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ERZURUM KÖPRÜKÖY DEPREMİ YAPISAL TEKNİK RAPORU 

1. GİRİŞ  

19 Kasım 2021 Cuma günü saat 15:41 ve 23 Kasım Pazartesi günü saat 11:31’de merkez 
üssü Erzurum Köprüköy İlçesi Topçular Mahallesinde sırasıyla Mw=5,2 ve 4,8 
büyüklüklerinde iki deprem meydana gelmiştir (AFAD a göre). 19.11.2021-22.11.2021 
tarihleri arasında bölgede 55 artçı deprem meydana gelmiştir. Bu depremlerde 6 
tanesinin büyüklüğü Mw 1.4 ile 2.2 arasında, diğerleri ise Mw 1.0’nin altındadır. Doğu 
Anadolu Bölgesi Arap ve Avrasya levhalarının arasında kalmasından dolayı yoğun 
sismik bölge olarak nitelendirilmektedir. Merkez üssü Topçular Mahallesi olan 
yapılar herhangi bir can kaybına sebebiyet vermeden bölgede bulunan yığma ve 
kerpiç yapılarda önemli yapısal hasarlar oluşturmuştur. Deprem bölgesinde yapılan 
teknik incelemeler ve bölgenin yerel deprem karakteristikleri dikkate alınarak teknik 
rapor hazırlanmıştır. Teknik raporda, bölgenin depremselliği, depremin ahşap, kerpiç 
ve yığma yapılarda oluşturduğu etkiler ve yapılarda oluşan hasarlar yer almaktadır.  

2. BÖLGENİN DEPREMSELLİĞİ  

Doğu Anadolu Bölgesi Arap ve Avrasya Levhaları arasında kalan sismik olarak yoğun 
bölgedir (Özer vd. 2019). Erzurum, ülkemizde iki önemli fay hattı olan Kuzey ve Doğu 
Anadolu Fay Hatlarının kesişim noktasındaki Bingöl Karlıova Bölgesine yakın olması, 
bölgenin sismik risk altında kaldığının göstergelerinden birisidir. Erzurum ve 
çevresinin tektoniği sol yönlü doğru atımlı Erzurum-Dumlu Fay Zonu, sol yanal 
atımlı ters faylardan oluşan Palandöken Fay Zonu, Başköy-Kandilli Fay Zonu ve sol 
yönlü doğrultu atımlı fayı Aşkale Fay Zonu tarafından yönetilmektedir (Koçyiğit ve 
Cananoğlu, 2017). Jeolojik olarak kentin batısında karasal moloz, güneybatısında 
andezitler, güneyde Palandöken dağının kapladığı alanda ofiyolitik melanj, kuzey ve 
kuzeybatıda volkanitlerle çevrilidir (Özer vd. 2019). Bu kapsamda bugüne kadar 
meydana gelen Erzurum Merkez üssü olan depremlerden bazıları Tablo 1'de 
verilmiştir. 

Tablo 1. Erzurum ve çevresini etkileyen depremler (Mw>5.0)  

Yer Tarih Tür Büyüklük Derinlik 
(km) 

Yapı hasar 
sayısı 

Can kaybı  

Pasinler  13.09.1924  Ms  6.9 10 4300 310 
Hınıs  25.10.1959 Ms 5.0 50 300 18 
Şenkaya-
Horasan 

30.10.1983 Ms 6.8 16 3241 1155 

Balkaya 18.09.1984 Ms 5.8 10 187 3 
Aşkale  25.03.2004 Ms 5.1 3 1212 10 

 

Şekil 1’ de Merkez üssü Köprüköy Topçular Mahallesinin fay hatları üzerinde olduğu 
görülmektedir. Şekil 1’ de görüldüğü gibi bölgenin en yüksek yer ivmesi (PGA) 0.875 
m/sn2’dir. Şekil 2’ de depremin etkisinin hissedildiği bölgeler ve depremi kaydeden 
istasyonların konum bilgileri gösterilmiştir.  
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Şekil 1. Yerel deprem görünümü (AFAD) 

