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1 Giriş 

Yerel saat ile 04:32’de Elazığ ili, Başyurt-Karakoçan bölgesinde büyüklüğü Kandilli 
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından Ml=6.0 olarak belirlenen 
şiddetlice (Io=VII) bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sığ odaklı (5 km.) olup özellikle 
Kovancılar-Başyurt-Karakoçan-Gökdere’de ve Elazığ’da kuvvetlice, Giresun, Erzurum, 
Erzincan, Batman, Tunceli, Malatya, Bingöl, Diyarbakır ve civarında da hafif şiddette 
hissedilmiştir. İlk belirlenen bilgilere göre bölgedeki yüze yakın köy ve mezra depremden 
etkilenmiş, Okçular köyü 19, Yukarı Demirci köyü 14, Kayalık köyü 3, Göçmezler köyü 3, 
Yukarı Kanatlı köyü 3 kişi olmak üzere toplam 42 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi 
yaralanmıştır. Hasar özellikle depremin dış merkezine yakın bölgede Okçular, Karasungur, 
Yukarı Mirahmet ve İsaağası Mezrası arasında kalan bölgede yoğunlaşmıştır. 
 

Tablo 1: KRDAE tarafından belirlenen deprem parametreleri 

O. Tarihi O. Zamanı 

(L.T.) 

Enl.-Boyl. 

K-D  

Derinlik 

(km) 

 Büyüklük  

Ml     Mw  

Şiddet 

(Io) 

Yer 

 

08.03.2010 

 

04:32 

 

38.807-40.100 

 

     5.0 

 

 6.0       6.0 

    

       VII 

Başyurt-

Karakoçan 

 

Tablo 2: Depremin dış merkezinin yerleşim yerlerine olan uzaklığı 

Yerleşim  

Yeri 

Depremin dış 

merkezine olan 

uzaklık (km) 

Yakınlık 

derecesi

Yerleşim 

Yeri 

Depremin dış 

merkezine olan 

uzaklık (km) 

Yakınlık 

derecesi

Karasungur 3.6 1 Başyurt 10.2 11 

İsaağa Mz. 4.2 2 Gökdere 11.2 12 

A. Kanatlı 4.5 3 Kayalık 13 13 

Durmuşlar 4.5 4 Palu 19.8 14 

Tabanözü 4.7 5 Kovancılar 22.1 15 

Okçular 4.8 6 Y. Kanatlı 31.2 16 

A. Demirci 5.6 7 Elazığ 75.3 17 

Bayramyazı 8.3 8 Sivrice 77.1 18 

Göçmezler 8.6 9 Karakoçan 109.3 19 

Y. Demirci 10 10       

 

Deprem Başyurt-Gökdere-Kovancılar arasındaki köylerde etkili olmuştur. Bu köyler özellikle 
depremin dış merkezine yakın olan Karasungur, İsaağa Mezrası, A. Kanatlı, Durmuşlar, 
Tabanözü, Okçular, A. Demirci’ dir. 
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Şekil 1: Depremin etkili olduğu alan 

Daha önce meydana gelen depremlere ait ölü sayıları ve ağır hasarlı konut sayıları aşağıdaki 
tabloda verilmiştir. Bu tabloya bakıldığında ağır hasarlı konut sayısının ölü sayısına oranının 
depremin büyüklüğüne bağlı olarak değiştiği; depremin büyüklüğü azaldıkça bu oranın arttığı 
görülmektedir 
 

Tablo 3: Önceki depremlere ait ağır hasarlı bina ve ölü sayıları 

  
Büyüklük

(Ms) 

Ağır Hasarlı 

Bina Sayısı 

Ölü 

Sayısı 

Ağır hasarlı konut 

sayısı/Ölü Sayısı

2003 Bingöl Depremi Ms 6.4 1602 177 9.1 

1983 Erzurum-Kars Depremi Ms 7.1 3240 1400 2.3 

1976 Çaldıran-Muradiye Depremi Ms 7.5 9232 3840 2.4 

1971 Bingöl Depremi Ms 6.8 5000 755 6.6 

1943 Çorum Depremi M 7.2 2554 618 4.1 

1939 Erzincan Depremi Ms 7.9 116720 32968 3.5 
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Aşağıdaki tabloda Elazığ Valiliği tarafından hazırlanmış hasar dağılımları gösterilmistir. Ağır 
hasarlı konut sayısının ölü sayısına oranına baktığımızda; 3007/42=71.6 gibi bir oran 
görülmektedir. Benzer yapı stoğuna sahip bölgelerde gerçekleşen yukarıdaki oranlar ile 
aşağıdaki tablodan hesapladığımız oran karşılaştırıldığında, depremin büyüklüğünün daha az 
olması göz önünde bulundurulsa dahi ciddi bir farklılık görülmektedir. Ölü sayısı kesin olarak 
belirlendiğine göre, ağır hasarlı bina sayısının tekrar gözden geçirilmesinde yarar vardır. 
Ayrıca etkilenen nüfus sayısına göre, toplam veya hasar durumuna göre bina sayıları oldukça 
fazladır. 

