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ÖNSÖZ 

Bilindiği üzere, bu yıl on dördüncüsü yapılacak olan Aktif Tektonik Araştırma Grubu 

(ATAG) Çalıştayı’nın ilki, merhum Prof. Dr. Aykut BARKA önderliğinde 1997 yılında 

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenmiştir. Prof. Dr. Aykut BARKA’nın 01 

Şubat 2002 tarihinde aramızdan ayrılmasından sonra da bu bilimsel toplantılar yıllık 

çalıştaylar halinde bugüne kadar başarıyla gerçekleştirilmiştir. Başlangıcından bugüne kadar 

ulusal çapta yüklendiği görevi başarıyla sürdüren bu oluşum; (a) bilhassa ülkemizde yapılan 

aktif tektonik ve deprem araştırmalarının günün bilgi düzeyinde tartışılmasına, (b) 

disiplinlerarası ortak çalışmaların gerçekleşmesinin teşvik edilmesine ve (c) genç 

araştırıcıların yetişmesine önemli katkılarda bulunmuştur.  

ATAG 14. Çalıştayı bu yıl 03-06 Kasım 2010 tarihleri arasında Adıyaman Üniversitesi 

tarafından düzenlenmektedir. Düzenlenen bu çalıştayda aktif tektonik ve deprem araştırmaları 

ile ilgili 51 adet sözlü ve 11 poster olmak üzere toplam 62 bildiri sunulacaktır. Ülkemizin 

çeşitli üniversitelerinden ve yerbilimleriyle ilgili değişik kuruluşlarından gelerek ATAG 14. 

Çalıştayı’nın gerçekleştirilmesine bilimsel destek sağlayan bütün katılımcıları Adıyaman’da 

görmekten büyük bir mutluluk duyduğumuzu belirtir, katkılarından dolayı teşekkürü bir borç 

biliriz. Çalıştayın düzenlenmesinde her türlü katkı ve yardımları esirgemeyen başta Adıyaman 

Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere, TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, TMMOB İnşaat 

Mühendisleri Odası Adıyaman İl Temsilciliği ve Vetal Hayvan Sağlığı Ürünleri A.Ş.’ne 

Düzenleme Kurulu adına teşekkür ederim. 

 

     Prof. Dr. Osman PARLAK 

            ATAG 14. Çalıştayı Düzenleme Kurulu Adına   
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Aylin TAN, Haluk EYİDOĞAN, Veli GEÇGEL, Onur TAN, Zümer PABUÇCU ve Ahmet YÖRÜK  

16.20-16.40 

 “TÜRKİYE’DE DEPREMLERİN MAGNİTÜD-FREKANS UZAYSAL DAĞILIMI ve DEPREM KATALOĞUNDAN TAŞ OCAĞI - MADEN OCAĞI 
PATLATMALARININ AYIKLANMASI” 

Doğan KALAFAT 

16.40 – 17.00 

 “MARMARA DENİZİ’NDE (İSTANBUL-TÜRKİYE) GEÇ-PLEYİSTOSEN SEDİMANTER İSTİFİNDEKİ SİSMO-TEKTONİK BİRİMLER; YÜKSEK 
ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SİSMİK VE KAROT VERİLERİNDEN BULGULAR” 

K. Kadir ERİŞ, Christian BECK ve Namık ÇAĞATAY 

17.00 – 17.20  ÇAY & KAHVE ARASI 

3. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. ERGUN GÖKTEN  KUVATERNER JEOLOJİSİ VE MORFOTEKTONİK 

   
17.20 – 17.40 

 “KONYA FAYI’NIN KUVATERNER-HOLOSEN AKTİVİTESİ VE 10-11 EYLÜL 2009 KONYA DEPREMLERİ ” 

Selim ÖZALP ve Ömer EMRE 

17.40 – 18.00 

 “GEÇ PLEYİSTOSEN-ERKEN HOLOSEN YAŞLI FAY ÖNÜ ÇÖKELLERİNİN STRATİGRAFİK SEDİMENTOLOJİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİ: MANİSA 
FAY ZONU, BATI ANADOLU” 

Çağlar ÖZKAYMAK, Hasan SÖZBİLİR, Bora UZEL ve H.Serdar AKYÜZ 

18.00 – 18.20 
 “ÇEVRESEL DEĞİŞİMLERİN TABAKALI TRAVERTENLERDEKİ KAYITLARI: DENİZLİ TRAVERTENLERİNDE PİLOT ÇALIŞMA, BATI ANADOLU”  

B. Levent MESCİ, Orhan TATAR, Halil GÜRSOY, John D.A. PIPER, Erhan ALTUNEL, Steven CROWLEY, Fikret KOÇBULUT, Ali POLAT ve Zafer AKPINAR 

18.20–18.40 
 “DOĞU ANADOLU FAYI: FAY GEOMETRİSİ VE SEGMENT ÖZELLİKLERİ” 

Tamer Y. DUMAN ve Ömer EMRE 

18.40–19.00 
 “SARIKÖY FAYI’INDA FAY MORFOLOJİSİ VE SIĞ JEOFİZİK ARAŞTIRMALAR” 

Tolga KOMUT, Yunus Levent EKİNCİ ve Ebru ŞENGÜL 

     
  POSTER SUNUMLARI   

   
13.00 – 18.00 

 “GÖLPAZARI ÇEK-AYIR HAVZASI’NIN TEKTONİK JEOMORFOLOJİSİ (GD MARMARA)” 

Esra ÖNDE ve Alper. GÜRBÜZ 

13.00 – 18.00 
 “ASTER LEVEL 3A UYDU VERİLERİ IŞIĞINDA TUZGÖLÜ FAY ZONU’NUN YAPISAL ÖZELLİKLERİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE” 

Akın KÜRÇER, Tolga ALKEVLİ, Y. Ergun GÖKTEN ve Gülşen AKAN 

13.00 – 18.00 
 “TERCAN FAYI VE 21.11.1939 TERCAN DEPREMİ” 

Şeyda OLGUN, Ömer EMRE ve Ferdane GÜLMEZ 

13.00 – 18.00 
 “MALATYA FAYI’NIN HOLOSEN AKTİVİTESİ VE DEPREM POTANSİYELİ” 

Hasan ELMACI, Ömer EMRE ve Şule ÇÖREKÇİOĞLU 

13.00 – 18.00 
 “8 MART 2010 ELAZIĞ DEPREMLERİ: KUVVETLİ YER HAREKETİ” 

Eser ÇAKTI, Özden ATEŞ ve Özlem KARAGÖZ 

13.00 – 18.00 
 “19 NİSAN 1938 AKPINAR (KIRŞEHİR) DEPREMİNİN COULOMB GERİLME ANALİZİ 

Uğur TEMİZ ve Y. Ergun GÖKTEN 

13.00 – 18.00 

 “TUZ GÖLÜ (İÇ ANADOLU) BÖLGESİNİN MİKRO-DEPREMSELLİĞİNİN İZLENMESİ” 

Doğan KALAFAT, Selda A.POYRAZ, Didem SAMUT, Akın KÜRÇER, Y. Ergun GÖKTEN, Kıvaç KEKOVALI, Zafer ÖĞÜTCÜ, Yavuz GÜNEŞ, Mehmet 
YILMAZER, Kadriye KILIÇ, Mehmet KARA, Mustafa ÇOMOĞLU, Ethem GÖRGÜN, Pınar DENİZ, M.Feyza ÖCAL, Ayşegül KÜSMEZER, Murat SUVARIKLI, 

Muzaffer GÜL ve Özkan ÇOK 

13.00 – 18.00 
 “BURDUR GÖLÜ GÜNEYİNDE GÖZLENEN GÜNCEL YÜZEY YARIKLARI ÜZERİNE BİR TARTIŞMA” 

Kubilay UYSAL ve Tevfik İSMAİLOV 

13.00 – 18.00  
“MARMARA DENİZİ’NDE YER ALAN DEPREMİN, ISOLA YAZILIM PAKETİ İLE TERS ÇÖZÜMÜ” 

İlteriş ÖZDEN, Nesli TERZİ ve Gonca ÖRGÜLÜ 

13.00 – 18.00  
“TARİHSEL DEPREMLERİN KRDAE DE SAYISAL-ELEKTRONİK ARŞİVLENMESİ” 

N.Meral ÖZEL, Nilay BAŞARIR, Mehmet KARA, Doğan KALAFAT, Alev BERBEROĞLU ve Feyza BEKLER  

13.00 – 18.00  
“İZMİR KÖRFEZİ VE FAYI ARAŞTIRMALARI” 

Mehmet ŞENÖZ, Özkan ÖZEL, Melek KORKMAZ ve Murat ER 

   
19.30  AÇILIŞ KOKTEYLİ 
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04 KASIM 2010  PERŞEMBE REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU 

   4. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. ERHAN ALTUNEL  SİSMOLOJİ-NEOTEKTONİK 

   08.30 – 09.00 
 “SİSMİK VERİLERİN ANALİZİ İLE TÜRKİYE’DE KABUK VE ÜST MANTONUN YAPISI” 

Niyazi TÜRKELLİ 

09.00 – 09.20  
“BATI ANADOLU’DA S-DALGASI GEOMETRİK YAYILMA VE ANELASTİK SÖNÜMÜ” 

T. Özgür KURTULMUŞ ve Nihal AKYOL  

09.20 –09.40  
“17 AĞUSTOS 1999 İZMİT DEPREMİ KUVVETLİ YER HAREKETİ KAYITLARININ STOKASTİK SONLU FAY TEKNİĞİ İLE MODELLENMESİ”  

Eşref YALÇINKAYA, Öznur ÜSKÜLOĞLU, Serhat TEKEBAŞ, Ali PINAR ve Berrak FIRAT  

09.40 – 10.00  

“PALU SEGMENTİ’NİN KD UZANIMINA AİT SİSMOLOJİK BULGULAR: 8 MART 2010 KOVANCILAR (ELAZIĞ) DEPREMİ (Mw=6.1)” 

Onur TAN, M. Cengiz TAPIRDAMAZ, Zümer PABUÇCU, Sedat İNAN, Semih ERGİNTAV, Haluk EYİDOĞAN, Ercan AKSOY, Fatih KULUÖZTÜRK ve 

Mahmut DOĞRU 

10.00 -10.20  ÇAY & KAHVE ARASI 

10.20 – 10.40  
“İSTANBUL KARA ALANINDA BİR DEPREM ETKİNLİĞİ: TUZLA” 

Zümer PABUÇCU, Onur TAN, Semih ERGİNTAV, Sedat İNAN, Vedat EDİGER ve Aynur DİKBAŞ 

10.40 – 11.00  
“DEPREM KIRILMA SÜRECİNİN DİNAMİK MODELLENMESİNE GENEL BİR BAKIŞ” 

Gülüm BİRGÖREN-TANIRCAN, N. Meral ÖZEL, F.Nur. BEKLER ve Luis. DALGUER 

11.00 – 11.20  
“JEODEZİK VERİLER IŞIĞINDA BATI ANADOLU’NUN DİNAMİĞİNİN SORGULANMASI” 

Semih Ergintav, Uğur DOĞAN, Ziyadin ÇAKIR, Rahşan ÇAKMAK, Gökhan ARSLAN ve Onur TAN 

11.20 – 11.40  
“AĞAÇKÖY GRABENİ, NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ VE DEPREMSELLİĞİI” 

Şule GÜRBOĞA ve Ali KOÇYİĞİT 

11.40 – 12.00  
“SULTANDAĞ FAY ZONU’NUN KARAKTERİSTİK DEPREM KAYNAK ÖZELLİKLERİ” 

Perihan AKBAŞ ve Mehmet UTKU 

12.00 – 13.30  ÖĞLE YEMEĞİ 

5. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdin BOZKURT  JEOLOJİK TEHLİKELER 

   

13.30 – 13.50  

“KUZEY ANADOLU FAY ZONU ÜZERİNDE (NİKSAR-SUŞEHRİ ARASINDA) MEYDANA GELEN HEYELANLARIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) 

İLE İNCELENMESİ” 

Orhan TATAR, Tarık TÜRK, Gökhan DEMİR, Halil GÜRSOY, Kemal Ö. HASTAOĞLU, Ali POLAT, Fatih POYRAZ, Önder GÜRSOY ve Ercüment AYAZLI 

13.50 – 14.10  
“KOYULHİSAR (SİVAS) HEYELANININ GPS YÖNTEMİ İLE İZLENMESİ” 

K. Özgür HASTAOĞLU, Orhan TATAR, D. Uğur ŞANLI, İ. Ercüment AYAZLI, Önder GÜRSOY, Fatih POYRAZ ve Tarık TÜRK 

14.10 – 14.30  
“KALİÇİLERİN 1998 ADANA-CEYHAN DEPREMİ HASAR DAĞILIMINDAKİ ROLÜ” 

İsmail DİNÇER, Altay ACAR ve Argun KOCAOĞLU 

14.30 – 14.50  
“AYDIN VE MANİSA ÇEVRESİNDE TEK İSTASYON MİKROTREMOR (H/V) ANALİZLERİ” 

Aylin KARASLAN, Onur TAN, Zümer PAMUKÇU ve Ahmet YÖRÜK 

14.50 – 15.10  
“CBS-TABANLI KENT AFET YÖNETİMİ (İZMİRNET ): YEREL KUVVETLİ YER HAREKETİ AĞINDAN ÖRNEK BİR UYGULAMA” 

Kerem KUTERDEM, B. Murat TEKİN, Vedat ÖZSARAÇ, Nazan YILMAZ, Tülay URAN, Ulubey ÇEKEN, Murat NURLU, Orhan POLAT ve Zafer AKÇIĞ 

15.10 – 15.30  ÇAY & KAHVE ARASI 

6. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. ALİ KOÇYİĞİT  NEOTEKTONİK 

   15.30 – 15.50 
 “DİLEK YARIMADASI KUZEYİ’NİN AKTİF TEKTONİĞİ, BATI ANADOLU” 

Ökmen SÜMER, Uğur İNCİ, Hasan SÖZBİLİR, Oya AK, Ferhan EREN ve H. Burak GÖKTAŞ 

15.50 – 16.10  
“KARLIOVA ÜÇLÜ EKLEMİ CİVARINDAKİ FAYLARIN GEOMETRİSİ VE MEKANİĞİ” 

Taylan SANCAR, H. Serdar AKYÜZ ve Cengiz ZABCI 

16.10 – 16.30  
“EŞEN ÇAY HAVZASINDAKİ PLİYO-KUVATERNER YAŞLI GERİLME REJİMLERİ, GB TÜRKİYE” 

Süha ÖZDEN, Semir ÖVER, Ali PINAR, Hüseyin YILMAZ, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ ve Züheyr KAMACI 

16.30 – 16.50  

“ORTA ANADOLU FAY ZONU’NUN NAMRUN SEGMENTİ (MERSİN KUZEYİ) BOYUNCA LANDSAT TM UYDU GÖRÜNTÜSÜ İLE ÇİZGİSELLİK 

ANALİZİ” 

Kemal ZORLU, Erol ÖZER ve Ulaş İnan SEVİMLİ 

16.50 – 17.10  
“ULUBAT FAYI VE YAKIN CİVARINDAKİ ETKİN GERİLME DURUMLARI, BİGA YARIMADASI, KB ANADOLU” 

Mehmet Tufan BİRCAN ve Süha ÖZDEN 

17.10 – 17.30  
“YAZIHAN (MALATYA) DOLAYININ TEKTONİK ÖZELLİKLERİ” 

Ulaş İnan SEVİMLİ, Ulvi Can ÜNLÜGENÇ ve Kemal ZORLU 

17.30 – 17.50  ÇAY & KAHVE ARASI 

7. OTURUM  Oturum Başkanı: Dr. FUAT ŞAROĞLU  GPS, InSAR vb Teknik 

   
17.50 – 18.10  

“KUZEY ANADOLU FAY ZONU DOĞU KESİMİNDE KELKİT VADİSİ BOYUNCA YATAY YERKABUĞU HAREKETLERİNİN GPS İLE İZLENMESİ” 

Orhan TATAR, Fatih POYRAZ, Halil GÜRSOY, Semih ERGİNTAV, Fikret KOÇBULUT, Fikret SEZEN, Tarık TURK, Kemal HASTAOĞLU, Ali POLAT, B. 

Levent MESCİ, Zafer AKPINAR, Önder GÜRSOY, İ. Ercüment AYAZLI, Rahşan ÇAKMAK, Alpay BELGEN ve Hakan YAVAŞOĞLU 

18.10 – 18.30  
“SIĞ JEOLOJİK ÖZELLİKLERİN BELİRLENMESİNDE YERALTINA NÜFÜZ EDEN RADAR (YNER) MODELLEMESİ VE YORUMLAMAYA KATKISI” 

Caner ÖZTÜRK ve M. Göktuğ DRAHOR 

18.30 – 18.50  
“BATI MARMARA’DA GPS, GRAVİTE VE SİSMOLOJİ VERİLERİYLE ÜÇ BOYUTLU DEFORMASYON PARAMETRELERİN KESTİRİMİ” 

Semih ERGİNTAV, Uğur DOĞAN ve Onur TAN 

18.50 – 19.10  
“1 EKİM 1995 DİNAR (AFYON) DEPREMİ (Ms=6.1) FAYLANMA PARAMETRELERİNİN InSAR VE SİSMOLOJİ VERİLERİYLE BELİRLENMESİ”  

Esra ÇETİN, Ziyadin ÇAKIR, M. Cengiz TAPIRDAMAZ, Ahmet M. AKOĞLU, Semih. ERGİNTAV ve Onur. TAN 

20.00  AKŞAM YEMEĞİ 
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05 KASIM 2010  CUMA REKTÖRLÜK KONFERANS SALONU 

   
8. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. SEMİH ERGİNTAV  KARMA 

   
08.30 – 08.50 

 “LİTOSFER AYRIMLANMASI: DOĞU ANADOLU PLATOSUNUN SON 10 MİLYON YILLIK JEOLOJİK VE FİZİKSEL EVRİMİNİ AÇIKLAYAN MODEL” 

Oğuz GÖĞÜŞ, Russ PYSKLYWEC, Fabio CORBİ, Claudio FACCENNA 

08.50 – 09.10  
“TÜRKİYE ARKEOLOJİK YERLEŞİMLER VERİ KATALOĞU” 

Mustafa Cengiz TAPIRDAMAZ 

09.10 – 09.30  
“ALLIANOI: JEOLOJİK PERSPEKTİF” 

Alper ŞENGÜL Hayrettin KORAL ve Elif APAYDIN  

09.30 – 09.50  
“17 EYLÜL 2010 GERGER (ADIYAMAN) DEPREMİ (ML = 5.2)” 

Onur TAN, Zümer PABUÇCU, Sedat İNAN ve Semih ERGİNTAV 

09.50 – 10.10  
“YER ALTI RADARI (GPR) KESİTLERİNİN AKTİF TEKTONİK ÇALIŞMALARIDA YORUMLANMASI VE MODELLERNMESİ” 

C. Çağlar YALÇINER, Erhan ALTUNEL ve Volkan KARABACAK 

10.10 – 10.30  
“YENİ BULGULAR IŞIĞINDA TUZGÖLÜ FAY ZONU’NUN NEOTEKTONİK ÖZELLİKLERİ, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE” 

Akın KÜRÇER, Yaşar Ergun GÖKTEN ve Hayrettin KARZAOĞLU 

10.30 – 10.50  
TÜRKİYE’DE GÜNÜMÜZE KADAR YAPILAN PALEOMANYETİK ÇALIŞMALARA AİT KUTUP POZİSYONLARININ HESAPLANMASI 

Ezgi EMİR, Turgay İŞSEVEN ve M. Cengiz TAPIRDAMAZ 

10.50 – 11.10  ÇAY & KAHVE ARASI 

9. OTURUM  Oturum Başkanı: Prof. Dr. SERDAR AKYÜZ  PALEOSİSMOLOJİ 

   
11.10 – 11.30  

“BÜYÜK MENDERES GRABENİ ÜZERİNDE HENDEK ÇALIŞMASI; UMURLU HENDEĞİ” 

Önder YÖNLÜ, Erhan ALTUNEL, Volkan KARABACAK, H. Serdar AKYÜZ, C. Çağlar YALÇINER ve N. Güneç KIYAK 

11.30 – 11.50  

“KUZEY ANADOLU FAYI, KELKİT VADİSİ SEGMENTİ’NİN ESKİ DEPREMLERİ: TARİHSEL 17 AĞUSTOS 1668 ANADOLU DEPREMİNİN YÜZEY KIRIĞI 

İLE İLGİLİ BULGULAR” 

Cengiz ZABCİ, H. Serdar AKYÜZ, Volkan KARABACAK, Taylan SANÇAR, Erhan ALTUNEL, Halil GÜRSOY ve Orhan TATAR 

11.50 – 12.10  

“DOĞU ANADOLU FAY ZONU’NUN GÖLBAŞI-TÜRKOĞLU SEGMENTİ ÜZERİNDE MORFOLOJİK ÇALIŞMALAR VE HENDEK ÇALIŞMALARI: ÖN 

BULGULAR” 

Önder YÖNLÜ, Erhan ALTUNEL, Volkan KARABACAK, İsmail GÜMÜŞ ve Sevgi ALTINOK 

12.10 – 12.30 
 

“TUZGÖLÜ FAY ZONU’NDAN PALEOSİSMOLOJİK İLK BULGULAR, ORTA ANADOLU, TÜRKİYE” 

Akın KÜRÇER ve Yaşar Ergun GÖKTEN 

12.30 – 13.30  ÖĞLE YEMEĞİ 

13.30 – 14.10  

ATAG DERSİ 

“FAY ZONLARINDA OLUŞAN KAYAÇLARIN SINIFLANDIRILMASI” 

Prof. Dr. Erdin BOZKURT (ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü) 

     
05 KASIM 2010  CUMA  KÜLTÜREL GEZİ 

14.10 – 19.00  NEMRUT DAĞI MİLLİ PARKI 

19.30  AKŞAM YEMEĞİ 

     
06 KASIM 2010  CUMARTESİ  TEKNİK GEZİ 

   

09.00 – 19.00  
DOĞU ANADOLU FAY ZONU 

Gezi Lideri: Prof. Dr. Ali KOÇYİĞİT (ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü) 
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 SÖZLÜ SUNUM 

 

Sultandağ Fay Zonu’nun Karakteristik Deprem Kaynak Özellikleri 

P. Akbaş1 ve M. Utku2 

1 Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İZMİR 

2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Tınaztepe Kampüsü, 35160 Buca-İZMİR 
mehmet.utku@deu.edu.tr 

Deprem kaynak çalışmaları, aktif tektoniğe önemli katkı koyan sismolojinin ana 

konularından biridir. Afyon ve çevresi, deprem aktivitesi yönünden yerbilimlerinin 

gündeminde olan bir bölgedir. Bu çalışmada, Sultandağ Fay Zonu merkez olmak üzere 

Afyon çevresinde çalışma alanının deprem etkinliğini en doğru temsil eden 1965-2002 yılları 

arasında oluşmuş deprem verilerinden faydalanarak bölgedeki sismik kaynak özellikleri 

analiz edilmektedir. 15 Aralık 2000 (Mw=6.0) ve 03 Şubat 2002 (Mw=6.2) Sultandağ 

depremleri, bölge aktif tektoniğinin ve dünyadaki yıllık ortalaması 134 (USGS, 2008) 

civarında olan kuvvetli deprem sınıfının bu bölgedeki en son göstergeleridir. 

Bu amaca yönelik olarak, ilgili zon üzerinde 1965-2002 yılları arasında oluşmuş ve 

büyüklükleri 3.0≤Mw≤6.4 arasında olan depremler incelenmiştir. Çalışma kapsamında 

moment tansör ters çözümüyle kestirilmiş olan 14 deprem için fay düzlemi çözümleri, P ve T 

ekseni yönelimleri, kaynak bileşenleri ve atım (eğim ve yanal) yüzdeleri bulunmuştur. Bu 

yüzdelerin hesaplanmasında, B eksenine ait dalım (B) değerleri kullanılmıştır. Buna göre bir 

faylanmaya ait yanal atım yüzdesi (YAY) ile eğim atım yüzdesi (EAY), sırasıyla YAY=B/90 

ve EAY=1-YAY bağıntılarından hesaplanabilir. Tüm zona ait yanal atım yüzdesi ise N 

deprem sayısı olmak üzere, )N90(YAY
N

1i
iB  



  bağıntısından hesaplanır. Ayrıca moment 

tansör ayrışımı yapılarak deprem kaynaklarının eşdeğer kuvvet bileşenleri kestirilmiş, 

bölgenin Bouguer gravite anomalileri ile tektonik ve deprem episantır ilişkisi irdelenmiştir.  

Çalışma sonucunda kullanılan depremlere göre bölgede en yaygın karşılaşılan 

faylanmanın, çift kuvvet-çifti (double-couple) türü kuvvet mekanizmalı deprem kaynaklarıyla 

oluşan normal faylanma olduğu sonucuna ulaşılmış ve bölgedeki hâkim hareket türünün 

eğim atım olduğu, en azından günümüzde hüküm süren aktivitenin karakteri olarak 

görülmüştür. Tüm bu verilerin ışığında, Sultandağ Fay Zonu’nun günümüzde tektonik kökenli 

depremlerle üretilen normal fay mekanizması egemen bir hareket türüyle yönlendirilmekte 

olduğu sonucuna varılmıştır. Bunun değeri, toplam eğim atım yüzdesi olarak %82.25’dir. 

Dolayısıyla, toplam yanal atım yüzdesi kayda değer şekilde düşüktür. 

 



 

2 

 SÖZLÜ SUNUM 

 

Marmara Bölgesinde Meydana Gelmiş Tarihsel Depremlerin Sismik İzlerinin Vektörleştirilerek 
Zaman ve Genlik  Değerlerine Haritalanması 

N. Başarır ve N. M.Özel 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, İstanbul  
nilay.basarir@boun.edu.tr 

Büyük tarihsel depremlerin anlaşılması için, bu depremlere ait kayıtların analiz 

edilerek sismolojik özelliklerinin ortaya çıkarılması; ülkenin sismik tehlike değerlendirmesi 

açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmada;Marmara Bölgesi'nde meydana gelmiş olan 

1912, Mürefte  M=7.3, 1935 Erdek-Marmara Adası  M=6.4, 1963 Çınarcık  M=6.3 

depremlerinin sismik izleri  dijital olarak vektörleştirilerek dalga formları günümüz teknolojisi 

metodları uygulanabilir hale getirilmektedir. 

Marmara Bölgesinde tsunamilere neden olan birçok tarihsel deprem mevcuttur. Bu 

tarihsel depremlerin kayıtlarının analiz edilmesi bölgenin sismotektonik özelliklerinin 

yorumlanmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.Bu nedenle, Kandilli Rasathanesi 

tarihsel depremlerin dijital veri tabanının oluşturulması amacıyla Eurosismos Projesinde yer 

almaktadır. Bu güne kadar gerçekleştirilmiş olan jeofizik ve jeolojik çalışmaların bir çoğu, 

Ganos fay zonun üzerinde meydana gelen 1912, Şarköy-Mürefte depreminin,  Batı Marmara 

Denizi'nde meydana gelmiş en büyük depremlerden biri olduğunu ve tsunamiye de neden 

olduğun iddia edilmektedir. 1935 Erdek-Marmara Adası  M=6.4, 1963 Çınarcık  M=6.3 

depremlerinin de tsunamigenic depremler olup olmadıklarının araştırılması sismik risk 

çalışmalarına katkı sağlayacaktır. Bu çalışmanın amacı, orjinal kayıtlarını sayısallaştırarak, 

bu depremleri gözden geçirmek ve kaynak parametrelerini yeniden değerlendirmektir.  

