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ÖNSÖZ

17 Ağustos/12 Kasım 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerinin yarattığı yıkım 
tablosu, depremlerin doğrudan sarsıntı etkisi ve tetiklediği sıvılaşma 

gibi zemin davranışlarının neden olduğu hasarların yanı sıra, diri fayların 
yüzey deformasyonu meydana getirme potansiyellerini ve bu deformas-
yonun doğal ve yapay çevre üzerindeki etkisini de gözler önüne sermiştir. 
Aslında diri fayların yüzey deformasyonu oluşturma konusu Jeoloji Mühen-
disliği için yeni ve yabancı bir konu değildir. Gerek ulusal gerekse uluslara-
rası düzeyde gerçekleştirilmiş birçok jeolojik çalışmada, “yüzey faylanması 
tehlikesi” olarak kavramsallaştırılmış olan bu konu, kamuoyunun ve ilgili 
kamu kurumlarının dikkatini ancak 1999 depremlerinden sonra çekmeyi ba-
şarabilmiş, Mülga Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 1999 sonrası hazırlanan 
ve bugün de yürürlüğü süren İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Ra-
porlarına (İPEJJER) ilişkin mevzuat ile planlama alanındaki yüzey faylanma-
sı tehlikesinin araştırılmasına ve bu tehlikeye bağlı olarak tampon bölgelerin 
oluşturulması uygulamasına başlanmıştır.

1999 depremlerinden sonra geçen 18 yıllık süreç sonunda gerek akademik 
çalışmalar gerek üretilen İPEJJER’ı gerekse de Maden Tetkik ve Arama Genel 
Müdürlüğü’nün 1992 tarihli 1:1.000.000 ölçekli Türkiye Diri Fay Haritası’nı 
güncelleyerek 2010, 2012 ve 2013 tarihli “Türkiye Diri Fay Haritası (TDFH)”-
nı yayınlaması gözönüne alındığında, ülkemizde yüzey faylanması tehlikesi 
araştırmalarına yönelik teorik ve pratik birikimin oldukça geliştiği rahatlıkla 
söylenebilir. 

Ancak bu teorik ve pratik birikim ulusal mevzuata yansımamış, geçen sü-
rede gerek yüzey faylanması tehlikesi araştırmalarına gerekse yüzey faylan-
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ması tehlike kuşağı ve sakınım bandı oluşturulmasına yönelik kriterler ABD 
ve Yeni Zelanda gibi ülkelerde olduğu gibi yasal kurallara bağlanmamıştır. 
Bu nedenle uygulamada, özellikle sakınım bandı oluşturulması gibi konular-
da, bazı sorunlar yaşanmaya devam etmektedir. 

Elinizdeki bu kılavuzun amacı; Jeoloji Mühendisliği mesleki derinliğin-
deki teorik ve pratik birikimi esas almak suretiyle, yüzey faylanması tehlike-
sinin tanımlanmasına, haritalanmasına, tehlike kuşağı ve sakınım bandının 
oluşturulmasına ve elde edilen sonuçların planlama ve yapılaşma süreçlerine 
entegre edilmesine yönelik bir yaklaşım şeması oluşturulmasıdır. Dolayısıyla 
konunun en ince teknik ayrıntısına kadar irdelenmesi yerine genel bir çerçe-
ve çizilmiş, asgari düzeydeki temel bilgilerle yetinilmiş, ancak ileri okumalar 
için kaynaklar gösterilmiştir.

Belirtmemiz gerekir ki, kılavuz ileride doğal olarak bu konuda yapılacak 
mevzuat çalışmalarına katkı oluşturmayı da hedeflemektedir.

Kılavuz sadece meslektaşlarımıza yönelik hazırlanmamıştır. Konuya ilgi 
duyan veya mesleki uygulamalarında bu konuyla karşılaşan tüm yerbilimci-
ler, şehir bölge plancıları, merkezi ve yerel yönetimlerin ilgili personelinin de 
kılavuzdan yararlanacağına inanıyoruz.

Kılavuz Odamızın kollektif aklının bir ürünüdür; gerek Çalışma Grubu’n-
da gerekse kılavuza son halinin verildiği Çalıştay’da çok sayıda meslektaşı-
mızın emeğini taşır. Dileriz adı gibi yüzey faylanması tehlikesi araştırmaları 
konusunda da yol gösterici olur…  

 

TEŞEKKÜR

Bu kılavuzun hazırlanmasında emeği geçen tüm meslektaşlarımıza teşekkü-
rü bir borç biliriz.

TMMOB 
Jeoloji Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu
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1. BÖLÜM

1. GİRİŞ

1.1. Amaç 

“Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendi-
rilmesi Kılavuzu’nun amacı; Jeoloji mühendislerinin yüzey faylanması ile ilgili 
deprem riskinin azaltılması kapsamında yapacakları çalışmalarda yol gösterici 
olmak ve bu çalışmalarda uygulanması beklenen asgari çalışma esaslarını belir-
lemektir.  

1.2. Kapsam

Bu kılavuz her tür ve ölçekteki planlarla ilgili arazi kullanım ve yerleşime uy-
gunluk kararları ile yapılaşma süreçlerinin gerektirdiği veriler açısından diri 
faylar ve bunların neden olabileceği yüzey yırtılması /faylanması tehlikesinin 
belirlenmesine yönelik standartları, yüzey faylanması nedeniyle oluşabilecek 
kayıp ve zararların azaltılması için asgari araştırmaları, gerektiği takdirde sa-
kınım bantlarının oluşturulmasına yönelik araştırma yöntemlerini kapsamak-
tadır.

Türkiye Diri Fay Haritası (TDFH)’nın son sürümü Maden Tetkik ve Arama 
(MTA) Genel Müdürlüğü tarafından 2010 ile 2012 yılları arasında 1/250.000, 2013 
yılında ise açıklama kitapçığı ile birlikte 1/1.250.000 ölçekli olarak yayınlanmış-
tır. TDFH hem sayısal hem de kâğıt çıktı olarak MTA Genel Müdürlüğü’nden 
1/25.000 ölçeği hassasiyetinde temin edilebilmektedir. Bu haritada “Deprem Yü-
zey Kırığı” “Holosen Fayı” ve “Kuvaterner Fayı” simgeleri ile gösterilen faylar 
yüzey faylanması tehlikesi için değerlendirilmeye alınması önerilen faylardır. 
Bu kılavuzun yayın tarihinden sonra MTA tarafından yeni bir diri fay haritası 
yayınlanması ya da mevcut haritanın değiştirilmesi durumunda yürürlükteki 
en son harita dikkate alınmalıdır. Kritik tesislerin yapımında ve kentsel gelişim 
alanlarının belirlenmesi gibi çalışmalarda bu haritada verilen fayların yanı sıra 
konuya özel bir araştırma yapılması da gerekmektedir. 

Bunun yanı sıra; TDFH’nda gösterilmemiş, ya da deprem yüzey kırığı veya 
Holosen fayı olarak nitelendirilmemiş olmasına rağmen yapılan araştırmalar 
sonucunda yüzey faylanması tehlikesine sahip olduğu belirlenen faylar da bu 
kapsamda değerlendirilirler.
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1.3. Dayanak

Yüzey faylanması tanımı, bir deprem sırasında depremi üreten fayın yüzeydeki 
izi boyunca oluşan gözle görülür deformasyonları kapsar. Eğer bu deformasyon 
bir mühendislik yapısının (konut, köprü, köprüyol, fabrika vb.) temelinde ger-
çekleşirse, belirgin bir hasar ve yıkım ortaya çıkar, can ve mal kaybına yol açar. 
Yüzey faylanması tehlikesinden kaynaklanan riski azaltmak amacıyla bu tehli-
kenin ve olası etkilerinin belirlenmesini amaçlayan özel bir jeolojik etüt yapılma-
lıdır. Yürürlükteki mevzuatta bu etüde yönelik değerlendirmeler genel hatlarıy-
la yer almakla birlikte, bu araştırmaların kimler tarafından ve hangi standartlara 
göre yapılacağı konusunda yeterli bilgi bulunmamaktadır. Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) mevzuatı-
nın verdiği yetki çerçevesinde hazırlanan bu kılavuz; mevzuattaki bu belirsizli-
ğin giderilmesine ve bu konu üzerinde çalışan mühendisler arasında uygulama 
ve görüş birliği oluşturmaya yöneliktir. 

TMMOB çatısı altında 1974 yılından beri faaliyet gösteren, JMO, Anayasa ve 
özel kanunları (6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 
3458 Sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun) ile 2 Ağustos 2002 gün 
ve 24834 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan JMO Ana Yönetmeliği’nde yazılı 
olduğu üzere, Jeoloji ve Jeoloji Mühendisliği ile ilgili konularda toplumu bilgi-
lendirmek, kamuoyunu aydınlatmak, ülke yararına gerekli girişimlerde bulun-
mak ve meslek mensupları arasında koordinasyon ve dayanışmayı sağlamak, 
mesleki hak ve sorumlulukları geliştirmek üzere faaliyetlerini sürdüren kamu 
kurumu niteliğinde anayasal bir meslek kuruluşudur.

JMO Ana Yönetmeliği 5. ve 6. maddelerine göre;

“5) Meslek alanları ile ilgili standartlar, teknik şartnameler, tip sözleşmeler ve benzeri 
gibi teknik belgeleri hazırlamak; diğer kuruluşlarca hazırlananları incelemek, geliş-
tirmek, gerekli değişikliklerin yapılmasını sağlamak ve uygulanmasını denetlemek,

6) Meslekle ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, statü ve benzeri mevzuatın hazırlanma-
sında, yürürlüğe konmasında ilgili mercilerle işbirliği yapmak; kendisinden istenen 
veya alternatif görüş ve raporları hazırlamak,”

JMO’nun görev ve amaçları arasındadır.

Diğer yandan, 18.10.2006 tarih ve 26323 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“TMMOB JMO Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygula-
ma, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği” ile serbest jeoloji mühendisli-
ği alanları tanımlanmış ve bu konuda yürütülecek esaslar belirlenmiştir. Adı ge-
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çen Yönetmeliğin “Jeoloji Mühendisliği Hizmet Alanları” başlıklı 5. maddesinin 
1. fıkrasının aşağıdaki bentlerinde 

“ç) Tektonik, 
l) Jeoteknik çalışmalar kapsamındaki jeoloji mühendisliği hizmetleri,
o) Doğal afetler/Doğal tehlikeler,”

“Serbest jeoloji mühendislik ve müşavirlik hizmetleri” başlıklı 6. maddesinin 
1. fıkrası a) bendinin aşağıdaki alt bentlerinde ise;
“2) Genel veya özel amaçlarla fiziksel jeoloji, tektonik, petrografi, sedimantoloji ve stra-

tigrafi, mineraloji, paleontoloji, mühendislik jeolojisi, hidrojeoloji ve jeokimyasal 
etütler, örnek alımı, jeolojik harita üretimi ve raporlarının hazırlanması,

11) Kentsel ve kırsal alanlarda arazi kullanım planlaması amacıyla her tür ve ölçekteki 
imar planına ve üst ölçek çevre düzeni planlarına esas jeolojik, hidrojeolojik, mühen-
dislik jeolojisi ve jeoteknik etütler, sondajlar, deneyler ve analizler ile jeolojik ve/veya 
jeoteknik modelleme ve bütün bu kapsamdaki jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına 
ait harita üretimi ve raporların hazırlanması,

12) Doğal afet, jeolojik tehlike ve risk belirlemelerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolo-
jisi ve jeoteknik etüt, deney ve analizleri ile bu çalışmalara ait harita üretimi ve jeoloji 
mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması,

15) Her tür ve ölçekte planlamaya esas jeolojik ve jeoteknik etütler, parsel bazında je-
olojik ve jeoteknik etütler/zemin etütlerine yönelik jeolojik, mühendislik jeolojisi ve 
jeoteknik etüt ve modelleme, sondajlar, deney ve analizler ile bu çalışmalara ait harita 
üretimi ve jeoloji mühendisliği hizmet alanlarına ait raporların hazırlanması” 

çalışmalarının Jeoloji Mühendisliği yetki ve sorumluluğunda olduğu belirtil-
miştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden de açıkça görüleceği gibi, kamu yararı 
ve meslek alanı ile çok yakından ilgili olan “Planlama ve Yapılaşma Açısından 
Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirilmesi” konusunda Jeoloji mühen-
dislerinin, fay araştırmaları ve raporlama sürecinde izleyecekleri usül ve esas-
ların belirlenmesi de JMO’nun asli görevlerinden biri olup aynı zamanda bir 
kamu kurumu niteliğinde mesleki kuruluşu olmanın da bir gereğidir.

