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ÖZET 
Ele alınan bu çalışma; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi’nin Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü 
tarafından gerçekleştirilen “Batı Karadeniz Bölgesinde Zemin Hareketlerinin İzlenmesi” projesinin Ocak 
1996 yılı ile Eylül 1999 yılları arasındaki  araştırmalarınının bir özetini içermektedir. 
 
ABSTRACT 
In this study, a summary of researches between January 1996 end September 1999 of the project carried out in 
Bolu-Yeniçağa by Depertment of Geodesy end Photogrammetry Engineering of Zonguldak Karaelmas 
University which  the project is named "monitoring of surface displacement in the Western Black Sea 
Region" are presented. 
 
GİRİŞ 

Günümüzde tektonik kaynaklı yer kabuğu hareketlerinin belirlenmesi, kıta (anakara) 
hareketleri ve kıtalar arası bağıl hareketler teknolojik gelişimlerle birlikte rahatlıkla 
izlenebilir hale gelmiştir. Örneğin “Çok Uzun Baz Enterforometresi- VLBI” ile kıtalar arası 
haraketler, “Uydu Laser Uzaklık Ölçme Sistemi- SLR” ile bir kıta üzerindeki bağıl 
hareketler ve “Küresel Konumlama Sistemi-GPS” ile de bölgesel tektonik kaynaklı 
hareketlerin izlenmesi mümkün olabilmektedir. Bunlardan özellikle SLR ve GPS hem sabit 
konumda sürekli ve hem de hareketli konumda çok hassas nokta ve bağıl konumlama 
yapabilmektedir. Örneğin Japonya’da  Cobe depreminden sonra yaklaşık 500 kadar GPS 
alıcısıyla sürekli gözlem esaslı bir sistem (GPS Monitoring System) kurularak depremlere 
karşı erken uyarı sistemleri geliştirilmiştir. 
Ele alınan bu çalışmayla da; Arabistan, Avrupa ve Afrika Plakalarının etkisi altındaki 
KAF’ın Batı Karadeniz Bölgesindeki Bolu - Yeniçağa geçişindeki tektonik hareketlerinin, 
GPS ile yıllık ve ileriki zaman dilimlerinde, gerekirse daha sık aralıklı periyotlara da 
gerçekleştirilecek ölçümlere dayalı olarak belirlenmesi amaçlanmıştır. Aşağıda bu amaca 
yönelik 1997-98 ve 1998-1999 dönemlerindeki gözlemlere ilişkin görsel ve istatistiksel 
bilgiler sunulmuştur. 
 
YENİÇAĞA GÖLÜ CİVARININ JEOLOJİSİ 

Proje alanında, sağ yönlü doğrultu atımlı fay olan KAF ile farklı kayaç toplulukları 
karşı karşıya gelmişlerdir. Bu nedenle KAF’ın kuzey ve güneyinde farklı iki stratigrafik 
dizilim görülmektedir. KAF’ın kuzeyinde en alt seviyede olası Devoniyen yaşlı 
Cankurtaran Formasyonu görülmektedir. Bunun üzerine sırası ile Kratese yaşlı Gerede 
Formasyonunun kireç taşı, bazalik tüf- lavlar ve olistolitlerden oluşan birim ile granit 
blokları, kireç taşı blokları gelmektedir. Aynı yaşta Eskipınar Formasyonu, Dikmentepe 
volkanikleri ile devam etmektedir. Bunların üzerine Tersiyer yaşlı Taşlık Formasyonu ve 
Pazarbaşı Formasyonu gelirken, en üstte Kuvarterner yaşlı alüvyon ve yeni alüvyon seriler 
devam etmektedir.  
KAF’ın güneyinde en altta üst Jura yaşlı Kandak Formasyonu yer almakta olup daha sonra 
Tersiyer yaşlı Akçagil  Formasyonu kireçtaşı üyesi, Mangallar Formasyonu, Karakuz 



