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Öz: 2 Temmuz 2004 cuma saat 01:30 itibarı ile Ağrı ili, Doğubayazıt ilçesinde meydana
gelen, odak noktası 39.716K – 44.017D ve odak derinliği 5 km olan, Richter ölçeğine göre
Ml=5.1büyüklüğündeki (B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü)
deprem, merkez üssüne en yakın köyler olan Aşağı Yığınçalı ve Yukarı Yığınçalı
köylerinde büyük hasara neden olmuştur. Depremin odak noktasının bazalt kayaçları
üzerine kurulu Yığınçalı köylerine çok yakın olması, kaya zeminde düşük dalga boyu,
yüksek frekansta hareket eden deprem dalgasının, yine aynı frekansa yakın salınıma sahip
tek katlı yapıları daha fazla etkilediği ve bunun sonucunda da kötü yapı kalitesindeki
binaların orta büyüklükteki bir depremde orta ve ağır hasar aldığı gözlenmiştir. Deprem
yerinde yapılan incelemelerde hasar gören yapıların genel özellikleri belirlenerek 1998 Afet
Yönetmeliğine uygunluğu karşılaştırılmış, ayrıca zemin-yapı ilişkisinin olası bir deprem
sonrası yaşanacak kayıplar üzerindeki etkisi yorumlanmıştır. Sonuç olarak hasar gören
geleneksel yapıların yaygın kullanımlarından dolayı, olası bir deprem sonrası can ve mal
kayıplarının en aza indirilebilmesi için öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Doğubayazıt Depremi, Yer ve Yapı İlişkisi.
Giriş
Deprem, Ağrı ili Doğubayazıt ilçesinin yaklaşık 13 km kuzey-kuzeybatısında Iğdır’a bağlanan devlet yolunun batısında
etkili olmuştur. Bölgede, Arap ve Afrika levhalarının hareketsiz olduğu var sayılan Avrasya levhasına doğru hareketiyle
Anadolu Platosu olarak adlandırılan bölge içerisinde KB-GD doğrultulu sağ yanal ve KD-GB doğrultulu sol yanal bir
seri doğrultu atımlı fay zonu gelişmiştir (Barka ve Kadinsky – Cade, 1998). Bu seriler arasında yer alan TutakBalıkgölü ve Doğubeyazıt fay zonu da kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olup sağ yönlü doğrultu atımlı
karakterdedir. Doğubayazıt Depreminin odak noktası da Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine
göre Doğubayazıt fay zonunun yaklaşık 9 km kuzeydoğusunda bulunmaktadır.
Depremin şiddetlice hissedildiği bölge daha çok geleneksel yapılardan oluşan Aşağı Yığınçalı, Yukarı Yığınçalı,
Sağlıksuyu, Karabulak, Sazoba ve Göktepe köyleridir. Bu köylerden depremin odak noktasına en yakın olan Aşağı ve
Yukarı Yığınçalı köylerinde can ve mal kaybının diğer benzer köylere oranla daha fazla olduğu gözlenmiştir.
Yıkımın daha fazla gözlendiği bu köyler genellikle 0.50 m. kalınlığında toprak örtü ile kaplı, orta-iyi kaya özelliğindeki
bazalt birimleri üzerine kurulmuştur. Zemin özellikleri, birkaç kayma düzlemi hariç problemsizdir. Yıkıma neden olan
ana etkenlerden birincisi zeminin hakim titreşim periyodunun yapıların titreşim periyodu ile çakışmış olmasıdır. İkinci
etken ise geleneksel yapı tekniği ile yapılan taş yığma yapıların kalitesidir. Yapılan incelemelerde, hasar gören
yapıların, genellikle taşlarla örülü yığma yapı karakteristiğine sahip olduğu, yönetmelikte belirtilen taşıyıcı duvar
altında betonarme sürekli temel olması gerekirken yapı temelinin bulunmadığı, taşıyıcı duvarlarda bağlayıcı malzeme
olarak da çamur harcı kullanıldığı, bunun yanında bazı binalarda yapı malzemesi olarak briket ve bağlayıcı olarak da
çimento harcı kullanıldığı tespit edilmiştir. Hasar gören yapıların genelde tek katlı olması ve 5.0 büyüklüğünde bir
depremde hasar görmesinin en belirgin sebebi kullanılan yapı malzemelerinin ve yapım aşamalarının depreme dayanıklı
yapım kurallarına uygun olmaması olarak belirlenmiştir.
Kullanılan Yöntem
Deprem sonrası ilk olarak depremin odak noktası ve büyüklüğü hakkında Amerikan Jeoloji Dairesi (USGS) ve Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün vermiş olduğu değerler ışığında depremin odak noktasına yakın
bölgeye ulaşılarak depremin en etkin olduğu bölge tespit edildi. Arazi çalışmaları sırasında ilk olarak zemin özellikleri
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ve jeoteknik değerlendirilmelerde bulunuldu. Tektonik ve jeoteknik veriler daha sonra yapı analizi ile çakıştırılarak yer
ve yapı etkileşimi irdelendi. Yapı analizi sırasında gözlemsel incelemelerde bulunuldu ve bazı yapılarda kullanılan
çimento harcının kalitesini belirlemek amacıyla sert metal kullanıldı.
Kullanılan Veriler
Deprem sonrasında depremin odak noktası, derinliği ve koordinatlarını öğrenmek amacıyla Amerikan Jeoloji Dairesi
(USGS) ve Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün belirlediği veriler kullanıldı. Amerikan Jeoloji Dairesi
(USGS) depremin odak noktasının koordinatlarını 39.80K, 43.78D, odak derinliğini 5 km. ve depremin büyüklüğünü
5.2 Md olarak, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin odak noktasının koordinatlarını
39.71K, 44.017D, odak derinliğini 5 km. ve depremin büyüklüğünü 5.1 Md olarak vermiştir (Şekil 1).