Tablo 4: Hasar dağılımları (kaynak:Elazığ Valiliği-25.03.2010) 

Etkilenen Yerleşim Birimleri Sayısı 

(Şu ana kadar ön hasar tespit çalışması bitirilenler) 

 337 

Etkilenen Nüfus Sayısı (Yaklaşık)  10.000 

Hayatını Kaybedenlerin Sayısı  42 

Yaralananların Sayısı  137 

Halen Hastanede Bulunanların Sayısı  7 

Telef Olan Hayvan Sayısı  Büyükbaş : 235  

 Küçükbaş : 2797 

Tek Tırnaklı :9 

Arı Kovanı : 20 

  

Hasar Gören Konutların Sayısı 

(Şu ana kadar ön hasar tespit çalışması bitirilenler) 

 Az Hasarlı : 3854 

 Orta Hasarlı : 1561 

 Ağır Hasarlı : 3007 

 Toplam : 8422 

  

Hasar Gören Ahırların Sayısı 

(Şu ana kadar ön hasar tespit çalışması bitirilenler) 

 Az Hasarlı : 1736 

 Orta Hasarlı : 878 

 Ağır Hasarlı : 2200 

 Toplam : 4814 

  

Hasar Gören İşyeri ve Diğer Yapıların Sayısı 

(Şu ana kadar ön hasar tespit çalışması bitirilenler) 

  

 Az Hasarlı : 485 

 Orta Hasarlı : 158 

 Ağır Hasarlı : 234 

 Toplam : 877 
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Artçı Depremler yoğun olarak GB-KD yönünde dağılmıştır. (Kırmızı yıldız ana şoku, mavi 
yıldız 2. büyük şoku, mor renkli daire şeklindeki semboller büyüklüğü M=4.0-4.9 arası 
depremleri göstermektedir). 
 

 

Şekil 2: Bölgedeki artçı depremlerin dağılımı 

2 Bölgenin Genel Jeolojisi  

Bölgedeki yerleşim yerleri genel olarak 1. derece (Kovancılar ve Palu) ve 2. derece 
(Karakoçan) deprem bölgesi içerisinde yer alır. Depremin etkilediği alan olan özellikle 
Gökdere ve Başyurt arası, Holosen yaşlı genç alüvyon birimlerinden, Andezit, Spilit, Porfirit 
birimlerinden, Eosen yaşlı Filişlerden ve kısmen de olsa Serpantin birimlerinden 
oluşmaktadır. Dere yataklarında alüvyonlar, kuzeyde ise yamaç molozları yer alır ve köyler 
genel olarak meyilli yamaçlarda ve büyük kısmı bu birimler üzerine kurulmuşlardır. 
 

 

Şekil 3: Bölgenin jeoloji haritası 
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3 Bölgenin Sismotektonik Özellikleri  

Depremin meydana geldiği Başyurt-Kovancılar-Gökdere bölgesi, genel anlamda Doğu 
Anadolu Fay Zonu (DAFZ) içerisinde kalmakta olup, Deprem Bölgeleri Haritası’nda 1.ve 2. 
Derece deprem bölgesinde yer almaktadır. Bölge önemli bir deformasyon alanı içerisindedir. 
Kuzeyde Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) ve DAFZ arasında kalan bölge çok parçalı ve 
aktif fay sistemleri nedeni ile yoğun depremselliğe neden olmaktadır.  
 
Yörenin tarihsel deprem etkinliğine bakıldığında, özellikle 1789 Palu (Io=VIII; 51.000 can 
kaybı, faylanma=20 km.), 1866 Hazar Gölü Güneyi-Elazığ (Io=VIII), 1874 Harput-Elazığ-
Diyarbakır (Io=VIII), 1875 Karlıova-Bingöl-Palu-Elazığ (Io=VIII; M=6.1) depremleri 
bölgedeki önemli depremlerdir (Soysal ve diğ., 1981). Aletsel dönemde ise 1949 Karlıova 
(Io=IX; Ms=6.7), 1971 Bingöl (Io=VIII; Ms=6.8), 1975 Lice (Io=VIII; Ms=6.6), 2003 
Pülümür (Io=VII; Ms=6.2), 2003 Bingöl (Io=VIII; Ms=6.4) ve 2004-2007 arası Sivrice 
depremleri (Ml=5.5-5.9) bölgede etkili olmuş önemli depremlerdir. 
 
Sol yanal atımlı birçok parçadan oluşan DAFZ’nun doğu kısmı Karlıova’da başlar, Palu-
Hazar Gölü parçası ile güney batıya devam eder. Ana şok ve daha sonra meydana gelen 
depremler DAFZ ile ilişkili olup, Palu-Hazar Gölü fay parçasında meydana gelmiştir. 
 
 
 
 

 

Şekil 4: Depremin dış merkezinin diri fay haritasındaki yeri ( Şaroğlu ve diğ., 1992, MTA) 
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Şekil 5: Son yüzyılda bölgedeki büyük depremlerin dağılımı (1900-2009; M>≥6.0) 

4 Depremin Kaynak Parametreleri  

Kurumumuz tarafından yapılan fay düzlemi çözümü depremin sol yönlü doğrultu atımlı bir 
faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Depreme ait kaynak parametreleri 
aşağıdaki tabloda verilmiştir; 

Tablo 5: Depreme ait kaynak parametreleri 

 

 

Şekil 6: Faylanma şekli 
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5 Depremin İstatistik Yönden Özellikleri  

Başyurt-Karakoçan depremi sığ odaklı bir depremdir, artçı depremlerin de aşağıdaki şekilden 
de görüldüğü gibi derinlikleri Z<7.5 km.’nin ve genel olarak Z< 15.1 km.’ nin altındadır.  

 

Şekil 7: Depremin artçılarının dağılımı ve derinlik dağılımı 

 

Çözümü yapılan 8-22 Mart 2010 tarihleri arasında meydana gelen ve çözümü yapılan  
depremlerin büyüklükleri genellikle M=2.2-3.2 arası olup, çoğunluğunun derinlikleri 5 km. 
civarındadır. 
 