Bazaltı, Ilgaz Formasyonunun üstüne Kuvarterner yaşlı Selkeoğlu Yelpazesi ve Kavaklar 
Yelpazesi gelmektedir. KAF Gerede batısına kadar tek kırık halinde devam eder. Şehrin 
batısında fay boyunca uzanan bir fay-sed gölünü izleyen fay, Ibrıcaktan itibaren batıya 
doğru heyelanlı bir alandan geçmektedir. Fayın kuzey bloğunda ise Yeniçağa Gölü Havzası 
yer almaktadır. KAF’ın tek çizgi halinde izlendiği yerlerde doğrultu atımlı faylar az  olmak 
üzere tüm morfolojik şekiller gelişmiştir. Faya paralel gelişmiş fay vadileri ve buna uyumlu 
uzanmış olan sırtlar tipiktir. Gerede doğusunda başlayıp Akçabey  Köyü kuzeyine kadar 
devam eden vadi tipik bir fay vadisidir. Gerilmeli alanlara tipik örnek Yeniçağa Gölü 
Havzası olup burada KAF zon şeklinde gelişmiştir. Ana zona kadar dar açılı ve kuzeye iç 
bükey faylar yer almıştır. Bu ikinci fayların normal fay bileşenleri bulunmaktadır. Çağ 
deresi bir yarma vadidir.  
KAF zonu boyunca başta Yeniçağa gölü olmak üzere birkaç göl veya kurumuş gölde 
turbalar gelişmiştir. Yeniçağa İlçesi batısında kaolinleşmeler görülmektedir. Bazı yerlerde  
de kömür, diyamit, traverten oluşumlarına rastlanmaktadır. KAF Geç Miyosen’de başlayan 
neotektonik dönemin ilk evresinde yörede muhtemelen makaslama zonu şeklinde ilksel 
yapıda idi. Eldeki veriler KAF’ın Geç Plyosen yaşlı olduğunu göstermektedir. Fay atımı 
Tahminen 30 km olup yıllık öteleme ortalama 1cm’ye karşılık gelmektedir. 
 
PROJENİN PLANLAMA VE TESİS ÇALIŞMALARI 

Projenin balangıç aşamasında; KAF’ın tektonik hareketlerinin  izlenmesine yönelik, 
Batı Karadeniz ve Marmara  Bölgelerindeki bitmiş ve halen devam etmekte olan diğer 
projelere ilişkin incelemeler yapılmış, en uygun bölge olarak KAF üzerinde bulunan 
Yeniçağa Gölü Havzası çalışma alanı olarak belirlenmiştir (Fotoğraf 1). Bölgenin 1:100000 
ve 1:25000 ölçekli temel topoğrafik haritaları ve uydu fotoğrafları üzerinden KAF ve diğer 
yan faylara ilişkin sınırlama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Buna göre Gözlem ağının 
yapısı ve gözlem pilyelerine ilişkin en uygun  yerler araştırılmıştır. 
Sürekli gözlem esaslı olarak kurulması kararlaştırılan ağın tek tek noktalarının jeolojik 
zemin etütleri yerlerinde yapılarak tesis inşaatına başlanmıştır. Gözlem noktaları için özel 
bir tesis tasarımı kullanılmış ve noktalar betonarme pilye olarak inşaa edilmiştir . Fotoğraf 
2’de  inşası biten bir nokta görülmektedir. Gözlem ağındaki noktalar, GPS ve yersel 
ölçmelere uygun olarak Şekil 1’deki gibi tasarlanmıştır. Tesis edilen pilyelerin başlıkları 
bozucu etkenlerden ve diğer kullanıcılardan korunması amacıyla özel olarak tasarlanmış, 
çelik ve pirinç malzemeden imal edilmiştir. Tüm noktaların inşası yüksek ve sarp alanlara 
malzeme nakli ve temel açma zorlukları nedeniyle Haziran 1997’de tamamlanabilmiştir.  
 
BOLU-YENİÇAĞA GÖZLEM AĞINDAKİ GPS ÖLÇMELERİ 

Yeniçağa gözlem ağının GPS ile ölçümlenmesi amacıyla öncelikle, en hassas 
ölçümlerin yapılabilmesine olanak sağlayacak  gözlem planı oluşturulmuştur. Ölçme 
yöntemi için ise statik ölçme yöntemi ve kapalı ağ modeli ön görülmüş, ayrıca her 
oturumda barometrik ve psikometrik  ölçümler de yapılmıştır (Fotoğraf 3). Gözlem 
periyotlarına ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

          
 
Fotoğraf 1. Yeniçağa Gölü Havzası (Gölün güney yakasından eski E5 ve TEM otoyolu geçmektedir) 
 

 
 

     
 
Fotoğraf 2. Kalıptan çıkmış bir betonarme GPS gözlem pilyesi. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şekil 1:Sabit GPS istasyon bilyesi (birimler cm'dir) 
 
 
 

 
 
Fotoğraf 3. GPS gözlemleri ile eş zamanlı psikometre ve basınç ölçmeleri. 
 