 

 

Şekil 2. Depremin hissedildiği bölgeler (AFAD) 

Merkez üssü Köprüköy Topçular Mahallesi olan depremin yerel deprem bilgileri 
Tablo 1’ de gösterilmiştir. Mw 5.1 büyüklüğünde olan Köprüköy depremi, 80 km yakın 
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alan kaynaklı kapsamında beş farklı istasyon tarafından kaydedilmiştir. Bu istasyon 
kayıtlarının özellikleri Tablo 2’ de verilmiştir. En yüksek deprem yer ivmesi değerini 
2513 nolu istasyonun kaydettiği görülmektedir. 

Tablo 1. Depremin karakteristik özellikleri 

Depremler Enlem Boylam PGA 
(cm/sn2) 

PGV 
(cm/sn) 

PGD 
(cm) 

Derinlik 
(km) 

İstasyon 
Kodu 

Büyüklük 
(Mw) 

19/11/2021 39.8208 41.868 22.18 
(NS) 

1.14 
(EW) 

0.22 
(NS) 5.18 2513 5.2 

23/11/2021 39.8161 41.8485 14.68 
(EW) 

0.52 
(NS) 

0.07 
(EW) 6.9 2507 4.8 

 

Tablo 1’ de 19/11/2021 tarihindeki depremin ivmelerini ölçen yer, Hınıs İlçesinde 
bulunan 2513 nolu istasyondur. 23/11/2021 tarihinde ölçüm yapan 2507 nolu 
istasyon Horasan İlçesinde yer almaktadır. Farklı istasyonların maksimum değerleri 
ölçmesindeki fark depremlerin yönelim hareketinden ve istasyonlarda kullanılan 
ivmeölçerlerin hassasiyetlerinden kaynaklandığı öngörülmektedir. Ayrıca depremin 
derinlik parametresine göre farklı büyüklüklerde etki yaptıkları da aşikârdır. Tablo 
1’ e göre meydana gelen ilk depremin maksimum yer hareketi ivme değerini N-S 
(Kuzey-Güney) yönünde ürettiği, 2. depremin ise E-W (Doğu-Batı) yönünde ürettiği 
görülmektedir. Bu durumda yapıda deprem etkilerinin incelenebilmesi için her iki 
yönünde dikkate alınması gerekmektedir.  

Tablo 2. Köprüköy depremini kaydeden farklı istasyon verileri  

Kayıt 
No.  Yer  İstasyon Enlem Boylam 

PGA (cm/sn2) Mesafe 
(km) 

N-S E-W U-D 
1  Hınıs  2513 39.36241 41.70601 22.18 20.09 12.37 52.84 
2 Horasan  2507 40.04151 42.17359 12.17 10.53 5.40 35.79 
3 Karayazı  2522 39.700493 42.14172 9.24 12.77 6.79 26.95 
4 Varto  4905 39.17639 41.44553 8.01 7.17 4.13 80.30 
5 Eleşkirt  0403 39.79886 42.68014 5.25 5.11 1.81 69.41 

 

Erzurum Köprüköy depremlerinden etkilenen köylerin listesi Tablo 3’ te 
sunulmaktadır. Bölgede gerçekleşen depremin, köylerde meydana getirdiği hasarlar 
Tablo 4’ te verilmiştir. Depremler sonucu, herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 
özellikle mühendislik hizmeti görmeyen yığma yapılarda ağır hasarlar meydana 
geldiği izlenmiştir.  

