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önerilen coğrafi bilgi sistemi -T. Türk, O. Tatar, H. Gürsoy, K.Ö. Hastaoğlu, F. Poyraz, İ.E. Ayazlı, Ö. 
Gürsoy 

Foça açıkları ve Çandarlı Körfezi aktif fayları -N. Ocakoğlu ve E. Demirbağ  
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Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların 
jeolojik özellikleri -H. Sözbilir, Ö. Sümer, B. Uzel, Ç. Özkaymak, Y. Ersoy, F. Erkül, U. İnci, C. Helvacı 

Sivaslı-Banaz grabeni ve kenar fayları: kuzey ve güney grabenleri arasında yeni ve diri bir yapısal bağlantı 
-A. Koçyiğit 
GD Anadolu Bölgesi Neojen yaşlı volkanik kayaçlarının paleomanyetizması: Arap plakasının neotektonik 
dönemdeki saatin tersi yönündeki rotasyonu -H.Gürsoy, O.Tatar, J.D.A.Piper, A.Heimann, F. Koçbulut ve 
B.L. Mesci 
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depreminden çıkarılacak dersler -A.M. Akoğlu ve Z. Çakır 

Marmara Bölgesinde intersismik hızların ve 17 Ağustos 1999 İzmit depremi kosismik yer değiştirmelerinin 
gerinim (strain ) analizi -M. E. Ayhan 
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İzmir Sığacık Körfezi’nin aktif tektoniğinin sığ sismik verilerle araştırılması -Ş. Elbek ve E. Özel 
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İzlenen Marmara Denizi ve beklenen Marmara depremi -D. Kalafat, K. Kekovalı, Y. Güneş, M. Kara 
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1899 Menderes depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismolojik ve jeomorfolojik çalışmalar -V. Karabacak, 
E. Altunel, H.S. Akyüz, Ö. Yönlü, N.G. Kıyak, C. Ç. Yalçıner, M. Meghraoui 

Büyük Menderes Fay Zonu’ nun Germencik-Ege Denizi kısmının tarihsel deprem aktivitesine ait jeolojik, 
morfolojik ve arkeosismik veriler -Ö.Yönlü, E. Altunel, V. Karabacak, S. Akyüz, C.Ç. Yalçıner, N. Kıyak 

İzmir-Güzelbahçe’de yapılan tümleşik jeofizik araştırmalar ve paleosismolojik hendek çalışmalarının 
sonuçları -M.G. Drahor, M.A. Berge, T.Ö. Kurtulmuş, T. Güngör, M. Utku, G. Göktürkler 

Nikomedya (İzmit) antik kentinin tarihsel depremleri -T.L. Erel, C. Zabcı, H.S. Akyüz 

Yedisu Fayı’nın geometrisi ve depremselliği -H.S. Akyüz, T. Sançar, C. Zabcı, E. Altunel, V. Karabacak, Ç. 
Yalçıner, Z. Çakır 

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya segmentinin paleosismolojisinin termolüminesans 
(TL)/ optiksel uyarılmayla lüminesans (OSL) yöntemleriyle çalışılması: Ön sonuçlar- H. Çetin, Z. Yeğingil, 
F. Duygun, T. Doğan, M. Topaksu ve İ. Yeğingil 

 

KARMA OTURUM 

Açılmakta olan Kuzgunkıran ve 9 Ağustos Tünellerinde (Bitlis) gözlenen deformasyonlar ve olasılı 
yorumları -F. Şaroğlu, F. Çuğu, Ö Saraç, U. Altay  

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 1999 İzmit depremiyle eşzamanlı oluşan bir çek-ayır havzası -T.Y. Duman, 
Ö. Emre, K. Okumura, Y. Awata 

Bursa metropol alanı zemin özelliklerinin mikrotremor ölçümleri ile irdelenmesi -E. Gök, Ş. Özyalın, Z. 
Erhan, O. Polat, A. Tunçel, Z. Akçığ 

Spektral yöntemler ve modelleme ile litosfer yapılarının irdelenmesi -A. Yurdakul, O. Pamukçu 



ÖNSÖZ 

ATAG toplantıları, merhum hocamız Prof. Dr. Aykut Barka’nın çabaları ile 1997 yılından bu yana, 
ülkemizde aktif tektonik konusunda farklı disiplinlerde çalışan araştırmacıları bir araya getirerek; etkileşimli 
bir ortamda çalışmaların tartışılmasını, gelinen aşamaların aktarılmasını ve yetişmekte olan genç 
araştırmacıların yönlendirilmesini hedeflemiştir. Her yıl farklı bir kurum tarafından düzenlenen toplantıya 11. 
yılında evsahipliği yapmaktan TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü olarak mutluyuz. 

Aktif tektonik ile ilgili çalışmalarda, ortak dil oluşturma konusunda etkin ve geniş bakış açısı sağlamak 
amacıyla bu yılki toplantının programında çağrılı konuşmalara ağırlık verilmiştir. Çağrılı konuşmaların ilki, 
bugüne kadar ATAG toplantılarında az ele alınan heyelan çalışmalarını da gündeme getirmek, aktif 
tektonikteki yerini ve önemini tartışmak amacıyla gerçekleştirilecektir. İkinci konuşma, aktif tektonik 
çalışmalarda kullanım oranı her geçen gün artan optik uyarımlı ışınım tekniği (OSL) hakkında bilgilendirme 
amacını taşımaktadır. Üçüncü konuşma, ülke genelinde ”belediye” ölçeğinde en fazla yerbilimleri verisi 
üreten ve bunu yaptığı planlamalarda etkin olarak kullanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve 
Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yapılacaktır. Üretilen verinin zenginliğinin aktif tektonik konusunda 
çalışan herkesin ilgisini çekeceğini ve gerçekleştirilen projelerin sonuçlarının ürüne dönüştürülmesi 
sırasında son kullanıcı olarak tanımlayabileceğimiz ”belediye” gibi kurumların beklentilerinin ne olduğunu 
vurgulaması açısından ilgi çekeceğini düşünüyoruz. Son çağrılı konuşmacımız ise aktif tektonik ile ilgili 
çalışmaların sonucunda üretilen bilgileri altlık olarak kullanan mikro bölgelendirme çalışmalarının tanımını 
ve bu kapsamda Aktif Tektonikçi’ lerin oynayacağı rolü tanımlayacaktır. 

Yerbilimlerinde çok disiplinli bakış açısının öneminin her geçen gün daha fazla ortaya çıkması, projelerin 
geniş katılımlı ve uzun soluklu olmasını gerektirmektedir. Üretilen bilginin dar bir çerçevede kalmadan 
özellikle toplumsal fayda odaklı çalışmalarda referans olarak kullanılabilmesi, verimli ama bireysel ölçekte 
kalan çalışmaların, bir eşgüdüm çerçevesinde ve bilginin kullanılacağı adresin (Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Belediyeler gibi) açık olarak tanımlanması ile mümkündür. TÜBİTAK “Akademik Ar-Ge Destek Programı 
(1001)” ve “Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı (1007)”, DPT Kamu 
Yatırımı Programı artık bu yapıda oluşturulan projelere destek verebilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde 
başlatılmış geniş katılımlı ve çok disiplinli proje sahiplerine çağrı yapılmış ve toplantımızda projelerini 
tanıtmaları istenmiştir. Amacımız; bu projelerin, Aktif Tektonik ile ilgili konularda proje oluşturmak 
isteyenlere; yeni projeler için fikir vermesi, olası işbirlikleri için yol gösterici olmasıdır. Davetimizi kabul 
ederek gelen tüm proje sahiplerine teşekkür ederiz. 

10. ATAG toplantısında alınan en önemli kararlardan biri; poster katılımını artırmak ve kısıtlı sözlü 
programda yer alan tartışma sürelerinden taviz vermeden ATAG toplantılarına en fazla katılımı sağlamaktır. 
Bu amaçla posterler arasından yapılacak bir değerlendirmeye bağlı olarak ilk üç sıradaki poster sunu 
sahiplerine ödül verilecektir. Bu ödüllerin özellikle genç araştırıcıları özendireceğine inanıyoruz.  

10. ATAG toplantısında alınan diğer bir karar ise bundan sonra “toplantı” kelimesi yerine “çalıştay” 
kelimesinin kullanılmasıdır. Aktif tektonik araştırma grubunun 11. kez biraraya gelişi bu nedenle "11.ATAG 
Çalıştayı" olarak anılmıştır. 

Çalıştaya katılım talebi ile gelen tüm bildiriler hakem görüşlerine sunulmuştur. Özellikle sözlü programın 
mümkün olduğunca farklı disiplinleri ve yeni yaklaşımları örnekleyecek şekilde olmasına çalışılmıştır. 
Çalıştayımızın başarılı geçmesini diler, bu kapsamda görev alan ve destek veren herkese teşekkür ederiz. 

Doç. Dr. Semih Ergintav 

Düzenleme Kurulu adına
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Heyelanlar: Etkileri, türleri, tetikleyici faktörler,  
zarar azaltma ilkeleri ve tipik örnekler 

Reşat Ulusay 

Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Uygulamalı Jeoloji Anabilim Dalı, 06800 Beytepe, Ankara 
resat@hacettepe.edu.tr 

Günümüzde nüfus giderek hızla artmakta olup, Dünya’nın nüfusu yaklaşık 3 milyara ulaşmıştır. 
Nüfustaki bu artış, özellikle topoğrafyanın daha engebeli olduğu pek çok ülkede eğimli 
yamaçlarda hızlı bir kentleşme sürecinin yaşanmasını da beraberinde getirmiştir.  Bunun bir 
sonucu olarak, konut ve yeni sanayi tesisleri, ulaşım ağı vb. gibi yapılar da artmış ve jeolojik 
çevreyi önemli ölçüde örselemiş olup,  yamaçlarda yerleşimlerin  gelişmesi nedeniyle  heyelan 
tehlikesi ve riskinde de artış kaydedilmiştir. Özellikle yamaçlar üzerinde konuşlanmış 
yerleşimlerin gelişme alanlarında; yamaçların dikleştirilmesi ve topuk bölgelerinde kazı yapılması, 
yamaçlarda kazı malzemelerinin yığılması ve yüksek yapıların inşası, yeterli drenajın 
sağlanmaması sonucu süzülen yüzey ve yağış sularının neden olduğu gözenek suyu 
basınçlarındaki artışlar, atık su sistemlerinden yamacı oluşturan malzemeye su kaçışı  ve bitki 
örtüsünün tahrip edilmesi gibi insan etkileri doğal yamaçların duraysız konuma geçmelerinde ve 
yerleşim alanlarını olumsuz yönde etkileyerek can ve mal kayıplarına yol açılmasında başlıca 
faktörler olarak dikkati çekmektedir. Bunların yanı sıra, deprem, aşırı yağışlar, volkanik aktivite 
vb. gibi doğa olayları da heyelanları tetikleyerek kayıpların artmasında önemli düzeyde rol 
oynamaktadır. Konuyla ilgili diğer bir sorun da, politik ve ekonomik kaygılarla veya toplumsal 
baskılarla heyelanlı ve/veya heyelana duyarlı alanların yeterli inceleme yapılmadan yerleşime 
açılmasıdır.  Gerek ülkemizde, gerekse diğer pek çok ülkede meydana gelen heyelanların 
sayısındaki artış, konuya her zamankinden daha fazla önem verilmesinin ve zarar azaltma 
çalışmalarının, yerbilim verileri göz ardı edilmeksizin, güncel tekniklerden de yararlanılarak 
yaygın şekilde uygulanmasının zorunluluğuna işaret etmektedir. 

Bu sunumda öncelikle; “doğal yamaç” ve “mühendislik şevi” gibi kavramlar açıklanarak, 
heyelanların doğrudan ve dolaylı etkileri ana hatlarıyla belirtilmiş ve heyelan türleri ile bunların 
başlıca karakteristikleri tanıtılmıştır. İkinci aşamada, heyelanları tetikleyici faktörler üzerinde 
durulmuş ve özellikle aktif fay, deprem ve volkanik etkinliklerle ilişkili olarak gelişen heyelanlar 
ülkemizden ve Dünya’dan  seçilmiş tipik örnekler verilerek tartışılmıştır. Son aşamada ise,  
heyelanlarla ilgili zararların azaltılması amacıyla yapılması gereken çalışmalar ana hatlarıyla 
sunularak tartışılmış, ayrıca yerbilimciler, mühendisler ve bireyler ile merkezi ve yerel 
yönetimlerin konuyla ilgili rolleri ve sorumluluklarının yanı sıra, önem verilmesi gereken başlıca 
hususlar vurgulanmıştır.  
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Jeolojik ve arkeolojik malzemelerin tarihlendirilmesinde  
optik uyarımlı ışınım tekniği (Optically Stimulated Luminescence -OSL-) 

Nafiye Güneç Kıyak 

IŞIK Üniversitesi, Fizik Bölümü 

Mutlak yaşlandırma metodu olarak son yarım yüzyılda en yaygın kullanılan Radyokarbon 
yöntemi, diğer adıyla Karbon-14, yalnızca organik malzemelere uygulanabilmekte ve 50,000 yıl 
altında yaşlarla sınırlı kalmaktadır. Oysa Jeolojik çalışmaların çoğunda radyokarbon metodu için 
uygun organik malzeme bulunamamakta ve çalışılan malzemeler radyokarbon metodunun yaş 
sınırlarının ötesinde yaşlarda olabilmektedir. Tüm bu sınırlamalar, yeni tarihlendirme metotlarının 
araştırılması ve geliştirilmesi çalışmalarını hızlandırmıştır. Özellikle son yıllarda geliştirilen ve 
‘Luminesans Teknikler’ olarak adlandırılan yeni yöntemler, bu alandaki boşluğu doldurma 
potansiyeline sahip olup halen rutin olarak uygulanabildikleri gibi araştırma ve geliştirilme 
süreçleri de devam etmektedir. Bu teknikler, yaşlandırılacak malzemenin bulunduğu ortamın yıllık 
çevre radyasyon doz hızının ölçülmesi ve malzemenin bu ortamda kaldığı sürece soğurduğu 
toplam radyasyon dozunun saptanması üzerine kuruludur. Çevre radyasyonu, yer kabuğu içinde 
var olan Uranyum ve Toryum radyoaktif bozunum zinciri ürünü radyoizotoplar ile Potasyum-40 
radyoizotopu ve kozmik ışınların katkıları ile oluşur. Toprak kaynaklı ve yüksek enerjili radyoaktif 
ışınlar, yine yer kabuğu içinde bulunan kuvars ve feldspat gibi luminesans özelliklere sahip 
minerallerin valans bandında yer alan elektronların uyarılarak üst iletkenlik bandına atlamalarına 
neden olurlar. Bu elektronlar ışınım salarak geri dönerken bir miktar elektron mineralin yasak 
bant aralığında bulunan elektron tuzaklarında yakalanır. Bu tuzaklar bir anlamda ’hafıza’ işlevi 
görürler ve bu tuzaklardan yakalanan elektronların sayısı, malzemenin o çevrede maruz kaldığı 
radyasyon dozu ile, dolayısıyla o çevrede kaldığı süre ile doğrudan orantılıdır.  Tuzaklardan 
boşaltılan elektronların sayısı, bir başka deyişle malzemenin soğurduğu radyasyon dozu 
‘eşdeğer doz’ veya ‘paleodoz’ olarak adlandırılır ve deneysel tekniklerle saptanır. Bulunan 
‘paleodoz’un, o çevrenin yılık radyasyon dozuna bölünmesi ile malzemenin söz konusu 
‘paleodoz’u ne kadar zamanda almış olduğu; bir başka deyişle malzemenin yaşı bulunmuş olur.  

Tuzaklarda toplanan elektronların ısıl yöntemle bu tuzaklardan boşaltılması işlemi 
‘Thermoluminescene (TL)’; aynı işlemin ışık yoluyla gerçekleştirilmesi ise ‘Optically Stimulated 
Luminescence (OSL)’ olarak adlandırılır. Bu sunumda luminesans metotların fiziksel 
mekanizmaları, laboratuar süreçleri ve alan çalışmaları ile jeolojik ve arkeolojik uygulamalar ele 
alınmaktadır. Ayrıca son üç yılda luminesans metotlarla gerçekleştirdiğimiz yerel yaşlandırma 
çalışmaları özetlenmekte ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmektedir. 
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İBB-Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü yer mühendislik çalışmaları 

Mahmut Baş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

KENT JEOLOJİSİ ÇALIŞMALARI 

Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğümüz tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin eski 
yetki alanı içersindeki 27 ilçenin imar planlarına esas 1/5000 ölçekli Yerleşime Uygunluk, 
Jeoteknik/Jeolojik Haritalama çalışmaları tamamlanmış ve Afet İşleri Genel Müdürlüğünce 
onaylanmıştır. 

5216 sayılı yasa ile oluşan yeni yetki alanımıza ait olan il bütününde 1/25.000 ve1/5.000 ölçekli 
jeolojik çalışmalarımız da tamamlanmıştır. Eski yetki alanı içindeki redaksiyon çalışmalarına ise 
2008 yılından itibaren başlanacaktır. 

AVRUPA YAKASI GÜNEYİ MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI 

 Yapılan Çalışmaların Kapsam, Tanım ve Sınırları (Tüm İstanbul İçin) 
1/25.000 ölçekli Deprem Tehlikesi Haritası               1/2000 ölçekli Tsunami Tehlike Haritası 
 
 182 km2 lik “İstanbul’un Avrupa yakasının güney bölümü için ise; 
  
1/2000 Ölçekli Eğim Haritası 1/2000 ölçekli Jeoloji ve Mühendislik 

Jeolojisi Haritası  
1/5000 ölçekli Yeraltı suyu derinliği Haritası  1/5000ölçekli Mikrotremor Haritası  
1/5000 ölçekli Fay Haritası (Tektonik Harita)  1/5000 ölçekli Yer Sarsıntısı Haritası 
1/2000 ölçekli Sıvılaşma Tehlikesi Haritası  1/2000 ölçekli Heyelan Tehlikesi Haritası  
1/2000 ölçekli Su Baskını ve Sellenme Haritası 1/5000 ölçekli Vs (0-30m) Kayma Dalgası 

Hızı Haritası 
1/2000 ölçekli TDY’e göre zemin haritası  1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk haritası 
1/2000 ölçekli NEHRP’e göre Zemin Sınıflama  
Haritası 

ANADOLU YAKASI MİKROBÖLGELEME RAPOR ve HARİTALARININ YAPILMASI (458 Km2)

1/2000 ölçekli Jeoloji ve Mühendislik Jeolojisi Haritası 1/5000 ölçekli Hidrojeoloji Haritası 
1/5000 ölçekli Yapısal jeoloji Haritası    1/5000 ölçekli Yer Sarsıntısı Haritası 
1/2000 ölçekli Sıvılaşma Tehlikesi Haritası   1/2000 ölçekli Heyelan Tehlikesi  
        Haritası 
1/5000 ölçekli Su Baskını ve Sellenme Haritası  1/5000 ölçekli Vs (0-30m) Kayma  
        Dalgası Hızı Haritası 
1/2000 ölçekli Deprem Yönetmeliğine göre   1/2000 ölçekli NEHRP’ e göre zemin 
        sınıflama Haritası   
1/2000 ölçekli Yerleşime Uygunluk Haritası 

http://www.ibb.gov.tr/IBB/Images/tr-TR/akom/kentjeolojisi.jpg
http://www.ibb.gov.tr/IBB/Images/tr-TR/akom/kentjeolojisi.jpg
http://www.ibb.gov.tr/IBB/Images/tr-TR/akom/kentjeolojisi.jpg
http://www.ibb.gov.tr/IBB/Images/tr-TR/akom/kentjeolojisi.jpg
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DEPREM KAYIT İSTASYONLARI  

İstanbul’un mikro deprem aktivitesini izlemek amacıyla Marmara depreminden önce 8 adet 
Deprem İzleme ve Kayıt İstasyonu kurulmuştur.  KANDİLLİ RASATHANESİ işbirliğinde toplam 18 
deprem izleme istasyonu ile çalışmalarımız devam etmektedir.  

RAPOR İNCELEMELERİ VE YERMÜHENDİSLİK VERİ TABANI 

İlçelerden ve Belediyemizin diğer birimlerinden gelen “İmar Planlarına Esas” ZEMİN ETÜD 
RAPORLARI tetkik edilerek, yürürlükteki mevzuata göre görüş verilmektedir. 2006 yılında 
yaklaşık 1200 adet rapora görüş verilmiştir. Bunun yanında Metropolde yapılan tüm yer 
mühendislik verilerinin sayısal veri tabanına aktarılması gerçekleştirilmektedir.  

DEPREME YÖNELİK YENİ METODLARIN UYGULANMASI  PROJESİ

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile Marmara Bölgesi’nde bulunan mevcut 
fay güzergahları üzerine yerleştirilen kaynak suyu gözlem istasyonlarında, kaynak sularının 
fiziksel ve kimyasal değişimi ile yine fay zonlarında tesis edilmiş toprak radon gazı gözlem 
istasyonlarında radon gazı değişimi günlük bazda izlenmekte ve olası depremlerle ilişkisi 
saptanmaya çalışılmaktadır 

TÜRK-ALMAN MEGAŞEHİRLER PROJESİ 

 B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Almanya Potsdam-GFZ Enstitüsü işbirliğinde uzaktan algılama 
yöntemleri ile hasar görebilirlik analizi, ekonomik kayıpların incelenmesi, Marmara denizi 
içersinde OBS (Deniz dibi Sismografları) yerleştirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

HAZTÜRK VE FORESIGHT 

 Deprem öncesi, esnası ve sonrasında kullanılmak üzere Amerika FEMA patentli HAZUS 
programının ulusal ölçekte HAZTURK versiyonu olarak geliştirilmesi. DPT, TUBİTAK ve İTÜ ile 
birlikte yürütülen projenin amacı, acil durum yönetimi, risk azaltma, planlama, hazırlıklı olma, 
müdahale ve iyileştirme konularındaki ulusal programlara destek vermektir. 

 TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü işbirliği ve öncülüğünde; Avrupa Birliği 6. 
Çerçeve Programı kapsamında, son kullanıcı olarak kabul edilen proje ile Avrupa Birliği 
Ülkelerinin Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi (FORESIGHT) tamamlanmıştır.  

KARADA VE DENİZDE YAPILAN FAY VE HEYELAN ARAŞTIRMALARI 

Marmara kıyılarında, Başta TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü olmak üzere, İTÜ ile 
birlikte deniz dibi heyelanlarının ve fayların araştırılmasına devam edilmektedir. Bu çalışmalar ile 
özellikle İstanbul’u etkileyebilecek bir depremin sonucunda denizde meydana gelebilecek 
heyelanları ve etkilenebilecek potansiyel kıyı alanları depremden önce kestirilebilecektir.   

ZEMİN SINIFLAMA ÇALIŞMALARI 

KANDİLLİ Rasathanesi ile İstanbul’un Anadolu yakasında, TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri 
Enstitüsü ile de, İstanbul’un Avrupa yakasında zemin sınıflamasına yönelik mikrotremor Vs  
dalga hızının hesaplanması çalışmaları ayrı ayrı yürütülmektedir. KANDİLLİ’ DE kullanılan 
mikrotremor ölçüm cihazları ise Belediyemize aittir. 

http://www.ibb.gov.tr/IBB/Images/tr-TR/akom/yermuhendislik.jpg
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AFET ÖNLEME  AZALTMA TEMEL PLANI 

Belediyemiz ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortaklaşa yürütülen ve 4 farklı 
senaryo depremi esas alınarak hazırlanan rapor çerçevesinde, İstanbul’da 7.7 veya 7.5 
büyüklüğünde bir deprem olursa; yaklaşık toplam zarar ve hasar durumu ise şu şekilde tahmin 
edilmektedir. 

50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina  500.000 ila 600.000 civarında evsiz aile,  
70.000 ila 90.000 civarında ölü,    120.000 ila 130.000 ağır, 400.000 hafif yaralı,
1.000 ila 2.000 noktada su sızıntısı,    30.000 doğalgaz kutusunda gaz çıkışı,  
Elektrik kablolarının % 3 ünde kopma,   140 milyon ton enkaz,  
40 milyar ABD doları civarında maddi kayıp,  1.000.000 kişi için kurtarma operasyonu,  

DEPREM MASTER PLANI

Bu projede; İTÜ, ODTÜ, YTÜ ve Boğaziçi Üniversiteleri ile ortak çalışmalar yürütülmüştür. Bu 
çalışmadaki ana amaç, kısa vadede insanların enkaz altında kalmasını önlemek; uzun vadede 
kalıcı, kesin ve köklü önlemler geliştirmektir. İstanbul’un depreme karşı güvenli hale getirilmesi 
amacıyla; 

Mevcut durumun tespiti                                       Yapı inceleme ve güçlendirme      
İmar uygulamaları                                                Hukuki çalışmalar  
Mali kaynak çalışmaları                                       Eğitim çalışmaları  
Sosyal faaliyetler                                                 Afet ve risk yönetiminin temel ilke ve esasları 
belirlenmiştir.  

Yukarıda tanımlanan ana başlıkları altında yapılması gereken çalışmalar ve bunların 
planlanması, bir program dahilinde devam etmektedir. İDMP aşağıda sıralanan kurum ve 
kuruluşlar arasında sorumlulukları, kararları ve yöntemleri belirleyen sosyal bir kontrattır.  

 

DOĞAL AFETLER EĞİTİM PARKI

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, halkımızın doğal afetler ve özellikle deprem zararlarına 
karşı bilinç düzeyini yükseltmek amacıyla; ilk yardım deneyim bölümü, sarsıntı odası, duman 
deneyim odası, yangın söndürme deneyim bölümü, üç boyutlu deprem görüntüleri, sıvılaşma, 
tsunami v.b simülasyonlardan oluşacak doğal afetler eğitim parkını 2008 yılından itibaren 
kentimize kazandırma düşüncesindeyiz. 
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Mikrobölgeleme nasıl yapılmalı? 

Haluk Eyidoğan 

İTÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 34469,  Maslak, İstanbul, Türkiye 

GİRİŞ 

Türkiye’nin bir deprem kuşağında olması gerçeğini kabul edersek, Türkiye’de deprem zararlarının 
aşırı olmasının başlıca nedenleri için imar ve yer seçimi kararlarında, yapılaşma işlerinde, 
planlama-projelendirmede, uygulama ve denetimindeki yetersizliklerdir diyebiliriz. Bu nedenlerle 
deprem risklerini azaltmak üzere, risk belirleme ve risk yönetimi konularında teknik yöntemlerin 
geliştirilmesi, bunların imar sistemi ile bütünleştirilmesi ve ilgili mevzuatta kapsamlı değişiklikler 
yapılması gerekmektedir.  

Kentlerde belediye ve valiliklerin ortak bir strateji ve kapsamlı bir işbölümü geliştirmeleri gereği 
vardır. Bu stratejinin: 

o Yerleşme ölçeğinde ve kentsel risk belirleme ve bölgeleme çalışmalarına öncelik vermesi,
o Bir özel ana plan (deprem önlemleri için sakınım planı) hazırlaması, 
o Uygulamalar için yaptırım gücünün elde edilmesi ve bu amaçla mevzuat düzenlemelerinin 

yapılması, 
o Uygulamalar için kaynak sağlama yöntemlerini geliştirmesi  gerekmektedir. 

Şu andaki kurallara göre Türkiye’de deprem güvenli yerleşimler ve imar planları için ‘Yerleşime 
Uygunluk Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etüt’ raporu istenir. Bakanlıkça istenilen içerik ve 
formata uygun olduğu görülmekle birlikte farklı etüt raporlarındaki aynı türden araştırma 
konularında bile ele alınış, işleyiş, bilimsel/teknik düzey ve birim alan bazındaki etüt uygulamaları 
farklılığı bakımından son derece dengesiz ve tutarsız bir dağılım olduğu görülmüştür.  

17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde alınan  derslerden hareketle ülkemizde ‘Bölgeleme’, 
‘Sismik Mikrobölgeleme’ ya da ‘Çoklu Mikrobölgeleme (Multihazard Microzonation)’ kavramları 
tartışılmaya ve ilgili bazı yasa taslakları içerisinde telaffuz edilmeye başlanmıştır. Bölgeleme 
genel anlam ifade ederken, sismik mikrobölgeleme çalışmaları, yerleşim alanlarının deprem 
kökenli risklerini azaltacak yönde planlanmasını ve gelişme sürecinin belirlenmesini sağlamak 
için yapılır. Elde edilecek bilgi ve bulgular bireysel bina ve altyapı inşaatı kararlarına uygulanmaz, 
ancak daha ayrıntılı çalışmalara altlık oluşturur.  

