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Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yöneti-
mi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 
19/05/2011 günü, saat 23:15’de M: 5.7 
büyüklüğünde 24,46 km. odak derin-
liğinde Kütahya -Simav merkezli bir 
deprem meydana gelmiştir.  Bu bölge 
Deprem Bölgeleri Haritası’na göre 1. de-
rece deprem bölgesi içinde yer almak-
tadır. Kandilli Rasathanesi ise depremin 
büyüklüğünü 5.9, odak derinliğini 7 km 
olarak açıklamıştır. Depremin merkez 
üssü, Simav ilçesinin yaklaşık 13 km. ku-
zey doğusundaki Söğüt Köyü çevresidir.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya 
göre; bu bölge Simav fay zonu içindedir. 
Bölge, fay zonunu oluşturan ve kuzey-
kuzeydoğuya eğimli (-70) ve birbirinden 
2-3 km uzaklık 16 ve 22 km uzunlukta 
eğim atımlı iki fay segmentinin deneti-
mi altındadır. Meydana gelen deprem-
ler Yeşilköy ve Çavdır faylarından kay-
naklanmıştır.

Kütahya çevresinde etkin olan tarihsel depremlere bakıldığında, 1928 M= 6.2 Emet , 1944 M=6.2 
Şaphane, 1970 M=7.2 Gediz ve 1970 M= 5.9 Çavdarhisar depremleri son yüzyılda bölgede ağır 
hasar yapmış depremlerdir. 

Bu bölgede en son hasar yapan 17 Şubat 2009 tarihli (Ml= 4.8) depremdir. Bu nedenle önce bu 
depremin özellikleri aşağıda verildikten sonra 19 Mayıs 2011 depremi ile ilgili bilgiler verilecektir.

17 Şubat 2009 Depremi

Her ne kadar bu deprem kimilerince Simav’da daha önce olmuş bir deprem olarak değerlendirilse 
de aslında bu depremin merkezi Simav’ın yaklaşık 28 km doğusunda yer alan Demirci’dir. 

19 Mayıs 2011 

Simav Depremi ve 

Yapı Hasarı Raporu

Cahit Kocaman

Nejat Bayülke

Akif Doğan

Alaettin Duran

İMO Afet  Müdahale Hazırlık Kurulu
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Bu depremin merkezinde ölçülen ivmeler genel olarak % 5 g düzeyindedir. Depremin 28 km kadar 
uzağında olan Simav’da kuvvetli bir biçimde hissedilmekle birlikte hasar yapmış olması beklenil-
mez. Ancak Simav’da yapılan incelemelerimizde bu depremden sonra bazı kamu binalarının hasar 
gördüğü ve güçlendirilmeden kullanılamaz şeklinde rapor verildiği öğrenilmiştir.

19 Mayıs 2011 Depreminin Kuvvetli Yer Hareketi

Richter ölçeğine göre büyüklüğünün 5.7 – 6.0 arasında oluduğu bilinen bu Depremin merkezine 
en yakın olan (yaklaşık 40 km uzakta) Gediz’de Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Da-
iresince (şu anda kapatılmıştır) kurulmuş deprem kuvvetli yer hareketi ivme ölçeri tarafından kay-
dedilmiş uç ivmeler Doğu-Batı yönünde 0.103 g,  Kuzey-Güney yönünde 0.092 g ve Düşey yönde 
0.068 g düzeyindedir.

17 Şubat 2009 Depreminin Demirci’deki ivme kaydı

Şekil 1 - Depremin Gediz’de ölçülmüş kuvvetli yer hareketinin 
Doğu-Batı Bileşeni ivme kaydı.
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Yer hareketinin kuvvetli bölümünün yaklaşık 5-6 saniye kadar sürdüğü ve bu zaman aralığında 
ortalama ivmenin  60-70 cm/sn2 gibi (C=0.05 - 0.06) olduğu görülmektedir. 

Gediz’de kaydedilmiş ivmeler Şekil-1, Şekil-2 ve Şekil-3’de verilmektedir.

Deprem kuvvetli yer hareketi azalım ilişkilerinden geri gidilerek Simav’da oluşan kuvvetli yer hare-
ketinin uç değerleri tahmin edilebilir. Çok sayıda kuvvetli yer hareketi azalım ilişkileri vardır. Bunlar 
çok farklı değerler verebilmektedir.