 

Tablo 3. Depremlerden etkilenen köyler  

İl  İlçe  Köy Merkez üssüne 
mesafe (km) 

Erzurum  Köprüköy Alaca  3.04 
Erzurum Köprüköy Kayabaşı 3.35 
Erzurum Köprüköy Marifet  4.32 
Erzurum Köprüköy Sarıtaş 4.60 
Erzurum Köprüköy Topçu 4.88 
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Tablo 4. Depremlerin meydana getirdiği hasarlar  

Köyler  Yıkılmış yapı 
sayısı 

Ağır hasarlı 
yapı sayısı 

Orta hasarlı 
yapı sayısı 

Hafif hasarlı 
yapı sayısı 

Alaca  1 3 4 3 
Kayabaşı 1 3 4 3 
Marifet  1 4 4 3 
Sarıtaş 2 4 4 2 
Topçu 2 5 7 5 

 

Bölgede oluşan yapı hasarlarına bağlı olarak eş şiddet haritası Şekil 3’ te 
gösterilmiştir. Bu haritaya göre depremin şiddeti VI olarak hesaplanmıştır (AFAD’ a 
göre). 

 

Şekil 3. Yapılarda oluşan hasarlara bağlı olarak elde edilen eş şiddet haritası 

 Tablo 1’ de ifade edilen depremin özelliklerine bağlı olarak depremin ivme zaman 
eğrisi Şekil 4’ te ve depremin tepki spektrumu Şekil 5’ te görülmektedir.  
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Şekil 4. Depremlere ait ivme zaman eğrileri 

 

Şekil 5. Deprem spektrumları  

Şekil 4’ te yapıya etkiyen en büyük deprem yer hareketinin toplam deprem hareket 
süresinin 1/6’ sında etkidiği gözlemlenmektedir. Şekil 5’ te çizdirilen deprem 
spektrumları, ivme zaman eğrisindeki tüm değerlerin belirli bir periyot aralıklarında 
mutlak değerce toplanarak elde edilmiştir. Yapının deprem analizinde kullanılması 
üzere, deprem spektrumları geliştirilmiştir. Yapının yerel deprem bilgilerinden yola 
çıkılarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği dikkate alınmış ve yapıya özgü 
elastik ivme spektrumu elde edilerek, deprem spektrumlarıyla eşleştirme yapılmıştır. 
Yapılan eşleştirme, Şekil 6’ da sunulmuştur.  

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ nde yapı için ZA, ZB, ZC, ZD ve ZE olmak üzere 5 
farklı zemin sınıfı tanımlanmıştır. Bu farklı zemin sınıfları ve bölgede bulunan 
yapıların maruz kalabileceği en büyük depremi tanımlayan deprem yer hareketi 
düzeyi 1 (DD-1)’e göre yapının yerel deprem parametreleri Tablo 5’ te sunulmuştur.  

 

 

19.11.2021 tarihli deprem 23.11.2021 tarihli deprem 
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Tablo 5. Merkez üssüne göre yapının yerel deprem parametreleri 

Zemin Sınıfı PGA (g) PGV (cm/sn) SDS S1 
ZE 0.746 49.767 1.488 1.190 
ZD 0.746 49.767 1.860 1.007 
ZC 0.746 49.767 2.232 0.830 
ZB 0.746 49.767 1.674 0.470 
ZA 0.746 49.767 1.488 0.470 

 

Şekil 6. Deprem spektrumlarının ve bölgenin yapı deprem kapasitesinin 
eşleştirilmesi 

Şekil 6’ da görüldüğü üzere, depremin gerçekleştiği bölgede olan yapılar, Türkiye 
Bina Deprem Yönetmeliği’ ne (TBDY) göre yapılması durumunda, yapının kapasitesi 
bu depremleri karşılayabilecek düzeyde olacaktır. Merkez üssünde bulunan yapılar, 
yapılan incelemeler sonunda kerpiç ve yığma yapılar şeklinde olduğu görülmektedir. 
TBDY 2018’ e uygun olmayan mühendislik hizmeti almamış bu yapıların ağır hasar 
almış olmaları normal karşılanmaktadır.  

 

3. YIĞMA YAPILARIN DEPREM DAVRANIŞLARI  

Deprem bölgesinde yapılan incelemeler sonucunda, depremin hasar oluşturduğu 
yapıların, kâgir yapılar olduğu tespit edilmiştir. Bu bölümde, hasar tespit 
çalışmalarından önce yığma kâgir yapıların deprem davranışları hakkında bilgi 
verilmiştir.  
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Yığma yapılar, yatay ve düşey yüklerin tuğla duvar, briket ve/veya kerpiç tarafından 
taşınan yapılardır. Bu tip yapıların döşemeleri ahşap ya da betonarmeden, çatıları ise 
galvanizli saç ya da toprak kaplama ile teşkil edilmektedir (Bayülke, 1978).  