1.4. İçerik

“Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendi-
rilmesi” kılavuzunda, çalışmanın amaç, kapsam, dayanak ve içeriğinin bahse-



TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin  
Değerlendirilmesine İlişkin Usul vve Esasların Düzenlenmesi Çalışma Grubu

14

dildiği “Giriş” bölümü ve teknik terimlerin yer aldığı “Tanımlar” bölümünden 
sonra kılavuza temel olan “Diri Fay Araştırma Yöntemleri” yer almaktadır. Bu 
bölümde diri fayların haritalama yöntemleri, paleosismoloji araştırmaları ve 
hazırlanacak olan Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlendirmesi Raporu for-
matı yer almaktadır. Kılavuzun ilerleyen bölümlerinde Yüzey Faylanması Teh-
like Kuşağı hakkında detaylı bilgiler ve Diri Fay araştırmalarının planlamadaki 
önemleri de ileriki bölümlerde yer almaktadır. Ayrıca kılavuzda kullanılan te-
rimlere ait tanımlar kılavuz ekinde sunulmuştur. 



15

2. BÖLÜM

2. DİRİ FAY ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Deprem bilgi altyapısının en önemli temel verileri arasında fayların yeri, uzun-
luğu, niteliği, geometrik özellikleri ve segmentasyonu, deformasyon zonunun 
genişliği, uzun ve kısa dönem kayma hızları, büyük depremlerin tekrarlanma 
aralığı, deprem sırasında meydana gelen yer değiştirme miktarı, fayın ürettiği 
büyük depremlerin tarihi gibi diri fay parametreleri bulunmaktadır. Bu para-
metreleri elde etmenin ilk aşaması, diri fayların geometrik özelliklerinin uygun 
ölçeklerde haritalanması ve sistematik fay parametre bilgilerinin toplanmasıdır 
(Şekil 1). Bu çalışmalar yapılırken jeodezi, jeofizik ve paleosismoloji bilim dalları 
kapsamındaki araştırmalardan destek sağlanır. Aynı zamanda Diri Fay Araştır-
malarında özellikle hendekli paleosismoloji çalışmalarında mevcut iş sağlığı ve 
güvenliği kanun ve kurallarına uyulmalıdır.

Şekil 1: 12 Kasım 1999 Düzce depremi yüzey kırığının segment yapısı ve yüzey 
kırığı boyunca yer değiştirme miktarı dağılımı (Duman vd, 2005).
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2.1. Diri Fayların Haritalaması

Diri fayların haritalanmasında önemli olan fayın diriliği veya diri fay olma olası-
lığını belirlemede kullanılan ölçütlerdir. Fay aktivitesinin aşağıda verilen belir-
teçleri (Trifonov 1995) diri fayların haritalanmasında kullanılabilir.

a) Morfolojik özellikler (çizgisel vadiler, asılı vadiler, ani diklikler)

b) Genç çökellerin (kanallar, vadiler, taraçalar, alüvyal yelpazeler, yamaç 
molozları vb.) faylar tarafından kesilerek yer değiştirmesi

c) Bu genç çökellerin kalınlıklarında ve/veya bileşimlerindeki ani farklılık-
lar.

d) Sismolojik, sismotektonik, sismik jeomorfolojik veriler (iç merkezlerin 
dizilimi; odak parametrelerinin hesaplanması ile bulunan yer değiştirme 
yönleri ve miktarları; yüzeyde yakın zamanda oluşmuş veya eski yüzey 
yırtılmaları; diğer paleosismik belirteçler)

e) Litosfer ve yerkabuğunun derinliklerinde yakın zamandaki hareketin jeo-
fizik verilerle test edilmiş olması.

f) Jeodezik veriler

g) Tarihsel ve arkeolojik verilerle saptanan yapay veya doğal nesnelerin yer 
değiştirmesi.

Bu kayıtlar fayın “diri” olarak haritalanması için yeterlidir. Aşağıda sırala-
nanlar ise olası diri fayların belirlenmesinde kullanılır (Trifonov 1995).

a) Genç volkanik dizilimler ve kırıklar

b) Günümüz ve Geç Kuvaterner’deki hidrotermal aktivite.

c) Çamur volkanları ve anormal yüksek basıncı gösteren veriler.

d) Fay zonunda yakın zamandaki gaz ve hidrojeolojik anomaliler.

e) Heyelanların yoğunlaşması ve jeodinamik aktivitenin diğer dış kaynaklı 
işaretleri

f) Tahmini gömülü fayın üzerinde çizgisel kıvrım sistemleri veya aktif bü-
külmeler.

g) Uydu görüntülerinde topografyadaki çizgisel deformasyon ve genç jeo-
dinamik aktivitelerin göstergesi olarak yorumlanan spektrometrik ano-
maliler.
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Ülkemizde yüzey faylanması oluşturan depremlerin büyüklüğü genellikle 6,0 
dan fazla, derinliği ise genellikle 20km den azdır. Kör faylar ise, yüzey faylan-
ması oluşturmadıklarından saptanmaları ve haritalanmaları daha zordur, ancak 
yüzeyde meydana getirdikleri deformasyonlar (fay-ilerleme kıvrımları, rampa 
antiklinalleri vb.) izlenerek varlıkları kestirilebilir (Seyitoğlu vd. 2017a, b).

Yüzey faylanması ile ilgili problemlerden biri Ikeda (2002) tarafından ele alı-
nan ikincil faylar ile ana fay ilişkisidir. Yüzeyde haritalanan birkaç km uzunluk-
ta fay parçaları daha derindeki ana fayın yüzeydeki yansımasını oluşturur. Bu 
ikincil faylar bölgesel gerilme rejimi ile değil, derindeki ana fayın ürettiği ikincil 
gerilme ile ilişkili olabilir. Gerilme ana fayın düzensiz geometriye sahip olduğu 
kesimlerde yoğunlaşabilir. Rampa-düzlük geometrisine sahip faylarda (düşük 
açılı normal faylar veya bindirme faylarında), rampalarda gelişen kıvrım ve kü-
çük ölçekli faylar bunlara örnek verilebilir. Diğer taraftan doğrultu atımlı sis-
temlerde ikincil faylardan yararlanarak ve bunların açı ilişkileri kullanılmak su-
retiyle kısmen gömülü olan ana fayın konumu saptanabilir (Seyitoğlu vd. 2015)

Ikeda (2002) tarafından diri fayların haritalanmasında yukarıda sıralanan 
ölçütler arasında en fazla kullanılan morfolojik veriler her durumda doğru 
sonuçlar vermeyebilir. Genç fay sisteminin bir önceki tektonik rejimin izleri-
ni bastıracak kadar zamana sahip olmadığı durumlarda kullanılan morfolojik 
ölçütlerin yanılmaya yol açma olasılığı dikkate alınmalıdır. Bu tür durumlarda 
birden fazla disiplini kapsayan araştırma yöntemleri çözüm yollarından birini 
oluşturmaktadır (Seyitoğlu vd. 2015). 

Hedef alandan geçen diri faylar bölgesel ve yerel ölçeklerde haritalanır. 
Bölgesel ölçekte (1/25.000) hazırlanan diri fay haritaları temel aktif tektonik 
özellikleri gösterir. Bu haritalar paleosismolojik araştırmaların yapılacağı alan-
ların seçilmesi için gerekli 1/5.000 veya 1/1.000 ölçekli diri fay haritalarının 
hazırlanmasına esas oluşturur.

2.1.1. Bölgesel ölçekte (1/25.000-1/250.000) diri fay araştırmaları 

Hedef alandaki diri fay(lar) veya fay segmenti(leri) 1/25.000 ölçeğinde TDFH 
(Emre vd., 2013) veri tabanından sağlanır (TDFH hem sayısal hem de kâğıt çıktı 
olarak MTA Genel Müdürlüğü’nden 1/25.000 ölçeği hassasiyetinde temin edile-
bilmektedir). Hedef alanla ilgili TDFH veri tabanında bilgi bulunmaması veya 
TDFH bilgileriyle hemfikir olunmaması durumunda aynı standartlar kapsamın-
da ve 1/25.000 ölçeğinde diri fay haritaları hazırlanır. 
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TDFH’dan alınan veya yeniden haritalanan 1/25.000 ölçekli diri fay(lar) veya 
fay segmenti(leri) boyunca tematik kuşak haritaları hazırlanır. Bu tematik hari-
talar morfolojik, jeolojik, sismolojik ve jeodezik bilgileri gösterir. Tematik hari-
talarda kuşak genişliği çalışılan diri fayın özelliklerini kapsayacak biçimde se-
çilir. Fay zonunun yalın olduğu kesimlerde fayı ortalayan 10 km genişliğindeki 
kuşak yeterlidir. Ancak, fay karmaşıklığı alanlarında bu yapıların özelliklerini 
yansıtacak kadar geniş bir kuşağın haritalaması yapılmalıdır. Bölgesel ölçekte 
çalışılan diri fay veya fay segmenti boyunca hazırlanması gereken tematik hari-
talar aşağıda açıklanmıştır. Bunlar; 

a) Sayısal Yükseklik Modeli (SYM): Fay veya fay segmenti boyunca topoğrafik 
özellikleri gösteren SYM modelleridir.  SYM en az 10 m hassasiyette sayısal yük-
seklik verileri kullanılarak hazırlanır. 

b) Morfo-tektonik harita: Aktif tektonizma-morfoloji ilişkisini gösteren bu kuşak 
haritası saha çalışmaları ile desteklenen hava fotoğrafları veya uydu görüntü ana-
lizlerine dayanılarak hazırlanır. Bu haritada aktif faylanma tarafından etkilenen 
akaçlama ağı (ötelenmiş dere, asılı vadi), morfolojik unsurlar (ötelenmiş vadi, 
yamaç, sırt, eğimlenmiş yüzeyler, fay dikliği), yüzey şekilleri (basınç sırtları, 
çöküntü gölleri, üçgen yüzeyler) vb. gösterilir. 

c) Jeoloji haritası: Temel kaya birimleri, Kuvaterner-Holosen çökeller ve yapısal 
unsurları ayrıntılı olarak gösteren kuşak jeoloji haritasıdır. Bu haritada aktif ol-
mayan faylar, antiklinal, senklinal, tabakalanma, şistozite gibi yapısal unsurlar 
standart simgelerle gösterilir. Kuvaterner birimlerinin alansal dağılımları hava 
fotoğrafı, ortofoto vb. hassas görüntü analizleriyle ayrıntılı belirlenir ve arazi de-
netimi yapılarak haritalanması tamamlanır. 

d) Sismotektonik harita: Diri fayları ve bu fay segmentiyle ilişkili olarak kaydedilen 
aletsel ve tarihsel dönem deprem bilgilerini gösteren bir sismotektonik haritası en 
az 50 km. yarıçaplı olmak üzere hazırlanır. Haritada büyüklüğü 4.0 ve üzeri olan 
depremlerin dış merkez konumları, derinlikleri ve varsa mekanizma çözüm şekilleri 
gösterilir. Tarihsel depremler için önerilen yerler ve şiddet değerleri de belirtilir.

e) Jeodezik bilgiler: Fay üzerinde uzun ve kısa dönem atım bilgisini oluşturmak 
üzere ötelenen yapay, morfolojik ve jeolojik unsurlar belirlenerek hassasiyetle öl-
çülür. Bu unsurlar jeodezik aletler (total station, yer-lidarı vb.) yardımıyla belir-
lenir ve ölçülür. Bu unsurlardan basit ve sistematik olanlar işin hızlandırılması 
amacıyla şerit metre ile ölçülür. Ölçülen yüzey veya yapılar yaşlandırılabiliyorsa 
yıllık kayma hızı tahmin edilir. Ayrıca araştırılan fay veya fay segmenti ile ilgili 
GPS’e dayalı hız bilgileri / blok modelleme çalışmaları literatürden araştırılır. Je-
odezik bilgiler ayrı bir tematik harita yerine sismotektonik haritada gösterilebilir.
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Bölgesel ölçekte diri fay ve tematik kuşak haritaları incelenen fayın tektonik, 
jeolojik, morfolojik, sismolojik ve jeodezik özellikleri hakkında bilgi sunar ve 
diri fay veya fay segmenti üzerinde yerel alanlarda yapılacak ayrıntılı harita-
lama ve çalışmaların en doğru ve güvenilir şekilde yapılmasına olanak sağlar.