Yaklaşık olarak Depremin Simavdaki uç ivmesi ve hareketini kuvvetli olduğu aralıktaki ortalama 
ivmesi Gediz’de ölçülen değerlerin 2-3 katı kadar olabilir.

Bu yaklaşıma göre Simav’da uç ivme 0.30g kadar ve depremin şiddetli olduğu zaman aralığında da 
0.15g gibi bir ortalama ivmenin yapıları etkilediği oldukça yerinde bir yaklaşık olarak görünmek-
tedir.

Şekil 2 - Depremin Gediz’de ölçülmüş kuvvetli yer hareketinin 
Kuzey-Güney Bileşeni ivme kaydı.

Şekil 3 - Depremin Gediz’de ölçülmüş kuvvetli yer hareketinin 
Düşey Bileşeni ivme kaydı.
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Kısaca Simav’da yapıların ağırlıklarının % 15’i kadar bir yatay deprem yükü ile zorlanmış oldukları 
izlenimi edinilmiştir. Yaplarda gözlenen hasar bu deprem yatay yük düzeyinin karşılığı olarak de-
ğerlendirilmelidir. 

Depremin Geniş Bir Alanda Hissedilmiş Olması ve Başka Özellikleri

19 Mayıs 2011 Simav depreminin genellikle Kuzey-Güney yönünde oldukça geniş bir alanda his-
sedildiği anlaşılmaktadır. Geniş alanda hissedilme depremin ”derin” odaklı olduğu biçiminde yo-
rumlanır. Oysa çeşitli kaynaklar derinliği 10 km mertebesinde vermektedir. Eski “Deprem Araştırma 
Dairesi” (yeni ismi Deprem Dairesi) depremin derinliğini 24,5 km bildirmiştir.

Derin odaklı olmayan bu depremin geniş bir alandan hissedilmiş olması depremin oluş mekaniz-
masının daha ayrıntılı ele alınarak incelenmesini ve geniş alandan hissedilme olayının açıklanma-
sını gerektirmektedir.

Deprem sırasında hasar gören ve yıkılan kalkan duvarlar ve cami minareleri, bina içlerinde devrilen 
dolapların konumları depremin hâkim hareket yönünün yaklaşık olarak Güneybatı – Kuzeydoğu 
olduğunu göstermektedir. İlk hareketin Güneybatı yönünden Kuzeydoğu yönüne doru geldiği iz-
lenimi edinilmiştir.

YAPILARDA GÖZLENEN 

GENEL HASARLAR VE NEDENLERİ

Betonarme Yapılar

Tarafımızca bir günlük bir süre içinde yapılan sınırlı sayıda binalaın incelenmesi ve Simav’da çalışan 
meslekdaşlarla yapılan görüşmelerden edinilen yapı hasar düzeyinin görüntüsü aşağıdaki gibidir:

Pek çok betonarme yapıda dolgu duvarlarla betonarme çerçeve arasında kılcal çatlaklar vardır. 
Yine çok sayıda yapıda dolgu duvarlarda kılcal ya da daha ileri aşamada kesme çatlakları vardır.

Bu yapıların betonarme taşıyıcı çerçeve elemanlarında ise yer yer kılcal ve milimetre boyutunda 
eğilme ve kesme çatlakları vardır.

Daha ileri aşamalarda hasarlı bir kaç kolonu olan az sayıda betonarme yapılar da vardır.

Genel izlenim betonarme yapıların bu depremde “elastik davranış bölgesini” pek aşmayan bir bi-
çimde davrandıkları şeklindedir.   

Yukarıda Gediz’de kaydedilmiş deprem kuvvetli yer hareketinin değerlendirilmesinden çıkarılan 
yatay yük düzeyi (yaklaşık C=0.15 gibi) de betonarme yapıları elastik davranış bölgesinin pek öte-
sine götürmeyecek bir yatay yük düzeyidir. Bu nedenlerle ”depremin”  yapılardan bir elastik ötesi 
davranış, süneklik kapasitelerini kullanma talebi olmamış gibi görünmektedir.

Sonuç olarak,  bazı az sayıda kolonu ortanın ötesinde hasar görmüş az sayıda betonarme yapı ya-
nında ortalama olarak kolon ve kirişlerinde belli belirsiz çatlak olan yapılar söz konusu depremde 
Simav’daki ortalama yapı davranışını temsil etmektedir.

Simav’da meydana gelen hasarların aşağıda gösterilen kusurlardan birinden veya bir kaçının bir 
arada olmasından kaynaklandığı gözlenmiştir.