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nın (BİB) 2005 yılında hazırladığı ve görüşe sunduğu 
‘Belediyelerde  İmar ve Arazi Kullanım Planlaması Uygulanmalarında Sismik Mikrobölgeleme 
Çalışmaları İçin Teknik Şartname ‘ de şu görüşlere yer verilmektedir. 

“..........yürürlükte olan ‘Yerleşim Amaçlı Jeolojik ve Jeoteknik Etütler’ kurallarının ve formatının 
ihtiyaca cevap vermediği görülmüştür. Nitekim, Ulusal Deprem Konseyi’nin Ulusal Deprem 
Stratejisi Raporunda ve Deprem Şurası raporlarında deprem zararlarının azaltılmasına yönelik 
mikrobölgeleme konusu tartışılmış ve öneriler sunulmuştur. Şu anda TBMM’nin ilgili 
komisyonlarında görüşülen İmar Yasası Taslağı içerisinde de ‘mikrobölgeleme’ kavramı yer 
almaktadır.” 

“İmar planlarına esas olmak üzere arazi kullanım koşullarının belirlenmesine yönelik 
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mikrobölgeleme için hazırlanmış bu Teknik Şartnamenin amacı Belediyeler için geliştirilen 
mikrobölgeleme yöntemini açıklamak ve mikrobölgeleme çalışması için görevlendirilen özel veya 
kamu sektör şirketleri için teknik yöntemleri tanımlamaktadır. Bu teknik şartnamenin diğer bir 
amacı da belediyelerin yürüttükleri değişik çalışmaların eşgüdümünü sağlayarak gereksiz 
tekrarlardan kaçınmak ve ihtisaslaşmış Yüklenicilerin yardımıyla sonuca en etkin ve hızlı şekilde 
ulaşılmasını sağlayarak kaynak israfının önüne geçebilmektir.” 

BİB’nın hazırladığı belediyeler için sismik mikrobölgeleme el kitabında, arazi kullanımının 
yönetiminin olmadığı durumlar için mikrobölgelemenin şu faaliyetler için temel ilkeleri belirlemede 
tercih edilebileceği belirtilmektedir: 

• Kapsamlı Planlama ve Bölgeleme 
• Gelişim Uygulamalarının Gözden Geçirilmesi 
• Sahaya Özel Sismik Tehlikenin Belirlenmesi 
• Kamu Tesis ve Hizmetlerinin Planlama, Yerleşim ve Tasarımı 
• İyileştirme ve Sismik Güçlendirme 
• Acil Durum Yönetimi 
• Finansal ve Diğer Araçların Entegre Olarak Kullanımı İçin İlkeler 

BÖLGELEME-MİKROBÖLGELEME-SİSMİK MİKROBÖLGELEME: HANGİSİ? 

‘Bölgeleme’ sözcüğü literatürde ‘zonlama, zonation, zoning’ gibi kelimelerle ifade edilmeye 
çalışılmaktadır. Genel anlamda bölgeleme bazı kararlara altlık oluşturacak değişkenlerin ve 
olguların belirlenmesi anlamı taşımaktadır. Ancak literatürde bölgeleme, mikrobölgeleme, sismik 
mikrobölgeleme ve çok yönlü mikrobölgeleme sözcükleri görülmektedir. Türkiye’de afet güvenli 
yerleşim kararlarının verilmesinde ve ilgili sorunların çözümünde bölgeleme kuralları uygulamaya 
konulacaksa bu durumda amacın, hedefin ve kapsamın baştan belirlenmesi ve başta 
planlamacılar olmak üzere ilgili uygulayıcılar arasında bir ‘anlaşma’ sağlanması gerekmektedir. 
Çıktıları kimin nasıl kullanacağı, hangi ölçeğin en randımanlı sonucu vereceği konularında 
kararlar alınmalı, standartlar belirlenmelidir. Nitekim, 1999 depremlerinden sonra BİB kamu ve 
özel sektör için farklı amaçlara yönelik uygulamalarda kılavuz  ve yol haritası olabilecek nitelikte 
bir sismik mikrobölgeleme el kitabı çıkarmış ancak bunun yönetmelik olarak uygulanması 
noktasına gelinememiştir. Mikrobölgeleme yönetmeliği ve standartları resmi olarak uygulamaya 
konulmadığı sürece bugün karşılaştığımız yetersizlikler ve kaotik durum devam edecektir. 

Bölgeleme uygulamalarında ölçek ve içeriğin çok önemli iki konu olduğu anlaşılmaktadır. Mevcut 
ya da planlanan yerleşimlerin yoğunlukları, gereksinimleri ve maruz kalabilecekleri tehlikelerin 
çeşitliliği ve boyutları önemli belirleyicilerdir. Ne tür inceleme ve araştırmaların yapılması gerektiği 
tartışmaları, bu araştırmaların ayrıntıları üzerinde özenle durulmasını gerektirecektir. 
Bölgelemenin ‘mikro’ sıfatını alması için ölçeğinin büyük, ayrıntısının fazla olması gerektiği 
anlaşılmaktadır. Ancak bu ayrıntı nereye kadardır? Ölçüm sıklığı ve çeşitliliği ne olmalıdır? 
Eşdeğer aralıklı mı yoksa ‘ölçütlü’ aralıklı mı olacaktır ? Muhtemelen bunları belirleyen planlama 
ve imar ve tehlike risklerini azaltma gereksinmelerindeki ayrıntılar olmalıdır. En uygun ölçek 1: 
25.000, 1:5.000 ya da 1:2.000 mi olacaktır? Bu nasıl belirlenecektir? Bunun belirlenmesine 
yönelik talepler hangi kurumlardan gelecektir? Bölgeleme yaklaşımı doğal ve teknolojik tehlikeleri 
bir arada mı ele alacaktır? Çok yönlü tehlikelere yönelik bölgelemede (multi-hazard zoning) hangi 
tehlikeler göz önünde bulundurulacaktır? Yerleşmelerde mevcut yapılaşma envanteri hangi 
düzeyde ele alınacaktır? Bölgeleme sonuçları ilgili diğer yasa ve yönetmelikler tarafından nasıl 
ele alınacak ve kullanılacaktır?  

Bu soruların hepsine yanıt bulmak zor olabilir. Ancak amaç, kapsam ve ölçek konusunda çerçeve 
çizilirse teknik ayrıntıyı ve standartları belirlemek daha kolay olacaktır. 
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MİKROBÖLGELEME TANIMLARI (TÜRKİYE) 

Bugün gelinen noktada dünyada bölgeleme ya da sismik mikrobölgeleme ile ilgili olduğu ifade 
edilen bir çok çalışma gözlenmekle birlikte mikrobölgelemenin uluslararası bir standardının ve 
tanımının oluşturulamadığı görülmektedir. Literatürü araştırıldığında bölgeleme ya da mikro 
bölgeleme ile ilgili birçok tanım gözlenmektedir. Bu tanımlardan iki tanesi Türkiye örneği için 
aşağıda sunulmuştur: 

1. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)-Japan Internatioal Corperation Agency (JICA) 
çalışması: İBB 1999 depremlerinden sonra mikrobölgeleme yapılmasının yararlı olacağı 
görüşünden hareketle İstanbul için sismik mikrobölgeleme çalışmaları başlatmıştır. JICA-İBB 
ortaklığında yürütülen sismik mikrobölgeleme çalışmasında 3030 sınırları içerisindeki alanda 
nüfus ve yapı bilgileri kullanılarak kayıp senaryosu da yapılmıştır. Ölçek 1:5.000 olarak ilan 
edilmiş olmakla birlikte ölçüm sıklıkları açısından bazı ilçelerde bu ölçeğe ulaşılamamıştır. İBB 
WEB sayfasında sismik mikrobölgelemeyi şöyle tanımlamaktadır.  ‘Bir bölgede olması muhtemel 
bir depremin özelliklerini çeşitli yöntemlerle belirledikten sonra, zemin koşullarına bağlı olarak 
yapılarda uyulması gereken kurallar ile buna bağlı yapılaşmanın şekline yön veren harita ve 
dökümanların oluşturulmasıdır. Böylece depreme hazırlıklı olunacağı gibi zararlarını da en aza 
indirmek mümkün olacaktır. Bilgi birikimi ile deprem senaryoları hazırlanacağı gibi acil durum 
planlaması da gerçekleşecektir.’ 

2. BİB, Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Belediyeler için Sismik Mikrobölgeleme El Kitabı, Ocak 
2004: Sismik mikrobölgeleme el kitabının amacı Türkiye için geliştirilen mikrobölgeleme 
yöntemini örneklerle açıklamaktır. El kitabında mikrobölgeleme, olumsuz deprem etkilerinden 
farklı oranda etkilenecek yerlerin belirlenmesi olarak tanımlanmıştır. Bu kılavuzda şu 
tanımlamalar yapılmıştır: 

1. Mikrobölgeleme başlıca şehir planlaması, imar ve arazi kullanım planlarına bilgi 
sağlayacaktır. 

2. Mikrobölgeleme Türkiye’de yürürlükte olan Yapı ve İmar Kanun ve Yönetmeliklerini 
değiştirmemektedir. 

3. Mikrobölgeleme aşağıdaki olgulardaki değişimleri kapsamalıdır: 

a. Deprem tehlikesi parametreleri 
b. Yüzeysel faylanma ve tektonik hareketler 
c. Yer sarsıntısı şiddeti 
d. Sıvılaşma, zemin yayılması  ve oturma olasılığı 
e. Toprak kayması ve kaya düşmesi gibi şev stabilitesi problemleri 
f. Deprem sonucunda oluşan tsunami, su dalgaları ve oturmalara bağlı su 

baskınları. 

4. Pratik amaçlar için, mikrobölgeleme haritaları oluşturulurken 1:5,000 ölçeğinde çalışılması 
tavsiye edilmektedir. Böylece bu ölçekteki sonuç haritalar daha sonra mühendislik 
yorumuyla şehir planı ölçeğine çevrilebilir. 

5. Özel durumlarda (şehir uygulama imar planları) ölçek 1:1,000’e kadar 
büyütülebilmektedir. 

Mikrobölgeleme 30.000 ve üstü nüfusa sahip belediyeler tarafından uygulanmalıdır. 
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KENTSEL MİKROBÖLGELEME ÇALIŞMALARINA TÜRKİYE’DEN ÖRNEKLER 

Bugüne kadar Türkiye’de kentsel mikrobölgeleme yapılan bazı projeler mevcuttur. Bunların 
büyük çoğunluğu 1999 depremleri sonrası deprem tehlikesi konusunda daha da duyarlı duruma 
gelinen İstanbul ve çevresi içindir. 

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrasında Bayındırlık ve İskan Bakanlığının yayınladığı 
genelge ile ilçeler İmar Planlarının yeniden hazırlanmasına yönelik olarak ‘Yerleşime Uygunluk 
Amaçlı Jeoloji ve Jeoteknik Etütler’ yapılmıştır. Bu çalışmalarda etüt türlerinde, sondaj derinlik ve 
dağılımlarında bir bütünlük ve standart yoktur. İlgili belediye arşivlerinde bulunan bu rapor ve 
bilgilerden faydalanarak yeni yapılacak sismik mikrobölgeleme için katkılar sağlanabilir. Bu 
etütlerde 1/1000 ve 1/2000 ölçekli yerleşime uygunluk haritaları üretebilmeyi sağlayacak 
yoğunlukta jeolojik, jeofizik ve jeoteknik araştırmalar ve uygulamalar yapılmamıştır. 

İstanbul Metropol alanının büyük bir bölümünü içine alan ve deprem riskinin azaltılmasında 
kullanılmayı amaçlayan biri İBB-JICA ortaklığı ile yapılan, diğeri ise BÜ-Kızılhaç destekli iki 
sismik mikrobölgeleme araştırması vardır. Ayrıca İstanbul’un Bakırköy, Zeytinburnu ve Fatih gibi 
deprem riskleri bakımından oldukça duyarlı olan ilçelerinde bina envanterini de kapsayan mikro 
bölgeleme çalışmaları yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan İstanbul 
Deprem Master Planı daha önce yapılan mikrobölgeleme çalışmalarının ürünü olan deprem 
senaryoları ve kayıp riski sonuçlarını esas almıştır. 

1. İzmir İli Deprem Senaryosu ve Master Planı, 
http://www.izmir.bel.tr/izmirdeprem/izmirrapor.htm : Kentsel anlamda sismik 
mikrobölgeleme çalışmasının ilk örneği, uluslararası RADIUS projesi kapsamında 
desteklenen İzmir İli mikrobölgeleme araştırmasıdır. Çalışmanın kapsamı, İzmir kentinde 
meydana gelebilecek deprem tehlikesi ve kayıp risklerinin saptanması, bu risklerin 
azaltılmasına yönelik önlemlerin belirlenmesi ve İzmir İli deprem senaryosu ve master 
planının hazırlanması ile ilgili araştırma, derleme ve değerlendirmeleri içerir. 

2. JICA-IBB Raporu, (2002). The Study on a Disaster Prevention / Mitigation Basic Plan in 
Istanbul including Seismic Microzonation in the Republic of Turkey, Final Report,  Main 
Report, December 2002, Pacific Consultants International, OYO Corporation, Japan 
International Cooperation Agency  (JICA), Istanbul Metropolitan Municipality (IMM), 729 
pages.  

3. BÜ KRDAE – Kızılhaç Raporu (2002), Earthquake Risk Assessment For Istanbul 
Metropolitan Area, Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı. 

4. Erdik, M. and E. Durukal (2002). Earthquake Damage and Vulnerability of Industry in 
1999 Kocaeli, Turkey Earthquake, Report prepared for Disaster Management Facility, 
The World Bank Group, Washington, DC. 

5. İstanbul için Deprem Master Planı, (2003). İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 550 sayfa. 

6. Land-Use Planning and Enforcement of Building Codes For Disaster Mitigation in 
Pilot Municipalities, 2005, Marmara Earthquake Emergency Reconstruction Project 
(MEER), Loan Number: 4517-TU, Hazard Vulnerability Studies. 

TMMOB-JFMO organizasyonunda "Dünya ve Ülkemizde MikroBölgeleme Çalışmaları" konulu 
yuvarlak masa veya panelin düzenlemesi için organizasyon yapılmaktadır ve bu konuyla ilgili 
olarak bazı ön toplantılar yapılmıştır. 

http://www.izmir.bel.tr/izmirdeprem/izmirrapor.htm
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ÖNERİLER 

• Mikrobölgeleme çalışmalarının ana amacı; deprem ve diğer doğal afet tehlikesi ve riskinin 
(kayıp değeri varsa) 1/25000 ve daha büyük ölçeklerde belirlenmesi ve doğal afet 
risklerinin azaltılmasında etkin bir yöntem olan fiziksel planlama aşamasında bu 
çalışmalardan elde edilen verileri kullanarak, doğal afet risklerinin planlama aşamasında 
azaltılmasını sağlamaktır. Mikrobölgeleme çalışmalarını yerel ölçekte doğal ve teknolojik 
kökenli tüm afet tehlikeleri ve risklerini çağdaş yöntemlerle belirleyen ve arazi kullanımı 
veya sakınım planlarına girdi sağlayan, çok disiplinli ve bütünleştirilmiş çalışmalar olarak 
tanımlamak doğru olacaktır. 

• Mikrobölgeleme çalışmalarının sayısal haritalar ve meskun alanlarda Coğrafi Bilgi 
Sistemleri kullanılarak yapılması, bütünleştirme,  saklama ve yeniden değerlendirme 
açılarından kolaylık sağlaması tercih edilmelidir. 

• Mikrobölgeleme çalışmaları yapılan yerlerde, planlama amacı için yeniden jeolojik ve 
jeoteknik etütler yapmaya gerek yoktur. Zira mikrobölgeleme çalışmaları, bu etütlerden 
elde edilecek bilgileri de içermek zorundadır. Bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan 
koşulları bilerek, ada veya parsel bazında yapılması gereken  zemin etüdü çalışmalarının 
da detayı belirlenecek ve gereksiz, maliyeti yüksek çalışmalara ihtiyaç kalmayacaktır. 

• Mikrobölgeleme çalışmalarının ölçeği, kapsamı ve içeriği, planlama yapılacak alanlardaki 
tehlike ve risklerin dağılım ve büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Bu nedenle de her yerde 
aynı detayda standart yöntemlerin uygulanması gerekmemektedir. Uygulanacak 
yöntemlerin ayrıntısı proje alanının genel deprem tehlikesi ve riski ile, genel jeolojik 
özelliklere göre belirlenmelidir. 

• Mikrobölgeleme çalışmaları, uzmanlık gerektiren, maliyeti yüksek çalışmalardır. Bu 
nedenle de her yerleşme yerinde ayrıntıları fazla olan bir standartta mikrobölgeleme 
çalışması yapılmasının istenmesi gerçekçi olmayacaktır.  

• Doğal sınır veya eşik değerlerinin belirlenmesi, birçok faktöre bağlıdır. Örneğin, Afet Riski 
Yönetimi Dünya Enstitüsü ( DRM) tarafından hazırlanan raporda, yalnızca nüfus kriteri 
kullanılarak, nüfusu 30.000’in üzerinde olan yerleşmelerde mikrobölgeleme çalışmalarının 
yapılması önerilmektedir. Bu konu tartışmaya açıktır. Yalnızca nüfus kriterinin esas 
alınması yerine, yerleşmenin Deprem Bölgeleri Haritasındaki yeri, jeolojik yapısı, nüfus 
yoğunluğu, tarihi kimliği, endüstriyel faaliyet, yerleşmenin ve yapılacak yatırımların önemi 
vb. gibi parametreler de ölçüt olarak alınmalıdır. 

• Mikrobölgeleme çalışmaları, mutlaka arazi kullanımı konusundaki önerileri de 
kapsamalıdır. Ancak bu önerilerin değiştirilemez doğrular olarak kabul edilmesi yerine, 
planlamanın diğer analitik etütlerinin sonuçları da dikkate alınarak değerlendirilmesi 
gerekmektedir. Bunu sağlayabilmek için, arazi kullanım kararları verilirken, 
mikrobölgeleme ekibi ile plancıların yakın işbirliği içersinde çalışmaları gerekmektedir. 
Maalesef Ülkemizde bu tür bir planlama anlayışı geliştirilememiştir. Bu konunun, yeni İmar 
Yasası hazırlanırken dikkate alınmasında yarar görülmektedir. 

• Yoğun yerleşim alanları içinde kalmış bulunan taşıma gücü çok düşük, sıvılaşma ve 
heyelan tehlikesi yüksek yerlerde araştırma ölçeği 1/1.000’den daha küçük alınmalıdır. 

Parsel bazında inşaat tasarımı için gereken parametreleri değil ancak planlamayı yönlendirici 
olarak kullanılmalıdır. 
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• Sağlıklı yerleşim oranının seçimi ve belirlenmesi ve afet ve acil durum yönetimi 
kararlarında kullanılabilmelidir 

• Kısa vadede eski yerleşim alanlarının iyileştirilmeleri ve uzun vadede ise yeni yerleşim 
alanlarının oluşturulması kararına altlık olmalıdır. 

• Uzun vadeli sosyal, ekonomik ve politik süreçlerdeki gelişme kararlarına ve politikalara 
yardımcı olacak veri bankası ve altlık görevini görebilmelidir. 

• Teknik planlamada zemin ve su havzası planlamaları ile çevre ve alt yapı planlamalarında 
yardımcı olmalıdır. 

• Bilgilerin değerlendirilmesi, haritaların yapılması ve tehlike analizleri profesyonel GIS 
sistemi ile yapılmalıdır. Hazırlanacak tehlike haritaları şunlar olmalıdır: 

1. Aktif faylanma  
2. Sıvılaşma ve ilişkin tehlikeler 
3. Kütle hareketleri, kaya düşmeleri, heyelanlar 
4. Deprem kökenli su baskını, taşkın ve sellenme 
5. Yer sarsıntısı haritası (Doğrusal/Doğrusal olmayan) 
6. Tsunami 
7. Tektonik alçalma ve yükselmeler. 

Eğer çalışma alanında yapılaşma varsa haritalar: 

1. Her türlü yapı sınıfı için hasar (hafif, orta, ağır) senaryosu 
2. Ekonomik ve endüstriyel kayıp senaryosu 
3. Ölüm ve yaralanma senaryosu 
4. Diğer kentsel riskleri de kapsamalıdır. 

Haritalar 1/1.000 ya da 1/5.000 arasında ölçekli olmalı ve imar planlarına esas oluşturmalıdır. 
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Türkiye’nin deprem riski yüksek jeo-stratejik – ancak tektonik rejimleri farklı – 
bölgelerinde deprem davranışının çok disiplinli yöntemlerle araştırılması projesi - 

TÜRDEP

Sedat İnan1,*, Semih Ergintav1, Ruhi Saatçılar1, Bekir Tüzel2, Yıldız İravul2

Proje Yürütme Kurulu Üyeleri: 1-TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, 
2-BİB Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi  

* Proje Yürütücüsü 
sedat.inan@mam.gov.tr 

2005 yılı Mart ayında toplanan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) kararı gereği Eylül 2005 
BTYK toplantısına kadar ülkemizde 10 yıllık deprem araştırma programının oluşturulması 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve TÜBİTAK’a görev olarak verilmiş ve bu programın oluşturulması 
için üniversiteler ile yakın bir işbirliği içinde bulunulması istenmiştir. Geniş bir katılım ile 
gerçekleştirilen “ortak akıl” toplantısından sonra deprem araştırmalarında öncelikli konuları 
gerekçeleri ile ele alan program hazırlanmış ve BTYK’nın Eylül 2005 toplantısında kabul 
edilmiştir. Afete yönelik araştırma konularına yatırım bağlamında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının üst düzey yetkilileri önemli çabalar harcamıştır. Bununla birlikte TÜBİTAK ve DPT 
kaynakları ile kapsamlı ve çok taraflı deprem araştırma projelerinin desteklenme imkanı artmış ve 
buna paralel olarak ulusal sinerjiyi sağlayacak ve tekrarlı çalışmaları asgariye indirecek 
yaklaşımların önü açılmıştır. TÜRDEP Projesi araştırma için böylesi olumlu bir ortamda TÜBİTAK 
TARAL 1007 (Kamu Kurumları Araştırma) Programından desteklenerek Kasım 2005 tarihinde 
başlamıştır. TÜBİTAK MAM YDBE’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliği ile Marmara 
Bölgesinde 2001-2005 yılları arasında gerçekleştirdiği çalışmalarda deprem öncesine yönelik 
elde ettiği cesaretlendirici ve ümit verici bulguların bilimsel tutarlılıkla bir sonuca ulaştırılması 
gayesi de TÜRDEP Projesinin oluşturulmasında ve desteklenmesi kararında önemli rol 
oynamıştır. Bu projede, müşteri kurum Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
(AİGM), yürütücü kurum ise TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), Yer ve Deniz Bilimleri  
Enstitüsü (YDBE) olmaktadır.  

YDBE, bu projede AİGM’ye bağlı Deprem Araştırma Dairesi (DAD) ve 14 bölge üniversitesi ile 
işbirliği yapmaktadır.  İşbirliği yapılan üniversiteler (alfabetik sıra ile); Boğaziçi Üniversitesi (PY: 
Nurcan Özel ve Niyazi Türkelli), Cumhuriyet Üniversitesi (PY: Orhan Tatar), Çukurova 
Universitesi (PY: Hasan Çetin), Dicle Universitesi (PY: M. Şefik İmamoğlu), Dokuz Eylül 
Universitesi (PY: Zafer Akçığ), Ege Universitesi (PY: Meral Eral ve Müslim Saç), Eskişehir 
Osmangazi Universitesi (PY: Erhan Altunel), Fırat Universitesi (PY: Mahmut Doğru), Hacettepe 
Universitesi (PY: Şakir Şimşek), İnönü Universitesi (PY: Ayten Önal ve Ali Önal), Istanbul Teknik 
Universitesi (PY: Haluk Eyidoğan ve Argun Kocaoğlu), Süleyman Demirel Universitesi (PY: Veli 
Kara), Kahramanmaraş Sütçü İmam Universitesi (PY: M. Nuri Bodur) ve Yıldız Teknik 
Universitesi (PY: Uğur Doğan ve Hüseyin Demirel). Proje kapsamındaki bazı çalışmalar da 
uluslararası işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin bilimsel izleyicileri (Dr. Fuat Şaroğlu ve Prof. Dr. 
Berkan Ecevitoğlu) TÜBİTAK tarafından seçilerek atanmışlardır. 

TÜRDEP Projesinin hedefleri 

- Jeolojik, Jeofizik, Jeodezik ve Jeokimyasal araştırmaları içine alan çok disiplinli ve entegre 
çalışmaları gözeterek Ulusal çapta deprem araştırma konusunda bilgiyi oluşturmak ve 
yaygınlaştırmak 

- Çok parametreli gözlem çalışmaları ile elde edilen/edilecek verilerin bir arada 
değerlendirilmesini ve yorumlanmasını CBS bazlı sorgulanabilir veri tabanı üzerinden proje 
ortaklarına sağlamak 
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- Proje kapsamında günlük yapılan mikro-deprem gözlemleri ile çalışılan bölgelerde diri fay 
haritasının güncellenmesi ve/veya detay çalışma gerektiren alanların tespit edilmesi yanı 
sıra 

- yoğun mikrodeprem ağının çalıştırılması sayesinde AİGM DAD tarafından ulusal ölçekte 
işletilen Ulusal Gözlem Ağını güçlendirmek  

- Depreme hazırlık bağlamında deprem üretme potansiyeli yüksek faylara yakın olan yoğun 
yerleşim merkezlerinde zemin özelliklerinin başlangıç seviyede ölçülmesine  yönelik 
çalışmalar da bulunmak ve TÜBİTAK MAM YDBE’nin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 
işbirliği halinde yürüttüğü detay bazda zemin sınıflama çalışmalarına benzer çalışmaların 
başlatılabilmesi için bilimsel/teknik gerekçeler oluşturmak. 

- TÜBİTAK MAM YDBE ve AİGM DAD’ın 14 bölge üniversitesi ile bu proje kapsamında 
yürüttüğü ortak çalışmalarla bilgi/deneyim transferini gerçekleştirmek, bu çalışmaları  ülke 
sathına yaygınlaştırılmak ve bu konuda kalifiye eleman yetiştirilmesine  katkı sağlamak 

- Proje bulgularının, olası büyük bir deprem öncesi, sırası ve sonrasında Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü aracılığı ile yetkililere ve kamuoyuna gerekli 
bilgilendirmenin sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlamak 

Proje kapsamındaki çok disiplinli ve sürekli çalışmalar arasında mikrosismoloji, GPS ve 
mikrogravite destekli kabuk deformasyon ölçümleri, fay zonlarından çıkan suların gözlenmesi, 
yine fay zonlarında toprakta biriken radon gazının değişimi  ve pilot alanlarda kuyu içi kaya eğim 
ölçümlerini içermektedir. Bu çalışmalar, deprem davranışına ve eğer varsa deprem öncesi 
bulguyu yakalamaya yönelik olarak sürekli yapılmaktadır.  

