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Þekil 2. Siltli kum içeren zeminde sývýlaþma sonucu oluþan oturma ve
kýsmi yanal yayýlma

23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen 7.2
büyüklüðündeki Van-Tabanlý ve 9 Kasým 2011
tarihinde meydana gelen 5.6 büyüklüðündeki VanEdremit depremleri ciddi mal ve can kayýplarýna neden
olmuþtur. Van-Tabanlý depremi sonrasý TMMOB
Jeoloji Mühendisleri Odasý tarafýndan oluþturulan ekip
ile beraber sahada jeolojik gözlem ve incelemeler
yapýlmýþtýr. Bu yazýda, Van-Tabanlý depremi sonrasý
yapýlan incelemeler dikkate alýnarak jeolojik
özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisine deðinilecektir.
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Van depremlerine jeolojik açýdan
bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki
hasarlarýn zemin büyütmesi,
sývýlaþma ve heyelanlar ile ilgili
olduðu söylenebilir. Deprem
zararlarýný jeolojik açýdan en aza
indirebilmek için, konusunda uzman
mühendislerce yapýlacak detaylý
mikrobölgeleme ve zemin etüdü
çalýþmalarý ile doðru yerleþim yeri
seçimi yapýlmalýdýr.

Erçiþ ilçesine baðlý Çelebibaðý yerleþim alanýnda
(Erciþ'in güneybatýsý) ise, yeraltýsuyunun yaklaþýk 5 m
derinde olduðu ve gevþek siltli kumun bulunduðu bir
lokasyonda, sývýlaþmaya baðlý oturma ve beraberinde
yüzeyde 50 cm'lik hareketi olan bir yanal yayýlma
gözlenmiþtir (Þekil 2). Bu yanal yayýlma yaklaþýk 200
m'lik bir hat boyunca etkili olmuþ, alandaki bir kerpiç
Þekil 1. Erciþ ilçesinde yýkýlan bir bina

Þekil 3. Sývýlaþmaya baðlý yanal yayýlma dolayýsýyla zarar gören ev.

Van il merkezine yaklaþýk 20 km mesafede bulunan
Alaköy'de önemli hasarlar ve can kayýplarý olmuþtur.
Bu alanda bir okulun laboratuvarý ile çok sayýda kerpiç
yapý yýkýlmýþtýr (Þekil 6). Alaköy'ün güney doðusunda
bulunan ve tarla olarak kullanýlan düzlük alanda ise
sývýlaþma olmuþ, ancak oturma þeklindeki yüzey
deformasyonlarý oldukça az olup 5 cm yi geçmemiþtir
(Þekil 7).
Ýnceleme alanýndaki en büyük yüzey deformasyonlarý,
Van il merkezi giriþindeki TOKÝ binalarý ile 100 Yýl
Üniversitesi Zeve kampüsü arasýndaki yolda
gözlenmiþtir. Bu deformasyonlar, Zeve Kampüsü ile
Bardakçý yolu arasýndaki asfalt yolda da
görülebilmektedir (Þekil 8).
100 Yýl Üniversitesi Kampüsünü Topraktaþ köyüne
baðlayan yolda bulunan dere civarýnda, taþkýn ovasý
geliþmiþtir. Ýncelemenin yapýldýðý günde, yeraltý
suyunun hemen hemen yüzeyde olduðu tesbit
edilmiþtir. Taþkýn malzemesi içerisinde, ince
Þekil 4. Yanal yayýlma dolayýsýyla yolda görülen deformasyonlar.
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Deprem nedeniyle, inceleme alanýnda yer yer
heyelanlar ve kaya düþmeleri meydana gelmiþ olup,
heyelanlar Van-Erciþ karayolunun bazý kesimlerinde

deformasyonlara neden olmuþtur (Þekil 5). Ancak,
heyelan boyutlarý büyük olmayýp, alýnacak
mühendislik önlemleri ile etkileri kolayca
azaltýlabilecektir. Ayrýca, Van yerleþim yerinin
kuzeybatýsýnda bulunan Topaktaþ köyü civarýnda
deprem dolayýsýyla çeþitli heyelanlar meydana gelmiþ
ve yer yer kerpiç evlere ve bahçelere zarar vermiþtir.

haber bülteni

evi ikiye bölmüþ (Þekil 3), ve alandaki bir yolda
deformasyonlara neden olmuþtur (Þekil 4). Briketten
örülen çok sayýdaki bahçe duvarlarý da bu alan ve
yakýn çevresinde hasar görmüþtür.
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Þekil 5. Deprem sonrasý oluþan ve Van-Erciþ karayoluna kýsmen zarar veren heyelan.

