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ÇALIŞMANIN AMACI  

Konya ilinin imarına esas olarak kullanılacak bir jeolojik ve jeoteknik etüdü 
yapılmamıştı. 1999 Gölcük ve Bolu depremleriyle, Ilgın-Akşehir-Çay depremleri ve Zümrüt 
Apartmanının çökme hadisesinden sonra toplum zemin ve deprem konusunda hassas bir hale 
geldi. Bu ihtiyaca binaen imara esas jeolojik ve jeoteknik etüt yaptırılması ihtiyacı hissedildi. 
2004 yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından, tarafıma gerekli teknik 
çalışmalar ve laboratuar kurulması için görev verildi. Çalışma alanı, Konya ovasının batı ve 
orta kesimlerinde yer almaktadır. 1800  km2’ lik alanda ayrıntılı jeolojik çalışma yapıldı. 
Çalışma Konya Büyükşehir Belediyesi Đmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütüldü. “Konya Đli, Nazım Đmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik  Etüt” çalışması 
kapsamında  Konya Đli Merkez Đlçeleri (Selçuklu - Karatay - Meram ) Belediye sınırları 
içindeki alanların imar planına girdi oluşturacak jeolojik ve jeoteknik çalışmaları 
tamamlanmıştır. Elde edilen tüm veriler birlikte değerlendirilerek nazım imar planı ölçeğinde 
bu alanlarda yerleşime uygunluk değerlendirmeleri yapılmıştır.  Jeoteknik çalışma 139 adet 
hali hazır paftadan oluşmaktadır. Jeoteknik proje alanı, Konya Đli Merkez Đlçeleri (Selçuklu - 
Karatay - Meram ) Belediye sınırları kapsayacak şekilde yaklaşık 85,350 Hektar’lık ( 853 
km2) bir alanı kapsamaktadır.  

Çalışma alanının tamamının proje kapsamında hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 ölçekli 
jeoloji, eğim, yapı, hidrojeoloji, mühendislik jeolojisi, arazi kullanım, jeofizik, SPT-N 
haritaları hazırlanmıştır. Çalışmada haritalamadan başka, zemin sondajları, yerinde deneyler, 
zemin laboratuar deneyleri ile zeminlerin parametreleri tespit edilmiştir. Jeofizik çalışmalar 
kapsamında elde edilen veriler kullanılarak proje alanının, Vp Hız Haritası, Vs Hız Haritası, 
Zemin Hakim Titreşim Periyodu Haritası ve Zemin Büyütme Haritaları hazırlanmıştır.  
Sondaj çalışmaları için 1/5000 ölçekli hali hazır pafta başına yoğun kullanım alanlarında 5 
sondaj, bahçeli evler türü az yoğun yerleşim alanlarında 3 sondaj ve yerleşim dışı alanlarda 
ise pafta başına 1 sondaj yapılmıştır. Sondaj derinlikleri genelde 15 m’ dir. Bazı noktalarda 
daha derine inilmiştir. Kaya alanlarda ise kaya içinde 3 m ilerlendikten sonra sondaj 
sonuçlandırılmıştır. Hazırlanan eğim haritaları, 

    0-3 derece(%0-5),  

    3-6 derece(%5-10),  

    6-12 derece(%10-20),  
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    12-17 derece(20-30),    

    17-35 derece ( %30-70),  

    35’den büyük(%70-100) olmak üzere 6 kategoride hazırlanmıştır.  

 

JEOLOJĐK   DURUM 

1. Bozdağ Kireçtaşı (Db)  

2. Halıcı Formasyonu (Ch) 

 2.1.Halıcı Formasyonu Kırıntılı Üyesi (Ch) 

 2.2.Halıcı Formasyonu Kireçtaşı Üyesi (Chk)  

3. Ardıçlı Formasyonu (Tra)  

 3.1. Ardıçlı Formasyonu Morbeltepe Üyesi (TRam) 

 3.2. Ardıçlı Formasyonu Seyrantepe Üyesi (TRas)  

4. Loras Formasyonu (Trjl) 

 4.1. Loras Formasyonu Dolomit Üyesi (TRjld)  

 4.2. Loras Formasyonu Kireçtaşı Üyesi (TRjlk)  

5. Midostepe Formasyonu (Km) 

6. Çayırbağı Ofiyoliti  (Kçs) 