 

Şekil 1.  TÜRDEP Projesi kapsamında işletilmekte olan sürekli gözlem istasyonlarının yerlerini gösteren 
harita. MB=Marmara Bölgesi, EAS=Ege Açılma Sistemi, ZBKK=Zagros Bitlis Kenet Kuşağı, KAFS=Kuzey 
Anadolu Fay Sistemi, DAFS= Doğu Anadolu Fay Sistemi. Ok işareti 17 Ağustos 1999 İzmit depreminin 
merkez üssünü göstermektedir. 
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Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit Vadisi boyunca yer alan yerleşim 
alanlarının doğal afet risk analizi, CBS tabanlı afet bilgi sistemi (KABİS) tasarımı: 

Proje tanıtımı ve ön bulgular 
1Orhan Tatar*, 1Halil Gürsoy, 2Erhan Altunel, 3Serdar Akyüz, 4Tamer Topal, 1T.Fikret Sezen, 
1Fikret Koçbulut, 1Levent Mesci, 1K.Şevki Kavak, 6Ünal Dikmen, 7Tarık Türk, 7Fatih Poyraz, 

7Kemal Hastaoğlu, 7Ercüment Ayazlı, 5Önder Gürsoy, 1Ali Polat, 4Müge Akın, 8Gökhan Demir, 
3Cengiz Zabcı, 2Volkan Karabacak, ve 3Ziyadin Çakır 

1Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,  
Aktif Tektonik Çalışma Grubu, 58140, Sivas 

2Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir 
3İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 80626, Maslak-İstanbul 

4Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Ankara 
5İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 80626, Maslak-İstanbul 

6Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Ankara 
7Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 34349, Beşiktaş-İstanbul 

8Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Trabzon 
* Proje Yürütücüsü 

orhantatar@cumhuriyet.edu.tr 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 2006 yılı yatırım programına alınarak desteklenmeye 
başlanan ve 2008 yılı sonuna kadar sürecek çok disiplinli bu çalışma ile Kuzey Anadolu Fay 
Zonu’nun Erbaa ile Erzincan batısı arasında kalan kesimi üzerindeki yerleşim alanlarının doğal 
afet risk analizinin yapılması ve elde edilen bulguların coğrafi bilgi sistemi tabanlı bir afet bilgi 
sistemi ile uygulamaya konulması amaçlanmaktadır. 17 Mart 2005 tarihinde meydana gelen ve 
can kaybına neden olan Kuzulu (Koyulhisar) heyelanı da ülkemizin en önemli aktif fay 
zonlarından Kuzey Anadolu Fay Zonu’na (KAFZ) yakın bir alanda gerçekleşmiştir. Bu doğal afeti 
takiben 2006 yılında DPT tarafından desteklenen ve 7 Üniversiteden (Cumhuriyet, İstanbul 
Teknik, Yıldız Teknik, Orta Doğu Teknik, Eskişehir Osmangazi, Ankara ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi) araştırıcıların katıldığı bu proje ile Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Erbaa ile Erzincan 
batısı arasında kalan kesiminin neotektonik ve jeomorfolojik özelliklerinin ayrıntılı olarak ortaya 
konulmasının yanı sıra, paleosismolojik, GPS, radar interferometri, mikrobölgeleme, uzaktan 
algılama ve coğrafi bilgi sistemi analiz çalışmaları gerçekleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu bildiride 
2006 yılında başlanan ve 2008 yılı sonunda saha çalışmaları tamamlanacak proje kapsamında 
değişik iş paketlerinde gerçekleştirilen çalışmalar anlatılmaktadır.  

1 Depreme Yol Açan Kabuk Deformasyonlarının GPS Ölçümleriyle İzlenmesi 

Projenin önemli iş paketlerinden birisini GPS çalışmaları oluşturmaktadır. Fay zonunun batı 
ve orta bölümlerinde yapılmış ayrıntılı jeodezik çalışmalar vardır [1], [2], [3], [4], [5]. KAFZ’ın doğu 
bölümündeki yıllık hareket hızı ve kabuksal deformasyonun derecesini ortaya koymaya yönelik 
yapılacak bu çalışmalar 3 sezon boyunca devam edecektir. 2006 ve 2007 yılları GPS 
kampanyası, Temmuz ayı içerisinde 4’ü sabit toplam 36 ayrı noktada gerçekleştirilmiştir. İlk iki 
kampanyadan elde edilecek GPS verileri ile önceden belirlenmiş noktalarda GPS vektörleri ve 
hızları hesaplanabilecektir. İki kampanya sonunda ortaya çıkabilecek muhtemel belirsizlikler, 
üçüncü kampanya ile giderilecektir. 

2 Diri Fay Haritalama İş Paketi 

Proje iş paketleri içerisinde yer alan önemli çalışmalardan birisi olan ayrıntılı kırık ve morfotektonik 
yapıların haritalaması çalışmaları GPS kampanya ölçümleri ile eş zamanlı olarak 2006 yılında 
başlatılmıştır. Bu çalışmalar 2007 yılında da devam etmiş ve 4 ayrı grup tarafından Kuzey Anadolu 
Fay Zonu’nun Erbaa ile Gölova arasında kalan kesiminin ayrıntılı diri fay haritalama çalışmaları 
büyük ölçüde tamamlanmıştır. 
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3 Paleosismoloji çalışmaları 

KAFZ’nun proje alanı içerisinde kalan bölümü (Erbaa – Erzincan arası) en son 1939 ve 1942 
depremlerinde kırılmıştır. Ancak fay zonunun 1939 depremi öncesi dönemdeki 
davranışı/tekrarlanma periyodu henüz ayrıntılı bilinmemektedir. Bu amaçla 2006 yılında 1942 
depremi yüzey kırığı üzerinde Buzköy ve Direkli; 1939 depremi yüzey kırığı üzerinde ise 
Reşadiye doğusunda Umurca’da fay kazısı çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalarda alınan 
örnekler yaşlandırılmıştır. 2007 yılı içerisinde ise Reşadiye batısında Çevrecik, Reşadiye 
doğusunda, Eskiköy (Akıncılar) ve Y.Tepecik (Gölova)’da fay kazısı çalışmaları yapılmıştır.   

4 Heyelan duyarlık ve radar interferometri iş paketi 

Proje sahasında büyüklük ve nicelik yönünden önemli bir konuma sahip heyelanların da GPS 
ölçümleri ile izlenmesi ve riskin ortaya konması amaçlanmaktadır. Heyelanların birtakım jeodezik 
yöntemler ile izlenmesi son yıllarda yaygın olarak kullanılmaktadır [6], [7], [8]. Bu araştırma 
kapsamında da Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde Kelkit vadisi boyunca özellikle Niksar ile 
Suşehri arasında kalan bölgede heyelan duyarlık çalışmalarının yanı sıra, pilot olarak seçilecek 
bazı büyük heyelanlar üzerinde bu tekniğin uygulanması planlanmaktadır. Bölgenin önemli 
yerleşim yerlerinden birisi olan ve 2000 yılında büyük bir heyelanın yaşandığı Koyulhisar ilçesi bu 
tür çalışma için öncelikli alan olarak belirlenmiştir. Heyelanların GPS yöntemi ile izlenmesinin 
yanı sıra, radar interferometri çalışmaları da yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisidir [9]. 
Çalışma sahası içerisinden 57 civarında radar görüntüsü Avrupa Uzay Ajansı (ESA)’dan 
sağlanmış olup, bu görüntülerin işlenmesi çalışmaları devam etmektedir.        

5 Mikrobölgeleme iş paketi 

Bu iş paketi kapsamında önemli yerleşim alanlarında jeoteknik ve mikrotremor çalışmaları 
gerçekleştirilmektedir. Erbaa ilçesinde mikrotremor çalışmaları 2006 yılı yazında başlamış ve 
sonuçlandırılmıştır. İlçe yerleşim alanını kapsayan bölgede toplam 453 noktada Mikrotremor 
ölçümü yapılmıştır. Benzer çalışmalar 2007 yılı yaz döneminde Niksar ilçesinde tamamlanmıştır. 
Mikrotremor çalışmalarına Reşadiye ve Suşehri ilçelerinde de devam edilmesi planlanmaktadır.  

Erbaa’da 2006 yılı Ağustos ayı içerisinde 6 ayrı noktada her biri 30 m olacak toplam 180 metrelik 
sondaj çalışması yapılmıştır. Mikrotremor çalışmalarının yanı sıra, 2007 yılı Eylül ayından itibaren 
Erbaa, Niksar ve Koyulhisar’da toplam 1800 metre derinliğinde 60 ayrı noktada sondaj, sismik ve 
boşluk suyu ölçerli konik penetrasyon deneyleri ve değişik laboratuar deneylerinin çalışmaları 
devam etmektedir. 

6 Uzaktan Algılama, CBS iş paketi ve Sistem Tasarımı 

Yaklaşık 9000 km2 genişliğindeki proje alanında özellikle kırık hatlarının haritalanması, heyelan 
bölgelerinin saptanması çalışmaları ve Coğrafi Bilgi Sistemi çalışmalarına altlık oluşturması 
amacıyla proje alanının tümünü kapsayan orta ve yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri ve 
yazılımları alınmıştır.  

Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi (KABİS) sistem analizi çalışmaları kapsamında proje sınırları 
içerisinde bulunan önemli yerleşim merkezlerinde analiz çalışmaları yapılmıştır. KABİS sistem 
analizi kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda KABİS’nin fiziksel olarak gerçekleştirilebilmesi 
için veriler ve katmanlar tasarlanmıştır. Bu aşamada Sistem tasarımı yapılırken, İTÜ ve T.C. 
İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan ve standart olarak kabul edilen Türkiye Afet Bilgi Sistemi 
Standartları’ndan (TABİS) faydalanılmıştır. Ancak, TABİS standartlarının KABİS’in amacı 
doğrultusunda yeterli olmadığı gözlenmiş ve KABİS’e özgü birtakım standartlar geliştirilmiştir. 
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Kuzey Batı Anadolu’nun kabuk yapısının jeofizik yöntemlerle araştırılması projesi 

M.Emin CANDANSAYAR* 1, Cemal KAYA2, Abdullah GÜRER3, Ünal DİKMEN2, Uğur AKIN3, 
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1 Ankara Üniversitesi, Müh. Fak., Jeofizik Müh. Böl., 06100, Beşevler-Ankara 
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3 MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Etüdleri Dairesi, 06520, Balgat-Ankara 
* Proje Yürütücüsü 

candansa@eng.ankara.edu.tr 

Bu proje kapsamında “Kuzey Batı Anadolu’ nun” kabuk yapısı, Manyetotellürik (MT), Gravite, 
Havadan Manyetik yöntemler ve pasif sismik jeofizik yöntemleri kullanılarak ve Jeokimyasal 
verilerden yararlanılarak araştırılacaktır.  

MT yöntemi ile derin yapıların konumları ve uzanımları özdirence bağlı olarak haritalanacaktır. Bu 
amaç için önerilen projeyle Kuzeybatı Anadolu’da dokuz profil boyunca ortalama 3 km aralıklarla 
yaklaşık 950 istasyonda MT ve Gravite ölçüleri alınacaktır. Ayrıca bölgenin derin yoğunluk 
yapısının araştırılması için tüm alanda yaklaşık 25.000 yeni gravite ölçüsü alınacaktır. Önceden 
MTA tarafından bölgede ölçülen havadan Manyetik veriler kullanılacaktır.  

Bölgenin son 100 yıllık dönemde oluşan depremleri kullanılarak, çalışma bölgesindeki stres 
birikim zonları belirlenecektir. Ayrıca çalışma alanına yerleştirilen sismometreler ile bölgedeki 
depremler dinlenecek, ölçülen bu deprem kayıtlarından pasif sismik tomografi ile bölgenin derin 
hız yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır. Bu çalışmalara paralel olarak bölgedeki 18 adet 
plütondan örnekler toplanarak jeokimyasal incelemeler yapılacaktır.  

Bütün ölçülecek jeofizik veriler sonucunda üretilecek özdirenç, yoğunluk, manyetik özellik 
modelleri ile diğer jeokimyasal, tektonik ve genel jeoloji çalışma sonuçları bir araya getirilerek 
ortaklaşa yorumlanacak ve bölgenin kabuk yapısı ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.  

Proje çerçevesinde yapılacak araştırmalar sonucunda genel olarak aşağıda başlıkları sıralanan 
bilgilere ulaşılması hedeflenmektedir,  

1. MT yönteminden elde edilecek yer elektrik modellerde kısmı ergime gösterdiği düşünülen 
ve bu nedenle yüksek iletkenlik ile özdeşleştirilen Astenosfer ile göreli olarak yüksek 
özdirençli kabuk arasındaki sınır derinliğinin belirlenmesine, 

2. Yüzeye çıkmamış derin kırık sistemlerinin ortaya çıkarılmasına, 

3. Genç birimlerle örtülmüş havzalarda mağmatik kütle sınırlarının belirlenmesine, 

4. Graben yapılarının araştırılmasına, 

5. Proje alanındaki yüzey ve derin kütle dağılımlarının belirlenmesine, 

6. Gravite ve Manyetik veriler yerelektrik modellerle ilişkilendirilerek bölgenin kabuk yapısı 
araştırılmasına, 

7. Ana tektonik birimlerin sınırları, yayılımları ve ilişkilerinin belirlenmesine, 

8. Bölgenin MOHO’ya kadar olan derinliği için tomografik yöntemlerle P ve S dalgası hız 
dağılımının araştırılması, 

9. Bölgedeki sismojenik zonların belirlenmesi 
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10. Depremlerin odak mekanizması çözümleri ile bölgenin sismotektonik özelliklerinin ortaya 
konması, 

11. Ayrıca diğer jeolojik sorunların aydınlatılmasına yönelik bilgilerin toplanmasına 
çalışılacaktır. 

Yukarıda sıralanan bilgiler ile Türkiye bilimsel alt yapısına veri sağlayacak, bölgede ayrıntılı 
araştırmalar yapmak isteyen bilim adamlarına yol gösterecektir. Araştırılan bölgede bulunan 
yerleşim yerlerinin depremsellik araştırmalarında kullanılabilecek önbilgilere ulaşılacaktır. 

Teşekkür: Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ve MTA’ nın ortaklaşa yürüttüğü 
105G145 nolu “Kuzey Batı Anadolu’nun Kabuk Yapısının Jeofizik Yöntemlerle Araştırılması’’ 
konulu proje TÜBİTAK Kamu Araştırma ve Geliştirme (KAMAG) Projeleri kapsamında 
desteklenmektedir. 
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Ulusal kuvvetli yer hareketi veri tabanının  
uluslararası ölçütlere göre derlenmesi projesi 

Bekir Tüzel1, Yıldız İravul1, Ali Zeynel1, Sinan Attar2

1BİB, Afet İşleri Genel Müdürlüğü/Deprem Araştırma Dairesi Başkanlığı 
2ODTÜ Deprem Mühendisliği Araştırma Merkezi 

1973 yılından itibaren işletilmeye başlayan bu şebekede, toplam 200 ivme ölçer cihazla Türkiye 
ölçeğinde gözlem yapılmaktadır. Genel Müdürlüğümüz Deprem Araştırma Dairesi tarafından 
işletilen, kayıt şebekesindeki veriler deprem mühendisliği ve sismoloji çalışmaları açısından 
önemli bir veri tabanı oluşturmaktadır. 

Veri tabanındaki her türlü veri ulusal ve uluslararası bilim insanlarının özgürce kullanımına 
sunulmuştur. 

30 yıllık geçen süreç içerisinde kaydedilmiş tüm verilerle ilgili olarak deprem kayıt istasyonlarına 
ait; 

- Yerel jeolojik koşullar, 
- Yer altındaki sismik hız yapısı (Vs30), 
- Jeoteknik zemin sondajları, zemin sınıflaması, 

gibi verilerin derlenmemiş olması, veri tabanının bilimsel araştırmalarda kısıtlı olarak 
kullanılmasına sebep olmaktadır.   

Veri tabanındaki eksikliklerden kaynaklanan araştırmalardaki kısıtlayıcı faktörleri gidermek 
amacıyla, 
 ‘’Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi’’  
projesine başlanmıştır. 

 Proje kapsamında; KYH ağı veri tabanı uluslararası standartlara göre derlenmesi, 
derlenmiş veri tabanı kullanılarak ülkemizdeki sismik risk ve sismik tehlikeye yönelik 
araştırmalara zemin oluşturacaktır. 

 Projede  Elde Edilecek Kazanımlar; Ulusal ağa ait lokal jeolojik ve sismik özelliklerin 
(zemin türü, P ve S dalgası hız yapısı, zeminin litolojik özellikleri  vb.) derlenmesi ve 
kataloglanması, 

 1976-2006 yılları arasında deprem kayıtlarının sinyal işleme yöntemleri kullanılarak 
derlenmesi, 

 Sinyal işleme yöntemleriyle ilgili özel yazılımların geliştirilmesi, 
 Deprem parametrelerinin ulusal ve uluslararası kataloglar kullanılarak veri tabanında 

deprem parametrelerini de içerecek şekilde yeni katalog oluşturulması,  
 Deprem kaynak parametreleri bu kataloglar kullanılarak tekrar hesaplanması ve 

sonuçların arşivlenmesi, 
 Elde edilen sonuçların coğrafi bilgi sistemleri (CBS) yöntemiyle internet ortamında ulusal 

ve uluslararası araştırmacıların kullanımına sunulması, 
 Kuvvetli yer hareketi kayıt istasyonları-DAD arasındaki veri iletişiminin otomatik hale 

getirilmesi. 
 Proje sonunda yeniden yapılandırılmış veri tabanıyla; 

Uluslararası standartlarda kataloglama ve arşivleme işlemleri lokal zemin koşullarıyla ilgili bilgileri 
de içerecek şekilde tamamlanmış olacak, Depreme dayanıklı yapı tasarımında kullanılabilecek 
azalım ilişkileri, Yerel zemin etkilerinin deprem hareketindeki meydana getireceği değişimler, 
Zemin büyütmesi ve zemin sıvılaşmasıyla ilgili çalışmalara temel oluşturacak veri setinin 
oluşturulması çalışmaları yapılacaktır. 
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Veri Otomasyonu 

Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağında, değişik marka ve modellerde ivme ölçer cihazlar 
kullanılmaktadır. Bu cihazlar; 

1- GSR-16/18              
2- SM-2                       Bu tür cihazlara, modem ve  
3- QDR                         telefon hattı (dial-up) kullanılarak bağlanılmakta. 
4- ETNA 
5- CMG-5TD   -----     Gerçek zamanlı veri akışı olmakta. 

Veriler, Ankara Merkeze, firmaların kendi cihazları için geliştirmiş oldukları programlar aracılığıyla 
çekilmekte, değerlendirilmekte ve depremse internete atılmaktadır. Bu tür işlemler, Ankara 
Merkezde bir görevlinin bilgisayar başında bulunması durumunda manuel olarak 
gerçekleşmektedir.  

Veri otomasyonu kapsamında; 
- Tüm istasyonlardan, cihaz türüne bakılmaksızın, verilerin kendi formatında ortak bir 

program kullanılarak Ankara merkeze otomatik gönderilmesi, 
-  Gelen bu verilerin deprem olup olmadığının belirlenmesi, deprem ise ham datanın orijinal 

ve (ASCII, SUDS, SEISAN, KNeT, SMC) gibi formatlarda ayrı ayrı veri tabanında 
saklanması, 

-   Ham datanın işlenmesi (dalga formu resmi, filtreleme, en büyük ivme, en büyük hız, 
depremin süresi, spektral ivme, spektral yer değiştirme parametreleri, ivme dağılım 
haritası vb.), veri tabanına atılması ve atılan bu işlenmiş datanın otomatik olarak web e  
atılması ve ilgili kişi ve kurumlara mail olarak gönderilmesi, 

- Otomatik çözümü yapılan verilerin, manuel olarak tekrar  
değerlendirilmesine olanak verilmesi, 

-Tüm elde edilen verilerin yedeklenmesi istenilmektedir. 

Kuvvetli yer hareketi kayıt şebekesinde işletilmekte olan analog SMA-1 tip cihazlar, 2006 yılı 
içerisinde sayısal QDR ivme ölçer cihazlara dönüştürülmüştür. 

Ulusal ağda yapılan bu çalışmalara ilave olarak, binaların bodrum veya zemin katında kurulu 
bulunan ivme ölçer cihazlar, özel olarak üretilen kulübeler içerisinde, serbest alana (free-field) 
taşınmıştır. Böylece bina etkisi ortadan kalkarak, daha doğru deprem ivmesi kaydedilmiş 
olacaktır. 

 Hedeflerimiz; 
•  Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Ağı, ilerleyen teknolojiye paralel olarak modern 

istasyonların alınmasıyla geliştirilmekte, ülke ölçeğinde gerekli sayıyı sağlamak ve 
uluslararası düzeyde bir alt yapı oluşturulması amacıyla çalışmalar devam etmektedir. 

• Alınan deprem kayıtları, mühendislik uygulamalarında kullanılmak üzere bilim dünyasına 
sunulduğu gibi,  azalım ilişkisi bağıntıları, deprem bölgeleri haritaları vb. çalışmalar için veri 
tabanı oluşturmaktadır. 

• Deprem potansiyeli yüksek olan, Bursa-Yalova, Aydın-Denizli ve Antakya–K. Maraş 
yörelerindeki yerel ağlar ile, jeolojik yapıların depremler sırasındaki sismik davranışları 
ayrıntılı bir biçimde belirlenecektir.  

•  Bu analizler, ilerde mikro ölçekte sismik bölgelendirmeler için bilimsel veri tabanı 
oluşturacaktır. 

•   Uzun vadede, ağdaki cihaz sayısının arttırılması, istasyonların zemin özelliklerinin sondaj, 
sismik vb. çalışmalarla belirlenmesi ve büyük binalar içinde konumlandırılmış tüm 
istasyonların açık alanda (free field) özel olarak tasarlanmış gözlemevlerine dönüştürülmesi 
öncelikli hedefler arasında yer almaktadır. 
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Türkiye Diri Fay Haritası’nın güncellenmesi projesi 

Ömer Emre, Selim Özalp, Cengiz Yıldırım, Tamer Yiğit Duman ve Akın Kurçer 

MTA Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 06530, Ankara, 
emre@mta.gov.tr 

Deprem zararlarının en aza indirilmesi yönünde yapılacak olan çalışmaların başarılı olabilmesi 
için öncelikle ülkedeki deprem tehlikesinin bilinmesi  gerekmektedir. Ülkedeki deprem tehlikesinin 
en doğru şekilde belirlenebilmesi ise deprem kaynak zonları (diri fay) nın ortaya çıkarılması ve 
fay parametrelerinin ortaya konulmasıyla mümkün olabilecektir. MTA Genel Müdürlüğü 
tarafından 1987 yılına kadar olan bilgi birikimini içeren Türkiye Diri Fay Haritası 1992 yılında 
yayınlanmış olup bu harita ülke genelinde diri fayları belirli bir standart içerisinde sunan resmi 
belge niteliğindedir. Bu harita, güncel uygulamalardaki deprem yönetmeliklerine esas  BİB 
Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nce yayınlanmış Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nın 
hazırlanmasında kullanılan temel verilerden biri olmuştur. MTA Genel Müdürlüğü diri fay 
haritasındaki mevcut eksikliklerinin giderilmesi amacıyla deprem jeolojisinde son yirmi yılda 
gelişen yeni yaklaşım ve araştırma tekniklerini de  kullanılarak adı geçen haritanın güncellenmesi 
amacıyla 2004 yılında bir program başlatmıştır. Geçen süre içerisinde Kuzeybatı Anadolu’yu 
kapsayan ülkenin yaklaşık 1/6 sına yakın bir alanda haritayı güncelleme çalışmaları 
tamamlanmıştır. 

Proje kapsamında diri faylar harita bilgileri 1:25 000 ölçeğindeki sayısal haritalara 
dönüştürülmekte, geometrik özellikleri tanımlamakta ve aktivitelerine ilişkin jeolojik ve 
jeomorfolojik veriler toplanmaktadır. Diri fay haritalarının proje süresi içerisinde bölgesel olarak 
1:250 000 ölçeğinde yayınlanması ve proje sonucunda ise  1:1 000 000 ölçekli Türkiye Diri Fay 
Haritası’nın yayınlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında aktiviteleri açısından diri faylar 
deprem yüzey kırığı, diri fay, potansiyel diri fay ve neotektonik dönem fayı veya çizgisellik olmak 
üzere dört alt kategoriye ayrılmaktadır. Bu sınıflamada; deprem yüzey kırığı: son yüzyılda yüzey 
faylanması gelişmiş fayı, diri fay: jeolojik ve jeomorfolojik olarak Holosen aktivitesi kesin olan fayı, 
potansiyel diri fay: Kuvaterner aktivitesi kesin ancak Holosen aktivitesi hakkında yeterli veri 
toplanamamış fayı, neotektonik fay veya çizgisellik: neotektonik dönemde gelişmiş veya reaktive 
olmuş ancak, Kuvaterner aktivitesi hakkında kesin veri toplanamamış fay veya morfolojik 
çizgiselliği tanımlar. Proje kapsamında üretilen haritalar Marmara Denizi’nin iyi bilinen kesimi  
hariç sualtı faylarını kapsamaz.  Bildiri kapsamında Türkiye Diri Fay Haritası’nı güncelleme 
çalışmaları kapsamında üretilen harita örnekleri sunularak araştırmada karşılaşılan sorunlar ile 
uygulamalar açısından projede oluşturulan standartların kullanılabilirliği tartışmaya açılmak 
istenmektedir.    
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İzmir metropolü ile Aliağa ve Menemen ilçelerinde güvenli yapı tasarımı için 
zeminin sismik davranışlarının modellenmesi projesi 

Z. Akçığ1, M. Taymaz2, B. Tüzel2, M. Nurlu2, O. Polat1, A. Kocaoğlu3, S. Yamaç4

1 Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) - 1007 Kamu Projesi Araştırma 
Kurumu, İzmir 

2 Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) - 1007 Kamu Projesi Araştırma Kurumu, Ankara 
3 İzmir Büyükşehir Belediyesi - 1007 Kamu Projesi  Müşteri Kurumu, İzmir 

4 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı - 1007 Kamu Projesi  Müşteri Kurumu, Ankara 
zafer.akcig@deu.edu.tr

Depreme dayanıklı ve aynı zamanda ekonomik yapılar, yer hareketi özelliklerinin iyi 
anlaşılmasıyla tasarlanabilir ve üretilebilirler. Böyle bir anlaşılma ise kuvvetli yer hareketi 
kayıtlarının alınması ve daha sonra bu kayıtların zemin ve kaya tabakalarına ait anlamlı arazi ve 
laboratuar verilerine dayanan analizleri ile mümkündür. Bir çok araştırma jeolojik koşulların 
sismik dalgaları değiştirme ve hasar oranını önemli derecede etkileme potansiyelini ortaya 
koymuştur. Yatay tabakalı çökel ortamlarda oluşan tabaka rezonansı ve yüzeye yakın sismik hız 
farkları zemin büyütmesine neden olan başlıca etkenlerdir. Ama bu gibi durumlarda sadece 
yüzeye yakın tabakaların dikkate alınması yüzey hareketlerinin güvenilir kestiriminde yeterli 
değildir. Alüvyon tabakaların kalınlığı yüzeydeki sismik hareketi ve sismik büyütmeyi önemli 
derecede etkilemektedir. 

Deprem kayıplarının azaltılması, yerbilimleri ve deprem mühendisliği alanlarının en önemli 
araştırma konuları arasındadır. İzmir nüfus ve sanayi yoğunluğu, kapasitesi ve ulusal ekonomiye 
katkısı açısından İstanbul ve Ankara’dan sonra üçüncü büyük şehirdir. İzmir şehri aktif faylara 
oldukça yakın konumdadır ve Kuvaterner-Neojen yaşlı genç sedimanlar üzerinde hızla 
büyümektedir. İzmir’deki henüz konsolidasyonunu tamamlamamış zemin tabakaları, deprem 
hareketinin yüzeye doğru yayılımını önemli ölçüde etkileyebilir. Büyütme, kumlu zeminlerde 
sıvılaşma ve kil zeminlerde yumuşama mekanizmalarının bilhassa yakın odaklı ve büyük ölçekli 
depremlerde gerek konutların gerekse sanayi yapılarının deprem performansı üzerinde ciddi 
şekilde etkili olması beklenir. Birtakım korelatif yöntemlere dayanan hesap ve analizler ile ortaya 
konan bu hasar kaynakları, İzmir’deki büyük ve küçük ölçekli mühendislik projeleri ve yatırım 
kararları üzerinde oldukça etkili olmasına rağmen yer hareketi ve buna bağlı zemin 
deformasyonlarından kaynaklanan tehlikenin gerçek boyutları şimdiye kadar teyit edilememiştir. 
Gerçekçi analizlerin yapılabilmesi ve mühendislik projelerinin güvenli ama aynı zamanda 
ekonomik bir şekilde hayata geçirilebilmesi için, şehirdeki taban kayası ve zemin tabakalarının 
dinamik özelliklerinin belirlenmesi gerekir. Ayrıca, havza topoğrafyasının yer hareketi üzerindeki 
etkileri de çalışılmalıdır. Bu tür sağlıklı arazi ve laboratuar çalışmalarına dayanan veriler İzmir 
Metropol Alanı için henüz elde edilmemiştir. Benzer durum, İzmir’e çok yakın yerleşim ve sanayi 
merkezleri olan ve ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkıda bulunan Aliağa ve Menemen için de 
geçerlidir. 