Dolgu Duvar Hasarları

Bazı dolgu duvar hasarları, çerçeve içinde yer almayan dolgu yada dış cephe duvarlarında gözlen-
miştir. Dolgu duvarlardaki çatlak ve dökülmelerin görüntüsü ilk bakışta insanları ürkütmekte ve 
taşıcı sistemi oluşturan elemanlarda herhangi bir hasar olmadığı durumlarda dahi sanki bina ağır 
hasarlıymış gibi değerlendirmelere yol açabilmektedir.
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Çarpışan Yapılar

Bitişik nizam, kat düzeyleri aynı olan ancak aralarında yeterli dilatasyon olmayan pek çok komşu 
binalarda çarpışma izleri vardır. Bitişik nizam yapılmış bir blokun en sağ köşesinde yer alan Cumhu-
riyet Cad.No:1 adresindeki binaya ait resimler aşağıda görülmektedir. 

Düşük Beton Dayanımı

Yakın zamana kadar bölgede elle karılan beton kullanıldığından mevcut binalardaki beton daya-
nımının genellikle yeterli olmadığı görülmüştür. Beton dayanımının düşüklüğü, genellikle granü-

Çok küçük bir çıkmaya oturan ve 
çerçeve içinde olmayan dolgu duvar hasarı. 

Hisarardı Mah. Arif Sümer Cad. No:1 
adresindeki bina

Küçük konsola oturan ve çerçeve düzlemi dışın-
daki dolgu duvar hasarı. Sandviç dolgu duvarlar 

arasında strafor olup düzlem dışına kolayca 
devrilmektedir. (Hisarardı Mah.)

Bitişik nizam yapıların oluşturduğu bloğun en sağındaki 
binanın zemin katında çarpma ve yumuşak kat nedeniy-

le kalıcı ötelenme (yaklaşık %2,5)

Çarpma izleri olan iki komşu bina. 
(Cumhuriyet Cad. No:1deki köşe bina)
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lometrik olmayan agrega kullanılması, dozajın yeterli olmaması,  iyi karılmaması, şıkıştırılmaması, 
sulanmaması gibi nedenlere dayanmaktadır.

Sargı Donatısı (Etriye) Aralıklarının Fazla Olması ve Sıklaştırma Yapılmaması 

Hasar gören yapıların genelinde kolon ve kirişlerin sarılma bölgelerinde etriye sıklaştırmasının ya-
pılmadığı görülmüştür.

Agregası uygun olmayan beton (Simav Teknik ve End. Meslek Lisesi- Önceden 
Boşaltılmış Ek Bina)

Kolon sarılma bölgesinde Etriye sıklaştırması yapılmamış. (Simav Teknik ve 
End. Meslek Lisesi- Önceden Boşaltılmış Ek Bina)
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Kuvvetli Kiriş Zayıf Kolon

Taşıyıcı Sistemi oluşturan elemanlardan kolonların kapasitesi kirişlerin kapasitesinden en az %20 
fazla olması gerekirken hasar gören binaların bazılarında tersi bir uygulama ile kirişlerin kolonlar-
dan daha kuvvetli olduğu gözlenmiştir. 

Kolon sarılma bölgesinde Etriye aralıkları 30 cm, 
sıklaştırma yapılmamış. (Cumhuriyet Cad.No:1deki köşe bina)

Kolon orta bölgesinde Etriye aralıkları çok 
fazla, yaklaşık 40 cm. (Nurullah Kalyoncu 

Anadolu Lisesi)

Kolonlar Kirişlerden daha zayıf. (Simav Teknik ve End. Meslek Lisesi- 
Önceden Boşaltılmış Ek Bina)
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Zayıf Kat, Yumuşak Kat Düzensizliği

Özellikle zemin katların ticarethane veya büyük salonlar şeklinde düzenlenmesi nedeniyle zayıf kat 
düzensizliklerinden oluşan hasarlar gözlenmiştir.

Kısa Kolon Hasarı

Kolonun her iki tarafında önlem alınmadan konulan bant pencereler nedeniyle kolonun hesap 
boyu kısalmakta ve gelen kesme kuvvetleri hesaplanandan çok daha fazla olmaktadır. 