Depremin meydana geldiği bölgede özellikle yığma yapılar (araları çamurla 
doldurulmuş yığma tarzı) bulunmaktadır. Bu bölgede ki yığma yapıların muhtemelen 
hiçbirisi mühendislik hizmeti görmemiştir. Ülkemizin bir deprem kuşağı içinde 
olduğu da göz önüne alınırsa kırsal bölgelerde yaşayan nüfusumuzun önemli bir 
deprem riski altında yaşadığı görülmektedir. Öte yandan, gelişmiş yörelerdeki yapılar 
bile depremlerde büyük hasarlar görmektedir (Aydın, 2003). Bölgede bulunan taş 
duvarlı yığma yapıların taşıyıcıları genellikle yuvarlak moloz taş duvar ve kerpiç 
duvarlı kâgir yapılardan teşkil oluşmaktadır. Şekil 7’ de bu tür yığma yapıların 
sağlaması gereken asgari özellikleri sunulmuştur (Aydın, 2003).  

 

a) Yuvarlak moloz taş duvarlar           b) Köşeli moloz taş duvarlar               c) çimento harçlı 
taş duvarlar 

 

d) kesme taş duvarlar             e) tuğla duvar                      f) briket duvarlar           g) 
Kerpiç duvar 

Şekil 7. Yığma yapıların planları 

Bu tür yapılarda oluşan deprem etkileri, duvarların düzlem içi rijitlikleri ve yük 
taşıma kapasiteleriyle temele aktarılır. Yığma yapılarda bulunan duvarlar, düşey 
yönde eksenel basınç kuvvetlerini ve eğilme etkilerini, yatayda ise kesme kuvveti 
etkilerini karşılayan bir taşıyıcı eleman olarak davranabilir (Gülkan, 1988). Eğer 
duvarlar, tüm yapıya simetrik ve boşluksuz olarak yerleştirilirse depremden 
kaynaklı yapıda oluşması muhtemel düşey ve yatay yöndeki düzensizlikler 
önlenebilmektedir. Ancak, düzensiz bir yerleşim sonucunda, depreme karşı 
dayanıksız bir yapı da meydana gelebilmektedir (Çelebi, 2018). Yığma yapılarda 
deprem etkisinin duvar ile karşılanmasının yanı sıra çatı elemanlarının da etkinliği 
göz ardı edilmemelidir. Çatının, duvar elemanlara yük aktaracak şekilde bağlanması 
gerekmektedir. Eğer yük aktaramayacak şekilde bir tasarım teşkil edilirse, duvar 
elemanlar kendi düzlemleri dışına çıkarak burkulmaya maruz kalabilmektedirler 
(Aydın, 2003). Sonuç olarak deprem etkisinde bulunan yığma yapılarda, çatılar 
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duvarlara yük aktaracak şekilde tanzim edilmelidir. Duvarlar ise her yönde simetrik 
ve aynı rijitliğe sahip olarak inşa edilmelidir. Kâgir yapılarda duvarlar, düşey yönde 
eksenel basınç ve çekme yüklerine, düzlem dışında eğilme momentlerine ve göze 
alınan X ya da Y doğrultusunda düzlem içi kesme kuvvetlerine maruz kalmaktadır. 
Bu durumda, duvarların eksenel yük kapasitesinin artması, duvarım hem eğilme 
hem de kesme direncinin artmasını da sağlayacaktır. Bu dayanım, duvarın kendi 
statik özelliklerinin dışında duvarları birbirine bağlayan harç ile de ilgili 
olabilmektedir. Örneğin, kireç harcı ile örülmüş duvarın yerine çimento harcının 
kullanılması ya da duvarda düşey hatılların kullanılması duvarın yük kapasitesini 
arttıracaktır.  