Bu projenin iki amacından birisi; İzmir Büyükşehir Yerleşim Alanı’ndaki Kuvaterner ve Neojen 
yaşlı genç sedimanların kuvvetli yer hareketi karakteristiklerinin yanı sıra bu zeminlerin dinamik 
özelliklerine ilişkin arazi ve laboratuar verileri elde etmek ve bu verilerin ışığında İzmir’de 
zeminden kaynaklanan deprem tehlikesinin ölçeğini değerlendirmektir. Böylece, depreme güvenli 
ve aynı zamanda ekonomik yapı tasarımının güvenilir yerel zemin davranış modellerine 
dayanması amaçlanmaktadır. Projenin hedefleri ise şu şekilde konulabilir; İzmir Metropol 
Alanı’nda kuvvetli yer hareketi ağı kurmak ve üç yıl süreyle işletmek, arazi ve laboratuar 
deneyleri yoluyla zemin ve kaya tabakalarının kayma modüllerini belirlemek, bölgedeki ince dane 
ve mika pulcukları içeren granüler zeminlerin sıvılaşma dirençlerini dinamik laboratuar deneyleri 
yoluyla araştırmak, havza taban topoğrafyasını jeofizik yöntemler kullanılarak ortaya koymak,  

mailto:zafer.akcig@deu.edu.tr
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alan sönümlemesi, büyütmesi, zemin hakim periyodu gibi jeomekanik ve jeodinamik saha 
davranış özelliklerini hesaplamak, kuvvetli yer hareketi ölçüm istasyonları konumlarında ivme ve 
hız tepki spektrumlarını saptamaktır. Projenin diğer hedefi ise İzmir ve yakın çevresi için “Acil 
Müdahale ve Hasar Tahmin Sistemi”nin oluşturulmasına yönelik bir başlangıç adımı atmaktır. Bu 
amaca yönelik olarak kuvvetli yer hareketi istasyon kayıtlarından oluşturulan veri tabanı, 
kurulacak bu sistemin bir parçası olacaktır. Projenin bitiminde, bütün kuvvetli yer hareketi kayıt 
istasyonları aynı zamanda da, ulusal ağdan sorumlu ve işleticisi olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Deprem Araştırma Dairesi’ne devredilecektir.  

Kuvaterner yaşlı zeminlerde tesis edilecek kuvvetli yer hareketi istasyon konumlarında zemin 
özelliklerinin belirlenebilmesi için jeofizik çalışmalar ve mühendislik sondajları (bazı alüvyon 
zemin konumlarında taban kayasına kadar) yapılacaktır. Derin sondajların önemli bir diğer amacı 
ise derin seviyelerdeki kohezyonlu tabakalardan kaliteli örselenmemiş, kohezyonsuz zeminlerden 
ise örselenmiş örnekler alınmasıdır. Kuvvetli yer hareketi istasyonlarının dışında kalan alanlarda 
ise mikrotremor, MASW ve REMI ölçümleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca İzmir Metropol alanında 
taban topoğrafyasının belirlenmesine yönelik olarak mikrogravite ve elektrik özdirenç  ölçümleri 
(yerleşim koşullarının elverdiği ölçüde) yapılacaktır. 

Projenin ikinci amacı son zamanlarda İzmir Büyükşehir Belediye sınırları içine alınan ve önemli 
birer sanayi bölgesi olan Aliağa ve Menemen ilçelerinde de kuvvetli yer hareketi ölçümleri hariç 
benzer çalışmaların (taban topoğrafyası, büyütme, sıvılaşma direnci, vb) gerçekleştirilmesidir. 
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Türkiye depremleri faylanma–kaynak parametreleri bilgi bankası oluşturulması 

Doğan Kalafat1 , Pınar DENİZ1, Mehmet KARA1, Yavuz GÜNEŞ1, Kıvanç KEKOVALI1,  
Mehmet YILMAZER1 , Murat BERBEROĞLU1

1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy-İstanbul 

Çalışma ülkemiz ve yakın çevresinde meydana gelmiş önemli depremlerin Faylanma-kaynak 
parametrelerinin (MT-CMT) belirli bir standartta görüntülenmesi, derlenmesi, arşivlenmesini ve 
web tabanlı bir sorgulama programı ile yayınlanmasını hedeflemektedir. Özellikle 1939 Erzincan 
Depremi’nden sonra ülkemizde meydana gelen önemli depremlerin faylanma parametrelerinin 
hesaplanması ile, deprem üreten kaynakların özelliklerinin bilimsel olarak ortaya konulması 
mümkün olmuştur. Bu çalışma hasara neden olmuş ve insanlar tarafından hissedilmiş 
depremlerin kaynak parametreleri bir veri bankası altında toplanmasını amaçlamaktadır. Son 
yıllarda gelişen aletsel ekipmanların ve sayısal teknolojinin sayesinde kaydedilen depremlerin 
kaynak parametrelerinin sağlıklı olarak hesaplanabilmesi mümkün olmuştur. Bu çalışma 
kapsamında gerekli görülen depremlerin kaynak parametreleri yeniden hesaplanarak, 1939-2006 
yılları arası genel olarak büyüklüğü M≥ 4.5 olan depremlerin kaynak parametreleri bir katalog 
haline getirilmekte ve bir veri bankası oluşturulmaktadır. Ayrıca son yıllarda ülkemizde sismoloji 
konusundaki gelişmeler sayesinde özellikle 2000’li yıllardan sonra yeni kurulan ve hızla 
genişleyen geniş-bantlı deprem istasyonlarından elde edilen 3 bileşen sayısal kayıtlar 
kullanılarak depremlerin kaynak parametreleri hesaplanmaktadır. Halen devam eden çalışmada  
dünyadaki önemli sismoloji merkezlerinin bir benzeri web tabanlı sorgulama programı vasıtası ile 
ülkemiz ve yakın çevresinde meydana gelen önemli depremlerin tüm Faylanma-Kaynak 
Parametreleri araştırmacıların kullanımına sunulması hedeflenmektedir. Böylece bugün için 
değişik kurumlar ve araştırmacılar için çok fazla talep edilen bilgiler çok kısa bir zaman içerisinde 
web üzerinden erişilerek sağlanmış olacaktır.  

Sayısal teknolojisinin ülkemizde ve kurumumuzda gelişmesi ile özellikle son yıllarda kurmuş 
olduğumuz geniş bantlı deprem istasyonlarımız sayesinde büyüklüğü M> 4.5 olan depremlerin 
Faylanma Kaynak Parametrelerinin hesaplanması mümkün olmuştur. Bu sayede veri birikimi ve 
bu veriye dayalı araştırma ve bilimsel çalışma olanağı doğmuştur.   

Depremlerle ilgili özellikle belirli bir konuda bilgi edinme talebi, ki bu çok büyük bir zaman dilimi 
veya  belirli bir zaman diliminde olabilir, kimi zaman araştırmacıların çok zorlandığı bir konudur. 
Ülkemizde belirli bir konuda çok geniş bir zaman dilimini kapsayan aynı türden verileri ve belirli 
bir konudaki bilgiyi bir arada homojen olarak kapsayan veri tabanları ve bunlara ulaşmak çok 
güç, bazen imkansız olmaktadır.  Bu yüzden bu çalışma kapsamında özellikle 1900-2006 yılları 
arasında meydana gelmiş önemli depremlerin Faylanma-Kaynak Parametrelerinin derlenmesi, 
hesaplanması ve bir veri tabanı altında toplanarak araştırmacıların kullanımına sunulması ve bu 
veriden araştırma yapılması  çalışmanın ana iskeletini oluşturmaktadır. 
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KRDAE Türkiye geniş-bantlı (BB) deprem ağı projesi ve gelişimi 

Doğan Kalafat, Kadriye KILIÇ, Kıvanç KEKOVALI, Mehmet YILMAZER, Yavuz GÜNEŞ, Mehmet 
KARA, Zafer ÖĞÜTÇÜ, Azmi GÜNGÖR1, Murat SUVARIKLI1, Ayşegül KÜSMEZER1, Feyza BEKLER1, 
Pınar DENİZ1, Alev BERBEROĞLU1, Mustafa ÇOMOĞLU1, Hasan GÜMÜŞ1, Murat BERBEROĞLU1, 

Selda POYRAZ1, Özkan ÇOK1

1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy-İstanbul 

Bilindiği gibi Türkiye coğrafi konum olarak dünyanın en aktif deprem kuşağı üzerinde yer 
almaktadır. Bölgedeki levhaların farklı hızlarda hareketi sonucu oluşan gerilme ve deformasyon 
yoğun sismik etkinliğe neden olmaktadır. Bölgenin sismik etkinliğinin takip edilmesinde sismik 
istasyonların çok büyük önemi vardır. KRDAE özellikle 1999 depremleri sonrası ülkedeki deprem 
ağının yetersiz olduğu görülmüştür. 2000’li yıllardan sonra birçok özel projenin de katkısı ile 
Türkiye’nin özellikle güneybatı ve güneydoğusu olmak üzere geniş bantlı deprem istasyonları 
kurulmaya başlanmıştır. Bugün KRDAE tarafından ülke çapında kurulan geniş-bantlı deprem 
istasyonu sayısı 75 adettir.  

Ülkemizin herhangi bir yerinde olabilecek büyüklüğü M ≥3.0 olan her depremi çok düşük hata 
payı sınırları içerisinde çözülebilmesi için gerekli olan optimum istasyon sayısı Monte-Carlo 
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır. Buna göre kurulması gereken geniş-bantlı (BB) istasyon 
sayısı 100 adettir.  

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) Ulusal Deprem İzleme Merkezi 
(UDİM)’nin çalışmaları 2 aşamada devam etmektedir. 

1. Aşamada mevcut bulunan kısa periyotlu (SP) deprem istasyonları kademeli olarak alt 
yapıları ve konumları uygunsa geniş bantlı hale getirilmektedir. 

2. İkinci aşamada ise tümüyle yeni yer seçimi, buna uygun alt yapı imalatı gerçekleştirilerek 
yeni geniş-bantlı (BB) deprem istasyonları kurmaktır. 

Özellikle son yıllarda KRDAE tarafından yeni kurulan geniş bantlı deprem istasyonlarında uydu 
bağlantısı ile veri taşınmaktadır. Türkiye’de ilk geniş bantlı istasyon 17 Ağustos 2002 yılında 
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından kurulmuştur (Kalafat ve diğ., 
2002).  

Ülkemizde büyüklüğü M>3.0 depremlerin sağlıklı izlenebilmesi için gerekli olan geniş-bantlı (BB) 
deprem istasyonları ağı topolojisi 
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KAFZ’nun Yedisu-Karlıova üçlü eklemi arasındaki geometrisi ve  
1949 Elmalı depremi hakkında yeni bulgular 

Taylan Sançar1, Cengiz Zabcı2, H. Serdar Akyüz2, Volkan Karabacak3

1İ.T.Ü. Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İstanbul  2İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
3 Osman Gazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Böl.,Eskişehir 

Yedisu Havzasının doğusu ile Karlıova üçlü eklemi arasında Kuzey Anadolu Fay Zonu 
(KAFZ)’nun uzunluğu 55 km dir. KAFZ bu bölgede iki ayrı segment olarak düşünülmüştür. 
Birincisi üzerinde 17 Ağustos 1949 depreminin meydana geldiği Elmalı segmenti, ikincisi ise 
Elmalı segmentinin doğusu ile Karlıova üçlü eklemi arasında kalan Kargapazarı segmentidir. Bu 
çalışmada 1949 Elmalı depreminin yüzey kırığı ve Kargapazarı sismik segmentinin geometrisi 
arazi çalışmaları ile birlikte hava fotoğrafları, 1:25.000’lik sayısal yükseklik modelleri ve yüksek 
çözünürlüklü ASTER, LANDSAT uydu görüntüleri birlikte değerlendirilerek ortaya konulmuştur. 
Ayrıca 1949 depreminde yüzeyde meydana gelen deformasyonların ve Kargapazarı 
segmentindeki morfolojik bazı yapıların LIDAR ile detaylı mikrotopoğrafya haritaları yapılmıştır. 

Elmalı segmenti Yedisu Havzasının doğusunda başlar ve Elmalı vadisi boyunca Kaynarpınar 
köyüne kadar devam eder. K70B / D-B doğrultusunda ve 30 km uzunluğunda olan Elmalı 
segmenti, arazide gözlenen yüzey kırığı geometrisine bağlı olarak iki alt segmente ayrılmıştır. 
Batıda bulunan Dinarbey segmenti Yedisu Havzasının güneyindeki Şenköy'den başlar ve 
Dinarbey köyünün batısına kadar K70B / D-B konumlu olarak 15 km devam eder. Birbirlerine 
yaklaşık paralel üç koldan meydana gelmiştir. Doğuda bulunan Kaynarpınar segmenti ise 
Dinarbey köyü doğusu ile Ilıpınar köyü arasında doğu-batı konumlu olarak 15 km uzanır. Bu kırık 
hattı üzerinde yapılan arazi çalışmalarında gerek 1949 depreminde meydana gelmiş gerekse 
uzun dönemli fay aktivitesine bağlı olarak oluşmuş morfolojik unsurlar gözlenmiştir. Elmalı 
segmentinin geometrisi, Yedisu sismik boşluğunun doğudaki sınırı olması nedeniyle oldukça 
önemlidir.  

Kargapazarı segmenti ise K65-70B doğrultusunda, Kızılçubuk köyü ile Kargapazarı köyünün 
kuzeyi arasında yer alır. Segment bazen çift kol halinde 25 km uzunluğa sahiptir. Ötelenmiş 
dereler, sıcak su kaynakları, çöküntü alanları bu segmentin geometrisinin belirlenmesinde 
kullanılan jeomorfolojik unsurlardır. Bu segment üzerinde yakın geçmişte bir depremde 
oluşabilecek herhangi bir yapı gözlemlenmemiştir. Bölgede yaşayan insanlar 1949 depreminde 
bu segment üzerinde bir yüzey kırığı oluşmadığını belirtmişlerdir. Bu segmentin doğusunda 
bulunan Varto fayı üzerinde 1966 yılında deprem olduğu bilinmektedir. 2005-2007 yılları arasında 
meydana gelen Karlıova depremlerinin bir kısmı bu segment üzerinde olmasına rağmen fay 
üzerindeki enerjiyi boşaltacak büyüklükte değillerdir. Dolayısı ile Kargapazarı segmentinin 
deprem üretme potansiyeli olduğu söylenebilir. 
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Kuzey Anadolu Fayı, 1939 Erzincan depremi yüzey kırığı üzerinde  
paleosismoloji çalışmaları; önbulgular 

Cengiz Zabcı1, Volkan Karabacak2, Taylan Sançar3, H. Serdar Akyüz1, Erhan Altunel2, Halil Gürsoy4, 
Orhan Tatar4

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı 34469 Masiak, İstanbul, 2Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji 
Müh. Bölümü, Eskişehir,  3 İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, 34469 Maslak, İstanbul, 

4Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Sivas

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde 26 Aralık 1939’da gerçekleşen Erzincan depremi (M=7.9), 
doğuda Erzincan Havzası, batıda Amasya güneyi arasında yaklaşık 360 km uzunluğunda yüzey 
kırığı meydana getirmiştir. Yüzey kırığının Reşadiye (Tokat) ve Gölova (Sivas) arasında kalan 
kısmını kapsayan bu çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından koordine edilen “Aktif Fay 
Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan 
Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi Sisteminin Oluşturulması” adlı DPT 
projesi kapsamında yapılmıştır. Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu bölgedeki deprem tekrarlanma 
aralığının belirlenmesi amacıyla batıdan doğuya sırasıyla Reşadiye-1, Reşadiye-2 (Tokat), Aşağı 
Yeniköy (Akıncılar, Sivas) ve Aşağı Tepecik (Gölova, Sivas) fay kazıları gerçekleştirilmiştir. 
Reşadiye-1 hendeği, eğer morfolojisinin açıkça görüldüğü, yerel bir çöküntü alanında açılırken, 
Reşadiye-2 için 1939 depremi sonrası ötelenen tarla sınırının batı yanı kazı alanı olarak 
seçilmiştir. Reşadiye-1 hendeğinde 1939 yüzey kırığının izi, ötelenen stratigrafik seviyeler ve 
fayla ilişkili yapılarda açıkça görülürken, bir önceki depreme ait faylanma ve onu örten olay 
seviyesi de belirlenmiştir. Hendek duvarının 3-4 ve 14-15 metreleri arasında kalan iki ayrı fay 
kolunun, yukarıdan aşağıya doğru stratigrafiyi değişik ölçeklerde etkilemiş olması bu kolların 
daha eski depremlerde de çalıştığını göstermektedir. Reşadiye-2 hendeğinde ise gene 1939 
depreminin izi görülürken, bir önceki olay değişik stratigrafik seviyelerde ötelenmelere yol 
açmıştır. Aşağı Yeniköy’ün kuzeyindeki faya paralel çizgisel vadi, KAFZ ile ilişkin morfotektonik 
unsurları açık bir şekilde ortaya koyar. Hendek yeri olarak bir bel verme gölcüğünün doğu 
devamında yer alan ve araları yaklaşık 25 m aralık olan iki adet şev seçilmiştir. İki şev üzerinde 
ayrı ayrı açılan hendeklerde faylanma, daha güneyde ve göreceli olarak daha yüksek olan şevde 
kesilmiştir. Hendek stratigrafisinde iki farklı çökelme ortamı dikkati çeker. Fayın önceki 
kinematiğine bağlı olarak durgun ortamda çökelmiş, değişik renklerdeki kil paketleri hendek 
genelinde temel stratigrafiyi oluştururken bunların üzerine aşınma yüzeyi ile ayrılmış yamaç 
çökelleri gelir. Güncel toprak seviyesinin altına kadar uzanan faylanma 1939 depreminin izini 
gösterirken hendek duvarının 6 ila 8. metreleri arasında büyük olasılıkla birden fazla çalışmış bir 
kol ayırt edilmiştir. En doğuda açılan Aşağı Tepecik hendeği, bir bel verme gölcüğü üzerinde 
konumlandırılmıştır. 1939 depremi sonucu yüzeye kadar ulaşan faylanma, stratigrafik seviyeleri 
yukarıdan aşağıya doğru değişik ölçeklerde etkilemiştir. 10 ila 11 m arasında yüzeye kadar 
ulaşamayan faylanmanın daha önceki bir depremle ilişkili olduğu yorumlanmıştır.  Faylanmalarla 
ilişkili stratigrafik seviyelerden alınan örneklerin yaşlandırılması sonucu önbulgular kesinleştirilip 
bölgenin geç Holosen deprem etkinliği ortaya konmaya çalışılacaktır.  
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Paleosismoloji çalışmalarında GPR yönteminin önemi: Atça (Büyük Menderes) 
hendeğinde örnek bir uygulama 

C.Ç. Yalçıner1, 2, E. Altunel1, V. Karabacak1, S. Akyüz3, Ö. Yönlü1, M. Meghraouı2 ve M. Bano2

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim Fak. Jeoloji Müh. Böl. Eskişehir, Türkiye 
2 EOST – CNRS UMR 7516, 5 rue René Descartes, 67084 Strasbourg Cedex, France 

3 İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak. Jeoloji Müh. Böl , İstanbul, Türkiye 
yalciner@eost.u-strasbg.fr ; cyalciner@ogu.edu.tr

Paleosismolojik hendek çalışması, eski depremlere ait bazı parametreleri (yüzey kırığının yeri, 
depremin büyüklüğü, atım miktarı, büyük depremlerin tekrarlanma aralığı vb) anlamak ve diri 
fayların özelliklerini ortaya çıkartmak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.  Uygun koşullarda, bu 
yöntemle yüzeyde faylanma meydana getirmiş eski depremlerin izleri genç çökeller içerisinde 
yapılan fay kazıları ile araştırılıp bulunabilmektedir.  Ancak, aşınma ve çökelme süreçleri ile 
yeniden dengeyi sağlayan morfolojik süreçler, doğru yer seçimi yapmayı güçleştirmekte ve fay 
kazısı yapılacak alanın belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla hendek yeri seçiminde saha 
gözlemleri yanında uygun sığ jeofizik yöntemler de kullanılmaktadır.  Bu sığ jeofizik yöntemlerden 
biri olan GPR yöntemi ile yüzeye yakın ortamlar içerisinde gömülü olarak bulunan yapılar önemli 
hassasiyette ortaya konulabilmekte, fay kazısı çalışmaları için alan daraltılarak doğru yer seçimi 
yapılabilmektedir. 

Büyük Menderes Fay Zonu boyunca yapılan paleosismolojik çalışmalarda GPR yönteminden 
yararlanılmıştır. Aydın’a bağlı Atça İlçesi yakınlarında yüzey gözlemleri ile belirlenen bir alanda 
fay zonu ile ilişkili olabilecek bir topoğrafik sarplık ve çevresinde GPR profilleri alınmıştır.  Fay 
zonuna dik olarak alınan ölçümlerde, belirgin morfolojinin daha güneyinde yaklaşık 4 metre 
genişliğinde süreksizlik zonu tespit edilmiş ve bu zon boyunca düşey yer değiştirme miktarları 
belirlenmiştir. GPR ölçümleri ile elde edilen sonuçlar hendek duvarlarının logları ile 
karşılaştırıldığında; GPR ile elde edilen düşey atım miktarları hendek kazılarında karşılaşılan 
sonuçlarla ± 10 cm hata payı ile uyumluluk göstermiştir. Tespit edilen fay zonunun genişliği 
açısından yaklaşık olarak ± 50 cm hata payı belirlenmiştir. Bu hata payları, ölçüm uygulamaları 
sırasında kullanılan tetik mekanizmasının engebeli zemin nedeni ile yaptığı sapmadan 
kaynaklanmaktadır. Mekanik problemler göz ardı edildiğinde, GPR ölçümleri ile fay kazısı 
sonuçlarının birbiriyle büyük uyumluluk içerisinde olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar fay kazıları 
için alan daraltılarak doğru yer seçimi yapılabilmesi ve gömülü yapıların yorumlanabilmesi 
konusunda GPR yönteminin son derece etkin olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 
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Aktif tektonik araştırmalarda jeofizik yöntemler ve önemi 

M.G. Drahor1,2, M.A. Berge1,2, T.Ö. Kurtulmuş1,2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 35160 Buca-İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak., Jeofizik Müh. Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca-İzmir 

Günümüzde aktif fay zonlarının değişik yerbilimleri yöntem ve teknikleri ile ayrıntılı biçimde 
araştırılması önem taşıyan bir konudur. Bu çalışmalarda değişik disiplinden birçok araştırıcı 
yaptıkları ortak çalışmalar sonucunda; fayın işleyiş mekanizması, uzanımı, eğimi, zonun 
özellikleri, geçmişte bu zon üzerinde oluşmuş depremlerin izleri gibi önemli birçok veriye 
ulaşarak, böylesi bir fay zonunda oluşabilecek olası bir depremden önce nelerin yapılmasının 
gerekliliğini ortaya koymaya çalışırlar. Yoğun tektonizma etkisindeki diri fay zonlarında  değişik 
yerbilim yöntemleriyle yapılacak ayrıntılı araştırmalar ve paralelinde uygulanacak 
paleosismolojik-arkeosismolojik kayıtların da elde edilmesiyle, ilgili fay zonu hakkında önemli 
verilere ulaşılacaktır. Bu aşamada jeofiziğin yeri oldukça önemlidir. Jeofizik, yeryuvarını fiziksel 
özellikler temelinde inceleyen bir bilim dalıdır. Jeofizik biliminin amacı, ortamlar arasında oluşan 
fiziksel değişimlerden yararlanarak, yeraltının görüntülendirilmesi ve yorumlanmasıdır. Aktif fay 
zonları da birçok değişik fiziksel olayın etkisinde biçimlenmekte ve doğal olarak ortam üzerinde 
önemli değişimler ortaya çıkmaktadır. Bu değişimler jeofiziğin kullandığı yöntemler yoluyla 
belirlenebilir olmakta ve fay zonlarının belirlenmesinde etkili olabilmektedir. Bilindiği gibi fay 
sistemlerinin aranması ve belirlenmesinde, jeofizik tekniklerin uygulaması son yıllarda önemli bir 
ivme göstermiştir. Aktif tektonik araştırmalarda uygulamalı jeofiziğin hemen hemen tüm 
yöntemleri kullanılmakla birlikte, etkin olarak elektrik özdirenç tomografisi, yer radarı, manyetik, 
doğal gerilim ve sismik tomografi çalışmaları daha yaygın biçimde uygulanmaktadır (Suzuki vd., 
2000; Demanet vd., 2001a; Fleta vd., 2001; Caputo vd., 2003; Salvi vd., 2003). Burada 
uygulanacak yöntemler genelde araştırılacak fay zonunun jeolojik verileri doğrultusunda 
seçilmektedir. Yapılacak jeofizik çalışmalarla fay zonu üzerinde oluşan değişik fiziksel özellikler 
belirlenerek; fayın geometrisi, uzanımı, derinliği, ortamdaki sıvı iletimi, ortamın manyetik 
özellikleri gibi birçok fiziksel etken belirlenmekte ve böylece etkili bir yorumlama ile fayın genel 
karakterleri hakkında ayrıntılı bilgiler elde edilebilmektedir. Bu araştırmalardan sonra yapılacak 
paleosismolojik-arkeosismolojik çalışmalarla da aktif fay zonu hakkında oldukça önemli sonuçlara 
ulaşılmaktadır. 

Kaynaklar: 

Caputo, R., Piscitelli, S., Oliveto, A., Rizzo, E. and Lapenna, V., The use of electrical resistivity 
tomographies in active tectonics: examples from the Tyrnavos Basin, Greece, Journal of Geodynamics, 36, 
19-35, (2003). 

Demanet, D., Renardy, F., Vanneste, K., Jongmans, D., Camelbeeck, T., and Meghraoui, M., Case history: 
the use of geophysical prospecting for imaging active faults in the Roer Graben, Belgium, Geophysics, 66, 
78-89, (2001a). 
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geomorphologic and geophysical studies for the paleoseismological analysis of the Amer fault (NE Spain), 
Netherlands Journal of Geosciences, 80(3-4), 243-253, (2001). 

Salvi, S., Cinti, F.R., Colini, L., D’Addezio, G., Doumaz, F. and Pettinelli, E., Investigation of the active 
Celano-L’Aquila fault system, Abruzzi (central Apennines, Italy) with combined ground-penetrating radar 
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Suzuki, K., Toda, S., Kusunoki, K., Fujimitsu, Y., Mogi, T., Jomori, A., Case studies of electrical and 
electromagnetic methods applied to mapping active faults beneath the thick quaternary, Engineering 
Geology, 56, 29-45, (2000). 
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Kuzey Anadolu Fayı'nın Orta Anadolu bölümünün GPS ve InSAR gözlemleri ile 
güncel tektonik özelliklerinin belirlenmesi 

Hakan Yavasoglu1, Ergin Tarı1, Frederic Masson2, Michel Peyret3

1 İTÜ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, İstanbul, Türkiye 
2 Université Louis Pasteur (Strasbourg I), Institut de Physique du Globe de Strasbourg, EOST, Strasbourg, France 

3 Universite Montpellier 2 Laboratoire Dynamique de la Lithosphere, Montpellier, France 

Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde önemli bölgelerden birisi de Ladik-Ilgaz arasını 
kapsayan orta bölümdür. Bu bölgede bulunan ve Anadolu plakasının iç kısımlarına uzanan 
içbükey kollar genellikle sağ yanal atımlıdır. En önemli kollar olarak Sungurlu, Laçin ve Merzifon 
fayları sayılmaktadır. 101Y035 nolu TÜBİTAK ÇAYDAG projesi ve 1636 nolu İTÜ Araştırma 
Projesi kapsamında bölgeye 16 noktalı GPS ağı kurularak, bahsedilen faylar ile sınırlı blokların 
kinematiğinin ve deprem potansiyelinin belirlenmesi amaçlı GPS kampanyaları 
gerçekleştirilmiştir. 

GPS kampanyaları 2001–2004 yılları arasında tamamlanmış ve 4 yıllık kampanyaların 
değerlendirilmesi GAMIT/GLOBK yazılım takımı kullanılarak yapılmıştır. Gözlemler yıllık 
periyotlar halinde ve yılın yaklaşık aynı tarihlerine denk gelecek şekilde gerçekleştirilmiştir. Her 
bir kampanyada her istasyon noktasında 3 günlük ve en az 8 saatlik veri toplanmıştır.  