 
 
 
Tablo1. GPS gözlemlerine ilişkin genel bilgiler 
 

Kampanya 1997 1998 1999 



Gözlem 
periyotları 

Ağustos 1-5 Eylül 17-21 Eylül 18-20 

Kullanılan GPS 
alıcıları 

3 Adet Topcon 
Turbo SII alıcısı 

4  Adet Topcon 
Turbo SII alıcısı ve 
5 telsiz 

4 Adet Topcon 
Turbo SII alıcısı ve 
5 telsiz 

Gözlem noktası 
sayısı 

 
13 

 
13 

 
13 

Basınç ve nem 
ölçmeleri 

 
Yapıldı 

 
Yapıldı 

 
Yapıldı 

Gözlem süresi 19 saat 9 saat 9 saat 
Oturum sayısı 19 9 9 
 
Ölçümlerin çözümlenmesinde ve analizinde ise, aşağıda belirtilen işlemler uygulanmıştır: 
 

 GPS gözlemlerinde L1 ve L2 frekansları kullanılmıştır. 
 Uydular yataydan 15o’lik gözlem (eğim) açısıyla izlenmiştir. 
 Her bir oturum için uydulara 60 dakika süreyle gözlem yapılmıştır. 
 Her turumda 15 saniyelik epoklar (uydudan gelen sinyaller için ölçme aralığı) 

kullanılmıştır. 
 Ölçümler günlük olarak bilgisara aktarılmış ve değerlendirilmiştir. 
 İlk etapta yayın efemeris verileri kullanılarak bağımsız bazlar hesaplanmış, ölçülerin 

duyarlılığı hakkında bilgiler elde edilmiştir. 
 2 hafta sonra İnternetten IGS veya ST3 formatında (genelde IGS daha hassastır) hassas 

efemeris dataları çekilerek kesin bağımsız baz vektörleri hasaplanmıştır. 
 Tüm ölçüler istatistiksel olarak En Küçük Kareler Yöntemine göre dengelenmiştir. 
 Sonuçlar Panda Deformasyon analiz programında Statik yöntemle değerlendirilerek 

deformasyon vektörleri saptanmıştır. 
 
İstatistiksel analiz sonucunda elde edilen bilgiler de Tablo 2’de verilmiştir. 
 
 
DEFORMASYON ANALİZİ 

Yukarıda elde edilen istatistiksel değerler, PANDA deformasyon analiz 
programında statik modda proses edilerek ağın 1997-98 ve 1997-99 dönemine ilişkin 
hareket (deformasyon) vektörleri hesaplanmıştır. Ağın 97-98 döneminde 1 cm’nin üzerinde 
hareket belirlenen noktalarındaki deformasyon vektörleri bileşenleri (dx, dy, dz) ve 
deformasyon vektör uzunlukları Tablo 3,4 ve Şekil 2’de Yeniçağa Gölü Havzasının sayısal 
yükseklik modeli üzerinde verilmiştir. 
 
 
 
 
 
 
 
Tablo 2. Kampanyalara ilişkin analizler 

 Kampanya 1997 Kampanya 1998 Kampanya 1999 
Ölçü sayısı 111 81 81 



Koordinat Farkları 
sayısı 

111 81 81 

Nokta saysı 13 13 13 
Sabit nokta saysısı 0 0 0 
Datum noktası sayısı 13 13 13 
Koordinat sayısı 39 39 39 
Defekt sayısı 3 3 3 
Serbestlik derecesi 75 45 45 
Öncül varyans σ2

o 1.000 cm2 1.000 cm2 1.000 cm2 

Soncul varyans m2
o 0.989 cm2 0.838 cm2 1.039 cm2 

Öncül standart sapma σ 1.000 cm 1.000 cm 1.000 cm 
Soncul standart sapma 
mo 

0.994 cm 0.915 cm 1.019 cm 

Test değeri T= σ2
o/ m2

o 1.011 1.193 1.039 
F dağılımı tablo değeri 1.350 1.484 1.383 
%95 güvenle test 
sonucu 
(T≤ F ise eşdeğerlikli, 
T≥ F ise eşdeğerlikli 
değil) 

Teorik varyans ile 
deneysel varyans 
eşdeğerliklidir. 

Teorik varyans ile 
deneysel varyans 
eşdeğerliklidir 

Teorik varyans ile 
deneysel varyans 
eşdeğerliklidir 

  
Tablo 3. 1997-98 dönemi deformasyon analiz sonuçları  

Nokta No dx (cm) dy (cm) dz (cm) Def. Vektör 
Uzunluğu 

1 0.790 1.190 0.750 1.610 cm 
2 0.850 0.960 0.310 1.320 cm 
5 0.730 -1.130 -0.490 1.430 cm 
6 0.490 -1.660 -0.290 1.750 cm 
7 -0.390 -1.260 -0.290 1. 350 cm 
8 -0.130 -1.150 -0.120 1.170 cm 