2.1.2. Yerel ölçekte (1/5.000 ve 1/1.000) diri fay araştırmaları

Yerel ölçekte diri fay çalışmalarında öncelikle alanın haritalama ölçeğinde to-
poğrafik haritası (Halihazır pafta) hazırlanır. Topoğrafik harita üzerinde kay-
nak, dere, tarla gibi doğal ve yol, bina gibi yapay yapılar mutlaka olmalıdır.  
Daha sonra topoğrafik ölçüm veya GPS aletleri yardımıyla bu harita üzerine diri 
fay geometrisi, litolojik ve yapısal unsurlar hassas olarak işlenir. Morfolojik un-
surların bulunması durumunda bunlar da aynı yöntemle harita üzerine hassas 
olarak işaretlenir. Sismolojik ve jeodezik bilgiler ise sayısal ortamlarda doğru-
dan koordinatları kullanılarak harita üzerine aktarılır.

Sonuçta yerel ölçekte ayrıntılı diri fay geometrisinin, litolojik sınırların ve 
yapısal unsurların birlikte gösterildiği diri fay haritası hazırlanır. Bu haritalar 
asla sayısal veya elektronik ortamlarda ölçek büyütülmesiyle yapılmamalıdır. 

2.1.3. Paleosismolojik araştırmalar

Paleosismolojik araştırmalar yüzey faylanmasına neden olmuş eski depremlere 
ait parametrelerin belirlenmesinde kullanılan en yaygın ve etkin yöntemlerden 
birisidir. Paleosismolojik çalışmalar, yakın jeolojik dönemde yüzey kırığı oluş-
turmuş ve deprem üretmiş diri fayların aktivitelerinin belirlenmesi, gelecekteki 
davranışlarının tahmini ve deprem tehlike değerlendirmelerinde ihtiyaç duyu-
lan fay parametrelerinin (yer, zaman, büyüklük, deprem tekrarlanma aralığı, 
en büyük kırılma uzunluğu, yer değiştirme miktarı vb.) elde edilmesine olanak 
sağlar. Bu nedenle paleosismoloji araştırmaları, bir bölgenin depremselliğinin 
ortaya konmasında ve deprem tehlikesinin belirlenmesi konusunda diri fay-
larda yapılması zorunlu olan temel çalışmaların başında gelir. Paleosismolojik 
araştırmaların kapsamı yakın jeolojik dönem olarak tanımlanan Kuvaterner, 
özellikle de Holosen (son 11.000 yıl) zamanıdır. 

Diğer taraftan diri fayların her zaman yüzeye ulaşamama durumu (Bonilla 
ve Lienkaemper 1990) ve her eski büyük depremin kaydedilmemiş olma olasılı-
ğı (Rathje vd. 2010) da bu yöntemin kısıtları olarak dikkate alınmalıdır.
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2.1.4. Paleosismolojik hendek kazıları

Paleosismoloji çalışmalarında hendek açılmasının temel amacı, diri fayın ke-
sin yerinin ve deformasyon zonunun genişliğinin belirlenmesi, yer değiştirme 
miktarı hakkında bilgi edinilmesi, fay üzerinde yüzey kırığı oluşturan büyük 
depremlerin tekrarlanma aralıklarının ortaya konması ve fay üzerindeki kayma 
hızının belirlenmesidir. Bu konularda bilgi toplanabilmesi için hendek kazıları-
nın fayın türüne göre planlanması gerekmektedir. 

Deprem tekrarlanma aralıklarının tayininde uygun radyometrik yaşlandır-
ma metotlarına gerek duyulmaktadır. Paleosismoloji çalışmalarında tarihlendir-
me, araştırmanın en önemli kısmını oluşturur. Tarihlendirme yapılacak birimler 
Kuvaterner-Holosen yaşlı çökel veya volkanik birimler olmalıdır. Bu birimler 
diri fayların neden oldukları olaylara ait tarihin saptanmasına ilişkin verileri 
içinde barındırır. Tarihlendirme için kullanılan farklı yöntemler vardır. Bunlar 
Karbon 14(14C, termolüminesans), Optik Uyarmalı Luminesans (OSL), Elektro 
Spin Rezonans (ESR), Amino Asit Oranı (AAR), ağaç halka analizleri gibi ana-
lizler olup en sık kullanılan ve güvenilir sonuç elde edilen yöntem ise Karbon 14 
(14C ) yöntemidir.

Literatürde incelenen fay segmentine ait radyometrik tarihlendirmelere da-
yalı yeterli verinin bulunması durumunda projenin ekonomikliği açısından yeni 
tarihlendirme çalışmalarına gerek duyulmayabilir. 

Bir önceki bölümde açıklanan bölgesel diri fay haritaları uygun hendek alan-
larının seçilmesine esas oluşturmaktadır. Bu haritalar kullanılarak hedef fay ve/
veya fay segmenti üzerinde aday hendek kazı alanları belirlenir. Paleosismo-
lojik amaçlı hendekler hem kaya hem de güncel çökel birimleri içinde kazıla-
bilir. Kuvaterner-Holosen çökel birimlerinde açılan hendeklerden aktivite ve 
zaman parametreleri elde edilebilir. Bununla birlikte ana kaya hendeklerinden 
fayın yeri, mekanizması ve deformasyon genişliği gibi parametreler hakkında 
bilgi sağlanmaktadır. Bu amaçlardan herhangi birine yönelik olarak açılacak 
paleosismolojik çalışmalar üç aşamada gerçekleştirilir. Bunlar;

I. Kazı öncesi çalışmalar
II. Kazı çalışmaları 

III. Kazı sonrası çalışmaları şeklindedir
I. Kazı öncesi çalışmalar: Bu aşama hendek kazısına başlanmadan önce he-

def fay ve fay segmentinin diri fay haritalarının hazırlanması ve büroda 
yapılması gereken diğer çalışmaları kapsar. Bu çalışmalarda;
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a) Hedef fay ve fay segmentine ait bölgesel ve yerel ölçeklerde diri fay hari-
taları Bölüm 2.1’ de açıklanan ölçütlere göre hazırlanır. 

b) Söz konusu faya ait özellikle aktif tektonik ve varsa paleosismoloji konu-
larındaki öncel çalışmalar araştırılır ve değerlendirilir.

c) Aday hendek alanları gerekçeleriyle birlikte öncelik sırasına konulur, ye-
rinde incelenerek kazılacak olanlar kesinleştirilir. 

d) Kesinleştirilen hendek alanı için arazi sahiplerinden (özel-kamu) izin alı-
nır. Gerektiği hallerde zarar ziyan ödeme durumları belirlenir. 

e) Kazı tipi (3-Boyutlu, basamaklı) ve derinliğine (sığ < 2 m veya derin > 2 m) 
litolojik özellikler ve yeraltı suyu seviyesi dikkate alınarak karar verilir. 

f) Bu aşamada el sondajı, araştırma çukuru, sığ jeofizik araştırma (GPR, 
VLF, sismik yansıma, elektrik rezistivite profili çalışması vb.) ve uygula-
malarla fay yeri ve litolojik özellikler hakkında bilgi toplanarak, kararlar 
gerekçelendirilir. 

g) Kazısı kesinleşen hendek alanı ve yakın çevresinde total station, yer li-
darı, kameralı drone vb. cihazlar kullanılarak ayrıntılı (ör. 1/500 ölçekli) 
mikro-topografik harita hazırlanır, üzerinde hendek yerleri ve faylar işa-
retlenir (Şekil 2 a,b).

h) Kazı sırasında kullanılacak iş makinesi türü, destek sistemleri, işçi perso-
nel sayısı vb. işler organize edilir. 

i) Hendek kazısında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik uygulanması gereken 
önlemler alınır. 

j) Tüm hazırlıklar gözden geçirilir, eksiklikler varsa tamamlanır ve kazı aşa-
masına geçilir.



TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin  
Değerlendirilmesine İlişkin Usul vve Esasların Düzenlenmesi Çalışma Grubu

22

. 

Şekil 2: (a) 1939 depremi Ezinepazarı segmenti üzerinde Sokutaş hendeğinin 
açıldığı alandan genel bir görünüm (bakış yönü kuzeyedir). (b) Aynı alanın To-
tal Station aleti ile ölçülmüş mikro-topografya haritası ve hendeklerin konumu 
(Emre vd., 2012).
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II. Kazı çalışmaları: Kazı öncesi çalışmalar sırasında seçilen hendek alanla-
rında kazı işlemleri ve hendek duvarlarında gerçekleştirilen çalışmalar-
dır. Bu aşamada;

a) Fay boyunca yapılan bölgesel ve yerel ölçeklerde paleosismolojik etütlerle 
kazı öncesi hazırlanan harita bilgileri hendek alanında tekrar denetlenir, 
doğrulukları kesinleştirilir. 

b) Hendek alanı kazı öncesinde fotoğraflanır. Hendek alanı fotoğraflarında 
ölçek konmalı ve bakış yönü not edilmelidir (Şekil 3). Drone çekimlerinin 
yapılması hendek alanının morfolojik değerlendirmesine önemli katkılar 
sağlar. 

c) Kazı işleminde önce bitkisel toprak sıyrılır ve kapatma sırasında tekrar 
yerine konmak üzere uygun bir alanda muhafaza edilir. 

d) Kazı sırasında hendek duvarlarının düzgün ve birbirine paralel olması, 
duvarlarda yüzeye kadar kesintisiz stratigrafik istifin izlenmesi vb. du-
rumlara özen gösterilir. Bu aşamada hendek duvarında yüzeye yakın ilk 1 
m’lik kesimde duvarın örselenmemesine dikkat edilir. 

e) Hendek içinde kesilen katmanların ve/veya düzeylerin ayrıntılı litoloji ta-
nımlamaları (renk, ayrışma rengi, tane içeriği ve bileşimi, boylanma dere-
cesi vs.) yapılır.

f) Hendek içinde saptanan fay yüzeylerinin doğrultu ve eğimleri ile atım 
miktarları ölçülür ve çizilen şekil üzerinde belirtilir.

g) Kazı sonrasında yapısal unsurların, sedimantolojik özelliklerin ve 
stratigrafik ilişkinin açık şekilde izlenebilmesi için duvarlarda ayrıntılı 
temizlik yapılır. 

h) Temizlenen duvarlar 1x1 m aralığında olacak şekilde gridlenir. Daha 
sonra her iki duvarın aşmalı birkaç set (güneşli, gölge, ıslak, kuru vb.) 
fotoğrafları çekilir. Bunlardan en iyileri kullanılarak uygun bilgisayar 
programları yardımı ile duvarın foto mozaik görüntüsü oluşturulur ve 
ölçekli çıktısı alınarak loglama sırasında kullanılır. Hendeğin üç boyutlu 
sanal görüntülenmesi, hendek kapatıldıktan sonra da incelenebilir, 
görüntülenebilir olmasına olanak sağlayacaktır. 

i) Loglama ölçeği hendek uzunluğu ve duvarlarda yüzeyleyen tektono-stra-
tigrafik özellikler dikkate alınarak belirlenir. Önerilen loglama ölçeği 
1:20 veya 1:40 tır. Loglamada öncelikle hendek stratigrafisi kurulur varsa 
stratigrafik boşluklar belirlenir ve diğer yakın hendeklerle karşılaştırılır. 
Loglama öncesi tartışma ve değerlendirme amaçlı katman sınırları, olay 
sayısı ve olay katmanları hendek duvarlarında renkli çiviler veya etiketler 
kullanılarak işaretlenir.
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Şekil 3: 1939 depremi yüzey kırığı (Reşadiye segmenti) üzerinde Niksar GD’sun-
daki Köklüce köyü’nde açılan hendeğe ait görüntüler. (A) Bakış yönü kuzeye, 
(B) Bakış yönü güneye (Emre vd., 2012). 
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j) Olay seviyesi, olay öncesi ve sonrası seviyelerinden yaşlandırma amaçlı 
sistematik örnekler alınır. Örnek yerleri her bir yöntem için farklı bir sem-
bol kullanılarak log üzerine işlenir. 

k) Bütün tartışma ve öneriler göz önünde bulundurularak hendek duvarla-
rına ilişkin loglara son şekli verilir ve bilgisayar ortamında çizilecek hale 
getirilir.

l) Açılan hendek ilk haline uygun duruma getirilerek kapatılır ve üzerine 
bitkisel toprak tekrar serilir. Kazı yapılan alan kayda dayalı zarar-ziyan 
ödemesi yapılarak mülkiyet sahibinden ilişik kesme belgesi alınır ve bu 
belgenin bir kopyası ileride oluşabilecek hukuki sorunların çözümünde 
kullanılmak üzere proje dokümanlarına eklenir. Kapatma sırasında ve 
sonrasında hendek alanının tesviye edilmiş hali fotoğraflanarak kayıt al-
tına alınır.