Bölgeye ait hız alanın belirlenmesi ve istasyon noktalarından bağımsız daha geniş bir alanda 
deformasyon bilgisinin üretilmesi için bölgeye ait radar görüntüleri temin edilmiştir. Radar 
görüntüleri InSAR (Yapay açıklıklı radar interferometri – Interferometric Synthetic Aperture 
Radar) tekniği kullanılarak RoiPac (Repeat Orbit Interferometry Package) yazılımında 
değerlendirilmiştir. RoiPac açık kaynak kodlu sentetik açıklıklı radar verisini değerlendirerek fark 
interferogramlarını üreten yazılımdır. Bölgeye ait görüntü çiftlerinden oluşturulan 
interferogramların içinden topografik ve yörüngesel etkiler ile bozucu gürültüler çıkarılmış ve elde 
edilen fark interferogramında, iki görüntünün alım zamanı arasında oluşan deformasyon elde 
edilmiştir. İşlemler sonucunda görüntü çiftinin alım zamanı arasında geçen süreye bağlı olarak 
oluşan deformasyon halkaları (fringe) görüntülenmiş, bu bilgiler ışığında bölgenin hız alanı 
detaylandırılmış ve genişletilmiştir. Bu işlemlere ait sonuçlar GPS sonuçları ile birlikte 
değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada, yukarıda tanımlanan çalışmalar kapsamında GPS ve InSAR ile elde edilen 
sonuçlar sunulacaktır. Bölgeye ait blok modellemesi ve deprem tehlikesine yönelik çalışmalar ise 
devam etmektedir. 
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KABİS (Kelkit Vadisi Afet Bilgi Sistemi) kapsamında gerçekleştirilen tektonik 
amaçlı jeodezik çalışmalar: Önerilen coğrafi bilgi sistemi 

Tarık Türk1, Orhan Tatar2 , Halil Gürsoy2, Kemal Özgür Hastaoğlu1, Fatih Poyraz1, İsmail Ercüment 
Ayazlı1, Önder Gürsoy3

1Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, 
2Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 

 3İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 

Ülkemiz, bulunduğu jeolojik, topografik ve iklim koşulları nedeniyle başta deprem olmak üzere 
heyelan, sel, çığ vb. doğal afetlerle sürekli olarak karşı karşıya kalmaktadır. Yaşanan bu doğal 
afetlerden dolayı birçok can kaybı ve ekonomik kayıplar meydana gelmektedir. 

Tektonik amaçlı jeodezik çalışmalar yerkabuğunun deformasyonu hakkında bizlere önemli bilgiler 
sunmaktadır. Özellikle, uydu yardımıyla konum belirleme tekniklerinin yüksek doğrulukta bilgi 
sağlaması sonucunda jeodezik çalışmaların tektonik çalışmalara katkısı her geçen gün 
artmaktadır. Günümüzde GPS verileri yardımıyla noktaların konumları milimetre doğruluğunda 
hesaplanabilmektedir. Ülkemizde, son 10 yıldan bu yana artarak devam eden tektonik 
çalışmalara yönelik GPS ile yapılan çalışmalar başta ülkemizin en önemli aktif fay zonlarından 
biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) olmak üzere birçok aktif fay zonu üzerinde de 
yapılmaktadır. Ancak, farklı kurum ve kuruluşlar tarafından birbirinden bağımsız olarak tektonik 
çalışma amaçlı GPS verileri toplanmaktadır. Üstelik farklı kurum ve kuruluş tarafından toplanan 
GPS verilerinde amaçlar değişse de jeodezik nokta adı, datumu, koordinat sistemi, noktanın 
mevcut durumu, ölçü yapılan noktadaki anten yüksekliği, yükseklik açısı, senkronizasyon süresi, 
GPS alıcısının adı ve ölçü yöntemi gibi GPS ölçümüne ait parametreler aynıdır. Farklı kurum ve 
kuruluşlar tarafından toplanan GPS verilerinin ve verilere ait kimlik bilgileri olarak nitelendirilen 
metaverilerin (Metadata) bir Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) altında bütünleştirilmesi daha anlamlı 
sonuçların üretilebilmesi sürecinde bu alanda çalışacak olan bilim insanlarına oldukça büyük 
katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada, Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde yürütülen, 6 ayrı üniversiteden araştırıcıların 
katıldığı çok disiplinli “Aktif Fay Zonları ve Doğal Afetler: Kuzey Anadolu Fay Zonu Üzerinde 
Kelkit Vadisi Boyunca Yer Alan Yerleşim Alanlarının Doğal Afet Risk Analizi ve Afet Bilgi 
Sisteminin Oluşturulması” isimli proje kapsamında jeodezik referans noktaları, bu noktalara ait 
GPS ölçümü verileri ve ölçü değerlendirme bilgilerinin de içinde bulunduğu bir Coğrafi Bilgi 
Sistemi tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca, kullanılan CBS yazılımı üzerinde birtakım Türkçe 
arayüz yazılımları geliştirilerek amaca uygun sorgulamalar gerçekleştirilmektedir. 

 



ATAG 
11 

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı 
TÜBİTAK  MAM  Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze-Kocaeli, 8-9 Kasım 2007 

 

 32

Foça açıkları ve Çandarlı Körfezi aktif fayları 

Neslihan Ocakoğlu ve Emin Demirbağ 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul. 

Çandarlı Körfezi’ni çevreleyen kara alanlarında yapılan önceki çalışmalarda pek çok diri fay ve 
olası diri fay haritalanmıştır. Bu faylar; KD-GB yönünde Çandarlı körfezine uzanan sol yanal 
doğrultu atımlı Zeytindağ-Bergama Fay Zonu; Manisa’nın Osmanlı beldesinden Aliağa’ya K70°B 
yönünde 25 km uzanan sağ yanal doğrultu atımlı olası bir diri fay olan Güzelhisar Fayı; 
Dumanlıdağ civarında K45°B yöneliminde 17 km uzunluğunda sağ yanal doğrultu atımlı ve yine 
olası bir diri fay olarak haritalanan Menemen Fay Zonu ve Yenifoça doğusunda K-G doğrultuda 
uzanan Yenifoça Fayı olarak bilinmektedir. Bölgede tarihsel dönemde önemli bir deprem kaydı 
bulunmamakla birlikte, aletsel dönemde ISC verilerine göre son 40 yılda oluşan deprem moment 
büyüklükleri 5’den küçüktür. 

Bu çalışmada bölgede 2000 yılında MTA-Sismik-1 gemisi ile Foça açıkları ve Çandarlı 
Körfezi’nde toplanan, işlenen ve yapısal ve stratigrafik anlamda yorumlanan sismik yansıma 
kesitlerine yer verilmiş ve denizde haritalanan aktif fayların önceki çalışmalarla karada 
haritalanan aktif faylarla gerek fay karakteri gerekse doğrultusu açısından ilişkilendirilmesi 
yapılmıştır. Sismik kesitlerde stratigrafik anlamda altta Miyosen yaşlı yer yer paralel ve kaotik 
yansımalı temel kaya birimleri ile üstte Pliyo-Kuvaterner yaşlı çökel birimler olmak üzere başlıca 
iki sismik ünite ayırt edilmiştir. Sismik kesitlerde haritalanan aktif faylar genellikle sıkışma 
bileşenli doğrultu atımlı fay, yer yer ters fay ve kısmen de normal fay karakterinde olup oldukça 
dik açılı faylardır. Bu faylardan ilki Foça yarımadasını batıdan sınırlandıran ve KB yönüne doğru 
körfez içerisinde uzanan bir ters faydır. Diğer bir fay çifti doğrultu atım karakterli olup Çandarlı 
Körfezi’ni K-G doğrultuda keserek güneyde Foça açıklarına ulaşmaktadır. Bu aktif faylar karadaki 
Yenifoça Fayı’nın doğusunda yer alan benzer yapısal özellikler ile ilişkilendirilmiştir. Yine Foça 
açıklarında alınan bir sismik hatta KB-GD yönünde uzanan iki aktif ters fay haritalanmıştır. Bu 
faylar Foça’nın KD’sunda yer alan bir iç körfeze uzanmaktadırlar. Söz konusu körfez bu iki ters 
fay arasında gelişen bir havza olarak yorumlanmıştır. Bu faylar muhtemelen karadaki Menemen 
Fay Zoru’nun deniz içerisindeki devamıdırlar. Bakırçay nehrinin döküldüğü Çandarlı Körfezi’nin 
kuzey iç kısmında alınan bir sismik hatta haritalanan faylar ise yine doğrultu atım karakterli olup 
KD-GB yönelimlidirler. Bu faylar büyük bir kısmı karada takip edilen Zeytindağ-Bergama Fay 
Zoru’nun batısındaki paralel kolları olarak yorumlanmışlardır. Genel anlamda körfez içerisinde 
haritalanan doğrultu atımlı faylar K-G’den KD-GB’ya ve KB-GD’ya değişen yönelimlerde olup 
çoğunlukla pozitif çiçek yapılıdır. Bu faylar bu alanda muhtemel bir sıkışmanın varlığını 
göstermektedirler. Bölgede yer yer haritalan aktif normal faylar ise doğrultu atımlı faylar arasında 
DKD-BGB yönelimlerde Foça açıkları ve Çandarlı Körfezi çıkışında haritalanmışlardır. Bu faylar 
çok dik açılıdır ve deniz tabanında belirgin bir düşey atım yaratmamaktadır. Söz konusu faylar 
Çandalı Körfezi içerisinde yaklaşık -120 metre derinliklere ulaşan bir havzanın güney yamacını 
sınırlamaktadırlar. 
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Bornova Ovası’nda yapılan mikrotremor ölçümleri 

A. Tunçel, Ş. Özyalın 

Dokuz Eylül Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü 

Depremlerin meydana getirdiği hasarlar zemin ve bina özelliklerine göre değişir. Deprem 
odağından eşit uzaklıktaki iki ayrı zemindeki binalar aynı depremden farklı etkilenebilir. Anakaya 
üzerindeki zemin tabakası, deprem dalgalarının genliğini değiştirerek binaya iletir. Zemin hakim 
titreşim periyodu ve zemin büyütmesi parametreleri zemin dinamik özelliklerini yansıtırlar. Bu 
parametreler bilinerek, deprem sırasında zemin ve üzerindeki binanın davranışı hakkında 
önceden bilgi sahibi olunabilir.  

Bu çalışmada, mikrotremor cihazı ile ivme kayıtları alınarak Nakamura (1989) yöntemi ile 
çözümlenmiş ve zemin hakim titreşim periyodu ile zemin büyütmesi parametreleri elde edilmiştir. 
58 noktada alınan kayıtlarla çalışma alanına ait büyütme ve periyot kontur dağılım grafikleri 
çizilmiştir. Kayıtlar en az 30 dakika sure ile ve mümkün olduğunca gürültüden uzak zamanlarda 
alınmaya çalışılmıştır. Gürültülü alanlarda kayıt süresi uzatılmıştır. 

Çalışma alanında elde edilen bulgular sonucunda alanın orta kısımlarında yüksek periyot ve 
büyütme değerleri elde edilirken, jeolojik olarak bu kısımların alüvyonal havza üzerinde yer aldığı 
gözlenmiştir. Düşük periyot ve büyütme değerleri ise alanı 3 taraftan çevreleyen dağlık 
bölgelerde gözlenmiştir. 

Kaynaklar: 

Nakamura, Y., 1989. A method for dynamic characteristics estimation of subsurface using microtremor on 
the ground surface. Quarterly Report of Railway Technology Research Institute, 30, 25-33. 
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İstanbul Avrupa yakası mikrobölgeleme çalışması kapsamında,  
Avcılar ve civarının fay ve heyelanları 

Ahmet Emre BASMACI 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü 

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içinde kalan bölümünün aktif tektoniğinin etkisiyle 
biçimlenen ve İstanbul karasal alanında Küçükçekmece Gölü ve Avcılar civarında morfolojide de 
izleri görülen süreksizlikler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme 
Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Avrupa yakası mikrobölgeleme çalışmaları kapsamında 
gerçekleştirilen sismik yansıma çalışmaları ve derin sondajlar yardımıyla araştırılıp 
haritalanmıştır.  

Elde edilen bulgular sonucu görüntülenen bölgede yer alan Bölgedeki fayların ve heyelanların 
resmedilip haritalanması, ile İstanbul’un deprem risk tehlike risk analizi çalışmalarına katkı 
sağlanmıştır.   
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Farklı azalım ilişkisi modellerine göre Ege Bölgesi’nin deprem tehlikesi 

S. Seçkin1, E. Gök2, O. Polat1,2

1Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İzmir 
 2DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), İzmir 

orhan.polat@deu.edu.tr

İzmir ve yakın çevresi; 1996 tarihli Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’nda 1.derece deprem bölgesinde bulunmakta ve 
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007)”te etkin yer ivmesi katsayısı (AO), bu bölge için 
0.40g olarak verilmektedir. Bu çalışmada; farklı zemin koşullarına, uzaklığa ve büyüklüğe bağlı olarak İzmir Metropolü 
Yerleşim Alanında gözlenecek pik ivme değerleri (PGA), bilinen ivme-azalım (sönüm) ilişkisi modelleri kullanılarak 
kuramsal olarak elde edilmiştir. Bu amaçla; mevcut literatür bilgileri doğrultusunda sıkça kullanılan 5 ayrı ivme-azalım 
modeli incelenmiş ve İzmir’i etkileyecek bir depremin, kuramsal PGA değerleri karşılaştırılmıştır. Çalışma kapsamında 
kullanılan ivme-azalım ilişkisi modelleri şunlardır: Boore ve diğ. (1997), Gülkan and Kalkan (2002), Ansal (1999), 
Aydan (2001), Ulusay et al. (2004). Aletsel dönem Kandilli Rasathanesi (KRDAE) verilerine göre; İzmir’i tehdit eden 
5<M≤6 büyüklüğündeki depremlerin ortalama 50km yarıçaplı bir dairede, 6<M≤7 büyüklüğündeki depremlerin ~100 km 
ve M>7.0 büyüklüğündeki depremlerin ise ortalama 150km yarıçaplı daire içinde meydana geldiği gözlenmiştir. 

Yakın R mesafesinde meydana gelebilecek bir büyük depremin (M=7.0) İzmir’de yaratacağı pik ivme değeri; Boore ve 
diğ. (1997)’ne göre 0.42g iken, Ulusay ve diğ. (2004) azalım modeli kullanıldığında 0.30g’dir. Benzer farklılıklar çeşitli 
büyüklükler için de geçerlidir. Oysaki, İzmir’e Metropol’üne ∼50km uzakta meydana gelen 17-21 Ekim 2005 Sığacık 
Körfezi depremlerinde (M=5.5-5.9) en büyük ivme değeri DAD-Bornova istasyonunda, kuramsal modellerde 
öngörülenden oldukça fazla ölçülmüştür (Denizlioğlu ve diğ., 2005). Bölgede oluşan hasar, ivme kayıtları, makrosismik 
anket sonuçları (Akçığ ve diğ., 2005; Gündoğdu ve diğ., 2006) ve saha gözlemleri birlikte yorumlandığında, bölgedeki 
hasar durumunun ve PGA değerinin orta büyüklükteki bu deprem için şaşırtıcı biçimde fazla olduğu görülmektedir. Bu 
durum deprem riskini önlemeye yönelik olarak, İzmir gibi kent ölçeğinde yapılacak çalışmalarda doğruluk payı yüksek, 
hassas ivme değerlerinin elde edilmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenledir ki, depremselliği yüksek olan 
bölgelerde küçük ve orta ölçekli deprem kayıtları kullanılarak ivme değerlerini ölçmek, bilinen jeolojik ortam 
özelliklerinden hareketle kuramsal modeller üretmekten daha gerçekçi ve yararlı sonuçlar vermektedir (Boore and 
Joyner, 1997; Drawinski et al., 1996). 

Mühendislik Sismolojisi ve Deprem Mühendisliğindeki bu görüş ve ihtiyaçlardan hareketle; Dokuz Eylül Üniversitesi 
Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü 
Deprem Araştırma Dairesi (DAD) yürütücülünde İzmir Metropolü Yerleşim Alanına, 106G159 no’lu TÜBİTAK Kamu 
Araştırmaları Projesi (TARAL) kapsamında 2008 yılı başlarında, farklı jeolojik birimleri temsil edecek şekilde 16 adet 
kuvvetli yer hareketi istasyonu kurulmuş olacaktır. Böylece, temel kaya ile yumuşak ve normal zeminin sismik 
davranışlarının deprem kökenli hareket analizleri araştırılarak, İzmir Metropol Alanı kent ölçeğinde daha sağlıklı ve 
güvenilir ivme değerleri (ölçümlere dayalı olarak) ortaya konacaktır. Proje sonunda kurulan yerel ağ, Türkiye Ulusal 
Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesi’nin sahibi ve işleticisi olan Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi 
tarafından, ulusal ağın bir parçası olarak işletilmeye devam edilecektir. 

Kaynaklar: 

Akçığ, Z., Gündoğdu, O., Polat, O. ve diğ., 2005. 17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Körfezi Depremleri Makrosismik 
Gözlem Raporu, DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, 96s. 

Ansal, A.M., 1999. Geotechnical Factors during 17 August 1999 Kocaeli Earthquake, Europen Association Earthquake 
Engineering Task Group 8, Asymmetric and Irregular Structures, İstanbul, Turkey, vol2, p415-424. 

Aydan, Ö., 2001. Comparison of suitability of submerged tunnel and shield tunnel for subsea passage of Bosphorus, 
Jeol. Mühendis., 25 (1), 1-17. 

Boore, D.M., Joyner, W.B. and Fumal, T.E., 1997. Equations for estimating horizantal response spectra and peak 
acceleration from western North American earthquakes: a summary of recent work, SRL, 68 (1), 128-153. 

Boore, D.M. and Joyner, W.B., 1997. Site amplification for generic rock sites, BSSA, 87, 327-341. 
Denizlioğlu, A.Z., Özmen, Ö.T. ve diğ., 2005. 17-21 Ekim 2005 Urla-Sığacık Körfezi Depremleri Kuvvetli Yer Hareketi 

İvme Kayıtları Özelliklerinin İncelenmesi, BİB-AiGM Deprem Araştırma Dairesi Raporu, Ankara, 32s. 
Drawinski, M., Ding, G. and Wen, K.L., 1996. Analysis of Spectral ratios for Estimating ground motion in deep basins, 

BSSA, 86, 646-654. 
Gülkan, P. and Kalkan, E., 2002. Attenuation modeling of recent earthquakes in Turkey. Journal of Seismology 6: 397–

409, 2002. 
Gündoğdu, O., Akçığ, Z., Polat, O. ve diğ., 2006. 17-21 Ekim 2005 Sığacık (İzmir) Depremleri, 17.Ulusal Jeofizik 

Kongresi, 14-17 Kasım 2006, Ankara, P5-1, 1-4. 
Ulusay, R., Tuncay, E. ve diğ., 2004. An attenuation relationship based on Turkish strong motion data and iso-
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Maden ve petrol sahalarında üretimin artmasına dönük çalışmaların neden olduğu 
depremselliğe iki güncel örnek 

Doğan Kalafat1
  

1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy-İstanbul 

Ekonomik amaçlı Maden, Doğalgaz-Petrol sahalarında üretimin artması ve büyük su-baraj 
havzalarında su tutulması ile birlikte doğal olmayan mikro deprem aktivitesinin artışı çeşitli 
bilimsel çalışmalarla da ortaya konulmuş bir gerçektir. Bu çalışmada literatürde Induced 
Earthquakes veya Induced seismicity olarak tanımlanan depremselliğe 2 farklı örnek verilecektir.  

6 Ağustos 2007 Tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nin Utah Eyaletinde Crandall Canyon 
Kömür Madeni Sahasında yerel saat ile 02:48 A.M.,’de yaklaşık derinliği 1 mil olan bir deprem 
meydana gelmiştir. Aynı dakika içerisinde bölgedeki kömür maden sahasında çok büyük bir 
göçük meydana gelmiştir, ve göçük altında en az 6 madencinin kaldığı ifade edilmiştir. Maden 
sahası Murray Enerji Şirketi tarafından işletilmektedir. Deprem sonrası göçüğün mü depremden 
kaynaklandığı veya depremin mi göçük nedeniyle oluştuğu konusu günlerce kamuoyunda 
tartışılmıştır.  Kömür Madenini işleten şirket göçüğün tektonik kaynaklı deprem sonucu meydana 
geldiğini ve bu olayın doğal bir afet olduğunu ifade etmişlerse de, yerbilimciler bunun tamamen 
aksini, çökmenin depreme neden olduğunu ifade etmişlerdir. Uzun bir süre bu konu medyada 
tartışılmış, sonuçta sismologlar bölgede işletilen yerel deprem ağının kaydettiği sismik verinin 
analizini yaparak bu depremin tektonik kaynaklı olmadığını ve doğal olmayan bu depremde 
enerjinin büyük bir kısmının çökme nedeni ile açığa çıktığını ortaya koymuşlardır. Bu olay 
Sismoloji biliminde neden olan-dolaylı depremsellik (Induced seismicity) olarak adlandırılır. Bu tür 
depremlere tabii olmayan depremler de (unlike natural earthquakes) denir ve bu depremlerde 
çökme sebebi ile oluşan sismik dalgalar etkili olur.  

 Büyüklüğü M=3.9 olan bu depremden sonraki 38 saatlik süre içerisinde sonradan ortaya çıkan 
(subsequent seismic events) ve en büyüğü M=2.2 olan toplam 12 sismik olay Utah Üniversitesi 
Yerel Sismik Ağı tarafından kaydedilmiştir. Aynı zamanda Utah Crandall Canyon Kömür Madeni 
Sahasında 5 Mayıs 2005 – 5 mayıs 2007 tarihleri arası büyükleri M= 0.5-3.9 arası 152 sismik 
olay meydana gelmiştir. Utah Sismik Ağ yetkilileri bölgedeki depremselliğin %98’inin maden 
aktivitesi, % 2 sinin ise tektonik aktivite sonucu meydana geldiğini ifade etmişlerdir. 

Diğer örnek ise Umman petrol sahasında gözlenmiştir. Aktif fayların bulunduğu Natih ve Shuaiba 
formasyonları Umman’ın en büyük petrol ve doğal gaz üretiminin yapıldığı yerdir. Burada petrol 
ve üretim sahasını kapsayan yaklaşık 5’er adet sığ ve derin kuyu tipi deprem istasyonu sürekli 
çalıştırılmaktadır. Bu yerel sismik ağ sayesinde yüzlerce mikro depremin kaydı yapılmaktadır. Ve 
bu sismik ağ 1996 yılından beri çalışmaktadır. Sismik ağın kaydettiği veriler petrolün ve gazın 
çekildiği sahada petrolün üretiminin artmasına bağlı olarak bölgede mikro depremlerin artığını 
ortaya koymuştur. Kısaca petrol ve doğal gazın çıkarılmasına bağlı olarak mikro depremlerin 
meydana gelişinde doğru orantılı olarak artış meydana gelmektedir. Ve bu iki olay arasında çok 
güçlü bir korelasyon bulunmaktadır.  

Sismik dalgaların analizi ve ayrışması rezervuar heterojenitelerinin tanımlanmasına olanak 
sağlamaktadır. Petrol ve jeotermal rezervuarlarında sıvı üretimi ve enjeksiyon gözenek basıncını 
değiştirmekte, sonuçta gerilme değişimi dolaylı olarak devam eden depremselliğe (induced 
seismicity) neden olmaktadır. Bu tür depremler rezervuarın daha iyi tanımlanmasında, gerilme 
rejimi, anizotropi, ve sıvı göçü hakkında, aktif fayların daha iyi tanımlanması ve 
sınıflandırılmasında, lokal hız modellerinin çıkartılmasında çok değerli bilgiler sağlamaktadır.   
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Karadeniz’de gaz hidrat aramaları: ‘Meteor’ araştırma gemisi ile  
Ukrayna sularından gözlemler 

Neslihan Ocakoğlu  

 İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul. 

Yüksek basınç ve düşük sıcaklık altında su (H20) molekülleri ile metan gazının (CH4) buza 
benzeyen şekilde kristalize olması ile oluşan gaz hidratlar içerdikleri yüksek oranda metan gazı 
nedeniyle geleceğin enerji kaynağı olarak görülmektedirler. Gaz hidratların genellikle altlarında 
bulunan serbest gaz birikimlerine kapan özelliği göstermesi ve aynı zamanda derinlerdeki 
hidrokarbonun da bir göstergesi olması ekonomik değerini arttırmaktadır. Bu anlamda Karadeniz 
kıyı ve ötesi alanlarda bugüne değin yapılan çalışmalarda; bölgenin hakim sıkışma rejimi ile 
kontrol edilen kabaca D-B uzanımlı sırt ve çukurları ve bu yapıları yer yer K-G doğrultuda kesen 
doğrultu atımlı fay sistemleri arasında oluşan sandviç yapılarda çok sayıda aktif çamur volkanı, 
diapirik yükselim ve yoğun gaz çıkışları gözlenmiştir. Bu çalışmada da sözü edilen bu alanlardan 
Ukrayna sularında, Kırım yarımadasının doğusu ve batısında yer alan ‘Sorokin Çukurluğu’ ve 
‘Dnepr Deltası’nda, Alman araştırma gemisi ‘Meteor’ un 2007 Nisan-Mayıs aylarında 18 gün 
boyunca gerçekleştirdiği ve bölgenin deniz tabanından itibaren birkaç yüz metre derinliklere 
kadar stratigrafik ve yapısal anlamda detaylı görüntülenmesini, bölgedeki çamur volkanları ve 
diapirik yükselimlerin iç yapılarının ortaya konmasını, bu yapıların derinlerle olan ilişkilerinin 
araştırılmasını, ortamın fiziksel parametrelerinin tayin edilmesi ve hidrat depozitlerinin üç boyutlu 
modellemesini ve ortamdaki sıvı ve gaz çıkış kanallarının detaylı incelenmesini amaçlayan 
yüksek çözünürlüklü sismik uygulamalardan ve su örneklemesi çalışmalarından bahsedilecektir.    

Bu amaçla gerçekleştirilen seferde, İstanbul Boğazı Karadeniz çıkışından yaklaşık K45°D ile 
Kırım Yarımadası doğu ve batısındaki Sorokin çukuru ve Dnepr deltası takiben tekrar geri 
dönülerek İstanbul Boğazı’na ulaşılan rotada öncelikle toplam 8 noktada CDT/Su örnekleme 
(iletkenlik, sıcaklık ve yoğunluk) ölçümleri yapılmıştır. Sorokin çukuru ve Dnepr deltasında 12 kHz 
frekansta çalışan Kongsberg EM120 çok ışınlı aleti ile yüksek çözünürlüklü batimetri verisi 
toplanmıştır. Batimetri ile eş zamanlı olarak Parasound sistemi ile 18 ve 22 kHz’lerde su kolonu 
ve deniz tabanının altındaki yaklaşık 200 metreye kadar olan çökel istif detaylı görüntülenmiştir. 
Bu iki sistem ile bölgede bulunan Dvurechenskii, Odessa, Nioz, Kazakov ve İstanbul adlı aktif 
çamur volkanlarının morfolojisi detaylı haritalanmış ve bu çamur volkanlarından çıkan gazların su 
kolonundaki yükselimleri kaydedilmiştir. İkinci olarak her iki bölgede de 40 kHz ve 75 kHz 
frekanslarda yandan taramalı sonarla yaklaşık 1 m yanal çözünürlükte deniz tabanı taranmıştır. 
Dipten çekmeli sistemde ise 10-12 kHz frekans aralığında deniz tabanından yaklaşık 50 m 
derinliğe kadar olan yapılar detaylı görüntülenmiştir. Bu veriler bölgede gazın çıktığı alanlarda 
deniz tabanı ve hemen altındaki sedimanlarda yer yer kabarma, kıvrımlanma ve faylanma 
yapılarını ortaya koymuştur. Çalışma alanında daha derini görme amaçlı dört bileşen ve tek 
bileşen kaydeden toplam 18 adet OBS/OBH (Okyanus tabanı sismometresi/hidrofonu) deniz 
tabanına indirilmiş ve ilgili hatlar üzerinde 2 adet G tipi büyük kaynak (32 litre, 210 bar basınçta) 
ve bir adet GI tipi kaynak (1.7 litre, 200 bar basınçta) her 60 saniyede bir patlatılarak sismik 
kırılma gerçekleştirilmiş ve yer içi 7 saniye dinlenmiştir. OBS/OBH kayıtlarından okunan kırılma 
dalgalarının frekans aralığı 5-20 Hz’lerdedir. Bu verilerden yola çıkılarak ortamın hız modellemesi 
yapılması amaçlanmıştır. ‘Meteor’ araştırma gemisinin Ukrayna sularında uygulamış olduğu tüm 
bu yöntemlerle Sorokin çukuru ve Dnepr delta alanındaki yoğun gaz aktivitesi ve bu aktiviteden 
sorumlu yapısal ve stratigrafik özellikler detaylı olarak ortaya konmuştur. Daha sonraki 
aşamalarda bu verilerin değerlendirilmesi ve birbiri ile ilişkilendirilmesi sonucu ortamın fiziksel 
parametrelerinin tanımlanması, bölgedeki gaz rezervi ve gazın kökenine dair bilinmezlere 
ulaşılması amaçlanmaktadır. 