  
Tablo 4. 1998-99 dönemi deformasyon analiz sonuçları  

Nokta No dx (cm) dy (cm) dz (cm) Def. Vektör 
Uzunluğu 

1 -1.190 -0.350 -1.040 1.620 cm 
2 -1.680 0.570 -0.510 1.840 cm 
5 0.460 -1.020 -0.030 1.120 cm 
6 0.110 -0.880 -0.420 0.980 cm 
7 -0.320 -0.640 -0.340 0.790 cm 
11 0.470 0.340 1.070 1.220 cm 
13 0.320 0.710 0.310 0.840 cm 
14 -0.530 -0.810 -0.820 1.270 cm 

 



 
Şekil 2. Bolu Yeniçağa (Reşadiye) Gölü civarındaki noktaların üç boyutlu deformasyon vektörleri ve 
sayısal arazi modeli 
 
SONUÇLAR 

Devlet Planlama Teşkilatı tarafından 1996 ile 1998 yılları arasındaki dönemi finanse 
edilmiş olan bu projenin,  GPS ile yıllık periyodik gözlemlerleri sonucu KAF’ın Bolu 
Yeniçağa geçişindeki 1 cm’nin üzerindeki tektonik hareketleri  saptanmış ve aşağıdaki 
sonuçlar elde edilmiştir. 
 

 Yeniçağa Gölü Havzasındaki 13 noktada üç dönemde gerçekleştirilen ölçümlerin %95 
güvenilirlikle ağın fiziksel yapısına ve ele alınan modellere uygun bulunmuştur. 

 Her gözlem döneminde gerçekleştirilen ölçümlerin, fayın yıllık 1 cm’lik hareketlerinin 
belirlenmesi için uygun olduğu belirlenmiş ve standart sapmalar 1 cm’nin altında elde 
edilmiştir. 

 Elde edilen deformasyon vektörlerinden, KAF’ın bu bölgede 1997-98 yılları arasında 
doğu - batı  yönünde  vektörel toplam olarak en büyük 3 cm civarında hareket ettiği 
saptanmıştır. 

 17 Ağustos 1999 Marmara depreminden sonra bölgede yapılan üçüncü dönem 
gözlemlerden ise 1998-99 yılları arasında yine doğu- batı yönlü toplam 3.5cm’lik 
hareket saptanmıştır. 

 Yapılan gözlemlerden fayın bu dönemler arasında beklenen yıllık hareketi yaptığı 
belirlenmiş ve herhangi bir büyük değişim saptanmamıştır. 

 Projenin bu nedenle daha kısa periyodik aralıklarla,eğer finansal destek bulunabilirse, 
sürdürülmesi amaçlanmaktadır. 
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Kuzey Anadolu Fayı’nın İzmit Körfezi  İçindeki  Özellikleri  ve  
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Anatomy of the North Anatolian  Fault in the Izmit Bay and Related Effects of 

17 August 1999 Earthquake 
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ÖZET 
17 Ağustos Depremi sonucunda, Sapanca–Gölcük segmanının uzantısı olarak İzmit Körfezine Baş İskele 
mevkiinde giren Kuzey Anadolu Fayı, Seymen, Kavaklı, Gölcük ve Değirmendere bölgelerinde kıyısal 
çökmelere neden olmuştur. Doğu ve orta basenleri gevşeyen büklümlerle aşan fay, Hersek deltası 
doğusundaki çukurun ortasından geçerken tipik bir negatif çiçek yapısına dönüşmüştür. Bu çukurluğun kuzey 
ve güneyinde bulunan ve derinde gömülü ana faya açılı normal faylar, gevşeyen büklüm karakterini 
sürdürerek bu havzayı şekillendirmiştir. Fay bu lokaliteden sonra Hersek deltasının az dayanımlı yüzey 
örtüsünü parçalamadan, altındaki suya doygun çamurları geçerek, Tuzla Burnu önlerine kadar uzanmıştır. 
Sonuçta, Kuzey Anadolu Fayı’nın İzmit Körfezi içinde gevşeyen büklümlerden oluşan tek bir fay olduğu 
söylenebilir. 

ABSTRACT 
On 17 August 1999, the northern branch of the North Anatolian fault entered into the Izmit Bay at the locality 
of Başiskele as an extension of the E-W trending Sapanca-Gölcük segment. The major fault then crossed 
Seymen, Kavaklı, Gölcük and Değirmendere shores, causing coastal landslides. This fault seems to be 
responsible for the opening (releasing bend) of the basin placed to the east of the Hersek delta where it 
changed its shape into an elongate negative flower structure. The faults which are lying along the northern and 
southern margins of this dextral basin, they are dipping towards the buried master fault, are responsible for the 
formation of this basin. Then the fault passed under the Hersek delta down to somewhere around offshore the 
Tuzla peninsula. It did not give any surface rupture on the delta, highly possibly due to its plasticity. All these 
findings imply that the North Anatolian fault in the Izmit Bay is a single fault constructed by some releasing 
bends.  