 

 

Şekil 8: Deprem Sayısı-Manyitüd ve Deprem Sayısı-Derinlik Histogramları 
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Artçı depremler özellikle ilk hafta çok yoğun olarak meydana gelmiştir. 3 Haftalık periyot 
içersinde son hafta deprem sayısında olağan bir azalım görülmüştür. Depremlerin gün 
içerisindeki dağılımına baktığımızda, yaklaşık her saat 7 adet deprem meydana gelmiş olup, 
zaman zaman  meydana gelen deprem sayısı bir saat içinde 20 ‘nin üzerine çıkmıştır. 
 

 

Şekil 9: Deprem Sayısı-Zaman ve Deprem Sayısı-Saat Histogramları 

 

3 haftalık deprem aktivitesine bakıldığında, ana şoktan sonraki zaman diliminde kümülatif 
olarak deprem sayısının ve moment enerjisinin çok büyük kısmının ilk günlerde boşaldığını 
ortaya koymaktadır. 
 
 
 

 

Şekil 10: Kümülatif Deprem Sayısı-Zaman ve Kümülatif Moment-Zaman grafikleri  
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6 Deprem Sarsıntı ve Hasar Tahminleri  

Deprem sarsıntı ve hasar tahmininde Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem 
Araştırma Enstitüsü (KRDAE), Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı tarafından geliştirilen 
ELER (Earthquake Loss Estimation Routine) yazılımı kullanılmıştır.  
ELER yazılımı için gerekli deprem ile ilgili veriler KRDAE Ulusal Deprem İzleme Merkezi 
(UDİM) tarafından sağlanmıştır.  
Deprem ile eş-zamanlı olarak yapılan çalışma ile Şekil 11’de verilen şiddet dağılım haritası 
depremden hemen sonra hazırlanmış ve KRDAE web sitesinde yayınlanmıştır. Şekilden de 
görüleceği üzere deprem merkez bölgesinde şiddet VII olarak tahmin edilmiş, yapılan arazi 
çalışmaları ile de bu teyit edilmiştir. 
  
 

 

Şekil 11: Tahmini Şiddet Haritası 

Şekil 12’de şiddet-PGA bağıntıları kullanılarak hazırlanan tahmini PGA dağılım haritası 
verilmiştir. Deprem merkez bölgesinde PGA yaklaşık olarak 37 cm/s2 tahmin edilmiştir. 
Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanından (http://daphne.deprem.gov.tr) elde 
edilen yer hareketi kayıtları ile yapılan karşılaştırmalar da tahmin edilen PGA değerlerinin 
kayıtlardan elde edilen değerler ile uyum gösterdiği görülmüştür.  
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Şekil 12: Tahmini pik ivme dağılım haritası 

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanından elde edilen yer hareketi bilgileri deprem ile eş-
zamanlı olarak üretilen şiddet dağılım ve yer hareketi dağılım haritalarının sonrasında ise 
hasar ve kayıp haritalarının iyileştirilmesinde kullanılmıştır. 
Şekil 13’de yer hareketi istasyonlarından gelen bilgiler, fay bilgisi ve Campbell and 
Bozorgnia, 2008 azalım ilişkisi kullanılarak iyileştirilen şiddet haritası verilmiştir. 
 

 
Şekil 13: İyileştirilmiş Şiddet Haritası 
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Her bir şiddet bölgesinde yer hareketinden etkilenen bina ve nüfus sayıları Tablo 6’da 
verilmiştir.  

Tablo 6: Yer hareketinden etkilenen bina ve nüfus sayısı  

Şiddet

231800007-8

248101751802416920176-7

9883927336315104201562163835-6

871105209415336814421739242803604-5

800284146211279045012815693-4

Toplam 
Nüfus

15000007-8

16161246016771266-7

79671924310751365611995-6

7457615950027483166821198104-5

74263216510527401051293-4

Toplam 
Bina

Wald 1999
Atkinson
& Kaka 

2007

Wald
1999

Atkinson
& Kaka 

2007

Wald
1999

Campbell & 
Bozorgnia 2007Boore & Atkinson 2007

Campbell & 
Bozorgnia 2007

Nokta Kaynak Bilgisiİstasyonlar + Fay Bilgisi

Şiddet

231800007-8

248101751802416920176-7

9883927336315104201562163835-6

871105209415336814421739242803604-5

800284146211279045012815693-4

Toplam 
Nüfus

15000007-8

16161246016771266-7

79671924310751365611995-6

7457615950027483166821198104-5

74263216510527401051293-4

Toplam 
Bina

Wald 1999
Atkinson
& Kaka 

2007

Wald
1999

Atkinson
& Kaka 

2007

Wald
1999

Campbell & 
Bozorgnia 2007Boore & Atkinson 2007

Campbell & 
Bozorgnia 2007

Nokta Kaynak Bilgisiİstasyonlar + Fay Bilgisi
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PGA ve PGV dağılımları teyit maksadı ile 2 farklı azalım ilişkisi Campbell & Bozorgnia, 
2007 ve Boore & Atkinson, 2007 kullanılarak hesaplanmış ve şiddet dağılım tahmininde 
Wald, 1999 ve Atkinson & Kaka, 2007 ilişkileri kullanılmıştır. Bu dört farklı analiz 
sonucunda elde edilen hasar tahminleri Avrupa Makrosismic ölçeğine (EMS-98, Grunthal, 
1998) göre Tablo 7’de sunulmuştur.   
  

Tablo 7: Avrupa Makrosismik Ölçeğine göre farklı hasar seviyelerindeki bina sayıları 

 
 
Şekil 14’de Samardjieva and Badal, 2002 bağıntısı kullanılarak elde edilen tahmini can kaybı 
dağılım haritası verilmiştir. 
 