ATAG 
11 

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı 
TÜBİTAK  MAM  Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze-Kocaeli, 8-9 Kasım 2007 

 

 38

Genç kıta-kıta çarpışma bölgesi Doğu Türkiye’ye ait gravite ve manyetik çalışmalar

Zafer Akçığ1, Oya Ankaya Pamukçu1, Mustafa Akgün1, Ayça Yurdakul1

1 Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü Buca İZMİR 
oya.ankaya@deu.edu.tr 

Önemli levha hareketlerinin meydana geldiği kuşak içinde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi’ nin 
kabuk yapısı ve litosferin özellikleri ile ilgili tartışmalar günümüze kadar süregelmektedir.  

Bu çalışmada, MTA’nın katkıları ile sağlanan 370-440 K boylamları ve 370-410 D enlemleri 
arasındaki bölgeye ait örnekleme aralığı 1 km olan Bouguer gravite, serbest hava gravite, 
aeromanyetik ve topoğrafya anomalileri kullanılarak, Doğu Anadolu Bölgesi için olası yapı 
derinlikleri, izostatik modele ait efektif elastik kalınlık, Curie derinliği ve buna bağlı olarak ısı akısı 
hesaplamaları yapılmış ve kabuk incelmesi ile düşey ve yatay yöndeki yapı sınırlarının değişimi 
incelenmiştir. 

Son aşamada ise bu çalışmada saptanan parametreler ve elde edilen sonuçlar ile diğer jeofizik 
ve jeolojik çalışmaların sonuçları karşılaştırılarak bölgeye ait olası jeofizik modeller tartışılmıştır. 

Teşekkür: Bu çalışma 101Y124 Nolu TÜBİTAK projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Projeye 
katkılarından dolayı MTA Genel Müdürlüğü Jeofizik Dairesi’nden Jeofizik Mühendisi Şevket Demirbaş ve 
Seyit Tosun’ a, teşekkür ederiz 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



ATAG 
11 

Aktif Tektonik Araştırma Grubu 11. Çalıştayı 
TÜBİTAK  MAM  Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü Gebze-Kocaeli, 8-9 Kasım 2007 

 

 39

1969 Alaşehir depremine ait yüzey kırığı üzerinde paleosismoloji çalışmaları 

1Eren TEPEUĞUR, 1Müjdat YAMAN, 1Cenk ERKMEN, 1Bengi ERAVCI, 1Hakan ALBAYRAK, 1Türkan 
AKTAN 

1Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Dairesi, Sismoloji Şube Müdürlüğü, Aktif Tektonik Araştırma Grubu, 
Eskişehir Yolu, Ankara 

Yapılan çalışmanın amacı Türkiye’nin deprem riski açısından birinci derece önemli alanları 
içerisinde kalan Manisa ili ile yakın çevresinin, geçmişte olmuş ve bu illeri etkilemiş büyük 
depremlerini incelemektir. Bu çalışmadan elde edilecek bilgilerle depremleri oluşturan fay 
sistemlerinin ortaya çıkarılması, bunların hemen yanı başındaki günümüz yerleşim alanlarının 
depremselliğini belirleme ve olası deprem tehlikelerine karşı alınabilecek tedbirlere altlık bilgiler 
elde etmek amaçlamıştır.  

28 Mart 1969 Alaşehir Depremi 36 km. uzunlukta ve K 70-80 B doğrultulu yüzey kırıkları 
oluşturmuş ve bu yüzey kırıkları üzerinde 3-13 cm. düşey atım ölçülmüştür. Faylanma eğim atımlı 
normal fay karakterli olup, KD blok düşmüştür. Yüzey kırığı KB’da Dereköy’den başlamış, 
Alaşehir içerisinden geçerek GD’ da Doğuşlara kadar uzanmıştır. Kırık Alaşehir- Salihli 
demiryolunu kesmiş ve servisin aksamasına neden olmuştur.   

Bu çalışmada Bereketli Köyü (Yörük Mah.) ’nde Bereketli İlköğretim Okulu’nun bahçesinde 1969 
depreminin oluşturduğu sarplığın üzerinde açılan hendekte ve bu hendeğin KB ‘sında 
Delemenler- Bahçelerarası Mahallesinde açılan hendekte çalışmalar yapılmış ve yaşlandırma 
için numuneler alınmıştır. Alınan numunelerin yaş tayinlerinde Optik Lüminesans (OSL) yöntemi 
kullanılmıştır. 

Bereketli Köyü hendeğinde yapılan hendek çalışmalarında üç olay tespit edilmiş ve alınan 
numune sonuçları aletsel verilerle desteklendiğinde tespit edilen bu depremin 1969 depremi 
olduğu düşünülmüştür. Bu depremden önce oluştuğu düşünülen ikinci olayın tarihi ise 1725±18 
yılını göstermektedir. Neojen çökelleri içinde bir yarmada, havza kenarı faylarını temsil eden bir 
fay kamasından alınan numunelerin yaşı ise 43±169 yılına karşılık gelmektedir.  
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Avcılar, İstanbul’da 1992-1999 yıllarında oluşan çökmenin  
uydu radar interferometrisi ile ölçülmesi 

Samuray Akarvardar1, Kurt Feigl2, Semih Ergintav 3

1DTP Observatoire Midi-Pyrenees, Toulouse, France  , 2University of Wisconsin-Madison, Department of Geology and 
Geophysics,  3 TŰBİTAK-MAM, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli 

Bu çalışmada, kentsel bir ortamda yavaş ve uzun sürede oluşan yüzey deformasyonu uydu radar 
interferometrisiyle ölçülmüştür. Çalışma için İstanbul’un Avcılar ilçesi seçilmiştir. Avcılar, 1999 
İzmit depremi merkez üssünden 125 km uzakta olmasına rağmen, depremden çok ağır bir 
şekilde etkilenmiştir. Bölgede yıllardır var olan toprak kaymaları da göz önüne alındığında; 1999 
İzmit Depreminin, Avcılar’ın “zarar görebilirliğini” artırdığı düşünülmektedir. Avrupa Uzay 
Ajansı’nın bir birimi olan Terrafirma ise bölgenin, yılda 5 mm.den fazla sabit bir hızla çöktüğünü 
göstermiştir.   

Bu çalışmada, ERS-1 ve ERS-2 uyduları tarafından 1992 ve 1999 yılları arasında elde edilen 14 
SAR görüntüsü, Avcılar çevresinde çökme göstermiştir. Deformasyon analizlerinde, ERS-1 ve 
ERS-2 uydularından 1992 ve 2002 yılları arasında elde edilen radar görüntüleri kullanılmıştır.  

Ham SAR verileri, Fransa Uzay Ajansı (CNES) tarafından geliştirilen, standart iki-geçişli 
interferometri prensibine dayanan PRIME/DIAPASON yazılımıyla işlenmiştir. Radar görüntü 
çiftleri, Feigl and Thurber tarafından 2007’de geliştirilen “Faz Tekniği İçin Genel Dönüşüm”  
(GIPhT) yaklaşımı kullanılarak modellenmiştir. Interferogramlardaki veri yoğunluğu, 2000’lerin 
başından beri geliştirilen yöntemlerle azaltılmıştır. 

24 interferometrik görüntü çifti GIPhT teknigi kullanılarak analiz edilmiştir. Maksimum çökme hızı, 
ilçe merkezinin batısında 7 mm/yıl olarak belirlenmiştir. Çökmenin modellenmesinde, 4-
parametrelik elastik basit bir Mogi modeli kullanılmıştır. Çökme sinyali, belirli bir derinlikte ve 
belirli bir yıllık hacim değiştirme miktarıyla üç ayrı küresel Mogi kaynağı ile birinci dereceden 
tanımlanmıştır. Bu model ayrıca; troposferin her görüntü tarihinde, faz ölçmelerini topoğrafik 
yüksekliğe bağlı olarak etkilediğini göz önüne almıştır. Modelin veriye yakınlığını ölçmek için 
maliyet analizi (“cost analysis”) yapılmıştır. Model ve veri arasındaki yakınlık değerlendirmesi, 18 
serbest parametre için %95 güvenirlilik sınırları içinde kalmıştır.   

Çökmenin uzaysal dağılımı, çökmenin büyük bir kısmının sığ tabakalardaki birleşmemiş ve 
kısmen doygun toprağın sıkışmasıyla oluştuğunu göstermektedir. Bu tabakanın; sıkışma, toprak 
kayması ve sismik dalga amplifikasyonu gibi bazı proseslerden kolaylıkla etkilendiği 
anlaşılmaktadır. Bu durum bölgenin, büyük bir depremden sonra oluşacak sıvılaşmaya 
dayanıksız olduğunun göstergesi sayılabilir.      
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Bolu Havzası travertenleri; havza neotektonik gelişiminin  
yorumlanmasındaki katkıları 

Ergun Gökten1, Uğur Temiz2

1Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi JeolojiMüh. Böl., Tektonik Ar. Gr. 
2 Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Müh. Böl. Yozgat 

Bolu havzası Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batı bölümünde, güneyde yer alan ana kolun 
Gerede-Abant segmenti ile kuzeyde yer alan Düzce-Kaynaşlı segmentleri arasında yer alır. 
Havza kuzeye dış-bükey Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun batıdaki sıkıştırmalı bölümünde 
bulunmasına karşın çek-ayır karakterde gelişmiştir. Havza dolgusu güneyde yer alan ana kola 
doğru kalınlaşan Pleyistosen-Holosen yaşlı gevşek, akarsu kökenli tortullardan oluşur. Bu 
tortulların yaşlandırılmalarında güçlükler bulunmaktadır. Fayın ana kolu ile ona yakın kısa faylar 
üzerinde traverten oluşumları bulunmaktadır. Bu oluşumlar Yeniçağa gölü ile Bolu ovası 
arasındaki doğu-batı uzanımlı sırtlardan başlayarak havza içerisinde yer alan Üçtepeler, Çiğdem 
tepe ve havzanın batısında yer alan Çepni (Çepni traverteni) de yüzeylerler. Bir kısmının 
oluşumları günümüzde de süren şelale ve platform tipi bu travertenlerin belirlenebilen başlangıç 
yaşları >300 000 yıl ile yaklaşık 12 000 yıl arasında değişir ki havza içerisinde doğudan batıya 
doğru gençleşirler. Bu incelemede travertenlerin oluşum (çökelim) hızları 0.49 cm/y olarak 
saptanmıştır. Yaşlandırmada kullanılan 230 Th/234 U yöntemi travertenleri ancak 0-300 000/400 
000 yıl arasında yaşlandırabilmektedir. Havza güneyine yakın bir basınç sırtı üzerinde ve 
yamaçlarında bulunan traverten oluşumları, yaşlarının, havza dolgusu sedimantasyonundan 
daha genç olmadığını gösterir. Bu durumda Bolu havzasının 300 000 yıldan daha yaşlı 
olabileceği fakat bir Kuvaterner tektonik gelişimi olduğu yorumlanabilir.  
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Batı Anadolu’da İzmir-Balıkesir Transfer Zonu içinde kalan  
aktif doğrultu-atımlı faylarla sınırlı havzaların jeolojik özellikleri 

Hasan SÖZBİLİR1, Ökmen SÜMER1, Bora UZEL1, Çağlar ÖZKAYMAK1, Yalçın ERSOY1, Fuat ERKÜL1, 
Uğur İNCİ1, Cahit HELVACI1

1Dokuz Eylül Universitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Müh. Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca, İzmir 

Batı Anadolu Geç Oligosen’den beri K-G doğrultusunda genişleyen bir bölge olarak kabul 
edilmektedir. Bu genişleme graben havzalarını sınırlayan yaklaşık D-B doğrultulu düşük- ve 
yüksek-açılı normal fayların oluşmasını sonuçlamıştır. Bununla beraber, grabenlerin batısında 
yapılan son çalışmalar eski görüşlerle çelişen sonuçlar vermiştir ve bu çalışmalar İzmir ile 
Balıkesir arasında doğrultu atımlı fayların baskın olduğu aktif bir zonun (İzmir-Balıkesir Transfer 
Zonu-İBTZ) varlığını önermektedir (Sözbilir ve diğ. 2003a ve b). Ocakoğlu ve diğerleri (2004 ve 
2005) zonun denizde kalan kısmında yaptıkları sismik çalışmalarda deniz dibi faylarını 
yorumlamıştır. Ancak bu fayların kinematik anlamda türleri ve karadaki devamlılıkları halen 
belirsizliğini korumaktadır. 1999 yılından beri tarafımızdan karada yapılan jeolojik çalışmalar, 
İBTZ içinde D-B, KD-, ve KB-uzanımlı fayların bölgenin güncel morfolojisini denetlediğini 
göstermektedir. Odak mekanizma çözümleri doğrultu atımlı fay niteliğinde olan 6 Kasım 1992 
Doğanbey (MW=6.0), 10 Nisan 2003 Seferihisar (MW=5.7) ve 17-21 Ekim 2005 Sığacık 
(MW=5.7, MW=5.7 ve MW=5.2) depremleri İBTZ’nin günümüzde diri olduğunu göstermektedir. 
Arazi verileri KD-uzanımlı doğrultu atımlı fayların bir kısmının Alt-Orta Miyosen havzalarını da 
denetlediğini ve bu fayların yeniden aktif olduğu yönündedir. Benzer reaktivasyon verileri D-B 
uzanımlı normal faylar üzerinde de saptanmıştır. Bu fayların aktivitesi sırasında, Miyosen istifi 
KD-GB, K-G ve KB-GD uzanımlı kıvrımlarla deforme olmuştur. Bu kıvrımlar doğrultu atımlı 
faylarla sınırlandırılmış olan KB-, KD- ile K-G uzanımlı yapısal bloklar içinde yer alırlar. Miyosen 
istifi içinde saptanan çiçek yapıları tortullaşma sırasında işleyen doğrultu atım tektoniğinin 
varlığını kanıtlar. Söz konusu faylar Kuvaterner döneminde de çalışarak değişik boyutlardaki 
doğrultu-atım havzalarının gelişmesini sonuçlamıştır. Urla, Cumaovası, Çeşme, Karaburun, 
Manisa ve Bigadiç çevresinde haritalanan bu havzaları sınırlayan faylar İBTZ içindeki en genç 
yapılardır. Bu yapıların bir kısmı D-B uzanımlı normal faylarla birlikte çalışarak, günümüzdeki K-G 
genişleme ve D-B sıkışma gerilmesini karşılamaya devam etmektedir. Bu sonuç Batı 
Anadolu’daki Miyosen-Güncel tektoniğin düşünülenden daha karmaşık olduğunu ve bölgede aktif 
tektoniğe hizmet edecek 1/25.000 ölçekli jeoloji haritalarının henüz tamamlanmadığını 
göstermektedir. 

Kaynaklar: 

Ocakoğlu, N., Demirbağ E., & Kuşcu İ., 2004. Neotectonic structures in the area offshore of Alaçatı, 
Doğanbey and Kuşadası (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional 
province. Tectonophysics, 391, 67–83. 

Ocakoğlu, N., Demirbağ, E., & Kuşçu, İ., 2005. Neotectonic structures in İzmir Gulf and surrounding 
regions (western Turkey): Evidences of strike-slip faulting with compression in the Aegean 
extensional regime. Marine Geology, 219, 155–171. 

Sözbilir, H., Erkül, F. & Sümer, Ö. 2003a. Gümüldür (İzmir) ve Bigadiç (Balıkesir) arasında uzanan 
Miyosen sonrası yaşlı KD-Doğrultulu accommodation zonuna ait saha verileri, Batı Anadolu. 56. 
Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bildiriler Kitabı, Ankara, 85–86. 

Sözbilir, H., İnci, U., Erkul, F., & Sümer, Ö. 2003b. An Intermittently Active transform zone accommodating 
N-S Extension in Western Anatolia and its relation to the North Anatolian Fault System. International 
Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent Progress in 
Tectonics and Paleoseismology, and Field Training Course in Paleoseismology, 31 Augst to 12 
September 2003, Poster Session P:2/2, Ankara. 
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Sivaslı-Banaz grabeni ve kenar fayları: kuzey ve güney grabenleri arasında yeni ve 
diri bir yapısal bağlantı 

Ali Koçyiğit 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Müh. Fakültesi, Jeoloji Müh. Bölümü, Aktif Tektonik ve Deprem Araştırma Laboratuvarı 

akoc@metu.edu.tr 

Sivaslı-Banaz grabeni güneyde Çivril İlçesi kuzeyi ile kuzeyde Dumlupınar İlçesi yakın kuzeyi 
arasında yer alan, yaklaşık 5-12 km genişlikte, 60 km uzunlukta ve KKD-gidişli diri bir çöküntü 
alanıdır. Sivaslı–Banaz grabeninin güney ucuna yakın ve sınırlı uzunluktaki bir kesimi yarım 
graben, geri kalan tüm kesimi ise her iki kenarı da faylarla sınırlı bakışımsız fakat tam bir graben 
özelliğindedir. Sivaslı–Banaz grabeni, birbirinden açılı uyumsuzluk ile ayrılan ve grabenin 
duraksamalı (episodic) gelişim tarihçesini belgeleyen iki ayrı dolgu istifi içerir. Altta yer alan istif 
dikçe eğimli ve kıvrımlı (deformasyon geçirmiş) olup Miyosen–Orta Pliyosen yaşlı, üstte yer alan 
istif ise hemen hemen yatay konumlu (deformasyon geçirmemiş) ve Pliyo–Kuvaterner yaşlıdır. 

Sivaslı–Banaz grabeni başlıca Banaz Çayı ve onun yan kolları tarafından akaçlanır ve diri bir 
neotektonik yapı olan Sivaslı-Banaz fay Kuşağı tarafından sınırlanıp denetlenir. Sivaslı–Banaz 
fay kuşağı yaklaşık 3–9 km genişlikte, 60 km uzunlukta, KKB-, K-G- ve KKD- gibi değişik gidişler 
sunar ve yakın aralıklı (0.5–5.4 km), değişik uzunluklu (2.5–44 km)  birbirine paralel ile yarı 
paralel ve batıya doğru bakan basamak türü faylanma biçimi sunan çok sayıda normal fay 
segmentinden oluşur. Tüm bu fay segmentleri boyunca ve grabenin neotektonik gelişim tarihçesi 
süresince birikmiş olan toplam düşey atım miktarı 0.2–0.6 km arasında değişir. Grabeni 
şekillendiren ve büyüklüğü Mw 6-Mw7 arasında değişen yıkıcı deprem üretme potansiyeline 
sahip yapılar arasında Banaz, Burgazdağ, Sivaslı, Kızılcaören, Alaba ve Bahadır verev atımlı 
normal fayları sayılabilir. İlk üç fay grabenin doğu kenarını sınırlar, Geç Paleozoyik yaşlı 
metamorfitleri, Liyas–Kretase yaşlı karbonatları ve Miyosen–Orta Pliyosen yaşlı akarsu–göl 
ürünü sedimanter istifi keser, egemen olarak düşey yönde öteler ve onları Pliyo–Kuvaterner yaşlı 
neotektonik graben dolgusu ile tektonik olarak karşı karşıya getirir. 

Fay denetimli ve ötelenmiş akaçlama sistemi, dik ve okside olmamış fay sarplığı-fay aynası, fay 
ile sınırlanmış blokların geriye faya doğru eğimli oluşu, fay tarafından kesilip yükseltilmiş ve 
parçalanmış Pliyo–Kuvaterner yaşlı fay taraçaları, ana fayın (Banaz fayı) genel gidişine paralel 
uzanımlı eksen gidişine sahip çatlak sırtı traverten oluşumu ve küçük deprem etkinliği Banaz 
grabeni ve özellikle grabenin doğu kenarını sınırlayan fayların diri neotektonik yapılar olduğunu 
doğrular ve belgeler. Bu yapılar, sismik boşluk olma özelliklerini günümüzde korumakta olup, 
güneydeki KD-gidişli Çivril ve KB-gidişli Dinar grabenleri ile kuzeydeki KKB-gidişli Sinanpaşa–
Ağaçköy grabenleri arasında hareketi ve esnek gerilim enerjisini transfer eden yapısal bir bağ 
oluşturur. Ayrıca Sivaslı—Banaz grabeni içindeki KD-eksen gidişli çatlak sırtı traverten oluşumu, 
bu alandaki yerel genişlemenin yaklaşık olarak KB–GD- yönlerinde sürdüğünü göstermektedir. 
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GD Anadolu Bölgesi Neojen yaşlı volkanik kayaçlarının paleomanyetizması: Arap 
plakasının neotektonik dönemdeki saatin tersi yönündeki rotasyonu 

H.Gürsoy1, O.Tatar1, J.D.A.Piper2, A.Heimann3, Fikret Koçbulut1, ve B.Levent Mesci1

1Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 58140 Sivas 
2Geomagnetism Laboratory, Department of Earth Sciences, University of Liverpool, Liverpool  L69 7ZE, UK 

3Geological Survey of Israel, 30 Malkhe Israel St., Jerusalem 95501, Israel. 

Arap platformunun Avrasya ile çarpışmasını takiben oluşturduğu girintisi, Neotetis okyanusunun 
yitiminin yol açtığı zayıf Anadolu yığışım mozaiğinin içerisinde deformasyonunu sürdürmüştür. 
Farklı hareketler, Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fay Zonu’nun (ÖDFZ) kuzey uzantısını da içeren bir 
kaç ana transform fayı tarafından karşılanan ve kuzeye doğru değişim gösteren rotasyonların 
oluşmasını sağlamıştır. Çarpışma sonrası hareketleri değerlendirmek için duraylı Arap platformunun 
kuzey ucunu oluşturan GD Anadolu bölgesindeki geniş volkanik alanlarda paleomanyetik amaçlı 
örneklemelerin yanı sıra, K-Ar jeokronolojisi ile de volkanik aktivitenin oluşum yaşının ortaya 
konulması amaçlanmıştır. Yaş sonuçları, bölgedeki volkanik etkinliğin genelde kenetlenmenin büyük 
ölçüde tamamlandığı orta-geç Miyosen dönemi sırasında oluştuğunu göstermekle birlikte, inceleme 
bölgesinin doğu kısımlarındaki bazı volkanik alanlar daha gençtir ve Neotektonik dönemde gelişen 
bu volkanizma, Brunhes-Matuyama dönemine (2,5 MY ve daha genç) karşılık gelmektedir.  

Bazaltik lavlarda 83 istasyondan alınan 399 karot örneğinde yapılan Termal (TH) ve Alternatif 
alanlar (af) yöntemiyle mıknatıslamadan arındırma işlemleri sonucunda örneklerin 29’unun Normal 
(N), 43’ünün Ters (R) kutuplanma özelliğine sahip olduğu saptanmıştır. Geriye kalan 11 
istasyondaki lav akıntılarının ise ya geçiş kutuplanması ya da rasgele kutuplanma özelliği taşıdığı 
belirlenmiştir. Yaşları 7.0-20.3 MY (ortalama 14.9 MY) arasında değişen Fırat nehrinin batısındaki 
volkanik yüzleklerdeki (Gaziantep-Kilis Bölgesi) ortalama kalıntı mıknatıslanma D/I = 352/52° (41 
istasyonda, 5.5°), Fırat nehrinin doğusunda (Urfa bölgesi) yaşı 10.4-12.1 MY arasında değişen 
volkanik birimlerden elde edilen ortalama kalıntı mıknatıslanma ise D/I = 344/48° (20 istasyonda, 
7.0°) değerini vermektedir.  

Avrasya’ya göre saatin tersi yönündeki rotasyonlar, sırasıyla 12.9±4.7° ve 20.9±5.8°dir. Buna karşın 
0.5 mm/yıllık sol yanal bir hareket üreterek deforme olan ÖDFZ’nun kuzey uzantısındaki Arap 
platformunun rotasyonel olarak sokulduğu, hemen KB kenarındaki Karasu riftinin içerisindeki 
bloklarda ise geç Brunhes-Matuyama evresini işaret eden volkanik kayaçlarda saat yönünde 
6.3±4.3° rotasyon geliştiği saptanmıştır. Duraylı platform üzerindeki veriler, Arap platformundan elde 
edilen diğer sonuçlarla karşılaştırıldığında, Bitlis Kenedinin orta Miyosen’de kapanımından bu yana 
~0.9°/MY’lık saatin tersi yönünde rotasyona uğradığını ortaya koymaktadır. Bu rotasyon detayda (i) 
Kızıl Deniz’in açılması olayı (ii) Anadolu mozaiğindeki kabuksal kalınlaşmanın tektonik kaçışa 
dönüşümü ve (iii) ÖDFZ üzerindeki doğrultu atım hareketindeki değişken değerler olarak 
adlandırılan birbiriyle bağlantılı üçlü etkileşim yüzünden tam olarak birbirine benzerlik 
sunmamaktadır.  
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Yüzey kırığı oluşturmayan depremlerin yorumlanması:  
Mw 6.0, 6 Haziran 2000 Orta, Çankırı, depreminden çıkarılacak dersler 

Ahmet M. Akoğlu1 ve Ziyadin Çakır2

1İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Maslak, İstanbul 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl., Maslak, İstanbul 

Çankırı’ya bağlı Orta kasabasında 6 Temmuz 2000 tarihinde orta büyüklükte (Mw 6.0) bir deprem 
meydana gelmiştir.  Kuzey Anadolu Fayının ~30-35 km güneyinde meydana gelen deprem 3 
kişinin ölümüne, 200 fazla insanın yaralanmasına ve düşük derecede hasara yol açmıştır. Oblik 
normal atımlı faylanma gösteren depremin odak mekanizması çözümleri, asismik yüzey kripi 
sergileyen Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa segmentine oldukça verev veya dike yakın doğrultuda 
bir faylanmayı işaret etmektedir.  Yapılan arazi gözlemleri sonucunda Dodurga Fayı üzerindeki 
bazı küçük kırık ve çatlaklar dışında belirgin bir yüzey kırığına rastlanmamıştır. Bu çatlakların 
konumları, artçı şokların dağılımları ve deprem odak mekanizmaları dikkate alınarak faylanmanın 
~K-G doğrultudaki sol-yanal Dodurga Fayı üzerinde meydana geldiği görüşü hakim olmakla 
birlikte (Emre vd., 2000; Koçyiğit vd., 2001; Utkucu vd., 2003) KD-GB gidişli sağ-yanal Devrez 
Fayı üzerinde olduğu görüşü de savunulmuştur (Demirtaş vd., 2000a,b). Bu çalışmada depremin 
yüzeyde meydana getirdiği deformasyonu haritalamak ve kaynak parametrelerini ortaya 
çıkarmak için SAR interferometrisi yöntemi kullanılmış olup elde edilen eşsismik 
interferogramların analizi ve bunların elastik yer değiştirme metoduyla modellenmesi sonucunda, 
(1) depremin Dodurga Fayı üzerinde olmayıp, bunun 3-5 km batısında, ~K-G doğrultusunda, 
doğuya doğru 40°-45° eğimli daha önceden haritalanmamış  başka bir fay üzerinde meydana 
geldiği, (2) dolayısı ile de yüzeyde gözlenen çatlak ve diğer süreksizliklerin derindeki fay kırığının 
yüzeydeki devamı olmadığı, (3) oluşan deprem kırığının uzunluğunun iddia edildiği gibi 20-25 km 
civarında olmayıp 10-11 km olduğu, ve (4) faylanmanın oldukça sığ olduğu (3-6 km) ortaya 
çıkmaktadır. Tüm bu sonuçlar, yüzey kırığı oluşturmayan depremlerin kinematiği ve fay 
parametrelerine yönelik değerlendirmelerde bulunurken çok dikkatli olunması gerektiğini ve 
mümkünse mutlaka arazi gözlemlerinin InSAR ve benzeri jeodezik yöntemlerle desteklenmesi 
gerektiğini göstermektedir. 

 

Kaynaklar: 
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Earthquake: Sourced from a New Antithetic Sinistral Strike-slip Structure of the North Anatolian 
Fault System, the Dodurga Fault Zone. Turkish Journal of Earth Sciences, 10, 2001, 69-82. 

