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Trabzon ilçelerinde 2010 yılı Aralık ayı itibariyle şiddetli esen rüzgarlara bağlı olarak farklı ilçe ve köylerde 
bulunan konut çatılarında ve konut dış cephelerinde tamamen yada kısmi suretle hasarlar meydana gelmiştir. Trabzona 
bağlı Araklı ilçesi Erikli köyünde 13 konut, Bahçecik köyünde 1 konut, Çaykara ilçesi Arpaözü köyünde 11 konut, 
Karaçam, Turnalı, Baltacılı, Çayıroba, Yaylaönü, Taşören Köylerinde de konutlar rüzgar afetinden dolayı çatılarının 
uçması  suretiyle  hasar  görmüşlerdir.  Sac  çatı  kaplama  uygulamaları  Trabzon  köy  konutlarında  yaygın  olarak 
kullanılmaktadır. Sürekli ikamet edilmesinin yanısıra, mevsimlik olarakta kullanılan bu konutlarda; uygulama kolaylığı, 
yüksek kalite ve düşük maliyet gibi pozitif etkenlerden dolayı saç çatı kaplamaları tercih edilmektedir. Yapılan arazi 
çalışmalarında hasar gören konutların çoğunun çatılarının sac kaplama olduğu belirlenmiştir.  Dış cephelerde ise yan 
duvarlar hasar görmüş olup yüzey kaplamaların yerinden çıktığı belirlenmiştir. 
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Trabzon districts as of December 2010 due to fierce winds the roofs of houses in different towns and villages 
and residential damage occurred in the outer walls thus completely or partially. Arakli district of Trabzon, Erikli in the 
village of 13 houses, 1 house in the village of Bahçecik, 11 houses in the village of Arpaözü- Çaykara town,  , Karaçam, 
Turnalı, Baltacılı, Çayıroba, Yaylaönü, Taşören villages disaster due to wind damage to roofs of houses have seen fly 
through. Sheet roofing applications is widely used in village houses of Trabzon. Permanent residence alongside of being 
used as seasonal residences in this; ease of implementation, high quality and low cost due to factors such as the positive 
sheet roof coatings are preferred. Sheet covering most of the rooftops of houses in the area were damaged by the work. 
Exteriors of the side walls were damaged and out over the surface coatings. 
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