 
Şekil 14: Can kaybı dağılım haritası 
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7 Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtları 

Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Ağına bağlı 9 istasyon ana şoku kaydetmiş ve ivme 
kayıtları internet sitesi üzerinden verilmiştir (http://daphne.deprem.gov.tr). Kaydedilen 
maksimum ivme bilgileri ve istasyonun odak uzaklıkları Tablo-5’de verilmiştir. Elde edilen 
ivme kayıtları harita üzerinde Şekil-13’de gösterilmiştir.     

Tablo 8: Kuvvetli Yer Hareketi İstasyon kayıt bilgileri 

NS EW UD

2301 5.56 4.77 3.85 73.70

1201 55.31 34.27 25.50 43.30

2303 62.00 66.50 30.00 12.20

1206 11.59 17.84 8.95 102.40

201 2.50 2.24 1.64 190.90

4701 2.54 2.46 1.68 172.00

7201 7.62 5.44 2.52 140.10

2101 3.44 5.10 2.59 94.90

PGA (cm/s2)İstasyon 
Kodları

Uzaklık    
(km)

 
 

NS 
EW 

PGA: 55.3cm/s2 
NS 

NS 
NS 

EW 

EW 

PGA: 66.5cm/s2 

PGA: 7.61cm/s2 

PGA: 5.56cm/s2 

PGA: 17.8cm/s2 

PGA: 5.1cm/s2 
PGA: 2.5cm/s2 

PGA: 2.5cm/s2 
NS 

 
Şekil 15: Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonları ve ivme-zaman grafikleri  
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Aşağıdaki şekilde kuvvetli yer hareketi istasyonlarından elde edilen maksimum ivme bilgileri 
uzaklık bilgileri ile grafik üzerinde gösterilmiş ve bu bilgiler altında azalım ilişkisi 
çıkarılmıştır.  
 

y = 63.738e-0.018x

R2 = 0.7469

1

10

100

1 10 100 1000

Uzaklık (km)

P
G

A 
(c

m
/s

2 )

 
Şekil 16: Kuvvetli Yer Hareketi İstasyonlarından elde edilen maksimum ivme uzaklık ilişkisi 
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8 Bina Tipleri 

Her ne kadar binalar farklı malzemelerin ikili veya üçlü kombinasyonlarıyla inşaa edilseler 
de, bina tipleri inşaa edildikleri ana malzemeye göre sınıflandırılacaktır. Ayrıca, bu sınıflar 
içerisinde binalar kat sayısı, kullanım şekli, inşaa edildiği döneme göre tanımlanacaklardır. 
 
8.1 Kerpiç Yığma Binalar 

• Toprağın saman ile karıştırılıp, şekil verilip, güneşte kurutulmasıyla elde edilen kerpiç 
malzemesi bölgede, özellikle tek katlı binalarda kullanılan, en yaygın malzemelerden 
biridir. Yaklasik boyutları aşağıda verilmiştir. 

 
a=13 cm (approx.)
b=10 cm (approx.)
c=28 cm (approx.)
d=23 cm (approx.)

 

Şekil 17: Yaklaşık kerpiç boyutları 

• Bölge halkının bilincinde kerpiç binalara karşı güvensizlik giderek artsa da, bina 
stoğunun büyük kısmı, kerpiç binalardan oluşmaktadır. 

 
 

 

Şekil 18: Tek katlı kerpiç ev, yan görünüş-1, İncedal mezrası (pencere seviyesinin altı taşlarla inşaa edilmiştir) 
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Şekil 19: Tek katlı kerpiç ev, yan görünüş-2, İncedal mezrası (pencere seviyesinin altı taşlarla inşaa edilmiştir) 

• Ayrıca, alt katı hayvan barınağı, üst katı kullanım alanı olan iki katlı evler de 
mevcuttur. Bu kullanım şeklinde, alt katlar yaklaşık olarak 2.5 m, üst katlar yaklaşık 
olarak 3.0-3.5 m yüksekliğindedir. 

 
 

 

Şekil 20: İki katlı kerpiç ev dış görünüşü, Kökan mezrası 
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Şekil 21: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

 

 

Şekil 22: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

• Genellikle döşemeler, zemin kat duvarlarına basit mesnetli şekilde teşkil edilmiştir. 
Ancak mesnet detaylari duvar veya döşemenin yatay yönde hareketini engelleyecek 
yeterlilikte değildir. Bu nedenle basit mesnetten çok, “kayıcı mesnet” gibi 
değerlendirilebilir. Başka bir deyişle, özensiz inşaa edilen döşemeler ve çatılar, “rijit 
diyafram” şeklinde çalışarak, yatay kuvvetleri duvarlar arasında iletebilecek özelliğe 
sahip değildir 
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Şekil 23: Büyük bölümü yıkılmış, döşeme ve çatı kütükleri dağılmış, iki katlı kerpiç ev, Okçular köyü 

 

 

Şekil 24: İki katlı kerpiç ev, bölgede hemen hemen hiç görülmeyen düşey lento uygulaması, Beyhan beldesi 
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Şekil 25: İki katlı kerpiç ev, bölgede hemen hemen hiç görülmeyen düşey lento uygulaması, Beyhan beldesi 

 

 

 

8.2 Taş Yığma Binalar 

• Daha yeni binalar, 1980 lerin başından itibaren, bölgede Güllüce taşı olarak bilinen, 
hafif, volkanik bir taş ile inşaa edilmeye başlanmıştır. Bu taş kolayca kesilip, şekil 
verilebildiğinden, özelikle binaların dış duvarlarında oldukça yaygın olarak görmek 
mümkündür. Iki katman şeklinde oluşturulan dış duvarlarda, katmanlar arası, moloz 
ile doldurulmuştur. 