Ancak, eski kayıtlar üzerindeki sismik izlerin vektörleştirilmesi oldukça çaba gerektiren 

zahmetli bir iştir. Bu süreç içerisinde, vektörleşme işlemi gerek kağıt kalitesine gerekse eski 

kayıtçı sistemlerinin mekanizmasına bağlı olarak, farklı yöntemlerle yaklaşılmasını 

gerektirmektedir. Bu çalışma kapsamında,  Marmara Bölgesi'nin sismotektonik yorumu için 

büyük önemi olan   1912, Mürefte  depremi M=7.3 için 3 ülke, 1935 Erdek-Marmara Adası  

M=6.4 depremi için 14 ülke, 1963 Çınarcık  M=6.3 depremi için ise 6 ülkeye ait eski kayıtlar 

bu ülkelerin arşivlerinden elde edilmiştir. Bu tarihsel sismogramlardaki sismik izler 

vektörleştirilerek, depremler günümüz teknolojisi kullanılarak araştırılmaktadır. 
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Güncel Depremlerin Kaynak Parametereleri ile Simav Fayı ile Kütahya Fayı Arasında Kalan 
Bölgenin Sismotektoniği 

T. Bekler1, A. Demirci1, S. Özden2, E. Gündoğdu3 ve D. Kalafat4 

1 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Çanakkale 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çanakkale 

3Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çan Meslek Yüksek Okulu,  Çanakkale 
4Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, İstanbul 

tbekler@comu.edu.tr 

Bu çalışmanın amacı, Simav Fayı ile Kütahya Fayı arasında kalan (Emet – Orta Batı 

Anadolu) bölgede oluşan depremlerin kaynak parametrelerinin yürütülmekte olan proje 

(Tübitak-Çaydag 109Y103) kapsamında analizleri yapılarak, özellikle Simav grabenini 

oluşturan fay sistemlerinin sismotektonik özelliklerinin sismolojik sayısal veri ve saha 

gözlemleri kullanılarak açıklamaya yöneliktir.  Bu amaçla güncel ve orta büyüklükteki üç 

depremin (1 Şubat 2009 Mw=5.0, 02 Mart 2010 Mw=4.4 ve Mw=4.2) kinematik analizleri 

yapılmıştır. Çalışmada yerel depremlerin kaynak parametrelerinin çözümünde Dreger (1992) 

ve Helmberger (1993) tarafından geliştirilen Zaman Ortamı Moment Tensör Ters Çözüm 

tekniği kullanılmıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü sismolojik ağına 

ait 8 sabit istasyona ek olarak 2 adet geçici geniş peryot yüksek dinamik aralığa sahip 

deprem istasyon verisi kullanılmıştır. Bölgenin güncel tektonik yapısı ile  son derece uyumlu 

olan normal faylanma ve aynı zamanda az da olsa doğrultu atımlı bileşene sahip bir 

faylanmayı gösteren sonuçlar elde edilmiştir. Çözümlede çakışma ölçütü (variance 

reduction) ortalama %55 hesaplanmıştır. Episantr alanı, Simav Fayı ve kuzeyinde kalan 

alanları temsil etmekte olup, kuzeye eğimli olan Simav Fayı ve buna paralel-yarı parallel 

uzanımlara sahip fay ve fay setlerinden oluştuğu arazi gözlemleriyle de saptanmıştır. Oluşan 

bu depremlerin kinematik analizleri, bu bölgede KKD-GGB doğrultulu açılma ile 

ilişkilendirilen, BKB-DGD doğrultulu ve çok küçük bir doğrultu atım bileşenine sahip, normal 

fayların üzerinde meydana geldiği gözlenmiştir. Orta batı Anadolu’da sismolojik veri 

toplanması ve bölgedeki aktif faylar ile ilişkiledirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam 

etmektedir. 
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Uluabat Fayı ve Yakın Civarındaki Etkin Gerilme Durumları, Biga Yarımadası, Kb Anadolu 

M. T. Bircan1 ve S. Özden2 

113. Cadde, 603. Sokak, Şeyh Şamil Mahallesi, Sümeyra Sitesi, A3 Blok, Daire: 8, Eryaman, Ankara 2Çanakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl., 17020, Çanakkale 

mtufanbircan@hotmail.com 
 

Bu çalışmada, Uluabat Fayının kinematiği, depremselliği ve aynı zamanda uzaktan 

algılama çalışmaları aracılığı ile günümüzdeki davranış biçimi ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Uluabat Fayı, KAF’nın Marmara Denizi güneyindeki kolu üzerinde yeralan, asıl olarak 

Uluabat Gölü güneyinde,  Hasanağa ve Mustafakemalpaşa (Bursa) yerleşim birimleri 

arasında yaklaşık D-B doğrultusunda uzanan sağ yanal doğrultu atımlı bir fay olarak Geç 

Miyosen’den beri varlığını sürdürmektedir. Bölgede yapılan 1/25000 ölçekli harita alımı 

çalışmaları sayesinde fayın tüm uzanımı ortaya çıkarılmıştır. Fay topluluklarının kinematik 

analizi çalışmaları sonucunda ise; en büyük asal gerilme (σ1) ekseninin (K31B) ve en küçük 

asal gerilme (σ3) ekseninin (K32D) yatay düzlemde olduğu, R oranının 0.43 olarak 

hesaplandığı transtansiyonel tektonik rejimin egemen olduğu görülmüştür. Güncel 

depremlerin odak mekanizmalarının ters çözümü sonucunda da; KB-GD doğrultulu sıkışma 

ve KD-GB doğrultulu açılma rejiminin günümüzde aktif olduğu ve kinematik verilerle 

örtüştüğü sonucuna varılmıştır. Yine bu rejimle uyumlu olan ters ve normal faylanmaların 

varlığı da saptanmıştır. Radar görüntüleri üzerinde belirlenen çizgisellikler, gerek Uluabat 

Fayının uzanımı ve gerekse bu fayı oluşturan günümüz tektonik rejimiyle parelellik 

sunmaktadır. Uluabat Fayı’na bağlı olarak oluşan yapı ve deformasyonları görmek için 

Uluabat Fayı üzerinde ve fayın gidişine dik olarak Fadıllı Köyü’nün yaklaşık 1500 m 

güneybatısında açılan bir hendekte, biri ters diğeri doğrultu atımlı (negatif çiçek yapısı) 

olmak üzere iki adet fay tespit edilmiştir. En genç çökelleri kesen bu fayları içeren hendek 

çalışması sonucunda; Uluabat Fayının günümüzde sağ yanal doğrultu atımlı aynı zamanda 

normal bileşeni olan oblik bir fay olarak çalıştığı belgelenmiştir. Uluabat Fayı boyunca, 

günümüzdeki tektonik rejimin transtansiyonel olarak çalışması; (1) Doğu Anadolu’da Arap-

Anadolu levhalarının çarpışması (2) Ege’de Afrika levhasının Anadolu bloğunu kendine 

çekmesi, (3) Afrika levhasının Kıbrıs ve Helen yitim zonları boyunca ağırlığını 

koruyamayarak kopması (4) Anadolu bloğunun batı-güney batıya olan rotasyonu ile 

ilişkilendirilebilir. 
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Deprem Kırılma Sürecinin Dinamik Modellemesine Genel Bir Bakış 

G. Birgören-Tanırcan1, N. M. Özel1, F.N. Bekler1 ve L. Dalguer2 

1 Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul 
2 İsviçre Sismoloji Servisi, ETH-Zurih 

birgoren@boun.edu.tr 

Büyük magnitüdlu depremlerin kırılma sürecinin çözümü ve yer hareketi benzeşimi 

yapılırken genellikle kinematik yaklaşım kullanılmaktadır. Bu yaklaşımda fay uzunluğu, 

derinliği, kırılma hızı ile beraber kayma hızı-zaman fonksiyonunun elde edilmesinde 

kullanılan kalıcı yerdeğiştirme ve yükselme süresi  verileri girdi olarak kullanılır. Fay düzlemi 

üzerindeki kayma, kinematik modelleme ile analiz başlangıcında tanımlanmakta olduğundan 

kırılma sürecinin fiziksel sebeplerini detaylı olarak araştırmaya olanak sağlamamaktadır. Bu 

sebeple kinematik modelleme kaynak etkisinin yüksek olduğu yer hareketinin tahmininde 

sınırlı çözümler sunmaktadır. Yakın alan kayıtları kullanılarak yapılan ters çözümlemeler ile 

birçok depremin kaynak çalışması yapılmış ve bu çalışmalardan depremin kırılma 

mekanizmasının şimdiye dek bilinen ve tanımlanandan çok daha fazla karmaşıklık ve 

çeşitlilik gösterdiği anlaşılmıştır. Deprem kaynak çalışmaları günümüzde yeni bir aşama 

kaydetmiş olup gelinen bu süreçte “Sismik kaynağın karmaşıklığı ve farklılığını ne kontrol 

eder” sorusuna yanıt aranmaktadır. Fizik kanunlarını temel alan dinamik modelleme, bu 

soruya cevap verebilen etkili bir metoddur. 

Dinamik modelleme yer kabuğundaki stress durumunu, arayüzeyde oluşan kaymalar 

sırasında  kayaçların yapısal davranışı ve sürekli ortam mekaniği korunumu kurallarını göz 

önünde bulundurduğundan kırılmanın fiziksel sürecini incelemeye olanak vermektedir. 

Kırılma sürecinin fiziksel olarak anlaşılması, daha gerçekçi yer hareketi tahmini yapılmasına, 

dolayısıyla deprem riskinin azaltılmasına hizmet etmektedir (örneğin mühendislik amaçlı, 

yapı davranışı, heyelan ve sıvılaşma analizleri). Depremlerin dinamik kırılma süreçlerinin 

sayısal olarak modellenmesi, yer hareketi benzeşimi analizinin kapsamına kaynak fiziğinin 

fiziksel kısıtlamalarının dahil edilmesini sağlar. 

Modellemelerde kullanılan değişken stres parametreleri yapılarda ağır hasara sebep 

olan ve deprem kaynak etkisinin baskın olduğu kuvvetli yer hareketinden ileri gelen dalga 

yayınımı, yönlenme etkileri ve gömülü ve yüzey faylanmalarındaki yer hareketi farklılığını 

açıklayabilmektedir. Yakın sahada kaydedilmiş kuvvetli yer hareketi verilerinin sınırlı olması 

sebebiyle dinamik modellemesi yapılmış sayılı deprem bulunmaktadır. Bunlar arasında  

1995 Kobe, 1999 Chi Chi, 1999 Kocaeli ve 2000 Tottori Depremleri sayılabilir. Adı geçen 

çalışmalarda kırılma modellerinin kinematik model ile ortaya çıkartılan sonuçlardan çok daha 

karmaşık olduğu gözlemlenmiştir.  
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Bu çalışmada depremlerin dinamik kırılma sürecinin analizi için önerilen modeller 

incelenmiş, bu modeller ile yapılmış sınırlı sayıda olan deprem çözümlerinin getirdiği yeni 

bulgular araştırılmış, hem kinematik hem de dinamik yöntemlerle çözümlenmiş olan 

depremlerin kaynak etkileri karşılaştırılmıştır. 

 



 

7 

 

POSTER SUNUM 

8 Mart 2010 Elazığ Depremleri: Kuvvetli Yer Hareketi 

E. Çaktı1, Ö. Ateş1 ve Ö. Karagöz2 
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2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale 

eser.cakti@gmail.com 

Bu çalışmada 8 Mart 2010 Elazığ depremlerinin özellikleri Türkiye Ulusal Kuvvetli Yer 

Hareketi Sistemi tarafından kaydedilen kayıtlardan yararlanılarak incelenmiştir. Deprem 

kayıtları düzeltilmiş, elde edilen verinin zaman ve frekans tanım alanlarındaki özellikleri 

belirlenmiş, sonuçlar güncel azalım ilişkileri ve çeşitli tasarım spektrumları ile 

karşılaştırılmıştır. Depremlerin kaynak parametreleri bulunarak, elde edilen sonuçların 

regresyon analizi ile elde edilen bölgesel ilişkiler ile uyumu incelenmiştir. Stokastik yaklaşım 

kullanılarak, sonlu bir fay düzlemi için depremlerin benzeşimi yapılmıştır. Benzeşimde kriter, 

kayıtlar ve benzeşimler arasındaki ‘bias’ minimum  olacak şekilde benzeşim modelinin 

parametrelerinin saptanması olmuştur. Böylelikle, elde edilen kaynak modelin Elazığ 

depremleri için basitleştirilmiş bir kaynak modeli olduğu söylenebilir.   
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1 Ekim 1995 Dinar (Afyon) Depremi (Ms=6.1) Faylanma Parametrelerinin  InSAR ve Sismoloji 

Verileriyle Belirlenmesi 

E. Çetin 1, Z. Çakır 2, M. C. Tapırdamaz 3, A. M. Akoğlu, S. Ergintav 3, O. Tan 3 

1 Muğla Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kötekli, Muğla 
2 İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji A.B.D., Maslak, İstanbul 

3 TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli 
esracetin@mu.edu.tr 

Bu çalışmada 1 Ekim 1995 Dinar depreminin (Ms=6.1) artçı şok analizi ve Yapay 

Açıklık Radar İnterferometrisi (Synthetic Aperture Radar Interferometry:InSAR) tekniği 

kullanılarak depremin kaynak parametreleri ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Sismik kaydı 

okunup lokasyonu bulunan 4000 civarındaki artçı sarsıntının dağılımından deprem kırığının 

haritalanan yüzey kırığından 7-8 km daha uzun olduğu ve kuzeybatıya doğru devam ettiği 

anlaşılmıştır. HypoDD tekniği ile lokasyonları iyileştirilen yaklaşık 1100 civarında artçı 

sarsıntının dağılımından kırığın listrik bir geometriye sahip olduğu sonucuna varılmıştır. 

InSAR yöntemiyle bulunan yeryüzü deformasyonu bu listrik şekilli fay üzerinde meydana 

gelen kaymalar ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bunun için yüzeyden 8 km derinliğe kadar eğim 

65°’den 40°’ye azalan, 20 km uzunluğunda ve 19 km genişliğinde bir listrik fay yüzeyi 

oluşturulmuştur. Bu yüzey daha sonra üçgen parçalara bölünmüş ve her üçgen yüzey 

üzerinde meydana gelen normal ve yanal kayma bileşeni belli bir pürüzlülük kıstası altında 

elastik yerdeğiştirme metodu kullanılarak ters çözümleme yoluyla modellenmiştir. Modelleme 

sonucunda fay yüzeyinde kaymanın iki ana alanda odaklandığı tespit edilmiştir. Maksimum 

kaymanın 70 cm’ye ulaştığı daha büyük alana yayılan kaymanın fayın eğiminin yüksek 

olduğu sığ derinliklerde (5-6 km) meydana geldiği anlaşılmaktadır. Daha küçük bir alanda 

odaklanan ikinci kayma ise fayın eğimin azaldığı daha derin kısımlarda bulunmaktadır. 

Yüzeyde bulunan kayma ise arazi gözlemleriyle uyumlu çıkmaktadır. Ters çözümleme 

sismik gözlemlere uygun olarak hakim normal faylanmanın dışında önemli miktarda sağ-

yanal doğrultu atımlı faylanma da tespit etmektedir. Bu kayma dağılımının telesismik 

yöntemlerle elde edilen kayma dağılımıyla uyumlu olduğu görülmektedir. 
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Doğu Anadolu Fayı: Fay Geometrisi ve Segment Özellikleri 

T. Y. Duman ve Ö. Emre 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı  
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139   06800 Çankaya/ANKARA 

 tduman@mta.gov.tr 

Doğu Anadolu Fayı (DAF) Doğu Akdeniz bölgesinin ana güncel tektonik yapılarından 

biridir. Bu transform fayı, Kuzey Anadolu Fayı ile birlikte Anadolu mikro-levhasının batıya 

kaçışını sağlar. Karlıova-Türkoğlu arasında yer alan DAF 435 km uzunluktadır. Çelikhan 

yöresinde fay güney ve kuzey olmak üzere iki ana kola ayrılır. Ana fayı oluşturan güney kol 

Türkoğlu yöresindeki gevşemeli büklümle (155°) Karasu Rift Vadisi’ni batıdan sınırlayan ve 

Ölü Deniz Fayı’nın kuzey ucunu meydana getiren Amanos fayına  birleşir. Kuzey kol ise 

Çelikhan-Adana havzası arasında güneye içbükey uzanan Toros Kıvrımlı Dağ Kuşağı’nın 

yapısal geometrisine uygun uzanır. Toplam 350 km uzunlukta olan kuzey kol doğudan 

batıya doğru D-B doğrultulu Sürgü, Elbistan ve KD-GB doğrultulu Göksun faylarından oluşur. 

Fay boyunca izlenen süreksizlik, geometri ve atlama (jog) yapılarına göre DAF KD’dan 

GB’ya doğru Karlıova, Ilıca, Palu, Pütürge, Erkenek ve Pazarcık olarak adlandırılan altı fay 

segmentine ayrılır. Fay segmentleri gevşemeli (releasing) ve sıkışmalı (restraining) atlama 

yapılarıyla birbirinden ayrılırlar. KD-GB genel uzanımındaki DAF’nın doğrultusundaki 

değişimler genelde segmentler arasındaki atlamalarda gerçekleşir. Segmentlerin doğrultusu 

K40°D ile K67°D arasında, uzunlukları ise 27 km ile 86 km arasında değişmektedir. Fay 

segmentleri arasındaki çek-ayır havzaları ve yerel morfotektonik yükselimler atlama 

yapılarının tanıtman özellikleridir. Gölbaşı ve Hazar göllerinin yerleşmiş oldukları çöküntüler 

sırasıyla, Erkenek-Pazarcık ve Palu-Pötürge segmentleri arasındaki gevşemeli sıçramalarda 

gelişmiş çek-ayır havzalarıdır. Pötürge ve Palu segmentleri arasındaki gevşemeli sıçrama 3 

km genişlik ve 10-15 km uzunlukta, Pazarcık ve Erkenek segmentleri arasındaki ise 2 km 

genişlik ve 3 km uzunluktadır. Diğer segmentleri ayıran atlamalar ise sıkışmalıdır. Palu ile 

Ilıca segmentleri arasında, 20 km genişlik ve yaklaşık 40 km uzunluktaki Gökdere yükselimi 

DAF boyunca izlenen en büyük sıkışmalı atlama yapısıdır. Erkenek ile Pütürge segmentleri 

arasındaki Yarpuzlu atlaması ise 15 km uzunluk ve 6 km genişlikte sıkışmalı çift büklümden 

oluşur. Bu iki sıkışmalı yapı DAF zonundaki güncel yükselim alanları oluştururlar. Karlıova-

Ilıca segmentleri de genişliği 1 km’yi aşan sıkışmalı atlama yapısıyla birbirinden ayrılırlar.  
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GPS ölçümleri ve jeolojik-jeomorfolojik ötelenmeler DAF’nda ortalama 8-9 mm/yıllık 

kayma hızı önermektedir. Taze fay sarplıkları ve jeomorfolojik ötelenmeler Holosen’de DAF 

boyunca yüzey yırtılması gelişen büyük depremlere kaynaklık ettiğini göstermektedir. 

Tarihsel  dönemde fayın büyük depremler ürettiği bilinmektedir. Son iki yüzyılda, DAF’nın 

Pazarcık segmenti dışında kalan segmentleri üzerinde yüzey faylanması gelişen altı büyük 

deprem meydana gelmiştir. Bunlar, sırasıyla Karlıova, Palu, Pütürge, Erkenek ve Ilıca 

segmentleri üzerinde meydana gelen 1866, 1874, 1875-1905, 1893 ve 1971 depremleridir. 

Bu depremler dışında DAF, segmentler arasındaki sıkışmalı atlamalarda gelişen bağımsız 

depremler ile de dikkati çekmektedir. 14 Haziran 1964 Malatya depremi (M: 6.0) Yarpuzlu 

çift sıkışmalı büklümde, 8 Mart 2010 Kovancılar depremi (Ml: 6.0) ise Gökdere sıkışmalı 

sıçramasında meydana gelen en son olaylardır. Kesin olmamakla birlikte, Kahramanmaraş 

yöresinde etkili olan 1513 tarihsel depreminin son iki yüzyılda deprem üretmemiş Pazarcık 

segmentinden kaynaklanmış olması muhtemeldir. DAF genelinde büyük depremlerin 

yinelenme aralığına ilişkin yeterli veri yoktur. Fayın kayma hızı ile segmentler üzerinde 

meydana gelen en son depremler arasında geçen süre dikkate alındığında Pazarcık 

segmentinin yakın gelecekte deprem üretme potansiyeli en yüksek segment olduğu ve bu 

segment üzerinde (497 yıl) ortalama 4.5 m'lik yerdeğiştirmeye karşılık gelen strain birikimi 

olduğu söylenebilmektedir. Öte yandan, 8 Mart 2010 depremine rağmen Palu ve Ilıca 

segmentleri arasındaki Gökdere yükselimi DAF zonunda, yakın gelecekte büyüklüğü Mw: 

6.0 veya daha büyük deprem üretme potansiyeli olan sismik boşluklardan biri olarak 

değerlendirilmektedir. 
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Kaliçilerin 1998 Adana-Ceyhan Depremi Hasar Dağılımındaki Rolü 

İ. Dinçer1, A. Acar2 ve A. Kocaoğlu3 

1 Adıyaman Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu, 02040 Adıyaman 
2Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,01330 Balcalı, Adana 

3İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,34460 Maslak, İstanbul 
 idincer@adiyaman.edu.tr 

27 Haziran 1998 tarihinde, Adana ilinin yaklaşık 35 km güneydoğusunda meydana 

gelen 6.3 (Ms) büyüklüğünde orta şiddetli depremde 150 kişi hayatını kaybetmiş ve 1500 kişi 

yaralanmıştır. Deprem, Ceyhan ilçesi ile Adana arasında, kaliçi birimlerinin yaygın olarak 

gözlendiği geniş bir alanda etkili olmuştur. Farklı yapısal hasarların gözlendiği Adana-

Ceyhan depreminde kaliçi birimlerinin gözlendiği alanlarda, düşük katlı (1−2 kat) yapılarda 

önemli hasarlar gözlenmiştir. Ancak bu durumun tüm kaliçi birimleri üzerinde yer alan yapılar 

için genellenmesi mümkün olamamıştır. Çünkü birbirine çok yakın lokasyonlardaki kaliçiler 

üzerinde, benzer kalite ve özelliklere sahip yapılarda farklı hasar oranları ortaya çıkmıştır. Bu 

çalışmada, söz konusu depremle ilgili olarak, kaliçiler üzerinde meydana gelen farklı yapısal 

hasarların nedenleri araştırılmıştır. Bilindiği üzere, zeminlerin dinamik özellikleri ile meydana 

gelen hasar dağılımı arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Bundan dolayı öncelikle kaliçi 

birimlerinin yaygın olarak gözlendiği ve farklı yapı özelliklerini (katlı, betonarme, yığma) 

temsil edecek şekilde 37 farklı yerleşim alanına (mahalle, belde ve köy) ait 1998 Adana-

Ceyhan depremi hasar bilgileri değerlendirilmiştir. Buna göre, hasar oranları çok katlı 

yapılarda % 0.21−3.35, orta katlı yapılarda % 3.51−70.89 ve az katlı yapılarda % 0.64−92.89 

aralıklarında değişmektedir. Burada en yüksek oran ve geniş değişim aralığı az katlı 

yapılarda gözlenmektedir. Kaliçiler üzerindeki düşük katlı yapılarda meydana gelen hasar 

dağılımındaki bu değişkenlik sadece yapısal faktörlerle açıklanamaz. Bu durumun ortaya 

çıkmasında kaliçilerin rolü bulunmaktadır. Yapılarda en yüksek hasar rezonans durumunda 

ortaya çıkmaktadır. Afet İşleri Genel Müdürlüğü normlarına göre, genel olarak betonarme 

yapılarda her kat 0.1 sn titreşim periyoduna (0.1 x kat sayısı) sahiptir. Buna göre 5 ve daha 

çok katlı yapılar için yapı  periyodu ≥0.5 sn (≤2Hz), 3−5 katlı yapılar için 0.3−0.5 sn (3.3−2 

Hz), 1−2 katlı yapılar için 0.1−0.2 sn (10−5 Hz)’dir. Kaliçi birimleri üzerinde az katlı yapıların 

yüksek oranda hasar görmesi, kaliçi birimlerinin yüksek frekanslı (düşük periyot) zeminler 

olduğu göstermektedir. Bununla birlikte, aynı yapısal özelliklere sahip bazı az katlı yapılar 

kaliçi birimleri üzerinde yer almasına rağmen, herhangi bir hasar görmemiştir. Bu durumu 

açıklamak için farklı yöntemler (mikrotremor ölçümleri ve tek boyutlu doğrusal ampirik saha 

tepki analizi yapan EERA paket programı) kullanılarak yer tepki analizleri yapılmıştır. Elde 

edilen sonuçlar, kaliçi ve taraça birimlerinin sahip oldukları kalınlık ve kayma dalgası hızına 

bağlı olarak 1-2 katlı yapılar için rezonans frekansında etkili olabileceklerini göstermiştir. Bu 

durum özellikle kaliçilerin yumuşak seviyelerinin kalınlığı artıkça daha belirgin olarak 

izlenmiştir. 
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Malatya Fayı’nın Holosen Aktivitesi ve Deprem Potansiyeli 

H. Elmacı, Ö. Emre ve Ş. Çörekçioğlu 

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı  
Üniversiteler Mahallesi Dumlupınar Bulvarı No:139, 06800 Çankaya/ANKARA 

hasane@mta.gov.tr 

Malatya fayı, Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu (DAF) transform fayları 

tarafından sınırlandırılan Anadolu bloğu içindeki en uzun doğrultu atımlı faylardan biri 

olmasına karşın fayın aktivitesi ve deprem potansiyeli üzerine olan bilgiler sınırlıdır. Bu 

çalışmada fayın Geç Kuvaterner-Holosen aktivitesine ilişkin yeni bulgular sunulmakta ve 

geometrisi ve segment özellikleri dikkate alınarak deprem potansiyeli tartışılmaktadır.  

KAF ve DAF arasında KKD-GGB genel doğrultusunda uzanan sol yönlü doğrultu 

atımlı Malatya Fayı Kemaliye (Erzincan)-Doğanşehir (Malatya) arasında toplam 160 km 

uzunlukluktadır. KKD-GGB genel doğrultuludur. Akçadağ-Doğanşehir arasına rastlayan 

güney bölümünde Neojen öncesi temel kayaları oluşturan metamorfit ve granitleri kesen fay, 

Akçadağ- Arguvan arasında genelde Miyosen yaşlı birimler ile Kuvaterner çökellerini keser. 

