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Türkiye diri fay haritası ve aktif tektonikle ilgili çalışmalara katkısı



Fuat Şaroğlu*, Ömer Emre** ve İsmail Kuşçu**

* T.P.A.O. Genel Müdürlüğü, Ankara
** M.T.A. Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 06620, Ankara

1/1 000 000 ölçekli “Türkiye Diri Fay Haritası” 1987 yılında hazırlanmış ve 1992
yılında MTA Genel Müdürlüğü tarafından bastırılmıştır.  Bu haritanın ayrıntılı açıklaması
basıma hazırlık aşamasındadır.  Bu bildiride, haritanın kısa bir tanıtımı ve bundan daha
çok,  haritada varolan eksiklik veya yanılgıların tartışılması yapılacak, gelecekte benzer
çalışmalar için yönlendirici bilgiler verilmeye çalışılacaktır.  

Haritayı  incelerken  veya  yorumlarken  aşağıdaki  ilkeler  gözönünde
bulundurulmalıdır:
1. Diri fay tanımı, Kuvaterner’den beri hareket ettiği bilinen ya da hareket etme olasılığı 
    olan faylar için kullanılmıştır.
2. Haritaya sadece 1/1 000 000 ölçekte bir haritaya çizilebilecek faylar alınmıştır.  
    Fayların türlerine göre ayrım yapılmış, buna karşın etkinliklerine göre sınıflama 
    yapılamamıştır.
3. Fayların seçiminde uzunlukları, oluşturdukları zonun genişliği, morfolojideki 
    etkinlikleri, ülkenin güncel tektonik deformasyonu açısından taşıdıkları önem dikkate 
    alınmıştır.
4. Faylar diri ve olasılı diri olmak üzere iki sınıfta toplanmıştır.  Olasılı kavramı, varlığı 
    kesin olmayan faylar için kullanıldığı gibi, varlığı kesin ancak diriliği kesin olmayan 
    faylar için de kullanılmıştır.
5. Fay adlamasında, bazı hallerde eskiden kullanılan adlar muhafaza edilmiş, bununla 
    beraber yeni adlar da kullanılmıştır.
6. Ülke sınırları dışında kalan fakat ülkenin aktif tektoniğini açıklayıcı nitelikteki bazı 
    faylar ile fayların deniz ve göllerdeki sualtı devamlılıkları çizilmemiştir.
7. Hava fotoğraflarının bulunmadığı alanlar ile yoğun tarım yapılan genç alüvyonlar, 
    bataklık ve ormanlık bölgelerde haritalama eksiklikleri vardır.  
8. Düşük açılı ters fay ve bindirmelerde dirilik kriterlerini uygulamakta zorluklarla 
    karşılaşılmıştır. 

Harita,  Türkiye’nin  aktif  tektoniği  açısından  mükemmel  olma  iddiası
taşımamaktadır.  Yeni araştırmalarla geliştirilmesi gerekmektedir.  Yine de, Türkiye’nin
aktif tektoniği ile ilgili çalışmalarda baz olarak kullanılabilecek tek harita olma özelliğine
sahiptir.  Ortaya  konacak  daha  yeni  haritaların  doğal  afetler  başta  olmak  üzere
uygulamaya yönelik olması gereklidir.  Bu nedenle abartılı ve yorum ağırlıklı çizimlerden
kaçınılmalıdır.  



Batı Türkiye’de kabuk ve üst mantonun yapısı

Gündüz Horasan*, H. Sadi Kuleli* ve Levent Gülen**

* B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 81220, Çengelköy
* GEOSCOPE, 57, Edgewater Drive, Framingham, MA 01702-5612, USA

Tam (Complate)  yapay sismogram eldesi ile batı Türkiye’de Marmara ve Ege
bölgesinde kabuk  yapısı modellenmeye çalışılmıştır.   Çalışmada bu  bölgede  meydana
gelen dört  (24 Şubat 1989, 5 Nisan 1989, 9 Nisan 1989, 1 Ekim 1995) deprem verisi
kullanılmıştır.   Yapay  sismogramlar,  Bouchon  (1981)’in  ayrık  dalga  sayısı  toplama
yöntemi kullanılarak hesaplanmıştır.  Farklı kabuk modelleri kullanılarak en iyi kabuk
modeli en iyi uyum kriteri ile belirlenmiştir.  Yapay sismogram üzerindeki dalga fazları
işin  izleme  yöntemi  kullanılarak  işaretlenmiştir.   Çalışmada  Ege  bölgesi  için  kabuk
kalınlığı  31-33  km,  Pn  hızı  bölgenin  kuzeyinde  7.9  km/sn,  güneyinde  7.8  km/sn
bulunmuştur.   Yüzeyden 10-15 km derinlikte düşük tabakası bulunmuştur.   Marmara
bölgesindeki kabuk kalınlığı 30 km, Pn hızı da 8.0 km/sn olarak belirlenmiştir.  İki bölge
arasında üst  mantoda  Pn hızındaki değişim, aktif Ege  yayına doğru,  Ege  litosferinin
incelmesi ve güneyden kuzeye doğru üst mantoda sıcaklık gradyanındaki azalmanın bir
sonucu olarak kabul edilmektedir.  



Kuzey Anadolu Fayı’nın Ege’nin gerilmeli tektoniği ile olan ilişkisi:
Ege’nin Neojen yapısal evrimi üzerine bir model

Sedat İnan, Semih Ergintav, ve Ruhi Saatçılar

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Yer Bilimleri Bölümü P.K 2I, 41470, Gebze-Kocaeli

Ege,  bölgede  etkin  oldukları  öne  sürülen  ana  tektonik  kuvvetlerin  zaman
içerisinde oluşturdukları yapıları bir arada bulunduran ve bu nedenle ilk bakışta karmaşık
diye nitelendirilebilecek bir jeolojik yapıya sahiptir.  Gerilmeli tektonik yapıların yanal
atım hareketleri  ile etkileşimi sonucu  ortaya  çıkan yapılar,  bulundukları  mekana ters
düşen özellikler sunmaktadırlar.  Örneğin, günümüzde gerilmenin K-G yönlü olmasına
rağmen Kuzey Ege’de beklenilen basit D-B yerine, yapılar KD ve KB yönelimlidirler.
Diğer bir anomali ise Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) büküldüğü yerde sıkışma yapıları
beklenirken, bildiğimiz transtansiyonel Kuzey Ege Çukurluğu’nun (KEÇ) var olmasıdır.
Bu ana kuvvetlerin (gerilme ve yanal hareketler) zaman içerisindeki etkilerinin şiddet ve
alanlarının belirlenmesi ile Ege’nin bugünkü yapısal karakteri aydınlığa kavuşturulabilir.

Yansımalı sismik ve  deprem fay düzlemi çözümlerinden elde  edilen bulgular,
Ege’de beklenmeyen bu yapıların KD-GB yönelimli KEÇ’in de gelişmesinde birincil rolü
oynamış  olan  KAF’ın  en  batıdaki  aktivitesi  ile  ilişkili  olduğunu  düşündürmektedir.
KEÇ’in  doğu/güneydoğusunda  KD/GB  ve  batı/kuzeybatısında  ise  KB/GD  yönünde
uzanan gerilmeli yapılar  bulunmaktadır.   KAF’ın etkisinin halen hissedilmediği daha
güney alanlarda ise gerilmeli yapılar D-B uzanımlıdırlar.

Burada  daha  geniş  çerçevede  tektonik  olayları  da  gözeten,  Ege’nin  Neojen
evrimini temsil eden bir model önermekteyiz.  Bu model, günümüze kadarki veri bazlı
çalışmaların bulgularına ve bizim yansıma sismiği kesitlerinden elde ettiğimiz verilere
dayanılarak, varlığı öne sürülen yapısal mozayiği açıklayabilmektedir.  Bu modele göre
K-G gerilme rejimi Erken Miyosen’de başlamış ve buna paralel olarak D-B yönelimli
gerilmeli yapılar  (normal  fay ve/veya  grabenler)  oluşmuştur.   Geç  Miyosen’de  D-B
yönelimli KAF, batıya doğru etki alanını genişleterek Ege’nin kuzeyinde Trakya bölgesini
etkilemeye başlamıştır.   Trakya  bölgesini etkilemeye başlayan KAF,  burada  varolan
gerilmeli tektoniğin etkisinde kalarak at kuyruğuna benzer şekilde dallanmaya ve etkisini
daha güneye, Saroz bölgesine doğru kaydırmaya başlamıştır.  Burada, gerilmenin etkisi
altındaki kabuğun, KAF’ın etkisi altındaki sağ-yanal atımlı hareketi Saroz Körfezi’ni ve
bunun  uzantısı  olan  Kuzey  Ege  Çukurluğu’nu  Erken  Pliyosen’den  itibaren
transtansiyonel olarak oluşturmaya başlamıştır.  KAF’ın Kuzey Ege’de etkin hale gelmesi
ile birlikte, yanal-atımlı hareketler nedeniyle, fayla sınırlı bloklar düşey bir eksene göre
dönmeye  başlamışlardır.   KEÇ  eksen  olarak  baz  alındığında,  bunun  D-GD’su  saat
istikametinin tersine,   B-KB’sı ise saat  istikametinde rotasyona uğramıştır.   Böylece
rotasyon öncesi 
D-B yönelimli açılma yapıları bugünkü KD ve KB yönelimlerini kazanmışlardır.