Yatay kuvvetler altında kalan duvarlar, yükleri çatıya ya da döşemeye aktarırlar. Bu 
elemanlar da kendilerine gelen yükleri uç duvarlara aktarırlar. Uç duvarlarda oluşan 
yükler, duvarın kesme dayanımını aşarsa duvarlarda Şekil 8’ de de görüldüğü gibi 
eğilme çatlaklarının oluşması muhtemel olacaktır.  

 

Şekil 8. Yatay yüklerin duvarlarda oluşturduğu davranış  

Depremin etkimesi her iki yönde hatta düşey yönde de olabileceğinden dolayı, düşey 
duvarları birbirlerine birleştiren çatıların ve döşemelerin yeterli rijitlikte olması 
gerekmektedir. Döşemelerin bir betonarme olması ve çatılarda makas sisteminin 
yeterli rijitlikte tanzim edilmemesi durumunda köşe duvarlarda eksenel basınç yükü 
altında eğilme çatlaklarının oluşması da mümkün olacaktır (Darwick, 1992).  

 

3.1 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’e Göre Yığma Yapılar İçin Özel 
Kurallar 

TBDY 2018’ de yığma bina türleri donatısız yığma bina, donatılı yığma bina, 
kuşatılmış yığma bina, donatılı panel sistemli yığma bina olarak 4 farklı yapı türü 
olarak tanımlanmıştır. Donatısız yığma bina, taşıyıcı duvarların donatı 
kullanılmadan sadece kâgir birim ve harç kullanılarak oluşturulan süneklik düzeyi 
sınırlı binaları; donatılı yığma bina, kâgir birim ve harç kullanılarak oluşturulan 
taşıyıcı duvarlarda TBDY 2018’e uygun verilen kurallara uygun olacak şekilde donatı 
yerleştirilmesi ile elde edilen süneklik düzeyi yüksek binaları; kuşatılmış yığma bina, 
birbirlerine ve döşemeye betonarme olarak bağlı, taşıyıcı duvarların örülmesinden 
sonra ve bunları kalıp olarak kullanarak hazırlanan yatay ve düşey hatılların, yine 
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TBDY 2018’de verilen kurallara uygun olacak şekilde teşkil edilmesi ile oluşturulan 
süneklik düzeyi sınırlı binaları; donatılı panel sistemli bina ise, ön üretimli donatılı 
gaz beton paneller arası yivlerde bulunan donatıların temele ve kat seviyelerindeki 
betonarme hatıllara bağlandığı ve düşey gaz beton panellerin yan yana getirilerek 
taşıyıcı duvarları teşkil ettiği, yine donatılı gaz beton panellerin betonarme hatıllara 
bağlanarak döşemeleri meydana getirdiği süneklik düzeyi yüksek binaları 
kapsamaktadır (TBDY, 2018). 

Taşıyıcı yığma duvarlarda hem yatay hem de düşey bütün derzler bağlayıcı harç ile 
doldurulması gerekmektedir. Derzlerin dayanımı, yatay derzlere dik doğrultuda 5 
MPa değerinden, yatay derzlere paralel doğrultuda 2 MPa değerinden küçük 
olmamalıdır (TBDY, 2018). 

Yığma taşıyıcı duvarların karakteristik basınç dayanımları Tablo 6’ da ki değerleri 
ve kesme dayanımları ise Tablo 7’ de ki değerleri sağlamalıdır (TBDY, 2018).  