Kemaliye yöresinde ise Mesozoyik kireçtaşı ve ofiyolitik kayalardan oluşan Munzur Dağı 

yükselimini morfolojik olarak batıdan sınırlandırır ve bu kaya toplulukları ile Miyosen birimleri 

arasında yer alır. Çizgisel fay vadileri, fay boyu kapalı depresyon veya morfolojik oluklar, 

kapatan sırtlar, topografik boyun ve sol yönde ötelenmiş akarsu ağı fayın Kuvaterner 

aktivitesini belgeleyen jeomorfolojik oluşumlardır. Mikromorfolojide izlenen taze fay 

sarplıkları ile güncel akarsu ağındaki sol yönlü ötelenmeler fayın Holosen aktivitesini 

belgeler. Fay tarafından kesilen Holosen drenajında en fazla 15-20 metre arasında değişen 

ötelenmeler ölçülmüştür. Kuruluşu Geç Pliyosen (?)-Pleyistosen yaşlı bazı büyük akarsu 

vadilerinde ölçülen sol yönlü ötelenmeler 2.5-3.5 km arasındadır. Yazıhan yöresinde 

Miyosen yaşlı birimlerde gelişen toplam atım ise 5 km’ye yaklaşır. Fay tarafından kesilen 

Geç Miyosen çökellerinin dağılımı, bu çökellerin geliştiği havzaların Malatya fayı tarafından 

denetlenmediği, dolayısıyla fayın Geç Miyosen’den daha geç bir evrede geliştiğine 

yorumlanır. Bölge jeomorfolojisi ise fayın Geç Pliyosen-Günümüz arasındaki yer 

şekillenmesini denetlediğini işaret eder. Bu veriler fay için ortalama 1.0-2.0 mm/yıllık kayma 

hızı önermektedir.  

Atlama (jog) yapıları ve süreksizlikler dikkate alınarak Malatya fayı kuzeyden güneye 

Kemaliye, Arguvan ve Akçadağ olmak üzere üç fay segmentine ayrılır. Segmentlerin 

uzunlukları sırasıyla 74, 29 ve 53 km dir. Kemaliye ve Arguvan segmentleri 1.5-2.0 km 

genişlik ve 6 km uzunlukta bir çek-ayır havzasının gelişmiş olduğu açılmalı bir sıçrama ile 

birbirinden ayrılır. Arguvan ve Akçadağ segmentleri ise Yazıhan yöresinde 1 km genişlikte 

ve 5 km uzunlukta fayın izlenemediği sıkışmalı bir sıçrama ile birbirinden ayrılmaktadır.  
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Bulgular, Malatya fayının yüzey faylanması gelişen büyük depremlere kaynaklık ettiğ 

ini göstermektedir. Bununla birlikte, fayın deprem tarihçesi bilinmemektedir. Kataloglarda yer 

alan yıkıcı özellikteki bazı tarihsel depremler fay yakın çevresine rastlar. Paleosismolojik veri 

olmaması nedeniyle bu depremler fayla deneştirilememektedir. Toplam uzunluğu dikkate 

alındığında görgül (ampirik) yaklaşımla fayın Mw:7.6 büyüklüğünde deprem üretme 

potansiyeli taşıdığı söyelenebilir. Alt segmentlerde olabilecek bağımsız depremlerin 

büyüklükleri ise yine görgül olarak Mw:6.8 ile Mw:7.2 arasında önerilebilir. Bölge için 

hazırlanabilecek deprem senaryoları açısından, faydan kaynaklanabilecek deprem 

büyüklüklerinin tahmini için fay segmentlerinin paleosismolojik davranışının bilinmesi 

gereklidir. 
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Türkiye’de Günümüze Kadar Yapılan Paleomanyetik Çalışmalara Ait Kutup Pozisyonlarının 
Hesaplanması 

E. Emir1, T. İşseven1 ve M.C. Tapırdamaz2 

1İTÜ Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü,34469 Maslak-İstanbul 
2TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, P. K. 21, 41470 Gebze-Kocaeli  

emire@itu.edu.tr 

Bu çalışmada, Türkiye Paleomanyetizma Veri Kataloğu geliştirilerek yeniden 

düzenlenmiştir. Küçük bir program yazılarak eksik olan paleomanyetik kutup pozisyonları ve 

hata değerleri hesaplanmıştır. Ayrıca, çalışma yapılan birimlerin radyometrik ya da 

stratigrafik yaşlarına ve bulunduğu tektonik bloklara göre sınıflandırmaları da yapılmıştır.  

Oluşturduğumuz katalog ile bazı çalışmalar yaparak, kataloğun kullanımına  ilişkin 

örnekler vermek istiyoruz. Bunun için, paleomanyetik veriler yaşlara göre sınıflandırılmış ve 

her yaş grubu için ortalama paleomanyetik kutup pozisyonları hesaplanmıştır. Her bir yaş 

grubuna ait ortalama paleomanyetik kutup pozisyonları stereografik projeksiyonlar üzerine 

işaretlenmiş ve kutup dolanım eğrileri elde edilmiştir. İlk hesaplanan kutup dolanım eğrileri 

tartışmaya açık olmakla birlikte şunları söyleyebiliriz; Miyosen ve daha genç yaşlı 

kayaçlardan hesaplanan ortalama paleomanyetik kutup değerlerinin birbirine yakın değerler 

aldığı ve emniyet çemberi çaplarının küçük olduğu, buna  karşın oligosen ve daha yaşlı 

kayaçlardan hesaplanan ortalama paleomanyetik kutup değerlerinin ise biraz daha dağınık 

olduğu görünmektedir. Ayrıca, kayaçların yaşları arttıkça ortalama paleomanyetik kutup 

değerlerinin emniyet çemberi çaplarının da büyüdüğü ve dağılımların arttığı tespit 

edilmektedir. Oligosen ve daha yaşlı jeolojik birimlerden hesaplanan paleomanyetik kutup 

değerlerinin dağılımlarına, ülkemizin birbirlerinden farklı ve uzak tektonik bloklardan 

oluşması ve farklı deformasyon geçirmelerinin neden olduğu düşünülmektedir. Ancak, daha 

sonra hem jeolojik yaşları hem de tektonik blokları dikkate alarak yapılacak çalışmalarla bu 

konu ayrıntılı olarak incelenmelidir. 

Bu çalışma ile düzenlenen Türkiye Paleomanyetizma Veri Kataloğunun uluslararası 

paleomanyetizma veri kataloğuna eklenmesi ve yerbilimcilerin kullanımına sunulması 

düşünülmektedir. 
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Adana Havzasındaki Derin Depremlere Bir Bakış 

M.Ergin1, M.Aktar2, S.İnan1, A.Yörük1, O. Tan1, S. Ergintav1, M. Tapırdamaz1, H. Çetin3 ve A. Kop4 

1 Tübitak-Mam, Yer Ve Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü, Gebze 
2 Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Jeofizik Anabilim Dalı, Çengelköy 

3 Çukurova Üniversitesi, Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Çukurova 
4 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi.Mühendislik Ve Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş 

mehmet.ergin@mam.gov.tr 

Doğu Akdeniz havzasının kuzeydoğusunda yer alan Adana Havzası tektonik anlamda 

karmaşık ve önemli yapıları içeren bir bölgede yer almaktadır. Bölgenin sismotektoniğinin 

temelini Afrika, Arabistan ve Anadolu levhalarının birbirlerine yakınsaması oluşturmaktadır. 

Bu bölgede güncel tektonik doğuda kenet kuşağı, batıda dalma-batma ve bunların arasında 

Anadolu bloğunun batıya kaçışı ile özetlenebilir. Burada, DAF ve ÖDF gibi iki ana fay 

Anadolu bloğu ile Arap levhasının sınırının önemli bir parçasını  kontrol etmektedir. Bu üç 

levhanın oluşturduğu üçlü kavşak çerçevesinde gelişen karmaşık bir kinematik sürecin 

etkisinde şekillenmesinden dolayı çok sayıda neotektonik yapı ve aktif fay sistemleri 

bulunmaktadır. Karmaşık yapıya sahip bu bölgedeki temel tektonik unsurları gözlemlemek,  

güncel teknolojiye dayalı gözlenmiş sismolojik veri kullanarak açıklık getirmek, amacıyla 

TÜBİTAK-MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından TÜRDEP projesi kapsamında bu 

bölgede Çukurova Üniversitesi ve Kahramanmaraş Üniversitesi işbirliği ile 2007 yılından 

başlayarak sayısal sismik ağ kurulmuş ve işletilmeye başlanmıştır. Bugün sayısı 22 adete 

ulaşmış olan bu istasyonlardan kaydedilen deprem verileri ile mikrodeprem analizi yapılarak, 

bölgenin detaylı sismotektonik yapısının aydınlatılmasına katkı sürmektedir. 3 yıllık gözlem 

süresinde, bu bölge içinde olmuş olan tüm depremler gözden geçirilerek en güvenilir olanlar 

ayıklanmış, yerel depremlerden oluşan sayısal bir veri tabanı oluşturulmuştur. Bu çalışmada 

ortaya çıkan en belirgin özelliklerden biri Çukurova’da derin kabukta meydana gelen 

depremlerin tespit edilmesi olmuştur. Kuzeyde Kozan bölgesinden başlayarak Göksun fayını 

izlere şekilde güneye doğru dizilim gösteren bu depremlerin derinlikleri 18-35 km 

arasındadır. Ayrıca Adana havzası içinde saçılmış olan depremler de derinde meydana 

gelmişlerdir. Bu çalışmada, sismoloji dışındaki ek veriler de değerlendirilerek, Adana 

basenindeki  derin depremsellik  tartışılacaktır. 
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Batı Marmara’da GPS, Gravite ve Sismoloji Verileriyle  
Üç Boyutlu Deformasyon Parametrelerin Kestirimi 

S. Ergintav1, U. Doğan2 ve O. Tan1 

1TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Gebze, Kocaeli 
2Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, İstanbul 

semih.ergintav@mam.gov.tr 

Marmara Bölgesi’nin batı kesiminde faylar boyunca oluşan uzun dönemli yer kabuğu 

deformasyonlarının üç boyutlu anomalilerini belirlemek ve elde edilen bulguların bölgedeki 

ana fay sistemleri ile ilişkilerini ortaya koymak amacı ile 2006 yılından günümüze eş zamanlı 

GPS ve bağıl gravite ölçmeleri gerçekleştirilmektedir. 

Biga ve Gelibolu yarımadaları üzerinde GD-KB uzanımlı paralel 2 ayrı profil üzerinde 

yapılan sürekli gözlemler Kuzey Anadolu Fayı’nın güney kolunun bu kesimdeki davranışı 

hakkında yeni ip uçları ortaya koymaktadır. GPS ve gravite verileri kabuğun derin kesimleri 

hakkında bilgi verirken, bölgede gözlenen mikro-deprem aktivitesi ve fay düzlemi 

çözümlerinden üst kabuktaki deformasyonla ilgili sonuçlara ulaşmak mümkündür.  

Bu çalışmada, gerçekleştirilen GPS, gravite ve sismoloji çalışmalarıyla elde edilen 

bilgiler ışığında bölgedeki deformasyona yönelik ilk bulgular hakkında bilgi verilmektedir. 
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Jeodezik Veriler Işığında Batı Anadolu’nun Dinamiğinin Sorgulanması 

S. Ergintav1, U. Doğan1,2, Z. Çakır1,3, R. Çakmak1, G. Arslan1 ve O. Tan1 

1 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, EMCOL, İstanbul-Türkiye 
2Savoie Üniversitesi LGCA, Le Bourget du Lac, Chambery, Fransa 

keris@itu.edu.tr 

Marmara Denizi sismik olarak aktif bir havza olup, Kuzey Anadolu Fay sistemindeki K-

G gerilmeye bağlı olarak doğudan batıya dizilmiş derin doğrultu atımlı havzalardan 

oluşmaktadır. En doğuda yeralan Çınarcık Çukurluğu’ndan 2001 yılında Marione Dufresne 

gemisi ile alınan 31 m uzunluğundaki MD01-2425 piston karotunda ayrıntılı sedimentolojik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı çoklu parametre yöntemleri kullanılarak 

Marmara Denizi’nde çökelmiş sismik-türbidit seviyelerin varlığını ortaya koymak ve bunların 

iklimsel türbiditler ile farklılıklarını tespit edebilmektir. 

MD01-2425 karotunda yapılan litostratigrafik çalışmalar ve tane boyu analizleri 

sayesinde karot boyunca kalınlıkları 10-85 cm arasında değişen bir çok türbidit seviyesi 

tespit edilmiştir. Karot çökellerinde yapılan ayrıntılı sedimentoljik çalışmalarda, sismik-

türbiditlerin aşınmalı keskin bir taban üzerinde kumlu ve siltli iri taneli alt bölüm ile başlayıp 

üste doğru yine keskin bir sınırla ‘homogenite’ olarak adlandırılan homojen kile geçtiği 

gözlenmiştir. Bu homojen kil seviyesi sismik profillerde şeffaf yansıma özelliği sunarken, 

havza içerisinde yanal yönde devamlılığı kilometrelerce izlenebilmektedir. Bu çalışmada 

hassas sismik ve karot eşleşdirilmesi sonucunda Marmara Denizi’nde çökelen sismik-türbidit 

seviyelerinden bazılarının lokal sismik hareketlerden ziyade bölgesel ölçekte depremleri 

yansıttığı ortaya çıkarılmıştır. MD01-2425 karotunda C14 tarihlendirme analizleri ve karot-

sismik eşleştirilmesi sayesinde Marmara Denizi’inde bölgesel ölçekte depremler sonucunda 

çökelmiş beş farklı sismik-türbidit seviyesi tespit edilmiştir. Bunlardan en genci Marmara 

Denizi’nde Genç Buzul Dönemi (YD) sonunda (G.Ö. ~ 10.5 bin yılı) çökelirken, karotda daha 

alt seviyelerde yeralan iki türbidit istifi Holosen başlarında (G.Ö. ~12 bin yılında) oluşmuştur. 

Holosen öncesinde oluşmuş diğer iki sismik-türbidit biriminin yaşları ise G.Ö. 12.8 ve 13.2 

bin yıllarını vermektedir.   
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Marmara Denizi’nde Geç Kuvaterner Sismik-türbiditlerin Tayini; Çınarcık Havzası’nda Yüksek 

Çözünürlü Karot ve Sismik Çalışmalarından İpuçları 

 K. K. Eriş1 , C. Beck2 ve N. Çağatay1 

1 İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, EMCOL, İstanbul-Türkiye 
2Savoie Üniversitesi LGCA, Le Bourget du Lac, Chambery, Fransa 

keris@itu.edu.tr 

Marmara Denizi sismik olarak aktif bir havza olup, Kuzey Anadolu Fay sistemindeki K-

G gerilmeye bağlı olarak doğudan batıya dizilmiş derin doğrultu atımlı havzalardan 

oluşmaktadır. En doğuda yeralan Çınarcık Çukurluğu’ndan 2001 yılında Marione Dufresne 

gemisi ile alınan 31 m uzunluğundaki MD01-2425 piston karotunda ayrıntılı sedimentolojik 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı çoklu parametre yöntemleri kullanılarak 

Marmara Denizi’nde çökelmiş sismik-türbidit seviyelerin varlığını ortaya koymak ve bunların 

iklimsel türbiditler ile farklılıklarını tespit edebilmektir. 

MD01-2425 karotunda yapılan litostratigrafik çalışmalar ve tane boyu analizleri 

sayesinde karot boyunca kalınlıkları 10-85 cm arasında değişen bir çok türbidit seviyesi 

tespit edilmiştir. Karot çökellerinde yapılan ayrıntılı sedimentoljik çalışmalarda, sismik-

türbiditlerin aşınmalı keskin bir taban üzerinde kumlu ve siltli iri taneli alt bölüm ile başlayıp 

üste doğru yine keskin bir sınırla ‘homogenite’ olarak adlandırılan homojen kile geçtiği 

gözlenmiştir. Bu homojen kil seviyesi sismik profillerde şeffaf yansıma özelliği sunarken, 

havza içerisinde yanal yönde devamlılığı kilometrelerce izlenebilmektedir. Bu çalışmada 

hassas sismik ve karot eşleşdirilmesi sonucunda Marmara Denizi’nde çökelen sismik-türbidit 

seviyelerinden bazılarının lokal sismik hareketlerden ziyade bölgesel ölçekte depremleri 

yansıttığı ortaya çıkarılmıştır. MD01-2425 karotunda C14 tarihlendirme analizleri ve karot-

sismik eşleştirilmesi sayesinde Marmara Denizi’inde bölgesel ölçekte depremler sonucunda 

çökelmiş beş farklı sismik-türbidit seviyesi tespit edilmiştir. Bunlardan en genci Marmara 

Denizi’nde Genç Buzul Dönemi (YD) sonunda (G.Ö. ~ 10.5 bin yılı) çökelirken, karotda daha 

alt seviyelerde yeralan iki türbidit istifi Holosen başlarında (G.Ö. ~12 bin yılında) oluşmuştur. 

Holosen öncesinde oluşmuş diğer iki sismik-türbidit biriminin yaşları ise G.Ö. 12.8 ve 13.2 

bin yıllarını vermektedir. 
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Atatürk Barajı Su Düzeyi ve Tetiklenmiş Depremsellik İlişkileri: 1992-2009 

H. Eyidoğan ve V. Geçgel 

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul 
eyidogan@itu.edu.tr 

Atatürk Barajı Fırat nehri üzerinde konumlanmıştır. Baraj ürettiği elektrik ve su hacmı 

açısından dünyanın en büyük dördüncü kil çekirdekli kaya dolgu barajıdır. Barajın 

doldurulması 1992 yılında başlamış, su düzeyi 1994 Mart’da 530 m düzeyine ulaşmıştır. O 

zamandan bu yana su düzeyi 526 m ile 537 m arasında değişmiştir. Bu çalışmanın amacı 

baraj alanının depremselliğini ve fay düzlemi çözümlerini incelemek ve elde edilen sismolojik 

verilerle su düzeyi arasındaki olası ilişkileri araştırmaktır. 

Su düzeyi 535 m düzeyine eriştikten sonra, barajın bugüne kadar olan işletilme süresi 

boyunca su düzeyinin uzun süreli düşümü ile ilgili iki ana dönem bulunmaktadır. Bunlardan 

ilki, 1996’da Temmuz ortasında başlamış (535 m) ve 2000 Ağustos’nun ortasına (326) 

(toplam 4 yıl) kadar sürmüştür. Bu süreç içerisinde su düzeyi 530 m deyken 2 yıl sonra 24 

Eylül 1999 tarihinde M=4.5 büyüklüğünde bir deprem olmuştur. İkinci büyük su azalma 

süreci 2007 yılının Temmuz’nda başlamış ve küçük bazı salınımlara rağmen halen 

sürmektedir. Bu dönem içerisinde iki alt azalma dönemi vardır ve bu azalma dönemlerinde  

biri ML=3.8 büyüklüğünde, diğeri ise ML=5.2 büyüklüğünde dikkat çekici iki adet deprem 

olmuştur. Son deprem bir çok artçı şok üretmiş ve büyüklükleri 4 olan iki adet artçı şok 

yaratmıştır. Baraj gölü yakınında olan bu depremlerin hepsi sığ derinliklerde olmuş ve 

doğrultu atım mekanizmasına sahiptir. Elde edilen sonuçlar irdelendiğinde uzun süreli 

mevsimsel değişimlerin su yükünü ve yeraltında çeşitli derinliklerde gözenek basıncını 

değiştirmesi nedeniyle kritk tektonik gerilme alanının etkileyerek tetiklenmiş deprem neden 

olduğu ileri sürülebilir. Depremsellik dağılımı ve fay düzlemi çözümleri, tetiklenmiş 

depremselliğin üst kabukta ve KB-GD yönlü sağ-yönlü doğrultu atım niteliğinde 

faylanmalarla ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. 
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Litosfer Ayrımlanması: Doğu Anadolu Platosunun Son 10 Milyon Yıllık Jeolojik ve Fiziksel 
Evrimini Açıklayan Model 

O. Göğüş1, R. Pysklywec2, F. Corbi3 ve C. Faccenna3, 

1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Müh-Mim. Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl., 17020, Çanakkale 
2University of Toronto, Department of Geology, Toronto, ON, CANADA  
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Doğu Anadolu platosu Alp-Himalaya orojenik sisteminde Arap ve Avrasya kıtalarının 

çarpışması (kıta-kıta çarpışması) sonrası yükselmiştir. Özellikle son 10 yılda yapılan jeofizik-

jeolojik ve jeokimya ağırlılklı çalışmalar, daha önceden ileri sürülen modellerin aksine, 2 km 

ortalama topoğrafyaya sahip bu platonun altında kalın bir kabuk ve litosfer tabakasının 

olmadığını ortaya çıkarmıştır. Özetle Doğu Anadolu platosu, sıcak ısı akısı, yaygın 

volkanizma, ince litosfer tabakası ve yakınsamayla birlikte gelişen genişlemeli tektonik gibi 

fiziksel ve jeolojik ögeler içermektedir. İki boyutlu sayısal ve üç boyutlu analog modelleme 

çalışmalarıyla bu bölgede yukarıda bahsedilen ögelerin litosfer ayrımlanması jeodinamik 

modeli (delaminasyon) sonucu meydana gelmesi hipotezi test edilmiştir. Deneysel 

jeodinamik modeller yılda yaklaşık 3 cm yakınsayan plaka hızı (VAR = 3 cm/yıl) ile 

delaminasyon sonucu bugunkü topoğrafyaya yakın büyüklükte sonuçlar vermiştir. Bunlara 

ek olarak, yine yakınsayan plaka modelinde delaminasyon ile birlikte genişlemeli tektonik 

rejiminin olabileceği sonuçlarını göstermiştir. Manto litosferi kabuktan ayrılırken gravite etkisi 

altında asağıya doğru çektiği yerlerde sıkışma tektoniği, levha içinde ise genişleme 

tektoniğinin olduğu görülmüştür. Yine bu çalışmada yakınsayan Arap plakasının hızı 

değiştirilerek (VAR = 0 – 6 cm/yıl) ortaya çıkan sonuçlar test edilerek tartışılmıştır. 
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Ege Denizi Ve Batı Anadolu’nun Sismotektonik Yapısının Deprem Odak Mekanizmaları 
Yardımıyla Yorumlanması 

E. Görgün, D. Kalafat ve K. Kekovalı 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi, 34684, Çengelköy, İstanbul 

gorgun@boun.edu.tr 

Bu çalışmada Ege Denizi ve Batı Anadolu’nun deprem odak mekanizmaları 

kullanılarak bölgenin deformasyon ve gerilim rejimlerine bakılmıştır. Depremlerin odak 

mekanizmaları çeşitli sismik ağlardan ve küresel kataloglardan derlendi. Bu derlemeye ek 

olarak 94 adet odak mekanizması Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi tarafından işletilen Türkiye Ulusal Sismik 

Ağı tarafından hesaplanmıştır. Toplamda 238 tane odak mekanizması Ege Denizi ve Batı 

Anadolu’nun gerilim tensor çözümlemesi için kullanılmıştır. Bu depremlerin moment 

büyüklükleri (Mw) 4.0 ile 6.9 arasında değişmektedir. Depremlerin çoğu üst kabuğun 20 

Km’lik kısmında diğer depremlerde 20 Km ile 160 Km’lik derinlik sınırında kaydedilmiştir. 6 

sismotektonik deprem kümesine gerilim tensör ters çözümlemesi yöntemi uygulanmıştır. Bu 

sismotektonik kümelenmenin 4 tanesi Ege Denizi’nde 2 tanesi Batı Anadolu’da tespit 

edilmiştir. Kuzey Ege Denizi kümelenmesi ve İzmir kümelenmesi KKD-GGB uzanımlı sağ 

yanal doğrultu atımlı fayları işaret etmektedir. Bu faylar aynı zamanda normal faylanma 

bileşenine de sahiptir. Ege Bölgesi kümesi KD-GB açılımlı normal faylar içermektedir. KD-

GB açılımlı normal faylar Batı Anadolu’dan Gökova Körfezi’ne ve Rodos Adası’na doğru 

uzanmaktadır. Gökova kümesinin σ3 yönlendirmesi K-G, neredeyse düşeydir. Rodos 

kümesinin σ3 yönlendirmesi is KB-GD uzanımlı normal faylanmalardır. Girit kümesinde ise 

ters faylanma tespit edilmiştir. Batı Anadolu ve Ege Denizi’nin güneyinde yüksek gerilim 

sapması (> 0.2) bulunmuştur. Sonuç olarak Ege Bölgesi Ege Denizi kıyısı boyunca batıya 

doğru saat yönünün tersi yönünde yılda 30 mm hızla yaklaşık 100 derecelik bir açıyla G-GB 

yönünde hareket etmektedir.   
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Ağaçköy Grabeni, Neotektonik Özellikleri ve Depremselliği 
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Ağaçköy grabeni yeni adlanmış bir çöküntü alanı olup, Akşehir Simav Fay Sistemi’ nin 

orta kesiminde bulunur. Ağaçköy grabeni, kuzeybatıda Kızıltaş tepe ile güneydoğuda 

Başkimse yerleşkesi arasında yer alır. Ağaçköy grabeni yaklaşık 0.6-8.7 km genişlikte, 36 

km uzunlukta, BKB-gidişli, huni biçimli etkin bir çöküntüdür. Ağaçköy grabeninin doğu kesimi 

daha geniş olmasına karşın, Oysu deresi boyunca batıya doğru daralır ve sonlanır. Ağaçköy 

grabeni, güneyde Ağaçköy fay zonu, kuzeyde ise Yeşilyurt fay zonu ile sınırlanır ve 

denetlenir. Grabenin kuzey ve güney kenar fayları boyunca birikmiş olan toplam düşey atım 

miktarı sırayla 131 m ve 445 m’dir. Bu atım miktarları, Ağaçköy grabeninin bakışımsız 

gelişim tarihçesini gösterir. Ağaçköy grabeni iki farklı graben dolgusu içermektedir. Bunlar 

güncel graben dolgusu ve eski graben dolgusudur. Heriki dolgu birbirlerinden açılı 

uyumsuzlukla ayrılırlar. Eski graben dolgusu Erken Miyosen-Erken Pliyosen yaşlı kırmızı 

renkli ve ince tabakalanmış kumtaşı ve kireçtaşı-marn ardalanmasından oluşan göl-akarsu 

istifidir. Güncel graben dolgusu çoğun derecelenmemiş ve gevşek tutturulmuş taraça 

tortulları, yelpaze-önlük tortullarıve marn-çamurtaşı ardalanmasından oluşur. Ağaçköy 

grabeni, yakın çevresinde bulunan Akşehir-Afyon grabeni, Altıntaş grabeni, Sinanpaşa 

grabeni, Sivaslı-Banaz fay zonu ve Muratdağı fay zonu gibi ana yapılarla karşılaştırıldığında 

küçük bir yapı olarak değerlendirilebilir. Buna karşın, Ağaçköy grabeni büyük deprem üretme 

potansiyeline sahiptir. Çünkü, Akşehir-Simav Fay Sistemi’ nin batı kesimi 25.06.1944 Gediz, 

25.03.1969 Abide ve 28.03.1970 Gediz depremleriyle, doğu kesimi ise 1921.09.26 Akşehir, 

15.12.2000 Sultandağı, 03.02.2002 Çay depremleriyle enerji boşaltmış, ancak, Ağaçköy 

grabeninin de içinde yer aldığı Akşehir-Simav Fay Sistemi’nin orta bölümü sismik boşluk 

özelliğini günümüzde de sürdürmektedir. 
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Koyulhisar (Sivas) Heyelanının Gps Yöntemi İle İzlenmesi 
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Heyelanlar sonucunda oluşan olumsuz etkilerin azaltılması veya önlenmesi için, 

heyelanların izlenmesi ve bu heyelanların mekanizmalarının belirlenmesi çok önemlidir. Dış 

kuvvetler sonucunda heyelan sahasında oluşan hareketin analiz edilmesinin en kolay yolu,  

heyelan yüzeyine ait kayma miktarının ölçülmesidir. 