Büyük Menderes grabeni ve tektonik önemi 

Erdin Bozkurt

O.D.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Tektonik Araştırma Ünitesi, 06531 Ankara 

Yaklaşık doğu-batı uzanımlı Büyük Menderes grabeni Batı Anadolu horst- graben
sisteminin en önemli yapılarından biridir.  Uzun yıllardır tartışma konusu olan KKD-GGB
doğrultulu gerilmenin yaşı, nedeni ve Menderes Masifi üzerindeki etkilerinin araştırılması
konusunda oldukça  önemli bir  konuma sahip olan bu yapının kuzey kenarı  boyunca
metamorfik kayaçlarla grabeninin bugünkü sınırı arasında genişliği yaklaşık 2-5 km olan
bir zonda yüzeyleyen Neojen tortulları,  stratigrafik ve yapısal anlamda incelendiğinde
başlıca üç istif ortaya çıkar: (1) eksenleri yaklaşık KD- GB ve DKD-BGB uzanımlı yerel
kıvrımlar içeren, genelde kuzeye ortaç  eğimli ve literatürde  erken-orta  Miyosen yaşlı
olduğu kabul edilen kırıntılı istif.  Bu istif aktif olmayan düşük açılı bir ayrılma fayının
tavan bloğunda (supradetachment havzada) çökelmiştir; (2)  deformasyona uğramamış,
gevşek  tutturutmuş,  yatay veya  yataya  yakın konumlu Plio-Kuvaterner  yaşlı kırıntılı
tortullar; ve (3) bugünktü grabende gelişen alüvyon yelpazesi, taşkın ovası ve menderesli
akarsu tortullarından oluşan istifler.

 Bu birimlerden ilkinin kıvrımlı veya eğimli diğerinin ise yatay olması, Koçyiğit ve
diğerlerinin  (1997)  ileri  sürdüğü  gibi,  birimler  arasında  açılı  bir  uyumsuzluğun  ve
çökelimlerini izleyen dönemde gerçekleşmiş kısa süreli bir sıkışma fazının varlığına işaret
edebilir.   Bu  durumda,  yine Koçyiğit  ve  diğerlerinin (l997)  ileri sürdüğü  gibi Plio-
Kuvaterner yaşlı yatay tortullar güncel grabenin ilk çökelleridir ve graben, birbirlerini
takip  eden  ve  kısa  süreli  bir  sıkışma  fazı  ile  ayrılan  iki  aşamalı  gerilme  sonucu
(supradetachment havza ve güncel graben) oluşmuştur.  Buna karşın, birimlerin eğimleri
arasındaki açısal uyumsuzluk, herhangi bir diskordansa gerek kalmaksızın Buck’ın (1988)
”flexural  rotation”  modeli  ile  de  açıklanabilir.   Yatay  birimlerle  eğimli  birimlerin
stratigrafik dokunaklarının gözlenememesi, bu birimlerin aktif normal faylar boyunca yan
yana  getirilmesi ve  kıvrımların  yerel  gelişmesi  Buck’ın  (l988)  modelinin de  graben
gelişiminde uygulanabileceğinin verileridir.

 Eğimli, yer yer de kıvrımlı erken Miyosen tortullarının Menderes Masifi üzerinde
oldukça yaygın yüzlekler vermeleri ve bu birimlerin çökeliminin hem doğu-batı hem de
kuzey-doğrultulu  grabenlerde  gelişmesi,  Plioyosen  yaşlı  yatay  tortulların  ise  sadece
bugünkü doğu-batı uzanımlı graben boyunca yoğunlaşması, grabenin en az iki aşamada
geliştiğini göstermektedir.  Bunlardan ilk gerilme fazı Neotetis’in  kapanmasını takip eden
geç  Oligosen-erken  Miyosen  orojen  çökmesi,  diğeri  ise  Kuzey  Anadolu  ve  Doğu
Anadolu  transform fayları  boyunca  Anadolu  bloğunun  Plioyosen’den  itibaren  batıya
kaçması ile ilgilidir. 



Dinar depremi kinematiği: Yırtılma tek yönlü mü, 
iki yönlü mü gerçekleşti?

Mustafa Aktar1,2, Mehmet Ergin2, Faruk Biçmen2, Ahmet Yörük2, Semih Ergintav2,
Cengiz Tapırdamaz2, Yingping Li3 ve M. Nafi Toksöz3

1 B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü
2 TÜBİTAK, M.A.M. Yer Bilimleri Bölümü

3 Earth Resources Lab., MIT

Dinar depreminin kaynak mekanizması gerek telesismik verilerden, gerekse yakın
alan  kuvvetli  yer  hareketi  kayıtlarından  yararlanılarak  ayrıntılı  biçimde  çalışılmıştır.
Özellikle telesismik verilere  modelleme,  ampirik  Green  fonksiyonu,  yönlendirilebilme
(directivity) ve yığma (stacking) yöntemleri uygulanarak,  kaynağın iki ve kuvvetli bir
olasılıkla üç ayrı şoktan oluştuğu saptanmıştır.   Bu ve benzer  çalışmaların büyük bir
bölümünde yırtılmanın doğudan batıya doğru geliştiği varsayılmıştır.  Deprem sonrasında
yörede yürütülmüş olan ayrıntılı artçı çalışmalardan elde edilen verilerle bu konuyu daha
ayrıntılı biçimde ele almak mümkün olmuştur.   Depremin kinematiğine ve  doğu-batı
yönlü yırtılmaya ilişkin daha duyarlı bir analiz yapılmıştır.  Özellikle yırtılma hızı olarak
tesbit edilen 1.7 km/s nin ne ölçüde gerçekçi olduğu tartışılmıştır.  Tek yönlü yırtılma
varsayımı  benimsendiğinde  bu  hızın  beklenilenin  altında  olduğu  göze  çarpar.   Bu
bağlamda ikinci bir alternatif olarak iki yönlü (bilateral) yırtılma modeli önerilmiş ve bu
modelin  geçerliliği  tartışılmıştır.   Özellikle  ana  olay  (master  event)  tekniğinden
yararlanarak  yırtılma  sürecinin  başlangıç  ayrıntısı  ortaya  çıkarılmış  ve  bugüne  dek
benimsenmiş olan diğer varsayımların geçerliliği tartışılmıştır.  



Sismik yönbağımlılık ile tektonik deformasyonların haritalanması

Serdar Özalaybey

TÜBİTAK, M.A.M. Yer Bilimleri Bölümü, Gebze

Sismolojinin henüz  az  bilinen ancak  hızla  gelişen  bir  yöntemi olan  S-dalgası
parçalanması (shear-wave splitting) yönbağımlı (anisotropic) ortamda dalga yayınımının
bir  özelliğidir.   Bu  tür  ortamlarda  dalga,  yayınımı  sonucu,  titreşim  doğrultuları
(polarization)  yönbağımlı sistemin hızlı ve yavaş eksenlerine paralel olan iki farklı S-
dalgası gözlenmektedir.  Günümüzde bu yöntem taşınabilir geniş bandlı üç bileşen sayısal
deprem çalışmalarının hızla yaygınlaşmasına paralel standard bir teknik olarak yer içinde
yönbağımlı yapıların kabuk ve üst manto ölçeğinde haritalanmasında kullanılmaktadır.

Çeşitli  laboratuvar  ve  kuramsal  temellere  dayalı  araştırmalar  ise  sismik
yönbağımlılığın aktif levha tektonik hareketleri sonucu oluşan jeolojik yapılarda (dağ
oluşumu,  riftleşme,  kayma  zonları  gibi)  kıtasal  litosfer  ölçeğinde  düzenli  olarak
gözlenmesini  kestirmektedir.   Bu  jeolojik  yapılardan  beklenen  özgün  sismik
yönbağımlılığın yanal  ve  düşey dağılımı haritalanarak  bu  tür  tektonik  işlemlerin üst
mantodaki  deformasyon  izleri  çalışılabilmektedir.   Bu  ise  yüzeyde  gözlenen jeolojik
yapıların ne kadar derinlere indiği ve buna bağlı olarak levha tektonik kuvvetlerin nasıl
işlediği hakkında yeni bilgiler sağlamaktadır.

Bu bildiride kabuk ve üst mantoda olası yönbağımlı jeolojik yapılar tanımlanarak,
bu yapıların S-dalgası parçalanması yöntemi ile nasıl belirlenebileceği özetlenecektir.  Bu
yöntem ile elde edilen bilgilerin yüzey tektonik ve jeolojik oluşumlar ile ilişkilendirilmesi
Kuzey Amerika Levhası’ndan örneklerle sunulacaktır.



Kuzey Anadolu Fayı Abant-İsmetpaşa kesiminin 
bazı neotektonik özellikleri

Ergun Gökten*, Volkan Özaksoy* ve Ramazan Demirtaş**

* Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Jeoloji Müh. Böl.
** Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Daire Başkanlığı

Kuzey  Anadolu  Fayı,  Abant-Bayramören  segmentinde  tipik  transpresyonel
karakter sergiler.  Abant’tan Bolu ovası güneybatı girişine kadar yörede yüzeyleyen ana
kayalar içerisinde mostraya çıkan fay düzlemi buradan itibaren Bolu ovasını güneydoğu
kenarından terkedene kadar ovanın güney kenarını izler ve ovayı kaplayan kalın alüvyonu
keserek mostra  verir.  Bundan sonra İsmetpaşa ovasına girişe kadar yine ana kayalar
içerisinde mostraya çıkan fay, İsmetpaşa ovasında kalın akarsu serilerini keser.  Fay ana
kaya içerisinde görüldüğü yerlerde birbirine paralel birkaç kol halinde bulunduğu halde
dahi üzerinde  en  az  dört  depremin izlerini taşır  (hendeklerde).   Buna  karşılık kalın
alüvyon örtüyü kestiği yerlerde ana kayadaki hareket, bağlantısız malzemeden oluşan bu
örtüde yüzeye yakın derinliklerde ancak birbirini izleyen iki depremin izlerini gösterir.
Yaklaşık 1000 yıllık bir depremsellik periyodunun izlerini taşıyan segmentte son deprem
ova  ortasında  2.5  m  lik  bir  sağ  yanal  atıma  neden  olmuştur.   Buna  karşılık  aynı
magnitüdlü her harekette yaklaşık 25 cm lik bir düşey bileşen de sözkonusudur.  Bazan
yüzeyde normal faylanma görüntüsü veren fay segmentinde, kesitlerde sıkışma karakteri
açıkça görülür.   Segmentte  birbirlerini izleyen depremlerin oluşturduğu  toplam yatay
yerdeğiştirme 15.5-21.5 m arasında değişir.  Bu deplasmanın dörtten fazla depremi temsil
ediyor olması gerekir.  Her faylanma evresi KAF ana kolunun güneyinde ana faya paralel,
çoğunluğu  eğim veya  oblik  atımlı  normal  faylanmaları  meydana  getirmiştir.   Bolu
ovasının kuzey kenarında da doğrultu atımlı faylar bulunmakla birlikte bunlara önemli
sayıda eşzamanlı normal ve ters faylanmalar da eşlik etmektedir.  Bu şekilde Bolu ovası
birden fazla mekanizmanın şekillendirdiği bir havza niteliğindedir.  



Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti doğu kesiminde aktif tektonik
çalışmaları; 1997 İsmetpaşa trenchi ön sonuçları

Volkan Özaksoy*, Ergun Gökten* ve Ramazan Demirtaş**

* Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Jeoloji Müh. Böl.
** Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Daire Başkanlığı

Kuzey Anadolu Fayı’nın Abant-Bayramören segmentinde yer alan İsmetpaşa’nın
yaklaşık 4  km doğusunda Gerede  Çayı’nın eski yatağını kesen 1944  kırığına ait  fay
sarplıkları belirlenmiştir.  Kuzey Anadolu Fayı tarafından meydana getirilen 1944 ve daha
eski  depremlerin  etkilerini  ve  tekrarlanma  aralığını  araştırmak  için  söz  konusu  hat
üzerinde  hendek  çalışması  yapılmıştır.   Açılan  bir  hendekte  alınan  ilk  sonuçlar  şu
şekildedir.  Bölgede en az iki depremin varlığı belirlenmiştir.  Bunlardan sonuncusu 1944
depremi olup, bir önceki depremin oluşum zamanının belirlenmesi için istiften toplanan
kömürleşmiş odun parçaları analiz aşamasındadır.  Fay zonu kesitte, normal eğim atım
bileşenine  sahip  gibi  görünmesine  karşın,  fay  hattı  boyunca  gözlenmiş  olan  küçük
kabarma yapıları (basınç sırtları) ve akarsu sedimanlarında gözlenen açık kıvrım (open
fold) tarzındaki deformasyonlar hareketin transpresyonel karakterde gelişmiş olduğuna
işaret eder.  Yaklaşık K80D doğrultusunda uzanan fayın kuzey bloğu yükselerek (güney
bloğa bindirerek) sağ yönlü hareketini sürdürmektedir.



Kuzey Anadolu Fayı, Gerede segmenti batı kesiminde aktif tektonik
çalışmaları; Abant trenchi (hendek) ön sonuçları

Ramazan Demirtaş*, Ergun Gökten** ve Volkan Özaksoy**

* Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Deprem Araştırma Daire Başkanlığı
** Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Jeoloji Müh. Böl.

A.Ü.F.F.  –  Afet  İşleri Genel Müdürlüğü işbirliği ile “Kuzey Anadolu Fayı’nın
Abant-Ilgaz Arasındaki Kesiminin Paleosismisitesinin Araştırılması Projesi” çerçevesinde,
Temmuz 1997 de Gerede segmentinin batı kesiminde, 1994 kırığı bitiş noktası ile 1957
ve 1967 kırıklarının başlangıç noktası arasında kalan, Abant gölünün 5 km doğusunda bir
trench açılmıştır.  

Trench duvarlarının ayrıntılı stratigrafik ve yapısal ilişkileri, toplam altı faylanma
olayına ait  deliller  göstermektedir.   Faylanma olayları,  kolüviyal kamalar  ve  bir  fay
kolunun  yukarıya  doğru  aniden  kesilmesi  kriterleri  kullanılarak  ayrıldı.   Faylanma
olayları,  pozitif  çiçek  yapısı  geliştirmiş  ve  kuzey  bloğunun  güney  bloğa  nazaran
alçalmasına neden olarak,  fay sarplığının tabanında ince bir  sedimanın depolanmasını
sağlamıştır.  

Numunelerin  C14 yaş  tayinleri  henüz  yapılmamıştır.   Duvarlardaki  en  yaşlı
faylanma olayı, yüzeyin 120 cm aşağısındaki killi birimin depolanmasından önce, diğer
izleyen iki faylanma olayı ise bu birimin depolanmasından sonra oluşmuştur.  Bu birimin
hemen üzerine uyumlu olarak gelen birimler içerisinde bolca çanak-çömlek parçaları ve
hayvan dişi bulunmuştur.  KAF boyunca yapılan tarihsel deprem çalışmaları, 1939-1967
serisine  benzer  994-1045  ve  1667-1688  serilerinin  bulunduğunu  göstermektedir.
Duvarlardaki  1944  depremi öncesi  faylanma olaylarının bu  iki  serinin depremleri ile
ondan önceki dönemlere ait olduğu düşünülmektedir.   1944 depremi sonrası 1957 ve
1967  depremlerinin  trenchte  temsil  edilip  edilmedikleri,  yaşlandırma  sonucunda
aydınlanacaktır.  



Gediz grabeni güney kenarındaki güncel deformasyon verileri

 
Halil Gürsoy*, Haluk Temiz*, Orhan Tatar* ve Aykut Barka**

* Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü 58140 SİVAS
** İTÜ Maden Fakültesi, Jeoloji Müh. Böl., 80626 Maslak İSTANBUL

Gediz grabeni, Batı Anadolu genişleme bölgesi içerisinde yeralan D-B uzanımlı
önemli horst-graben yapılarından birisini oluşturur.   Sismik yönden oldukça aktif olan
Gediz grabeni içerisinde ve yakın dolayında oluşmuş birçok depremlerin varlığı, tarihsel
ve aletsel dönem kayıtlarından bilinmektedir. 

Gediz  grabeninin güncel  tektoniğinin incelendiği  bu  çalışmada,  bölgede  aktif
faylanma i1e ilişkili deformasyon örnekleri, grabenin DGD kesiminde saptanmıştır.  Bu
bölgede yüzey kırıkları da  oluşturan en son yıkıcı deprem, 28 Mart  1969 da Alşehir
dolayında oluşmuştur.   Alaşehir depremiyle oluşan yüzey kırıklarının bazı kesimlerde
grabenin  genel  gidişi  ile  uyumluluk  sunduğu,  bazı  kesimlerde  ise  farklı  doğrultuda
geliştiği saptanrmıştır.   Alaşehir depremi sırasında Delemenler köyü dolayındaki alan
içerisinde  yüzey  kırıklarının  oluşmadığı,  yöre  halkı  tarafından  belirtilmektedir.   Bu
çalışmada, Alaşehir depremi sonrasında Delemenler köyünde yapılan 22 adet afetevinde
ve Sarıgöl ilçesinde bazı konutlarda  ve zeminde güncel deformasyonlar gözlenmiştir.
Delemenler köyünün değişik kesimlerinde asfalt yollar üzerinde ve sulama kanallarında
güncel deformasyonları gösterir  yapılar saptanmıştır.   Ova tabanını oluşturan  alüvyal
dolgular  içerisinde gözlenen güncel yüzey kırıklarının doğrultusu  1000–1300 arasında
değişmektedir.  Saptanan güncel deformasyon yapılarının, kuzey bloğu 10-25 cm düşmüş
normal faylanmalar şeklinde geliştiği belirlenmiştir.

Bölgede  1969  Alaşehir  depreminden  sonra  yüzey  kırığı  oluşturabilecek
büyüklükte  depremlerin  olmamasına  karşın,  gözlenmiş  olan  bu  güncel  normal
faylanmaların  oluşumunun  mikrosismik  aktiviteye  bağlı  olarak  geliştiği  şeklinde
değerlendirilmiştir.   Gediz  grabeninin  doğuya  doğru  daralan  geometrisi  içerisinde,
havzanın en dar kesimini oluşturan D-GD ucunda güncel açılmayı gösterir aktif normal
faylanma örneklerinin saptanması,  günümüzde  de  graben oluşumunun doğuya  doğru
devam ettiğini göstermektedir.  Bu gözlemlerle uyumlu olarak, Gediz grabeninin D-GD
kesiminin sismik potansiyelinin oldukça  yüksek  olduğunu  Buldan’da  meydana  gelen
deprem de ortaya koymaktadır. 



Zemin mekaniği ve aktif tektonik

Hasan Çetin

Çukurova Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Balcalı/Adana

Aktif tektoniğin alt konularından biri olan paleosismolojik çalışmalarda önemli bir
yeri olan trench çalışmaları sonucunda  her  hangi bir  fayın geçmişteki hareket  sayısı,
hareketlerin miktarları ve trechlerden alınan uygun numunelerin yaşlarının tesbiti ile de bu
hareketlerin  yaklaşık  yaşları  ve  tekrarlanma  periyodları  (recurrence  interval)
bulunabilmekte  ve  böylece  gelecekteki  olası  hareketler  için  de  tahminler
yapılabilmektedir.   Ancak  trechler  hareketlerin  karekterleri  (sismik  veya  asismik)
konusunda  yeterli  bilgi  vermemektedir.   Oysa  zemin  mekaniği  ilkeleri  kullanılarak,
trechlerden  uygun  numuneler  alınıp,  bu  numuneler  üzerinde  gerekli zemin mekaniği
deneyleri  yapılarak  trenchlerdeki  birimlerin  ilk  faylanmaları  sırasındaki  hareketlerin
karekterleri saptanır ve buradan hareketle diğer  hareketlerin karekterleri hakkında da
bilgi sahibi olunabilinir.  Ayrıca faylanma sırasında etken olan temel stress miktarları ve
yönleri  yine zemin mekaniği  ilkeleri  kullanılarak  bulunup  diğer  yöntemlerle  bulunan
yönlerle karşılaştırılabilinir.  Böylece açılması ekonomik açıdan pek de  ucuz olmayan
trechler daha verimli kullanılmış olur.



Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca Günümüz gerilme durumunun
konumu ve Güncel gerilme durumunun zamansal değişimi

Semir Över*, Olivier Beillier**

*Cumhuriyet Üniversitesi, Müh. Fak. Jeoloji Müh. Bölümü 58140, Sivas
**URA CNRS 1369, Geophysique and Geodynamique Inteme, Bat. 509, University of Paris Sud, 91405,

Orsay Cedex, France.