Tablo 6. Karakteristik basınç dayanımları 

Birim-
Birim 
sınıf 

Harç 
sınıfı 

Harç 
basınç 

dayanımı 
(MPa) 

Kâgir birim basınç dayanımı (MPa) 

5 10 15 20 25 30 

Grup I 
Genel 

amaçlı 
harç 

M10-M20 3,4-4,2 5,5-6,8 7,3-9,0 8,9-11,0 10,4-
12,9 

11,9-
14,6 

M2,5-M9 2,2-3,3 3,6-5,3 4,8-7,1 5,9-8,7 6,9-10,1 7,8-11,5 
M1-M2 1,7-2,1 2,8-3,4 3,7-4,5 4,5-5,5 5,2-6,4 5,9-7,3 

Grup II 
ve 
Kesme 
taş 

M10-M20 2,8-3,4 4,5-5,5 6,0-7,4 7,3-9,0 8,5-10,5 9,7-12,0 
M2,5-M9 1,8-2,7 3,0-4,4 3,9-5,8 4,8-7,1 5,6-8,3 6,4-9,4 
M1-M2 1,4-1,7 2,3-2,8 3,0-3,7 3,7-4,5 4,3-5,3 4,9-6,0 

Tuğla 
(Grup I) 

İnce 
tabakalı 

harç 

 
2,9 5,3 7,5 9,6 11,6 13,5 

Tuğla 
(Grup II) 2,2 3,5 4,7 5,7 6,7 7,6 

Beton 
(Grup I) 
Gazbeton 

3,1 5,7 8,0 10,2 12,3 14,4 

Beton 
(Grup II) 2,6 4,6 6,5 8,3 10,0 11,7 

 

Tablo 7. Karakteristik kesme dayanımları 

Kâgir birim Genel amaçlı harç İnce tabaka harç 

Tuğla 
M10-M20 0,30 

0,30 M2,9-M9 0,20 
M1-M2 0,10 

Beton M10-M20 0,20 0,30 
Gaz beton M2,9-M9 0,15 0,30 
Doğal veya yapay 
taş 

M1-M2 0,10 Kullanılamaz 
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Deprem etkisinde bulunan yığma duvarlarda uygulanacak geometrik şartlar Tablo 
8’ de ve TBDY 2018’e uygun tanzim edilen yığma duvar yerleşimi Şekil 12’de 
sunulmuştur. (TBDY, 2018)  

Tablo 8. Yığma duvarların geometrik şartları 

Yığma tipi (tef)min 

(mm) 
(hef/tef)max 

Donatısız yığma, doğal veya yapay kesme 
taş ile 

350 9 

Donatısız yığma, diğer kâgir birimler ile 240 12 
Kuşatılmış yığma 240 15 
Donatılı yığma 240 15 
Donatılı panel sistemler 200 15 

 

 

Şekil 9. Yığma duvarların düşey ve yatay hatıllarla tanzim edilmesi  

Çatıların yığma duvarlara yük aktaracak şekilde bağlantısını gösteren örnek 
yerleşimi Şekil 10’ da verilmiştir.  

 
Şekil 10. Çatıların yığma duvarlarla olan bağlantı detayı  
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4. DEPREM BÖLGESİNDE YAPILAN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI  

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Köprüköy 
Depremi Yapı İnceleme ekibi tarafından deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları 
yapılarak bu bölümde sunulmuştur. Yığma yapılarda hasar değerlendirmesi dış 
duvarlara göre yapılmıştır. Duvarlarda oluşan eğik kayma çatlakları deprem 
yönünün duvarla paralel olduğunu ifade eder. Eğer deprem duvarlara dik etki 
ediyorsa köşe hasarları ve duvar gövdesinde de yatay ve düşey çatlaklar ortaya 
çıkacak veya genişler.  

Yapılan hasar tespit çalışmaları, deprem bölgesinde yapılan incelemelerle alınan 
fotoğraflar üzerinden açıklanmıştır. Şekil 11’ de deprem merkez üssü bölgesinin 
genel yerleşimleri gösterilmiştir. Merkez üssünde bulunan yapılar genel olarak 
yığma taş duvarlı yapılar ve yığma kerpiç duvarlı yapılardır. Mahallede bulunan köy 
konağı, cami ve okul betonarme olarak teşkil edilmiştir.  