Zemin katta bölme duvarları yok zayıf kat düzensizliği var 
(Nurullah Kalyoncu Anadolu Lisesi)

Yumuşak Kat Düzensizliği, zemin katında 
yaklaşık % 2.5 oranında kalıcı 

ötelenme var. (Cumhuriyet Caddesi)

Kısa Kolon hasarları 
(Simav Teknik ve End. 
Meslek Lisesi- Önce-
den Boşaltılmış Ek 
Bina)

Kısa Kolon hasarı (Ziraat odasının yakındaki, 
Kışla Cad.No:73 adresindeki Bina)
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Kolon Kiriş birleşim Yerlerinde Kolona Sargı Donatısının Konulmaması

Düğüm noktalarında etriyelerin genellikle kolona konulup kirişlere konulmaması binanın yatay 
yük kapasitesini azaltmaktadır. Rijit diyafram gibi davranan döşeme hizalarında etki eden yatay 
deprem yükleri nedeniyle zorlanan düğüm noktasında, kolon boyuna donatılarının dışarıya bur-
kulması ve çekirdek betonun kolaylıkla dağılması ile katların birbiri üstüne katlanması şeklinde 
göçmelere neden olmaktadır.   

Kalkan Duvarlar

Önemli sayıda kalkan duvar yıkılması gözlenmiştir. Yıkılan kalkan duvarlar genellikle doğu batı yö-
nünde uzanmaktadır ve kuzey güney yönünde yıkılmışlardır.

Yapılarda kalkan duvarlarına gereken özenin gösterilmediği anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle 
okullarda olmak üzere can güvenliği acısından tehlike oluşturmaktadır. Ayrıca yıkılan kalkan du-
varlarının arabaların üzerine düşerek de önemli ölçüde maddi kayıplara neden olmaktadır.

Birleşim yerinde kolonda sargı donatısı yok. 
Kolonlar kirişlerden daha zayıf

Birleşim Yerinde Kolonda sargı donatısı yok

Kalkan duvar hasarı
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Okul Binaları

Aşağıdaki iki okul binasının 17 Şubat 2009’da olan bir depremde hasar görüp boşaltıldığı ve yıkıl-
maları için karar alınmış olduğu öğrenilniştir. Bu yapılardaki gözlem aşağıda verilmektedir.

Simav Teknik ve End. Meslek Lisesi (Önceden Boşaltılmış Ek Bina)

200 kişilik yurt binası projesinin tadil edilerek dilatasyondan sonraki kısmının yapıldığı bina  olup, 
okul olarak kullanılmak üzere 1997 yılında inşa edilmiştir. Bu okulda 2009’da olan depremde iç ve 
dış akstaki bazı kolonlarda ileri düzeyde kesme kırılmaları olmuş ve yapı “yıkılabileceği” nedeni 
ile boşaltılmıştır. 19 Mayıs 2011 depreminde ise hasarlı kolonlardaki hasar miktarı artmış olmakla 
birlikte yapı yıkılmamıştır. 

Devrilmek üzere olan ve güvenliği tehdit eden 
kalkan duvarı

Önceden güçlendirme yapılan Osman Bey İlk Öğretim 
Okulu. Taşıyıcı sistemde hasar yok. Ancak kalkan 

duvarı hatıllarla bağlanmadığından yıkılmıştır

Yapının genel görünüşü



TMH - 465-466 - 2011/1-234

Simav Cumhuriyet Lisesi Boşaltılmış Binası

Bu yapı da daha önceki bir depremde (17 Şubat 2009) çok hasarlı olması nedeni ile onarılıp güçlen-
dirlemeyeceği ve yıkılması gerektiği nedeni ile boşaltılmıştır. 19 Mayıs 2011 depreminde yapının 
kolonlarının hasarı artmış olmakla birlikte yıkılmamış, şakülde herhangi bir kayıcı kayma olmamış-
tır.

En çok hasarlı Zemin katın görünüşü. 
Kuvvetli kiriş-Zayıf Kolon Hasarı. 

Etriye aralıkları 30 cm civaruında sıklaştırma yok. 
Beton granülometrik değil, dayanımı düşük.

Band pencere nedeniyle oluşmuş kısa kolon hasarı, 
kesme kırılması
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Nurullah Kalyoncu Anadolu Lisesi

Zemin+2 katlı binanın zemin katı girişe göre sağ tarafındaki büyük salonda bölme duvarları yoktur. 
Bu durum zayıf kat düzensizliği yaratmaktadır. Buradaki kolonların çoğunda kesme çatlağı vardır. 
Binanın sağ cephesinde sonradan ilave edilen merdiven sahanlığı donatının uygun yerleştirilme-
mesi ve ankrajının yapılmaması nedeniyle göçmüştür. 