Doğuda,  Karlıova’dan  batıda  kuzey  Ege’ye  kadar  uzanan  yaklaşık  1400  km
uzunluğundaki Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) tektonik açıdan Akdeniz bölgesinin en
önemli aktif  fay kuşaklarından biri  olup,  günümüz  Anadolu  bloğunun kuzey sınırını
oluşturmaktadır.   Arap  ile Avrasya plakalarının çarpışması sonucu,  Pliyo-Kuvaterner
boyunca aktif olan bir  kıtaiçi transform fay niteliğindedir.   Anadolu bloğunun batıya
doğru  hareketi,  transform nitelikteki faylar boyunca (KAFZ ve DAFZ) gelişmektedir.
Büyük depremlerin odak çözümlerini kullanarak gerçekleştirilen kinematik analiz, KAFZ
boyunca  egemen  olan  günümüz  tektonik  gerilmelerinin,  konumsal  olarak  hem
büyüklüğünde hem de doğrultusunda doğudan batıya doğru değiştiğini göstermektedir.
KAFZ’nun doğu  segmenti  boyunca  KKB-GGD  doğrultulu  kompresif (σ1)  gerilmeye
sahip bir  transpresif rejim egemendir.   Batıya doğru  gidildikçe  σhmax (σ1)’de  azalma
ve/veya σhmin(σ3)’de artma gözlenmiştir.  KAFZ’nun orta kesiminde, KB-GD doğrultulu
σ1 ve  KD-GB  doğrultulu  σ3 eksenleri  ile  karakterize  olan  bir  transtensif  rejime
dönüşmüştür.  KAFZ’nun batı kesiminde ise tektonik rejim KKD-GGB doğrultulu σhmin

(σ3) ve BKB-DGD doğrultulu σhmax (σ2) eksenlerle karakterize olmuş bir ekstansif rejime
dönüşmüştür. 

KAFZ’nun orta  kesiminde farklı ölçeklerdeki fay düzlemlerinde ölçülen kayma
vektörlerinin terslenmesiyle gerçekleştirilen kinematik fay analizi, bu kesimde günümüzde
de egemen rejimin transtensif olduğunu doğrulamaktadır.  Bununla beraber, kinematik
analiz bu gerilme rejiminin Kuvaterner boyunca sürmediğini de göstermektedir. Kayma
vektörlerinin terslenmesi işlemi KAFZ’nun sağ yönlü doğrultu  atımlı transpresif (ters
bileşenli doğrultu  atım) rejiminden transtensif (normal bileşenli doğrultu  atım) rejime
dönüştüğünü göstermektedir.   Her iki rejimi karakterize eden en büyük ve en küçük
yatay gerilmeler sırasıyla, kompresif  (σ1) ve ekstensif (σ3), aynı doğrultuda ve KB-GD
ve KD-GB eksenlidir.  Ancak, tektonik gerilmeler arasındaki oranı karakterize eden R
değeri  farklıdır; transpresif rejim N142±8o doğrultulu  σ1 ,  N52±13o E  doğrultulu  σ3

eksenleri ve ortalama Rm=0.75 değerleriyle karakterize olmuştur.  Transtensif rejim ise
N142±14oE doğrultulu σ1 ekseni, N52±10oE doğrultulu σ3 ekseni ve ortalama Rm=0.24
değerleriyle  karakterize  olmuştur.   R  oranındaki  azalma  gerilme  rejiminin  normal
bileşenini yansıtmaktadır.   Zamansal ve konumsal olarak KAFZ boyunca gözlemlenen
tektonik rejimdeki değişimler, bölgedeki rijid plakalar (Arap, Avrasya ve Afrika) ile rijid
olmayan Anadolu-Ege  bloğu  arasındaki göreli  hareketlere  bağlı olarak  gelişen levha
kenarlarındaki kuvvetlerin denetiminde oluşmuştur. 



Orta Anadolu genç volkanik kayaçların paleomanyetik çalışmaları ile
elde edilen kıtasal litosferin deformasyon davranışı

Orhan Tatar*, Halil Gürsoy*, John D.A. Piper** ve Haluk Temiz*

* Cumhuriyet Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 58140 Sivas
** Geomagnetism Lab. Dept. of Earth Sciences, University of Liverpool, L69 3BX, UK

Afrika-Avrasya çarpışma bölgesinin Anadolu bölümünde Torid ve Pontid orojenlerinin
yerleşiminden  sorumlu  paleotektonik  çarpışma  evresi,  yerini  Geç  Miyosen/Erken  Pliyosen-
Günümüz döneminde neotektonik kıtasal bir deformasyona bırakmıştır.  Bu evre çoğunlukla Geç
Miyosen-Pliyosen dönemine kadar  kabuksal kalınlaşma ile temsil edilirken, kıta  içi transform
faylarla  (KAFZ ve DAFZ) Geç Pliyosen-Kuvaterner döneminde kabuksal  kaçış sırasında fay
bloklarının  karmaşık  farklı  rotasyonları  ile  özellik  değiştirmiştir.   Bu  çalışmada  Anadolu
blokunun üç değişik bölümünde yüzeyleyen Geç Miyosen-Günümüz yaşlı volkanik kayaçların
paleomanyetik gelişmesi yapılmıştır. 

Birinci ana bölge olan Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ) üzerinde üç ayrı jeotravers
boyunca, Niksar,  llgaz ve Gerede yörelerinde genç volkanik kayaçlarda yapılan paleomanyetik
çalışmalarla  elde edilen saat  yönündeki (clockwise) rotasyonlar  birkaç  km genişliğinde,  dar,
birbirine paralel  fay  sistemleri  arasında  gözlenmektedir.   Niksar  havzasındaki genç volkanik
kayaçların radyometrik yaşı ~540.000 yıl (Üst  Pleistosen) olarak saptanmış olup,  fay zonları
arasında  kalan  bu  küçük  bloklar  içindeki  dönme miktarı  ortalama  50/10  000  yıla  karşılık
gelmektedir. 

İkinci ana bölge olan Anadolu bloğunun doğusundaki deformasyon ise çarpışmadan bu
yana  KKB-GGD  yönlü  sıkışma  rejimi  etkisi  altındadır.   Pa1eomanyetik  çalışmalar,
deformasyonun blok rotasyonlar şeklinde, Sivas havzasının kuzey kenarına yakın kesimlerde 400
km uzanıma sahip Orta Anadolu Bindirme Zonu’nun güneyinde geliştiğini göstermektedir, Sivas
havzası içinde anticlockwise rotasyon tipiktir.  Havza içindeki Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner
yaşlı birimlere ait grup ortalama rotasyon değerlerinde belirgin bir farklılığın olmaması, bölgesel
rotasyonun büyük bir  bölümünün ~100/milyon yıllık bir  ortalama  değerle Kuvaterner’in son
dönemlerinde yoğunlaştığını göstermektedir. Bu rotasyonun başlangıcı KAFZ’nun oluşumundan
sonraki bir dönemde geliştiğini işaret etmekte olup, çarpışma sonrası oluşan sıkışma rejimi geç
Miyosen ve Pliyosen boyunca kabuksal kalınlaşma ile karşılanmıştır.   Bunun devamında K-G
sıkışma  ile gelişen anticlockwise rotasyonlar,  KD-GB yönlü sol  yanal  faylar  boyunca,  Orta
Anadolu Bindirme Kuşağı’nın güneyinde kalan blokların yanal yönde kaçışı sonucu oluşmuştur. 

Üçüncü ana bölge içinde yeralan Karaman-Karapınar-Karacadağ ve Hasandağ volkanik
kompleksleri  genellikle  25-350 arasında  saatin  tersi  yönde  (anticlockwise)  rotasyon
göstermektedir.  Bu bölgenin daha batısına,  Isparta  açısına yakın kesimlere doğru daha küçük
değerlerde farklı saat tersi yönünde rotasyonlar da izlenir. 

Paleomanyetik çalışmalarda  bulunan bölgesel rotasyonlardaki değişimler,  Anadolu’nun
GPS verileri ile elde edilen anticlockwise rotasyonunun ana bindirmeler ve doğrultu atımlı faylar
arasındaki  değişik,  yersel  olarak  büyük,  blok rotasyonlarla  sağlandığını ortaya  koymaktadır.
Genç volkanik kayaçlardan elde edilen paleomanyetik veriler, rotasyonun büyük bir bölümünün
Kuvaterner  boyunca  oluştuğunu  göstermektedir.   Anadolu  bloğunun  değişik  kesimlerinde
özellikle Geç Miyosen-Geç Kuvatemer arasındaki farklı yaştaki kayaçlarda  farklı  rotasyonlar
saptanması, McKenzie (1970) ve Le Pichon ve diğ. (1995)’nin Anadolu bloğunun rijit bir blok
olduğu yönündeki düşüncelerini doğrulamamaktadır. 



