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YER HAREKETLERİ



DEPREM NEDENİYLE OLAN YER 
DEFORMASYONLARI

Faylanma
Sıvılaşma
Kütle hareketleri (heyelan, kaya düşmesi, vb.)
Zemin hareketleri (yerleşeme, yükselme, kabarma, çökme, yer 

değiştirme, vb.)



ASYA YAKASINDA FAY SİSTEMLERİ



ASYA YAKASINDA SIVILAŞMA



ASYA YAKASINDA KÜTLE HAREKETLERİ



ASYA YAKASINDA ZEMİN YERLEŞMESİ



AVRUPA YAKASINDA FAY SİSTEMLERİ



AVRUPA YAKASINDA SIVILAŞMA



AVRUPA YAKASINDA KÜTLE HAREKETLERİ



AVRUPA YAKASINDA ZEMİN YERLEŞMESİ



HASAR



İSKİ SİSTEMLERİ İÇİN RİSKLİ ALANLAR



DEPREM VE İSKİ SİSTEMLERİ

Sistemin büyük bir kısmı 8-9 şiddetinde 
etkileniyor
İSKİ’nin tüm sistemleri ve barajlar (Elmalı, 
Ömerli, Alibeyköy ve Büyükçekmece) her iki 
yakada ve özellikle sahile yakın bölgelerde büyük 
bir olasılıkla en az bu şiddete maruz kalacaklardır.



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

a) Binalar: 
 Kalite ve temel sistemine göre 
 çatlama,
 Kısmi veya tüm çökmeye uğrayabilirler

b) Su Depoları: 
 Duvarlarında çatlama,
 Boru girişlerinde hasar, 
 Kısmi veya toplam yıkıntı görülebilir.



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

c)    Boru Sistemleri: 
Zemindeki deformasyonlar nedeniyle gömülü 

borularda hasar oluşur. Görece çürük zeminlerde 
hasar fazladır. 
Esnek borularda (PVC, çelik, vb.) hasar rijit olanlara 

göre (beton, demir, asbest çimento, vb) daha azdır. 
Sıvılaşmaya müsait zeminlerde borular çoğunlukla 

tahrip edilir. 



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

Sığ gömülmüş geniş borular daha küçük borulara göre 
daha fazla hasara uğrar. Yıkılan binalara yakın olan 
boruların tahrip olma olasılığı daha fazladır. 
 İçme ve kanalizasyon sularının karışma riski vardır. 

d) Su Kuyuları:
Su kuyularının debisinde değişimler görülebilir.
Kuyular tamamen tahrip olabilir.
Pompa mekanizmalarına tahribat görülebilir.



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

e)Tünel ve Galeriler:
Duvar ve pompa sistemlerinde çatlak ve yıkılma gibi hasar 

oluşur
Kısmi veya tam yıkım olabilir

f) Su Kaynaklarında Kirlilik (kontaminasyon): 
 Depremde özellikle yüzeyden önemli miktarda atığın 

çeşitli yollarla  içme suyuna karışma olasılığı fazladır.
g) Elektrik Kesilmesi
Depremde olabilecek elektrik kesilmeleri İSKİ’yi büyük 

ölçüde etkileyecektir. 



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

h) Barajlar
Sismik aktivite rezervuarlar içerisinde büyük dalgalar 

oluşturarak baraj duvarlarından su aşımına neden 
olabilirler
Barajın memba tarafında olabilecek büyük heyelanlar ve 

kaymalar da dalga hareketi oluştururlar
Baraj aksının yıkılması sonucu sel baskını olabilir
Kaya dolgu barajlar beton barajlara göre daha elastik ve 

depreme daha dayanıklıdırlar



MUHTEMEL SİSTEM HASARLARI

h) Barajlar:
Toprak dolgu barajlarda deprem daha çok barajın 

temeline zarar verir, çekirdek kısmını çatlatabilir, 
heyelan yapabilir, sızma olur. Sistemde büyük dalga 
oluşursa taşkın ve duvar yıkılması yaratabilir.
Beton barajlar depremde çatlayabilir, temeli hasar 

alabilir. Bu barajlarda da su aşımı veya baraj duvarı  
tahribatı görülebilir. 