Şekil 1. Doğubayazıt Depremi odak noktası, KOERİ
İnceleme Alanının Jeolojik, Tektonik ve Jeoteknik Özellikleri
Anadolu plakacığına dahil olmayan, Türkiye’nin kuzeydoğusundaki Sevan Gölü ile bu bölgenin güneybatısındaki Bitlis
Kenet Kuşağı’nın kuzeyinde kalan Van Gölü’nün güney sahili arasında 800 km genişliğindeki alanda, sağ yönlü
doğrultu atımlı fay serileri bulunmaktadır. Bu seriler arasında yer alan Tutak-Balıkgölü, Doğubeyazıt fay zonu da
kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda olup sağ yönlü doğrultu atımlı karakterdedir (Şekil 2). Bu faylar birkaç yüz
metreden 8 km’ye varan genişlikte birkaç paralel, yarı paralel fay segmentlerinden oluşan makaslama zonları
şeklindedir. Hava fotoğraflarında ve sayısal arazi modellerinde fayların dış hatları çok açık gözlenir ve morfolojiyi takip
ederler ve yer yer derin uzun vadiler, basınç sırtları, mezoskobik ölçekte pull-apart havzaları, alüvyal yelpaze hatları,
traverten oluşumları meydana getirirler. Ayrıca bu faylar geç Miyosen yaşlı bindirme-ters fayları ve kıvrım eksenlerini,
daykları keserler ve sağ yönde atıma uğratırlar. Bu durumdan bu doğrultu atımlı fayların Geç Miyosen’den daha genç
oldukları anlaşılır (Koçyiğit, 2001).
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Şekil 2. Deprem bölgesinin diri fay haritası (YYÜ Jeoloji Bölümü Deprem Raporu)
Köyün kuzeyinden geçen derin vadi içerisinde yapılan araştırmalarda vadi tabanında çok sayıda küçük çaplı heyelanlar
ve çatlaklar gözlenmiştir (Şekil 3 A,B,C). Yapılan ölçümler K65B doğrultusunda uzanan vadi içerisinde gözlenen
çatlakların da vadi tabanı doğrultusuna paralel olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca vadi yamaçları boyunca çok sayıda
kayaç düşmeleri ve moloz akıntısı gözlenmiştir. Deprem bölgesinde herhangi bir yüzey kırığına rastlanılmamıştır.