III. Kazı sonrası çalışmaları: Hendek kazısı ve hendek duvarlarında yapılan 
araştırmaların tamamlanması sonrasında yapılan çalışmalardır. Bu aşa-
mada; 

a) Hendek duvarlarının yapısal, sedimantolojik ve stratigrafik özelliklerini, 
olay sayısını ve örnek yerlerini gösteren loglar orijinalleri üzerinden çe-
şitli programlar yardımıyla çizilir ve raporlarda kullanılacak formatlarda 
hazırlanır.

b) Hendekten alınan örnekler büroda yeniden değerlendirilir, seçilir ve ana-
lizler için laboratuvara gönderilir. Analiz sonuçlarına göre olay katmanla-
rı yaşlandırılır ve bunlarla ilişkili depremler tarihlendirilir. Bu depremler 
tektono-stratigrafik kolon kesitlerde ve loglarda işaretlenir.  

c) Hendek duvarlarına ait fotoğraflar tüm hendek duvarını ayrıntılı ve bir-
likte gösterecek tek veya foto mozaik olarak hazırlanır. 

d) Her bir duvar için log ve foto mozaik görüntüsünün birlikte bulunduğu 
final şekil hazırlanır (Şekil 4 a,b). Bu şekilde mozaik ve log aynı ölçekte 
olur ve üzerlerinde grid bulunur. Sayfa kenarında log açıklamaları ve olay 
sayısı ve tarihlerini gösteren tektono-stratigrafik kolon kesit bulunur. 

e) Hendek kazı alanına ilişkin detay mikro-topografya, orijinal hendek log-
ları ve laboratuvar sonuçları ölçek ve projeksiyon bilgilerini de içerecek 
biçimde rapor ekinde verilir. 
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f) Hendek duvarlarından elde edilen olayların zamanı ve sayısı tarihsel dö-
nem depremleriyle deneştirilerek, incelenen diri fayın hangi tarihsel dep-
remlerden sorumlu olduğu belirlenir.

Şekil 4:1939 yüzey kırığı Reşadiye Segmenti üzerinde açılan Köklüce Hendeği 
doğu duvarı alt kesiminin (a) fotomozaik ve (b) yorumlanmış şekli (Emre vd., 
2012). 

2.2. Rapor Formatı:

“Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlen-
dirilmesi” raporu aşağıdaki formata uygun olarak hazırlanacaktır. Her rapor 
nüshası ciltli dış kapak, iç kapak, içindekiler listesi, ek listesi ve rapor metninden 
oluşur ve bir elektronik kopyası sayısal ortamda raporlara eklenir. Rapor metni 
A4 ebatlı kâğıda 1.5 aralıklı, 12 punto Times New Roman veya 11 punto Arial 
olacak şekilde yazılmalı, Metin içi şekiller ve ek’ler okunaklı ve anlaşılabilir ol-
malıdır.
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Rapor Dış Kapağı:
• Raporun/Projenin Adı:
• Proje Mahallinin adı, mevkii:
• 1/1.000 ölçekli Pafta No:
• Raporun Hazırlanış Tarihi:
• Raporu Hazırlayan Firma/Üniversite, Kurum, Kuruluş Adı:

Rapor İç Kapağı:
• Raporun/Projenin Adı:
• Raporu Hazırlayan Firma/Üniversite, Kurum, Kuruluş Adı, Telefon ve 

Faks Numaraları, e-posta adresleri:
• Proje Grubuna Katılan Araştırmacıların Adı, Soyadı:
• Bakanlık Onay Tarihi ve Sayısı:

İÇİNDEKİLER
1. İnceleme Alanının Tanıtımı
2. Amaç ve Kapsam
3. Kullanılan Yöntemler
4. İnceleme Alanının Jeolojik ve Sismotektonik Değerlendirmesi

5. Arazi Çalışmaları
5.1. Arazi gözlemleri

5.2 Hendek çalışmaları

5.3. Tarihlendirme (Varsa daha önce elde edilen veriler anlatılmalıdır)

6. Değerlendirilme

6.1. Fay Parametre Bulguları

6.2. Yerleşime Uygunluk Amaçlı Yüzey Faylanma Tehlikesi Kuşağı ve 
Sakınım Bandının Oluşturulması 

7. Sonuçlar ve Plana Esas Öneriler

Kaynaklar

Ekler (Harita, Çizim vd.)
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Raporda istenilen bölümlerin açıklamaları aşağıda sunulmuş, bazı bölümler-
de rapor müellifine yardımcı olmak amacıyla örnekler de verilmiştir.

1. İnceleme Alanının Tanıtımı

İnceleme alanı olarak seçilen alan yer bulduru haritası ve referans noktalarına 
olan uzaklıklar vb. bilgilerle tanıtılmalıdır. Ayrıca arşivleme ve sorgulama açı-
sından inceleme alanının 1/25.000 ve 1/1.000 ölçekli pafta adı da verilmelidir. 
Bu tanıtımda inceleme alanının genel coğrafik özellikleri (yükseklikler, nehirler 
vb.), ulaşım ağı, meteorolojik bilgiler, baraj, gölet, köprü gibi ikincil afete neden 
olabilecek bilgiler de yer almalıdır.

2. Amaç ve Kapsam 

Planlamaya esas diri fay zonlarının haritalanması ve yüzey faylanma tehlikesi 
kuşağının oluşturulması çalışmasının ana amacı afet riskinin azaltılması için Je-
oloji Mühendisliği kapsamında yapılacak gözlem ve analizleri belirli standartlar 
ölçüsünde ortaya koymaktır. 

Araştırmanın amacı ve araştırma için yapılan işin kapsamı açık ve öz biçimde 
sunulur. Amaçta herhangi bir diri fay izinin çalışma alanının içinde ya da yakın 
çevresindeki varlığı değerlendirilir. Bu değerlendirme temelde paleosismoloji 
çalışmaları esas alınarak yapılır.

Raporun kapsam kısmında araştırıcının sorumluluğu, ileride çıkabilecek hu-
kuksal problemlere yol açmaması için açık ve net biçimde belirtilmeli koyu ya-
zılmış olarak metinde yer almalıdır.

Örnek; “Sakarya ili Hendek ilçesi ………. paftalarında sınırları belirlenen 
inceleme alanında; MTA Genel Müdürlüğü tarafından 2012 yıllarında yayınlan-
mış olan 1/250.000 ölçekli …………………… pafta nolu diri fay haritasına göre, 
………………….. Fayı’nın (kaynakça adresi) kesin olarak bilinen ve olası olarak hari-
talanmış izleri inceleme alanı ve yakın civarından geçmektedir. İlgili …………….…… 
mevzuata göre; inceleme alanının planlamaya esas bilgilerine altlık olacak 
verilerin elde edilmesi ve imar çalışmaları kapsamında bilinen fayın hemen 
yakınlarında yüzey faylanması tehlikesi ile ilgili özel çalışma yaparak faylanma 
potansiyelini detaylıca ortaya koymak ve gerekirse yüzey faylanma tehlikesi kuşağını 
oluşturmak çalışmanın amacıdır.
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Bu çalışma, inceleme alanının sınırları dışında bulunan, yakın civardaki alanlar için 
aynı fay segmentinde olsa bile yüzey faylanması tehlikesini değerlendirmek için gerekli 
jeolojik ve yer altı verisini sağlamayabilir. Rapor müellifleri, mevcut ve ortaya konan 
veriler ışığında yalnızca bu rapordaki çalışma alanı ile ilgili sonuç ve tavsiyelerle ilgili 
sorumluluğu kabul eder.”

3. Kullanılan Yöntemler

Raporun hazırlanması sırasında kullanılan tüm yöntemlerin hangi amaçla ve 
hangi aşamada kullanıldığı ile ilgili detay bilgi verilmeli, ölçüm cihazlarının 
özellikleri ve yorumlama ölçütleri açıklanmalıdır. İnceleme alanında sığ jeofizik 
çalışmalar gerçekleştirilmiş ise bu bölümde kısaca anlatılmalıdır.

4. İnceleme Alanının Jeolojik ve Sismotektonik Özellikleri

Rapor, inceleme alanı ve çevresinin genel jeolojik, tektonik ve sismotektonik du-
rumu hakkında aydınlatıcı ve özlü bir açıklama içermelidir. Bu bölüm, bölgede-
ki diri faylar ve bu fay sisteminin depremselliği ile ilgili bir tartışma da içermeli 
ve jeolojik literatür açıklanarak kaynakça gösterilmelidir.

Bilgiler inceleme alanı merkezde olacak şekilde en az 50 km yarıçaplı daire-
sel alanın bölgesel jeolojik, tektonik ve depremsellik özelliklerinden başlayarak 
çalışma sahasına ulaşacak şekilde sıralanmalıdır. Arazi çalışmaları sonucunda 
elde edilen bilgiler genel olarak verilmeli raporun ileriki bölümlerinde yer alan 
kısımlarında ise detaylandırılmalıdır.

İnceleme alanının da içinde yer aldığı bölgenin jeolojisi özet olarak açıklanmalı 
ve çevrede yer alan kırık, kıvrım, süreksizlik, heyelan kütlesi vb. gibi yapısal 
özelliklere değinilmelidir. Bölgesel jeolojik incelemede elde edilen veriler görsel 
olarak sunulmalıdır. Depremsellik açısından çalışma alanının en az 50 km ve 
üstü yarıçaplı dairesel bir alanın içine düşen tarihsel, 4 ve üzeri büyüklükte-
ki aletsel deprem etkinliği harita, istatiksel bilgiler ve literatür eşliğinde detay 
şekilde açıklanmalıdır. Ayrıca tarihsel depremler için önerilen yerler ve şiddet 
değerleri de belirtilir.

Ayrıca, bölgesel olarak inceleme alanının morfolojik özelliklerini ortaya 
koymak amacıyla sayısal veriler kullanılarak en az 1/25.000 ölçekli üç boyutlu 
sayısal arazi modeli, sayısal yükseklik modeli oluşturulmalı ve türev haritalar 
(yamaç yönelimi, eğim vb.) üretilmelidir.
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5. Arazi Çalışmaları

Raporun bu bölümü çalışmanın ana omurgasını teşkil etmekte olup, ileride ya-
pılacak bölümlerdeki çalışmalara temel olacak tüm verileri içermeli ve detay 
olarak verilmelidir.

5.1. Arazi Gözlemleri

Yüzey faylanması çalışmasının inceleneceği fay / fay kuşağı hakkında de-
taylı bilgiler verilir. Fayın / fay kuşağının kaç segmentten oluştuğu, inceleme 
alanının hangi fay segmentiyle ilişkili olduğu ve varsa depremlerde gözlenen 
davranışları, karakteristik özellikleri vb. tartışılır. Çalışma alanı ve yakın çev-
resindeki benzer amaçlarla yapılmış çalışmalardan alıntılar yapılır. 

Arazi gözlemleri aşağıdaki alt başlıklar halinde detaylı olarak incelen-
melidir.

1. 

5.1.1. Güncel tektonik konum

5.1.2. Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler

5.1.3. Fay geometrisi ve segment yapısı

5.1.4. Fay aktivitesinin değerlendirilmesi

 - Jeolojik ve jeomorfolojik bulgular

 - Paleosismolojik bulgular

 - Jeofizik araştırma bulguları

 - Jeodezik araştırma bulguları

5.1.5. Kayma hızı ve deprem tekrarlanma periyodu

5.1.6. Tahmini maksimum deprem büyüklüğü ve yer değiştirme miktarı

Bu bilgiler alt başlıklar halinde raporda mutlaka olmalıdır. Yararlanılan 
diğer disiplinlere ait çalışmalar da raporun bu bölümünde detaylı olarak ve-
rilmelidir.
5.2. Hendek Çalışmaları

Paleosismoloji çalışmalarının en önemli kısmını oluşturan aşama hendek 
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yerlerinin belirlenmesidir. Hendeğin doğru yerde ve/veya doğru derinlikte 
açılmaması, çalışmanın sonunda doğru verinin elde edilememesi anlamına 
gelir. Raporda hendek yerinin hangi ölçütler esas alınarak seçildiği detaylı 
olarak açıklanmalıdır. Raporda verilecek olan Paleosismolojik hendek çalış-
maları 2.1.4. “Paleosismolojik Hendek Kazıları” bölümünde detaylı verilmiş 
olup rapor müellifi bu çalışmaları kuralına uygun şekilde yapmalıdır.

5.3. Tarihlendirme

Bu bölümde çalışma kapsamında yapılan tarihlendirme yanında eğer varsa 
inceleme alanında daha önce yapılan paleosismolojik amaçlı çalışmalarda elde 
edilen tarihlendirme verisi de verilmeli ve tartışılmalıdır. 