DÜNYADAN ÖRNEKLER
19 Eylül 1985 Mexico City Depremi 

(8.1, 8MMI)
 72 km boru sistemi (5-303 cm çap)
 Boruların büyük bir kısmı hasar gördü
 Hasarlar özellikle rijit eklem yerlerinde(T-

bağlantı, çapraz bağlantı), vanalarda ve 
yapılara bağlantı yerlerinde görüldü
 Büyük çaplı borular ince olanlarından 

daha fazla hasara uğradı
 Gömülü borular yüzeydeki borulardan 

daha fazla tahrip oldu

• 10 Eylül 1986 San Salvador/El Salvador 
Depremi
(5,4)

 Sistem uzunluğu yaklaşık 400 km
 80 km uzunluğunda hat zarar gördü
 İçme suyunda 2400 kırık gerçekleşti
 65 km kanalizasyon sistemi hasar aldı
 Hasarlar çoğunlukla rijit borularda ve 

özellikle eklem yerlerinde oluştu
 Hasara genellikle sistem boyunca 

görülen farklı zemin oturmaları neden 
oldu



SİSMİK PROGRAM



SU SİSTEMLERİ SİSMİK PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI;
 Deprem sonrasında tüm şebekelere kabul edilebilir ölçüde su 

sağlamaya devam edebilmek
• Deprem sonrası için yeraltı ve yerüstü yedek depo, boru sistemi 

ve tesisleri kurmak
• Depo ve rezervuarların izolasyonunu yaparak su sızmalarını 

engellemek
• Su temin kaynaklarını gözden geçirerek deprem güvenliklerini 

araştırmak gerekli iyileştirmeleri yapmak



SU SİSTEMLERİ SİSMİK PROGRAMI 
• Mobil ve geçici su sağlama olanaklarını araştırmak ve 

planlamak
• İtfaiye, hastane ve diğer acil durum kurum ve 

kuruluşları ile stratejik ilişki ve koordinasyon sağlamak 
 Depremin su sistemlerine vermesi mümkün zararları 

azaltmak
• Barajlar, rezervuarlar, depolar, arıtma istasyonları, 

pompa istasyonları, bakım/onarım binaları, ofis 
binaları, boru hatları, vb. gözden geçirilmeli ve deprem 
güvenli hale getirmek için gereken yapılmalıdır. 



SU SİSTEMLERİ SİSMİK PROGRAMI 
• Boru hatları sistemin en zayıf halkalarıdır. Eski, dökme 

demir ve esnekliği olmayan borular değiştirilmeli, 
bunların yerine deprem ve korrozyon dayanımlı, esnek 
eklemli  borular konulmalıdır. 

Etkin acil müdahale ekip ve ekipmanları oluşturmak
• Yeterli sayıda eğitimli tamir ve bakım ekibi yetiştirmek
• Kentin acil durum departmanlarıyla koordinasyon 

sağlamak
• Hasar tahmin ekibi kurmak
• Komşu kentlerin su ve kanalizasyon kurumlarıyla 

planlama ve işbirliği yapmak



SU SİSTEMLERİ SİSMİK PROGRAMI 
Afet ile mücadele kabiliyet ve kapasitesini artırmak ve 

sürekli kılmak
• Depremin su sistemlerine verebileceği hasarlar 

konusunda bilgilenmek
• Dünyada deprem bölgelerinde yer alan diğer su işleri 

kurumlarının deneyimlerinden haberdar olmak ve 
yararlanmak

• Deprem ve su sistemlerine olan etkisi konusunda 
idareci, mühendis, operatör ve saha elemanlarını 
eğitmek
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