Dış aks köşe kolon- kiriş ek yerinde 
kolon etriyesinin olmaması nedeni ile 

düşey donatıların burkulması

Kolonun ortasında, iri taşlı 
betonda boşluk olan 

yerde hasar

Aynı yapıda Kiriş donatısının 
uçuna kanca (?) yapılarak 

yetersiz biçimde ankrajı

Binanın sağ cephesinde sonradan ilave edilen 
merdiven sahanlığında göçme

Göçen merdiven sahanlığında uygun olmayan 
donatı yerleşimi

Zemin kat salondaki kolonlarda kesme kırılması Zemin kat salondaki kolonlarda çok geniş etriye aralığı
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Güçlendirilmiş Okul Binaları

Simav’da İmam Hatip Lisesi ve Osman Bey İlk Öğretim Okulu Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2007 yılında 
başlattığı proje kapsmında güçlendirilmiştir. Bu okullara perde duvarlar eklenmiş ve bazı kolonlar 
mantolanmıştır.

Konutlarda Hasar

Karamancı Beldesi ekmek fırını

Ankara istikametinden Simav’a yolu Pazar kavşağından hemen sonraki Karamancı beldesinden 
itibaren yapıların bacalarında devrilmeler, çerçeve ile dolgu duvarlar arasında sıva çatlakları ve dö-
külmeler meydana geldiği gözlenmiştir. 

Güçlendirilmiş okulda kalkan duvar 
yıkılması. Doğu-Batı yönindeki duvar 

Güney yönünde yıkılmış

Osman Bey İlk Öğretim Okulunda, yapıya eklenmiş güçlendirme perdesi. 
Sol taraftaki kolonlardan iki tanesi de mantolanmıştır.

Zemin katında Karamancı Köyü ekmek fırını olan binada 
çerçeve ile dolgu duvar arasındaki sıva çatlakları ve 

dökülmeler

Kolon betonu döküldükten bir müddet sonra kiriş ve dö-
şeme betonunun dökülmesi nedeniyle kolon üst ucunda 

oluşan soğuk derzler depremde sıvanın dökülmesiyle 
açığa çıkmış
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Kazancı Oğlu Otomotiv Sanayi Fabrika Binası

Yüksekliği 8,5m, kısa yönde açıklığı 20 m, uzun yönde çerçeveler arası mesafeler ise 7,5m olan Pre-
fabrik yapıda herhangi bir hasar meydana gelmemiştir.

Sulu Oğulları Tarım ürünleri Binası: 

Yapı Z+2 Katlı betonarme bir yapıdır. Taşıyıcı sistemi düzensiz betonarme çerçevelerden oluşmuş-
tur. Zemin kat kolonlarında ve bölme duvarlarında hasarlar meydana gelmiştir. Zemin kat kolonla-
rından bazılarında orta derecede hasarlar vardır. 

Hamza Özcan Sokakta Çöken 9 No’lu Bina 

Yapı Z+4 Normal + Çatı katı olan betonarme bir yapıdır. Tamamen çöken zemin katı ticarethanedir. 
Sol tarafında mevcut yıkılmamış bina ile aynı mimari özelliklere (kat adedi, görünüş, vs) sahiptir.

Çok sayıda hatanın bir araya geldiği bu bina Simav ilçe merkezinde çöken tek binadır. Meydana 
gele depremde zemin katı tamamen göçmüş ve 1. Kat sağ taraftaki kolonların kırılması sonucu sağ 
tarafındaki 11 nolu binaya yaslanarak durmuştur. Yapıda, kolon kiriş birleşim yerlerinde kolonda 
sargı donatısı yoktur. Kolonların kesitleri kirişlerin kesitlerinden daha küçük (Kolonların kapasitesi 

Herhangi bir hasar meydana gelmeyen Kazancı Oğlu Otomotiv Sanayi Fabrika Binası

Sulu Oğulları Tarım ürünleri Binası zemin 
katında Dolgu duvar hasarı

Sulu Oğulları Tarım ürünleri Binası zemin katında 
orta hasarlı kolon
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kirişlerin kapasitesinden daha düşük, zayıf kolon kuvvetli kiriş) olduğu görülmektedir. Ayrıca, bi-
nanın zemin katında dükkânların olması, buradaki bölme duvarlarının üst kata göre çok daha az 
olmasına ve zayıf kat düzensizliğini akla getirmektedir. Yani, zayıf kat düzensizliğinin de göçmede 
etkili olduğu ihtimali kuvvetlidir.