6. Değerlendirme:

Gerek literatür bilgileri gerekse arazi çalışmaları sonucu elde edilen bilgiler aşa-
ğıdaki başlıklar halinde değerlendirilir.

6.1. Fay Parametre Bulguları

Arazi gözlem ve hendekli paleosismoloji hendek kazılarından elde edilen 
fay parametre bulguları gerek bölgesel ölçekte gerekse inceleme alanı temel 
alınarak yerel ölçekte değerlendirilir. Bu kapsamda kırılma mekanizması, 
kinematik veriler, Deprem sayısı ve zaman(lar)ı, büyüklüğü, yüzey kırığı 
uzunluğu, kayma hızı, tekrarlanma aralığı, son depremden günümüze geçen 
süre vb. bulgular değerlendirilir. 

6.2. Yerleşime Uygunluk Amaçlı Yüzey Faylanma Tehlike Kuşağı ve Sa-
kınım Bandının Oluşturulması

Raporun bu bölümünde varsa inceleme alanı için yüzey kırığı tehlike ku-
şağı çizilir, haritalara işlenir ve nedenleriyle birlikte detaylı şekilde raporda 
tanımlanır. İnceleme alanında belirlenen her diri fay boyunca Yüzey Faylan-
ması Tehlike Kuşağı en az 1/5.000 veya plan ölçeğindeki topoğrafik haritalar 
(hâlihazır paftalar) üzerinde gösterilmelidir. 

Fayların türü ve yapısal özelliğine göre, üretebileceği maksimum deprem 
büyüklüğü göz önüne alınarak Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı’nın her iki 
tarafında bırakılması gereken sakınım bandı mesafesi belirtilmelidir. Bu kuşak 
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fayların saçılma yaptığı alanlar ile sıçrama ve bükülme alanlarında araştırmada-
ki bulguların gerektirdiği genişlikte olmalıdır.

7. Sonuçlar ve Plana Esas Öneriler

Yapılan araştırmalar sonucunda inceleme alanından geçen bir diri fayın mevcut 
olup olmadığı açık ve net biçimde ifade edilmeli, yüzey faylanması tehlike ku-
şağının ve bu kuşak üzerinde yer alacak sakınım bantlarının genişliği hakkında 
sayısal bilgiler verilmelidir. Sonuçlar; a) verilerin özeti, b) diri fayların yönelimi, 
geometrisi, fay boyunca net atım miktarı ve gelecekte beklenen atım vb. bilgileri 
içerecek şekilde konumu, c) verilerin güvenilirliği ve sınırlamaları, şeklinde uy-
gun verilerle desteklenmelidir. Raporun sonuç bölümünde inceleme alanında 
gelecekte daha detaylı araştırma yapmaya gerek olup olmadığı da nedenleriyle 
birlikte verilmelidir.

Çalışmanın sonucu ağırlıklı olarak karar verici mekanizmayı ilgilendirdiği için 
plan aşamalarıyla ilgili olarak tüm öneriler ve özellikle de imar uygulamalarına 
yönelik sonuçlar net ifadelerle ve anlaşılır bir şekilde sunulmalıdır.

8. Kaynaklar

Çalışma kapsamında kullanılan referanslar, çalışmada kullanılan hava fotoğraf-
ları vb. görüntüler (kaynağı, çekim tarihi, uçuş numarası, ölçek vd.) ve diğer 
veriler mutlak surette bu bölümde yer almalıdır.

9. Harita, Çizim ve Ekler

Yüzey faylanması tehlike kuşağının oluşturulması raporunda kullanılan her 
türlü bilimsel veri ve bulgular (jeolojik kesit, eski depremlerde gelişmiş yüzey 
faylanmasına ilişkin jeomorfolojik kanıtlar, hendek kazı logları, depremsellik 
verileri vb.) rapor içinde, haritalar ise rapor ekinde sunulmalıdır. 2.1.4 bölümün-
de de verildiği üzere bu belgeler en az aşağıda sıralanan özelliklere sahip olmalı 
daha detaylı veriler de gerektiği zaman sunulabilmelidir;

a) 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita veya aynı ölçekli sayısal yükseklik mo-
deli üzerinde yer bulduru haritası,

b) 1/25.000 ölçekli detaylı ve standartlara uygun jeolojik haritalar, genelleşti-
rilmiş litostratigrafik kesit



TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası
Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin  

Değerlendirilmesine İlişkin Usul vve Esasların Düzenlenmesi Çalışma Grubu

33

c) Halihazır harita: 1/1.000-1/5.000 ölçekli, üzerinde inceleme alanı sınırları, 
hendek yerleri vb. işlenmiş resmi haritalar,

d) İnceleme alanı ddiri fay haritası: Faylanma gözlenmişse 1/1.000 ölçekli ha-
lihazır haritalar üzerine yüzey faylanması tehlike kuşağının işlenmiş hali,

e) Hendek Fotomozaiği ve logları: Paleosismoloji çalışmalarında hazırlan-
mış olan hendek duvarlarının uygun ölçekteki (1/20–1/40) gösterimlerini 
içeren hendek logları, 

f) Fotoğraflar: Sarplıklar, hendek duvarları ve fayla ilgili arazide gözlenen 
her türlü yapı ölçekli olarak fotoğraflanmalı ve bakış yönü ile birlikte ra-
porda sunulmalıdır. 
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3. YÜZEY FAYLANMASI TEHLİKE KUŞAĞI VE SAKINIM BANDI

Yüzey faylanmaları; genellikle üç sınıfa ayrılır (Bonilla, 1970). Ana fay, ana fay-
dan ayrılan kollar ve ikincil faylar. Birinci sınıf, ana faylar ve yakın ilişkili fayla-
rı kapsar. En büyük yer değiştirme bu kuşakta gözlenir. İkinci sınıfı oluşturan 
kollar ana fay kuşağından ayrılır ve ötesine uzanır. Ana faydan ayrılan kollar 
genellikle ana fayla aynı yer değiştirme türüne sahiptir. Üçüncü sınıfı oluşturan 
ikincil faylar ise, ana faydan ayrı bir mekânsal konumda bulunur ve ana fayla 
aynı veya farklı tür yer değiştirme gösterirler.

Yüzey faylanması çalışmalarında ileride meydana gelecek faylanmanın o 
fayda geçmişte oluşmuş ötelenmelerle uyumlu olacağı varsayımı kabul edilir. 
Bu yüzden fay çalışmalarının ana amaçlarından biri mevcut fayların en doğru 
biçimde konumlandırılmasıdır. Yüzey faylanması çalışmalarında diri faylar en 
az 1/5.000 ve daha büyük ölçekte haritalanmalı, mümkünse tekrarlanma aralık-
ları belirlenmeli ve fay karmaşıklığı dikkate alınmalıdır. 

Arazide yüzey kırıkları her zaman dar kuşaklar halinde oluşmazlar ya da 
öyle olsalar bile erozyon, heyelan gibi sebeplerden dolayı net bir şekilde göz-
lenemeyebilirler. Hatta bu kuşaklar, sıçrama, bükülme gibi genellikle segment 
uçlarını oluşturan yerlerde çok geniş alanlara yayılabilirler. Yüzey kırığı ile il-
gili “fay karmaşıklığı”, bir yerde faylanma tehlikesini tanımlamada kullanılan 
önemli bir parametredir. Fayların karmaşıklığının tanımlanmasında genellikle 
şu üç tanım kullanılır (Kerr vd., 2003): 

1. İyi tanımlanmış,
2. saçılmış /yayılmış
3. kesin olmayan / belirsiz.
Yüzey faylanması tehlikesi değerlendirmesi, yapısal jeoloji/tektonik, sedi-

mantoloji ve jeomorfoloji ve benzeri jeolojik verilerin bütünleştirilmesini gerek-
tiren bir yaklaşım olup bu tür değerlendirmeler Jeoloji Mühendislerinin yetki ve 
sorumluğunda yürütülmeli ve raporlanmalıdır.

Yüzey faylanması tehlike kuşağı, bir diri fay üzerinde yüzey kırığı oluştu-
ran deprem meydana geldiğinde, yüzeydeki kırılmaya bağlı olarak yapılarda 
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(alt-üst yapılarda) gelişen hasarı azaltmak için oluşturulur. Bu kuşak sınırları 
içerisinde planlama ve yapılaşma açısından bir takım kısıtlamalar konulması ve/
veya önlemler alınması gerektiğini belirtmek için oluşturulur.

Bir fayın yüzey izi, genellikle basit tek bir doğrusal çizgiden ziyade genişliği 
birkaç metreden yüzlerce metreye kadar değişebilen bir deformasyon zonu şek-
lindedir (Şekil 5). Fayın türüne bağlı olarak gelişen deformasyon zonu “Yüzey 
Faylanması Tehlike Kuşağı”nı ifade eder. Yüzey faylanması deformasyon ku-
şağının genişliği aynı fay boyunca farklı lokasyonlarda değişkenlik gösterebilir. 
Doğal olarak iyi tanımlanmış faylar civarında daha dar, saçılmış fay izleri civa-
rında daha geniş ve kesin olmayan fayların civarında ise çok daha geniş tehlike 
kuşakları oluşturulmalıdır.

Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı en az 1/5.000 veya plan ölçeğindeki to-
poğrafik haritalar (hâlihazır pafta) üzerinde gösterilmeli ve yüzey faylanması 
değerlendirme ve tehlike kuşağı oluşturma yöntemleri raporda detaylıca anla-
tılmalıdır.

Şekil 5: 12 Kasım 1999 Düzce Depremi yüzey kırığı üzerinde Fındıklı batısında-
ki çayırlık alanda yüzey kırığına doğudan bakış (Duman vd., 2014).   
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Sakınım bandı, yüzey faylanması tehlike kuşağının her iki tarafında, fayın 
belirlenmesi ve haritalanmasındaki hata payını azaltmak ve güvenli bir mesafe 
bırakarak, tahmini yüzey faylanması tehlike kuşağının mühendislik yapılarında 
oluşturacağı deformasyonun etkisini düşürebilmek için oluşturulan bir kuşaktır.

Kısaca;

Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı + Sakınım Bandı

     Yersel Konum+ Güvenlik Mesafesi
        Hassasiyeti

şeklinde gösterilir.

Fay sakınım bantlarının oluşturulması konusunda detay bilgilere Gökçe vd., 
(2014) ile Sözbilir vd., (2017) çalışmalarından ulaşılabilir. Diri fay izlerinin ve 
ilişkili yapıların doğru bir biçimde büyük ölçekte haritalanmasının önünde ge-
nellikle iki belirsizlik kaynağı vardır. Bunlar “yatay konum hassasiyeti” ni oluş-
tururlar (Van Dissen vd., 2004). 
a) Yersel konum belirsizliği: Fay izi yerinin erozyon, yapılaşma, tarım, bitki ör-

tüsü vb. faktörlerin etkisiyle faya ait birçok yapının kaybolması ve/veya fay 
karmaşıklığı gibi nedenlerden dolayı hassas konumlandırılamamasıdır.

b) Ölçüm ve sayısallaştırma belirsizliği: Hava fotoğrafı, ortofoto, uydu görün-
tüleri ya da taranmış fay haritalarından (örneğin arazide üzerinde çalışma 
yapılmış harita) yapılan sayısallaştırma ya da yerinde GPS gibi cihazlarla ya-
pılan çalışmalarda ölçüm hatası oluşabilmektedir. 

Yatay Konum Hassasiyeti yapılan araştırmalarla genel olarak aşağıdaki şekil-
de tanımlanmıştır;

Ölçüt-1) Hendek çalışmalarının ya da yüzeyden takip edilebilen izlerin jeodezik GPS 
vasıtasıyla ölçülüp doğrulanmasıyla “yatay konum hassasiyeti” (±0,1m / 1m) olarak 
kabul edilebilir, bir başka deyişle göz ardı edilebilir,

Ölçüt-2) Fay yapısı belirgin / keskinse ve ortofotolarda açıkça görülebiliyorsa bu 
yapıların koordinatlandırılmasındaki doğruluk ± 5 metre olarak kabul edilebilir, 

Ölçüt-3) Konumlandırmada belirsizlik, açıkça gözlenememe gibi bir sebepten dolayı 
hassasiyet problemi varsa, yaklaşık (±10m / ±15m), 

Ölçüt-4) Ya da tahmini (±25m / ±30m) olarak haritalanabilir. 
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Güvenlik mesafesi 20 metre olarak kabul edilir, yatay konum hassasiye-
ti ise yukarıda bahsedilen fayların tanımlanabilme ölçütleri çerçevesinde fay 
türlerinin özelliklerine göre (King vd., 2003);

Doğrultu atımlı Faylarda; yüzey faylanması tehlike kuşağının etrafına çizi-
lecek olan sakınım bandı (Şekil 6) mesafesi fay iyi tanımlanmış ve GPS ölçüm-
leriyle doğrulanmışsa (Ölçüt-1) 20 + 20 olmak üzere toplam 40 metre, yüzey 
faylanması tehlike kuşağı tahmini haritalanmışsa (Ölçüt-4) 30+20+30+20 olmak 
üzere toplam 100 metre olarak çizilmelidir.