Aktif normal fayların segmentasyonu ve bunun traverten
depolanmasına etkisi; Batı Anadolu genişleme bölgesinden örnekler

Ziyadin Çakır

İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fak. Jeoloji Müh. Böl. Ayazağa İstanbul

Gediz  ve  Menderes  grabenlerindeki 4  traverten  kütlesini çevreleyen aktif  fay
zonlarının  detay  haritalanması  göstermiştir  ki,  faylar  yekpare  bir  düzlem  olmayıp,
doğrultuları  boyunca  13  km  uzunluklara  varan  çeşitli  geometrik  segmentlere
ayrılmaktadır.  İçerisinden travetenlerin oluşumuna yol açan karbonatca zengin suların
çıktığı extensional çatlaklar,  segmentler  arasındaki stepover  zonlarında veya segment
uçlarında yeralmaktadır.  Travertenlerin bu tür  alanlarda depolanmasının sebebi büyük
olasılıkla kompleks ekstensiyonal deformasyonların varolduğu bu bölgedeki çatlakların
yoğun bir  şekilde birbirine bağlantılı olmasıdır.   Buradan aktif fay segmentlerinin uç
noktalarının  belirlenmesinde  Kuaterner  yaşlı  travertenlerin  araştırılmasının  yararlı
olabileceği  sonucu  çıkartılabilir.   Stepover  zonları  ve  civarındaki  küçük  fayların ve
çatlakların oluşumunun yerel stresslerle ilişkili olduğu bilinmektedir.  Bu nedenle, bu tür
alanlarda  bulunan çatlakların oryantasyonundan yararlanılarak  elde  edilen paleostress
yönleri, bazı araştırmacıların öne sürdüğü gibi rejyonal değil yerel stress yönlerini verir.
Grabenlerin kuzey tarafını sınırlayan ana faylar muhtemelen karbonatca  zengin termal
suların yeryüzüne ulaşmasında derin kanal görevini yapmaktadır.   Ancak, yer yüzüne
yaklaştıkça, stepover zonlarında ve fayların uç kısımlarında sular bu tip alanlarda sıkça
rastlanan  kompleks  çatlak  sistemleri  boyunca  akmakta  ve  yer  yüzüne  ulaşmaktadır.
Güncel  graben sınırlarını oluşturan  daha  genç  ikincil (second  order)  faylar  boyunca
traverten depolanmasına rastlanılmaması, muhtemelen kuzeydeki temel kayaçların içinden
gelen  termal  suların  kuzeydeki  ana  faylar  (fırst  order)  tarafından  yakalanmasından
kaynaklanmaktadır.



Marmara Ereğlisi (Tekirdağ) Pleyistosen denizel taraçaları 
ve Holosen tektonizmasının etkileri

Birol Yılmaz ve Fazlı Y. Oktay

İstanbul Teknik Üniversitesi, Jeoloji Müh. Böl., 80626, Ayazağa

Marmara Denizi kuzey şelfinde, Büyükçekmece (İstanbul) - Marmara Ereğlisi (Tekirdağ)
açıklarında, yaklaşık -100 metre derinliğe kadar  olan bir alanın deniz jeolojisini incelemek ve
Kuvaterner evrimini açıklamak amacıyla çözüm gücü yüksek sığ sismik yansıma verileri ile karot
ve yüzey örnekleri toplanmış, birimlerin sismik stratigrafisi ortaya çıkarılmıştır.   Ayrıca,  kara
jeolojisi çalışmasıyla stratigrafik birimlerin deneştirmesi yapılmıştır.

Stratigrafik  olarak  bölge  temelini,  inceleme  alanının  kıyı  kesimlerinde  yüzeyleyen
Oligosen yaşlı  Gürpınar  Formasyonu  oluşturur.  Bu  temel  üzerinde açısal  uyumsuz  olarak,
Pleyistosen yaşlı Marmara Formasyonu ve Holosen yaşlı Kuşdili Formasyonu ile alüvyon örtü
izlenir.

Çalışma bölgesinin kıyı kesiminden toplanan sığ sismik veriler bu bölgede deniz tabanının
batimetrik olarak kıyıdan -50 metreye kadar düşük eğimli, -50 ile -100 metre izobatları arasının
düzlük, -100 metreden itibaren de yaklaşık E-W doğrultulu çok dik bir yamaç şeklinde olduğunu
göstermiştir.  Bu yamaç, Marmara Denizi kuzeyinde gelişmekte olan pull-apart havzayı kuzeyden
sınırlayan normal fay zonunun oluşturduğu fay dikliğidir.  -50 metreye kadar olan düşük eğimli
kesim ise sadece temel birimleri etkileyen bir normal faylanmanın sonucudur.  -50 ile -100 metre
izobatları arasındaki düzlükte yaklaşık E-W uzanımlı pull-apart havzacıklar görülür.

Tireniyen (Orta-Geç Pleyistosen) sonrasındaki  Würm buzul  devri  sırasında,  deniz su
düzeyi -90 metrenin altına inmiştir.  Bu olayla karalaşan bölgede önceden gelişmiş olan Tireniyen
çökelleri (Marmara Formasyonu) şimdiki denizel alanda tümüyle aşınmıştır.

Holosen  başlarında  buzul  devrinin  iklimsel  değişim  sonucu  interglasiyel  döneme
geçmesiyle ve  Kuzey  Anadolu  Fayı’nı  oluşturan  makaslama  zonu  içerisinde şimdiki  kıyıya
paralel, NE-SW yönlü doğrultu atımlı faylanmalar ile bunlar arasında gelişen WNW-ESE yönlü
normal  faylar  pull-apart  türdeki bu  havzacıkları  oluşturmuştur.   Bunlar  zamanla  tatlı  su  ile
dolarak gölsel çökelme alanları haline dönüşmüş ve bu göller içinde kalınlığı en fazla 6 metre olan
çökeller oluşmuştur.

Holosen içinde deniz su düzeyinin global değişimlerine bağlı yükselmesiyle Flandriyen
transgresyonu gerçekleşmiş ve bunun sonucunda Kuşdili Formasyonu’nun eşdeğeri olan düzeyler
meydana  gelmiştir.   Holosen  (Flandriyen)  transgresyonunun  normal  fay  zonları  arasındaki
boğazlardan  koylar  şeklinde kara  içlerine devam etmesiyle denizel havzalar  gelişmiştir.   Bu
havzalar içinde gelişen istifin en altında kiremit parçaları  ile arkeolojik kalıntıların varlığı, bu
olayın günümüzden yaklaşık 5 bin yıl önce gerçekleştiğini vurgulamaktadır.

Günümüzden  olasılıkla  3  bin  yıl  önce  (Geç  Holosen)  bu  havza  yerel  tektonik  ile
yükselmiştir  ve  bugün  deniz  seviyesinden  yaklaşık  25  metre  yukarıda  bulunmaktadır.   Bu
hareketlerle deniz şimdiki kıyı çizgisine gelmiş ve güneydeki kesim de çökmüştür.  Bölgenin
şimdiki topoğrafyası ve deniz tabanı morfolojisi bu son tektonik etkinliğin sonucudur.  

Bölgede izlenen normal fayların çoğunluğu batimetride yamaç oluşturduklarından dolayı
aktiftirler. Bütün bu hareketlerin sonucunda bölge günümüzdeki coğrafyasını kazanmıştır.



1700 ve sonrası Marmara depremlerinin kırılma stresinin
modellenmesi

Aykut Barka* ve Süleyman Nalbant**

* İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Ayazağa, İstanbul
** İ.Ü. Mühendislik Fakültesi, Jeofizik Bölümü, Avcılar, İstanbul

Marmara Denizi ve çevresinde Kuzey Anadolu Fayı’nın kuzey kolu üzerinde 18.
yüzyıl ve  sonrasında  meydana  gelen  yıkıcı  depremler  (I>VIII  ve  M>6.3)  Coulomb
metodu  ile  modellenerek  kırılma stresinin güncel  dağılımı elde  edilmiştir.   Marmara
Denizi ve çevresinde, 18. yüzyılda 1719,  1754 Sapanca-İzmit Körfezi depremleri, 1737
Bayramiç-Ezine depremi, 1766 Kuzey Marmara Denizi ve 1766 Ganos depremleri, 19.
yüzyılda 1855a  Apollont  1855b Bursa  depremleri ve 1878 Sapanca  depremi, ve  20.
yüzyılda ise 1912 Mürefte-Şarköy,  1935 Marmara Adası, 1943 Hendek,  1944 Bolu-
Gerede, 1953 Yenice-Gönen, 1956 Eskişehir, 1957 Abant, 1963 Çınarcık, 1964 Manyas,
1967  Mudurnu  vadisi,  1975  Saros  depremleri  meydana  gelmiştir.   Son  300  yılda
Marmara Denizi ve çevresinde meydana gelen depremlerin oluşturduğu  kırılma stresinin
ve aktif fay segmentlerinin dağılımı ve kinematik özellikleri göz önüne alınarak gelecekte
hangi  fay segmentlerinde deprem olacağı hakkında önemli ip uçları elde edilmiştir. Bu
sonuçlara göre, özellikle Marmara Denizi içi sırtlarında kırılma stresinin artmış olduğu
ortaya çıkmaktadır.  Bu sırtlardan İstanbul güneybatısında yeralan orta Marmara sırtında
en son depremin 1509 yılında meydana geldiği tahmin edilmektedir.  GPS ölçümlerine
göre, Kuzey Anadolu fayının kuzey kolu üzerinde en az 10 mm/yıl’lık bir hareket hızı
olduğu göz önüne alındığında bu sırtı oluşturan doğrultu atımlı segment üzerinde 1509
yılından beri yaklaşık 5 m lik bir yerdeğiştirmenin birikmiş olduğu ortaya çıkmaktadır.
Bu sebeple özellikle Orta Marmara sırtı hakkındaki her türlü bilginin süratle arttırılması
gerekmektedir.  Marmara Denizi sırtları yanısıra Marmara Denizi çevresinde aşağıdaki
fay segmentlerinde kırılma stresinin arttığı belirlenmiştir.

1- Saros Körfezi, 2- Çınarcık baseni kuzey ve güney normal fayları, 3- Hendek ve
Mudurnu vadisi batı bölümü, 4- Mekece-Geyve arası, 5- Edremit Körfezi, 6- Bayramiç-
Çan ve, 7-Edremit-Yenice en başta sayılacak alanlar arasında yer almaktadır. 



İzmit Körfezi-Sapanca oluğunun tektonik yapısı ve Kuzey Anadolu
Fayı’nın yaşı hakkında ön bulgular

Ö. Emre*, T.Erkal*, E.Ünay*, M.Keçer* ve A.Tchepalyga**

* M.T.A. Genel Müdürlüğü, Jeoloji Etütleri Dairesi, 06620, Ankara
** İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeo1oji Mühendisliği Bölümü, Ayazağa, İstanbul

İzmit  Körfezi-Sapanca  oluğu,  Kuzey  Anadolu  Fayı  (KAF)’nın  kuzey  kolu  üzerinde
gelişmiş tektonik bir koridordur.  Oluğun batı yarısı Marmara Denizi, doğu ucu ise Sapanca Gölü
tarafından işgal edilmiştir.  Su örtüsü nedeniyle tektonik yapısına ilişkin saha verileri sınırlıdır.
Sınırlı  verilere  rağmen bu  koridor  Marmara’nın  neotektoniği  ve  KAF’nın yapısal  evriminin
anlaşılması açısından kilit alanlardan birisidir.  Bu araştırmada, KAF’nın yapısı, yaşı ve bu zon
boyunca gelişmiş İzmit Körfezi-Sapanca  oluğunun jeomorfolojik evrimine ilişkin toplanan ön
bulgular tartışılmıştır. 