Sivas ili Koyulhisar ilçesinde, 1998–2001 yılları arasında iki büyük heyelan meydana 

gelmiştir. Bunlardan birisi, 1998 yılında diğeri 2000 yılında bir önceki heyelanın hemen 

gerisinde, daha kuzeyde meydana gelmiştir. Bu heyelan kütlesinin ileride oluşturabileceği 

tehlikeleri belirlemek ve önceden önlem almak için, İlçeyi tehdit eden bu heyelan kütlesinin 

mekanizmasının çözümlenmesi ve heyelan kütlesinin hareketinin yönü ve miktarının 

belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaç doğrultusunda Koyulhisar (Sivas) heyelan 

bölgesinde yerel ve geçici bir GPS ağı tesis edilmiştir. Tesis edilen bu GPS noktalarında 

toplam altı periyot gözlem yapılmıştır. Ölçüler üç gün tekrarlı ve günlük ortalama oniki saat 

olarak gerçekleştirilmiştir. Statik ölçme yöntemine göre toplanan bu altı periyot GPS ölçüsü, 

Bernese 5.0 yazılımı, BPE (Bernese Processing Engine) modülü kullanılarak 

değerlendirilmiş ve noktaların konum bilgileri elde edilmiştir. Heyelan sahası üzerinde 

bulunan on adet GPS noktası için, değerlendirme sonucunda elde edilen altı periyot konum 

bilgisiyle, doğrusal hız değerleri kestirilmiştir. Noktalara ilişkin hız bilgileriyle heyelanın 

güncel durumu belirlenmiş ve ileriye yönelik önlemler hakkında yorumlar yapılmıştır. 

Sonuç olarak, GPS yöntemiyle elde edilen ve geçerli olan kontrol noktalarının 

lokasyonları göz önünde bulundurulduğunda sadece KH-07 noktasında GPS yöntemiyle 

kuzey-güney yönünde 60.2 ± 2.9 mm/yıl ve doğu-batı yönünde 55.4 ± 3.8 mm/yıl hız 

değerleri saptanmıştır. Bu noktaya yakın bir yerde bulunan ISK-03 kuyusunda yapılan 

inklinometre ölçümleri ise 7 mm/yıl değeri vermiştir. Noktaların konumları birebir aynı 

olmamasına rağmen bu kadar büyük bir farklılık tartışmalıdır. Bununla birlikte KH-07 

noktasının olduğu yerleşim yerindeki yapılar incelendiğinde ciddi deformasyonların varlığı 

dikkat çekmektedir. 
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P - Alıcı Fonksiyonu Kullanılarak Isparta Büklümü ve Çevresinin 
Kabuk Yapısının Bulunması 

M. Kahraman 
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metin.kahraman@boun.edu.tr 

Afrika ve Anadolu levhalarının çakışması sonucu karmaşık bir yapıya sahip olan 

Isparta büklümü (IB), Türkiyeʼnin güney-batısındadır. Karmaşık olan bu yapıyı daha iyi 

anlamak için, kırküç adet geniş bant sismik istasyonun verisi işlenmiştir. Kabuk hız yapısı ve 

Moho süreksizliğinin değişimi, Kuzey - Güney (K-G) ve Doğu - Batı (D-B) profillerini 

oluşturan ondört geçici ve kalıcı sismik istasyonlar boyunca elde edilmiştir.  

Bu çalışmada kayıt edilmiş telesismik depremlere iki farklı alıcı fonksiyon yöntemi 

uygulanmıştır. Birincil olarak, bölgedeki litosferʼin hız yapısını modellemek için alıcı 

fonksiyonların ve yüzey dalgası grup hızlarının birleşik ters çözümü uygulanmıştır. Alıcı 

fonksiyonlar kesme dalgası farklılığına ve düşey seyahat zamanına duyarlıdırlar, ancak 

yüzey dalgaları ortalama kesme dalgasına duyarlıdır. Kesme dalgasının bu iki farklı özelliğini 

bir araya getirerek tek bir yöntemden kaynaklanacak çözümleme eksikliklerine karşı bir 

bağlantı kurulabilir. İkincil olarak, Moho derinliği H-K yığma tekniği uygulanılarak 

hesaplanmıştır.  

İki profil üzerindeki istasyonların altında elde edilen orta kabuk kesme hızı değerleri 

3.47 km/s ve 3.53 km/s arasında değişim göstermektedir. Alt kabuktaki hız değerleri D-B 

profili altında 7.20 km/s ile durağan bir hız yapısına sahip olup, K-G profili altındaki hız yapısı 

ise Güneyʼ e doğru gittikçe 7.08 km/s den 7.30 km/s aralığında bir artış göstermektedir. IBʼ 

nin kuzeyinde kalan istasyonların altındaki kabuk kalınlığı 35.5 - 37.5 km aralığında 

değişmektedir. IBʼ nin güneyinde kalan istasyonlar ise kuzey tarafı ile göreceli olarak daha 

alın bir kabuk yapısına sahip olup kabuk kalınlığı 40.7 km ile 47.0 km arasında değişerek 

Kuzeyʼ den Güneyʼ e doğru artış göstermektedir. 



 

25 

 

SÖZLÜ SUNUM 
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Bu çalışmada olası büyük Marmara Depremi öncesi Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan sismolojik 

çalışmalar özetlenmiştir. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu Fayı (KAF) üzerindeki önemli 

depremlerin oluş düzeni ve batıya göçü 1939 Erzincan Depremi’nden sonra yarı-sistematik 

olarak gözlenmiş ve batıya doğru kırılması 1967 Mudurnu, son olarak da 1999 Gölcük-D. 

Marmara ve Düzce depremleri ile de devam etmiştir.  Bolu’ya kadar net olarak izlenen Kuzey 

Anadolu Fayının Kuzey (üst) kolu, İzmit Körfezi’ne kadar uzanıp Marmara çukurlarından 

geçerek Ganos Fayı’na bağlanmakta ve Saroz Körfezi’ne kadar uzanarak, Ege Denizi’ne 

ulaşmaktadır. Ancak Marmara Denizi içerisinde KAF’ın 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 büyüklüğü M>6.0 depremlerin olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Yapılan istatistik çalışmalarda da Marmara bölgesinde büyüklüğü M=7.0 olan bir depremin 

40 yıl içerisinde olma olasılığı % 75 olarak verilmektedir (Kalafat, 2007). 

Bu yüzden bölgede tekdüze olmayan yoğun deformasyon sürecinin ve buna bağlı 

yaygın depremselliğin takibi deprem öncesi çok önem arzetmektedir. Bu çalışma ile özellikle  

Marmara Denizi içerisindeki tektonik yapılar ve özellikleri ayrıntılı olarak incelenebilecek ve 

bununla ilgili çok değerli veri elde edilecektir.  Çalışma kapsamında Deniz tabanına 5 adet 

Deniz Tabanı Gözlemevi Sistemi (DTGS) konulacaktır. DTGS’i  fayları kontrol edecek 

şekilde konuşlandırılmaya çalışılmıştır. Bunların 3 tanesi Kuzey ve Orta Marmara’da , 2 

tanesi de Doğu Marmara’da, Armutlu Yarımadası açıklarında Esenköy ve Çınarcık 

açıklarında konuşlandırılmıştır. Esenköy DTGS ilk uygulama olup, 7300m. denizaltı 

fiberoptik kablo, 340 m. derinlikte yerleştirilmiş olup, 2010 Ocak ayından beri aktif halde 

çalışmaktadır. Deniz istasyonları çok disiplinli gözlem sistemleri olup, içersinde 3 bileşen 

geniş-bantlı (BB)  zayıf hareket sensörleri  (VM), 3 bileşen kuvvetli  hareket  sensörleri (SM), 
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başınç farkı ölçer, sıcaklık ölçer, hidrofon, kamera, aydınlatma vb. ekipmanları 

barındırmaktadır.  

Çalışmayı diğer yapılmış çalışmalardan ayıran en büyük özelliği, sürekli ve gerçek 

zamanlı gözlem yapabilme olanağına sahip olmasıdır. Deniz tabanına yerleştirilmiş olan 

sistemler yaklaşık olarak toplamı 55 km.’yi  bulan fiberoptik kablolar ile karadaki çıkış-röle 

bağlantı istasyonlarına bağlanmaktadır. Deniz dibi istasyonlarının beslemesi bu kara 

istasyonları vasıtası ile yapılmakta ve Deniz dibinde herhangi bir besleme ünitesi 

bulunmamaktadır. Fiberoptik kablolar vasıtası ile sistemlerin kesintisin beslemelerinin 

yapılması için voltaj gonderilmekte, aynı zamanda bu kablolar vasıtası ile sinyal 

taşınmaktadır. Karadaki istasyonlara gelen sinyal, uydu vasıtası ile KRDAE Ulusal Deprem 

İzleme Merkezi (UDİM)’nin Veri Değerlendirme Merkezi’ne gelmektedir.  Burada tüm ülke 

çapında  yayılmış olan farklı istasyonlardan gelen sinyaller ortak bir şekilde eş-zamanlı 

olarak değerlendirilmektedir.  

Çalışmanın en önemli bileşenlerinden birisi, olası deprem sonucu oluşabilecek bir 

Tsunami’nin uyarısını verebilecek alt yapının da bu çalışma ile hayata geçirilmiş olmasıdır. 

Çalışma ile Marmara bölgesindeki mevcut deprem şebekesinin deprem algılama hassasiyeti 

M≤ 2.0 eşiğine çekilerek deprem ağının algılama kapasitesi geliştirilmiştir. 
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Türkiye’de Depremlerin Magnitüd-Frekans Uzaysal Dağılımı Ve Deprem Kataloğundan Taş 

Ocağı - Maden Ocağı Patlatmalarının Ayıklanması 

D. Kalafat 

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Ulusal Deprem İzleme Merkezi (UDİM), 34684, 
Çengelköy, İstanbul  

kalafato@boun.edu.tr 

Bu çalışmada genel olarak Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü (KRDAE-KOERI) tarafından hazırlanan 1900-2009 yılları arası deprem 

katalogunun analizi yapılmıştır. Katalog Türkiye ve Yakın Çevresi depremlerini (32O-

45OK/23O-48OD) kapsamaktadır. Mevcut deprem katalogu verilerinin zamana bağlı 

değişimi ve farklı bölgeler açısından da tamamlılığı kontrol edilmiş, özellikle 1976 yılı öncesi 

ve veri setinin tamamlılığı bu çalışmada değerlendirme açısından eksik bulunmuştur. 

Deprem istasyonlarının gelişimi farklı bölgelerde farklı zaman periyotlarını içerdiğinden, 

mevcut sismik ağın gelişmesini de göz önüne alınarak veri seti farklı bölgelere ve farklı 

periyotlara göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Toplam 7 bölge, tektonik özellikleri ve veri 

setine göre değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada her bölge için orjinal veri kullanılarak herhangi bir işlem yapmadan b-

değerleri, a-değerleri, Magnitüd tamamlılık Mc (Magnitude of completeness) değerleri 

hesaplanmıştır. b-değerleri hesaplanırken deprem odak derinlikleri h=0-50 km. olarak 

seçilmiştir. Ayrıca her bölge için Derinlik-Zaman, Magnitüd-Zaman, Magnitüd-Deprem Oluş 

Sayısı, Deprem Oluş Sayısı-Derinlik, Deprem Oluş Sayısı-Zaman grafikleri,  b-değeri, 

SdtDev b-değeri, a-değeri, Deprem Yoğunluğu (Earthquake Density Map) , Magnitüd 

Tamamlılık (M completeness) vb. haritalar oluşturulmuştur. 

Sismik kataloglarda en önemli sorunlardan birisi de genel olarak gerçek sismik 

olayların, yapay olarak yaratılan sismik olaylardan ayrıştırılmasıdır. Bu yüzden mevcut 

katalog sırası ile ayrıştırma yöntemleri ile (declustering, dequarry) orjinal veri setinden yapay 

kaynaklı taş ocağı, maden ocağı patlatmaları ayrılmıştır. Declustering işlemi ile özellikle 

termal alanlarda, büyük su havzalarında, maden sahalarında görülen küçük tetiklenmiş 

depremler (induced earthquakes) orjinal katalogdan ayıklanmıştır. 

Daha sonra her bölge için tekrar b-değeri (patlatmalardan ayıklanmış veri setinden, 

dequarry data), a-değeri ve Mc değerleri hesaplanmış, harita, grafik ve veri seti ile ilgili 

tablolar çizilmiştir. Böylece b ve a-değerleri mukayesesi yapılmıştır. 

Kalafat ve diğ., 2009 tarafından hazırlanan mevcut moment tensor kataloğu ile 

bölgenin Faylanma Haritası hazırlanmıştır.  Mevcut data seti ve her deprem için doğrultu 

(Strike), dalım (dip), atım (rake) bilgileri kullanılarak 7 ayrı bölgedeki hakim gerilme 

eksenlerinin doğrultuları bulunmuş ve bölgesel stress analizi (regional stress analysis) 

yapılmıştır.  

Sonuçta her bölge için bulunan faylanma tipi, ve b-değerleri arasında bir ilişki olup 

olmadığına bakılmıştır. Bu çalışmada daha önceki çalışmalarda da değerlendirilen, ve 

ülkemizde günümüzde de halen süregelen açılma, sıkışma ve doğrultu-atımlı faylanma 

rejimlerinin b-değeri ile ilişkisi hipotezi bir kez daha test edilmiştir. Sonuç olarak normal 

faylanma veren olaylarda (örneğin Batı Anadolu ve Marmara Bölgesi) yüksek b-değerleri, 
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Tuz Gölü (İç Anadolu) Bölgesinin Mikro-Depremselliğinin İzlenmesi 
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Küsmezer1, M. Suvarıklı1, M. Gül1 ve Ö. Çok1 

1 B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve DAE., Ulusal Deprem İzleme Merkezi 34684 Çengelköy/İstanbul 
2 Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı, Ankara 

3 Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Grubu, Ankara 
selda.altuncu@boun.edu.tr 

Tuz Gölü Fay Zonu (TGFZ) morfotektonik özellikleri ve üretmiş olduğu küçük ve orta 

büyüklükteki depremler nedeniyle Anadolu bloğunun en önemli kıta içi kırık zonlarından birisi 

olarak kabul edilmektedir. Bu zon Tuz Gölü kuzeyinden başlar ve GD’da Kemerhisar 

(Niğde)’ye kadar uzanır. Bu alandaki yaklaşık uzunluğu 200 km dir. Uzunlukları 4 ile 28 km 

arasında değişen, birbirine koşut veya yarı koşut fay segmentlerinden oluşan TGFZ’nun 

genişliği bazı alanlarda 25 km’ye kadar ulaşır.  

Fay zonu üzerinde yapılan jeolojik gözlemlere göre TGFZ, K25°- 60°B doğrultulu, 65°-

85° GB’ya eğimli, çok küçük oranda sağ yanal doğrultu atım bileşenine sahip (sapma açısı; 

75°-85°) yüksek açılı normal faylardan oluşan bir fay zonudur.  

Tuz Gölü ve çevresi genel olarak düşük sismisiteye sahip olup Anadolu Bloğu’nun iç 

deformasyon alanı olarak nitelendirilmektedir. Ancak son yıllarda bölgede meydana gelen 

deprem dizileri şeklindeki sismik aktivite, TGFZ’nın kuzeybatı ucu civarında bulunan ve 

özellikle Bala-Kulu civarındaki fayların bu fay zonunun içerisinde değerlendirilebilecek birer 

diri fay parçası olduğunu kuşkusunu yaratmıştır. Bu bakımdan bölgedeki gerek mikro-

deprem etkinliğinin, gerekse dizi şeklinde devam eden etkinliğin çok düzenli ve hassas bir 

şekilde takip edilmesi gerekliliği doğmuştur. Bu maksatla 2009 yılı içerisinde 6 adet geniş-

bantlı deprem istasyonu Tuz Gölü çevresine yerleştirilmiştir. Yalnızca 2009 yılı sonrası 

yaklaşık 1050 adet depremin çözümü yapılmıştır. 2005-2007 Afşar-Bala Deprem depremleri 

bölgedeki son yıllarda görülen en önemli deprem etkinliğidir.  Bölgede görülen deprem 

etkinlikleri genel olarak; Tuz gölünün KB ucunda (Ankara’nın GD’su, Bala-Kulu arası), KD 

ucunda (Niğde’nin Batı-Güneybatısı) ve Konya’nın çevresinde gözlenmiştir.   

Özellikle son yıllarda bölgede meydana gelen depremlerin (M>4.0) faylanma 

mekanizmaları, sayısal genişbantlı (BB) deprem istasyonlarının verileri kullanılarak Moment 

Tensör Çözüm Tekniği ile saptanmıştır. Faylanma mekanizmaları dikkate alındığında, TGFZ 

ile ilişkilendirilebilecek deprem etkinliğinin, genel anlamda küçük oranda sağ yanal doğrultu 

atım bileşenli KB-GD gidişli normal fayların etkisi ile meydana geldiğini göstermektedir. 

Meydana gelen artçı depremlerin dağılımı da bu sonucu desteklemektedir.   

Bölgesel Gerilme Tensörü analizi sonuçları, maksimum gerilme T ekseninin doğrultusunun 

NE-SW yönünde olduğunu, maksimim sıkışma (P) ekseninin ise NW-SE yönünde olduğunu 

göstermiştir.  

Çalışma kapsamında toplanan veriler, Tuz Ğölü’nün içerisinde de deprem aktivitesinin 

görüldüğünü, ayrıca bölgede daha önce yapılan çalışmalarda öne sürülen TGFZ’nun hakim 

olan fay karakterinin, ana fayın güney ucun sismik açıdan sakin olduğu görüşlerinden farklı 

olduğu göstermiştir. 
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Aydın ve Manisa çevresinde Tek İstasyon Mikrotremor (H/V) Analizleri 

A. Karaaslan, O. Tan, Z. Pabuçcu ve A. Yörük 

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze-Kocaeli 
aylin.karaaslan@mam.gov.tr 

Yerel zemin koşulları deprem dalgalarının genliklerini, dolayısıyla depremin vereceği 

zararı etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Deprem dalgalarının genlikleri kalın ve gevşek 

sediman tabakaları içerisinde yayınım sonucu, sağlam anakayaya oranla,  birçok kat daha 

fazla yükseltilmektedir (zemin büyütme etkisi). Bu nedenle özellikle Aydın ve Manisa gibi 

kalın sediman örtüsüyle kaplı grabenler üzerine inşa edilmiş olan şehirlerde zemin büyütme 

etkisinin belirlenmesi çok önemlidir.  

Tek İstasyon Mikrotremor Yöntemi (H/V) ekonomik ve uygulamada hızlı bir teknik 

olması nedeniyle zemin büyütmesi ve temel titreşim (rezonans) frekansının belirlenmesinde 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Aynı noktada 3-bileşen sismometreler ile toplanan 

mikrotremör verilerinin yatay-düşey spektral oranı analizi ile, ölçüm alınan noktadaki zeminin 

1-boyutlu yatay-düşey genlik oranı eğrileri frekansın fonksiyonu olarak (spektral oran eğrileri) 

belirlenmektedir. Bu analiz ile elde edilen spektral oran eğrilerinin değerlendirilmesi ile temel 

rezonans frekansı ve bu frekansa karşılık gelen yatay-düşey genlik büyütme oranı doğrudan 

saptanmakta, üretilen ampirik bağıntılar yardımıyla da sediman kalınlığına geçiş 

yapılmaktadır.  

Bu çalışmada sediman-anakaya yapısını temsil eden temel rezonans frekansı ve ilgili 

sediman kalınlığının elde edilmesi amacıyla Aydın ve Manisa il merkezlerini de içine alan iki 

ayrı alanda TÜRDEP projesi kapsamında toplanan mikrotremor ölçümleri ve bölgede 

halihazırda işletilmekte olan sismoloji istasyonlarına ait veriler Tek İstasyon Mikrotremor 

Yöntemi (H/V) ile değerlendirilerek, elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 
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Sarıköy Fayı'nda Fay Morfolojisi ve Sığ Jeofizik Araştırmalar 

T. Komut, Y. L. Ekinci ve E. Şengül 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 17100 Çanakkale  
tolga.komut@gmail.com 

Anadolu'nun Güney Ege Yitim kuşağına hareketi dolayısıyla bu hareketin kuzey 

sınırını teşkil eden Kuzey Anadolu fayında ve Marmara'yı yaklaşık D-B kateden Marmara 

fayı boyunca büyük depremler olmaktadır. Ancak Anadolu'nun içsel deformasyonları 

sebebiyle bu sınırın dışında da büyük depremler olmaktadır. Bu içsel deformasyonlar Biga 

yarımadasında KD-GB uzanan bir kaç fay zonu tarafından alınmakta olup hareketin genel 

karakteri yer yer genişleme ve baskın olarak sağ-yanal doğrultu-atımdır. Bu faylar hakkında 

sismik tehlikenin tanımlanması adına tatmin edici bilgi mevcut değildir. 

Özellikle Sarıköy fayı üzerinde hiç bir ayrıntılı çalışma yoktur. Jeofizik yöntemlerle 

yaptığımız ilksel ayrıntılı çalışmada Sarıköy fayı üzerinde fay morfolojisi tanımlanmaya 

çalışılmış, belirgin bir basınç sırtı (Üvecik tepe) üzerinde ve çevresinde sığ jeofizik 

uygulamalar (DA özdirenç yöntemi, manyetik yöntem) yapılarak geçmişte meydana gelmiş 

depremlerin oluşturduğu yüzey kırıklarının teşkil ettiği kırık zonları aydınlatılmıştır. Bir basınç 

sırtının çevresinde olması gereken faylanma karakterleri ve fay yerleri, sırtın konumundan ve 

fayın genel karakterinden hareketle başarılı olarak tahmin edilerek, jeofizik profil ve 

haritalama yerleri seçilmiştir. Bu çalışma sonucunda önceden mevcut olan ve Türkiye veya 

Marmara çapında geniş ölçekli çalışmalar sonucu çizilmiş olan fay haritalarındaki Sarıköy 

fayının özellikle çalışılan basınç sırtı bölgesindeki yeri tashih edilmiş, ayrıca gelecekte 

yapılacak kapsamlı jeofizik çalışmalar ve hendek kazısı uygulamaları için ön bilgiler 

toplanmıştır. 
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Batı Anadolu’da S-Dalgası Geometrik Yayılma ve Anelastik Sönümü 

T.Ö. Kurtulmuş ve N. Akyol 
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Anadolu yarımadası Alp-Himalaya kuşağı diye adlandırılan Avrasya ve Afrika plakaları 

arasındaki büyük kompresyonel kuşağın bir parçasıdır. Yüksek ve yaygın depremselliği ile 

dikkatleri üzerine çeken yurdumuz ve yakın çevresi aktif tektonik araştırmacılarının yoğun 

ilgisini çekmektedir. Özellikle Batı Anadolu’nun deprem etkinliğine ve bölgedeki tektonik 

yapıların işlevlerine ilişkin pek çok yaklaşımda bulunulmuş, ilginç tektonik deformasyon 

modelleri önerilmiş ve Anadolu-Ege plakacıkları arası yapısal ilişkiler oldukça farklı 

biçimlerde yorumlanmıştır. Sismik ve tektonik açıdan dünyanın en aktif bölgelerinden biri 

olan Batı Anadolu, yaklaşık K-G gerilme deformasyonuna maruz kalmaktadır. Bölgenin 

kuzey-güney yönlü bir gerilme içinde biçim değiştirmesinin en açık verisi olan B-D doğrultulu 

grabenler, Batı Anadolu’da jeolojik ve morfolojik en egemen unsurlardır. Bölgede vuku bulan 

orta büyüklükteki depremler, graben havzalarındaki derin dolgu birimler üzerinde, uzun 

periyotlarda sahip oldukları yüksek genlikler ile başlıca sismik tehlike kaynağıdırlar. Deprem 

potansiyeli yüksek olan Batı Anadolu’da, gerçekçi sismik tehlike çalışmaları için, yalnızca 

kaynak zonları ile ilgili parametrelerin değil, aynı zamanda, ortam ve zemin koşulları ile ilgili 

parametrelerin incelenmesi gerekmektedir.  

Bu çalışmada; bölgede vuku bulan toplam 322 adet küçük ve orta büyüklükteki 

deprem verisi S-dalgası yatay ve düşey bileşenleri kullanılarak, bölgesel soğurmayı ifade 

eden parametrelerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Parametrik olmayan bir ters çözüm 

algoritması kullanılarak, geometrik yayılma ve anelastik sönüm ifadeleri içermekte olan 

soğurma fonksiyonları farklı frekans değerleri için elde edilmiştir. Soğurma ifadelerinin yakın 

ve uzak mesafeler için farklı iki karakter sundukları gözlenmiştir. Elde edilen bu 

fonksiyonlardan söz konusu iki parametre ayrıştırılmış ve bölgeyi ifade eden anelastik 

sönüm ve geometrik yayılma ifadelerine ulaşılmıştır. 

Düşük geometrik yayılma katsayıları, bölge için önerilmekte olan kabuk içi düşük hız 

zonu ve dalga cephesi geometrisini etkileyen heterojenite ile ilişkilendirilmiştir. Anelastik 

sönüm ifadesinin sahip olduğu yüksek frekans bağımlılığı ise; bol kırıklı kabuk yapısına bağlı 

saçılmanın ve diğer frekans-bağımlı mekanizmaların bölgede S-dalgası sönümüne iştirak 

etmekte olan önemli faktörler olduğunu göstermektedir. 
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1 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı, Ankara, Türkiye  
2 Dokuz Eylül Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İzmir, Türkiye 

3 Dokuz Eylül Üniversitesi, Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi, İzmir, Türkiye 
kuterdem@deprem.gov.tr 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi ile mülga Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi işbirliğinde Temmuz 2008’de kurulan İzmirNET 

kuvvetli yer hareketi ağı, farklı jeolojik birimlere yerleştirilen 16 adet ivme-ölçer 

istasyonundan oluşmaktadır. İzmirNET ağının İzmir Metropolünün zemin koşullarının 

belirlenmesi ve afet yönetimi çalışmaları için bir başlangıç olması planlanmaktadır. İzmir 

Metropolünün acil yardım çalışmaları için gerçek zamanlı sismik tehlike ve risk 

değerlendirmeleri bu sistemin ilk amaçları arasındadır. Bu ağı oluşturan ivme-ölçer 

istasyonların konumları şehrin etrafındaki deprem kaynaklarının dağılımına göre 

değişmekte, bunların bir kısmı 10 Temmuz 1688 (Io=X, ~M7.4) tarihsel depreminin meydana 

geldiği İzmir Fayı’nın yakın çevresinde yer almaktadır.  Orta veya büyük bir depremden 

hemen sonra bu ağdan elde edilen veriler ile kuvvetli yer hareketi dağılımı elde edilebilir.  