 Yatay Konum Hassasiyeti Güvenlik 
Mesafesi

Sakınım Bandı =

(Doğrultu Atımlı Faylar)

0.1-1.0 m.

+ 20.0 m.
5.0 m.

10.0 – 15.0 m.

25.0 – 30.0 m.

Şekil 6: Doğrultu atımlı fay zonunda oluşturulmuş yüzey faylanması tehlike 
kuşağı (kırmızı renkte), yatay konum hassasiyeti (sarı renkte) ve güvenlikmesa-
fesi (yeşil renkte). Sakınım bandının olduğu kesim sarı ve yeşil renklerin olduğu 
kısımdır (Gökçe vd., 2014)

Ters faylarda ya da ters bileşeni yüksek doğrultu atımlı faylarda; sakınım 
bantlarının oluşturulması doğrultu atımlı faylar ile benzerdir. Sadece fayın ters 
bileşeninden dolayı ek bir bilgi ve mesafe eklenmesi gerekmektedir. Fayın ters 
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bileşeninden dolayı “yatay konum hassasiyeti” tavan blokta ikiye katlanmış şe-
kilde oluşturulur (Langridge vd., 2011).

 Yatay Konum 
Hassasiyeti

Tavan Blokta  Yatay 
Konum Hassasiyeti

Güvenlik 
Mesafesi

Sakınım 
Bandı =

(Ters Fay-
lar)

0.1-1.0 m.

+

0.1-1.0 m.

+ 20.0 m.

Tavan Blokta

5.0 m. 5.0 m.

10.0 – 15.0 m. 10.0 – 15.0 m.

25.0 – 30.0 m. 25.0 – 30.0 m.

 Yatay Konum  
Hassasiyeti

Taban Blokta  Yatay 
Konum Hassasiyeti

Güvenlik 
Mesafesi

Sakınım 
Bandı =

(Ters Fay-
lar)

0.1-1.0 m.

+ + 20.0 m.

Taban Blokta

5.0 m.

10.0 – 15.0 m.

25.0 – 30.0 m.

Normal faylarda yüzey faylanması tehlikesi kuşağı, doğrultu atımlı 
faylardakinin aksine oldukça geniş olabilir. Normal faylarda yatay konum be-
lirsizliği ihmal edilir. Buna göre normal faylar için taban blokta 15 metre sakı-
nım bandı, tavan blokta ise 40 metre sakınım bandı oluşturmak yeterli olacaktır 
(Boncia vd., 2012).
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4. PLANLARDA DİRİ FAY ARAŞTIRMALARININ YERİ VE ÖNEMİ  

Afetlerin önlenmesi ve/veya zararlarının en aza indirilmesinin birinci adımı plan 
ve plana yön veren çalışmalardır. Afet tehlikelerinin azaltılmasının geleneksel 
planlama yöntemleri ile çözümlenemediği gerçeği ülkemizde 1999 Marmara 
depremlerinden sonra anlaşılmıştır. “Geleneksel planlama” yerine “afete duyar-
lı planlama” kavramı kamu kuruluşları, akademik çevreler ve meslek odaları 
tarafından bu dönemden sonra tartışılmaya başlanmıştır.  Afete Duyarlı Planla-
ma “her tür ve ölçekteki planda,  jeolojik tehlike, afet riskleri ve yerel zemin koşullarını 
göz önüne alan ve afetlerin önlenmesi ve/veya zararlarının azaltılmasını amaçlayan bir 
planlama yaklaşımı” olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda; afet tehlikeleri açısın-
dan hassas bir coğrafyada bulunan ülkemizde, planlama ve uygulama sürecinin 
afete duyarlı planlama yaklaşımlarını ve risk yönetimini içerecek bir biçimde 
kurgulanması gerekmektedir. 

Afete duyarlı planlama yaklaşımını gerçekleştirmek için yerbilimsel (jeolo-
jik / jeoteknik / jeofizik) verilerin, her tür ve ölçekteki planlamaya uyumunun 
sağlanması gerekmektedir. Bu amaçla hazırlanan ve planlara altlık oluşturan 
jeolojik-jeoteknik ve mikrobölgeleme etüt raporları, planlanacak alanının koşul-
larını araştırarak “Yerleşime Uygunluk Değerlendirmesi” yolu ile plan kararla-
rını yönlendirmektedir.

Ülkemizin afet profiline yönelik olarak yapılan istatistik çalışmalarında 
depremin can ve mal kayıpları açısından diğer afet türlerine göre açık ara önde 
olduğu görülmektedir. Ülkemizin deprem gerçeği göz önünde bulunduruldu-
ğunda plan ve uygulama aşamalarında depremlere kaynaklık yapan diri faylar 
ve diri faylara yönelik paleosismoloji çalışmaları büyük önem arz etmektedir.  
Depremlerin doğrudan etkileri, yer sarsıntısı, zemin büyütmesi tehlikesi, sıvı-
laşma ve yüzey faylanması tehlikesidir. Depremler tsunami, heyelan, kaya düş-
mesi, çığ ve yangın gibi diğer afet olaylarını da tetikleyebilmektedir.

Depremlerin büyük bir kısmı tektonik kökenli olup, ana oluşum kaynakları 
diri faylardır. Büyük depremler sonrası gözlenen yüzey kırıklarının ve yer değiş-
tirmelerin oluşum ve miktarını diri faylar ile diri fay parametreleri denetlemek-
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tedir. Bu nedenle; planlara yön veren temel altlık niteliğindeki jeolojik-jeoteknik 
ve mikrobölgeleme etüt raporlarında diri fayların belirlenerek olası olumsuz 
etkilerinin plana yansıtılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede; planlama ön-
cesinde diri faylardan kaynaklanan ve yüzey kırığı oluşturan deformasyon alan-
ları tespit edilerek fayların gelecekte üretebileceği deprem büyüklüğü ve yü-
zey kırığı tehlikesinin ortaya konması gerekmektedir. Deprem çalışmalarında, 
yüzeyde yer değiştirmeleri oluşturan ve kentsel/kırsal planlama ve yapılaşma 
sürecini olumsuz yönden etkileyecek diri fayların belirlenmesi ve haritalanması 
gerekliliği bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.

 Görüldüğü üzere plan çalışmasında plan ölçeğiyle uyumlu olacak şekilde 
planlama alanında (çevresindekiler de dahil olmak üzere)  yer alan fayların, 
hem deprem hem de depreme bağlı sıvılaşma, yüzey faylanması, kütle hareket-
lerinin tetiklenmesi vb. etkiler açısından irdelenmesi gereklidir. Bu kılavuzda, 
söz konusu etkilerden sadece yüzey faylanması boyutu ve bunun planlara uyu-
mu üzerinde durulmaktadır.

Plan Mevzuatında Plan Kademeleri, Jeolojik-Jeoteknik Etüt İlişkisi ve Fay 
Araştırmalarına Yönelik Değerlendirmeler

Ülkemizde halen yürürlükte bulunan mevzuatta doğrudan “yüzey faylanması” 
çalışmalarına yönelik “yönetmelik düzeyinde” ve  “genelge düzeyinde” düzen-
lemeler var ise de, bu konudaki standartlar belirlenmemiştir.

Yetkili idarelerin yürüteceği planlama işlemlerinin 3194 sayılı İmar Kanunu 
ve diğer düzenleyici metinlerde (yönetmelik, genelge vb.) hüküm altına alınmış 
kurala ve esaslara uygun olması mevzuat gereğidir. Geçerli imar mevzuatına 
göre planlama çalışmalarının “planlama hiyerarşisine” uygun olarak yapılması, 
bu bağlamda da alt ölçekteki bir planın kendisinden bir üst ölçekteki plana uy-
gun olarak hazırlanması ve bu zincirin kopartılmaması gerekmektedir. 14 Ha-
ziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nde 
planlama hiyerarşisi üst kademeden alt kademeye doğru Mekânsal Strateji Pla-
nı, Çevre Düzeni Planı, Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı’ndan oluşur. 
Söz konusu yönetmelik çerçevesinde, her plan kademesinde gerçekleştirilecek 
jeolojik-jeoteknik etüt ve değerlendirmeler aşağıda sunulmuştur.

Mekansal Strateji planlarının hazırlanmasından ve onaylanmasından Kalkın-
ma Bakanlığı sorumlu olup yönetmeliğin Mekânsal Strateji planlarının  ilkeleri 
ve esaslarını belirleyen 14. Maddesinde,
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“b) Afet zararlarının azaltılmasına yönelik olarak tehlike ve risklerin analiz edilerek ta-
nımlanması ve tedbirlerin alınması,” hükmü yer almaktadır.

Çevre Düzeni planlarının hazırlanmasından ve onaylanmasından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı sorumludur. Yönetmeliğin Çevre Düzeni planlarının plan-
lama ilkeleri ve esaslarını belirleyen 18. Maddesinde;

“h) Afet tehlikelerine ilişkin mevcut raporlar ve jeolojik etütler dikkate alınarak afet risk-
lerini azaltıcı önerilerin dikkate alınması,” hükmü yer almaktadır.

Nazım İmar planı Çevre Düzeni planına uygun olmak kaydıyla, sınırları 
içinde 1/5.000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte yapmak, yaptırmak ve onay-
layarak uygulamak Büyükşehirlerde Büyükşehir Belediyelerine, Büyükşehir 
olmayan alanlarda ilgili Belediyeye ait bir görevdir. Ülkemizde nazım imar plan 
envanterinde çoğunlukla 1/5000 ölçekteki planlar yer almaktadır ancak Mekân-
sal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 2014 yılında yürürlüğe girmesi ile birlikte 
1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte hazırlanabilmektedir.

Nazım İmar planına uygun olmak kaydıyla, sınırları içinde 1/1.000 ölçekte 
uygulama imar planını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak Büyük-
şehirlerde İlçe Belediyelerine, Büyükşehir olmayan alanlarda ilgili Belediyeye 
ait bir görevdir. Yönetmeliğin nazım ve uygulama imar planlarını birlikte de-
ğerlendiren İmar Planlarının planlama ilkeleri ve esaslarını belirleyen 21. Mad-
desinde;

“(6) Onaylı jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme etüt raporu bulunmayan alanlarda 
imar planları hazırlanamaz.

(7) İmar planına esas onaylı jeolojik-jeoteknik etüt veya mikro bölgeleme 
raporlarındaki yerleşime uygunluk durumu haritalarına uyulması 
zorunludur. İmar planlarının hazırlanmasında, varsa öncelikle mikro bölgeleme 
etütleri, yoksa yerleşim alanının planlanmasına yönelik uygun jeolojik-jeoteknik 
etütler kullanılır.”

hükümleri yer almaktadır.

Görüldüğü gibi; yürürlükteki imar mevzuatının temelini oluşturan Mekânsal 
Planlar Yapım Yönetmeliği’nde, her plan kademesinde plana altlık olarak kul-
lanılacak jeolojik - jeoteknik etütlerin yapılması ve bu etütler sonucunda oluştu-
rulan yerleşime uygunluk değerlendirmelerine uyulması zorunlu hale getiril-
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miştir. Bu kapsamda hazırlanması gereken plana esas jeolojik-jeoteknik etütlere 
ilişkin usul ve esaslar, Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın 19.08.2008 tarih 
ve 10337 sayılı genelgesinde ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Halen yürürlükte 
olan genelgede farklı plan kademelerine yönelik olarak hazırlanması gereken 
jeolojik-jeoteknik etüt raporları 4 kategoride (Format) değerlendirilmiştir.  

Bu rapor türleri ve rapor içeriğinde deprem tehlikesi ve fay araştırmalarına 
yönelik yapılması gereken çalışmalar ve değerlendirmeler aşağıda sunulmakta-
dır. Buna göre;

Format–1: Arazi Kullanımına Esas Jeolojik Etüt Raporu: 

1/25.000-1/250.000 arası üst ölçekli planlara  (Mekânsal Strateji Planı- Çevre Dü-
zeni Planı) altlık olarak hazırlanan raporlardır. Bu raporlar; planlama yapılacak 
alandaki jeolojik tehlikeleri, uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, uzaktan algılama 
teknikleri, büro ve arazide yapılan etüt ve araştırmalar sonucunda gözlemsel ola-
rak belirleyen ve alandaki afet riskleri hakkında genel fikir veren çalışmalardır. 