İzmit Körfezi-Sapanca oluğu birbirinden farklı yaş ve karakterdeki Kocaeli ve Armutlu
yarımadası rölyef gruplarını ayırmaktadır.  Kocaeli yarımadasının rölyefi Alt-Orta  Miyosen’de
gelişmiş bir  peneplen yüzeyinden oluşmaktadır.   Yarımada  üzerinde peneplenasyon sürecinde
gelişmiş  Alt-Orta  Miyosen  yaşlı  paleosol  ve  flüviyal  çökeller  yer  almaktadır.   Armutlu
yarımadası ise KAF’nın kuzey ve güney kolları arasında bir fay kaması yapısı sunmaktadır.  Bu
fay kaması basınç sırtı şeklinde kütlesel bir yükselimi ifade eder.  Bu kütlesel yükselim genelde
paleotektonik dönem kaya topluluklarından oluşmaktadır.  Neotektonik dönem kaya toplulukları
Yalova-Yalakdere yöresinde yüzeylenir ve burada yarımadanın yüksek kesimlerinde de yer alır.
Armutlu yarımadası üzerinde Geç Pliyosen’de gelişmiş ve Karadeniz’e yönelimli eski bir drenaj
şebekesi gözlenmiştir.   Bu drenaj  ağı  KAF tarafından kesilmiş ve tektonik deformasyonlarla
bozulmuştur. 

Morfolojisi  KAF  zonu  tarafından  belirlenmiş  olan  İzmit  Körfezi-Sapanca  oluğunda
çökelmiş  olan  kaya  toplulukları  Kuvaterner  yaşlıdır.   Bu  tortullar  körfezde  delta  ve  dip
sedimanları, İzmit-Sapanca arasında ise alüvyon yelpazesi, alüvyon, bataklık ve göl çökellerinden
oluşmaktadır.   Körfezde yapılan  dip  sondajlarında  istifin  tabanında  en  Geç  Pliyosen-Erken
Pleyistosen yaşları  elde edilmiştir.   Oluğun  devamı  niteliğindeki Sakarya  ovası  dolgularının
tabanında ise tarafımızdan toplanan küçük memeli deneme örneklerinde Geç Villaniyen-Erken
Rihariyen (en Geç Pliyosen-Erken Pleyistosen) yaşları belirlenmiştir.  Bu yaş bulguları KAF’nın
bölgedeki ilk aktivitesinin en Geç Pliyosen-Erken Pleyistosen’de başladığını göstermektedir.  

Oluğun morfotektonik çatısı  D-B  doğrultusunda  uzanan KAF’nın aktif  ana  kırığı  ve
DKD-BGB doğrultulu faylar  tarafından belirlenmiştir.   Ana fay oluğun D-B yönündeki taban
morfolojisini  belirlemektedir.   DKD-BGB  uzanımlı  faylar  ise  körfezin  kenar  morfolojisini
belirleyen tektonik elemanlardır.  KAF’nın genel doğrultusu ile uyuşmayan bu faylar KAF’nın
evriminde, başlangıçtaki ilk makaslama dönemini temsil ederler.  Transform yapısını kazanması
ile KAF’nın tek bir çizgi şeklindeki master fayı gelişmiş ve başlangıç dönemindeki makaslama
fayları inaktif yapılara dönüşmüştür. 

Darıca-Sapanca  arasında  KAF  zonunda  doğrultu  atım  morfolojisi  egemendir.   Fay
tarafından  kesilen Erken  Pleyistosen yaşlı  alüvyon yelpazelerinde 8  km’ye varan  sağ  yönlü
doğrultu atımlı ötelenmeler belirgindir.  Körfezin Kuvaterner morfolojisinde Marmara Denizi’nde
meydana gelmiş deniz seviyesi değişimleri de etkili olmuştur.   Başlangıçta,  D-B yönlü tek bir
koridor yapısı sunan körfez tabanı güneyden beslenen Hersek deltası tarafindan morfolojik olarak
ikiye bölünmüş ve körfezin doğu kesiminin kapalı  bir  depresyona dönüşmesine yol açmıştır.
İzmit-  Sapanca  arasında  ise  oluk  tabanı  üç dönemde  gelişmiş  alüvyon  yelpazeleri  ile
doldurulmuştur.  Sapanca Gölü koridorun Sakarya ovasına açılan doğu ucuna yerleşmiştir.  Bu
göl,  Holosen’de KAF zonunun Sakarya  nehri alüvyonlarınca  sedlenmesi sonucu oluşmuş bir
alüvyon sed gölüdür. 



İzmit Körfezi mikrodeprem çalışması

Mehmet Ergin*, Mustafa Aktar*, Faruk Biçmen*, Ahmet Yörük*,
Namık Yalçın* ve Sadi Kuleli**

* TÜBİTAK, M.A.M. Yer Bilimleri Bölümü, PK: 2l, 41470, Gebze
** Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 81220, Çengelköy, İstanbul.

Kuzey Anadolu  Fayı kuzey-batı  Anadolu’da  31  derece  boylamının batısından
itibaren birbirine paralel üç kola ayrılmaktadır.  Kuzey kolu İzmit Körfezi’nden geçerek
Kuzey  Marmara  denizinden  Kuzey  Ege’ye  kadar  ulaşır  ve  tektonik  anlamda  Ege
genişleme rejimi ile KAF yanal atımlı rejimi arasında bir geçiş zonu oluşturur.  Yakın
tarihte kayda değer  hiçbir depremin olmaması nedeniyle körfezin sismolojik özellikler
açısından öngörülen  modellere  ne  ölçüde  uyum gösterdiği  bilinmemektedir.   Ayrıca
mikrodeprem aktivitesinin çok düşük düzeyde kalması potansiyel bir riske işaret eden bir
suskunluk dönemi sorusunu ortaya atmaktadır.

TÜBİTAK  Yer  Bilimleri  Bölümü,  İzmit  Körfezi  civarında  süregelen  düşük
seviyedeki sismik aktiviteyi izlemek üzere detaylı mikrodeprem çalışması yapmıştır.  1996
yılında 13  istasyondan oluşan bir  sayısal network  kurulmuştur.   9  ay süren  gözlem
boyunca körfez içinde herhangi bir büyük deprem meydana gelmemiştir.  Mikrodeprem
aktivitesinin İzmit Körfezi’nin güney-doğu ucunda yoğunluk kazandığı, bununla birlikte
Armutlu yarımadasının kuzey açıklarında da az miktarda aktivitenin varolduğu ortaya
çıkmıştır.  Bu gözlem İzmit Körfezi boyunca öngörülen sismik boşluğun varolma fıkrini
desteklemektedir.   Kurulan bu  yeni network  tarafından sağlanan sismolojik  verilerle
ortaya  çıkan  sonuçlar,  bölgenin  tektonik  yapısı  ve  faylanmalarla  ilgili  öngörülen
modellere uygunluk göstermektedir.



Erzurum bölgesinde büyük depremler nedeni ile oluşan 
kalıcı gerilme değişimi ve sismik tehlike

Haluk Eyidoğan*, Süleyman S. Nalbant** ve Aykut A. Barka***

* İ.T.Ü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul
** İ.Ü. Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Avcılar, İstanbul

*** İ.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul

Erzurum bölgesinde sismik tehlike riskinin ortaya konması için bölgede meydana
gelmiş iki büyük depremin (13  Eylül 1924,  Ms=6.8; 30  Ekim 1983,  Ms=6.8)  neden
olduğu kalıcı gerilme değişimi modellenmiştir.  Depremler yarı-sonsuz elastik bir ortamda
dislokasyon yüzeyleri olarak  modellenmiş ve kalıcı gerilme değişimi Coulomb kriteri
kullanılarak  optimum kayma  yüzeyleri  üzerinde  hesap  edilmiştir.   1924  depreminin
modellenmesi sonucunda 1983 depreminin oluştuğu bölgede en az 0.8 bar lık bir gerilme
artımına neden olduğu ve bu artımın bölgede Ms=6.8 depremler için hesap edilen tekrar
oluşum periyodunu (80 yıl, Alptekin ve diğ.,  1992) öne çekerek normal oluşumundan
daha erken meydana gelmesine sebep olduğu sonucuna varılmıştır.  1983 depremine ait
fay paremetrelerini bulmak ve daha hassas modelleme yapabilmek için bu depremin dalga
şekli modellemesi yapılmıştır.  Daha sonra 1924 ve 1983 depremlerinin neden oldukları
gerilme değişimi birlikte haritalanarak üzerine 1983 depreminin artçı şoklarının dökümü
yapılmıştır.   Bu  haritalama sonucunda  artçı  şokların episantrları  ile kalıcı gerilmenin
yükseldiği alanlarda büyük bir uyumun olduğu gözlenmiştir.  Elde edilen gerilme haritası
ile bölgede haritalanmış aktif fayların karşılaştırılması ile Erzurum’un K-KD sunda yer
alan Erzurum fay zonunun kolları üzerinde gerilme düşümü dolayısı ile ileride olabilecek
depremin olma şansının daha da ileriye atıldığı tesbit edilirken Narman civarından geçen
fay kolları üzerinde 0.8 bara varan bir gerilme artımı hesap edilerek gelecekte depremin
olma olasılığı yüksek bir bölge olarak tanımlanmıştır.  Uygulanan yöntem ile bölgenin
sismik tehlike zonlaması daha önce klasik yöntemlerle yapılan sismik tehlike haritalarına
nazaran daha hassas bir şekilde ortaya konma imkanı elde edilmiştir..