Şekil 3. (A) Yığınçalı Köyü, Yığınçalı Köyü Kuzeybatısında gözlenen heyelanlar ve çatlaklar (B,C).
Yapılan arazi gözlemlerinde özellikle depremin odak noktasına yakın olan yerleşimlerin büyük bir bölümünün kaya
zemin üzerine kurulu olduğu saptanmıştır. Bu birimler Ağrı dağı ve yakın çevresinde gelişen volkanizmaya bağlı olarak
yerleşen bazalt kayaçlardır. Bu kayaçlar sert, dayanımlı, az-orta derecede ayrışmış olup iki-üç yönde eklem sistemine ve
soğuma çatlaklarına sahiptir. Bölgede bu birimin oluşturduğu yükseltilerin arasında kalan alanlar ise yine bu birimden
türemiş ince kolüvyal ve alüvyal sahalardır. Yukarı Yığınçalı ve Aşağı Yığınçalı köylerinin bir kısmı bu gevşek birim
üzerine kurulmuştur (Şekil 4).
Deprem dalgalarının bazalt gibi kaya zeminlerde düşük dalga boyu, yüksek frekansta hareket etmesi, yine aynı frekansa
yakın salınıma sahip tek katlı yapıları daha fazla etkilediği ve bunun sonucunda da kötü yapı kalitesindeki binaların
bulunduğu Yığınçalı köylerinde hasara neden olduğu gözlenmiştir (Şekil 5).
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Şekil 4. Bazalt birimi üzerine kurulu Yukarı Yığınçalı Köyü

Şekil 5. Farklı zeminlerde deprem dalgalarının ve yapının titreşim modeli
Yapı Analizleri ve Zemin İlişkisi
Yapılan incelemelerde, hasar gören yapıların, genellikle taşlarla örülü yığma yapı (Şekil 6) karakteristiğine sahip
olduğu, yönetmelikte belirtilen taşıyıcı duvar altında betonarme sürekli temel olarak yapılması gereken yapı
temelinin bulunmadığı (Şekil 7), taşıyıcı duvarlarda bağlayıcı malzeme olarak da çamur harcı kullanıldığı, bunun
yanında bazı binalarda yapı malzemesi olarak briket ve bağlayıcı olarak da çimento harcı kullanıldığı tespit
edilmiştir (Şekil 7).

Şekil 6. Sığ temelli doğal taşla örülmüş yapı.
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Şekil 7. Boşluklu briketle yapılmış yapı.
Deprem bölgelerinde yapılacak olan ve hem düşey hem de yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay
malzemeli taşıyıcı duvarlar ile oluşturulan yığma kargir binaların boyutlandırılması ve donatılanmasının 1998 Deprem
Yönetmeliğinde belirtilen kurallara göre yapılmadığı gözlenmiştir.
Hasar görmüş yapılardaki incelemeler sonrası, yapıların taban alanının, kat yüksekliğinin, duvar kalınlıklarının ilgili
yönetmelikteki sınır durumları aşmadığı ve kısmi bodrum düzensizliğinin bulunmadığı belirlenmiştir. Taşıyıcı duvar
yapımında kullanılan doğal taşların ilgili standartlara uygunluğunun belirlenmeden kullanıldığı ve birkaç yapıda da
taşıyıcı duvar yapımında standartlarda belirtilen dolu beton briket yerine boşluklu cüruflu briket kullanıldığı
görülmüştür (Şekil 8). Oysa bu tür malzemelerin taşıyıcı duvar yapımında kullanımı 1998 Deprem Yönetmeliğinde
(ABYYHY, 1998) yasaklanmıştır.