7. Silis Şapka (Kçş) 

8. Dilekçi Formasyonu (Td)  

 8.1. Dilekçi Formasyonu Taban Konglomerası (Tdkg)  

 8.2. Dilekçi Formasyonu Kil Üyesi (Tdk)  

 8.3. Dilekçi Formasyonu Marn-Kumtaşı Üyesi  (Tdm) 

 8.4. Dilekçi Formasyonu Ulumuhsine Kireçtaşı Üyesi (Tdu)  

 8.5. Dilekçi Formasyonu Trakit Üyesi (Tdtr) 

 8.6. Dilekçi Formasyonu Andezit Üyesi (Tdα ) 

 8.7. Dilekçi Formasyonu Tüf/Tüfit Üyesi (Tdτ )  



153 
 

I. Konya Kent Sempozyumu 

 8.8. Dilekçi Formasyonu Opal Üyesi ( Tdo ) 

 8.9. Dilekçi Formasyonu Aglomera Üyesi ( Tda ) 

9. Kuvaterner Yaşlı Konya Gölü Ve Kara Oluşumlu Çökeller  

 9.1. Göl Ortası Çökelleri (Qg) 

 9.2. Göl Kenarı Kum Barları (Qk) 

 9.3. Göl Kenarı Çökelleri (Qgk) 

 9.4. Yamaç Molozları (Qym) 

 9.5. Alüvyon Yelpazeleri (Qyz) 

 9.6. Alüvyon Taraçalar (Qtr) 

 9.7. Akarsu Alüvyonları (Qal) 

 

Bindirme, Fay Ve Eklemler 

Kuvaterner esnasında temel birimleri ile Konya göl çökelleri arasında oluşan faya 
Konya Fayı adı verilmiştir. Muhtemelen Kuvaterner başında ova kısmının çökmesiyle 
oluşmuştur. Konya fayı bir gravite fayı olup şiddetli deprem üretmesi mümkün 
görülmemektedir.  

Đncelenen alanlarda, zemin kıvam ve sıkılığını belirleyebilmek, zeminin jeoteknik 
parametrelerini belirlemek ve yeterli sayıda numune alarak zemin sınıflamalarını yapabilmek 
amacıyla yaklaşık her 1,5 m.de, Standart Penetrasyon Testleri yapılmıştır. 

     SPT-N haritaları incelendiğinde inceleme alanının doğusunda zemin sıkılığı, 
alanın batısına oranla daha gevşektir. Özellikle Göl Ortası birimleri ile temsil edilen doğu 
bölümlerde hakim SPT-N değerleri 5-15 arasındadır. Genel olarak killi-siltli birimlerle ile 
temsil edilen bu alanlarda orta katı-katı özellik hakimdir.  

 

JEOFĐZĐK ÇALIŞMALAR 

Çalışma sahasında 706 Sismik Araştırma Hattı üzerinde çalışılmış olup elde edilen 
sonuçlar her bir profil için ayrı ayrı hesaplanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda proje 
alanının Vs ve Vp hız değişim haritaları ile mikrotromer çalışmaları yapılmıştır. 

Mikrotromer çalışmaları sonucunda ulaşılan sonuçlar şöyle özetlenebilir.  

Zon-1(0,0-0,25 sn): Bu gruptaki birimler dayanımı çok yüksek temel özelliğinde 
olup hafriyatı oldukça zordur. Kentsel planlamalarda, dayanım ,  dinamik ve elastik 
parametreler yönünden en az sorunlu alanlardır.  
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Zon-2(0,25-0,45 sn): Proje alanında, genel olarak çok katı-sert, sıkı-çok sıkı özellikte 
alüvyonel birimler Zon-2 ile temsil edilmektedir. Konya şehir merkezi ve kuzeyi, Selçuklu 
civarı genel olarak bu özellikleri sergiler. Jeofizik  parametreler açısından, az problemli 
alanlar olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır.  Planlamada bu hususlar dikkate 
alınmalıdır.  