 

Şekil 11. Deprem merkez üssünden görüntüler 

Şekil 12’ de belirtilen yapı hasarı, yığma taş duvara depremin dik yönde etkimesi 
durumunda yığma duvarın göçmesidir. Burada belirtilen yığma duvar, uygun 
bağlayıcı malzemelerle (çimento harcı gibi) yatay ve düşey yönde derz 
yapılmadığından dolayı göçtüğü kanaati oluşmuştur.  
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Şekil 12. Bağlayıcı derzlerin bırakılmamasından dolayı oluşan kesme hasarları 

 

Şekil 13. Çatı ile yığma duvar bağlantısı hasarları 

Şekil 13’ te çatılar ilgili yığma duvarlara güvenle yük aktaracak şekilde bağlantısının 
yapılmamasından dolayı köşe duvarlarda yoğun olarak kayma çatlakları belirginlik 
göstermiştir. Çatıların yığma duvarlara bağlantıları duvar döşemesinde enine duvar 
boyunca düşey hatıllarla desteklenmeli ve çatının yığma duvarlara olan bağlantısı 
Şekil 10’ da gösterildiği gibi yapılmalıdır. Aynı zamanda duvarın geometrik şartları 
TBDY 2018 sınır değerlerini de sağlaması gerekmektedir. Kesme taşların birbirlerine 
olan bağlantısı uygun çimento derzleri kullanılarak Şekil 7’ de gösterildiği gibi 
tanzim edilmelidir. Şekil 14’ te görünen hasar türü Şekil 13’ te görünen hasar türüne 
sebep olan hatalardan kaynaklanmaktadır.  
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Şekil 14. Çatı ve döşeme bağlantısı hasarları 

Şekil 15’ te sunulan hasar kısmi betonarme olarak tanzim edilen yapıda meydana 
gelmiştir. Burada duvarlar inşa edilirken kolona olan bağlantısının tam rijit ya da 
esnek yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Duvar kolona ilgili bağlayıcı harçlarla 
tam rijit olarak ya da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018’ de belirtilen duvarların 
kolonlara esnek bir eleman ile bağlanması gereklidir. Şekil 15’ te ki hasar yığma 
duvara depremin dik etkimesi sonucu zeminin düşey yönde hareketi sonucu 
meydana gelen oturmaya bağlı duvarda oluşan çatlaklara örnek gösterilebilir.  

 

Şekil 15. Duvar bağlantısı hasarları 
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Şekil 16. Duvarlarda gözlemlenen hasarlar 

Şekil 16’ da ki hasarlar, yığma duvarların yetersiz kesitlerinden ve yapıya simetrik 
olarak yerleştirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca komşu duvarın pencere 
boşluklarına yakın olarak tanzim edilirken, aynı eksende ve boyutta pencere 
yerleşiminin olmaması duvarlarda kesme ve eğilme çatlaklarına sebebiyet vermiştir. 
Pencerelerin ve kapıların yapımında üstten gelen duvar yüklerinin taşınması için 
uygun lentoların kullanılması gerekmektedir. Ayrıca duvarların birbirlerine olan 
bağlantılarının bir derz ile ve/veya düşey hatıllarla yapılmalıydı. 

Şekil 17’ de inşaatı devam ettiği söylenen yığma duvar örneği görülmektedir. Yığma 
duvarını oluşturan tuğlaların birbirlerine uygun dayanımlı özelliğe sahip harç ile 
bağlanmalarından ve yapının temele güvenli yük aktaracak şekilde bağlı olmasından 
dolayı bu depremlerde herhangi bir hasar almamıştır.  

 

Şekil 17. Hasar almamış yığma duvar 
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5. SONUÇLAR  