Rapor formatında; 

VII. DOĞAL AFET DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

VIII.1. Deprem Durumu 

başlığı altında deprem tehlikesi genel literatür bilgileri çerçevesinde değerlen-
dirilerek, arazi kullanım kararlarına yönelik öneriler geliştirilmekte, faylara 
yönelik özel bir vurgu ve çalışma önerilmemektedir. Ancak, ekler bölümünde, 
inceleme alanının Deprem Bölgeleri Haritasındaki yeri ile TDFH’ndaki yerinin 
verilmesi istenmektedir.

Format–2: Jeolojik Etüt Raporu: 

1/1.000-1/5.000 ölçekli kırsal yerleşmelere yönelik imar planlarına altlık olarak 
hazırlanan raporlardır. Bu raporlar; planlama yapılacak alandaki jeolojik teh-
likeleri uydu görüntüleri, hava fotoğrafları, uzaktan algılama teknikleri, büro 
ve arazide yapılan etüt ve araştırmalar sonucunda gözlemsel olarak belirleyen 
çalışmalardır. 

Rapor formatında; 

VIII. DOĞAL AFET DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 

VIII.1. Deprem Durumu 
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başlığı altında deprem tehlikesi, genel literatür bilgileri ve arazi gözlemleri çer-
çevesinde değerlendirilerek, inceleme alanının yerleşime uygunluk durumuna 
yönelik öneriler geliştirilmektedir. Faylara yönelik özel bir vurgu ve çalışma 
önerilmemektedir. 

Format–3: Jeolojik - jeoteknik Etüt Raporu  

Format–4: Mikrobölgeleme Etüt Raporu:

Kentsel alanlarda Nazım ve Uygulama imar planlarını yönlendiren temel alt-
lık raporlardır. Bu raporlar;  planlama yapılacak alandaki jeolojik tehlike ve afet 
risklerini, 1/1.000 – 1/5.000 ölçekli haritalar üzerinde gösteren, yerel zemin ko-
şullarını ve yol açabilecekleri tehlikeleri sondaj, laboratuvar ve jeofizik verileri-
ne dayalı ayrıntılı jeolojik - jeoteknik etütler sonucunda belirleyen çalışmalardır. 

Rapor formatında;

DOĞAL AFET TEHLİKELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

XI.1. Deprem Durumu 

XI.1.1. Bölgenin Deprem Tehlikesi ve Risk Analizi 

XI.1.1. Aktif Tektonik 

XI.1.2. Paleosismolojik Çalışmalar 

başlığı altında deprem tehlikesi ayrıntılı olarak irdelendikten sonra “Aktif Tek-
tonik” ve “Paleosismoloji” konularına özel bir vurgu yapılarak, diğer gözlemsel 
jeolojik etüt raporlarından farklı olarak, faylara özel bir önem verilmektedir.

19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgenin ekinde yer alan “ Ek-2  Planlamaya 
Esas Jeolojik, Jeolojik-Jeoteknik ve Mikrobölgeleme Etütlerine İlişkin Esaslar”ın Aktif 
tektonik bölümünde yapılacak çalışmalara yönelik olarak aşağıdaki değerlen-
dirmeler yapılmıştır.

“Aktif Tektonik (Format 3,4)       

Bu başlık altında, inceleme alanını etkileyen genç ve aktif tektonik yapılar de-
taylı bir şekilde sunulmalıdır. İnceleme alanının içinden (veya inceleme alanının 
içinde bulunduğu paftaların dahilinden geçen ve diri olarak tanımlanan ana, 
tali, gömülü vb. faylar uygun ölçekte (1/5.000) haritalanmalıdır. İnceleme alanı 
dahilinde söz konusu yapılar olsun olmasın, inceleme alanını etkileyebilecek fay 
sistemleri (deprem kaynakları) uygun ölçekte haritalanır ve tüm karakteristik 
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özellikleri (tür, uzunluk, derinlik, tekrarlanma süresi, geçmişte yarattığı ve yara-
tabileceği en büyük deprem büyüklüğü vb) detaylı olarak anlatılır. 

Kuvvetli depremler sırasında, faylar genellikle yüzeye ulaşır. Yüzeydeki kırığının 
konumu, bir depremden diğerine değişebilmektedir. Bu nedenle, yüzeysel faylanma po-
tansiyelinin yüksek olduğu bölgelerin kesin olarak belirlenmesi mümkün olmayabilir. 
Yüzeysel faylanma ve tektonik hareketlere bağlı hasar, depreme neden olan diri fayın yü-
zeylendiği sınırlı bölgelerde ortaya çıkar. Bu durumlarda, fay kırığının türüne bağlı 
olarak farklı etkiler gözlenmektedir. Bunlara örnekler: 

• Düşey yer değiştirmeler 
• Yanal atımlar 
• Kademeli paralanma zonları 

Yüzeysel faylanma haritasının hazırlanmasında kullanılacak ham veri, incelenen sa-
hanın ve çevresinin, aktivitesi bilinen fayları, potansiyel aktif fayları ve aktivite göster-
meyen faylarını ve içeren sismotektonik haritası sağlanmalıdır. Eğer geçmişte depremler 
sonrası yüzeysel faylanma gözlenmişse, mevcut dokümanlar yardımı ile gözlenen fay 
izleri haritalanmalıdır. Bu konu ile ilgili veriler, MTA Genel Müdürlüğü’nden te-
min edilebilir. 

Gerek inceleme alanı ve çevresinin depremselliği hakkında bilgi sahibi olmak, gerekse 
deprem tehlike analizlerinin tamamlanabilmesi için sismolojik kayıtlar ilgili kurumlar-
dan elde edilmeli, değerlendirilmeli ve etüt raporları kapsamında verilmelidir. 

Paleosismolojik Çalışmalar (Format 3,4) 

Çalışma alanı içinde ve/veya bölgesel ölçekte fay veya faylar varsa; bu fay veya 
fayların deprem üreten diri fay olup olmadığı (Holosende hareket etmiş), ürettiği 
ve üretebileceği en büyük deprem, en son ürettiği depremin zamanı, yinelenme 
aralığı, sıklığı, Deprem Bölgeleri Haritasında yerinin gösterilmesi, bölgenin 
tarihsel depremselliği vb. bilgiler verilmeli; çalışma alanı içinde olan veya 
olduğu belirlen bu fayın deprem üreten diri bir fay olduğu belirlenirse, yeterince 
yapılacak hendek (trench), sondaj, jeofizik, elektromanyetik yöntemler ve literatür tara-
ma çalışmalarıyla, fayın muhtemel depremde yüzey kırığı oluşturup oluşturmayacağı, fa-
yın tipi, doğrultusu ve eğimi, yer değiştirme miktarı ve yüzey jeolojisi ile ilişkisi hakkında 
bilgi verilerek literatürde bulunan uygulamalara uygun yorum yapılmalıdır.”

Konu açısından üzerinde durulması gereken bir diğer düzenleme de 
21.03.2009 tarih ve 27176 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
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“Nükleer Güç Santrali Sahalarına İlişkin Yönetmelik”tir.  Adı geçen yönetme-
lik özgün bir yapı tipi olan nükleer santrallerin kurulabilmesi için uyulması 
gereken esasları düzenlemekle birlikte içeriğindeki yüzey faylanmasına ilişkin 
hükümler (20. madde) nedeniyle ele alınması yararlı olacaktır. 

Yüzey faylanması (Madde 20)

1. Saha için potansiyel yüzey faylanması yeterli ve ayrıntılı metot ve araştırmalarla de-
ğerlendirilir. Birkaç yüz metre uzunluğundaki fayları belirleyecek ve tanımlayacak 
düzeyde ayrıntılı etütler yapılır. Kuvaterner formasyonlarının tanımlanmaları için 
neotektonik çalışmalara ağırlık verilir. Karmaşık fayların bulunduğu ve neotektonik 
hareketin bilindiği bölgeler ile baraj gölü yüklemesi ve sıvı enjeksiyonundan dolayı 
fayların yeniden aktifleşmesinin söz konusu olduğu yerlerde yetkin fayların konum-
larının tespiti amacıyla mikrodeprem etütleri yapılır.

2. Jeolojik, jeofiziksel veya sismolojik bilgiye dayalı olarak aşağıdaki özelliklerden bir 
veya daha fazlasını taşıyan faylar yetkin fay olarak değerlendirilir.

a) Yüzeyde veya yüzeye yakın bir yerde son 35.000 yılda en az bir kez ve son 500.000 
yıl içerisinde birden fazla hareket göstermiş faylar,

b) Makro ölçekte kaydedilen depremlerle ilişkili olduğu gösterilen faylar,

c) Yukarıdaki a ve b bentlerinde tanımlanan yetkin faylarla yapısal olarak ilişkili olan 
ve bunlardaki bir hareket nedeniyle harekete geçebilecek faylar.

3. Boyu 300 m’den uzun ve reaktör merkezli 10 km yarıçaplı alan içerisinde kalan 
tüm fayların yetkin olup olmadıkları saptanır. Yetkin olduğu belirlenen faylar için 
santrala en yakın noktasından itibaren fayın her iki ucuna doğru 15 km olmak üzere 
toplam 30 km uzunluğundaki hattın ayrıntılı araştırması yapılarak, fayın uzunlu-
ğu, tektonik yapılarla ilişkisi, fay boyunca Kuvaterner dönemden bugüne oluşmuş 
herhangi bir depremle ilişkisi olan hareketlerin özelliği, atım miktarı ve tarihi ile 
fayın bütün kolları ve fay zonunun genişliği belirlenir.

4. Güvenilir kanıtlar santral güvenliğini etkileyebilecek yetkin bir fayı işaret 
ediyor ise, bu sahada santral inşasının fizibilitesi ve güvenli işletimi yeniden değer-
lendirilerek gerekirse alternatif saha araştırılır.

Yukarıda sunulan örnekler plan kademeleri, jeolojik- jeoteknik etüt raporları 
ve fay araştırmaları ile doğrudan ilişkili temel düzenlemelerdir. Geçerli mevzu-
ata göre herhangi bir planlama ve/veya proje çalışması için “imar planına esas 
jeolojik jeoteknik etüt raporunun hazırlanması” zorunluluğu getirilmiş ise bu 
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hükmün, sahanın özgün jeolojik koşullarına göre gerekirse “yüzey faylanması” 
araştırmasının yapılmasını da kapsadığı anlamına geleceği unutulmamalıdır. 
Bu anlamda Endüstri Bölgeleri Yönetmeliği, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uy-
gulama Yönetmeliği gibi “imar planına esas jeolojik jeoteknik etüt raporunun 
hazırlanmasına” yönelik ibareler içeren yönetmelikler de konu ile ilgili “dolaylı 
düzenlemelerdir”.  

1999 depremleri sonrasında mevcut planlama sistemine jeolojik-jeoteknik 
etüt raporu kullanımı eklenerek bir anlayış değişikliğine gidilmişse de, geçen 
süreçte uygulamada sorunlar yaşanmış ve bunların bir kısmına hala çözüm 
bulunamamıştır. Sorunların devam ettiği bir konu da fay araştırmalarıdır. Fay 
araştırmalarında gerek araştırmaların kimler tarafından ve hangi standartlara 
göre yapılacağı, raporlaması vb. teknik esasları, gerekse araştırma sonuçlarının 
planlara aktarılması hususlarında uygulamada sorunlar yaşanmaktadır.

Bu sorunlar plana esas olarak hazırlanan jeolojik-jeoteknik ve mikrobölge-
leme etüt raporlarının niteliğini olumsuz etkilemekle kalmamakta kimi zaman 
aynı fay zonu üzerinde farklı yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılması-
na ve dolayısıyla raporların güvenirliliği konusunda tereddütlerin oluşmasına 
neden olmaktadır. 
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5. BÖLÜM

5. PLANLAMA VE YAPILAŞMA AÇISINDAN YÜZEY FAYLANMASI 

TEHLİKE KUŞAĞI VE SAKINIM BANDI

Temel amacı afet zararlarının azaltılması olan bu çalışmada yüzey kırığı oluş-
turan/oluşturabilecek diri fayların sahip oldukları deformasyon zonları (Yüzey 
Faylanması Tehlike Kuşağı) ve bu kuşağın etrafında alınan sakınım bandı 4. Bö-
lümde anlatılan mevzuat dahilinde planlamaya esas kuralları aşağıda tanımlan-
mıştır.