Zon-3(0,45-0,70 sn): Tamamına yakını Göl Ortası sedimanların yayılım gösterdiği 
alanlarda ortaya çıkan bu zon, tüm zemin parametreleri açısından dikkat edilmesi gerek 
bölümdür. Genel olarak şehir merkezinin doğusu bu bu zon içerisinde kalmakla beraber,   
Meram sınırlarındaki Selbasan deresinin her iki yakası,  Karatay Đlçesinin özellikle 
güneydoğusu, Selçuklu Đlçesinin doğusunda askeri atış alanı ve Akyay Göl mevkii ve çevresi,  
Selçuklu ilçesinin güney bölümlerinde  Hocacihan ve Akşemşettin Mah. bir bölümü, bu zon 
içerisnde kalmaktadır.   Proje alanında yapılan diğer araştırma sonuçları incelendiğinde, Zon-
3 bölgesinin jeoteknik parametrelerininde düşük olduğu gözlenmektedir. Planlamada bu 
alanların, birinci öncelikli alanlar olarak kullanılmaması önerilir. Zorunlu durumlarda bu 
alanlarda düşük yoğunluklu  yapılaşma, özel tasarım koşullarıyla uygulanabilir.  Bu zon 
inceleme alanı ve civarında oluşabilecek depremlerde, deprem etkisini arttırarak hissettireceği 
göz önünde bulundurulmalıdır.  

 

ZEMĐN VE KAYA TÜRLERĐNĐN JEOTEKNĐK DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

ZEMĐNLER  

 1.1. Đnce Taneli Zeminler  

 Göl Ortası Çökelleri : 

 Konya yerleşim alanının genel olarak doğu kesimleri Göl Ortası Çökelleri ile 
temsil edilmektedir. Sarı, kahverengi, gri renklerde olup ince kum ve silt ihtiva eden 
birimlerdir. Konya ili Karatay ilçesi ve Selçuklu ilçesinin doğu kesimleri göl ortası birimleri 
üzerinde gelişmiştir.  

 Proje kapsamında yaklaşık 151 adet sondaj kuyusu Göl Ortası Çökelleri 
içerisinde açılmıştır. Bu birimlerden alınan yaklaşık 1824  adet zemin örneği incelenmiştir.  
Bu örnekler üzerinde yapılan indeks ve tanımlama deney sonuçları,  veri tabanı hazırlanarak 
değerlendirilmiştir. Bu birimlerden alınan örnekler üzerinde yapılan laboratuar deneylerinde 
hakim zemin grubunun CL, CH, ML ve MH olduğu anlaşılmaktadır. 

 1.2. Kaba Taneli Zeminler 

 Göl Kenarı Kum Barları  

 Konya gölü kenarından 5–7 km kadar mesafede göl içine doğru, 750–1500 m 
görünen mostra genişliği bulunan kum barları uzanmaktadır. Adı gecen kum barları Sarıcalar, 
Pınarbaşı, Kayacık, Hava üssü doğu kenarları boyunca Konya il merkezine doğru uzanır. 
Aynı şekilde güneyde Kaşınhanı civarındada benzeri kumlar vardır. Genelde siltli kum-silt 
şeklinde görünen bu birim içerisinde proje kapsamında 20 adet sondaj kuyusu Göl Kenarı 
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Kum Barları Çökelleri içerisinde açılmıştır. Bu birimlerden alınan yaklaşık 238  adet zemin 
örneği incelenmiştir.  

Göl Kenarı Çökelleri  

Selçuklu ve Meram ilçelerinin büyük bir bölümü bu birim üzerinde yer alır. Göl 
ortası çökelleri ve kum barlarına göre zemin dayanım parametreleri daha yüksektir. Yatay 
veya yataya yakın eğimlidir. Eğim yönü göl ortasına doğrudur. Kil-kum-çakıl karışık olduğu 
için porozite ve permeabilitesi düşüktür. Genelde siltli kum-silt şeklinde görünen bu birim 
içerisinde proje kapsamında 36 adet sondaj kuyusu Göl Kenarı Çökelleri içerisinde açılmıştır. 
Bu birimlerden alınan yaklaşık 379 adet zemin örneği incelenmiştir.  