 
GİRİŞ 

17 Ağustos 1999 günü saat 3:01 de İzmit çevresinde (40.77°K-29.97° D) ve 
yaklaşık 45 saniye süren deprem (Mw 7.4) yaklaşık 20 milyonluk bir nüfus yoğunluğuna 
sahip Marmara bölgesinde büyük can ve mal kaybına neden olmuştur. Kocaeli depremi 
yaklaşık olarak 120 km uzunluğunda bir kırılmaya ve 5.5 metre uzunluğunda kırıkların 
birbirine göre aksi istikamette yer değiştirmelerine neden olmuştur. İzmit Körfezi Kuzey 
Anadolu Fayının en kuzey kolu üzerinde yer almaktadır. İzmit Körfezi fayları, Saroz 
Körfezine kadar tek bir fay ve ona paralel ikincil fayların gelişimine örnek teşkil eder. 
Özellikle İzmit Körfezini oluşturan faylar Marmara Denizi içinde izlenen yapıların 
gidişinin tanımlanmasında önemli bir unsurdur (Yaltırak, 2000; Alpar ve Yaltırak, 
2000)(Şekil 1). 

Marmara Bölgesinde geniş bir alanı etkileyen Kocaeli depremi  ile İzmit Körfezi 
içindeki faylar, İstanbul Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsüne ait R/V 
Arar araştırma gemisindeki yüksek ayrımlı dijital sığ sismik sistem ile araştırılmıştır (Şekil 
2). Sahadaki tektonik çizgisellik ve genç çökellerin durumu önceki çalışmalardan yeterince 
bilindiğinden, deprem sonrası yapılan sismik çalışmalar kasıtlı olarak belli alanlara 
odaklanmıştır. 



 
 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Kocaeli depreminden sonraki iki aylık süre içinde yapılan deniz sismiği 
çalışmasında tek-kanal yüksek-çözünürlü sayısal sismik yansıma yöntemi uygulanmıştır. 
Enerji kaynağı olarak 1.25 kiloJoulle’lük sparker enerji kaynağı kullanılmıştır. Alıcı olarak 
kullanılan sparkarray boyu 1 metre olup 30 adet şarj elektrotundan oluşmaktadır (6 kV and 
30 mF). Tek kanallı ve toplam uzunluğu 10 metre olan streamer ise 11 adet PDS/22-2 
hidrofondan oluşmaktadır. Atış tekniği olarak her iki sualtı birimi de sancak kıç omuzluktan 
dışarı doğru 3 metre offset verilerek denize indirilmiştir. Kaynak ve alıcı arasındaki mesafe 
yaklaşık 3 metredir. Birimlerin gemiye olan uzaklıkları ve gemi hızı enerji kaynağı ve 
alıcının deniz yüzeyinden olan yüzme derinliğini etkilediğinden, bu iki parametre 
istenmeyen ghost gürültüsünü en az yapacak şekilde ayarlanmıştır. Patlama tetiklemeleri 
bilgisayar ortamında 2 saniye aralıklarla verilmiştir. Sismik bilgiler anında bilgisayar 
ortamına kaydedildiğinden, anında monitörde izlenebilmekte ve böylece takip edilecek 
faylar anında belirlenebilmektedir. Bu nedenle, kullanılan sistem ile yüzeyi etkileyen aktif 
fayların takibi daha kolay ve yüksek çözünürlükte yapılabilmektedir. Ayrıca R/V Arar 
araştırma gemisinin manevra kabiliyetinin yüksek olmasından dolayı ortalama 15-20 metre 

  
 

Şekil 1 Marmara Denizi ve yakın çevresinin sismotektonik haritası, (Yaltırak vd., 2000)

 
 

Şekil 2. 17 Ağustos depremi ardından ilk defa Arar R/V tarafından toplanan sismik hatlar  