 
• Kerpiç evlerde olduğu gibi, bu hafif taşlar da tek veya iki katlı binaların inşaasında 

kullanılmıştır. Genellikle, tek katlı örnekleri hemen hemen her köyde görülebilen 1980 
lerin sonunda yapılmış okul binalarıdır. Bununla birlikte, eğitim sisteminde son 
yıllarda yapılan değişiklikler ve “taşımalı eğitim”e geçilmesiyle öğrenciler ilçe 
merkezlerindeki okullara servislerle götürülmeye başlanmış ve bu okullar işlevini 
yitirmişlerdir. Dolayısıyla, bu tek katlı okul binaları ya kullanılmamakta ya da depo 
amaçlı kullanılmaktadır. Taşların pek düzgün yerleştirildiği söylenemese de, taşların 
arasındaki harcın kalitesi, bireylere ait evlerdekinden daha iyi gözükmektedir. 
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Şekil 26: Tek katlı, tipik okul binası, Okçular köyü 

• İki katlı örneklerinde, belirli bir hasar şekli tanımlamak kolay olmasa da, biraz daha 
itinalı bir işçilikle, en azından tamamen yıkılmaması tamamen kerpiç binalara karşı bir 
avantajı olarak görülebilir.Görülen hasar tipleri ilerleyen bölümlerde daha detaylı 
olarak incelenecektir. 

 
• Diğer bir taş türü, daha koyu renklerdeki, ağır, daha yuvarlak hatlı, dere kenarından 

elde edilen, dolayısıyla Beyhan beldesinde daha çok görülen taşlardır. Genellikle 
kerpiç evlerin temellerinde ve diğer hafif taşlarla birlikte kombine edilerek 
duvarlarında kullanılmaktadır. 

  
• Ayrıca, birçok taş binada iç duvarlar kerpiçlerle inşaa edilmişlerdir. 

 
Şekil 27: Hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı ev, Okçular köyü 
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Şekil 28: Hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı ev, Okçular köyü 

 
 
 

 
Şekil 29: Hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı ev, Okçular köyü 
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Şekil 30: Hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı ev, Okçular köyü 

 

 
Şekil 31: Alt katı ağır dere taşlarıyla, üst katı hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı 

ev, Okçular köyü 
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Şekil 32: Dış duvarları hafif taşlarla, iç duvarları kerpiç ile inşaa edilmiş(1987), iki katlı ev, Okçular köyü 

 

 

Şekil 33: Hafif taşlarla inşaa edilmiş, alt katı hayvan barınağı olan, iki katlı ev, Okçular köyü 
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Şekil 34: Ağır dere taşlarıyla inşaa edilmiş, iki katlı ev, Okçular köyü 

 

 

Şekil 35: Ağır dere taşlarıyla inşaa edilmiş, iki katlı ev, Okçular köyü 
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Şekil 36: Ağır dere taşlarıyla inşaa edilmiş, iki katlı ev, dış görünüm,Beyhan beldesi 

 

 

Şekil 37: Ağır dere taşlarıyla inşaa edilmiş, iki katlı ev, iç görünüm,Beyhan beldesi 
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Şekil 38: Ağır dere taşlarıyla inşaa edilmiş, iki katlı ev, iç görünüm,Beyhan beldesi 

 

 

8.3 Boşluklu Tuğlalı Yığma Binalar 

 

• Boşluklu tuğlalar, birçok evde taşıyıcı duvarların inşaa edilmesinde kullanılmıştır. 
Bazı örneklerinde içleri düşük dozlu çimento harcı ile doldurulmuş, bazılarında ise 
düşey olarak, iki-üç sıra şeklinde boşluklu haliyle kullanılmıştır. 

 
 

• Bu tür binalarda, boşluklu tuğlalar ile oluşturulmuş duvarların üstüne mesnetlenmiş 
betonarme kiriş ve döşemeler görülebilmektedir. Duvarlar arasında düşey betonarme 
elemanlar da bulunmasına rağmen bu sistemleri, yetersiz döşeme-kiriş-kolon 
birleşimleri sebebiyle “betonarme çerçeve sistemler olarak tanımlamak mümkün 
değildir. Aşağıdaki fotoğraflarda, yapısal sistemi taş-boşluklu tuğla-betonarme 
döşeme-kiriş-kolon olan bir ev gösterilmiştir. 
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Şekil 39: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, Okçular köyü 

 

 

 
Şekil 40: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, boşluklu tuğla taşıyıcı duvarlar, 

Okçular köyü 



 

  35  

 
Şekil 41: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, ağır taş taşıyıcı duvarlar, Okçular 

köyü 

 

 
Şekil 42: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, ağır taş taşıyıcı duvarlar, Okçular 

köyü 
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Şekil 43: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, ağır taş taşıyıcı duvarlar, Okçular 

köyü 

 

 
Şekil 44: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-kolon-döşeme, boşluklu dolgu duvar, Okçular 

köyü 
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Şekil 45: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, ağır taş taşıyıcı duvarlar, Okçular 

köyü 

 

 
Şekil 46: Karma taşıyıcı sistemi olan, iki katlı ev, betonarme kiriş-döşeme, ağır taş taşıyıcı duvarlar, Okçular 

köyü 
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Şekil 47: Boşluklu tuğlalar ile inşaa edilmiş, tek katlı bir ev, Aşağıkanatlı köyü 

 

 

Şekil 48: Boşluklu tuğlaların düşük dozlu çimento harcı ile doldurulup iki-üç sıra kullanılmasıyla inşaa edilmiş, 

betonarme kiriş ve döşemeli, üç katlı bina, Beyhan beldesi 
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8.4 Ateş Tuğlalı Yığma Binalar 

• Birkaç örnek dışında, ateş tuğlası bölgede yaygın olarak kullanılan bir malzeme 
değildir. Bu örneklerden birisi İncedal mezrasında 1982 yılında inşaa edilmiş bir 
camidir. 