Hiç Hasar Görmeyen Örnek Bir Bina

Simav İMO Temsilcisi tarafından betonarme projesi ve imalatı yapılan Askerlik Şubesi karşısındaki 
Z+3 Katlı betonarme binada yapılan incelemede en ufak hasar bile olmadığı görülmüştür. Bina-
nın taşıyıcı sisteminin düzenli çerçevelerden oluştuğu, plandaki rijitliğin düzenli dağıtıldığı, taşıyıcı 
elemanların (Kolon, Perde ve Kirişler) yeterli kapasiteye sahip olduğu ve imalatlarının da kusursuz 
yapıldığı gözlenmiştir.  Bu bina, proje ve imalatların deprem yönetmeliğine uygun olması duru-
munda binaların hasar görmediğinin güzel bir kanıtıdır. 

Halk Eğitim Binası

Yapı Z+2 Katlı betonarme bir yapıdır. Yapı bir önceki depremde oturulamaz raporu verilmiştir. Ya-
pılan incelemede çok kalın sıva yapılması nedeniyle depremde bu sıvaların dökülmesi ve bazı böl-
me duvarları hasar görmesine neden olmuştur. Taşıyıcı elemanlarında önemli bir hasar meydana 
gelmemiştir.

Zemin katı ve 1. Katı göçen bina Birleşim yerinde kolonda sargı donatısı yok. 
Kolonlar kirişlerden daha zayıf

Askerlik Şubesi karşısında Hiç Hasar Görmeyen Bir Bina Halk Eğitim binasında Kalın ve gevrek 
sıvada çatlak ve dökülmeler
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Yığma Yapı Hasarı

Yığma yapılarda camilerde özellikle de minarelerinde ciddi hasarlar ile karşılaşılmıştır. Şehir mer-
kezindeki yığma minareler yaygın olarak hasar görmüş ve ilçe merkezindeki Halil Ağa Camiinin 
minaresi tamamen yıkılmış, birçoğunun şerefe bölgesinden üst kısmı tamamen göçmüştür.

Hisarardı Mahallesi Salih Sırrı Uz Caddesi 6 nolu Bina

Yapı Z+2 Nkat +Çatı katı olan, çok eski yığma bir yapıdır. Edinilen bilgilere göre, hiç projelendiril-
meden bir inşaat ustası tarafından doğrudan imalatı yapılmıştır. Simav’da böyle projesi olmadan 
gelişigüzel yapılmış oldukça çok sayıda bina olduğu ifade edilmiştir. Taşıyıcı duvarlarında taş, yatay 
ve düşey tuğla karışık kullanılmıştır. Binanın bazı yerlerine düzensiz olarak 20x20 ebadında beto-
narme elemanlar yapılmıştır. Bina ağır hasarlıdır.

Halil Ağa Caminin Minaresi tamamen yıkık. Taşıyıcı yığma duvarlarda hasar var

Halil Ağa Caminin taş ve yer yer dolu harman tuğlası ile 
örülü taşıyıcı duvarlarında çatlaklar, 

üzerindeki kaplama ve sıvalarda dökülmeler. Şerefe üstü yıkılmış minareden bir görünüm
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Tevfik Fikret Caddesinde 9 No’lu Bina

Taşıyıcı duvarları dolu harman tuğlası ile inşa edilmiş bu binada kat adedi Zemin+2 dir. Yönetmeli-
ğe göre 1. Derece deprem bölgelerinde yığma bina en fazla Zemin + 1 Katlı olması gerekir. Resim-
den de görüleceği üzere binada boşluk oranları da çok fazladır ve köşelerdeki duvar mesafeleri ye-
terli değildir. Yönetmeliğin öngördüğü kurallara birçok yönden uymamaktadır. Yapıya en çok yatay 
deprem yüklerinin tesir ettiği zemin kat taşıyıcı duvarlarında kısmi göçme ve hasarlar vardır. Taşıyı-
cı duvarların dolu harman tuğlası ile yapılmış olması bu yapıyı tamamen göçmekten kurtarmıştır.

Projesi olmadan gelişigüzel yapılmış yığma bina

Yönetmeliğe uygun inşa edilmeyen yığma yapı