Emre, Ö., Duman, T.Y., Doğan, A. & Özalp, S. (2000). 06 Haziran 2000, Orta (Çankırı) Depremi 
Değerlendirme Raporu. MTA Rapor, No:10323, Ankara. 
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Demirtaş, R., İravul, Y.,  Erkmen, C., Baran, B., Yaman, M., Baykal, M. ve Kılıç, T., (2000)b. Çankırı 
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Utkucu, M., Alptekin, Ö., ve Pınar, A., (2003). A detailed source study of the Orta (Çankırı) earthquake of 
June 6, 2000 (MS = 6.1): An intraplate earthquake in central Anatolia Journal of Seismology, 7, 
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Marmara Bölgesinde intersismik hızların ve 17 Ağustos 1999 İzmit depremi 
kosismik yer değiştirmelerinin gerinim (strain) analizi 

Mehmet Emin Ayhan 

Bahakent Sitesi, E/42, Doğukent Cad. 261.Sok. , Yıldız, Çankaya, Ankara 
meminayhan@gmail.com 

Marmara Bölgesinde 1992 yılından başlayarak 17 Ağustos 1999 İzmit depremi öncesine kadar 
olan intersismik dönemde yapılan tekrarlı GPS ölçülerinden hesaplanan intersismik GPS hızları 
ile bölgedeki deformasyonun kinematiği, strain (gerinim) analiz yöntemiyle incelenmiştir. 
Deformasyonun Kuzey Anadolu Fay Sisteminin (KAFS) kuzey kolu boyunca yoğunlaştığı, 39.50N 
enleminin kuzeyinde kalan bölgede dağıtılmış deformasyonun varlığı anlaşılmaktadır. Kesme 
(shear) gerinimi, KAFS kuzey kolu boyunca değişmekte, en düşük ve en büyük değerlerine 
sırasıyla İzmit bölgesinde ( 110 nstrain/yıl ) ve Marmara Denizinde ( 225 nstrain/yıl ) 
ulaşmaktadır. KAFS kuzey koluna dik doğrultuda oluşturulan kesitler boyunca hesaplanan kesme 
gerinimleri elastik yarı uzayda modellenmiştir. Bu modellemede, Marmara Denizi Bölgesinde 
KAFS’nin kuzey kolu merkezde olmak üzere Marmara Denizi ve doğusunda, KAFS boyunca 
plaka sınırı deformasyon zonu genişliğinin 70 - 110 km arasında değiştiği görülmektedir. 
Belirlenen bu deformasyon zonu genişliği, elastik yarı uzay için geçerli kuramsal modele göre, 
bölgedeki sismojenik tabaka kalınlığının yaklaşık 10 – 20 km arasında olabileceğini işaret 
etmektedir. Uniform basit kesme gerinimi varsayımı ile her kesit boyunca ortalama kayma hızı 
hesaplanmıştır. Kayma hızları, Marmara Denizi Bölgesinde KAFS’nin kuzey kolu için geçerli 
olmak üzere 11 – 26 mm/yıl arasında değerler almaktadır. 30.30E boylamının batısında KAFS 
kuzey kolu için ortalama kayma hızı yaklaşık 20 mm/yıl bulunmuştur. İntersismik hızlardan 
hesaplanan ana gerinim bileşenleri Marmara bölgesindeki faylanma ile ilgili ayrıntılı bilgiler 
içermektedir.  

İntersismik hızların hesaplandığı dönemin sonuna denk gelen 17 Ağustos 1999 İzmit depreminde 
oluşan ve deprem öncesi ve sonrası GPS ölçüleri ile bulunan kosismik yer değiştirmelerin 
gerinim analizi yapılmıştır. Kosismik yer değiştirmelerin analizinde depremde oluşan yüzey kırığı 
geometrisi de dikkate alınmıştır. Sağ yanal atımlı İzmit depremi ile ilgili kosismik deformasyonun 
kinematiği sergilenmiş, intersismik ve kosismik gerinim parametreleri karşılaştırılarak deprem 
döngüsü ile ilgili bilgiler üretilmiştir.       

 



SİSMOLOJİK/SİSMİK ÇALIŞMALAR 
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Gökova Körfezi’nde ne oluyor? 

Mehmet UTKU 

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İZMİR 

Gökova Körfezi’nde son yıllarda görülen yüksek deprem etkinliği, özellikle 1999 Marmara 
depremlerinden sonra toplum duyarlılığını zaman-zaman bu bölgeye yöneltmektedir. Bundan 
dolayı Gökova Körfezi, 36.60°-37.10°K enlemleri ile 26.90°-28.50°D boylamları arasındaki bir 
inceleme alanı ve 33.50°-40.00°K enlemleri ile 18.00°-29.00°D boylamlarıyla sınırlı bir bölgedeki 
bir elementer alan olarak ele alınarak, deprem rejimi yönünden incelenmektedir. Bunun için 
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü elektronik deprem 
katalogu ile USGS elektronik deprem katalogu kullanılmıştır. 

En az 3.0 (Md) büyüklüklü 1450 depreme göre 1900-2006 döneminde en çok 27 günde bir 
deprem üreten bölge olarak görünen Gökova Körfezi’nin deprem rejimi, 1966 sonrasında 1966-
1975, 1976-1981, 1982-1988, 1989-1994, 1995-2003 ve 2004-2006 gibi dönem-dönem etkinlik 
kazanırken, özellikle 2004 ve sonrasında en yüksek deprem etkinliğine sahne olmuştur. 1999 ve 
sonrasına göre 3.5 günde bir, 2004 ve sonrasına göre 1.5 günde bir en az 3.0 büyüklüklü deprem 
üreten Gökova Körfezi’nin yinelenme periyodu, en az 2.5 büyüklüklü depremlere göre ise 1 
günün altına inmektedir. Kullanılan kataloga göre bu alanda tarihsel dönemde, 18.08.1493 tarihli 
IX şiddetinde bir deprem vardır. En az 4.0 büyüklüklü depremlere göre alanın yıllık büyüklük-
frekans denklemi, log N= 3.0 – 0.7 M (r=-0.97) olarak hesaplanmaktadır. N deprem oluş sayısı, M 
büyüklük, r ilişki katsayısıdır. 

Sınırları verilen geniş bölgedeki en az 3.0 (Md) büyüklüklü 21769 depremin hiposantır 
dağılımlarından 33°K enlemi civarında ∼33° ’lik bir açıyla kuzeye doğru dalan bir hiposantır 
dizilimi görülmektedir. Bu enlem civarındaki depremlerin moment tansör elemanlarından elde 
edilen ortalama fay düzlemi çözümündeki düğüm düzlemlerinden birisinin eğimi, 21° 
hesaplanmıştır. Bu hesaplama, son 30 yıldaki orta ve daha büyük büyüklüklü deprem etkinliğini 
ve onunla oluşan tektonik gelişimi karakterize etmektedir. Gökova Körfezi, bu ortalama düzlemin 
en azından elementer bir segment olabileceği Ege Hendeği’nin doğu ucunda bulunmaktadır. 
Hendek’in batı ucunun da –ki bu çalışmada 37.00°-39.50°K enlemleri ile 18.50°-22.00°D 
boylamları arasındaki bir elementer alan olarak alınmaktadır- en az doğu ucu kadar etkin olduğu 
son yıllardaki deprem etkinliğinden anlaşılmaktadır. Hiposantır dağılımında, kuzeye doğru eğimli 
ikincil üçüncül düzlem belirtileri de vardır. En az 5.0 büyüklüklü depremlerde bu düzlemler 
oldukça belirgindir. Deprem verisinin 1919-1998 ve 1999-2006 dönemlerindeki h=f(t) 
değişimlerine bakıldığında, Gökova Körfezi’nde orta derinlikte deprem oluş periyodunun 4 ayda 
bir olduğu görülmektedir. h odak derinliği, t zamandır. h=f(t) ve M=f(t) değişimlerinde, 
karakteristik bir özellik görünmemektedir. En derin depremler 160 km derinlikleri, 2004 ve 
sonrasında olanlar ise 140 km derinlikleri civarındadır.  

Tüm bunlar, elementer alanlardaki sismik etkinliğin, ana tektonik sistemin doğasına uygun olarak 
geliştiğini, ana sistemin tektonik rejimine uygun bir davranış sergilediğini göstermektedir. 
Hendek’in bu çalışmada tanımlanan uçlarında, 4.0 büyüklüğündeki bir depremin dönüş periyodu 
1 yılın altındadır. Dolayısıyla, Gökova Körfezi’nde gözlenmekte olan sismik etkinlik bir deprem 
fırtınası da değildir. Çünkü onlar, sıra dışı etkinlikler değildir. Tamamen bölgenin tektonik 
rejiminin gelişimi olayıdır. 

Bu çalışma ile yukarıda değinilen bulgu ve yorumlar, bölgenin deprem etkinlik verisi kapsamında 
yapılan bir analizle gösterilmektedir. 
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İzmir Sığacık Körfezi’nin aktif tektoniğinin sığ sismik verilerle araştırılması 

Elbek,Ş.1 ve Özel, E.2

1  Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeofizik Müh. Bölümü, ÇANAKKALE 
2 DEÜ.Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı, İZMİR 

Orta-Üst Miyosen’de başlayıp günümüze kadar devam eden Batı Anadolu’daki grabenleri oluşturmuş D-B 
uzanımlı neotektonik yapıların denizdeki uzanımlarının araştırılması, Gediz Grabeni’nin bir bölümünü oluşturan 
İzmir Körfezi’ndeki yapılar ile bu yapıları kesen K-G doğrultulu  Sisam Adası, Sığacık Körfezi, Karaburun 
Yarımadası’ndan Midilli’ye kadar uzanan fayların özelliklerinin ortaya konması, İzmir ve çevresindeki deprem 
tehlikesinin anlaşılması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle Sığacık Körfezinde, sığ sismik araştırma 
yöntemi kullanılarak körfezin graben yapısını oluşturan faylar incelenmiş, neotektonik dönem deformasyonları 
aydınlatılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın temelini oluşturan sismik profil alımı DBTE araştırma gemisi R/V K. Piri 
Reis ile 2001 yılında gerçekleştirilmiştir. Amaç güncel tektonik yapının saptanması olduğundan Seabed 3010 – 
MP yüksek ayrımlılıklı sismik araştırma sistemi kullanılmıştır.  

Batı Anadolu yoğun depremselliğin gözlendiği bir bölgedir. İzmir çevresindeki sualtı fayların K-G’den KD-GB ya 
değişen doğrultularda, doğrultu atımlı ve ters faylardan oluştuğu, bunların karada da izlendiği görülmektedir 
(Emre ve Barka,2000;  Emre ve diğ., 2005; Ocakoğlu ve diğ., 2005). Miyosen sonrası K-G yönlü açılma 
tektoniğinin etkisiyle oluşan D-B fayları genellikle normal faylar olup, Batı Anadolu grabenlerini oluşturmaktadır 
(Emre ve Barka, 2000).  

Bölgeyi etkileyen iki doğrultu atımlı fay sisteminden biri olan  Gülbahçe fayı’nın karadaki bölümü, Gülbahçe 
Körfezi ile güneydeki Sığacık Körfezi arasında 15 km uzunluğundadır. K-G doğrultulu olan fayın her iki ucu da 
sualtınadır. Sualtı bölümleriyle birlikte değerlendirildiğinde fayın toplam uzunluğu 70 km’yi bulmaktadır 
(Ocakoğlu ve diğ., 2004, 2005). Diğer sistem ise KD-GB genel uzanımlı yapısal  hat ise Tuzla fayı olarak 
tanımlanmıştır (Emre ve Barka, 2000) Denizaltı  devamıyla birlikte değerlendirildiğinde fayın uzunluğu 50 km’yi 
aşmaktadır. Bulgular fayın doğrultu atımlı olduğunu, deniz tabanında Doğanbey burnu ile benzer basınç sırtları 
oluşturduğunu  ve bu zondaki bazı fayların ters eğim atım bileşen taşıdığını  göstermektedir (Ocakoğlu ve diğ., 
2004, 2005, Emre ve diğ,.,2005). 

Bölgenin güney kesiminde ise KB Sisam ve KD Nikarya adalarının topografik ve batimetrik değişimlerinin normal 
fay   ya da normal fay zonu ile kontrol edildiği görüşünü vurgulanmaktadır (Mascle ve Martin, 1990). Sisam ve 
Nikarya adalarının  (Mariokalos ve Papanikolaou(1981,1982)) yanal atımlı faylanma ile ayrıldığı görüşü de öne 
sürülmektedir (Mascle and Martin,1990).  

Çalışma sonucunda Sığacık Körfezi’nden alınan sığ sismik kesitlerde, stratigrafik olarak üst kısımda tabakalı 
Kuvaterner tortullarının yer aldığı, en üst seviyelerde ise kıvrım şeklinde deformasyonların geliştiği ve gaz 
çıkışlarının varlığı gözlenmektedir. Sığacık Körfezi’nde delta sedimantasyonunun çanaklaşan kesime doğru 
oluştuğu görülmektedir. Doğanbey Burnu’ndan  Ege Denizi’ne ulaşan  doğrultu atımlı  Tuzla Fayı’nın deniz 
çalışması sonucunda normal atıma da sahip olduğu izlenmiştir. Tuzla Fayı’nın Ege Denizi’ndeki bölümünün sağ 
yönlü doğrultu atımlı ve yaklaşık 65 derecelik fay düzlemine sahip olduğu saptanmıştır. 

Emre, Ö. ve Barka, A., 2000. Gediz grabeni –Ege denizi arasının (İzmir yöresi) aktif fayları.Batı Anadolu’nun 
Depremselliği Sempozyumu (BADSEM 2000), Bildiriler Kitabı, 131–132, İzmir. 
Emre, Ö., Özalp, S., Doğan, A., Özaksoy, V., Yıldırım, C. ve Göktaş, F., 2005: İzmir yakın çevresinin diri fayları ve 
deprem potansiyelleri. MTA Rapor No: 10754 
Mascle, J., Martin, L., 1990. Shallow structure and recent evolution of the Aegean Sea: a synthesis based on 
continuous reflection profiles. Mar. Geol. 94, 271±299. 
Mariolakos, I., Papanikolaou, D., 1981. The Neogene basins of the Aegean arc from the paleogeographic and the 
geodynamic point of view. H.E.A.T.  symposium Proceedings, vol. 1, Athens, pp. 383±399 
Mariolakos, I., Papanikolaou, D.,  (1982).  The Neogene basins of the Aegean arc from paleographic and geodynamic 
point of view. Int. Symp. Hellen. Arc and Trench (HEAT), April 1981, Proceedings 383-399, Athens.  
Ocakoğlu, N., Demirbağ, E. ve Kuşçu, İ., 2004. Neotectonic structures in the area offshore of Alaçatı, Doğanbey and 
Kuşadası (western Turkey): evidence of strike-slip faulting in the Aegean extensional province. Tectonophysics, 391, 
67-83.  
Ocakoğlu, N., Demirbağ, E. ve Kuşçu, İ., 2005. Neotectonic structures in İzmir Gulf and surrounding regions (western 
Turkey): Evidences of strike-slip faulting with compression in the Aegean extensional regime. Marine Geology, 219, 
155–171. 
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Güneybatı Anadolu’da yer alan Hisarönü Körfezi’nin  
tektoniği ve sedimanter gelişimi 

Nilhan KAŞER1, Atilla ULUĞ1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, İnciraltı, İzmir 

Güneydoğu Ege Denizi’nde bulunan ve bölgedeki açılma rejimi etkisinde şekillenen Hisarönü 
Körfezi, Datça Yarımadası’nın güneyinde bulunmaktadır (Şekil 1). Körfezde 2002 yılında 
gerçekleştirilen yüksek ayrımlı sismik yansıma çalışmaları ile bölgenin tektonik yapısı ve 
beraberinde gelişen sismik stratigrafisi incelenmiştir. Bu çalışmada, Miyosen’den beri açılmasını 
sürdüren Ege Denizi’ndeki söz konusu hakim tektonizma ile sismik kayıtlarda Geç Kuvaterner 
döneminden itibaren gözlenen sedimantasyonun ilişkisi tespit edilmiştir. Farklı nehir 
kaynaklarından sürekli bir sediman girdisi olması ve bu sedimantasyonun, bölgenin içinde 
bulunduğu tektonizma ile şekillenmesi ve bu tektonizma sonucu aktif fayların yer almasının 
yanında, bölgede daha önce benzer bir çalışma yapılmamış olması, bölgenin önemini 
arttırmaktadır.  

Sismik verilerle eş zamanlı olarak toplanan deniz tabanı derinlik verileri ile de tabanın morfolojik 
yapısının, tektonizma ile sedimantasyon ilişkileriyle uyumu ortaya konmuştur. Sismik kayıtlarda 
tespit edilen fayların korelasyonu yapılarak, körfezi şekillendiren ana faylar tespit edilmeye 
çalışılmıştır.  

Şekil 1. Hisarönü Körfezi’nin konumu ve körfezde alınan sismik ve batimetrik hatlar 
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İzlenen Marmara Denizi ve beklenen Marmara depremi 

Doğan Kalafat1, Kıvanç KEKOVALI1, Yavuz GÜNEŞ1, Mehmet KARA1

1 Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve DAE, Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy-İstanbul 

1999 Depremleri sonrası Marmara Denizi’nde olması beklenen deprem ve bölgedeki deprem 
etkinliğinin izlenmesine yönelik açıklamalar ve bu konudaki çeşitli spekülasyonlar basının ilgisini 
çekmiştir. Bugün Marmara Denizi ve çevresi yalnızca KRDAE tarafından işletilen 45’in üzerinde 
deprem istasyonu ile eş-zamanlı olarak kontrol altındadır ve ülkemizin en iyi gözlenen yöresidir. 
Bölgede büyüklüğü M>4.0 olan depremlerin çözümleri uluslararası sismolojik veri standartlarında 
ve kalitesinde kaydedilmekte ve çözümlenmektedir. Tabi tüm bunlar gerçekten Sismoloji 
konusunda uzmanlığı olan bilim insanları tarafından değerlendirilebilir. Bunun yanında bölgede 
M>2.0 olan tüm depremler çok hassas olarak çözümlenmekte, diri fay aktivitesi ve enerji boşalımı 
izlenebilmektedir. Marmara Denizi ve çevresinin depremselliğinin, diri faylarının tanımlanmasına 
yönelik çalışmalar 1978’li yıllarda MARNET Deprem Ağı’nın kurulması ile başlanmıştır.  1992’li 
yıllarda ise Doğu Marmara’yı gözlem altında tutmak amacı ile IZINET Deprem Ağı kurulmuştur. 
2002 yılından itibaren ise özellikle Marmara’nın kuzeyinin izlenmesi amacı ile ISTNET deprem 
ağı kurulmuştur. Tüm bu istasyonlara ilave, bölgede yerleşik olarak sürekli çalıştırılan geniş-bantlı 
ve on-line istasyonlar ile Marmara ve çevresi yoğun gözlem altındadır. İstasyonlardan gelen eş-
zamanlı veriler aynı anda değerlendirilerek çok kısa bir zaman diliminde deprem parametreleri 
hesaplanabilmekte ve bu bilgiler şu anda mevcut bulunan tüm iletişim teknikleri kullanılarak 
(SMS, e-mail, internet, e-fax, telsiz vb.) resmi makamlara ve kamuoyuna gönderilmektedir.  
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından Marmara Denizi etrafında 
kurulmuş olan Yerel Deprem İzleme Ağları sayesinde günümüze kadar binlerce deprem 
kaydedilmiş olup, deniz içinde fayların büyük bir kısmının aktif olduğu ve deprem ürettikleri de 
bilimsel olarak ortaya konulmuştur. 

Bolu’ya kadar net olarak izlenen Kuzey Anadolu Fayı, İzmit Körfezi’ne kadar uzanıp Marmara 
çukurlarından geçerek Ganos Fayı’na bağlanmakta ve Saroz Körfezi’ne kadar uzanarak, Ege 
Denizi’ne ulaşmaktadır. Marmara Denizi içerisinde Kuzey Anadolu Fayı’nın davranışı ve fay 
geometrisi, deprem oluş özellikleri, KAF’nın karadaki gözlenen net özelliklerinden farklılık 
göstermektedir. 1900 yılından itibaren Marmara Denizi içinde 2 önemli depremin dışında büyük 
depremin olmaması, Marmara Denizi ile ilgili modelleri açıklamaya ve desteklemeye net imkan 
vermemiştir. Ancak 1935 Marmara Adası (Ms=6.4) ve 1963 Çınarcık (Ms=6.3) depremleri, 
Marmara Denizi’nde yaklaşık 6.3-6.5 büyüklüğünde depremlerin olabileceğini açıkça ortaya 
koymaktadır. Deniz içerisinde olan depremlerin faylanma mekanizması çözümleri, bölgenin 
bugünkü rejimini doğrultu atımlı ve eğim atımlı fayların (oblik fayların) ortaklaşa denetiminde 
sürdürdüğünü ortaya koymaktadır. Nitekim son yüzyılda Marmara Denizi’nde meydana gelen 2 
büyük depremden birisi olan 1963 Çınarcık Depremi eğim atımlı bir faylanma ile meydana 
gelmiştir. Bunun yanında daha küçük depremlerin mekanizmaları Marmara Denizi’nin hem 
KAF’nın, hem de Batı Anadolu’nun açılma rejimlerinin etkisinde kaldığını, hatta bu rejimlerin 
birbiri ile karıştığı bir bölge olduğuna işaret etmektedir. Ancak genel anlamda Marmara Denizi’nin 
günümüzdeki tektonik rejiminde, düşey atımlı fayların etkisinin daha büyük olduğunu son 
yüzyıldaki depremlerin mekanizmaları desteklemektedir. Marmara Denizi’nin kuzeyinden, 
Şarköy-Mürefte-Tekirdağ-M.Ereğlisi-Silivri açıklarından geçen hat boyunca (Batı Marmara Fayı) 
yoğun deprem etkinliği ve deprem kümelenmesinin mevcut olduğu ve bu fayın önemli miktarda 
deprem ürettiği görülmektedir. Marmara Denizi ve batısında en son olan depremler 1894 ve 1912 
depremleridir. Bunun yanında özellikle İznik Gölü’nün güneyinden Gemlik Körfezi’ne doğru 
uzanan hat boyunca da yoğun deprem etkinliği gözlenmektedir. 

Sonuç olarak Anadolu levhasının batıya doğru hareketi Marmara Denizi içerisindeki olası büyük 
depremler ile ve bunların oluşturacağı kırılmalarla Ege Denizi’ne iletilecektir. 

 



PALEOSİSMOLOJİK ÇALIŞMALAR 
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1899 Menderes depremi yüzey kırığı üzerinde paleosismolojik  
ve jeomorfolojik çalışmalar 

Volkan Karabacak1, Erhan Altunel1, H. Serdar Akyüz2,  
Önder Yönlü1, Nafiye G. Kıyak3, C. Çağlar Yalçıner1-4, Mustapha Meghraoui4

1 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Eskişehir, 
2 İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, İstanbul, 

3 Işık Üniversitesi, Fizik Bölümü, İstanbul, 
4 Institut de Physique du Globe de Strasbourg, Fransa 

Büyük Menderes grabeni Anadolu’nun iç kesimlerinden Ege Denizi’ne ulaşan D-B doğrultusunda 
önemli bir coğrafik koridordur.  Grabenin bu özelliği, grabende çağlar boyu önemli yerleşimlerin 
kurulmasına neden olmuştur. Grabeni kuzeyde sınırlayan ana fay zonu üzerinde tarihsel 
dönemler boyunca çok sayıda yıkıcı deprem meydana gelmiştir.  Bu depremlerden yakın 
geçmişte bilinen en önemlisi 20 Eylül 1899 Menderes depremidir.  Büyük Menderes grabeninin 
kuzey kenarı boyunca yüzey kırığı oluşturan bu deprem, özellikle Aydın ile Nazilli arasında 
bulunan tarihsel yerleşim yerleri ve diğer doğal yapılarda izler bırakmış ve ötelenmelere neden 
olmuştur.  Bu yüzey kırığının izlerinin detaylı olarak ortaya konulması fay zonunun aktivitesi ve 
deprem parametrelerinin anlaşılmasında önem taşımaktadır.  Bu amaçla, Aydın ile Nazilli 
arasında normal faylanmaya ait özellikler paleosismolojik, arkeosismolojik ve jeomorfolojik 
çalışmalarla incelenmiştir. 

Büyük Menderes grabeninin kuzey kenarı boyunca yapılan jeomorfolojik çalışmalar güncel 
çökeller içerisinde yaklaşık D-B doğrultusunda uzanan fayların 20 metreye varan toplam düşey 
yer değiştirmeler meydana getirdiğini göstermektedir.  Bu uzanım üzerinde yer alan Roma 
Dönemi ve sonrasına ait eski su kanalı, yol ve duvar gibi yapılarda da değişik miktarlarda 
faylanmaya bağlı yer değiştirmeler tespit edilmiştir.  Yapılan paleosismolojik çalışmalarda, 
tekrarlanan tarihsel deprem izlerine rastlanılmıştır.  Umurlu yakınlarında açılan hendeklerin yaş 
analizleri olasılıkla 1899, 1653 ve 1000 yılları civarında büyük depremler olduğuna dair veriler 
sunmaktadır.  Atça yakınlarında açılan hendekte ise en son depremin izleri ile birlikte en az 5 ayrı 
tarihsel deprem izine ait gözlemler yapılmıştır.  Bu hendekte yaş için alınan örneklerin analizleri 
devam etmektedir.  Hendek tabanında bulunan ve arkeologlar tarafından M.S. 2-3. yy.’ a 
tarihlenen çömlek parçaları değerlendirildiğinde son 1800 yılda yaklaşık 3 metrelik bir yer 
değiştirme olduğu görülmektedir; bu da bölgedeki açılma oranının 0.86±0,02 mm/yıl olduğunu 
göstermektedir.  Ön bulgular, 20 Eylül 1899 Menderes depreminin Aydın-Nazilli arasında uzanan 
bir yüzey kırığı oluşturduğunu ve faylanmanın son 2000 yıldır aynı zonu kullandığını ortaya 
koymaktadır. 
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Büyük Menderes Fay Zonu’ nun Germencik-Ege Denizi kısmının tarihsel deprem 
aktivitesine ait jeolojik, morfolojik ve arkeosismik veriler 

Ö.Yönlü1, E. Altunel1, V. Karabacak1, S. Akyüz2, C. Ç. Yalçıner1, N. Kıyak3

1Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Eskişehir, 
 2İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, İstanbul, 

 3Işık Üniversitesi, Fizik bölümü Şile, İstanbul 

Batı Anadolu’nun en önemli aktif fay zonlarından biri olan Büyük Menderes Fay Zonu, Ege Denizi 
ile Germencik arasında KD-GB, Germencik’ in doğusunda ise yaklaşık D-B uzanır.  Aletsel 
dönemde büyüklüğü 5’in üzerinde birçok deprem üreten fay zonu üzerinde tarihsel dönemlerde 
de birçok yıkıcı deprem meydana gelmiş ve bu depremlerden bazıları yüzey kırığı meydana 
getirmiştir.  Bu çalışmada, fay zonunun KD-GB doğrultulu batı kesimi üzerinde yüzey kırığı 
meydana getirmiş olan tarihsel depremlere ait kanıtlar bulmak amacıyla jeolojik, morfolojik ve 
arkeosismolojik gözlemlerde bulunulmuş ve hendek çalışması yapılmıştır.  Fay zonunun 
Germencik’ten Ege denizine kadar uzanan kesiminde eski depremlere ait fay aynaları, fay 
çizikleri ve yaratmış oldukları fay morfolojileri izlenerek ayrıntılı olarak fay haritalaması 
yapılmıştır.  Segmentin doğu kesiminde Moralı köyü batısında belirlenen bir alanda 
paleosismoloji çalışması yapılmış ve açılan hendek duvarlarında iki ayrı tarihsel depreme karşılık 
gelen faylanmalar tespit edilmiştir. Ayrıca Söke yakınlarında bulunan bir taş ocağı yarmasının 
güncel alüvyon sınırındaki kesimi temizlenerek loglanması ile en az 3 farklı tarihsel depremin 
izleri belirlenmiştir.  