 

 
Şekil 49: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 

 

 
Şekil 50: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 
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Şekil 51: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 

 

 

 
Şekil 52: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 
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Şekil 53: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 

 
 

 
Şekil 54: Caminin dış görünümü, İncedal mezrası 
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Şekil 55: Caminin iç görünümü, İncedal mezrası 

 

 

 
Şekil 56: Caminin iç görünümü, İncedal mezrası 
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• Diğer bir ateş tuğlalı bina tipi ise, 1971 Bingöl depreminden sonra inşaa edilen afet 
konutlarıdır. Daha yüksek rakımlı köylerde, bu evler ateş tuğlaları ve çapraz mertekler 
ile inşaa edilirken, düşük rakımlı köylerde, arasında ısı izolasyonu amacıyla cam yünü 
bulunan prefabrik paneller kullanılmıştır. Bununla birlikte, bu küçük tek katlı evler 
yenilenmemiş ve zamanla terk edilmiş veya depo olarak kullanılmaya başlanmıştır. 
Bazıları uzun zamandır meydana gelen depremler ve yenilenmemenin etkisiyle ağır 
hasarlı görünse de, birçoğu kısmi yıkılmalarla veya herhangi bir yıkılma olmaksızın 
deprem sonrası ayakta durmaktadırlar…  

 

 
Şekil 57: Ateş tuğlalı tek katlı evler, Okçular köyü 

 
 

 
Şekil 58: Ateş tuğlalı tek katlı evler, Okçular köyü 
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Şekil 59: Ateş tuğlalı tek katlı evler, Okçular köyü 

 
 

 

Şekil 60: Ateş tuğlalı tek katlı evler, Yukarıkanatlı köyü 
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Şekil 61: Prefarbrik panel tek katli evler, İncedal mezrası 

 

 

 

Şekil 62: Prefarbrik panel tek katli evler, İncedal mezrası 
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8.5 Betonarme Binalar 

• Bölgede az sayıdaki betonarme bina, genellikle 2003 Bingöl depreminden sonra inşaa 
edilmiştir. Bu binaların bir kısmı afet konutu olarak, diğerleri ise şahısların 
teşebbüsleri ile inşaa edilmiştir.  

 

 
Şekil 63: Betonarme iki katlı bina ( kiriş-kolon birleşim bölgelerinde herhangi bir sorun 

görülmemektedir),Okçular köyü 

 
Şekil 64: Betonarme iki katlı bina ( kiriş-kolon birleşim bölgelerinde herhangi bir sorun 

görülmemektedir),Okçular köyü 
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Şekil 65: Betonarme iki katlı bina ( kiriş-kolon birleşim bölgelerinde herhangi bir sorun 

görülmemektedir),Okçular köyü 

• Betonarme binaların birçoğu, depremden hasarsız çıkmıştır. Bununla birlikte, İncedal 
mezrası gibi suya doygun zemin üzerine kurulmuş yerleşim birimlerinde, betonarme 
binalarda da farklı oturmalar sonucunda meydana gelmiş çatlaklar görülebilmektedir.  

 
 

 
Şekil 66: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, Tabanözü köyü 
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Şekil 67: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, İncedal mezrası 

 

 

 

Şekil 68: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, İncedal mezrası 
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Şekil 69: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, İncedal mezrası 

 

 

Şekil 70: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, İncedal mezrası 
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Şekil 71: 2003 Bingöl depremi sonrası inşaa edilmiş afet konutu, İncedal mezrası 
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9 Bina Hasar Türleri 

Bina hasar tiplerinden bahsetmeden önce hasar sınıflarını tanımlamak faydalı olabilir. 
Aşağıdaki tabloda yığma binalar için Avrupa Makrosismik Ölçeği (European Macroseismic 
Scale) tarafından belirlenen hasar sınıfları özetlenmiştir.  
 
 

Tablo 9: Yığma binalarda Avrupa Maksosismik Ölçeği tarafından belirlenmiş hasar sınıfları 

1.Seviye: İhmal edilebilir hasar-Hafif hasar 
(yapısal hasar yok, hafif yapısal olmayan 
hasar var

Az sayıdaki duvarda kılcal çatlaklar.
Küçük sıva parçalarının dökülmesi.
Binanın üst kısımlarından hafif taşların düşmesi.

2.Seviye: Orta hasar (hafif yapısal hasar, orta 
yapısal olmayan hasar)

Birçok duvarda çatlakların oluşması.
Daha büyükçe sıva parçalarının dökülmesi.
Bacaların kısmi olarak çatlaması, devrilmesi.

3. Seviye: Ciddi-önemli hasar-Ağır hasar (orta 
yapısal hasar, ağır yapısal olmayan hasar)

Birçok duvarda geniş ve yaygın hasar.
Çatı bağlantılarının kopması.
Bacaların ağır zarar görmesi, devrilmesi.
Çatı altı duvarı, bölme duvarı gibi yapısal olmayan 
elemanların apır hasar görmesi.

4.Seviye: Oldukça ağır hasar (ağır yapısal 
hasar, oldukça ağır yapısal olmayan hasar)

Yapısal duvarlarda ağır hasar, kısmi devrilme ve 
göçme.
Döşeme ve çatıda kısmi devrilme ve göçme.