derinliğe kadar olan sığ sularda veri toplanabilmiştir. Bu sayede kıyı şeridine yakın aktif 
fayların kesitler üzerinde gözlenebilmesi mümkün olmuştur. Deniz içine gönderilen kaynak 
dalgacığı frekansına ve gemi hızına bağlı olarak, sismik kesitler üzerinde düşey ve yanal 
çözünürlük sırasıyla 1 metre ve 4.1 metre gibi oldukça hassas değerlerde olmuştur.  Düşük 
frekanslı gürültülerin ayıklanması için low-pass filtre, soğurulma kayıplarını karşılamak 
için ise zamanla değişen kazanç kurtarım fonksiyonu uygulanmıştır. Test çalışmasından 
sonra belirlenen bazı belli başlı kayıt parametreleri şu şekildedir; örnekleme aralığı 500 ms, 
iz boyu 1000 örnek noktası, ana amplifikatör kazancı 128, ön amplifikatör kazancı 10, 
yüksek geçirim filtre kesim frekansı 120 Hz, alçak geçirim filtre kesim frekansı 1000 Hz, 
TVG filtre kapalı, sönümleme oranı 20, gri tonlama seviyesi 2. Bu parametreler ile deniz 
tabanının altındaki 50-100 m derinliklerdeki çökellerin ve diğer tektonik elemanların 
detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlamıştır.  Her sismik iz için 2 saniye aralıklarla 
konum belirlemesi yapılmıştır. Konum belirleme işlemi için GPS bilgileri her sayısal 
sismik izin başlık bloğuna diğer kayıt parametreleri ile birlikte yazdırılmıştır.  Toplanan 
sayısal ham veriler filtreleme ve mixing gibi bazı temel sismik veri işlemlere tabi 
tutulmuştur. En iyi sonuçlar genellikle 50-120-600-700 bant geçirimli filtre ile elde 
edilmiştir. Daha sonra sismik kesitler bitmap dosya haline çevrilerek kağıt çıktıları 
alınmıştır (Alpar, 1999). 
 
BATİMETRİ 

Genişliği 1800 m (Tütünçiftlik ve Yüzbaşılar, Gölcük arası) ile 9800 m (Hereke ve 
Karamürsel arası) arasında değişen İzmit Körfezi, en doğudaki İzmit havzasından ayrı 
olarak, biri Hersek burnunun batısında, diğeri ise doğusundaki fay kontrollü iki derin deniz 
çukurundan oluşmaktadır (Şekil 3). Hersek burnunun doğusundaki Karamürsel havzası 
yaklaşık olarak 18 km uzunluğunda 10 km genişliğindedir. Doğudaki çukurluğun en derin 
yeri Ulaşlı açıklarında 204 metredir (Güneysu, 1999). Güney kesimi kuzeyine göre daha 
eğimlidir. Batıdaki Çınarcık havzası ise Marmara Denizinin en büyük havzasıdır. Bu 
çukurluklar Pliyosen’de oluşan sismik aktivitenin denetiminde gelişmişlerdir (Ergün ve 
Yörük, 1990).  
 

 
JEOLOJİ 

İzmit Körfezi ve civarında Neotektonik döneme ait çökelme ve aşınma rejimiyle 
ilişkili birimler Nojen ve sonrası yaşlıdır. Bölgede Sarmasiyen-Ponsiyen’de acı su ile 
başlayan çökelme  geç Miyosen sonları ile Erken Pliyosen’de bölgede akarsu-göl 
sedimantasyonuna dönüşmüştür. Erken Pliyosen sonunda bölgede bir aşınma rejimi hüküm 
sürmektedir. Pliyosen'de başlayan etkili jeolojik hareketler Pleyistosen boyunca sürmüş ve 

 

 
Şekil 3. İzmit Körfezi batimetrik yapısı, Eşderinlik çizgileri 10 metrede birdir (Güneysu, 1999’dan 
yeniden çizilmiştir) 



Doğu-Batı doğrultulu faylar etkili olmuştur. Körfezin doğusundaki gölsel ve akarsu 
ortamlarına ait kırıntılı çökeller erken/orta Pleyistosen yaşlıdır. Geç Pleyistosen'de Akdeniz 
suları tarafından işgal edilen körfez, denizel depolanma alanı durumuna gelmiş ve denizel 
kaynaklı kırıntılı çökeller depolanmıştır (Sakınç ve Bargu, 1989).  Denizel depolanmanın 
ardından Holosen’de alüviyal yelpaze, akarsu, kıyı ovası-plaj ve delta sedimantasyonu 
(güncel çökeller) oluşmuştur (Özhan ve diğ., 1985; Sakınç ve Bargu, 1989; Seymen, 1995; 
Alpar ve Güneysu, 1999). 