Alüvyon Yelpazesi (Qyz) ve Yamaç Molozları (Qym) 

Genelde siltli kum-silt ve kil şeklinde görünen bu birim içerisinde proje kapsamında 
132 adet sondaj kuyusu Alüvyon Yelpazesi birimleri içerisinde açılmıştır. Bu birimlerden 
alınan yaklaşık 1309 adet zemin örneği incelenmiştir.  

KAYALAR 

Çalışma alanında Çayırbağı Ofiyoliti ve silis şapka, Kretase çörtlü kireçtaşları ve 
dolomitleri, Orta Triyas- Jura kireçtaşı ve dolomitleri ile Karbonifer yaşlı kireçtaşı ve 
kırıntılılar kaya gruplandırmasına girmektedir. Proje alanında kaya birimler ile temsil edilen 
alanlarda önceki çalışmalar ışığında, genel anlamda jeoteknik parametreler açısından(taşıma 
gücü, oturma, şişme v.b) sorun yaşanmayacağı anlaşılmaktadır. Kaya birimler ile temsil 
edilen alanlarda yüksek eğimin gözlendiği alanlarda (eğim>%30), yapılaşma koşulları ve alt 
yapı güçlükleri ve kazı sırasında yüksek eğim gözlenen alanlarda yamaç stabilitesinin 
bozulma riskleri göz önünde bulundurularak yerleşim değerlendirmeleri yapılmıştır.  

AFET DURUMU 

Proje alanında afete maruz veya nakil kararı alınmış 3 adet rapor tespit edilmiştir. Bu 
raporlar ve inceleme alanındaki konumları aşağıda özetlenmiştir. 

 

Afet Đşleri 
Genel Md. 
Dosya  
No 

 Đlçe /  
 Köy 

 Mevkii /  
 Mah. 

Etüt Tarihi 
Afet  
Türü 

Sonuç 
 Afet Maruz  
 Bölge Kararı 

 3340 
 Meram 
 Dereköy 

 Kirlik  04.11.1966  Heyelan  16 bina nakil - 

 3340 
 Meram 
 Dereköy 

 Aşıklar Mah.  20.09.1979  Heyelan  2 bina için onarım 
 Genel Hayata 
 Etkisiz 

 5621 
 Merkez 
 Sille 

 Çay Mah.  28.10.1979  Kaya Düşmesi  12 bina nakil  

 05.06.1980 tarih 
 ve 8/988 
 Sayılı Bakanlar  
 Kurulu  
 Kararı 
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Söz konusu alanların sınırları ekli Yerleşime Uygunluk paftalarına çizilmiştir. Bu 
alanlardan Afete Maruz Bölge kararı alınmış bölgelerde karar hükümleri uygulanmalıdır.   

Đnceleme alanı içerisinde, genel arazi kullanım planlaması yapılırken, Kara Yolu, 
Demiryolu,  v.b yapılara ait mevcut alt ve üst yapı unsurları korunarak, yasal yaklaşma 
sınırları gözetilerek planlama yapılması gerekmektedir. 

 

DEPREM DURUMU 

Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının 1996 yılında yayınladığı Türkiye Deprem 
Bayındırlık ve Đskan Bakanlığının 1996 yılında yayınladığı Türkiye Deprem Bölgelendirme 
Haritasında Konya ili yerleşimi 4. derece deprem bölgesinde bulunmaktadır. T.C. Bayındırlık 
ve Đskan Bakanlığı “Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik”e göre 
Konya’nın beklenilir yer ivmesi değeri 0.10 ≤ A < 0.209 olarak verilmiştir. Yapılaşmalarda 
yönetmelik esaslarına uyulması zorunluluktur. Konya yerleşimini az veya çok etkilemesi 
beklenen faylar aşağıda liselenmiştir. 

