazık, taş kolon, uygun
temel derinliği ve tipinin seçilmesi vb. yöntemlerle önlemler alınabilir)...........................

Stabilite sorunlu alanlarda istinat
duvarları ve ankrajlar yapılarak
önlem alınması

1999 Depreminde Adapazarında sıvılaşma örneği

Sıvılaşma riskli alanlarda
kazıkla alınan önlemlere örnekler

Deprem nedeniyle oluşmuş kum volkanları
22
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YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

Stabilite sorunlu alanlarda
istinat duvarı ile önlem alınması

YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

d. Önlemli Alan 5.1 (ÖA-5.1): Önlem Alınabilecek Nitelikte Şişme, Oturma,
Taşıma gücü vb. Açısından Sorunlu alanlar

Şişme ve oturmadan etkilenmiş bina örnekleri
c. Önlemli Alan 2.2 (ÖA-2.2): Önlem Alınabilecek Nitelikte Kaya Düşmesi Sorunlu Alanlar

e. Önlemli Alan 5.2 (ÖA-5.2):.....................................................................
Mühendislik Problemleri açısından Önlem Alınabilecek Alanlar (Dolgu Alanları)
Bu tür alanlarda drenaj, istinat duvarı, kazıklı istinat duvarı, ankraj, tel kafes, hendek,
şev açısının düşürülmesi, düşme riski olan kayaların yerinden sökülerek yapılan ıslah
edilmesi vb. yöntemlerle önlemler alınabilir.

24

Stabilite sorunlu, kaya düşmesi, şişme, oturma ve taşıma gücü problemleri olan alanlarda,
istinat perdesi, fore, mini, çakma veya delme kazık şeklindeki betonarme kazıklar, jet
grout, taş kolon, kompaksiyon,
zemin sertleştirilmesi (kireç, çimento, kimyasal
maddelerle dondurma vb.), uygun temel derinliği ve tipinin seçilmesi vb. yöntemlerle
önlemler alınabilir.
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YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

Zemin İyileştirme Yöntemleri

Yerleşime uygunluk kriterlerine göre; “Önlemli Alan 5.1 : Önlem Alınabilecek Nitelikte
Şişme, Oturma, Taşıma gücü vb. Açısından Sorunlu alanlarda zemin iyileştirmesi
amacıyla yapılan fore ve mini kazık çalışmalarından örnekler

Şev stabilite sorunlu, heyelanlı ve kaya düşmesi olan problemli alanlarda önlem amaçlı
uygulanan kazıklı iksa yöntemleri (fore, mini, çakma veya delme kazık vb.), yatay
ankrajlar
26
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YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

Jet Groud Uygulama İşlemi

YERLEŞİME UYGUNLUK DEĞERLENDİRMESİ AÇIKLAMALARI

e. Önlemli Alan 5.3 (ÖA-5.3): Yüksek yer altı su seviyesine, deniz suyu girişimi vb.
sorunlu alanlar

Yeni bir yapının inşası ve/veya mevcut bir
yapının güçlendirilmesi için ilk olarak yapının
üstünde yer aldığı zeminin kuvvetlendirilmesi ve iyileştirilmesi gerekmektedir.
Zemin iyileştirilmesi, ana işlev olarak
zeminin mekanik mukavemet değerlerini
arttırmayı hedefler, dolayısıyla taşıma
kapasitesi artar. Jet-groud bu maksatlara
ulaşmakta başarılı bir yöntemdir.
Basit olarak jet-groud yöntemi, hemen hemen hertür zayıf zemin tiplerinde, kum, çakıl, kil
gibi doğal zemin elemanlarının oluşturduğu kombinasyonlarda, diğer iyileştirme
metodlarından daha hızlı ve güvenilir bir yöntem olarak tanımlanmaktadır. Jet-groud kalıcı
ve ekonomik bir çözüm alternatifidir.

Jet groud çalışmalarından görüntüler
Jet groud uygulaması sırasında yapılan işlemlerden ilki “Delme” aşamasıdır. İşlemin
kolaylaştırılması, uç takımının soğutulması ve zeminin enjeksiyona hazırlanması
maksadıyla delme sırasında çok çeşitli akışkanlar kullanılmaktadır. Bunlar su, hava,
bentonıt şerbeti, çimento şerbeti (groud) olabilmektedir. Diğer uygulama ise “Enjeksiyon”
aşamasıdır. Projede belirlenen derinliğe ulaşıldığında delme ve su (akışkan) basma
işlemi durdurulur, yüksek basınçlı grout pompalanmaya başlanır ve enjeksiyon işlemi
başlamış olur.
28

Yerleşim alanlarında su baskını

Nehir taşkını
3. Ayrıntılı Jeoteknik Etüt Gerektiren Alanlar ( AJE)
Çalışma alanı içinde; doğal afet tehlikeleri ve/veya çalışma alanının jeolojik-jeoteknik
özellikleri, çalışma yöntemleri, sayısı ve elde edilen verilerin ayrı uzmanlık alanı
gerektiren çalışmalar olması nedeniyle, hakkında doğru verilere, güvenilir sonuçlara
ulaşılamayan ve daha sonra çalışılmak üzere bırakılan ve yapılacak ayrıntılı jeoteknik
çalışmalarla planlamaya gidilecek alanlardır. Bu alanlar haritalarda AJE simgesi ile
gösterilir.
29
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4. Yerleşime Uygun Olmayan Alanlar (UOA)
Çalışma alanı içinde; doğal afet tehlikeleri, jeoteknik problemler, yasal engeller gibi
sorunları olan veya teknik ve ekonomik olarak önlem alınması uygun olmayan alanlardır.
Bu alanlar haritalarda UOA simgesi ile gösterilir.
a. Uygun Olmayan Alanlar 2.2 (UOA 2.2): Kaya Düşmesi Riskli Bölgeler

Kaya Düşmesi gözlenen bir alandan görünüm
b. Uygun Olmayan Alanlar 2.3 (UOA 2.3): Heyelan ve Kaya Düşmesi Riskli Bölgeler

Heyelanlı bir araziden görünüm
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