 
GÜNCEL TEKTONİK 

Yaklaşık 1500 km olan sağ-yanal atımlı Kuzey Anadolu Transform Fay Zonu 
(KAF) Marmara Denizinin doğusunda üç kola ayrılmaktadır. Güney kol Yenişehir ile 
Edremit arasındadır. Orta kol Geyve'den Gemlik Körfezine oradan Bandırma'ya kadar 
Marmara kıyı çizgisini izler ve Edremit Körfezi’nden Ege Denizine girer. Kuzey kol ise 
İzmit Körfezi ile Marmara Denizi Çukurlarının güneyinden geçerek Saroz Körfezine doğru 
yönlenir (Şekil 1) (Yaltırak vd, 2000; Alpar ve Yaltırak, 2000; Yaltırak,  2000).  İzmit 
Körfezindeki havzalar aktif zonlarda kinematik blok hareketlerine tepki olarak D-B yönlü 
sıkışma ve K-G yönlü gerilmeler sonucunda oluşan tektonik havzalar olarak düşünülür 
(Brinkmann, 1976; Ketin 1983; Barka ve Kadinsky-Cade 1988; Barka, 1992; Wong, 1995). 
Körfezde Geç Pleistosen ve Holosen'de, fay kontrollü olarak gelişen depolanma işlemi 
günümüzde de aynı şekilde devam etmektedir. Bölgedeki jeolojik formasyonlar genç 
tektonik hareketler ile hem yanal hem de normal atımlı fayların kontrolü altında 
gelişmektedir. Aktif tektonizma denizel ortamdaki genç çökelleri de etkilemektedir. Ama 
hakim kuvvet doğrultu atımlı fay etkisiyle oluşan sağ yanal makaslamadır. Buna göre hem 
KD-GB eksenli kıvrımlar hem de KB-GD eksenli normal faylar birbirini kesmekte ve 
etkilemektedir. 

 
BÖLGENİN SİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ 

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde 1939 yılında Erzincan’da başlayan 6 büyük 
depremin batıya doğru göçü sonucunda Kuzey Anadolu Fay Zonunun toplam 900 km lik 
bir kısmı kırılmıştır. Bu kırıklarda 7.5 m ye varan yer değiştirmeler vardır (Barka, 1992).  
Mevcut tarihsel ve aletsel deprem verileri ve jeolojik gözlemlere göre, Türkiye'nin önemli 
sanayi, ticaret ve turizm bölgesi olan Marmara Bölgesinin deprem potansiyeli oldukça 
yüksektir. Tarihsel depremler olarak MS 11 ile MS 1894 arasında bölgede kayıtlara geçmiş 
en az 145 adet deprem bilinmektedir. Bunlardan en önemli olanlar; 29 (İzmit), 363 
(Marmara ?), 434 (Marmara), 446 (Marmara), 477 (Marmara), 15 Ağustos 553 (Marmara 
ve İzmit), Ekim - Kasım 557 (Marmara), Ocak 1010 (Marmara), İlkbahar 1034 (Marmara), 
18 Aralık 1037, 10 Eylül 1509 (Kıyamet-i Sugra), 12 Haziran 1542 (Marmara), 10 Mayıs 
1556, 11 Temmuz 1690, Yaz 1718 (İstanbul -İzmit), 25 Mayıs 1719 (İzmit - Yalova), 2 
Eylül 1754 (İzmit Körfezi), 3 Eylül 1763 (Marmara), 22 Mayıs 1766 ve 10 Temmuz 1894 
depremleridir (Ambreseys ve Finkel, 1995).  
 
KOCAELİ DEPREMİ 

17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03:02’de, Kuzey Anadolu Fay Zonunun, Adapazarı, 
Kocaeli, Gölcük segmenti üzerinde yaklaşık 45 saniye süren şiddetli bir deprem meydana 
gelmiştir. Depremin büyüklüğü hakkında çeşitli görüşler vardır. Boğaziçi Üniversitesi, 
Kandilli Rasathanesi büyüklüğü önce 6.7 ve daha sonra 7.4 olarak değerlendirmiştir. 
Amerikan kaynakları ise büyüklüğü 7.8 olarak belirlemiştir. Arazi gözlemleri ise depremin 
7.4±0.1 civarında olduğunu göstermiştir. Bu farklar değerlendirme yöntemlerinin farklı 
olmasından kaynaklanmıştır. Sonuç olarak depremin moment büyüklüğünün 7.4 ve yüzey 