Þekil 6. Alaköy'de yýkýlan yapýlar

malzemenin yanýsýra kumlu seviyeler de mevcuttur.
Bu alanda sývýlaþma sonucu oluþmuþ çok sayýda kum
konileri bulunmaktadýr (Þekil 9). Deprem sýrasýnda
kýsa süre için artan boþluksuyu basýncý, sývýlaþmanýn
oluþmasýna neden olmuþtur. Örtü kalýnlýðýnýn ince

olmasý dolayýsýyla sývýlaþan kumlu malzeme,
yüzeydeki ince killi topraðýn çatlamasýna (Þekil 10a) ve
sývýlaþma ürünü kumlarýn genelde çatlaklar boyunca
yüzeye çýkmasýna neden olmuþtur (Þekil 10b). Bu
alandaki kum konilerindeki malzemeler

Þekil 9. Sývýlaþma sonucu oluþan kum konisi.

incelendiðinde, aðýrlýklý olarak gri orta-iri kum yer yer
ise ince kum boyutunda olduðu görülebilir. Bu boyut
aralýðý, sývýlaþabilir zeminlerin tane boyu daðýlým
aralýðý ile uyumludur. Kum konilerinden çýkan
malzemeler genelde benzer tane boyuna sahiptir.

Ancak, bazý kum konilerinde farklý boyutta ve birden
fazla kum çýkýþý da görülebilmektedir (Þekil 11). Bu
durum, deprem sýrasýnda meydana gelen sývýlaþma
olayýnýn, artçý depremlerle tekrarlandýðý þeklinde
yorumlanabilir.
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Þekil 8. Deprem nedeniyle asfalt yolda
meydana gelen deformasyon.
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Þekil 7. Alaköy yakýnýnda sývýlaþarak yüzeye çýkan orta-iri kum malzemesi.

(a)

Þekil 10. Sývýlaþma dolayýsýyla oluþan çatlaklar boyunca çýkan
kumlar: (a) sývýlaþma sonucu ince killi topraðý çatlatarak tek yönde
akan kum, (b) deprem sonrasý oluþan çatlaktan bir hat boyunca
çýkan kum konileri.
(b)
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Baþbakanlýk Afet ve Acil Durum Yönetimi
Baþkanlýðý (AFAD) verilerine göre, en büyük yer
ivmesi (178.5 gal) Van-Muradiye istasyonunun K-G
yönünde ölçülmüþtür. Bu yönde kaydedilen deprem
süresi 19.2 sn'dir. 9 Kasým 2011 Van-Edremit depremi
ile ilgili en yüksek ivmesi (245.9 gal) Van-Merkez
istasyonunun D-B yönünde ölçülmüþtür. Bu yönde
kaydedilen deprem süresi 8.4 sn, ayný depremin VanEdremit istasyonunda katdedilen süresi ise 23.4
sn'dir. Benzer büyüklükteki 12 Kasým 1999 Düzce
depremi ile karþýlaþtýrýldýðýnda, her iki depremin ivme
deðerinin daha düþük olduðu söylenebilir. Ancak VanTabanlý depremi ile ilgili hasarýn çok olmasý, zemin
etüdü yapýlmamasý ve mühendislik hizmeti almayan
yapýlar ile ilgilidir. Van-Edremit depreminde ise,
yukarýda belirtilen nedenlere ek olarak, daha önce
yorulan ve hasar gören binalarda önemli yýkým ve
tahribat oluþmuþtur.
Jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki
hasarlarýn zemin büyütmesi, sývýlaþma ve heyelanlar
ile ilgili olduðu söylenebilir. Kayalýk alanlarda ise yer
yer kaya düþmeleri görülmektedir. Deprem zararlarýný
jeolojik açýdan en aza indirebilmek için, konusunda
uzman mühendislerce yapýlacak detaylý
mikrobölgeleme ve zemin etüdü çalýþmalarý ile doðru
yerleþim yeri seçimi yapýlabilecektir.

Þekil 11. Sývýlaþma sýrasýnda oluþan iki fazlý kum çýkýþý. Ýlk çýkan orta
kum boyutundaki sývýlaþma malzemesinin üzerine iri kum
boyutunda ikinci bir sývýlaþma malzemesi gelmiþtir.