Halkın farkındalığını geliştirmek ve depreme hazırlıklı olmasını sağlamak için, farklı odak 

mesafelerine ve büyüklüğe sahip depremlere ait en büyük yer ivmesinin mekansal dağılımını 

gösteren tehlike haritaları hazırlanmıştır. Bir deprem sonrası afetin büyüklüğü ve mekansal 

dağılımını anlamak için sismik tehlike değerlendirmelerinde istasyonlardan elde edilen en 

büyük yer ivmesi verileri kullanılmaktadır. Ağustos 2009’dan itibaren birçok CBS (Coğrafi 

Bilgi Sistemi) verisi derlenmiş ve gerekli sayısallaştırma işlemleri tamamlanmıştır. Ekim 2009 

depremi için detaylı yer hareketi haritası hazırlanmış ve İzmir körfezinin güney kısmında ve 

İzmir Fayı yakınındaki Balçova bölgesi civarı için hakim periyotlar elde edilmiştir.  Elde edilen 

sonuçlar zemin sınıflaması için kullanılan jeolojik verinin yeterliliğini ispatlamış ve bunun çok 

sayıda kuvvetli yer hareketi istasyon yerlerinin sınıflandırılmasında hızlı ve etkili bir metot 

olduğunu göstermiştir. Bu çalışma TUBİTAK-KAMAG 106G159 nolu proje tarafından 

desteklenmektedir. 
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Tuzgölü Fay Zonu (TFZ) Orta Anadolu’nun önemli kıta içi kırık zonlarından birisidir. 

Morfotektonik özellikleri ve üretmiş olduğu küçük ve orta büyüklükteki depremler bu zonun 

güncel sismik etkinliğine işaret etmektedir. 

TFZ’nun yaşı, geometrisi, karakteri gibi konular çeşitli araştırıcılar tarafından farklı 

yöntemlerle, farklı kesimler için araştırılmış fakat fay zonunun tamamına yönelik 

yorumlamalara gidilmiş ve bu durum TFZ ile ilgili bir literatür karışıklığının doğmasına neden 

olmuştur. 

Bu çalışmada, TFZ’nu kapsayan 8 adet ASTER Level 3A görüntüsü kullanılmıştır. 

Görüntülerde yapılan gerekli geometrik düzenleme işlemlerinden sonra, ASTER Level 3A 

görüntülerinin sahip olduğu 3B (Backward) ve 3N (Nadir) bantlarının RGB-433 şeklinde 

yerleştirilmesi ile stereo görüntüler elde edilmiştir. Stereo görüntüler üzerinde yapılan ve 

değişik ölçeklerde gerçekleştirilen çizgisellik analizleri ile çalışmala alanına ait yapısal ve 

çizgisel özellikler belirlenmiştir. TFZ’nda yapılan çizgisellik analizleri sadece anaglif ve stereo 

görüntülerin üretimi ve işlenmesi ile sınırlı kalmamış olup çalışma alanına ait 1/25000 ölçekli 

topografik haritalardan üretilen SYM (Sayısal Yükseklik Modeli)’ lerinden de faydalanılmıştır. 

ASTER Level 3A görüntülerinin sahip olduğu yükseklik modellerinin güvenilirliğinin tartışma 

konusu olması ve dağlık alanlarda 500 metreye varan hatalar ortaya koyması nedeniyle, bu 

çalışmada ASTER Level 3A görüntülerinden SYM üretimi tercih edilmemiştir. Üretilen 

SYM’lerden itibaren elde edilen ve farklı azimuth açıları verilerek belirlenen reliefler ile 

çizgisellik analizleri doğrulanmıştır.  

Son olarak, ASTER Level 3A görüntülerinden belirlenmiş olan çizgiselliklerin arazi 

doğrulamaları yapılmıştır. Buna göre TFZ, Tuzgölü’nün kuzeyi ile Kemerhisar (Niğde) 

arasında K25°- 60°B doğrultusunda uzanan yaklaşık 200 km uzunluğunda, 2 ile 25 km 

genişliğinde bir fay zonudur. TFZ üzerindeki yapısal gözlemler, bu zonun ortalama K25°- 

60°B doğrultulu, 65°- 85° GB’ya eğimli, çok küçük oranda sağ yanal doğrultu atım bileşenine 

sahip (sapma açısı; 75°-85°) yüksek açılı normal faylardan oluşan bir fay zonu olduğunu 

ortaya koymuştur. Bu zon, birbirine koşut veya yarı koşut geometrik fay segmentlerinden 

oluşmaktadır. Fay segmentlerinin uzunlukları 4 ile 28 km uzunluğunda değişmektedir. 
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Tuzgölü Fay Zonu (TFZ) Orta Anadolu’nun önemli kıta içi kırık zonlarından birisidir. 

Morfotektonik özellikleri ve üretmiş olduğu küçük ve orta büyüklükteki depremler bu zonun 

güncel sismik etkinliğine işaret etmektedir. TFZ, Tuzgölü’nün kuzeyi ile Kemerhisar (Niğde) 

arasında K25°- 60°B doğrultusunda uzanan yaklaşık 200 km uzunluğunda, 2 ile 25 km 

genişliğinde bir fay zonudur. TFZ, uzunlukları 4 ile 28 km arasında değişen birbirine koşut veya 

yarı koşut geometrik fay segmentlerinden oluşur. Bu segmentlerden hangi ya da hangilerinin 

birer sismik segment olarak değerlendirilmesi gerektiği konusu, devam etmekte olan 

paleosismolojik çalışmalar sonucunda ortaya konacaktır.  

TFZ, Orta Anadolu’nun Neotektonik gelişiminde rol oynayan en önemli aktif tektonik 

yapılardan birisi olmasına karşın bu zonun tamamının ele alındığı bir Neotektonik çalışma 

bulunmamaktadır. TFZ’nun yaşı, geometrisi, karakteri gibi konular çeşitli araştırıcılar tarafından 

farklı yöntemlerle, farklı kesimler için araştırılmış fakat fay zonunun tamamına yönelik 

yorumlamalara gidilmiş ve bu durum TFZ ile ilgili bir literatür karışıklığının doğmasına neden 

olmuştur.  

Bu çalışmada, TFZ üzerinde jeolojik ve jeofiziksel (Düşey Elektrik Sondaj – DES) 

çalışmalar yürütülmüştür.  

TFZ bölgesinde yapılan jeolojik gözlemlere göre bu bölge için en az iki farklı tektonik 

rejimden söz edilebilir. Neotektonik dönem öncesi olarak değerlendirilmiş olan birinci evrede, 

TFZ bölgesinde kabaca KD – GB yönlü sıkışma tektoniği hakim olmuş ve bunun yapısal ürünü 

olarak Pliyosen öncesi tüm kaya birimlerinde rahatlıkla izlenebilen KB – GD gidişli kıvrımlar 

gelişmiştir. Bölgede yapılan jeolojik gözlemlerde, litolojik özellikleri nedeniyle Cihanbeyli 

formasyonu ile benzer özellikler sunan gölsel karbonat çökellerinden oluşan birimin birinci evre 

sıkışma tektoniğinden etkilenmediği görülmüştür. Ayrıca bu birimin zamansal olarak eşdeğeri 

kabul edilebilecek karasal Peçenek formasyonu da benzer şekilde sıkışma tektoniğinden 

etkilenmemiştir. Bu veriler birlikte değerlendirildiğinde TFZ bölgesi için Neotektonik dönem 

başlangıcı olarak Cihanbeyli ve Peçenek formasyonunun oluşumundan sonraki bir dönem kabul 

edilmelidir. Karasal Peçenek formasyonu üzerinde bir yaş bulgusu bulunmamakla birlikte 

zamansal eşdeğeri Cihanbeyli formasyonu içerisinde öncel çalışmalarda saptanan ostrakoda 

fosillerine göre  formasyonun yaşı Pliyosen olarak önerilmiştir.  
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Bu çalışmada, jeolojik gözlemler, öncel çalışmalardaki yaş bilgileri ve bölgesel Neotektonik 

çatı birlikte değerlendirilerek TFZ bölgesi için Neotektonik dönem başlangıcı olarak Pliyosen 

sonrası önerilmiştir. 

TFZ, Şereflikoçhisar kuzeyi ile Aksaray GD’su (Hasandağ) arasında kalan kesimde 

Geç Kretase – Pliyosen yaş aralığındaki çökel kayalarla Kuvaterner yaşlı alüvyon yelpaze 

çökellerinin, göl çökellerinin veya yamaç molozlarının dokanağını oluşturur. Bazı yerlerde ise 

Kuvaterner yaşlı çökelleri ve jeomorfolojik yüzeyleri keser.  Bu alanda birbirine koşut dizilmiş 

alüvyon yelpazeleri, üçgen yüzeyler, çizgisel fay sarplıkları, fay zonu boyunca dizilmiş soğuk 

ve acı su kaynakları önemli aktif tektonik belirteçlerdir. Aksaray GD’sundan itibaren Bor 

(Niğde)’a kadar olan kesimde TFZ, Pliyo-Kuvaterner yaşlı Hasandağ volkanitlerini keser. Bu 

alanda, jeomorfolojik belirteçlerin yanı sıra TFZ’nun Kuvaterner – Holosen (?) aktivitesini 

belgeler nitelikte çok sayıda yapısal gözlem yapılmıştır.  

TFZ üzerindeki yapısal gözlemler, öncel çalışmaların aksine bu zonun, ortalama K25°- 

60°B doğrultulu, 65°-85° GB’ya eğimli, çok küçük oranda sağ yanal doğrultu atım bileşenine 

sahip (sapma açısı; 75°-85°) yüksek açılı normal faylardan oluşan bir fay zonu olduğunu 

ortaya koymuştur. Ayrıca öncel çalışmalardan farklı olarak, TFZ’nun Kemerhisar’dan daha 

güneydoğuya devam etmediği anlaşılmıştır.  

Diğer taraftan, TFZ’na dik doğrultuda belirlenmiş olan 10 profil üzerinde, ortalama 250 

metre aralıklarla, toplam 114 noktada Düşey Elektrik Sondaj (DES) çalışması yürütülmüştür. 

DES’ ların her biri ortalama 2000 metre derinliğindedir. DES’ lardan elde edilen yer elektrik 

yapı kesitlerinde, Üst Kretase-Paleosen yaşlı granit temel baz alınmış ve buna göre 

TFZ’ndaki toplam normal eğim atım miktarı 1000 ile 1400 metre arasında önerilmiştir.   

TFZ üzerinde, aktif tektonik özellikleri belirlemeye yönelik paleosismolojik çalışmalar 

devam ettirilmektedir. 
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Tuzgölü Fay Zonu (TFZ) Orta Anadolu’nun en önemli aktif tektonik yapılarından birisi 

kabul edilmesine karşın, bu zonun paleosismolojik özelliklerini ortaya koymaya yönelik 

herhangi bir çalışma yürütülmemiştir.  

TFZ, Tuzgölü’nün kuzeyi ile Kemerhisar (Niğde) arasında K 25°- 60°B doğrultusunda 

uzanan yaklaşık 200 km uzunluğunda, 2 ile 25 km genişliğinde bir fay zonudur. TFZ 

üzerindeki yapısal gözlemler, bu zonun ortalama K 25°- 60°B doğrultulu, 65°-85° GB’ya 

eğimli, çok küçük oranda sağ yanal doğrultu atım bileşenine sahip (sapma açısı; 75°-85°) 

yüksek açılı normal faylardan oluşan bir fay zonu olduğunu ortaya koymuştur. Bu zon, 

birbirine koşut veya yarı koşut geometrik fay segmentlerinden oluşmaktadır. Fay 

segmentlerinin uzunlukları 4 ile 28 km uzunluğunda değişmektedir.  

Jeolojik fay uzunluğu ve deforme ettiği Kuvaterner çökel ve volkanik kayaçlar 

nedeniyle en önemli segmentlerden birisi olarak değerlendirilen Akhisar – Kılıç segmenti, 

Aksaray GD’sundaki Akhisar köyü ile Hasandağ doğusundaki Kılıç sırtı arasında  K 25° – 

30° B  doğrultusunda uzanır. Akhisar  - Kılıç segmenti 70°- 80° GB’ya eğimli olup, segmentin 

çok düşük oranda sağ yanal bileşeni mevcuttur (fay düzlemi üzerinde ölçülen sapma açısı 

değeri 78° dir). Segmentin uzunluğu 25 km dir. 

Akhisar – Kılıç segmenti, KB’ da Akhisar köyü civarında Alt Pliyosen yaşlı Kızılkaya 

ignimbritlerini keser. Akhisar ile Yuva köyü KB’sı arasında Oligosen yaşlı İncik 

formasyonunun karasal kırıntılıları ile Kuvaterner alüvyon yelpaze çökellerinin sınırını 

oluşturan segment, Yuva köyü KB’sından itibaren sırasıyla Kuvaterner yaşlı Hasandağ 

volkanitlerinin birinci evre döküntü ve akma tüfleri ile birinci evre kül ve blok akmalarını 

keser. Yuva köyü ile Helvadere köyü arasında KB-GD uzanımlı elipsoidal geometrili çöküntü 

alanını KD’dan sınırlandıran fay bu alanda yer yer Kuvaterener - Holosen (?) çökellerini de 

kesmektedir. Helvadere GD’sundan itibaren Kılıç sırtına kadar olan bölümde Hasandağ 

volkanizmasının farklı evre ve türde çeşitli ürünlerini kesen segment Kılıç sırtı GD ucunda 

son bulmaktadır. Akhisar – Kılıç segmenti, Akhisar ile Yuva köyü arasında birbirine paralel 

dizilmiş alüvyon yelpazeleri ve çizgisel fay sarplıkları ile karakteristiktir. Yuva köyü 

doğusundan itibaren GD’ ya doğru çok sayıda jeolojik mostrası bulunan fay üzerinde, Yuva 

ile Helvadere köyleri arasında çok sayıda soğuk ve acı su kaynakları dizilmiştir. Helvadere 

ile Kılıç sırtı arasında ise normal fay sarplığı morfolojisi belirgindir. 
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Bu çalışmada, Akhisar – Kılıç segmenti üzerinde Yuva ile Helvadere köyleri arasında 

kalan bölümdeki Elmacık köyünün Bağlarkayası mevkiinde bir paleosismolojik hendek çalışması 

yürütülmüştür. Hendek yer seçiminde, hendek alanının 1 km KB’sındaki ve 1,5 km GD’sundaki 

fay mostralarından faydalanılmıştır. Buna ilave olarak hendek alanı olarak düşünülen 

Bağlarkayası bölgesinde Akhisar – Kılıç segmentine dik doğrultuda bir profil belirlenmiş ve bu 

profil boyunca 250 metre aralıklarla Düşey Elektrik Sondaj (DES) çalışması yürütülmüştür. 

Jeolojik gözlemler, jeofiziksel veri ve morfotektonik bilgiler ışığında Bağlarkayası bölgesi hendek 

yeri olarak seçilmiştir. Hendek alanının 1/500 metre ölçekli detaylı topografik haritası 

oluşturulmuş ve daha sonra kazılan hendek bu harita üzerine iz düşürülmüştür.  

Bağlarkayası hendeği, faya yaklaşık dik doğrultuda, 94 metre uzunluğunda, 5 metre 

genişliğinde ve ortalama 5 metre derinliğinde (en derin yeri 8,5 metre) kazılmıştır. Hendek iki 

bölümden oluşmaktadır. 40 metre uzunluğunda ve ortalama 3 metre derinliğindeki KD bölüm tek 

yarmalı hendek (single slot trench) olarak kazılmıştır. 40 ile 94. Metreler arasında ise hem 

yanalda hem de düşeyde basamaklandırma yapılarak çok basamaklı hendek (multi-bench 

trench) tekniği uygulanmıştır. 1 metrekare aralıklara gridleme yapılmıştır. Hendeğin tamamı el ile 

yapılan hendek loglama yöntemi (manual trench logging method) kullanılarak loglanmıştır. 

Hendeğin fay içeren önemli bölümleri için fotomozayikler hazırlanmıştır. Bu çalışmada 

fotoğraflama tekniği açısından paleosismolojik çalışmalarda bir ilk uygulanmıştır. Hendek 

alanının tamamında seçilen 15 sahnede üç boyutlu sanal fotoğraflama tekniği uygulanarak 

fotoğraflama yapılmış ve bu sahneler daha sonra uygun bilgisayar programları kullanılarak 

birleştirilmiştir. Bu sayede hendeğin tamamında sanal tur olanağı sağlanmıştır.  

Bağlarkayası hendeğinde dokuz farklı mikrostratigrafik ünite tanımlanmıştır. Bu 

birimlerden göreli olarak daha yaşlı olan ilk iki seviye Kuvaterner yaşlı Hasandağ volkanitlerinin 

döküntü ve akma tüfleri olarak yorumlanmıştır. Bu birimlerin üzerinde yer alan birimlerden bir 

kısmı püskürme ve havadan çökelim ile alakalı plinian aktivite ürünü volkan külleri, bir kısmı ise 

kısmen fluviyal süreçleri de ifade eden karasal çökellerdir. Hendek alanında bir ana fay, onun 

yükselen bloğunda gelişmiş sintetik faylanma bölgesi ve ana fayın tavan bloğunda gelişmiş 

antitetik faylanma bölgesi görülmektedir. Fay kolüvyal kama geometrisi ve fay kollarının yukarıya 

doğru aniden sonlanması ölçütleri göz önüne alınarak yapılan değerlendirmede Bağlarkayası 

hendeğinde en az 4 olayın meydana geldiği düşünülmektedir. Hendek içerisindeki 

mikrostratigrafik ünitelerde karbonca zengin malzeme kısıtlıdır. Buna çözüm olarak hendek yakın 

alanlarında ilave kazılar yapılmıştır. Bağlarkayası hendeğinin yaklaşık 100 metre GB’sında 

yapılan bir ilave hendek kazısında,  Bağlarkayası hendeğinde de net olarak tanımlanabilen 

volkan küllerinden oluşan bir kılavuz seviyenin hem altında hem de içinde niteliği henüz 

tanımlanmamış olan bazı kemiklere rastlanmıştır. Bu bulgular yaşlandırma açısından umut 

vermektedir.  

Bağlarkayası hendeğinden derlenecek numuneler 14C (radyokarbon) ve diğer bazı  

yaşlandırma teknikleri (örneğin termoluminesans) uygulanarak tarihlendirilecek ve bu yolla 

TFZ’nun paleosismik geçmişine ışık tutulmaya çalışılacaktır. 
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Bu çalışmada Denizli bölgesinden toplanan traverten örneklerinde izotopik ve 

paleomanyetik çalışmalar yapılarak travertenlerdeki olası çevresel değişikliklerin kayıtlarını 

belirlemek amaçlanmıştır. Örnekleme öncelikle Denizli civarında bulunan 7 taş ocağında tabakalı 

travertenlerde kısa aralıklarda yürütülmüştür. Paleomanyetik çalışmanın amacı, traverten 

istiflerindeki manyetik duyarlılık ve paleoalan yönündeki değişiklikleri saptamaktır. Stratigrafik 

kontrollü örnekleme ile iklim kontrollü atmosferik giriş olup olmadığını ve ayrıca kayıtlı eski 

manyetik alanın seküler değişimi belirlenebilmektedir.  

Çoğu örnekleme istasyonları normal polarite içermektedir. Bu durum travertenlerin 

Brunhes evresi sırasında geliştiğini gösterirken ters polariteye sahip bir istasyon ise Matuyama 

evresinde oluşmuştur. İki sitedeki travertenler yerleşiminden bu güne kadar çökme ve kaymalara 

maruz kaldığından anormal yönler göstermektedir. Paleomanyetik yön grupları bütün sitelerde 

çok dardır ve saçılmanın olmayışı seküler değişimin uzun zaman dilimleri boyunca ortalama bir 

değere sahip olduğunu göstermektedir. Gözenekli tabakalı travertenler içindeki manyetizma ise 

kökensel olarak belirgin bir biçimde diyajenitiktir ve yerleşim sonrası sızmanın etkisini işaret 

etmektedir. Manyetik duyarlılıklar çoğunlukla çok zayıf olmakla birlikte, her zaman pozitiftir ve 

küçük miktarlarda paramanyetik bileşenler içermektedir.  Kesik kesik artan kayıt düzeyleri 

atmosferik kökenli ferromanyetik toz girişini göstermektedir. Bu durum, tabakalı travertenlerdeki 

çevresel izlerin manyetik yönler değil, manyetik duyarlılıkla  ortaya konulacağını ifade etmektedir. 

Petrografik ve izotopik çalışmalar meteorik su giriş ve dolaşım izleri ile birlikte tabakalı 

travertenlerde diyajenezin temel etkilerini işaret eder. Kaynak sularının içinden geçtiği temel 

kayaçlarındaki değişken izotopik izler kaydedilmektedir. Böylece izotopik veriden bir çevresel 

etkinin izini ayırmak mümkün olmasına karşın traverten büyümesinin yağmurlu dönemlerde 

artması beklenmelidir.  

Petrografik incelemeler tabakalı travertenlerin diyajenez ile iyice altere olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu durum şaşırtıcı değildir, çünkü yüzeyde akan jeotermal suların altında yeralan 

tufa benzeri çökeller bunların içinden aşağı doğru sızan sulara karşı hassas ve oldukça 

gözeneklidirler. Bunun bir sonucu olarak, izotopik sistemler uzun zaman aralıklarında 

homojenizedirler ve kısa dönem çevresel izleri kayıt altına alamazlar. 
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Doğu Anadolu’da Erzurum-Erzincan arasında, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın 

kuzeyinde kalan bölgedeki güncel tektonik deformasyonlar KD-GB uzanımındaki sol yönlü, 

KB-GD uzanımında ise sağ yönlü doğrultu atımlı faylar tarafından karşılanır. Sol yönlü 

doğrultu atımlı Erzurum fay zonu ve Aşkale fayları ile  sağ yönlü doğrultu atımlı Kandilli ve 

Tercan fayları adı geçen bölgedeki başlıca aktif faylardır. Bu çalışmada varlığı ortaya konan 

Tercan fayı, Erzincan’ın kuzeydoğusunda yer alır. KAF’na ortalama 35 km uzaklıkta ve 

paralel uzanır. Tercan-Otlukbeli arasında toplam 35 km uzulukta olan Tercan Fayı K70ºB 

genel doğrultuludur. Genelde Pliyosen ve öncesi kaya topluluklarını keser. Fay yakın 

çevresinde Pleyistosen yaşlı taraça ve alüvyon yelpazelerinde deformasyonlar gelişmiştir. 

Orta bölümüne rastlayan Çadırkaya yöresinde yaklaşık 5 km.lik bölümü Karasu Nehri’nin 

taraçaları ve bunları üzerleyen güncel alüvyonda izlenir. Kuvaterner öncesi kaya 

topluluklarında fay morfolojide oluşturduğu çizgisellikle tanınır. Çadırkaya yöresinde güncel 

alüvyonların oluşturduğu ova tabanında ise taze fay sarplıkları ile belirgindir. Ova tabanında 

fay sarplıklarının yüksekliği 1 m.ye ulaşır ve fayın kuzey bloğu morfolojik olarak yukarıdadır. 

Fay boyunca farklı yaş ve türdeki kaya birimleri karşı karşıya gelmiştir. Karasu nehri 

vadisinin Kızılmağara mahallesi bölümünde inşaa edilmekte olan bir hidroelektrik santrali 

yarmasında fay zonunun Geç Kuvaterner-Holosen yaşlı yelpaze çökellerini kestiği 

belirgindir. Fay tarafından kesilen Karasu Nehri vadisinde izlenen 1 km.lik sağ yönlü 

dirseklenme fayın atımı ile ilişkili olduğuna yorumlanabilir. Kesin olmayan bu veri dışında 

kayma hızına yorumlanabilecek yüzey verisi toplanamamıştır. Ancak, fay boyunca izlenen 

tektono-jeomorfoloji dikkate alındığında 1-2 mm/yıllık kayma hızı önerilebilmektedir. 

Jeolojik ve jeomorfolojik bulgular Tercan Fayı’nın Holosen’de yüzey yırtılması gelişen 

depremlere kaynaklık ettiğini açıklar. Bölgede, 27 Aralık 1939’da meydana gelen M:7.9 

büyüklüğündeki Erzincan depreminden yaklaşık bir ay öncesine rastlayan 21.11.1939 

tarihinde, Tercan-Çayırlı yöresinde hasara yol açan orta büyüklükte bir deprem (Ms:5.9) 

meydana gelmiş ve 34 kişinin ölümü ile sonuçlanmıştır. Depremin etki alanında Tercan fayı 

dışında herhangi bir aktif fayın varlığının saptanamamış olması nedeniyle 21.11.1939 

depreminin bu faydan kaynaklanmış olduğu yorumlanabilmektedir. 
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Gölpazarı Havzası Türkiye’nin KB’sında ideal özelliklerine rağmen literatürde iyi 

tanıtılmamış romboidal şekilli bir çek-ayır havzadır. 500 m kotunda bulunan havza DKD-BGB 

yönünde 12 km uzunluğa sahipken en geniş yeri 4,5 km’dir. Gölpazarı Havzasını üzerinde 

bulunduran blok kuzeyden DKD-BGB doğrultulu Kuzey Anadolu Fay’nın güney kolu ve 

güneyden de BKB-DGD yönlü Eskişehir Fay Zonu tarafından sınırlanmaktadır. Havza, sağ 

yanal karakterli bu iki fay zonu arasında kalan bloğun saat yönündeki rotasyonuna bağlı 

olarak gelişen deformasyon yapılarının mekanizmalarına bir yanıt olarak Kuvaterner’de 

açılmıştır. Sağ yanal doğrultu atımlı bir fay olan Gölpazarı-Taraklı Fayı’na bağlı olarak 

meydana gelen Gölpazarı çek-ayır havzası, kuzey ve güneyinden havza tabanından 700m 

yüksekliğe ulaşan Aktaş ve Dokuz platolarınca çevrelenmektedir. Bu yükseltilerin önlerinde 

yer alan dağ önü faylarından KD ve GB kenarlarındakiler daha çok normal, KB ve GD 

tarafındakilerin ise doğrultu atım karakterlerini yansıtmaktadırlar. Bu fayların etkinlikleri 

sonucu inceleme alanının tabanı batıya eğim kazanmıştır. Ayrıca 1963 yılına kadar havzanın 

bu kesiminde sığ bir göl de mevcuttur. Kuvaterner’in ilk yarılarında kapalı bir çöküntü 

durumunda olan havzanın güneyinde daha sonra Akçay tarafından aşındırma meydana 

gelmiş, bir boğaz açılmış ve buna bağlı olarak havza dış drenaja açık hale gelmiştir. 