5.Seviye: Yıkılma (çok ağır yapısal hasar)

Binanın tamamen yıkılması veya  tamamına 
yakınının yıkılması.
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Bazı ortak yanlışların ve eksikliklerin, inşaa edildiği malzemeden bağımsız olmak üzere, 
binaların çoğunda mevcut olması nedeniyle, bina tiplerinden farklı olarak, hasar türleri 
malzeme türüne göre sınıflandırılmış binalar üzerinden anlatılmayacaktır.  
 
Binalardaki hasarların ana sebebi, “uygun olmayan inşaa tekniği”dir. Bu nedenle diğer hasar 
sebepleri de uygun olmayan inşaa tekniğinin bir ürünü olarak düşünülebilir. Bunu 
belirtmekteki amaç, kalitesiz malzemenin ağır hasar için tek sebep olmadığını, ve yanlış inşaa 
teknikleriyle birleştiğinde yıkımın kaçınılmaz olduğunu vurgulamaktır. 
 
Hasar sebepleri birbirlerini tetikler nitelikte olduklarından veya bir hasar türünün birden çok 
sebebi olabileceğinden, bu sebepleri birbirinden ayırmak çok doğru olmasa da, yine de kendi 
içinde bir sınıflandırma yoluna gidilecektir. 
 

• En yaygın olarak görülen hasar mekanizması, duvarların “düzlem dışı yıkılma”sıdır.  
 

 Bunun en önemli sebebi, birbiriyle dik kesişen dış duvarlar veya dış duvarlar 
ile onlara dik doğrultuda birleşen iç duvarlar arasındaki “yetersiz 
birleşim”lerdir.  

 

 
Şekil 72: Tek bir yerde rastlanan, iki katli kerpiç bir evde düşey lento uygulaması, Beyhan beldesi 

 

  

Şekil 73:Tek katlı binada duvarın  düzlem dışı yıkılması, taş okul binası, depo amaçlı kullanılıyor, Göçmezler 
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 Duvar boyunun bazı evlerde oldukça uzun tutulması, düzlem dışı yıkılma 
durumunu kolaylaştıran başka bir sebeptir. Başka bir deyişle, duvar boyu 
arttıkça, duvarın düzlem dışı yıkılması kolaylaşır. 

 

 
Şekil 74: Duvarın düzlem dışı hareketi, Okcular köyü 

 Ayrıca, dış ve iç duvar malzemelerinin farklı olması, örneğin dış duvarların 
taş, iç duvarların kerpiç olması gibi, duvarların birleşimindeki etkinliği azaltır. 
Bu azalımın sebebi olarak; eleman boyutlarının farklı olması, duvar 
ağırlıklarının, rijitliklerinin, dolayısıyla dinamik davranışlarının farklı olması 
düşünülebilir. 

 
 

 
Şekil 75: Duvarın düzlem dışı hareketi,dış duvarlar hafif taş, iç duvarlar kerpiç, Aşağıkanatlı köyü 
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 Duvarların düzlem dışı yıkılmasını tetikleyen diger bir sebep ise, daha önce de 
bahsedildiği gibi yetersiz mesnet detaylandırmaları nedeniyle rijit diyafram 
özelliğinde çalışmayan, tek yönlü olarak merteklerle teşkil edilmiş ara kat 
döşemeleri ve benzer şekildeki veya oturtma çatılardır. Uygulanan döşeme ve 
çatı sistemleri binaya gelen yatay yükleri duvarlara iletebilecek özellikte 
değillerdir. Ayrıca, ahşap çatılarda kalınlığı 25 cm civarında, toprak tabakası 
bulunmaktadır ki, bu da çatı katı hizasında ilave ağırlık demektir. 

 

   
Şekil 76: Duzlem dışı yıkılma, Okçular köyü, her iki resimde de rijit diyafram etkisinin yokluğu görülmektedir, 

ayrıca yine iç ve dış duvarlar farklı malzemelerle inşaa edilmişlerdir. 

 

 

 

 

Şekil 77: Duzlem dışı yıkılma, Yukarıkanatlı köyü 
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Şekil 78: Çatı üzerinde, ağır toprak tabaka, Kayalık köyü 

 Yuvarlak hatlı taşlar arasında kenetlenmenin zayıf olması, hem dış duvarlarda, 
hem de iki katmanlı hafif taş duvarların arasında kullanıldığında düzlem dışı 
yıkılmayı tetikleyecek başka bir sebeptir.  

 
Şekil 79: Yuvarlak hatlı, ağır taşlar arasında yetersiz kenetlenme, Okçular köyü 
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• Depremden sonra taşıyıcı yığma duvarlar yıkılmasa bile, geniş çatlakların görüldüğü 
ağır hasarlar durumu oldukça yaygındır. 

 
 Bunun başlıca sebeblerinden birisi taşların arasındaki harcın oldukça yetersiz 

olmasıdır. 
 

 
Şekil 80: Harcı takip eden geniş çatlaklar, Yukarıdemirci köyü 

 

 

        

Şekil 81: Harcı takip eden geniş çatlaklar, okul binası, Kayalık köyü 
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Şekil 82: Harcı takip eden geniş çatlaklar, Okçular köyü 

 İnce, ahşap, yatay lentolar zayıf olan açıklık köşelerini güçlendirmekte yetersiz 
kalmışlardır. Ayrıca bazı durumlarda, geniş mesafeli olarak uygulanmışlardır.  

 

    
Şekil 83: Açıklıklar etrafında oluşan geniş çatlaklar, Beyhan beldesi 

 Taş duvarların çoğunda, taşlar düzgün bir şekilde yerleştirilmeiştir. 
 