1995 (Ms=5.8) ve 1996 (Ms=6.8) Kıbrıs depremleri açısından
kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin sismotektoniği

Ali Pınar ve Doğan Kalafat

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 81220, 
Çengelköy, İstanbul

Çalışma çerçevesinde Kıbrıs adasının kuzeybatı ve güneybatısında meydana gelen
iki depremin telesismik cisim dalgalarının ters  çözümü yapılarak kaynakları hakkında
ayrıntılı bilgi elde edildi.  Bu depremeler, 23 Şubat  1995 (Ms=6.8)  ve 9 Ekim 1996
(Ms=6.8) depremleridir.  Son deprem bölgede kaydedilen en büyük depremdir. Heriki
deprem de karmaşık cisim dalgaları yaratmıştır.  Bu yüzden ters çözüm için Kikuchi ve
Kanamori  (1991)  yöntemi  kullanıldı.   Ters  çözüm  sonuçlarına  göre  1995  ve  1996
depremleri  birden  fazla  şokla  ve  bu  şoklar  kaynak  bölgesinde  bulunan farklı faylar
üzerinde maydana gelmiştir.  1995 depreminin karmaşık dalga şekillerini modellemek için
üç şok kullanıldı.  İlk şok normal faylanma ile meydana gelirken, ikinci şok 20 km daha
kuzeyde bulunan oblik bir faydan meydana geldiği bulundu.   Şokların mekanizmaları
farklı olmasına rağmen kayma vektörleri D-B doğrultusuna sahiptirler.  Üçüncü şok ilk
şokun yakınlarında meydana gelmiş ve normal faylanma mekanizması göstermiştir.

1996 depreminin cisim dalgaları da üç şok ile modellenebildi.  Artçı sarsıntılarının
dağılımına ve ilk şokun mekanizmasına bakıldığında bu şokun Batı Kıbrıs'ın altına 18
derece ile dalan bir düzlem üzerinde meydana geldiği bulundu.  Şokun makanizmasına
bakıldığında hareketin yönü KKD olduğu söylenebilir.  Bu depremin ikinci ve üçüncü
şokları  ilk  şokun  35  km güneydoğusunda  meydana  gelmiş  ve  her  iki  şok  da  D-B
doğrultulu normal faylanma mekanizmasına sahiptir.

Elde  ettiğimiz  ters  çözüm  sonuçları  ve  Büyükaşıkoğlu  (1980)  çalışması
kuzeydoğu Akdeniz bölgesinin yer yer de olsa açılma rejimi altında olabileceğine dair
işaretler göstermektedir.  Ayrıca, KORERI deprem şebekesi ile yapılan artçı sarsıntıların
çözümleri, adanın batısında K-G doğrultulu bir çizgisellik göstermektedir.



1988-1996 GPS ölçümleri: Maraş-Amik üçlü ekleminin kinematiği

Aykut Barka* ve Robert Reilinger**

* İTÜ, Maden Fakültesi Jeoloji Bölümü, Ayazağa, İstanbul
** Earth Resources Laboratory, MIT, Cambridge, USA

Anadolu,  Afrika  ve  Arabistan  arasındaki  üçlü  eklem Maraş  civarında  Doğu
Anadolu ve Ölü Deniz fayların kesişmesi sonucunda meydana gelmektedir ve şimdiye
kadar üçlü eklemin yeri ve çözümü bir çok yer bilimci tarafından çözülmüş olup hala
tartışmalıdır.  Bu  çalışmada  1988-1996  GPS  ölçümleri  kullanılarak  Maraş-Amik üçlü
ekleminin hız üçgeni hesaplanmış ve bu çevrede yeralan neotektonik yapılar ve deprem
aktivitesi  ile  karşılaştırılmıştır.   1988-1996  GPS  ölçümleri  Arabistan’ın  yaklaşık  20
mm/yıl Avrasya’ya göre K10D doğrultusunda hareket ettiğini göstermektedir. Yine aynı
ölçülerden  Doğu  Anadolu  Fayı  üzerindeki  hareketin  yaklaşık  15  mm/yıl  olduğu
hesaplanmıştır.   Bu  veriler kullanılarak yapılan hız üçgeni çözümlerinden elde edilen
sonuçlara  göre,  a)  Karasu  segmentinin  Doğu  Anadolu  Fayı’na  ait  olduğu,  b)
Anadolu/Afrika  sınırının  sol-yanal  oblik  (genişleme)  karakterinde  olduğu,  ve  c)
Anadolu/Afrika  sınırındaki hareketin  önemli bir  kısmının Karasu  segmenti  tarafından
alındığı ve Yumurtalık-Osmaniye fayının aktivitesinin daha az olduğu ortaya çıkmıştır.



Eskişehir fay zonunun neotektonik aktivitesi

Erhan Altunel* ve Aykut Barka**

*Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir
**İTÜ, Maden Fakültesi, Jeoloji Bölümü, Ayazağa, İstanbul

Genel doğrultusu BKB-DGD olan ve batıda Uludağ ile doğuda Kaymaz arasında
uzanan  Eskişehir  fay zonu,  Ege-Batı  Anadolu  bloğunu  kuzeydoğuda  Orta  Anadolu
bloğundan ayıran sağ yönlü doğrultu atımlı ve normal bileşenli bir fay zonudur.  Bu fay
zonu, Eskişehir bölgesinde doğrultusu D-B ile KB-GD arasında değişen fay segmentleri
ile temsil edilir.  Pleyistosen ve Holosen birimlerinde görülen depolanma sırasına (syn-
depositional) ve sonrasına (post-depositional) ait  faylar, Eskişehir fay zonunun en az
pleyistosen’ den bu yana aktif olduğunu göstermektedir.  Eskişehir fay zonu üzerinde
20.yy’dan  önceki  dönemlere  ait  önemli  deprem  kaydı  yoktur.  Ancak,  Holosen
birimlerinin  depolanmalarının  faylanma  nedeniyle  kesintiye  uğraması  fay  zonunu
oluşturan segmentlerin son 10 000 yılda birkaç defa kırıldığını göstermektedir.
20 Şubat 1956 depremi muhtemelen Oklubal-Turgutlar arasında uzanan yaklaşık 10km
uzunluğunda  BKB-DGD  doğrultulu  segment  üzerinde  meydana  gelmiştir.  Ayrıca,
Pleyistosen birimleri içinde görülen çamurtaşı daykları ve fay yüzeyleri önünde Holosen
birimlerinin  kesintiye  uğraması,  Eskişehir  fay  zonunu  oluşturan  sedimentlerin  aktif
olduklarını  ve  magnitüdü  6’nin  üzerinde  deprem  oluşturma  potansiyeline  sahip
olduklarını göstermektedir.   İnönü  ve  Eskişehir  havzalarının oluşmasında önemli rol
oynayan Eskisehir fay zonu transtansiyonal fay zonudur.



Priene antik kentinde (batı Türkiye) yıkıcı tarihsel 
depremlere ait belirtiler

Erhan Altunel

Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Aktif normal faylarla sınırlı olan Büyük Menderes grabeni, batı Türkiye’nin önemli
neotektonik yapılarından biridir.  Grabeni sınırlayan normal fay segmentlerinin tarihsel
devirlerde ve 20. yy da meydana gelen depremler sırasında kırıldığına ait güvenilir aletsel
verilerin yanında  arkeolojik,  jeolojik ve  jeomorfolojik  veriler  de  mevcuttur.   Büyük
Menderes grabeninin batı ucunda yer alan antik Priene kenti İyonya’nın en erken yerleşim
yerlerinden biridir ve ilk olarak bugünkü yerinin 8 km doğusunda kurulmuştur.   Eski
Priene büyük olasılıkla M.Ö. 350 li yıllarda bugünkü yerine nakledilmiştir.  Yeni şehirde
depreme ait  çok sayıda belirti bulunmaktadır.   Aşağıda, Büyük Menderes grabeninde
meydana gelen hasar  verici depremlerin yeni Priene şehrinde önemli derecede  hasara
neden olduklarına ait belirtiler sıralanmıştır.  1) Kutsal salonun bir kısmı 5 cm sağ yanal
ve yaklaşık 50 cm düşey ötelenmiştir;  2) Kutsal salonun batı ucunda merdiven blokları
yerdeğiştirmiş ve dönmüştür;  3) K-G uzanımlı caddenin duvar taşları yerdeğiştirmiş ve
160 kuzeye  eğilmiştir;  4)  agoranın taban  taşları  yerdeğiştirmiş  ve  kırılmışlardır;   5)
agoranıın kuzeybatı  köşesine yakın yerde  bulunan yarım daire  şeklindeki binanın ve
yanındaki  iki  kolonun  taşları  160 kuzeye  eğilmişlerdir;   6)  Athena  Tapınağı’ndaki
sütunların alt kısımları çevreleri boyunca kırılmışlardır.  Ayrıca şehir merkezinde yer alan
agora,  tiyatro,  cadde duvarları ve su deposu gibi binaların değişik zamanlarda restore
edilmesi ve Athena Tapınağı’ndaki ibadet büstü ve kilise mihrabının yenilenmesi, şehrin
yeniden  inşa  edildikten  sonra  değişik  zamanlarda  yıkıcı  depremlerden  etkilendiğini
göstermektedir.



417 Cibyra depremi (Gölhisar-Burdur)

H. Serdar Akyüz* ve Erhan Altunel**

* İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, İstanbul
** Osmangazi Üniversitesi, Müh. Mim. Fak., Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Eskişehir

Gölhisar (Burdur)  ilçesinin 1 km batısında bulunan Cibyra antik kenti Burdur-
Fethiye fay zonu üzerinde yer alır.  M.Ö 10 yy da Lidyalılar tarafından kurulan Cibyra,
M.Ö.  84  yılında  Roma  egemenliğine  geçmiştir.  MS  395  yılında  Bizanslıların  eline
geçtikten kısa bir süre sonra terkedilmiştir.  