 Sultandağı Fayı   

 Tuz Gölü Fayı   

 Ecemiş Fayı   

 Ilgın Fayı   

 Karaömerler Fayı   

 Divanlar Fayı  

 Konya Fayı 

 Konya hükümet meydanı merkez olmak üzere 100 km yarıçap içinde 1901’ deki 
aletsel dönemde magnitüdü 4’ün üzerinde olan 37 deprem meydana gelmiştir. Oluşan en 
büyük deprem magnitüdü 5.8’ dir. Konya yerleşimini ilgilendiren alan hükümet meydanı 
merkez olmak üzere 20 km yarıçaplı alandır. Tedbir olarak 50 km yarıçaplı alanı alacak 
olursak, 1901 den beri magnitüdü 4’ ün üzerinde olan deprem sayısı 15 adettir. Bunlar içinde 
en büyüğünün magnitüdü 4,7’ dir. 1000 yıllık tarihsel kayıt içinde de Konya yerleşimi ve 
yakın civarında yıkıcı hiçbir deprem kaydı yoktur.(Kandilli rasathanesinden alınan bilgiler)  

 

ETÜT ALANININ YERLEŞĐME UYGUNLUK AÇISINDAN 
DEĞERLENDĐRĐLMESĐ 

Çalışma alanının 1/50,000 ve 1/5,000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritaları 
hazırlanmıştır. Kriterler, a) Jeolojik Formasyonlar b) Eğim c) Zemin Parametreleri d) Jeofizik 
Veriler e) Topoğrafik Veriler ve Tehlikeler’ dir. 
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Uygun Alanlar(UA):  

Eğimin genel olarak düşük olduğu(Eğim <%10) sağlam kaya birimleri (Dilekçi 
Formasyonu, Ulumuhsine Kireçtaşı Üyesi) ile temsil edilen alanlar “Yerleşime Uygun 
Alanlar” olarak değerlendirilmiş ve rapor eki paftalarda “UA” simgesiyle gösterilmiştir.  

 

Önlemli Alanlar-1(ÖA-1);  

Proje alanında ekli haritalarda “Qg” simgesiyle gösterilen Göl Ortası Çökelleri 
dayanım ve indeks özellikleri açısından, inceleme alanında gözlenen diğer birimlere oranla 
düşük dayanım ve farklı indeks özellikler sunmaktadır. Bu formasyon içerisinde hakim 
litolojiyi oluşturan killi birimler özellikle şişme potansiyeli analizlerinde orta-yüksek şişme 
potansiyeline sahip zeminlerdir. Ayrıca bu birimler içerisinde yapılan taşıma gücü 
değerlendirmelerinde bölgesel olarak farklılıklar gözlenmekle beraber özellikle ağır yapılar 
için sığ temellerde taşıma gücü ve oturma sorunu gelişmesi muhtemeldir. Farklı indeks ve 
jeoteknik zemin davranışlarının beklendiği bu alanlar Önlemli Alanlar-1 (ÖA-1) olarak 
değerlendirilmiştir. Bu alanlarda şu önlemler alınmalıdır: 

�  Mevcut kullanımıda sanayi yapıları niteliğinde olan bu alanların, düşük ağırlık 
ve yoğunluklu sanayi tesis alanları olarak kullanılması önerilir. 

�  Göl ortası çökellerinini, göl kenarı kum barlarına sınır bölgelerinde kum ihtiva 
eden kesimleri, göl ortası çökellerininin orta ve doğu kesimlerine göre konut amaçlı 
yapılaşma(düşük yoğunluklu ve ağırlıklı)  için daha uygun alanlardır.            

�     Ağır ve önemli yapılar için detay çalışmalarla belirlenecek parametreler göre 
zemin iyileştirme çalışmaları yapılmalıdır. 

Sığ temel derinliğine sahip hafif yapılar ve alt yapı unsurları için şişme potansiyeli 
göz önünde bulundurularak,       

� Bu alanlarda zemin iyileştirme yöntemleri kullanılarak zemin dayanım 
parametreleri arttırılmalıdır. 

