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“ZEMİNLERDE SU YALITIMINA DİKKAT” 

Eryap CEO’su Emrullah Eruslu: Yaklaşık bir milyon kişinin yaşadığı ve birçok sanayi 

kuruluşunun yer aldığı Eskişehir‘in 2. derece deprem bölgesinde olduğunu 

anımsatarak,“Eskişehir‘de yerleşim alanlarında, zemininin büyük bir bölümü ilk 10 metreye 

kadar kum, silt ve kil karışımlarından oluşur. Yer altı suları binaların temeli açısından 

oldukça risk taşıyan bir durum ortaya koymaktadır. Bu nedenle Eskişehir’in temelde su 

yalıtımına diğer illerden çok daha fazla dikkat etmesi gerekmektedir” uyarısında bulundu.  

Eryap CEO'su Emrullah Eruslu, 6 Kasım Çarşamba günü basın mensuplarıyla düzenlediği 

sohbet yemeğinde Eskişehir’deki zemin yapısı ve yalıtım konularına dikkat çekti. Eruslu şu 

değerlendirmeyi yaptı: “Eskişehir‘de yerleşim alanlarında, zemininin büyük bir bölümü ilk 10 

metreye kadar kum, silt ve kil karışımlarından oluşur. Birkaç mahallede ise zeminin killi kum 

ve çakıldan oluştuğu gözlenmiştir. Bu tür bir zemin oluşumu, bu zemin üzerinde yapılaşma ve 

dolayısıyla deprem açısından riskler taşımaktadır. Özellikle Eskişehir Ovası açısından 

bakıldığında Eskişehir‘de genelde sağlam sayılabilecek tabakalar ancak 20-50 metre arasında 

derinlikte bulunabilmektedir. Zemin suyu seviyesi yüksek olan ve sıklıkla rutubetten şikayet 

eden Eskişehir’de, hem binalardaki rutubet sorunu, hem de sağlam zemin konusu doğru 

yalıtımla çözülür.”  

Eruslu; “Yeraltı suyu seviyesi yüksek olan Eskişehir, bir su kentidir. Yüzeye yakın zemin suyu, 

derin yeraltı suyu, Porsuk Çayı ve bağlantıları ile termal maden suyu birlikte bağlantılı bir su 

sistemi oluşturmaktadırlar. Eskişehir’de olduğu gibi yüzeye yakın bölgelerde düzgün kalın 

kum tabakalarının suya doymuş olması durumunda zeminin taşıma gücü azalmaktadır. 

Böylece depremin yarattığı fiziksel etkiler, zeminin üzerindeki yapıların yıkılmasına neden 

olabilmektedir.” 

 

Eruslu; “Depreme karşı binaların en önemli koruyucu kalkanı olan su yalıtımı, taşıyıcı donatıyı 

korozyondan yani paslanmaktan koruyor. Yeraltı suyu seviyesi çok yüksek olan Eskişehir’de 

yapıların yüzde 85’inin su yalıtımı bulunmuyor, yalıtım yapılmayan binaların ömrü yüzde elli 

azalıyor.”  

 

Eskişehir'de zemin su basıncının etkisi ile binaların temel duvarlarını korozyonun olumsuz 

etkisinden korumanın önemine dikkat çeken Eruslu; “Bodrum katlarda bina konforunu 

etkileyen, nem, rutubet, küflenme ile kendini gösteren su yalıtımı eksikleri, aslında bina 

taşıyıcı sistemini de olumsuz yönde etkiliyor. Temelleri ve Bodrum perde duvarları su 

yalıtımından yoksun ya da yetersiz binalarda, bina ömrü kısalıyor, bakım onarım masrafları 

artıyor. 