Gölpazarı Havzası’nda DSİ tarafından yapılan sondajlar, mevcut alüvyon kalınlığının 300 

m’den fazla olduğunu göstermektedir. Bu çalışma kapsamında havzanın morfolojik ve 

morfometrik özellikleri incelenmiş, ve çöküntünün gelişimini kontrol eden süreçler üzerinde 

bulunduğu bloğun mekanik özellikleriyle ilişkilendirilerek anlaşılmaya çalışılmıştır. Havza 

tabanının kalın bir Kuvaterner istifiyle doldurulmuş olması, kenarlarında bulunan fay 

sarplıklarının tazeliklerini koruması, kapalı nitelikteki drenaj şebekesinin yakın bir jeolojik 

geçmişte dışarı açılması, bölgenin kuzey ve güneyinden Türkiye aktif tektoniği açısından 

büyük öneme sahip fay zonlarınca sınırlandırılması ve birinci derece deprem bölgesi içinde 

yer alması Gölpazarı Havzası’nın oluşum ve gelişim süreçleriyle tanınması gerekliliğini 

ortaya koymaktadır. 
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Orta Anadolu’nun büyük kentlerinden olan Konya ve yakın çevresi 1996 tarihli ve 

güncel uygulamalara esas olan “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nda 4. derece deprem 

bölgesi olarak gösterilmektedir. Buna karşın, söz konusu bölge 10 ve 11 Eylül 2009 

tarihlerinde meydana gelen ML: 4.5 ve ML: 4.7 büyüklüğündeki iki deprem ve bunları izleyen 

artçı depremlerle dikkati çekmiştir. Söz konusu bu iki deprem olasılıkla Konya Fayı’ndan 

kaynaklanmıştır. Konya Fayı, aynı adlı havzayı batıdan sınırlayan bir normal faydır. Konya 

havzası batısında fay genel jeomorfolojide havza tabanı ile Sille yöresindeki dağlık yükselim 

arasında belirgin bir topografik uyumsuzlukla karakteristiktir. Taşlıca-Kozağaç arasında fayın 

bu çalışmada net olarak haritalanabilen bölümü toplam 17 km uzunluktadır. Önceki 

çalışmalarda 50 ile 80 km arasında değişen uzunluklara eriştiği belirtilmesine karşın, Hatip 

yöresinde fayın güneye doğru devamlılığı hakkında veri toplanamamıştır. Fay, K20°-25°D 

genel doğrultuludur. Tavan bloğu doğuda yer alan eğim atımlı bir normal faydır. Genelde, 

Geç Miyosen-Pliyosen yaşlı volkano-sedimanterler ile Konya havzasının Kuvaterner 

çökelleri arasında dokanak oluşturur. Havza kenarında topografik olarak en üst taraçalara 

karşılık gelen Pleyistosen alüvyon yelpazelerini keser ve bunlarla Holosen yelpazeleri 

arasında yer alır. Güncel jeomorfolojide Pleyistosen taraçaları yüzeyinde yüksekliği 20-30 

metreye yaklaşan fay sarplıkları ile tanınır. Sille-Meram çayı arasında izlenen birkaç metre 

yüksekliğindeki sarplıklar fayın Holosen aktivitesini belgelemektedir. Sille yöresinde 

Pleyistosen alüvyon yelpazelerini kestiği bölümlerinde fay düzlemi 70°-85°GD eğimlidir. 

Konya Fayı’nın tavan bloğunda, Çimento Fabrikası yakın kuzeyinde, K50°-60°D doğrultulu 

ve toplam 9 km uzunlukta ikinci bir Kuvaterner fayı daha yer alır. Hava fotoğraflarında 

çizgisel uzanımı ile belirgin olan bu fay Çimento Fabrikası yarmalarında altta Miyosen yaşlı 

kireçtaşları, üstte ise Pleyistosen yaşlı alüvyon yelpazesi çökellerini keser. Eğim atımlı 

normal bileşeni olan sağ yönlü doğrultu atımlı ve olasılıkla Konya Fayı’nın tavan bloğunda 

gelişmiş bir çapraz (cross) faydır. 

2009 yılında meydana gelen orta büyüklükteki iki depremin dışmerkezi Konya Fayı’na 

rastlar. Bu iki ana şoku izleyen artçı depremler de fay boyunca kümelenmiştir. Dışmerkez 

dağılımlarına göre bu depremlerin Konya Fayı’ndan kaynaklanmış olduğu 

yorumlanabilmektedir. 
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Kuvaterner ve Holosen fay sarplıkları Konya Fayı’nın yüzey faylanması üreten bir 

sismojenik zon olduğuna işaret eder. Ancak, veri olmaması nedeniyle fayın deprem tarihçesi 

ve paleosismolojik davranışları bilinmemektedir. Bununla birlikte, görgül (ampirik) 

yaklaşımla, toplam uzunluğu dikkate alındığında Konya Fayı’nın Mw: 6,5 büyüklüğünde 

deprem üretme potansiyeli olan bir kaynak zon olduğu, dolayısıyla Konya kent 

yerleşmesindeki deprem tehlikesinin Türkiye deprem bölgeleri haritasında belirtilenden daha 

yüksek olduğu söylenebilmektedir. 
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Kaynak parametrelerinin doğru kestirimi, depremlerin oluşumu sırasında faylar 

üzerinde gerçekleşen fiziksel süreçlerin anlaşılması açısından önemlidir. Yapılan çalışma, 

19 Aralık 2006 tarihinde Kuzey Anadolu Fayının güney kolunda (GKAF) meydana gelen orta 

büyüklükteki (M 4.8) bir depremin odak mekanizma çözümünü ele almaktadır. Bu çalışmada, 

ISOLA yazılım paketi kullanılmaktadır. Bu yazılım paketi, MATLAB tabanlı bir ara yüzeyden 

oluşur, tek ve çoklu kaynaklar için ters çözüm işlemini gerçekleştirir. Ters çözüm işlemi, lokal 

ve bölgesel uzaklıkta kayıt edilen depremlerin uzun periyotlardaki dalga formlarının 

modellenmesine dayanır. ISOLA yazılım paketi ile ters çözüm işlemi aşağıdaki adımlarla 

gerçekleştirilir (1) deprem kaynak parametrelerinin belirlenmesinde kullanılacak geniş bantlı 

istasyonların seçilmesi, (2) gözlemsel verilerin ters çözüm için hazırlanması, (3) bir boyutlu 

kabuk modelinin seçimi, (4) bu kabuk modeli için, Green fonksiyonlarının hesaplanması, (5) 

kaynak modelinin belirlenmesi, (6) son olarak ters çözüm işleminin gerçekleştirilmesi. Bu 

çalışmada ele alınan deprem 8 adet geniş bantlı istasyon tarafından kayıt edilmiş olup, bu 

istasyonlardan 6’ sı ters çözüm işlemi için kullanılmıştır. Modelleme sonucunda gözlemsel ve 

sentetik sismogramlar arasındaki uyumun kabul edilebilir olduğu, bu uyumun 0.6 varyans 

azalımı ve bu çözüm için elde edilen Double Couple (DC) değerinin ise %95.7 ile temsil 

edildiği görülmektedir. Ters çözüm işlemi ile baskın kaynağın episantır’dan yaklaşık 9 km 

derinde ve 3. kaynak pozisyonunda olduğu belirlenmiştir. Elde edilen odak mekanizma 

çözümü, ters faylanma bileşeni içeren doğrultu atımlı bir fayla ilişkilendirilmektedir.  Bu 

depreme ilişkin faylanma parametreleri Φ=249⁰, δ=73⁰, λ=147⁰’ dir. 
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Doğu Akdeniz’de Kıbrıs ve Helen (Ege) yaylarının birleşim alanları ve bunun 

kuzeyinde kalan Güney Batı Türkiye, Anadolu’nun karmaşık tektoniğini içerisinde önemli bir 

yer tutmaktadır. Pliyo-Kuvaterner yaşlı Eşen Çay havzası, Güney Batı Türkiye’de yer 

almakta olup, Helen ve Kıbrıs yayları arasındaki tektonik ilişkinin anlaşılmasında önemli 

kanıtlar taşımaktadır. Bu havzada yer alan ve Pliyosen’den Kuvaterner’e kadar değişik 

litolojilere sahip çökeller içerisindeki faylar, normal ve doğrultu atımlı gerilme rejimleriyle 

temsil edilmektedir. Bu gerilme rejimleri, σ3’ün yatay düzlemde ve dış yayda olduğu KB-GD 

ve KD-GB doğrultularında uzanmaktadır. Bu etkin gerilme yönleri, KKD-GGB doğrultulu olan 

Eşen Çay havzasının oluşumu ve gelişiminden sorumludurlar. Bu bölgede meydana gelen 

sığ odaklı depremlerin odak mekanizması çözümleri ise, T ekseninin yatayda ve dış yayda 

olduğu KB-GD ve KD-GB doğrultularında (σ3’ün) açılma eksenleri ile temsil edilmektedir. 

Odak mekanizması ters çözümleri, normal faylanma ve normal bileşene sahip doğrultu atımlı 

bir gerilme rejiminin (transtansiyonel) KB-GD ve KD-GB doğrultularında olduğunu 

göstermektedir. Eşen Çay havzası, elde edilen fay kinematik ve deprem verilerine göre, 

Pliyosen’den günümüze kadar KB-GD ve KD-GB doğrultulu, normal ve doğrultulu atımlı 

tektonik rejimlerin etkisinde kalmıştır. Pliyosen’den beri egemen olan bu son tektonik rejim, 

GB Anadolu’da ve Akdeniz’de, Kıbrıs ve Helen yayları boyunca birbirlerini üzerleyen ve 

karmaşık bir geometri sunarak gelişimini sürdüren Anadolu ve Afrika levhaları arasındaki 

yitim zonunun ve Anadolu bloğunun batı-güney batıya olan hareketinin, bir sonucu olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 
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Tarihsel Depremlerin KRDAE de Sayısal-Elektronik Arşivlenmesi 
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde 

kaydedilmiş tarihsel depremlere ait sismogramlar ve ilgili tüm diğer materyaller yeniden 

elden geçirilmekte ve sayısallaştırılmaktadır. Avrupa ülkelerinin 2005 yılından bu yana 

ortaklaşa yürüttükleri Eurosismos Projesine KRDAE 2006 yılında dahil olmuştur ve halen bu 

proje dahilinde ülkemizde (Kandilli Rasathanesi ISK istasyonunda) kaydedilmiş diğer Avrupa 

ülkelerine ait büyüklüğü 4.5 ve üzeri deprem kayıtlari arşivlerimizden  taranarak kendilerine 

sayısallaştırılmak üzere sağlanmaktadır. Proje dahilindeki Avrupa ülkeleri de, ülkemizde 

meydana gelmiş depremlerin kayıtlarını kendi arşivlerinden tarayarak KRDAE'nin sayısal 

arşivinin oluşturulmasına katkı sağlamaktadırlar. 

Ülkemiz depremselliği ve deprem riski açısından büyük önem taşımakta olan bu 

tarihsel depremlere ait sismik kayıtlar, bültenler ve diğer metaryeller kötü koşullar altında 

çürümeye terk edilmişti. Bu miras deprem verilerinin iyileştirilmesi ve korunması 20. yüzyılda 

meydana gelmiş olan büyük depremlerin tektonik açıdan anlaşılmasını sağlayarak, 

Türkiye'nin deprem potansiyeli ve sismik tehlikesinin değerlendirilmesi açısından oldukça 

gereklidir.  

Bu çalışma kapsamında, Kandilli Rasathanesi'nde bulunan Mainka, Wiechert  ve 

Gallitzin aletleriyle kaydedilmiş , 1933-1992 yılları arasında magnitüdü 5 den büyük  tarihsel  

Türk depremlerine ait  olan kayıtlar ve bu kayıtlara ait her türlü metaryalin sayısallaştırılması 

yapilmaktadir. Bu güne kadar 479 tarihsel kayıt derlenmiş olup, bunların 374'ü taranmıştır. 

Taranmış olan deprem kayıtları ve metaryeller  Eurosismos projesi laboratuari sayesinde 

çok yüksek çözünürlükte(1016 dpi) raster görüntüler içeren dijital arşivler haline getirilmiştir. 

Bu güne kadar toplanmış olan 479 sismogramın; 270 tanesi Türkiye'de  ve diğerleri komşu 

ülkelerde meydana gelmiş depremlerdir. Bunun yanısıra Türkiye IST istasyonlarında  

kaydedilmiş olan WWSSN kayıtlarından 105 tane büyük deprem kaydı  ITU arşivlerinden 

seçilmiş ve sıralanmış, temizlenmiş ve sayısallaştırılmıştır. Bu çalışma ile KRDAE'de 

araştırmacıların kolayca ulaşabileceği tarihsel kayıtların dijital arşivinin oluşturulması 

hedeflenmektedir. 
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Bu çalışmada, Manisa Fay Zonu önünde gelişen Geç Pleyistosen-Erken Holosen yaşlı 

Emlakdere Formasyonunun stratigrafik, sedimantolojik ve yapısal özellikleri incelenmiştir. 

Kolüvyal çökellerden oluşan birim, kötü boylanmalı kaba çakıllı ve bloklar ile eskitoprak 

seviyelerinin ardalanmasından oluşmaktadır. Birim üstte Geç Holosen yaşlı kolüvyal-alüvyal 

yelpaze çökelleri tarafından uyumsuz olarak örtülür; altta ise Neojen temel kayaları üzerinde 

uyumsuz olarak bulunur. Manisa Fay Zonu’nun batı tarafında, Emlakdere Formasyonu 

içerisinde alttan üste doğru, iki farklı hat boyunca ölçülü stratigrafik kesit çalışması 

yapılmıştır. Ana sedimanter fasiyeslerin karakteristikleri ve yorumlanmaları alınan iki ölçülü 

stratigrafik kesit loguna yansıtılmıştır. Gözlenen sedimanter fasiyesler; kaya düşmesi, 

döküntü akması ve eskitoprak düzeyleri şeklinde ayırt edilmiştir. Birim içerisindeki organik 

madde bakımından zengin eskitoprak seviyelerinden, bu seviyeleri radyokarbon yöntemi ile 

yaşlandırmak amacı ile örnekler toplanmıştır. Bu örneklerden elde edilen radyokarbon yaş 

verilerine göre Emlakdere Formasyonun yaşı Geç Pleytistosen-Erken Holosen olarak 

belirlenmiştir. 

Manisa Fay Zonu batı bölümündeki Manastır Fay segmenti tavan bloğu üzerinde 

bulunan Emlakdere Formasyonuna ait kolüvyal çökeller içerisinde çok sayıda ve yaklaşık 

aynı uzanımda (K600B) ikincil faylar gözlenmiştir. Bu faylar 3 km kadar uzunluğa, her biri 

yaklaşık 3 metreye kadar röliyefe sahiptirler ve toplamda 1 km genişliğe varan bir alanda 

bulunurlar. Bu fayların tamamı Üst Pleyistosen-Alt Holosen yaşlı Emlakdere Formasyonunu 

keser ve deforme ederler. Formasyonu deforme eden faylardan en kuzeydekinin önünde 

Manisa havzasına ait alüvyonal çökeller yer alır. En kuzeydeki fay ile en güneydeki Manastır 

fayı arasında yüzlek veren Emlakdere Formasyonu, güneybatıya doğru 60°’ye varan eğimler 

sunar. Bu durum Manastır fayının listrik nitelikli bir fay olduğunu ve fayların havzaya doğru 

gençleştiğini göstermektedir. 
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Yeraltına nüfuz eden radar (YNER) modellemesi, sığ jeolojik özelliklerin (faylanma, 

tabakalanma, stratigrafik özellikler vb.) değerlendirilmesi ve yorumlanması açıcından çok 

önemlidir. Bu çalışmanın amacı, bazı sığ jeolojik yapıların YNER yöntemi kullanılarak yapay 

olarak modellenmesidir. Bu amaçla, paleosismoloji ve sedimentoloji problemlerine uygun 

yaklaşımlar kullanılarak yeraltında farklı elektriksel özelliklere sahip ortamların yapay 

benzetim modelleri hazırlanmıştır. Modelleme çalışmaları sırasında farklı yeraltı koşulları için 

değişik birçok model üretilmiştir (Twiss, 1992). Bu çalışma, YNER modelleme çalışmalarında 

en yaygın kullanılan ışın-izleme (ray-tracing) ve zaman ortamında sonlu farklar (FDTD) 

algoritmaları kullanılarak gerçekleştirilmiş (Goodman, 1994; Irving, 2006). Uygulanan 

tekniklerden elde edilen sentetik radargramlar karşılaştırılarak yukarıda belirtilen jeolojik 

ortamlar için iki algoritma karşılaştırılmış ve birbirlerine göre üstünlükleri irdelenmiştir. Yapay 

model çalışmaları ile elde edilen sonuçların arazi koşullarında irdelenebilmesi için, İzmir 

yakınlarında belirtilen özellikteki bir alandan toplanan YNER verileri değerlendirilmiş ve 

yapay modelleme yardımıyla daha ayrıntılı yorumlanabilmiştir. Sonuç olarak, yapay 

modelleme çalışması ve araziden elde edilen değerlendirilmiş ve yorumlanmış YNER verileri 

sonuçlarının birlikte kullanılmasıyla, yorumlamanın daha da güçlendiği ve yapılan tümleşik 

yorumlamalar yardımıyla jeolojik özelliklerin daha iyi saptanabildiği ortaya çıkmıştır. 
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İstanbul Tuzla’da 7 Temmuz 2000 tarihinde meydana gelen ML=4.8 büyüklüğündeki 

deprem sonrası, “Gebze-Kartal Sismik Zonu Deprem Riski ve Sismik Tehlike 

Değerlendirme” projesi kapsamında TÜBİTAK MAM YDBE tarafından, Aralık 2003-Nisan 

2004 tarihleri arasında geçici sismik gözlem ağı oluşturulmuştur. Bu sismik ağdan toplanan 

veriler gözönünde bulundurularak, TÜBİTAK MAM YDBE’nin yürütücülüğünü yaptığı 

TÜRDEP projesi kapsamında Marmara Bölgesi'nde işletilen 32 adet geniş-bant sismoloji 

istasyonuna ek olarak, “İstanbul Kara Alanındaki Olası Diri Fayları Araştırılması ve Öncelikli 

Heyelanlı Alanlarda Çok Disiplinli Araştırmalar Yapmak Suretiyle Heyelan Tespit ve İzleme 

Yöntemlerinin Geliştirilmesi” Projesi kapsamında Tuzla-Kartal arasında Temmuz 2009’da 

kurulan 7 adet sismoloji istasyonundan sürekli veri toplanmaktadır.  

Elde edilen bu sismoloji verilerinden, Tuzla kara alanında 2008 - 2010 yılları arasında 

en büyüğü ML=3.3 olan bir deprem etkinliği kaydedilmiştir. Kümeleşme gösteren bu 

depremlerin derinliği 5.5 – 6.5 km arasında değişmektedir. Kaydedilen 30’dan fazla 

depremin P-dalgası ilk hareket yönlerine göre birleşik fay düzlemi çözümü elde edilmiştir. 

Elde edilen bu fay düzlemi çözümünden, depremlerin normal atım bileşeni yüksek oblik 

faylanma ile ilişkili olduğu gözlenmiştir (1. düğüm düzlemi: 179°/65°/-42°; 2. düğüm düzlemi: 

290°/53°/-148°). Elde edilen sonuçlar, 7 Temmuz 2000 depremi ve 2003-2004 deprem 

aktivitesinden elde edilen fay düzlemi çözümleri ile uyumludur. İstanbul Kara alanındaki bu 

depremsellik güncel olarak yakından takip edilmektedir. 
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Karlıova Üçlü Eklemi (KÜE)’ni oluşturan ana unsurlardan Doğu Anadolu Fay Zonu 

(DAFZ)’nun Göynük segmenti, Varto Fay Zonu (VFZ) ve KÜE civarında oluşmuş ikincil faylar 

uzaktan algılama ve arazi çalışmalarıyla geometrik ve kinematik ilişkiler açısından 

incelenmiştir.  DAFZ’nun en kuzey kesimini oluşturan Göynük segmenti, K55-70D konumlu 

ve 23 km uzunluktadır. Göynük segmenti üzerindeki morfotektonik çalışmalar segment 

üzerinde sıkışmalı yapıların hakim olduğunu ortaya çıkarmıştır. VFZ üzerinde 

gerçekleştirilen çalışmalar, zonun 30 km uzunluğunda ve yaklaşık 10 km genişliğinde üç 

segmentten oluştuğunu ortaya koymuştur. Varto, Leylekdağ ve Çayçatı segmentleri olarak 

bilinen bu segmentlerden Varto segmenti sağ yanal doğrultu atımlı fay, Leylekdağ ve 

Çayçatı segmentleri ise bindirme bileşenli sağ yanal doğrultu atımlı faylardır. Bölgenin 

depremselliği ile ilgili olarak yapılan çalışmalar, 1966 Varto depremi sırasında Varto 

segmenti üzerinde yüzey kırığı gelişmediğine dair veriler sunmaktadır. Ana fay zonlarının 

yanısıra, KAFZ- DAFZ ve VFZ-DAFZ arasında gelişmiş ikincil fayların geometrik ve 

morfotektonik özellikleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular sonucunda KÜE civarında 

kabukta meydana gelmiş deformasyon özelliklerini ortaya koyan ve Kuvaterner’de meydana 

gelmiş faylanmanın geometrisini ve bu geometriyi oluşturan mekanik süreçleri açıklayan için 

bir model üretilmiştir. İleri sürülen model KAFZ ve DAFZ arasında oluşan fayları Prandtl 

Hücre Modeli ile açıklamaktadır. VFZ ve DAFZ arasında oluşan fayları ise, VFZ ile bu zonun 

60 km güneyinde olduğu düşünülen yaklaşık K80B konumlu, 30 km uzunluğunda sağ yanal 

doğrultu atımlı Murat Fayı (MF) denetiminde büyük bir makaslama zonu ile açıklamaktadır. 
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Doğu Toroslar sistemi içerisinde Yazıhan – Hekimhan havzasının GGD’da yer alan 

Yazıhan ve çevresinin genel tektonik özellikleri araştırılmıştır. İnceleme alanında Üst Jura -  

Kuvaterner yaş aralığında 14 adet jeolojik birim ayırtlanmıştır.  

İnceleme alanın temelini Üst Jura-Alt Kratese yaşlı Horasançal formasyonu 

oluşturmaktadır. Geç Kampaniyen sırası ve sonrasında olasılıkla kuzeyden güneye doğru 

bindermeler ile Hocalıkova ofiyoliti temelde yer alan Horasnaçal formasyonunu tektonik 

dokanakla üzerlemektedir. Geç Kampaniyen–Erken Maastrihtiyen’de tektonik aktivite ile 

denetlenen bir havzada transgresif olarak Hekimhan formasyonu havzanın kenar 

kesimlerinde (sıg denizel-sahil çizgisi çökelleri) çökelmiştir. Bu formasyonu havzanın 

güneyinde Paleosen yaşlı Medik formasyonu açısal uyumsuzlukla üzerlemektedir. Medik 

formasyonunun üzerine Orta–Üst Eosen yaşlı ve genelde lagün, kumsal, şelf ortamlarında 

çökelen Tohma formasyonu açısal uyumsuzlukla gelmektedir. Bu birimi volkanik aktivite ile 

kesen ve uyumsuz olarak örten ve başlıca andezit, taraki-andezitlerden oluşan Üst Eosen 

yaşlı Leylek volkanitleri gözlenmektedir. Volkanitlerin üzerine uyumsuz olarak gelen sığ 

denizel (şelf) ortamda başlıca kırıntılı kireçtaşlarından oluşan Akitaniyen yaşlı Çavuş 

formasyonu gelmektedir. Çavuş formasyonu üzerine de sığ denizel (açık şelf) kökenli kırıntılı 

kireçtaşı, marn ve resifal kireçtaşı istifi ile belirgin olan Burdigaliyen yaşlı Ansurçay 

formasyonu açısal uyumsuzlukla üzerlemektedir. Bu iki uyumsuzluk o dönemdeki tektonik 

aktivitenin devam ettiğini göstermektedir. Ansurçay formasyonunu Alt Miyosen yaşlı Akyar 

formasyonu açısal uyumsuzlukla üzerlemektedir. Akyar formasyonu üzerine de yine 

uyumsuz olarak başlıca bazaltlardan oluşan Orta–Üst Miyosen yaşlı Yamadağ volkanitleri 

gelmektedir. Yamadağ volkanitleri üzerinde Orta Miyosen yaşlı gölsel ortamda çökelmiş ve 

tektonik olarak aktif bölgeleri işaret eden yumuşak-sediman deformasyon yapılarını içeren 

Parçikan formasyonu yer almaktadır. Parçikan formasyonu üzerinde ise Pliyo-Kuvaterner 

yaşlı Yazıhan formasyonu yer almaktadır. Bölgedeki en genç birimler olan Kuvaterner yaşlı 

alüvyon yelpazeleri, taraça ve alüvyonlar diğer bütün birimler üzerinde açısal uyumsuzlukla 

yer almaktadır. 

* Bu çalışma, “Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi” tarafından 
“AMYOBAP/2010/0001”  nolu proje ile desteklenmektedir. 
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Son 15 yıl içersinde Batı Anadolu’da aktif tektonik çalışmalar artmış ve bir çok 

araştırmacı bölgenin aktif tektonik özelliklerini ortaya çıkarmak için değişik çalışmalar 

üretmiştir. Bunun yanında Dünyadaki aktif tektonik çalışmaların ortak bir dille 

nitelendirilebilmesi adına sayısal bazı paremetrelerin oluşturulmasına 1970’lerin başından 

beri devam edilmetkedir. Bu sayısal parametreler faylarda ölçülen kinematik veriler ile 

morfometrik indislerdir.  Bu çalışmada Aydın İli sınırlarındaki Dilek Yarımadası’nın kuzey 

kenarında haritalama çalışmaları yapılmış ve gözlenen fayların kinematik özellikleri 

incelenerek, fayların özellikle yükselen bloklarında kalan morfometrik parametreler 

hesaplanmıştır. 

Çalışma alanı Dilek Yarımadası’nın kuzeyinde kalan Kavaklı, Kalamaki, Aydınlık ve 

İçmeler Mevkiini kapsar. Alan içersinde gözlenen yapısal öğeler, Kuvaterner yaşlı alüvyon 

yelpazeleri ve kolüvyonal çökeller ile sınır oluşturmakta ve bazı alanlarda bu çökelleri 

kesmektedirler. İnceleme alanı sınırları içersinde yaklaşık D-B uzanımlı 3 fay kuzeyden 

güneye Kavaklıdere, Kaletepe ve Sazlık fayı olarak adlandırılmıştır. Fayların uzunlukları 3 ile 

10 km arasında değişmektedir. Fay düzlemlerinin eğim açıları 69° - 85° kuzeye doğrudur. 

Kayma çizikleri genelde batıya doğru ve 30° ile 70° arasında değişen rake açılarına sahiptir. 

Fayların genel kinematik özellikleri, sol yanal atım bileşeni bulunan eğim atım bileşeni 

yüksek, normal faylardan oluşur. Yapılan jeomorfolojik ve morfometrik çalışmalarda ise 

drenaj havza sınırları belirlenmiş ve ütü altı yapıları, alüvyonal yelpazeler, kolüvyonal 

çökeller gibi jeomorfolojik yapıların sınırları ve yüzey alan genişlikleri irdelenmiştir. Dağ 

cephesi sinüslük oranı (Smf) drenaj alanı asimetrisi (AF), transvers topoğrafik simetri faktörü 

(T) gibi morfometrik indisler ve derelerin hidrolik eğimleri hesaplanmıştır. Özellikle drenaj ağı 

yapısı ve hidrolojik değerlerden sayısal parametreler elde edilmiş bu veriler drenaj havzası 

evrimi ile ilişkilendirilmiştir. Dağ önü çizgiselliği ve drenaj havzası asimetrisi gibi değerler 

ölçülerek bölgenin tektonik gelişimi değerlendirilmiştir.  

Kinematik veriler ve paleostres analiz sonuçları, Dilek Yarımadası’nı kuzeyden 

sınırlayan fayların  yaklaşık KD- GB doğrultulu genişleme kuvvetleri etkisinde geliştiğini 

göstermektedir. Mofometrik sonuçlar ise yarımadanın söz konusu faylar kontrolünde 

asimetrik olarak yükseldiğini belgelemektedir. 