Yüzey faylanması tehlike kuşağı ve sakınım bandı olarak belirlenen bu 
alanların yerleşime uygunluk açısından “Uygun Olmayan Alan” olarak de-
ğerlendirilmesi (Şekil 7), bu alanlarda hiçbir şekilde bina ve bina türü yapılar, 
enerji tesisleri, sanayi tesisleri vb. açısından planlamaya gidilmemelidir. Bu 
alanlar toplumun faydasına açık park ve gezinti alanları (rekreasyon alanları), 
günübirlik tesis, pazar yeri, otoparklar olarak değerlendirilmesi önerilir. Ancak, 
hiçbir şekilde tehlikeli madde içeren depolama alanı olarak yapı yapılamaz.

Şekil 7: Şekilde yüzey faylanması tehlike kuşağı (sarı renkli alan) ve bu kuşağın 
etrafında çizilen sakınım bandı (yeşil renkli alan) “uygun olmayan alan” olarak 
tanımlanmıştır. 
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Yapının inşa edileceği alanın mesafesi yüzey faylanması tehlike kuşağının 
karakteristik özelliklerine göre sakınım bantları kısmında açıklanmıştı. Yapının 
oturacağı zeminin jeolojik, jeoteknik özellikleri detaylıca belirlendikten sonra 
elde edilen yerel zemin etki katsayıları ile karakteristik özellikleri saptanmış 
diri fayların ve yüzey faylanması tehlike kuşağının oluşturacağı maksimum 
deprem büyüklüğü ve beklenen tasarım spektral ivme katsayılarına göre inşaat 
mühendisleri jeoloji mühendisleri ile koordineli şekilde yapıya özel tasarımlar 
ortaya koymalıdır. 
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EKLER

EK-1: TANIMLAMALAR

“Planlama ve Yapılaşma Açısından Yüzey Faylanması Tehlikesinin Değerlen-
dirilmesi” kapsamında yapılacak mesleki çalışmalarda aşağıda konu itibariyle 
bölümlere ayrılarak verilmiş olan tanımlamalar kabul görmüştür.

Afet Konusunda;

Afet; Toplumun tamamı veya belli kesimleri için fiziksel, ekonomik ve sosyal ka-
yıplar doğuran, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durduran veya kesintiye uğratan, 
etkilenen toplumun başa çıkma kapasitesinin yeterli olmadığı doğa, teknoloji veya insan 
kaynaklı olay. Afet, bir olayın kendisi değil doğurduğu sonuçtur.

Afet Etüt Raporu; Afet etütleri sonucuna göre gerektiğinde alınabilecek önlemleri, 
afete maruz bölge sınırlarını, afetzede listelerini içeren teknik rapor ve ekleri.

Afet Tehlike Haritası; Deprem, sel, çığ, heyelan, kuraklık, tıbbi jeolojik faktörler, 
tehlikeli maddeler, sanayi tesislerinden kaynaklanan tehlikeler gibi farklı türdeki doğa, 
insan ve teknoloji kaynaklı olayların oluşum sıklığının ve hızının, etki süresi ve dö-
nemlerinin, etki alanlarının, yaygınlık ve şiddet derecelerinin olabilirliğini ortaya koyan 
belirli ölçütlere göre hazırlanmış harita.

Bina; Kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve insanların içine girebilecekleri ve 
insanların oturma, çalışma, eğlenme ve dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan, 
hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılardır.

Deprem; Yer kabuğunun ani olarak kırılması ve enerji boşalımı sonucunda meydana 
gelen sismik dalgalanmalar ile bu dalgaların oluşturduğu sarsıntı ve deformasyonlar. 

Deprem Büyüklüğü (Magnitüd); Depremlerin aletsel büyüklüklerini ve yarattık-
ları sarsıntı oranını belirleyen ve sınıflara ayıran ölçüm birimleri. Sismik dalgaların 
genliğinden veya deprem sırasında kırılan fayın büyüklüğünden hesaplanan deprem sı-
rasında ortaya çıkan yamulma enerjisini gösteren bir ölçek.

Deprem Tehlikesi; Hasar ve can kaybı yaratabilecek büyüklükte bir depremden kay-
naklanan yer hareketinin belirli bir yerde ve belirli bir zaman aralığında oluşma ihtimali.
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Doğa Kaynaklı Afet; Deprem, sel, heyelan, çığ, kuraklık, fırtına, dolu, hortum, 
göktaşı düşmesi vb. gibi oluşumu engellenemeyen jeolojik, meteorolojik, biyolojik ya da 
dünya dışından kaynaklanan tehlikelerin neden olduğu doğa olaylarının sonuçları.

Risk; Bir olayın belirli koşul ve ortamlarda doğurabileceği can, mal, ekonomik ve 
çevresel vb. değerlerin kaybının gerçekleşme olasılığı.

Risk Haritası; Tehlikelere maruz alt ve üst yapılar, yerleşim yerleri, nüfus yoğun-
luğu, iş ve hizmet sürekliliği, fiziksel, ekonomik ve sosyal kayıplar, doğal kaynaklar gibi 
unsurlara ait olası kayıpların gösterildiği harita.

Sakınım Bandı; Yüzey faylanması tehlikesi yaratabileceği belirlenen fay kuşağının 
her iki tarafında, fayın belirlenmesi ve haritalanmasındaki hata payını azaltmak, tahmini 
yüzey faylanmasının mühendislik yapılarında oluşturacağı riskleri azaltabilmek 
için oluşturulan korunma bandı.

Uygun Olmayan Alan; Doğa kaynaklı afet tehlikeleri ve jeoteknik problemler nede-
niyle teknik ve ekonomik olarak önlem alınması mümkün olmayan alan, yerleşime uygun 
olmayan alan. Bu alanlarda planlamaya ve yapılaşmaya izin verilmez.

Yapı; Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşa-
atı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir.

Zemin sıvılaşması; Deprem sırasında kum, kil gibi gevşek malzemeden oluşan 
suya doygun zeminlerde boşluk suyu basıncının artması sonucu zeminin taşıma özelli-
ğini yitirmesi.

Fay Konusunda;

Aktif Tektonik; Yakın geçmişte başlayıp günümüzde süren ve yerkabuğunda defor-
masyona neden olan tektonik süreçler. Jeoloji biliminin günümüzde varlığını sürdüren 
ve yeryuvarının şekillenmesinde etkili olan jeolojik olayları,  yapıları ve bunları oluştu-
ran kuvvet ve hareketleri inceleyen bir dalı.

Atım; Fay boyunca hareket eden blokların birbirlerine göre yer değiştirme miktarı.

Doğrultu Atımlı Fay; Fay bloklarının fay düzleminin doğrultusu boyunca hareket 
ettiği fay türü.

Diri Fay; Holosen (11.000 yıl) veya Pleyistosen (2.588.000 yıl) süresince yüzey fay-
lanması oluşturmuş, gelecekte de yüzey faylanması oluşturma potansiyeline sahip olan fay.

Eğim Atımlı Fay; Fay bloklarının fay düzleminin eğim yönü boyunca  hareket ettiği 
fay türü..
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Fay; Tektonik hareketler sonucu yer kabuğunu oluşturan kayaların kırılarak birbiri-
ne göre gözle görülebilir ölçekte (metrik ya da daha büyük ölçekte) hareket ettiği kırık ve 
hareket düzlemi.

Fay Bloku; Fayın her iki tarafında bulunan ve fay tarafından kesilen kayaç ve zemin 
kütlelerinin her birine verilen ad.

Hendek; Diri fay veya yüzey kırığı ile ilgili arazi verisi elde etmek amacıyla fay (veya 
fay zonu) üzerinde açılan araştırma amaçlı kazı.

Holosen; Pleyistosen’de yaşanan son buzul çağının kapanmasıyla başlayan Jeolojik 
zaman dilimi. Yaklaşık 11 bin yıl öncesinden günümüze kadar süren dönem.

Net Atım; Fay boyunca hareket eden blokların hareket yönü boyunca birbirlerine 
göre kat ettikleri net mesafe.

Normal Fay; Fay düzleminin eğimli olduğu durumda, fay düzlemi üzerindeki blo-
kun (tavan bloku), fay düzlemi altındaki bloka (taban bloku) göre aşağıya doğru hareket 
ettiği eğim atımlı fay türü.

Paleosismoloji; Tarihsel ve aletsel dönemlerde meydana gelen depremlere ait para-
metreleri (depremin yeri ve zamanı, büyüklüğü, atım miktarı vb.)  elde etmek amacıyla 
araştırma ve inceleme yapan jeoloji biliminin bir kolu.

Segment; Bir fayın, birbirinden farklı depremlerde kırılabilecek şekilde geometrik sü-
reksizliklerle birbirinden ayrıldığı kabul edilen ya da yapısal düzensizliklerle (bükülme, 
kollara ayrılma, sağa-sola sıçrama) sınırlanan parçalarından her birine verilen ad. Kendi 
başına yüzey kırığı oluşturabilecek büyüklükte deprem üretme potansiyeli olan fay par-
çası. 

Taban Bloku; Fay düzleminin eğimli olduğu durumlarda, düzlemin altında olan 
blok.

Tavan Bloku; Fay düzleminin eğimli olduğu durumlarda, düzlemin üstünde yer 
alan blok (detay bkz. Ek-1).

Tektonik; Yeryuvarının en dışını oluşturan katı litosfer parçalarının levha hareket-
lerini, bu hareketlere bağlı olarak oluşan olayları (deprem, volkanizma) ve olaylar sonu-
cunda oluşan büyük ölçekli yapıları araştıran jeoloji biliminin bir kolu.

Ters Fay; Tavan bloku taban blokuna nazaran yukarı doğru hareket etmiş olan eğim-
li bir fay türü

Yüzey Faylanması; Bir fay boyunca meydana gelen hareketin yer yüzeyinde mey-
dana getirdiği kırık, yer değiştirme, kayma, sıkışma, çökme gibi deformasyonlar.
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Yüzey Faylanması Tehlike Kuşağı; Yüzey faylanması oluşturan ya da oluşturması 
olası bir fay boyunca meydana gelen ya da gelmesi olası deformasyonların etkili olabileceği 
kuşak. 

Planlama ve İmar Konusunda;

Çevre Düzeni Planı: Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji kararları-
na uygun olarak orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi verilerin göste-
rildiği, kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım, turizm, ulaşım, enerji 
gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım kararlarını belirleyen, yerleşme ve sektörler 
arasında ilişkiler ile koruma-kullanma dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 
ölçekteki haritalar üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza veya il 
düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir bütün olarak yapılan planlar.

Mekânsal Strateji Planı: Ülke kalkınma politikaları ve bölgesel gelişme stratejileri-
ni mekânsal düzeyde ilişkilendiren, bölge planlarının ekonomik ve sosyal potansiyel, he-
def ve stratejileri ile ulaşım ilişkileri ve fiziksel eşiklerini de dikkate alarak değerlendiren, 
yer altı ve yer üstü kaynakların ekonomiye kazandırılmasına, doğal, tarihi ve kültürel de-
ğerlerin korunmasına ve geliştirilmesine, yerleşmeler, ulaşım sistemi ile kentsel, sosyal 
ve teknik altyapının yönlendirilmesine dair mekânsal stratejileri belirleyen, sektörlere 
ilişkin mekânsal politika ve stratejiler arasında ilişkiyi kuran, 1/250.000, 1/500.000 veya 
daha üst ölçek haritalar üzerinde şematik ve grafik dil kullanılarak hazırlanan, ülke bü-
tününde ve gerekli görülen bölgelerde yapılabilen, sektörel ve tematik paftalar ve raporu 
ile bütün olan planlar.

Nazım İmar Planı: Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve kararla-
rına uygun olarak, arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge tiplerini, 
bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının 
gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, 
ulaşım sistemlerini göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak 
üzere, varsa kadastro durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte, büyükşehir belediyelerin-
de 1/5000 ile 1/25.000 arasındaki her ölçekte, onaylı hâlihazır haritalar üzerine, plan 
notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planlar.

Uygulama İmar Planı: Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin 
koşulları ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım amacı ve ihtiyacı, eri-
şilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi dikkate alınarak; yapılaşmaya ilişkin yapı 
adaları, kullanımları, yapı nizamı, bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat 
sayısı veya emsal, yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı, ada 
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ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri, parkları, meydanları, kent-
sel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, gerektiğinde; parsel büyüklükleri, parsel cephesi 
ve derinliği, arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi, bağımsız bölüm 
sayısı gibi yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları, uygulama için gerekli imar uy-
gulama programlarına esas olacak uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile 
gösteren ve varsa kadastro durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı hâlihazır ha-
ritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün olarak hazırlanan planlar.
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