Şekil 8. Bazı yapılarda kullanılan boşluklu cüruflu briket.
Doğal taşlarla örülmüş taşıyıcı duvarlarda harç malzemesi olarak çimento takviyeli kireç harcı (çimento/kireç/kum
hacimsel oranı = 1/2/9) veya çimento harcı (çimento/kum hacimsel oranı = 1/4) kullanılması gerekirken, çamur
kullanıldığı tespit edilmiştir (Şekil 9). Boşluklu beton briketle örülmüş taşıyıcı duvarlarda çimento harcı kullanılmış
fakat 1998 Deprem yönetmeliğinde belirtilen diğer koşullara uyulmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca incelenen yapılarda
düşey ve yatay deprem hatıllarının kullanılmaması da yapıların hasar görmesine sebep olmuştur.
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Şekil 9. Taşıyıcı taş duvar detayı (Çamur harcı kullanımı).
Taş yığma yapılardaki duvar kalınlığı 50 cm olarak, briket yığma yapılarda ise duvar genişliği 20cm olarak ölçülmüştür
(Şekil 6,7). Yapıların genelde tek katlı olması ve 5.1 büyüklüğünde bir depremden hasar görmesinin en belirgin sebebi
kullanılan yapı malzemelerinin ve yapım aşamalarının depreme dayanıklı yapım kurallarına uygun olmaması olarak
belirlenmiştir. İncelenen tüm yapıların köşe kısımlarında kesme çatlaklarına ve duvar yıkımlarına rastlanmıştır (Şekil
10,11). Bu tür çatlakların oluşumunun en önemli sebeplerinden biri bina köşesi ile pencere veya kapı arasında minimum
1.5m (1. ve 2. derece deprem bölgeleri için) mesafe bırakılması koşuluna uyulmaması olarak belirlenmiştir. Okul
binasında yapılan incelemede duvarlarda kesme çatlaklarının bulunduğu ve yine aynı şekilde köşe kısımlarında
çatlamaların bulunduğu tespit edilmiştir.

Şekil 10. Köşe duvarlarda kesme çatlakları olan okul binası

Şekil 11. Duvar köşelerin hasar alarak yıkılmış bir yapı
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Sonuçlar
Bölge, Arap ve Afrika levhalarının Avrasya levhasına doğru hareketiyle Anadolu Platosu olarak adlandırılan bölge
içerisinde yer almaktadır. Bu sıkışma bölgede diri sayılan birçok fayı oluşturmuştur. Bu faylar bölgenin depremselliğini
kontrol etmekte ve bölgede çok sık depreme neden olmaktadır.
Deprem büyüklük olarak, orta büyüklükte bir depremdir.
Deprem sırasında hasar gören yapılar daha çok orta – iyi kaya sınıfındaki, sert, dayanımlı, az orta derecede ayrışmış,
birkaç yönde soğuma çatlağı ve eklem sitemine sahip bazaltlar üzerindedir.
Hasar görmüş yapılardaki incelemeler sonrası, taşıyıcı duvar yapımında kullanılan doğal taşların ilgili standartlara
uygunluğunun belirlenmeden kullanıldığı ve birkaç yapıda da taşıyıcı duvar yapımında standartlarda belirtilen dolu
beton briket yerine boşluklu cüruflu briket kullanıldığı görülmüştür. Oysa bu tür malzemelerin taşıyıcı duvar yapımında
kullanımı 1998 Deprem Yönetmeliğinde (ABYYHY, 1998) yasaklanmıştır.
İlgili yönetmelikteki koşullara uyulmadan yapılmış olan yapıların, Ml=5.1 büyüklüğünde bir depremden sağlam zemin
üzerinde olmasına rağmen ağır hasar alarak can ve mal kaybına sebep olduğu tespit edilmiştir. Orta büyüklükte sayılan
bu depremin yönetmeliğe uygun yapılan yapılarda bu derece ağır kayba neden olması beklenemez. Bu nedenle, 1. ve 2.
derece deprem bölgeleri sınırında kalan, kırsal kesimlerdeki mevcut yapı stokunun deprem performanslarının
belirlenmesi ve olası büyük bir depremde can ve mal kaybını önlemek için gerekli rehabilitasyon işlemlerinin acilen
yapılması önerilmektedir.
Özellikle okul ve sağlık ocağı gibi deprem esnasında önemi bulunan yapıların deprem performanslarının öncelikli
olarak incelenmesi ve deprem güvenilirliği daha fazla olan hafif çelik yapı olarak yeniden inşa edilmeleri
önerilmektedir.
Yeni yapılacak olan yapıların, 1998 Deprem Yönetmeliğine uygun olarak yapımını sağlamak amacıyla yeni
düzenlemelerin yapılarak, kontrollü yapılaşma (uygun zemine uygun yapı tekniğinin uygulanması) sağlanmalı ve
deprem performansı daha iyi olan sistemler (hafif çelik sistemler) özendirilmelidir.
Teşekkür
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Üniversitesi Rektörlüğüne ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sivil Savunma Koordinatörlüğüne sonsuz teşekkür ederiz.
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