* Bu çalışma, Dokuz Eylül Universitesi Araştırma Projeleri  “BAP- 07 KB FEN 047”  nolu proje 
tarafından desteklenmektedir. 82.25’dir. Dolayısıyla, toplam yanal atım yüzdesi kayda değer şekilde 
düşüktür. 
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Allianoi, Bergama’nın 18 km kuzey doğusunda, Bergama-İvrindi karayolunun 

25.km’sinde bulunmaktadır. Allianoi, Bergama yerleşim merkezi ile sınırlanan tarıma uygun 

topraklara sahip olan Kınık ovasına hakim alanın kuzeybatı kolunda Ilıca-Çınarlı dereleri 

üzerinde yer alır. Bu bölge, şifalı suların doğal yolla yeryüzüne ulaştığı alan olduğundan tarih 

boyunca tercih edilen bir yerleşim merkezi karakteri taşımıştır. Allianoi ve yakın çevresi 

yakın zamanda Yortanlı Barajının suları altında kalacak olması nedeniyle yoğun arkeolojik 

araştırmalara konu olmuştur. 

İnceleme alanında gözlenebilen en yaşlı birim Soma formasyonudur. Bu birim 

üzerinde uyumlu olarak Yuntdağı volkanikleri olarak aglomera, andezitler ve tüfler yer alır. 

Allianoi yerleşkesinin ve barajın oturacağı ana gövdenin düzlüğünü ise Çınarlı-Ilıca dereleri 

(Yortanlı) alüvyon’u ve yamaç döküntüleri oluşturur.  

Bölgede bulunan birimlerin tarihsel yerleşim alanlarında bilinçli olarak kullanıldığı 

gözlenmiştir. Yerleşim alanında bulunan birçok tarihi yapının çekirdek elemanlarında (duvar 

içleri) Ilıca derenin alüvyonunda yer alan gnays, mermer, granodiyorit, rekristalize kireçtaşı, 

kireçtaşı ve bazalt blokları ile yakın çevrede yer alan aglomera, kireçtaşı ve andezit blokları 

kullanılmıştır. Allianoi’nin en parlak devrine karşılık geldiği bildirilen Romalılar devrinde ise 

bu çekirdek yapılar bölgede bol miktarda varolan tüf, aglomera, andezit ve kireçtaşı kesme 

taşlarıyla örtülmüştür ki bu yapılara estetik bir dış görünüm sağlamıştır. Romalılar 

döneminde yaygın olarak kullanılan granit ve mermer sütunların ise ithal edildikleri 

düşünülmektedir. Zira bu kayalar yakın çevrede bulunmamaktadırlar. 

İnceleme alanında özellikle Soma formasyonuna ait birimler yer yer 250 ye varan 

eğime sahiptirler. Birimlerin eğimli olmaları bölgenin kıvrımlandığını göstermektedir. 

Birimlerin eğim kazanmalarının bir başka nedeni bölgede bulunan kırık hatlarıdır. İnceleme 

alanında yaklaşık K-G ve D-B yönlü iki ana kırık sisteminin varlığı, bu kırık sistemlerine ait 

fay düzlemleri ve breşik doku, yoğun silisiye zonlar ve morfotektonik yapılar vasıtasıyla ile 

tanınır. 
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Bu kırık sistemlerinin Batı Anadolu’da varlığı bilinen Miyosen ve Pliyosen 

dönemlerinde oluşan kırık sistemleriyle ilişkili oldukları düşünülmektedir. Bu fay sisteminin 

aktif olduklarına dair bulgular bölgedeki depremsellik haritalarında gözlenebilir. Tarihsel 

kayıtlara baktığımızda ise Bergama ve civarını etkileyen, MS 253 yılında gerçekleşen VII 

şiddetindeki bir depremin varlığından söz edilmektedir (TİDK). Bununla birlikte MS 105 

yılında Çandarlı’da VII şiddetinde, 1895 yılında Bergama’da VII şiddetinde depremler olduğu 

da tarihsel kayıtlarda gözlenmektedir. Allainoi’de var olan kırık hatlarının deprem üretme 

potansiyelleri net olarak bilinmemekle birlikte, bu yerleşim alanının doğu duvarına yakın bir 

kısmını örten alüvyon içerisinde gözlenen ötelenmiş katmanlar böyle bir depremin belirteci 

olabilir. 

Allianoi yerleşim alanının kurulmasının doğal olarak en önemli nedeni, inceleme 

alanında yeralan sıcak su kaynağı olmalıdır. Bölgenin jeolojik ve yapısal özelliklerinin bir 

sonucu olarak fayların kesişim yerinde doğal yolla yüzeye ulaşan sıcak su kaynağı Romalılar 

ve sonraki dönemlerde rehabilitasyon merkezi olarak kullanılmıştır. Bununla beraber 

bölgenin aktif jeolojik ve morfolojik süreçlerden olumsuz yönde etkilenmesi de Allianoi’nin 

terk edilmesi sürecini hızlandırmış olmalıdır. 
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İzmir Körfezi ve Fayı Araştırmaları 

M. Şenöz, Ö. Özel, M. Korkmaz ve M. Er 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği 
mehmet.senoz@deu.edu.tr  

Bilindiği gibi İzmir Körfezi deprem riski çok yüksek olan bir bölgede yer 

almaktadır.İzmir Körfezi ve çevresindeki deprem riski taşıyan aktif tektonik hareketlerin tesbit 

edilmesi,İzmir Körfezi'ndeki sıcak su çıkışlarından aktif fay hatlarına kadar pek çok önemli 

bulguların elde edilmesini gerektirmekte, bunun içinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz 

Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde halen dünyadaki en modern deniz jeolojisi ve jeofiziği 

teknolojileri izlenmektedir.Kıta sahanlığı deniz araştırma gemisi K.Piri Reis ve buna bağlı 

sistemler ile çalışılmaktadır.GPS ile gemi seyri,Sonar ve Yanal Taramalı Sonar 

Sistemleri,Deniz Sismiği kayıt sistemleri,Deniz Manyetometre Ölçüm Sistemleri,Isı Akım 

Ölçümleri bunlara örnektir.Bu posterde GPS seyir kabiliyetli K.Piri Reis Deniz Araştırma 

gemisi ile seyir esnasında uygulanan sığ deniz sismiği teknolojileri tanıtılmakta, İzmir 

körfezindeki fay ve çevresinin deniz tabanı derinlik verileri,tek hüzmeli sonar derinlik verileri 

ve profilleri,çok hüzmeli sonarın (multibeam) üç boyutlu derinlik kayıt örnekleri,ve iki boyutlu 

chirp sistemlerinin sığ mühendislik sismiği kayıt örnekleri karşılaştırmalı olarak tartışmaya 

sunulmaktadır. 
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Doğu Anadolu Fayının (Doğu Anadolu) Güncel Sismotektoniği ve Sismotektonik Anlamları 

A. Tan1, H. Eyidoğan1, V. Geçgel1, O. Tan2, Z. Pabuçcu2 ve A. Yörük2 

1 İstanbul Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 34469, Maslak, İstanbul 
2 TUBITAK Marmara Araştıma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli 

tanay@itu.edu.tr 

Doğu Anadolu’ daki en önemli ve aktif faylardan biri, yaklaşık olarak 500 km 

uzunluğundaki, KD-GB uzanımlı sol yönlü doğrultu atımlı Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’ 

dur. Biz bu çalışmada, 2006’ dan beri TURDEP projesi kapsamında fay zonu çevresinde 

kurulan 34 tane 3 boyutlu geniş-bant deprem istasyonlarından elde edilen DAFZ’ ın güncel 

sismisitesini araştırdık. Episantır koordinatlarının hata sınırları yaklaşık olarak ±2 km’ dir. 

Deprem episantırlarının bazı kümelerinin, DAFZ fay çizgisinden önemli ofsette olduğu 

bulunmuştur. Aynı zamanda, bazı episantır kümeleri, DAFZ’ ın fay aktivitesine birleşik ve 

paralellik göstermektedir. 1966-2010 arasındaki zaman periyodunda, DAFZ üzerinde oluşan 

önceden yayımlanmış olan 11 mekanizma çözümüne ek olarak, 50 depremin yeni fay 

mekanizması çözümleri, sismotektonik karakteristikleri anlamaya yönelik olarak çalışılmıştır. 

ML=3.5 veya daha büyük magnitüdlü depremlerin yeni mekanizma çözümleri, lokal moment 

tensör çözümü ve P-dalgası ilk hareket verilerinden tanımlanmıştır. Türkoğlu’ nun güneyinde 

DAFZ’ ın güncel tektonik deformasyonu, aynı zamanda aktif olan, genç sıkışmalı-genişlemeli 

gerilme rejiminin olduğu Amik ve Adana Basenleri arasındaki sol yanal doğrultu atımlı aktif 

faylar tarafından harekete geçtiği önerilmiştir.  
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Palu Segmenti’nin KD Uzanımına Ait Sismolojik Bulgular: 
 8 Mart 2010 Kovancılar (Elazığ) Depremi (MW=6.1) 

O. Tan1, M. C. Tapırdamaz1, Z. Pabuçcu1, S. İnan1, S. Ergintav1, H. Eyidoğan2, E. Aksoy3, E. 
Kuluöztürk3,4 ve M. Doğru3,4 

1TÜBİTAK Marmara Araştıma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli. 
2İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, İstanbul. 

3Fırat Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Elazığ,  
4Bitlis Eren Üniversitesi, Fizik Bölümü, Bitlis 

onur.tan@mam.gov.tr 

Bu çalışmada Doğu Anadolu Fay Sistemi üzerinde meydana gelen 8 Mart 2010 

Kovancılar (Elazığ) Depremi (MW=6.1) ve artçıları incelenmiştir. Palu Segmenti’nin KD 

ucunda ve Gökdere Yükselimi içerisinde meydana gelen ana şok sol yönlü doğrultu atımlı 

faylanma (doğrultu 54°, eğim 80°, kayma açısı -10°) özelliği göstermektedir. Depremin 

hemen ardından bölgeye hareket edilmiş ve 24 saat içinde deprem merkez üssü çevresine 6 

adet yüksek duyarlılıklı ve gerçek zamanlı veri aktarabilen istasyonlar yerleştirilmiştir. Ayrıca, 

mikro-deprem aktivitesinin izlenmesinde bölgede konuşlu bulunan TÜRDEP projesi deprem 

istasyonlarından da yararlanılmıştır. Ana şokun ardından 10 Mart – 30 Mayıs 2010 tarihleri 

arasında 2 aydan fazla çalışan geçiçi sismoloji ağıyla ~2130 depremin (ML ≥ 0.3) lokasyonu 

belirlenmiştir. Depremlerin ortalama yanal ve düşey hata miktarları sırasıyla 3 ve 4 km’dir. 

Bu depremlerden 995’inin lokasyonu hypoDD algoritması ile iyileştirilerek lokasyon hataları 1 

km’nin altına düşürülmüştür. Ana şok dışında 15 depremin fay düzlemi çözümleri local 

moment tensör ve P-dalgası ilk hareket yönleri ile belirlenmiştir.  

Artçı sarsıntıların dağılımı Palu Segmenti’nin Palu merkezinden sonra K50ºD 

doğrultusunda devam ettiğini göstermektedir. Ana şok ve büyük artçılarına ait fay düzlemi 

çözümleri baskın olarak sağ yanal atım karakterlidir. Yüksek çözünürlükteki arçı deprem 

odak noktaları yanal atımlı sisteme uygun olarak düşey olarak (5-15 km arasında) 

dizilmektedir. Depremin büyüklüğü düşünüldüğünde, 25 km uzunluğundaki artçı sarsıntı 

alanı olası yırtılma boyunun ~2 katıdır. Bu da ana şok sonrasındaki gerilime yüklemesinin 

aynı bölgedeki fay parçaları üzerinde etkili olduğunu ve daha geniş bir alanda arçı deprem 

aktivitesi yarattığını gösterir. 1971 ve 2003 Bingöl depremlerinin Coulomb gerilme değişimi 

analizi, Gökdere Yükselimi civarında ~0.5 bar’lık gerilme artışını işaret etmektedir. Bu artış 

Kovancılar depreminin oluşumunda önemli bir etkendir. Diğer yandan bölgede meydana 

2010 Kovancılar Depremi’de dahil olamak üzere tüm M>5 depremler kullanılarak yapılan 

Coulomb analizinde ise Palu ve Bingöl’de 0.5 bar’dan fazla bir gerilme artışı hesaplanmıştır. 

Tarihsel depremler de göz önünde tutulduğunda bu iki şehir merkezi civarında önemli bir 

deprem tehlikesinden söz edilebilir. 
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17 Eylül 2010 Gerger (Adıyaman) Depremi (ML=5.2) 

O. Tan, Z. Pabuçcu, S. İnan ve S. Ergintav 

TÜBİTAK Marmara Araştıma Merkezi, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, Gebze, Kocaeli 
onur.tan@mam.gov.tr 

17 Eylül 2010 (10:17 UTC) tarihinde Gerger (Adıyaman) ilçesinin yaklaşık 10 km 

kuzeyinde bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem TÜBİTAK MAM YDBE tarafından Doğu 

Anadolu Fay Sistemi (DAFS) çevresine yerleştirilmiş TÜRDEP Projesi sismoloji istasyonları 

ile detaylı gözlenmiştir. Bu çalışmada, depremin ATAG-14 toplantısının hemen öncesinde ve 

düzenlendiği Adıyaman iline çok yakın olmasından dolayı elde edilen ilk sismolojik bilgilerin 

ATAG katılımcıları ile paylaşılması amaçlanmıştır.  

Bölgede konuşlu geniş-bant deprem istasyonlarından elde edilen kayıtlarından 

depremin Richter büyüklüğü ML = 5.2 olarak hesaplanmıştır. Depremin koordinatları 

38.132ºK  39.029ºD ve derinliği 6.5 km’dir. Bölgedeki tüm deprem istasyonlarından 

belirlenen 31 adet P-dalgası ilk hareket yönleri KD-GB doğrultulu sol yönlü doğrultu-atımlı 

faylanma mekanizması göstermektedir. Fay düzleminin doğrultu, eğim ve kayma açısı 

değerleri sırasıyla 45º, 85º ve 10º belirlenmiştir. İstasyonların odak küresi üzerindeki 

dağılımları düğüm düzlemlerini çok iyi kontrol ettiğinden, faylanmaya ait parametrelerin hata 

miktarı en fazla 5º’dir. Diğer yandan yakın çevredeki 9 istastasyonun üç bileşen dalga 

şekillerinin ters çözümüyle elde edilen local moment tensor (RMT) çözümü de aynı faylanma 

mekanizmasını vermektedir. 

17 Eylül 2010 Gerger Depremi, 2007 Nisan ayından günümüze kadar devam eden 

TÜRDEP sismoloji gözlemleri sırasında bu bölgede kaydedilen ilk önemli depremdir. Proje 

gözlem süresi içerisinde Pütürge-Gerger arasında DAFS’ın güneyinde kalan önemli bir 

mikro-deprem aktivitesi de gözlenmemiştir. Depremin merkez üssü jeolojik ve jeomorfolojik 

gözlemlere dayalı haritalanmış Adıyaman Fayı üzerinde çıkmaktadır. Bu deprem Adıyaman 

Fayının Gerger yakınlarındaki özelliklerine ilişkin  ilk sismolojik parametreleri vermektedir. 
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Türkiye Arkeolojik Yerleşimler Veri Kataloğu 

M. C. Tapırdamaz 

TÜBİTAK MAM Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü, 41470 Gebze, Kocaeli 
Mustafa.Tapirdamaz@mam.gov.tr 

Uygarlıkların beşiği olarak kabul edilen ülkemizde, hala sayısı konusunda kesin bir 

veri olmayan arkeolojik yerleşim yeri bulunmaktadır. Üzerinde arkeolojik çalışmalar 

yapılanların dışında, çok sayıda yüzey araştırması ile tesbit edilen ancak kazılamayan 

yerleşim yeri vardır. Günümüzde hala yeni ortaya çıkartılan ya da çıkartılacak yeni yerleşim 

yerleri de yapılacak araştırmaları beklemektedir. 

Bu çalışmada, ülkemizdeki önemli arkeolojik yerleşimlerin koordinatları bulunarak bir 

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) veri katmanı hazırlanmıştır. Bu veri katmanında yerleşim yerinin 

bulunduğu yer (il, ilçe ya da köy) kuruluş tarihi, kim(ler) tarafından kurulduğu, yerleşimin cinsi 

(antik yerleşim, höyük, yeraltı şehri, mağara) kazı yapılıp yapılmadığı ve kazı yapanlar, 

döneminde yaşayan bilim adamları ve varsa bilinen eserleri yer almaktadır. 

Bu kataloğu hazırlamamızın en önemli nedenlerinden biri, diğer bilim dallarına  

özellikle de arkeoloji ile ilgilenen yerbilimcilere bir altlık sağlamaktır. Yerbilimleri 

çalışmalarında üretilen diğer CBS veri katmanları ile (depremler, sıcak su kaynakları, faylar, 

topografya, v.b.) karşılaştırılarak yeni bakış açısı oluşturmak ve arkeolojik problemlere yeni 

çözüm önerileri üretilmesi konusunda yeni ve genç araştırmacıların dikkatini çekmek en 

önemli amacımızdır. 
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Kuzey Anadolu Fay Zonu Doğu Kesiminde Kelkit Vadisi Boyunca Yatay Yerkabuğu 
Hareketlerinin Gps İle İzlenmesi 

O. Tatar1*, F. Poyraz2, H. Gürsoy1, S. Ergintav3, F. Koçbulut1, F. Sezen1, T. Türk2, K. Ö. Hastaoğlu2, A. 
Polat1, B.l. Mesci1, Z. Akpınar4, Ö. Gürsoy5, İ.E. Ayazlı6, R. Çakmak3, A. Belgen3 ve H. Yavaşoğlu5 
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5İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Geomatik Mühendisliği Bölümü, İstanbul 
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Türkiye’nin en önemli neotektonik yapılarından biri olan Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca 

1988 yılından bu yana yerkabuğu hareketlerini izlemek amacıyla GPS çalışmaları 

sürdürülmektedir. KAFZ’ın batı ve orta bölümlerinde tektonik amaçlı ayrıntılı jeodezik çalışmalar 

vardır. KAFZ’ın doğu kısmında ise bölgeyi kısmen kapsayan çalışmalar bulunmakla birlikte GPS 

verileri ışığında bölgenin kabuksal deformasyonu ve depremselliğini irdeleyen bilgiler sınırlıdır. 

Bu amaçla, DPT tarafından desteklenen ve Cumhuriyet Üniversitesi öncülüğünde 

yürütülen, 7 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 Kuzey 

Anadolu Fay Zonu’nun doğu bölümünde GPS ölçümleri gerçekleştirilmiştir.  

Bu çalışmada Avrasya ve Anadolu plaka sınırını oluşturan KAFZ’nun doğu kesiminde 

Kelkit Vadisi boyunca Tokat ile Erzincan arasında kalan bölgede tekrarlı GPS ölçülerinden 

yararlanılarak yatay yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. KAFZ’nun Tokat-

Erzincan arasında kalan doğu kesiminde yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi amacıyla 2006, 

2007 ve 2008 yıllarında 36 noktada periyodik GPS ölçüm kampanyaları yapılmıştır. Gözlemler 

yıllık periyotlar halinde ve yılın yaklaşık aynı tarihlerine denk gelecek şekilde gerçekleştirilmiştir.  

Hesaplanan hız alanı, Avrasya ve Anadolu plakası üzerindeki noktalarda kuzeyden 

güneye ve Anadolu plakası üzerindeki noktalarda doğudan batıya doğru olarak artış 

göstermektedir. Avrasya plakasına göre Anadolu plakası üzerinde olan noktalarda doğudan 

batıya doğru bir hız artışı görülmüştür. Kelkit GPS ağının doğusunda kalan MUTU noktasında 15 

mm/yıl, KMAH noktasında 13 mm/yıl, ağın batısında kalan SIVA, CRDK ve SINC noktalarında bu 

hız 20 mm/yıl ile 22 mm/yıl arasında değişmektedir. Avrasya plakası üzerinde ise faydan kuzeye 

doğru hızlar azalmakta ve faydan uzaklaştıkça bu değerler sıfıra yaklaşmaktadır. Fayın en 

kuzeyinde bulunan GURE noktasında yaklaşık hız 4 mm/yıl olarak elde edilmiştir. Bu ise Avrasya 

plakasındaki deformasyon zonunun genişliğini ortaya koymakta ve bölgedeki elastik 

deformasyonun her iki plakayı kapsayacak şekilde geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. 
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Coğrafi Bilgi Sistemleri (Cbs) İle İncelenmesi 
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Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), aktif bir fay zonu olması nedeniyle başta deprem ve 

heyelan olmak üzere, ülkemizin doğal afet riski yüksek alanlarının başında gelmektedir. Bu 

fay zonunun başta doğu kısımları olmak üzere değişik bölümlerinde, deprem riskinin 

yanısıra, heyelan riski taşıyan önemli yerleşim alanları bulunmaktadır. 

Heyelan envanter haritaları, arazideki mevcut heyelan alanlarının alansal dağılımını ve 

özelliklerini gösteren haritalardır. Bu haritalar, tekil heyelanlarla ilgili tarihsel veri kayıtlarının 

derlenmesiyle ve/veya hava fotoğrafı ve arazi çalışmalarının birlikte gerçekleştirilmesiyle 

hazırlanabilmektedir. Heyelan envanter harita hazırlamada iki yöntem mevcuttur. Bu 

yöntemlerden birincisi olan heyelan arşivi yöntemi, heyelanın nerede oluştuğunu bildirirken, 

diğeri ise heyelan kütlesinin alansal dağılımını göstermektedir. Heyelanların alansal 

dağılımını temsil eden bu haritalar; heyelanın yeri, tipi ve aktivite durumuyla ilgili bilgiler de 

sunar. Heyelan envanter haritaları, belli bir tetikleme süreci ayırt etmeksizin, geçmişte 

meydana gelen heyelanları gösterir. Geçmişe ait aktivitelere ilişkin bilgilerin verilmesine 

rağmen zamansal gelişimi ve değişimi hakkında bilgi vermezler. Heyelan envanter haritaları 

diğer ek haritaların üretilmesi için zorunludur. Dünya’da heyelan duyarlılık haritalarının 

üretilmesinde; jeolojik formasyon türü, yamaç eğimi, yükseklik, yamaç şekli, yamaç yönelimi, 

bitki örtüsü, akarsulara yakınlık, yola yakınlık gibi birtakım parametrelere ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

Bu çalışmada, KAFZ üzerinde Niksar Suşehri arasında, anayola ve Kelkit nehrine 

yakın bölgelerde meydana gelen heyelanların coğrafi konumları ve heyelan duyarlılık 

haritalarının üretilmesine altyapı oluşturacak parametreler tespit edilerek CBS ortamında 

bütünleştirilmiştir. Bu bütünleştirme sonucunda, KAFZ üzerinde meydana gelen bu 

heyelanlara ilişkin birtakım istatistiki bilgiler üretilmiştir. Üretilen bu bilgiler yardımıyla 

meydana gelmiş ve meydana gelmesi muhtemel heyelanlara ilişkin çeşitli yorum ve analizler 

yapılabilmektedir. 
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19 Nisan 1938 Akpınar(Kırşehir) Depreminin Coulomb Gerilme Analizi 

U. Temiz1 ve Y. E. Gökten2 

1Bozok Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 66100, Yozgat 
2Ankara Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 06100, Tandoğan/Ankara 

ugur.temiz@bozok.edu.tr 

Deprem riski bakımından sakin bir bölge olarak bilinen Orta Anadolu bölgesinde 

geçmişte yıkımlara neden olmuş depremler meydana gelmiştir. Bu depremlerden biri olan 19 

Nisan 1938 Akpınar (Kırşehir) depremi(Ms6.8) Seyfe Fay Zonu’nun kuzeybatısında yer alan 

Akpınar segmentinde meydana gelmiştir. 19 Nisan 1938 depreminden sonra yapılan jeolojik 

ve jeofizik çalışmalar sonucu elde edilen verilerin kullanılmasıyla, bu depreme ait Coulomb 

gerilme modeli oluşturulmuş ve Seyfe Fay Zonu üzerinde gerilme artışı meydana gelen 

bölgeler saptanmıştır. Coulomb gerilme modeline göre, Seyfe Fay Zonu’nu oluşturan 

segmentler üzerinde 0.137- 4.5(bar) arasında değişen gerilme artışları olduğu, bu gerilme 

artışlarının Seyfe Fay Zonu içerisindeki yerleşim yerleri olan Kekin(Kırıkkale) ve Boztepe 

(Kırşehir) ilçelerinin olduğu alanlarda olduğu belirlenmiştir. 
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Anadolu-Afrika Yitim Zonu’nun Yüzey Dalgaları Kullanılarak Araştırılması: Isparta Büklümü ve 
Çevresindeki Litosferik Yapının Belirlenmesi 

U. M.Teoman, N. Türkelli, Ş. Şahin ve M. Kahraman 

Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü, İstanbul 
ugurt@boun.edu.tr 

Anadolu-Afrika plakalarının çarpışması ve Afrika plakasının yitmesi sonucunda Türkiye’nin 

güney ve güneybatısında karmaşık bir tektonik yapı oluşmuştur. Günümüzde, Afrika kökenli 

okyanusal litosfer ile Anadolu kıtasal litosferindeki açılma ve yükselme ilişkileri ayrıntılı olarak 

açıklanabilmiş değildir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Isparta Büklümü’nün karmaşık yapısı 

ve bölgedeki diğer tektonik unsurlarla ilişkisinin saptanması gerekmektedir. Isparta Büklümü, 

Batıda dik ve geri çekilen yapıda olan Helenik Yay ile doğuda yitim açısı daha küçük, sığ 

görünümlü ve göreceli olarak durağan olan Kıbrıs Yayı’nın arakesitinde oluşan üçgen şeklinde 

bir yapıdır. İki yitim arasındaki bu geometri farkı yiten litosferde bir yırtılmanın varlığına işaret 

ediyor olabilir. Bölgenin karmaşık tektonik yapısı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır ve 

bölgedeki derin litosferik yapı sismolojik olarak günümüze dek detaylı olarak çalışılmamıştır. 

Henüz oluşumu ve oluşum zamanı belirlenmemiş olan bu yırtılmanın bölgedeki sismik olarak 

aktif olan tektonik yapının ve Anadolu kıtasal kabuğundaki aktif deformasyonun nedeni olduğu 

düşünülmektedir. 

 Isparta ve çevresinde yukarıda belirtilen amaçlara yönelik; 2006 yılında Missouri 

Üniversitesinin desteği ile 10 adet, 2007 yılında Boğaziçi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 

(BAP) desteği ile yedi adet, Kandilli Rasathanesi Ulusal Deprem İzleme Merkezi (KRDAE-UDİM) 

desteği ile de iki adet geçici geniş bantlı sismik istasyon kurulmuş ve bölgeden 2009 Eylül ayına 

kadar veri toplanmıştır. Buna ek olarak Kandilli Rasathanesi’ne ait 16 adet, Süleyman Demirel 

(SDÜ) Ünivrsitesi’ne ait dört adet ve IRIS/GEOFON sismik ağı’na ait sekiz adet sabit istasyonun 

da verileri kullanılmıştır.  