Burdur-Fethiye fay zonu, Antalya-Isparta bloğunun batı sınırını oluşturan yaklaşık
200 km uzunlukta ve 40-60 km genişlikte, sol-yanal atımlı bir zondur.  Bu zon üzerinde
tarihsel devirlerde ve 20 yy da büyük depremler meydana gelmiştir.

MS 23 yılında meydana gelen depremde Cibyra kenti büyük hasar görmüştür ve
şehir  merkezindeki  birçok  bina  bu  depremden  sonra  onarılmıştır.  M.S.  417  yılında
meydana gelen deprem kentte  büyük hasaralara  neden olmuş ve kent  bu depremden
sonra terkedilmiştir.  Şehirde kısmen ayakta kalan yapılar stadyum, tiyatro, şehir meclisi
binası (buleterion),  mezarlık (nekropol)  ve  su  yoludur.   417  depreminin en  belirgin
tahribatı stadyumda görülür.  K20B uzanımlı ve uzun ekseni 196 metre olan U şeklindeki
stadyumun kuzey duvarı ve doğu kesimi hemen hemen tamamen tahrip olmuştur.  K15D
gidişli  sol-yönlü  doğrultu  atımlı  faylar  oturma  yerlerindeki  bloklarda  dönme  ve
kırılmalara, 40 cm ye varan ötelenmelere ve 30 cm ye varan açılmalara, neden olmuştur.
Stadyumun KD ucunda yer alan 5 m çapında, daire şeklinde bir yapının da doğu kesimi
yıkılmıştır.  Stadyumu kesen faylar kentin kuzey ve güneyinde geniş alanlar kapsayan
Pliosen çökelleri içinde de izlenir.  Doğrultusu boyunca genellikle sola doğru sıçramalar
yapan ana fayın konumu K15-20D, 75-85GD dur ve kentin güneyindeki devamında en az
4 m lik sol yanal ötelenme tespit edilmiştir.  Stadyumu kesen fay, yüzeyde yaklaşık 20 km
takip edilmektedir.  Şehirdeki binalarda görülen tahribat, stadyumda ölçülen ötelenmeler
ve fayın yaklaşık 20 km takip edilebilmesi, 417 depreminin en az IX şiddetinde (Io=IX)
olduğunu gösterir. 



Kuzeybatı Anadolu’nun sismotektonik özelliklerinin küçük ve orta
büyüklükteki depremlerle irdelenmesi

Doğan Kalafat ve Ali Pınar

Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 81220, 
Çengelköy, İstanbul

Bu çalışmada KB Anadolu’da 1965-1995 yılları arasında manyitüdleri M > 4.2
olan  depremlerin  mekanizma  çözümleri  yapılmıştır.   Yaklaşık  30’a  yakın  depremin
mekanizma  çözümü  P  dalgalarının  ilk  haraket  yönleri  kullanılarak  bulunmuştur.
Mekanizma  çözümleri,  bölgede  tektonik  rejimin  küçük  ölçekte  değiştiğini
göstermektedir.  Gerek eğim atımlı, gerekse doğrultu atımlı fayların birlikte bulunması,
bölgenin K-G  yönlü açılma ve  Anadolu’nun batıya doğru  hareketinden kaynaklanan
kuvvetlerin etkisini yansıtmaktadır.  Diğer taraftan Güney Marmara bölgesinde KB-GD,
KD-GB  ve  D-B  doğrultulu  graben  yapıları  boyunca  yoğun  deprem  aktivitesi
gözlenmektedir.  Hernekadar bölgede hakim faylanma tipi normal faylanma ise de oblik
ve ters faylanmalar da gözlenmiştir.  T gerilme eksenlerinin hakim doğrultusu KKD-GGB
olup,  bölgedeki genel tektonik rejimi desteklemektedir.   Bu,  GPS sonuçları ile uyum
içerisindedir.  KB Anadolu’da yoğun sismik etkinlik gözlenmektedir.  Özellikle Savaştepe
(Balıkesir) ve Gediz-Emet (Kütahya) bölgesinde fırtına şeklinde bir deprem oluş düzeni
görülmektedir.   Sismik  etkinlik  bakımından  iki  nokta  ilgi  çekicidir;  1)  İstanbul’un
güneyinde  Marmara  Denizi’nde,  deprem  etkinliği  bakımından  sakin  olan  ve  ileride
İstanbul’u etkileyebilecek bir deprem üretebileceği birçok araştırıcı tarafından da kabul
edilen  bölge,  2)  Kırkağaç-Akhisar  bölgesinde  (390K-280D)  depremlerin  hiposantr
dağılımına bakıldığında manyitüdüleri 3.0 dan küçük, orta derinlikte bir deprem etkinliği
göze  çarpmaktadır.   Bu  bölgede  ısı  akısı  değerlerinin  yüksek  olduğunu  gösteren
çalışmaların varlığı da bilinmektedir.



Erzincan Depremi (13 Mart 1992) artsarsıntılarının tomografik ters
çözümünden Erzincan havzası ve yakın çevresinin tomografik hız

görüntülerinin belirlenmesi

Hüseyin Gökalp

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, 61080, Trabzon

Erzincan havzası, Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), Kuzeydoğu Anadolu Fay
Zonu (KDAF) ve Ovacık Fay (OVF) arasında kalan ve bu aktif fay zonlarının etkisiyle
açılma ve genişleme özelliği gösteren bir havzadır.  Havzada en son meydana gelen 13
Mart  1992  Erzincan  (Ms=6.8)  ve  15  Mart  1992  Pülümür  (Ms=5.8)  depremlerinin
ardından bölgede artsarsıntılar meydana gelmiş ve bu artsarsıntılar bölgeye yerleştirilen
geçici deprem ağı istasyonu ile kaydedilmiştir.  Bu çalışmada kaydedilen artsarsıntılar
arasından seçilen 350  depremin P  ve  S  dalga varış zamanlarının sönümlü en küçük
kareler anlamında ters çözümü yapılarak bölgenin altına ait üç boyutlu (3-B) P ve S dalga
hızı değişimleri saptanmıştır.  Yeraltındaki hız yapısı üç boyutlu bir grid ağı içerisinde yer
alan grid noktalarına birer başlangıç hız değeri verilerek tanımlanmaktadır.  Hız değerleri
atanmış bu grid noktalarını içeren kesitler uygun derinliklere yerleştirilerek hız modeli
oluşturulmaktadır.   Bölgenin derin  hız  yapısına ait  farklı  boyutlardaki  bilgiyi ortaya
çıkarmak için oluşturulan farklı grid açıklığına sahip modeller için verinin ters çözümü
yapılmıştır.   Elde  edilen  3-B  hız  modellerinin  geçerliliği,  yapılan  detaylı  ayrımlılık
analizleri  ile  test  edilmiştir.   Hesaplanan  değişik  grid  açıklıklı  P  ve  S  dalga  hızı
modellerinin ortaya koyduğu sonuçlarda 12 km derinliğe kadar bölgenin altında heterojen
bir hız yapısının varlığı ortaya çıkarılmıştır.  Genel olarak KAFZ’na paralel olarak, havza
boyunca ve havzanın dışına taşan güneydoğu kesimlerinde düşük hızlı anomaliler yer
alırken, havzanın kuzeydoğu ve güney bölgelerinde yüksek hızlı anomaliler gözlenmiştir.
Düşük hızlı anomaliler bölgede uzun zamandır etkinlik gösteren KAFZ ve diğer fayların
etkisiyle deformasyona uğramış kırıklı, çatlaklı ve ezilmiş, dolayısıyla zayıf karakterli olan
kayaçlara karşılık gelmektedir.  Yüksek hızlı anomaliler ise, güneyde Munzur kireçtaşları
ve  alt  taban  kayacı  olan  ofiyolitik  ve  metamorfik  kayaçlardan  kaynaklandığı
düşünülmektedir.



Gökova Körfezi aktif tektoniği üzerine düşünceler

Hülya Kurt*, Emin Demirbağ*, İsmail Kuşçu**, Berkan Ecevitoğlu*,
Şahin Karagöz** ve Cemal Göçmen**

* İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Maslak, İstanbul
** Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Ankara

Ege Denizi’nin kuzey-güney açılma rejimi altında oluşan graben sisteminde yer
alan  Gökova  Körfezi’ne  ait  çok  kanallı  yansıma  sismiği  verilerinin  işlenmesi  ve
yorumlanması ile körfezin aktif tektonik yapısına ilişkin önemli sonuçlar elde edilmiştir.
Bu verilere göre Gökova Körfezi, güney kıyısında bulunan kuzeye eğimli bir normal ana
fay ile sınırlanırken, ortada  bir sırt  ve kuzeyde ise bir dizi normal fayın oluşturduğu
basamaklı  bir  yapı  göstermektedir.   Bu  yapı  özellikle  körfezin  Türkevleri-Kızılağaç
mevkiileri batısında kalan sismik kesitlerde görülmektedir.  Körfezin içlerine doğru ise
kuzeydeki  normal  faylar  hala  gözlenirken,  güneydeki  normal  ana  fay  kesitlerde
belirginliğini kaybetmektedir.   Güneydeki havzanın çukurluğu,  ortada  yer alan sırt  ve
kuzeydeki normal fay basamakları batimetri haritasında da izlenmekte ve bölgedeki aktif
tektoniğe işaret etmektedir.

Bu  gözlemler  ışığında  körfezin aktif  oluşum mekanizması yaklaşık doğu-batı
doğrultulu, kuzeye eğimli düşük açılı fay düzlemi üzerinde hareket eden tavan bloğu ve
bu blok üzerinde gelişmiş olan normal faylar ile açıklanabilir.  Tavan bloğunun kuzeye
hareket etmesi ile normal ana fayın önünde çökeller ile doldurulmuş bir havza oluşurken;
körfezin orta  kısımlarında bu çökeller  içinde nispeten simetrik bir şekilde güneye ve
kuzeye  eğimli  sin-sedimanter  normal  faylar  gelişmektedir.   Tavan  bloğunun  kuzey
kesiminde  ise  sözü  geçen  havzayı  karşılamak  üzere  güneye  eğimli  normal  faylar
gelişmektedir.