Deprem bölgesinde yapılan incelemeler neticesinde özellikle kolon ve kirişleri 
betonarme, iç ve dış duvarları tuğla/ytong malzeme ile örülen tek katlı yapılarda 
hasarlar tespit edilmiştir. Bu binalarda yapılan incelemelerde betonarmeden oluşan 
kolon ve kirişlerde yapısal hasarlara rastlanılmamıştır. Fakat iç ve dış duvarlarda 
çatlaklar gözlemlenmiştir. Bu çatlakların sebebinin ise özellikle kullanılan yapı 
malzemeleri için kullanılan çimento gibi bağlayıcı malzemelerin az bulunmasından 
ve/veya bulunmamasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Benzer durum yığma 
yapılarda da gözlemlenmiştir. Yığma yapılarda kullanılan taşların arasında yeterli 
bağlayıcı maddenin olmadığı, bağlayıcı yerine genellikle çamur kullanıldığı 
gözlemlenmiştir. Bundan dolayı deprem gibi yatay yük etkisinde bu binalarda 
çatlaklar ve hasarlar gözlemlenmiştir. Şekil 6’ da gösterildiği gibi merkez üssünde ya 
da merkez üssüne yakın olan bölgelerde ki yapıların TBDY 2018 ‘e göre inşaatı 
yapılsaydı hiçbir yapı hasar almayacağı sonucuna varılmıştır. İç ve dış duvarlarda 
özellikle eksen kaymasında dolayı yatay kuvvetin de etkisi ile çatlakların oluştuğu 
gözlemlenmiştir. Özellikle çatıların yığma duvara olan bağlantısının yük 
aktarmayacak şekilde yapılmış olması, taşıyıcı duvarlarda uygun bağlayıcı derzlerin 
kullanılmaması ve deprem yüklerinin dış köşe duvarlarda yoğunlaşması bir dizi yapı 
bölümlerinin yıkımıyla sonuçlanmıştır.  

 

6. ÖNERİLER  

Betonarme yapılarda iç ve dış duvarlarda uygun ve yeterli miktarda bağlayıcı 
malzemenin kullanılması gerekmektedir. Ayrıca, bağlayıcı malzemenin TBDY 2018 
kriterlerine uygun basınç ve kesme dayanımlarına sahip olması zorunludur. Bölgede 
kullanılacak olan yığma duvarlarda güvenli yük aktarımı ve yeterli kesme 
dayanımın sağlanması için düşey ve yatay hatılların TBDY 2018 kurallarına göre 
tanzim edilmesi gereklidir. Deprem bölgesinin hazır beton santraline uzaklığı göz 
önünde bulundurulursa bu yerleşim yerinde hazır beton teknolojisinin kullanımının 
zor olduğu aşikârdır. Bundan dolayı gerek yeni yapılacak binalarda gerekse de 
onarım işlerinde yönetmelik ve standart koşullarının göz önünde bulundurulması 
için yetkin/teknik personellerden yardım alınmalıdır. Erzurum Bölgesinin kırsal 
alanlarında bulunan yapılar genellikle yığma tek katlı yapılardır. Erzurum’un fay 
hatlarına yakınlığından dolayı uzak ve yakın alan (far-field & near-field) kaynaklı 
sismik risk altında bulunduğu aşikârdır. Bu bağlamda meydana gelebilecek daha 
büyük depremlerde özellikle kırsal yapıların risk altında olduğu anlaşılmaktadır. Bu 
bağlamda, alanında uzman ekip veya ekiplerin, kırsal yapıların yapısal risklerini 
belirlemesi için görevlendirilerek bu yapılarda gerekli yapı sağlığı izleme 
çalışmalarının yürütmesi düşünülebilir. Yapı sağlığı izleme sonuçlarına göre, 
bölgede ki mevcut yapı stoklarına güçlendirme projelerinin hazırlanması ya da riskli 
yapıların yıkılarak tekrardan mühendislik hizmeti alarak yapılması elzemdir. Ayrıca 
az sayıdaki konutlardan oluşan, özellikle riskli ve ulaşımı zor köylerin/kırsal 
yerleşimlerin tarımsal ve/veya çiftçilik faaliyetlerini de birleştirmek suretiyle, devlet 
desteğiyle ulaşımı daha kolay bir bölgede kooperatif usulünde büyük ve kurumsal 
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mühendislik hizmeti görmüş çiftliklere dönüştürülmesinin  hem sosyal ve ekonomik 
gelişim, hem de depreme dayanıklı konut ve yapı stokunun oluşturulması adına 
etkin bir yöntem olacağı önerilmektedir.  
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