Aktif fay zonları üzerinde bulunan antik yerleşimler tarihsel depremlerin izlerini taşımakta ve 
tarihsel depremlerin büyüklükleri, meydana getirdikleri yer değiştirme miktarları ile tekrarlanma 
periyotları gibi bilgilerin elde edilmesinde önemli katkılarda bulunmaktadır.  Antik Priene kenti 
Büyük Menderes fay zonunun KD-GB doğrultulu batı segmenti üzerinde yer almaktadır ve 
tarihsel dönemlerde fay zonu üzerinde meydana gelmiş olan depremlerden etkilendiği ve 
yapılarında hasarlar meydana geldiği gözlenmiştir.  Söke ilçesine bağlı Sazlıköy’de bulunan ve 
16.yy Osmanlı yapımı olan bir köprü tarihsel dönemlerde meydana gelen depremlerden 
etkilenmiş ve üzerinde deformasyon meydana gelmiştir.  Yersel LİDAR ile üç boyutlu taraması 
yapılan köprü üzerindeki deformasyon miktarı hassas olarak saptanmıştır. 
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İzmir-Güzelbahçe’de yapılan tümleşik jeofizik araştırmalar ve  
paleosismolojik hendek çalışmalarının sonuçları 

M.G. Drahor1,2, M.A. Berge1,2, T.Ö. Kurtulmuş1,2, T. Güngör3, M. Utku2, G. Göktürkler2

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Sığ Jeofizik ve Arkeolojik Prospeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi 35160 Buca-İzmir 
2Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak., Jeofizik Müh. Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca-İzmir 
3Dokuz Eylül Üniversitesi, Müh. Fak., Jeoloji Müh. Bölümü, Tınaztepe Yerleşkesi 35160 Buca-İzmir 

İzmir-Güzelbahçe’nin doğusunda iki ayrı araştırma döneminde (2006 ve 2007) yapılan jeolojik ve 
tümleşik jeofizik çalışmalar doğrultusunda alanda KD-GB yönlü bir fay zonunun olduğu ve bu 
zonun aktif olma olasılığının bulunduğu saptanmıştır. Alanda yapılan bu çalışmaların sonuçlarını 
test edebilmek için 2007 yılı içinde paleosismolojik amaçlı hendek çalışmaları yapılmıştır. Hendek 
yeri için jeofizik çalışmaların sonuçlarına göre uygunluğuna karar verilen GB3 hattı seçilmiştir. 
Hendek çalışmalarına başlamadan önce hattın hendeğin açılması düşünülen bölümlerinde 
ayrıntılı ve yüksek ayrımlıklı ek jeofizik çalışmalarda  yapılmıştır. Bu çalışmalar sırasında hattın 
belirtilen bölümünde elektrik özdirenç tomografisi, sismik tomografi, yer radarı, manyetik, EM-VLF 
ve doğal gerilim ölçümleri yapılarak, bunların açılacak hendek sonuçları ile karşılaştırılması ve 
yöntemlerin başarısının araştırılmasına çalışılmıştır. Yapılan çalışmalar hattın 200 ile 280 
metreleri arasında açılacak bir hendeğin jeofizik çalışmalarla elde edilen sonuçları sınayacağı ve 
burada bulunma olasılığı olan fay zonunu belirleyebileceğini düşündürmüştür. Ancak, hendek 
çalışmaları sonucunda açılan 80 m.lik aralıkta herhangi aktif bir fayın varlığının olmadığı ortaya 
çıkmıştır. Bu olumsuz duruma karşın yinede oldukça önemli bulgulara ulaşılmış ve jeofizik 
çalışmaların sonuçları etkili bir biçimde test edilebilmiştir. Öncelikle araştırma alanında dönemi 
bilinmeyen ve değişik aralıklarda tekrarlandığı düşünülen (en az iki kez) büyük bir sel tabakasının 
olduğu ve bu tabakanın elektrik özdirenç sonuçlarına göre de yaklaşık 5 m kalınlıkta olduğu 
yapılan hendek çalışmalarıyla doğrulanmıştır. Hendeğin güney bölümünde 200 ile 226. metreler 
arasında ortaya çıkan kumlu-killi-çakıllı formasyon yaşı tam olarak bilinmemekle birlikte, Neojen 
döneme ilişkin bir birimdir ve normalde yatay koşullarda tabakalaşan bu birimin yapılan hendek 
çalışmalarında dike yakın eğimlere sahip olduğu ortaya çıkmıştır. Bu durum hendek içinde 
doğrudan herhangi bir fay belirtisi bulunmamakla birlikte, ortamın ancak güçlü tektonik etkiler 
sonucunda kalmasıyla böylesi bir yapının oluşabileceği ve bölgenin güçlü tektonik etkilere maruz 
kaldığı sonucunu ortaya çıkarmıştır. Yapılan çalışmalar başta özellikle elektrik tomografi yöntemi 
olmak üzere jeofizik yöntemlerin aktif fayların saptanmasında kullanılan hendeklerin yerlerinin 
belirlenmesinde oldukça önemli olduğunu ve yeraltındaki değişimleri önemli oranda 
belirleyebildiğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, Güzelbahçe bölgesinin yeraltı yapısı hakkında 
jeofizik ve hendek çalışmaları yoluyla oldukça önemli veriler elde edilmiştir.  
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Nikomedya (İzmit) antik kentinin tarihsel depremleri 

T. Levent Erel1, Cengiz Zabcı2, H. Serdar Akyüz2

12. Orta sok. Murat Apt. No: 52/1 D:4  Ereknköy/ İstanbul 
 2İstanbul Teknik Üniversitesi, Genel Jeoloji Anabilim Dalı 34469 Maslak/İstanbul 

Kuzey Anadolu Fayı üzerinde tarihsel depremlerin saptanmasında anahtar izlerin ve bilgilerin 
bulunduğu kentlerden birisi olan İzmit (Nikomedya), Astakos Körfezi (Astakenos Kolpos; İzmit 
Körfezi) ucunun kuzeyine hakim Orhantepe ve çevresinde kurularak gelişmiştir. Astakos 
(İzmit/Başiskele), Lysimakhos tarafından yerle bir edildikten sonra, halkı Nikomedya’nın kurucusu 
olan I. Nikomedas tarafından MÖ. 264 yılında yeni bir şehre yerleştirilmiştir. Kuruluş yeri, körfezi 
dolaşan, Marmara Bölgesi’ndeki kentleri birbirine bağlayan kara ve deniz yollarının ayırım 
noktasındaydı. Liman olarak öne çıkmasıyla birlikte riskli kıyı alanına yayılmaya başlamıştır. 
Roma İmparatorluk döneminde sadece Bithynia bölgesinin değil Küçük Asya’nın en büyük idari 
ve dini merkezlerinden biri olmuştur. Roma ve Bizans tarihçileri büyük öneme sahip bu kentin 
tarihsel depremlerini ayrıntılarıyla anlatırlar. Malalas’ın Nikomedya için bildirdiği en eski deprem 
MS. 69 yılında gerçekleşmiştir. MS.120 depremine Eseubius-Hieronimus’un, MS. 181 depremine 
ise gene Malalas’ın yapıtlarında rastlanır. MS. 3 Mayıs 181’de meydana gelen yaklaşık VIII ila X 
arasında bir şiddete sahip olan deprem, Nikomedya’da hissedildiği kadar Moudoupolis (Mudurnu) 
vadisinde de hissedilmiştir. Eylül 269 ve Ağustos 270 yılları arasında Nikomedya ve Daciviza 
(Gebze)’da peş peşe meydana gelen depremler kentin MS.258’de Gothların eline düşmesinden 
sonrasına denk gelir. 24 Ağustos 358’de şehir, Batı Anadolu kentlerini sarsan büyük bir 
depremden ağır şekilde etkilenmiştir. Ammianus Marcellinus, gün ağırırken başlayan sarsıntılarla 
yamaçlardaki evlerin yıkıldığını, onbinlerce kentlinin deprem ve daha sonra başlayan 
yangınlardan dolayı öldüğünü anlatır. Ayakta kalan yapıların, 2 Aralık 362’de meydana gelen 
depremle yıkılmasıyla kent sahip olduğu önemi yitirir. Bundan dolayı bu tarihten sonra bölgede 
gerçekleşen depremlerin Nikomedya ile ilişkilendirilmesi zorlaşmaktadır. 26 Ocak 447 ve 16 
Ağustos 554 yılında gerçekleşen depremler, İstanbul’un yanı sıra İzmit ile ilişkilendirilebilen 
olaylardır. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde kentleşmeyle birlikte merkezi çekirdekte bina 
yoğunluğu fazlalaşmıştır. 25 Mayıs 1719’da Marmara Denizi’nin doğu kısmında meydana gelen 
büyük bir deprem, Yalova, Karamürsel, Kazıklı ve İzmit kentleri ile İzmit Körfezi’nin her iki 
yakasındaki köy ve kasabalar ile Sapanca’dan Düzce’ye kadar yerleşim birimlerinin yıkılmasına 
yol açmıştır. Bir seri önce sarsıntıyı takiben 2 Eylül 1754 yılında İzmit Körfezi’nde meydana gelen 
büyük bir deprem, bölgedeki köylerde ve İstanbul’da büyük hasara yol açmıştır. 22 Mayıs 
1766’da gene Marmara Denizi’nin doğusunda gerçekleşen deprem sonucu asıl İstanbul 
etkilenmiş olsa da İzmit’te binalar ve yüksek yapılar hasar almış, Marmara Denizi’nde depremle 
ilişkili gelişen dalgalar tersaneyi kaplamıştır. Bu tarihsel depremlerin bazılarının kent çevresinde 
sık aralıklarla gerçekleşmesi, depremin hangi fay kolu üzerinde gerçekleştiği şüphelerini doğurur. 
Gerek şehrin en görkemli ilk zamanlarında, gerekse 18. yüzyıl içerisinde bu kadar sık aralıklarla 
bölgenin etkilenmesi, kırılmaların farklı segmentlerde olması gerektiğini ortaya koyar. 
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Yedisu Fayı’nın geometrisi ve depremselliği 

H. Serdar Akyüz1, Taylan Sançar2, Cengiz Zabcı1, Erhan Altunel3, Volkan Karabacak3, Çağlar 
Yalçıner3, Ziyadin Çakır1

1 İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak-İstanbul, 2 İTÜ Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü, Maslak-
İstanbul, 3 Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir   

Yedisu Fayı, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun doğu kesiminde, Erzincan Havzası doğusu ile 
Bingöl’e bağlı Yedisu ilçesi arasında yer alır. 1900’lü yıllarda KAFZ üzerinde meydana gelen 
deprem serisi sırasında kırılmadan kalan bir fay olması nedeniyle sismik boşluk niteliğindedir. 
Yedisu fayı, deprem üretme potansiyeline sahip olması nedeniyle, kırılması beklenen Marmara 
fayı kadar önemlidir. Yedisu fayının batısında yer alan Üzümlü fayı 13 Mart 1992 tarihinde M=6.9 
büyüklüğünde, doğusundaki Karlıova Fayı ise 17 Ağustos 1949 yılında M=6.9 büyüklüğünde bir 
depremle kırılmıştır. 2005 yılından bugüne Yedisu fayının doğusunda yer alan Karlıova fayı 
üzerinde magnitüdü 4’ten fazla 17, Yedisu Fayı üzerinde 1 deprem meydana gelmiştir. Bu 
depremlerden en büyüğü 5.9 olmak üzere 6 tanesi 5’ten büyüktür. Yedisu fayı üzerinde meydana 
gelen en son depremin 1784 yılında olduğu düşünülmektedir.  

Bu çalışmada Yedisu Fayı arazi incelemeleriyle 1/25000 ölçeğinde haritalanmış ve 
segmentasyonu belirlenmiştir.  Fay Tanyeri batısından başlayarak Mutu-Kuzulca-Gelinpertek 
köyleri boyunca Yedisu ilçesi doğusundaki Ekşipınar mezrasına kadar K65-70B konumunda 80 
km devam eder. Fay boyunca ötelenmiş morfolojik yapılar araştırılmış ve 2.5-80 m arasında sağ 
yanal yer değiştirmeler ölçülmüştür. Erzincan doğusundaki Tanyeri doğusunda ve Yedisu 
havzası batısında iki alanda olmak üzere 3 bölgede hendek çalışmaları yapılmıştır. Tanyeri 
doğusundaki Sarıkaya hendeğinde, Yedisu havzası doğusundaki Karapolat ve Döşengi 
hendeklerinin tümünde iki eski deprem verisine rastlanmıştır. Depremleri tarihlendirme amacıyla 
alınan kömür örneklerinin sonuçları hem son depremin tarihini kesinleştirecek, hem de önceki 
depremler arasındaki tekrarlanma dönemlerini belirleyerek Yedisu fayının deprem üretme 
potansiyelini  ortaya koyacaktır. 
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Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya segmentinin 
paleosismolojisinin termolüminesans (TL)/ optiksel uyarılmayla lüminesans (OSL) 

yöntemleriyle çalışılması: Ön sonuçlar

Hasan Çetin1, Zehra Yeğingil2 , Fırat Duygun1, Tamer Doğan2, Mustafa Topaksu3 ve İlhami Yeğingil 2

1 Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı-Adana 
2 Çukurova Üniversitesi, Fizik Bölümü, Balcalı-Adana 

3 Adıyaman Üniversitesi, Fizik Bölümü, Adıyaman  

Doğu Anadolu Fay Sistemi (DAFS) Türkoğlu-Antakya Segmentinin paleosismisitesini araştırmak 
için TUBITAK tarafından desteklenen bir çalışma başlatılmıştır. Bu amaçla bu yaz sonunda 
segment üzerinde ilki Kıranyurdu (Hassa), ikincisi Islahiye civarında olmak üzere iki adet hendek 
açılmıştır. Önce,  büro ve ön arazi çalışmaları ile 11 adet olası hendek yeri tespit edilmiş, daha 
sonra ise bu yerler detay arazi çalışmaları ile birlikte ilk kez bu çalışmada geliştirilen ve 15 adet 
kritere göre değerlendirme/puanlama (evaluation), ağırlık/önem belirleme (weighting), sıralama 
(ranking) ve eleme (screening) işlemlerinden oluşan yeni bir metot kullanılarak ikiye 
indirgenmiştir.  

Açılan her iki hendekte faylar kesilmiş olup, paleosismik hareketleri temsil edebilecek kollüviyal 
ve alüvyal birimler ile gömülü organik toprak tabakası (A-Tabakası) gibi sismitler bulunmuştur. Ön 
değerlendirmeler Kıranyurdu hendeğinde en az 2 adet, Islahiye hendeğinde ise en az 3 veya 4 
adet eski deprem izinin varlığını işaret etmektedir. Kazılarda önemli görülen seviye ve birimlerden 
Termolüminesans (TL)/ Optiksel Uyarılmayla Lüminesans (OSL) ve Radyokarbon yaşlandırma 
numuneleri alınmıştır. 

Çalışmada ayrıca her iki hendek civarının detay Kuvaterner jeoloji haritası alınmıştır. Buna göre 
her iki bölgede Kuvaterner üç farklı birim ve seviyeden (Qal1, Qal2 ve Qal3) oluşmaktadır. Bu 
birimler benzer litolojilere ancak farklı deformasyon özellikleri ve çimentolanma derecelerine 
sahiptirler.  Bunlardan en yaşlısı Qal1 ve orta yaşlı olan Qal2 faylanmış, en genç olan Qal3 ise 
faylanmamıştır.  

Numunelerin sınıflama ve yaşlandırma çalışmalarının tamamlanması sonrasında daha sağlıklı 
sonuçlar elde edilebilecektir. 
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Açılmakta olan Kuzgunkıran ve 9 Ağustos Tünellerinde (Bitlis)  
gözlenen deformasyonlar ve olasılı yorumları 

Şaroğlu F1.,  Çuğu  F2., Saraç Ö. 2 ,Altay U. 2

1Envy, Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş., 2YÜKSEL DOMANİÇ Mühendislik Ltd. Şti.  

Türkiye’nin aktif tektoniğini açıklamaya yönelik araştırmalarda diri faylar ve hareket mekanizması 
önemli verilerdir. Konu ile ilgili olarak yüksek açılı düzlemleri olan doğrultu atımlı ve normal 
faylarda sağlıklı bilgiler elde edilmektedir. Düşük açılı düzlemleri olan bindirmeler ile kıvrımlarda 
deformasyonları yakalamak oldukça zor olmaktadır. 

Haritalanabilen diri fayların hareket mekanizmasına göre yapılan deformasyon modellemesi 
Anadolu için önerilen levha hareketleri modellemesine yeterli bir şekilde uyum göstermemektedir. 
Son yıllarda gözlenen kreep hareketleri, GPS ölçümleri, Paleosismoloji ve Jeoarkeoloji 
çalışmaları deformasyonlara veri sağlayacak başka ortamları ortaya çıkarmıştır. Barajlar, yeraltı 
galerileri, sondajlar ve tüneller gibi sanat yapıları bilgi üretebilecek konumdadırlar. İnşaat halinde 
olan Kuzgunkıran ve 9 Ağustos tünellerinde gözlenen deformasyonlar tartışılacaktır. Eldeki 
veriler kesin sonuçlara götürecek yeterlilikte değildir.  Veriler inşaattan kaynaklanan hatalar 
olarak da yorumlanabilmektedir. Görülen deformasyonların bir kısmı hafriyatlarda hoşgörü 
sınırını aşmayan sınırlardadır. Konu, araştırmaya yön verilebilir amacıyla anlatılacaktır. 

Karayolu trafiğini rahatlamak amacıyla Tatvan – Van arasında Kuzgunkıran ve Bitlis çevresinde 
de 9 Ağustos tünelleri projelendirilerek imalatlarına başlanmıştır. Kazı aşamasından beri 
deformasyon ölçümleri yapılmaktadır. Ölçümlerde imalatlarda deformasyon olduğuna dair 
değerler elde edilmiştir. Ölçülen deformasyonların bir kısmı imalatlarda kabul edilebilir 
sınırlardadır. Bazı değerlerde de sistemleştirmeye aykırılık görülmektedir. Toplanan verilerin 
ölçüm duyarlılığı ve tekniği de tartışmalıdır.  

Çalışmayı yorumlamaya etkileyen bu faktörlere rağmen ölçülen deformasyon değerleri bölgede 
beklenen tektonik kökenli deformasyon geometrisi ile karşılaştırılabilir değerdedir.  

Bilindiği üzere Anadolu’nun neotektoniği güneydoğuda gerçekleşen kıta-kıta çarpışması ile 
şekillenmektedir. Arap levhası ile Anadolu levhası arasında gerçekleşen bu çarpışma ürünü 
olarak Bitlis dağlarının kuzeyinde doğrultu atım ağırlıklı faylar, güneyinde ise kıvrımlar ve eş yaşlı 
K-G doğrultulu ufak grabencikler gelişmektedir. Her iki bölge arsında kalan Bitlis dağlarının 
bulunduğu yörede önemli boyutta doğrultu atımlı veya normal fayların varlığı bilinmemektedir. 
1975 yılında gerçekleşen Lice depreminden sonra düşük açılı bazı bindirmelerin diri olduğu 
görülmüştür. Diğer bir deyişle Bitlis dağlarında neotektonik dönemde fazla miktarda birikimi 
beklenen stress’in nasıl bir deformasyon ile karşılandığı bilinmemektedir. Geçmişte yoğun 
deprem aktivitesinin olmayışı bu yorumu yapmayı zorlaştırmaktadır. Soruya çözüm getirir 
amacıyla bu sunumda Bitlis dağlarında inşa edilmekte olan iki tünelde gözlenen 
deformasyonlardan yararlanılacaktır. 

Bitlis dağlarında olan tünellerden Kuzkunkıran tüneli D-B doğrultulu, 9 Ağustos tüneli de K-G 
doğrultuludur. Bölgede kabul edilen K-G yönlü sıkışma modeline göre Kuzkunkıran tünelinde 
tünel eksenine dik sıkışma ve yumulma, 9 Ağustos tünelinde ise tünel eksenine paralel sıkışma 
ve yumulma beklenmektedir. 

İmalatlarda yapılan ölçümlerde her iki tünelde de deformasyon gözlenmiştir. Bu 
deformasyonlarda görülen aykırılıklar çıkartıldığında 15cm’ye varan değerlerdeki 
deformasyonların bölgesel tektonik modellemede kullanılabilecek yönelimlere benzerlikler 
göstermektedir. İleride yapılacak ölçümlerin çoğaltılması durumunda yorumun doğruluğu daha 
netleşecektir. Her iki tünelde gözlenen bir kısım deformasyonların tektonik kökenli olduğu kabul 
edildiğinde Bitlis dağlarının nasıl bir geometrili deformasyon geçirdiği yorumlanabilecektir. 
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Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 1999 İzmit depremiyle eşzamanlı oluşan  
bir çek-ayır havzası 

Tamer Y. Duman1, Ömer Emre1, Koji Okumura2, Yasuo Awata3  

1Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA), Jeoloji Etütleri Dairesi, 06520, Ankara, Türkiye  
1Coğrafya Bölümü, Edebiyat Fakültesi, Hiroşima Üniversitesi, Higashi-Hiroshima, 739 Japonya  

3Aktif Fay Araştırmaları merkezi, Japonya Jeoloji Kurumu ( AIST), Japonya  

Doğrultu atımlı faylar boyunca yer alan büklüm ve sıçramalar segment sınırlarını meydana 
getirirler. Bu yapılar deprem dinamiği açısından önemlidir ve kırılmanın tetiklenmesi veya 
sonlanması rolünü üstlenebilirler. Bu nedenle, deprem dinamiği ve kırılma prosesleri açısından 
doğrultu atımlı fay geometrisi içerisinde söz konusu yapıların iyi bilinmesi gerekmektedir. Çek-
ayır havzaları doğrultu atımlı fay geometrisi içerinde açılmalı büklüm veya sıçramalarda gelişen 
yapılardır. Boyutları birkaç santimetreden kilometrelerce uzunluk ve genişliğe ulaşabilir. Ayrıca, 
çek-ayır havzaları hidro-karbon araştırmalarında kayda değer potansiyel alanlardır. Bu nedenle, 
çek-ayır havzalarının kinematik ve geometrik özelliklerini anlamaya yönelik hem fiziksel modeller 
hem de doğal örnekler üzerinde yoğun çalışmalar yürütülmektedir.  

Bu çalışmada, Doğu Marmara bölgesinde, Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerinde meydana gelen 
17 Ağustos 1999 İzmit depremi (7.2 Mw) yüzey kırığı sırasında oluşan bir çek ayır havzası 
ayrıntılı incelenmiştir. İzmit depremi ile birlikte gelişmiş yüzey kırığı 150 km uzunluğundadır. Fay 
segmentleri arasında boyutları kilometreleri aşan Gölcük, Sapanca ve Adapazarı gibi büyük 
boyutlu çek-ayır havzaları bilinmektedir. Araştırmaya konu çek-ayır havzası ise 1999 İzmit 
depreminin Sarımeşe segmenti üzerinde gelişmiş ve bir çek ayır havzasının yüzey kırığı ile 
birlikte tüm özelliklerini taşıyan ender bir örnek niteliğindedir. Çek-ayır havzası yüzey kırığının iki 
alt bölümü arasındaki açılmalı sıçramada gelişmiştir. İki alt bölüm arasındaki sağa sekmenin 
genişliği 65 metre, havzanın boyu 208 m, toplam alanı ise 13000 m2 dir. Açılmanın geliştiği alan 
yakınlarında faydaki ortalama sağ yönlü yer değiştirme 3.1 metredir. Havza tabanındaki en fazla 
düşey yer değiştirme ise 2.2 m dir. Havzanın dışında doğrusal uzanımlı doğrultu atımlı kırıklardan 
oluşan ana fay çek-ayır havzanın her iki kenarında aralı-aşmalı dizilimli normal eğim atım 
bileşenli verev faylara dönüşür. Havza içerisinde izlenen yüzey kırıkları çek-ayır havzalardaki 
deformasyonun karmaşık bir geometri içerisinde geliştiğini göstermektedir. Bu verev fayların 
yanal atımı bileşeni düşey atımdan daha azdır. Araştırmada incelenen çek-ayır havzası jeodezik 
yöntemlerle ayrıntılı haritalanmış ve hazırlanan ayrıntılı düşey kesitlerle değerlendirilmiştir. 
Ayrıca, havza dışında ana fay ile havza içi ve kenar fayları üzerinde paleosismolojik kazılar 
yapılmıştır. Bir deprem fayından elde edilen bu bilgilerin doğrultu atımlı faylar boyunca gelişen 
çek-ayır havzaların geometrisi ve zaman içerindeki evriminin anlaşılmasına katkı sağlayacağı 
düşünülmektedir. 
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Bursa metropol alanı zemin özelliklerinin mikrotremor ölçümleri ile irdelenmesi 

E. Gök1, Ş. Özyalın2, Z. Erhan2, O. Polat1,2, A. Tunçel2, Z. Akçığ1,2

1DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM), İzmir 

2Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İzmir 
elcin.gök@deu.edu.tr

Bilindiği gibi deprem sırasında deprem dalgaları sert zeminlere oranla daha yumuşak zeminlerde 
büyük ölçekte büyümektedir. Buna bağlı olarak deprem sırasında alüvyon kesimlerde hasar 
oranları artmaktadır. Ülkemizde bu gerçek acı bir şekilde yaşanmıştır.  1999 İzmit depremi (Mw = 
7.4) sırasında yüzlerce binanın çökmesi sonucu binlerce kişi ölmüştür. Bursa ili de bu depremden 
etkilenmiştir. Son yıllarda zemin etkisini deprem olmadan belirlemek için mikrotremor ölçümleri 
oldukça yaygın kullanılmaktadır. 

Bursa ili metropol alanı içinde deprem sırasında zemin etkisini nicel olarak tanımlayabilmek için 
23 noktada gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda ölçüm yerlerinin en düşük gürültü 
seviyesine sahip olmasına özen gösterilmiş ve ölçümler çoğunlukla gece saatlerinde yapılmıştır.  

Mikrotremor ölçümleri 4448500, 4457000 enlemleri ile 674000, 682000 boylamları arasında 
kalan alanda Güralp CMG-( 5TD ) tipi digital kuvvetli ivme ölçer cihazıyla gerçekleştirilmiştir. 
Mikrotremor ölçümleri Kuzey- Güney, Doğu-Batı ve Düşey yönde olmak üzere eş zamanlı üç 
adet mikrotremör kaydı alınmıştır. Mikrotremör ölçümlerinde, kayıt uzunluğu ortalama 30 dakika 
ve saniyede 100 ölçü olacak şekilde veriler toplanmıştır. Mikrotremor kayıtlarının Nakamura 
(1989) yöntemiyle analizleri yapılarak zeminlerin arazide yerinde hakim titreşim periyotları ve 
ivme büyütme değerleri belirlenmiştir.  

Ölçüm sonuçlarına göre baskın periyot değerlerinde güneyden kuzeye doğru bir artış olduğu çok 
açık bir şekilde gözlenmektedir. Güney kesimlerinde 0.1 sn olmasına karşın bu değer 1.1 sn lere 
kadar çıkmaktadır. Benzer şekilde büyütme değerlerine bakıldığında ise güney kesimlerinde 1.8 
iken Bursa ovasına doğru (kuzey kesimlerinde) kademeli olarak 4.6 değerine ulaşmaktadır. 
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Spektral yöntemler ve modelleme ile litosfer yapılarının irdelenmesi 

Ayça Yurdakul1, Oya Pamukçu1

1Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü Buca İZMİR 
ayca.yurdakul@deu.edu.tr 

İzostazi kavramının gelişimi, litosfer yapılarının uzun jeolojik süreçler sonundaki davranışlarını 
açıklamaya yönelik daha ayrıntılı çalışmalar yapılmasını kolaylaştırmıştır. Bu çalışmada, levha 
tektoniğine önemli katkıları olan izostatik modeller, izostatik yanıt fonksiyonları ve litosferik 
bükülme hesaplamaları yapılmıştır. 

Uygulamada önce Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgeleri’ne ait gravite ve topografya verileri ile 
izostatik yanıt fonksiyon değerleri hesaplanmıştır. Bu değerlerden yararlanarak efektif elastik 
kalınlık kestirimi yapılmıştır. 

İkinci aşamada ise saptanan efektif elastik kalınlık değerlerinden yararlanarak, gravite verilerine 
uygulanan ters çözüm, topografya ve elastik kalınlık verilerine uygulanan düz çözüm yöntemlerini 
içeren bir bilgisayar programı kullanılarak Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgeleri’ne ait 
bükümsel kabuk manto sınır değerleri hesaplanmıştır. 

Deprem odak dağılımı ve gravite ile topografya arasındaki ilişki, litosferik dayanımın en iyi iki 
göstergesidir. Bu amaçla çalışma alanlarına ait sismojenik kalınlık ile hesaplanan efektif elastik 
kalınlık değerleri karşılaştırılmıştır. 

Sonuç olarak özellikle bükümsel izostazinin en önemli parametresi olan efektif elastik kalınlık ile 
ilgili sismik, ısı akısı, jeotermal gradyent, litosferik yaş gibi veriler birlikte incelenerek çalışma 
alanlarına ait litosferik yapılara yaklaşımlar getirilmiştir. 
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