� Şişme etkisinin en çok hasar verdiği yapılar yer altı hatlarıdır(su, kanalizasyon 
v.b). Bu hatlar genellikle şişen zeminin farklı şişmesinden dolayı deforme olurlar. Bu riskleri 
azaltmak için imalatta esnek boru malzemeleri kullanılmalıdır (PVC v.b).  

� Bu alanlarda bina yüklerini zemine üniform olarak yayacak, farklı taşıma gücü 
ve oturma risklerini azaltacak radye temel tipinin yapı temeli olarak seçilmesi uygun 
olacaktır.  

� Derin kazılarda(kazı derinliği>2,0m.) sığ yer altı su seviyesi sorunlar 
oluşturacaktır. Kazı çalışmaları öncesinde ve kazı sırasında yalıtım ve drenaj tedbirleri 
alınmalıdır(drenaj kanalları, kum drenleri v.b) 

Önlemli Alanlar-2(ÖA-2);  
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Aşınma ve ayrışma nedeniyle benzer litolojik özellikler sunan Sille civarındaki 
Esertepe ve Kızıltepe mevkiinde Sille deresi ağzının yıkanmış kum ve çakıllarından oluşan 
alüvyon yelpazesi birimleri bu ketegoride değerlendirilmiştir.  Bu alanlar yapı temel 
derinliklerinde farklı taşıma gücü ve farklı oturma(kumlu birimlerde ani oturmalar, killi 
birimlerde zaman bağlı oturmalar etkin) sorunları gelişebilir.  Bu alanlarda aşağıdaki 
önlemlerin ve yaklaşımların planlama sırasında dikkate alınması uygun olacaktır.  

�  Yapılaşma için orta yoğunlukta yapılaşma alanları olarak tercih edilmelidir. 
(Ağır ve stratejik yapılar ile toplu konut alanları olarak öncelikli alanlar olarak 
kullanılmamalıdır).   

�  Bu alanlarda bina yüklerini zemine üniform olarak yayacak, farklı taşıma gücü 
ve oturma risklerini azaltacak radye temel tipinin yapı temeli olarak seçilmesi önerilmektedir.  

�  Bu alanlarda özellikle kısa ve uzun vadede kazı ve şev duraylılığını sağlamak 
için(özellikle Esertepe ve Kızıltepe Mevkiinde), yüzey suyu drenajı sağlanmalı ve 
projelendirilmiş iksa tedbirleri(istinat, kazık v.b) ile şevler desteklenmelidir.  

Önlemli Alanlar-3(ÖA-3);  

Proje alanında, dere yataklarında gözlenen alüvyon birimler Önlemli Alanlar-3  
kategorisinde değerlendirilmiş ve rapor eki paftalarda ÖA-3 simgesi ile gösterilmiştir. Büyük 
vadi yataklarında(Sille, Meram v.b) gözlenen alüvyon birimler üzerinde yer yer yapılaşmalar 
gözlenmektedir. Alüvyon birimler, zemin parametreleri açısından genel olarak problemli 
birimlerdir. Bu birimlerde düşük taşıma gücü, oturma/farklı oturma, kazı stabilite sorunları 
muhtemel zemin sorunlarıdır. Zemin parametreleri açısından alüvyon birimlerde şu önlemler 
alınmalıdır: 

� Çevre ve yüzey suyu drenaj tedbirleri mutlaka alınmalıdır.  

� Genel olarak tutturulmamış malzemeden oluşan alüvyon birimler içerisinde 
kazı şevlerinde kısa ve uzun vadede stabilite sorunları yaşanması muhtemeldir. Bu alanlarda 
her türlü kazı şevi iksa tedbirleri(palplanj, istinat, perde v.b) ile emniyete alınmalıdır. Devlet 
Su Đşlerinin (DSĐ) hüküm ve sorumluluğunda kalan dere yatakları için planlama öncesinde bu 
kurumdan görüş alınması zorunludur. Bu görüş doğrultusunda, planlama yapılmalı, gerekli 
görülmesi durumunda dere ıslah projeleri geliştirilmelidir.  

