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ÖZET 
Bu çalışmada 3 Aralık 2015 tarihinde Bingöl’ün Kığı İlçesi’ne bağlı Açıkgüney köyünde yerel saat ile  
01:27’de meydana gelen ve aletsel büyüklüğü MI=5.5 olan depremin sonuçları değerlendirilmiştir. Deprem 
ülkemizde aktif fay yoğunluğunun en fazla olduğu Karlıova Üçlü Eklemi’nin batısında meydana gelmiştir. 
Depremin merkez üssü olan Açıkgüney köyü, Erzincan’ın güneydoğusunda, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun 
(KAFZ) güneyinde kalmaktadır. Bu bölgede KAF’a paralel uzanan faylar bulunmaktadır. Depremin 
KAFZ’ın dışında yer alan ikincil faylara bağlı olarak meydana geldiği düşünülmektedir. Kiğı, Yayladere, 
Adaklı ve Yedisu İlçesi ile Sancak Beldesi’nde de hissedilen depremde can kaybı olmamış ancak ilk 
belirlemelere göre 712 konutta ağır hasar görülmüştür. Depremde en fazla hasar Açıkgüney, Sabırtaşı ve 
Çiçektepe köylerinde meydana gelmiştir. Hasar üzerinde zeminin yapısı, jeomorfolojik etkenler ve yapı 
kalitesi etkili olmuştur. Yerleşmelerin jeomorfolojik açıdan uygun olmayan paleo-heyelanlar üzerine 
kurulduğu, yapı malzemesi olarak taşın kullanıldığı eski yapılarda ağır hasar görülmüştür. Deprem 
sonrasında kaya düşmesi ve toprak kaymaları şeklinde kütle hareketleri gelişmiştir. Deprem bölgesinde 
Peri Suyu üzerinde kurulan ve inşa edilmesi planlanan barajlar bulunmaktadır. Bu bölgenin tektonik yapısı 
düşünüldüğünde şiddetli deprem görülme olasılığı yüksektir. Bu nedenle meskenlerin ve barajların 
bölgenin tektonik yapısı dikkate alınarak inşa edilmesi gerekmektedir. 
 
ABSTRACT 
In this study the results of the earthquake which occured on December 3rd, 2015 at 01:27 in Açıkgüney 
village of  Kiğı (Bingöl) of which instrumental magnitude is MI=5.5 were evaluated. The earthquake 
occured at the west of Karlıova triple junction where the densest active faults exist in Turkey. The 
Açıkgüney village, epicenter of the earthquake, is at the southeast of Erzincan and south of North Anatolia 
Fault Zone (NAFZ). In this region, there are faults parallel to the NAF. The earthquake is thought to occur 
depending on the secondary faults taking place out of NAFZ. In this earthquake which was also felt in Kiğı, 
Yayladere, Adaklı and Yedisu counties and Sancak town there were no casualties but there were determined 
heavy damage in 712 houses according to initial findings. The heaviest damage happened in the villages of 
Açıkgüney, Sabırtaşı, and Çiçektepe. The damage caused by the structure of ground, geomorphologic 
factors, and the quality of building. It was observed that the houses were built on paleo-landslide sites that 
are not suitable geomorphologically and it was seen that there were heavy damages in the houses where 
stones were used as construction material. After the earthquake there occured mass movements like 
landslides and rock fall. There are dams that were built and dams planned to be built on Peri stream in 
Earthquake zone. Considering the tectonic structure of this zone, there is a high probability of earthquake 
occurence . Therefore, the houses and dams should be built considering the tectonic structure of the district.  
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