Bu çalışmada, telesismik (episantr uzaklığı 30° - 110° olan) ve manyitüdleri 5.6 dan büyük 

olan depremlerin kayıtları kullanılarak  Rayleigh Yüzey Dalgaları “İkili Düzlem Dalga” metodu ile 

analiz edilmiştir. Tomografik ters çözümler sonucunda iki boyutlu  tomografik faz hızı haritaları 

elde edilmiştir. Faz hızı değerleri bölgedeki S-dalgası hız yapısına oldukça duyarlı olup, derin 

litosferik yapı hakkında tümleşik bilgiler getirmektedir. İki boyutlu faz hızı değişimleri 30 – 140 

saniye periyod aralığında hesaplanmış, yaklasık 250 km’ye kadar olan lithosferik yapı hakkında 

bazı önemli bulgular elde edilmiştir. Elde edilen faz hızı bilgileri bölgenin değişken kabuk kabuk 

kalınlığı değerleri ile uyumluluk göstermektedir ve daha derin yapıdaki hız değişimleri litosferdeki 

yırtılmayı destekler durumdadır. Bu çalışmanın çıktıları, bölgede aynı veriler kullanılarak yapılan 

ve kabuk kalınlığını belirleyen diğer çalışmalar ile de karşılaştırılmıştır (örneğin : Alıcı 

Fonksiyonlar –Receiver Function çalışması, Kahraman M., 2006). Ayrıca bölge için ortalama bir 

boyutlu S-dalgası hız yapısı bulunmuş, buradan çıkan ilksel sonuçlar ile Litosfer-Astenosfer sınırı 

hakkında bazı ipuçları elde edilmiştir.   
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Sismik Verilerin Analizi ile Türkiye’de Kabuk ve Üst Mantonun Yapısı 

N. Türkelli 
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Son yıllarda ülkemizdeki 3-bileşenli, geniş-bantlı ulusal deprem istasyonlarının 

sayılarının ve veri kalitelerinin artması, ulusal ve uluslararası kaynaklarca desteklenen 

araştırma amaçlı yerel sismik ağların sayılarındaki artış, büyük hacımlarda sismik verinin 

toplanmasına olanak sağlamıştır. Ağlara örnek olarak: KRDAE geniş-bantlı ve Afet ve Acil 

Durum Yönetimi geniş-bantlı ulusal deprem ağları, ETSE, NAF, SİMBAAD vb. uluslararası, 

TURDEP, ISPARTA vb. ulusal kaynaklarca desteklenen yerel ağlar verilebilir. 

Yerel, bölgesel ve telesismik etkinliklere ait sismik sinyallerin (Pg, Sg, Lg, Pn, Sn, LQ, 

LR vb.) farklı metodolojiler kullanılarak analizleri sonucu, çalışılan bölgeler için, 

yerkabuğunun ve üst mantonun 3-D hız, anisotropi, soğurulma modelleri oluşturulmuş, 

tabaka kalınlıkları hesaplanmış, magnitüd (büyüklük) ilişkileri çıkarılmış, mekanizma 

çözümleri yapılmış, deprem etkinlik, deprem tehlike ve risk haritaları üretilmiştir. Analizlerin 

temel amacı, Anadolu plakasının; litosfer dinamiklerini, ki sismik tehlikenin belirlenmesi için 

gereklidir, sonuç olarak da evrimini anlayabilmektir.  

Özet olarak sismik sinyallerin analiziyle: Yüzey dalgaları kullanılarak litosferin 250 km 

derinliğe kadar olan yapısı modellenebilmektedir. Anizotropinin derinlikle değişiminin 

belirlenmesine, yine yüzey dalgaları kullanılarak yapılan tomografik çalışmalar yardımcı 

olmaktadır. Azimutal anizotropinin çok küçük ölçüldüğü veya hiç ölçülemediği durumlarda 

düşey deformasyonun üst manto üzerinde egemen olduğu bilinmektedir. Kabuk ve manto 

anizotropisi ile manto akış yönleri vektörel olarak belirlenerek, bunlarla dağ oluşumları 

arasındaki ilişki kurulabilmektedir. Alıcı Fonksiyon Analizi (Receiver Function Analysis) 

yöntemiyle kabuk ve litosferin modellenmesi, moho süreksizliğinin geometrisi ve süreksizlik 

sınırının deformasyonu  haritalanabilmekte, aynı yöntemin S dalgaları kullanılarak yapılan 

uygulanmasında ise litosfer-astonosfer sınırı belirlenebilmektedir. Yine aynı yöntemle, 

mantodaki 410 km ve 670 km derinliklerindeki süreksizlik sınırlarına kadar bilgiler elde 

edilebilmekte, yitim (subduction) zonlarındaki slablar hakkında yorum yapılabilmektedir. 

Sismik soğurulma değerleri, sismik hız imgelerinin tamamlayıcısı olarak kabul edilir. 

Analizlerin ilk çıktısı olarak hesaplanan sismik aktiviteler, depremsellik haritaları, bölgedeki 

deformasyonun da belirleyicisidirler. 
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Ülkemizde toplanan sismik sinyallerin analiz ve yorumlarıyla yapılan araştırmalar, 

Doğu Anadolu Platosunun altında litosferik mantonun olmadığını veya çok ince olduğunu, ve 

platonun astonosferik manto tarafından desteklendiğini, kabuk kalınlığının ise daha önceki 

çalışmalarda öne sürülenlerin aksine oldukça ince olduğunu, ortalama ~ 45 km,  açık bir 

şekilde göstermiştir (Keskin; 2003, Şengör vd; 2003, Gok vd; 2003, Zor vd;2003, Türkelli vd; 

2003). Kahraman vd. (2008), Isparta Büklümü’nün altında, üst kabukdaki S-dalgası hız 

yapısını ve moho süreksizliğini coğrafi yönlere göre haritalamıştır. Biryol vd.  (2009), P 

dalgası tomogrofi çalışmalarıyla, doğuda Anadolu Plakasının altına dalan Afrika plakasının 

(African litosphere) imgesini çıkararak, Afrika litosferinin Anaodolu’nun altında iki kola 

ayrıldığını ve bu kollarla, Türkiye’nin neotektonik bölgelerinin sınırlarının ilişkili olduğunu ileri 

sürmüştür. Benzer çalışmalar ve bu çalışmaların yorumlarınının tümü, bu özetin sınırlarını 

aştığından, burada verilememektedir. Ancak, diğer benzer araştırma projelerinin sonuçlarıyla 

da, Anadolu plakasının dinamik yapısının hassas bir şekilde çıkarılmasına yönelik değerli 

katkılarda bulunulmaktadır. 
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Burdur Gölü Güneyinde Gözlenen Güncel Yüzey Yarıkları Üzerine Tartışma 
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Burdur ili antik çağlardan günümüze kadar defalarca tektonik etkiler altında kalmış bir 

yerleşim alanıdır. Önemli bir su kaynağı olan Burdur Gölü bu tektonik etkiler ile oluşmuş KD-

GB uzanımlı Burdur-Fethiye fay zonu (BFFZ) üzerinde yer alan bir çöküntü gölüdür. Gölün 

etrafında Pliyosen-Günümüz yaşlı güncel çökeller yer alır. Bunların altında yer alan temel 

kayalar ise Triyas-Jura zamanından başlayan otokton ve allokton konumlu farklı kaya 

birimlerinden oluşur. Burdur ilinin yaklaşık 2 km. KD ’sunda ve Burdur Gölü güneyinde gölün 

uzun kenarına paralel olarak oluşmuş yüzey yarıkları gözlenmektedir. Çalışmada bu 

yarıkların oluşum nedenleri ve özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır. 

Yüzey yarıklarının oluştuğu kesimlerde günümüzden 40 yıl kadar önce yeraltı suları 

yüzeye çıkarak bataklık meydana getirmiş sonrasında yeraltı su seviyesinin inmesinden 

dolayı bataklıklar kurumuş ve günümüzde bu alan tarım arazisi olarak kullanılmaya 

başlanmıştır. Yarıkların oluştuğu bölge yaklaşık 9 km. genişliğinde ve 7 km. uzunluğunda bir 

akarsu yelpazesi morfolojisindedir. Yelpazenin litolojisi çoğunlukla gölü çevreleyen Burdur 

Formasyonuna ait tutturulmamış karbonatlı killerden, marnlarından ve siltli, kumlu 

çakıllarından ibarettir. Bu zemin katmanlarının gözlendiği yelpaze yaklaşık 7 derecelik bir 

açıyla Kuzeye (göle) doğru eğimlidir. 1960-1970 yıllarında Burdur gölünde su seviyesi 5-6m 

yükselmiş, 1971-yılından bu zamana kadar gölde su seviyesi devamlı olarak inme 

değişimlerine maruz kalmıştır. Yeraltı su seviyesindeki bu tür dalgalanmalar yelpazenin üst 

seviyelerinde, özellikle killi katmanların olduğu kesimlerde kızaklanma yüzeyleri oluşturduğu 

ve bu seviyelerde su etkisi ile meydana gelen kaymaların yüzey yarılmalarında önemli bir 

etken olduğu düşünülmektedir. Yüzeyde gözlenen yarıklar göle yaklaşık 1 km. Mesafede ve 

yaklaşık K700D doğrultudadır. Bu yarıkların genişlikleri 30 cm. den 2,5 metreye kadar, 

derinlikleri ise 1 metreden 3 metreye kadar değişmekte, uzunlukları ise 100 metre ye 

varmakta ve yaklaşık 850 m. boyunca devam etmektedir. Yarıklar bazen segmentler halinde 

bezen ise köstebek yuvalarını andıran kanallar şeklinde birbirine bağlanmaktadırlar. 

Yarıkların yamaç eğimleri güneyde yaklaşık 900 , kuzeyde ise 800 yakın güneye doğrudur. 

Güney yamaç yaklaşık 15 cm. yüksektedir. Göçme ve yağış etkisi ile bu ölçüler değişiklik 

gösterebilmektedir. 
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Yöre halkıyla yapılan görüşmelere göre bu yarıklar ilk defa 1995 yılında Dinar 

depreminden sonra meydana gelmiştir. Bölgedeki yeni yarıklar ise son yıllar yağan yoğun 

yağışların sonucunda oluşmuş ve gittikçe ilerlemiştir. Tüm bu veriler dikkate alındığında 

çökme trendinde olan göl çanağı kenarındaki ilk açılmaların 1995 Dinar depreminin 

etkisinden gevşek duruma gelen ve fiziksel mekaniksel özelliklerini kaybeden düşük plastikli 

yüzeydeki kil zeminlerde, yağmur sularının dağıtıcı etkilerinden dolayı göle paralel açılmalar 

şeklinde geliştikleri düşünülmektedir. Uzun vadede bu yarıklar yağmur etkisinden KD 

doğrultusunda bir hat boyunca ilerlemişlerdir. Ancak bu ilerlemenin litolojiye ve morfolojiye 

bağlı olmasından dolayı yelpazenin genişliğinin ötesine geçmesi mümkün görünmemektedir. 

Bazı araştırmacılar bu yarıkları BFZ’nun aktivasyonuna bağlamaktadırlar. Ancak yarıkların 

oluşum yerleri ve zeminlerin fiziksel özellikleri dikkate alındığında bunların büyük tektonik 

hareketlerin etkisinden ziyade litoloji-zemin özelliklerine, arazi morfolojisi ve çökmeninin 

devamıyla ilgili oluştukları düşünülmektedir. 
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Aktif fay çalışmalarında, yüzey gözlemlerinin yetersiz olduğu durumlarda teknolojik 

gelişmelere bağlı olarak alternatif tekniklerden yararlanılır.  Son yıllarda aktif tektonik 

çalışmalarda yaygın olarak kullanılan Yeraltı Radarı (GPR) yöntemi teknolojik olarak gelişme 

gösterdiği gibi, veri işlenmesi ve verilerin filtre edilmesi aşamalarında da büyük yol kat 

edilmiştir.  

Aktif tektonik çalışmalarda aktif fayın tam yerinin ortaya konması, fay tarafından 

etkilenmiş gömülü yapıların konumlarının ve ötelenme miktarlarının belirlenmesi vb. gibi 

çalışmalarda GPR yöntemi artık yaygın olarak kullanılmaktadır. Birçok jeofizik yöntemde 

olduğu gibi GPR yönteminde de uygulama ve değerlendirme esnasında başvurulan standart 

parametreler bulunmaktadır. Diğer sığ jeofizik yöntemlerden farklı olarak GPR’ın sağladığı 

hızlı ve yüksek çözünürlükteki yeraltı kesitleri yanlış yorumlamalara yol açabilmektedir. 

Teorik olarak gerek ofis gerekse labaratuvar ortamında geliştirilen filtre parametreleri ve 

modellemeler, yöntem arazide uygulandığında genellikle labaratuvar ve ofis ortamında 

verdiği sonuçlardan çok farklı sonuçlar vermektedir.  Bu farklılık uygulamada kullanılan 

cihazdan veya gerçek arazi koşullarından kaynaklanabilir. Bu tarz hatalar yüksek maliyetler 

ve uzun mesailer harcanarak yapılan çalışmalarda para ve zaman kaybına yol açtığı gibi 

oldukça başarılı olan bu yönteme karşı güven kaybı da oluşmaktadır. 

Aktif tektonik çalışmalarda uygulanan GPR yöntemi genellikle başarılı sonuçlar 

vermiştir. Bununla birlikte yukarıda belirtilen teorik modeller ile gerçek arazi verileri 

arasındaki farklılıklar üzerinde durularak elde edilen tecrübe, geliştirilen yeni filtre tekniği ve 

GPR sonuçlarının hendek çalışmaları ile karşılaştırılması sayesinde yapılan çalışmaların 

başarı oranı arttırılmıştır. Bu çalışma kapsamında karşılaşılan ve yanlış yorumlanan yeraltı 

kesitleri ile bunların düzeltilmesi sonucu elde edilen modeller üzerinde durulmuştur. 
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17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Kuvvetli Yer Hareketi Kayıtlarının Stokastik Sonlu Fay Tekniği 
İle Modellenmesi 

E. Yalçınkaya, Ö. Üsküloğlu, S. Tekebaş, A. Pınar ve B. Fırat 

İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fak. Jeofizik Müh. 34320 Avcılar İstanbul 
eyalcin@istanbul.edu.tr 

17 Ağustos 1999 İzmit depremi (Mw=7.4), Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Düzce-

Yalova arasında kalan yaklaşık 145 km’lik parçasını kırmış ve çok büyük miktarda can ve 

mal kaybının yaşanmasına neden olmuştur. Deprem, bölgede konumlandırılmış otuzun 

üzerinde kuvvetli yer hareketi sismografı tarafından kaydedilmiştir. Bu çalışmanın amacı; 

depremi temsil eden uygun kırılma modeli ve bölgeyi temsil eden uygun sismik dalga yayılım 

modeli kullanarak, kuvvetli yer hareketi istasyonlarında yapay deprem kayıtlarının 

hesaplanmasıdır. Bu şekilde, 17 Ağustos depremi için bir kırılma modeli ve bölge için sismik 

dalga yayılım özellikleri oluşturulabilecektir. Yapay deprem kayıtlarının hesaplanmasında 

kullanılan yöntem stokastik sonlu fay yöntemidir. Bu yöntem kırılma kinematiği ile sismik 

dalga stokastiğini birleştirebilen bir yöntemdir. Öncelikle kırılma ve yayılım parametrelerinin 

optimizasyonunu sağlamak amacıyla, literatüre dayanarak 7 farklı kırılma modeli 

oluşturulmuş ve bu modellerin fay kırığına yakın 6 istasyonda gözlemsel ve yapay kayıtlar 

arasındaki hata oranları hesaplanmıştır. Bu istasyonlar fay düzlemi üzerindeki kayma 

dağılımından en çok etkilenecek istasyonlardır. Yapılan inceleme sonucunda en düşük 

hataya sahip kırılma modeli belirlenmiş ve diğer istasyon kayıtlarını modellemek amacıyla 

kullanılmıştır. Kesiksiz kayıt alabilen ve sinyal gürültü oranı yeterli olan toplam 23 istasyonda 

17 Ağustos depremi yapay kayıtları türetilmiştir. Her bir istasyonda gözlemsel ve yapay 

kayıtlar, hem zaman hem de frekans ortamında karşılaştırılmış ve kullanılan modelin 

başarısı tartışılmıştır. Daha sonra optimum parametreler kullanılarak İzmit ve çevresinde eşit 

aralıklı 105 noktada yapay deprem kayıtları türetilmiş ve 17 Ağustos depremi sırasında 

maksimum ivmenin Gölcük ve Sakarya yakınlarında 750 cm/sn2’ye ulaşabileceği tahmin 

edilmiştir. 
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Büyük Menderes Graben’i, Batı Anadolu’nun en önemli aktif tektonik yapılarından 

biridir. Aletsel ve tarihsel dönemlerde grabenin kuzeyini sınırlayan faylar üzerinde çok sayıda 

büyük deprem meydana gelmiştir ve bunlardan bazıları yüzey kırığı oluşturmuştur.  Fay 

zonu üzerinde meydana geldiği bilinen son büyük deprem, Aydın ile Nazilli civarında büyük 

hasara neden olan 20 Eylül 1899 Menderes ve 22 Şubat 1653 depremleridir.  Fay zonu 

üzerinde meydana gelmiş eski depremlere ait parametrelerin detaylı olarak belirlenmesi, fay 

zonunun aktivitesi ve büyük depremlerin tekrarlanma periyodlarının ortaya konulabilmesi için 

oldukça önem taşımaktadır.  Bu amaçla grabenin kuzey kenarı sınırlayan faylar üzerinde 

detaylı morfolojik gözlemlerde bulunulmuş ve Aydın ili doğusunda paleosismolojik hendek 

çalışması yapılmıştır.  Umurlu beldesi batısında açılan hendekte kuzeyde Pleyistosen 

birimleri ile genç Kuvaterner birimleri arasında geniş bir fay zonu belirlenmiştir. Bu fay 

zonunun güneyinde genç birimler içerisinde de üç ayrı olaya karşılık gelen faylanmalar ve bu 

olaylara ait çökeller belirlenmiştir.  Bu faylanmaları yaşlandırmak amacıyla C14 ve OSL 

yaşlandırma metotlarının ikiside kullanılmış ve yaş sonuçlarının birbiri ile uyumlu olduğu 

görülmüştür. Elde edilen yaş sonuçları ile fay zonunun bu kesiminin 1668 sonrası (muhtemel 

1899), 1372-1400 arası, 770-1031 arası olmak üzere üç farklı olay ayırt edilmiştir. Ayrıca bu 

depremlerde sırası ile minumum 1.24, 50 ve 35 cm düşey yerdeğiştirmenin ve bunun 

yanında bir miktar yanal haraketinde meydana geldiği belirlenmiştir. 
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Doğu Anadolu Fay Zonu’nun Gölbaşı-Türkoğlu Segmenti Üzerinde Morfolojik Gözlemler ve 
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Doğu Anadolu Fay Zonu, doğu Akdeniz’in en önemli aktif tektonik unsurlarından 

birisidir. Kuzeydoğuda Karlıova’dan yaklaşık 450 km boyunca güneybatıda Türkoğlu’na 

kadar uzanan fay zonunun Türkoğlu’ndan sonra güneybatıya uzanımı tartışma konusudur. 

Fay zonuna ait segmentler tarihsel ve aletsel dönemlerde yüzey kırığı meydana getiren 

depremler ile birçok kez kırılmıştır. Tarihsel deprem kayıtlarına göre fay zonunun KD kesimi 

1866 ile 1905 yılları arasında M=7 den büyük depremler ile kırılmışken, fayın Gölbaşı-

Türkoğlu segmenti üzerinde 1114’ten bu yana yıkıcı deprem meydana gelmediği dikkati 

çekmektedir. Ancak segment üzerinde yeterli paleosismolojik çalışma bulunmadığından, 

fayın geçmiş dönem aktivitesi bilinmemekte ve gelecekteki olası davranışları hakkında 

yorum yapılamamaktadır.  

Bu çalışmada Gölbaşı-Türkoğlu segmenti boyunca kuzeydoğuda Gölbaşı 

havzasından güneybatıda Türkoğlu yakınları arasında morfolojik arazi gözlemleri ve aktif fay 

haritalaması yapılmıştır.  Fay üzerinde yer alan ve ötelenmiş morfolojik unsurlar üzerinde 

yersel LİDAR, total-station ve D-GPS kullanılarak detaylı ötelenme ölçümleri yapılmış, fayın 

uzun ve kısa dönem aktivitesine ait veriler elde edilmiştir.  Ayrıca segment üzerinde yapılan 

hendek çalışmasında güncel çökeller içerisinde eski depremlere ait izlere ulaşılmıştır.  Farklı 

seviyeleri kesen olayları yaşlandırmak amacıyla birimlerden numuneler alınmış ve analizleri 

devam etmektedir.   
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Kuzey Anadolu Fayı’nın orta ve doğu kesimlerinde gerçekleşen 26 Aralık 1939 

Erzincan (Ms=7.8) ve 20 Aralık 1942 Erbaa-Niksar (Ms=7.1) depremleri toplam 400 km den 

daha uzun bir yüzey kırığı yaratmışlardır. Niksar ve Köklüce arasında yer alan 10 km 

genişliğindeki açılmalı bir sıçrama, 20. yy. da gerçekleşen bu depremler arasında sismik 

bariyer işlevi görerek, iki yüzey faylanmasını birbirinden ayırmıştır. Kuzey Anadolu Fayı’nın 

yapısal olarak karmaşık bu kısmının kırılma davranış özelliklerinin daha iyi anlaşılması için, 

1939 Erzincan depremi yüzey kırığının bir kısmını oluşturan Kelkit Vadisi segmenti üzerinde 

paleosismolojik hendek çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Reşadiye ve Umurca’da açılan iki 

hendek sonucunda 1939 Erzincan Depremi öncesi son bin yıl içerisinde gerçekleşmiş 

toplam üç olay tespit edilmiştir. Bunlar, sırasıyla (a) 17 Ağustos 1668, (b) MS. 1254 ve (c) 

MS. 1045 tarihsel depremleri ile deneştirilmişlerdir. 17 Ağustos 1668 Anadolu depremi, 

yirminci yüzyılda gerçekleşen 1942, 1943 ve 1944 yüzey kırıkları üzerinde yapılmış birçok 

paleosismoloji çalışmasında belirlenmiştir. Bu büyük deprem, önceki çalışmalar ve Kelkit 

Vadisi segmenti üzerinde açılan hendeklerin sonuçlarına göre, Niksar’da yer alan 10 km 

genişlikteki açılmalı sıçramayı aşmış ve Koyulhisar yakınlarına kadar yüzey kırığı 

oluşmasına yol açmıştır. Ayrıca, Reşadiye’de yanyana yer alan tarla sınırları üzerinde 

ölçülen farklı ötelenme miktarlarından (4, 6.5 ve 10.8 m), bunların bir kısmının birden fazla 

depremden etkilendiğini göstermektedir. Buna göre, Kelkit Vadisi segmenti üzerinde yer alan 

Reşadiye’de, yaklaşık 4 m’lik atım 1939 Erzincan, 2.5 m’lik atım 1668 ve 4 m’lik atım 1254 

depremleri sonucunda gerçekleşmiş olmalıdır. 
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Türkiye’nin önemli doğrultu atımlı yapılarından olan Orta Anadolu Fay Zonu kuzey’de 

Düzyayla’dan (Sivas) başlayarak Anamur’a (Mersin) kadar uzanan, 730 km uzunluğunda, 2 

km genişliğinde sol yönlü  doğrultu atımlı bir yapıdır. Orta Anadolu Fay Zonu’nun güney 

bölümünde yer alan Namrun segmenti, 40 km genişliğinde, 220 km uzunluğunda olup, 

kuzeydoğuda Ayvalı-Namrun'dan başlayarak, güneybatıda Anamur’a kadar uzanmaktadır. 

Önceki çalışmalarda Ecemiş Koridoru içerisine dahil edilmiş olan bu segment 45°-60° 

doğrultusunda uzanan, birkaç yüz metreden elli kilometreye kadar değişen uzunluklarda, 

birbirlerine yaklaşık paralel faylardan oluşmaktadır.  

Bu çalışmada Namrun Segmenti’nin Mersin kuzeyinde yer alan bölümü üzerinde 

Landsat 5TM uydu görüntüsü kullanılarak çizgisellik analizi yapılmıştır. Çizgiselliklerin 

belirlenmesi amacıyla bölgeye ait Landsat 5TM uydu görüntüsüne zenginleştirme işlemleri 

uygulanmış, tek bant ve üçlü bant kombinasyonları hazırlanarak bunlar incelenmiş ve 

çizgiselliklerin en iyi tespit edildiği 4 görüntü seçilmiştir. Ayrıca çalışma alanına ait topoğrafik 

haritalar sayısallaştırılarak bölgeye ait SYM modeli oluşturularak bu modele rölyef 

kazandırılmıştır. Daha sonra SYM’ne farklı 2 yönden ışık verilerek 2 adet görüntü 

oluşturulmuştur. Elde edilmiş olan 6 adet görüntü üzerinden görsel algılama yolu ile bölgeye 

ait çizgisellikler her görüntü için ayrı ayrı çizilmiştir. Daha sonra oluturulmuş olan bu 6 

çizgisellik haritası ve arazi çalışmaları sırasında belirlenmiş olan fayların yer aldığı harita 

kullanılarak bir doğruluk analizi yapılmıştır. Üretilmiş olan çizgisellik haritaları üst üste 

çakıştırılarak en az 2 haritada çakışan çizgisellikler doğru olarak kabul edilmiş ve diğer 

çizgisellikler silinmiştir. Sonuç olarak tüm çizgisellik haritalarının birleştirilmesi ile bölgeye ait 

nihai çizgisellik haritası hazırlanmıştır. Ayrıca her bir çizgisellik haritası ve sonuçta elde 

edilen nihai çizgisellik haritası için gül diyagramları hazırlanmıştır. Gül diyagramlarından elde 

edilen sonuçlar ve çizgisellik haritaları doğrultu atımlı tektonik rejim içerisinde 

yorumlanmıştır.  
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Yapılan çizgisellik analizi sonucunda, normal faylar, sintetik ve antitetik doğrultu atımlı 

kırıklar ile ikincil sintetik kırıklar tespit edilmiştir. Normal faylar, K10-20B, sintetik doğrultu 

atımlı kırıklar, K20-30D, antitetik doğrultu atımlı kırıklar, K65-75B ve ikincil sintetik kırıklar 

K40-50D doğrultularında konumlanmışlardır. Çalışma alanında tespit edilmiş olan kırıkların 

büyük çoğunluğu sintetik doğrultu atımlı kırık niteliğindedir ve bu kırıkların büyük çoğunluğu, 

ana fay zonuna yaklaşık paralel konumlanmışlardır. Bölgede, Geç Kretase döneminde 

sıkışma tektoniğinin etkisi altında oluşmuş ters faylar, Neotektonik dönemde doğrultu atımlı 

sistem içerisinde yeniden aktifleşerek sintetik kırıkları oluşturmuşlardır. Çalışma alanında 

arazi çalışmaları ile tespit edilen tüm faylarda normal bileşenin bulunması ve belirlenmiş 

kırıkların transtansiyonel, sol yönlü doğrultu atımlı bir fay zonunda gelişmesi beklenen 

yapılarla uyumlu olmasından dolayı, çalışılan bölge transtansiyonel nitelikli sol yönlü bir 

doğrultu atımlı tektonik rejim tarafından yönetilmektedir. 

 Antitetik ve sintetik doğrultu atımlı kırıklar arasındaki açının, ideal konumda olması 

beklenen (60°-70°) açı değerinden daha büyük (90°-100°) olması, bölgenin transtansiyonel 

nitelikli, sol yönlü doğrultu atımlı bir tektonik rejimin etkisi altında, ilerleyen bir deformasyon 

evresinde olduğunu göstermektedir. 

 

* Bu çalışma, “Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi” tarafından 

“KMYOBAP/2010/0003”  nolu proje ile desteklenmektedir. 
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