    
Şekil 84: Düzensiz yerleştirilmiş taşlar, İncedal mezrası 
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Şekil 85: Düzenle dizilmiş taşlardan oluşan, taş duvarlı tek katlı ev, iç duvarlar kerpiç, Tabanözü köyü 

 
 Hayvan barınağı olarak kullanılan zemin katı, üst katına göre daha alçak olan 

iki katlı evlerde yumuşak kat mekanizması görülmektedir. Aslında daha 
yüksekte bulunan köylerde toplam göçmeye sebeb olan bu mekanizma durumu 
İncedal mezrası gibi depremin merkezine uzakta, daha aşağıda, ovada 
kurulmuş yerleşim birimlerinde binanın ayakta kalmasına müsade etmiştir. 

 

 
Şekil 86: Daha alçak zemin kat, yumuşak kat mekanizması, İncedal mezrası 
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• Bundan sonraki dokuz fotoğrafta, iki katlı kerpiç eve ait iç ve dış görünümler 
verilecektir. Ağır hasar dışarıdan pek fark edilmese de, içeriden bakıldığında 
kullanıma uygun olmadığı görülmektedir. 

 

 

Şekil 87: İki katlı kerpiç ev dış görünüşü, Kökan mezrası 

 

 

Şekil 88: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

Kullanım 
alanı 

Hayvan 
Barınağı 
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Şekil 89: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

 

 

 

Şekil 90: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 
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Şekil 91: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

 

 

 

 

Şekil 92: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 
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Şekil 93: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 

 

 

 

Şekil 94: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 
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Şekil 95: İki katlı kerpiç ev iç görünüm, Kökan mezrası 
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10 Sonuçlar ve Öneriler 

8 Mart 2010  Başyurt- Karakoçan depremi bölgenin günümüzde doğrultu atımlı rejimin 
etkisinde deprem etkinliğini sürdürdüğünü ortaya koymuştur. Başyurt- Karakoçan depremi 
bölgedeki fay yapısı dikkate alındığında Doğu Anadolu Fayı’nın Bingöl-Palu arasındaki fay 
sistemi içerisinde ana doğrultusu KD-GB doğrultulu uzanan fay parçasının kırılması sonucu 
meydana gelmiştir. Artçı depremlerin toplam dağılım alanı yaklaşık olarak 31 km. olarak 
verilebilir. 
 
Yapılan saha gözlemlerinde arazi üzerinde net olarak bir fay gözlenmemiştir. Ancak 
deformasyonlar, çökmeler, yer yer heyelan ve küçük çaplı sıvılaşmalar gözlenmiştir. Yüzey 
Dalgası (Ms) ile fay boyu (L-km) arasındaki bağıntıya dayanarak fay boyu aşağıdaki şekilde 
verilebilir: 
 
Log L = 0.58xMs-2.19 (Ezen, 1981) 
Ms=1.72xlog10(L)+3.7775 
Ms=5.9 için  L≈17 km.  
 
Büyüklük ile şiddet arasındaki bağıntıdan faydalanarak da şiddet değeri ortaya konulabilir. Bu 
şiddet değeri arazi gözlemleri ile ortaya konulmuş şiddet değeri (Io=VII) ile oldukça uyumlu 
olduğu görülmüştür.  
 
Io= 1.69 M – 2.76 (ipek ve diğ.; 1965)  
M=6.0 için Io= VII bulunmuştur.    
 
Artçı depremlerin dağılımı da bu deprem ile yaklaşık 17 km. bir kırılmanın meydana geldiğini 
desteklemektedir. Artçı depremlerin dağılımı K-KD’ya doğru olup, genelde oluşan depremler 
sığ odaklıdır. Mevcut veriler deprem sonucu açığa çıkan enerjinin hakim olarak KKD-GGB 
ve KD-GB şeklinde yayıldığını desteklemektedir. Başyurt- Karakoçan depreminin yakın bir 
gelecekte bölgedeki yakın komşu fay parçalarını ve diğer fay sistemlerini, özellikle Erzincan-
Bingöl-Tunceli-Elazığ arasında, tetikleyici yönde etkisi olması olasıdır. Bölgede bulunan fay 
sistemlerinin deprem riski yüksektir. Bu bakımdan bölgedeki hakim olan gerilme rejiminin ve 
birikiminin bu büyüklükte depremleri kısa periyotlarda üretebileceği göz ardı edilmemelidir. 
Yapılan faylanma mekanizması çözümleri bölgedeki hakim olan en büyük gerilme 
eksenlerinin (P-şıkışma) genel anlamda K-KB ve G-GD yönünde,  ve (T-açılma) D-KD ve  
B-GB yönünde olduğunu göstermektedir.     
 
Bölgede özellikle Başyurt-Kovancılar-Gökdere arasında kalan alanda meydana gelen yoğun 
hasarın nedenlerini genelde köylerin eğimli ve heyelan riski bulunan dağ yamaçları üzerinde 
kurulmalarından, zemin özelliklerinden ve yetersiz, uygun olmayan inşaa tekniklerinden 
kaynaklanmaktadır. 
 
Genel olarak ağır hasar gören evler temel sistemleri yetersiz, yerel malzemeler olan kerpiç 
veya taş kullanılarak, yanlış inşaa teknikleriyle yapılmış binalardır. Bu tür yapı tarzının 
özellikle deprem yoğunluğu fazla olan bu tür bölgelerde tercih edilmemesi gerekmektedir. Bu 
bölgede binaların deprem yönetmeliğine ve diğer ilgili standartlara uygun olarak betonarme 
olarak inşaa edilmesi deprem güvenliği açısından önemlidir. Yerel malzemeler kullanılarak 
yığma binalar inşaa edilmek istense dahi, yönetmelik kurallarından taviz verilmemesi 
sağlanmalıdır. 
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