Önlemli Alanlar-4(ÖA-4); 

Đnceleme alanındaki Dilekçi Formasyonunun Kırıntılı birimlerine ait Geçiş zeminleri 
ile Loras Formasyonuna ait kireçtaşları ve dolomitler Önlemli Alan-4 kategorisinde 
değerlendirilmiş ve rapor eki paftalarda ÖA-4 simgesiyle gösterilmiştir.  

� Kentsel planlama, karayolu, tünel vb. mühendislik yapılarının yer ve güzergah 
seçimi ayrıntılı jeoteknik çalışmalara dayandırılarak, özellikle şev stabilite çalışmaları 
yapılmalı, analiz sonuçlarına göre gerekli yamaç stabilite tedbirleri, kazı iksa tedbirleri(istinat, 
fore kazık, v.b) tedbirler alınmalıdır.   
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� Bu alanlarda özellikle Dilekçi formasyonunun kırıntılı birimlerinde 
(konglomera, tüf, tüfit, kireçtaşı-marn) yamaç stabilitesini arttırmak için 
kademelendirme(teraslama) yapılmalıdır. 

� Çevre ve yüzey suyu drenaj tedbirleri alınarak, yüzey sularınının yamaç 
stabilitesinin bozulmasına neden olan olumsuz etkilerinin önüne geçilmelidir.  

� Yamaç ve kazı şevleri iksa(istinat, kazık, ankraj v.b) tedbirler ile 
desteklenmelidir. 

� Sağlam kaya birimler ile temsil edilen yüksek eğimli alanlarda lokal olarak 
gelişecek  kaya düşmesi risklerine karşı ıslah çalışmaları yapılmalıdır.  

Önlemli Alanlar-5(ÖA-5); 

Bu birimlerde genel olarak eğim düşüktür. (%0-20). Hatıp ve Karacaören Bölgesinde 
basamaklı taraça görünümlü bir morfoloji sunar. Yerlatı su seviyesi derindir(YASS>20 m.). 
yelpaze çökelleri dağ eteği yakınlarında kum boyutundan blok boyutuna kadar kötü 
boylanmış, yarı yuvarlak çakıltaşlarından oluşur. Havza yönüne doğru gidildikçe çakıl boyutu 
azalmakta kum ve silt seviyeleri artmakta, Tömek ve Sarıcalar bölgesinde çamurtaşına 
dönüşen bu birimlerde; 

� Yüzey suyu drenaj önlemlerin alınması, 

� Yapı temellerinin homojen birime oturtulması, 

� Kazı şevlerinin istinat yapıları ile desteklenmesi gerekmektedir.  

Uygun Olmayan Alanlar (UOA):  

Çalışma alanı içinde kalan kum, taş ve maden ocakları ile çöp depolama alanları 
Uygun Olmayan alan olarak değerlendirilmiştir.  

Đnceleme alanının batısında yamaç morfolojisinin egemen olduğu alanlarda, kaya 
birimlerin litolojik özelliklerine bağlı olarak yüksek eğimli alanlar (eğim>%~30) muhtemel 
stabilite sorunu nedeniyle Uygun Olmayan Alan olarak değerlendirilmiştir.Ayrıca kaya 
düşmesi riskinin bulunduğu alanlar Uygun Olmayan Alan olarak değerlendirilmiştir. Bu 
alanlara (Meram dere bölgesindeki peri bacası yapıları, Sille yerleşim alanı çevresi v.b) 
komşu Önlemli Alandaki yerleşim birimlerinin korunması amacıyla, Uygun Olmayan Alanda 
kaya düşmesi risklerini önleyecek ıslah çalışmalarının (teras, istinat, püskürtme beton, tel 
kafes v.b) yapılması gerekir. 

Sözkonusu alanların sınırları ekli Yerleşime Uygunluk paftalarına çizilmiştir. Bu 
alanlardan Afete Maruz Bölge kararı alınmış bölgelerde karar hükümleri uygulanmalıdır.  
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