dalgası büyüklüğünün ise 7.8 olduğu söylenebilir. Odak derinliği 10-15 km dir. Yüzeydeki 
yırtılmanın uzunluğu 120 km civarındadır. Uzun süreli GPS ölçümlerinin Kuzey Anadolu 
Fay Zonunun depremde çalışan segmentleri için yılda 20-22 mm (Straub ve Kahle 1997) 
ilerleme gösterdiği, çeşitli araştırmacılar tarafından yüzey kırığı üzerinde yapılan 
gözlemlerden 5 metre kadar sağ-yanal yer değiştirmeler rapor edildiği bilindiğine göre, 
basitçe bu kadar bir yer değiştirmenin oluşabilmesi için gereken enerjinin 333 ile 500 yıl 
arasında depolanabileceği söylenebilir. Kocaeli Depremi fay hattı üzerinde 350-400 mG 
mertebesinde yer ivmelerine neden olmuştur.  Bu çalışmada, Başiskele mevkiinde karadan 
denize giren fay transtansiyonel bir etkiye sahip olduğu anlaşılmıştır. Bu transtansiyonel 
karakter, fay hattı üzerinde yer alan yerleşimlerdeki hasarın biçimi üzerinde rol oynamıştır. 
Güneyde ve kuzeyde ana faya paralel faylanmalar kıyı alanlarında çökmelere neden 
olmuştur. Bu tür ikincil faylar Hersekten batıya doğru Gölcük, Değirmendere, Karamürsel 
ve Yalova'da kıyıya paralele yakındır. Ana fay Çınarcık Çukuru tabanında sonlanmıştır 
(Şekil 4). Kavaklı ve Gölcük kıyılarının çökmesine neden olan bu fay, her ne kadar Hersek 
Deltasındaki lagünün altından geçiyorsa da, delta üzerinde fazla bir deformasyona neden 
olmamıştır. 
 

 
SONUÇLAR 

İzmit körfezi oluşumu hakkında çeşitli görüşler vardır. Sakınç ve Bargu (1989) 
güncel fayların negatif çiçek yapısı gösterdiğini söylemişlerdir. Koral ve Öncel (1995) 
kademeli fayların yaklaşım noktalarında grabenlerin geliştiğini ileri sürmüşlerdir. Barka ve 
Kadinsky-Cade (1988) ve daha sonra Barka ve Kuşçu (1996) bölgenin tektonik yapısını 
gösteren en iyi modelin çek-ayır modeli olduğunu iddia etmişlerdir. Bu modelde yanal 
atımlı fay segmentleri İzmit körfezinin 3 basenini oluşturmaktadır. Fakat İzmit Körfezi’nde 
bu argumanların dışında fayın büklümlenmesinden oluşan gevşemenin yarattığı negatif 
çiçek yapısının olduğu anlaşılmaktadır.  Elde edilen sonuçların yapılan değerlendirmesinde 
17 Ağustos Kocaeli Depremi esnasında aktivite kazanan fay İzmit Körfezinin içinde ana 
faydır. Diğer bir deyişle, körfez içinde hakim tektonik yapı doğrultusu doğu-batı olan 
büklümlü tek bir fay denetimindedir (Şekil 5 ve 6). Bu fay İzmit Körfezinin doğusunda 
denize girer ve doğu Hersek çukurunu gevşeyen büklüm olarak açmıştır. 17 Ağustos 
Kocaeli depremi esnasında çalışan ana fay Hersek Deltasının altından geçerek,  yüzeyi 
kırmadan, Çınarcık çukuruna kadar ilerlemiştir (Şekil 6). Oluşan negatif çiçek yapısının 
güney kanadı Çınarcık-Esenler, kuzey kanadı ise Adalar civarı olmak üzere çok sayıda sığ 
artçıların dağılımı, ana fayın, Marmara çanağının doğu kesimine (Tuzla açıkları) kadar orta 
hattan ilerlediğini göstermektedir. Hersek Deltasında yüzey kırığı gözlenmemiştir. Bunun 
nedeni, üç tarafı denizle çevrili ve tabanı tamamen çamurdan  

 
 

Şekil 4. İzmit Körfezinde 17 Ağustos 1999 da kırılan faylar (Batimetri Güneysu,1999’dan) 



 
oluşan deltanın güney bloğu ile birlikte 

batıya doğru yatay olarak kayması ile 
açıklanabilir.  Hersek Deltasının dike yakın üçgen 
şeklinin doğu kenarının sağ yanal makaslama 
ürünü olma olasılığı vardır.  Hersek Deltasının 
batısındaki faylardan da gaz çıkışı gözlenmiştir. 
Her ne kadar Körfezin batısındaki kesitlerimizde 
ana fayın doğrultu atımının etkisi üst seviyelerde 
yer alan çok ince neredeyse sıvı halde olan 
çökellerde görülememekte ise de, gözlediğimiz 
gaz çıkışları ve deniz tabanındaki yerel açılmalar 
bu bölgedeki aktiviteyi işaret etmektedir. Bu 
nedenle, Kuzey Anadolu Fayı Hersek Deltasından 
başlamak üzere Marmara’ya doğru atımını 
gittikçe sıfırlamış olabilir. KAF’ın kuzey 
kolunun, kuzey ve güneyinde yer alan kuzey ve 
güney sınır fayı olarak adlandırılan 
uyumsuzluklar, yamulmayı üzerine alan sadece 
artçı depremlerin olduğu dekolmanlar olarak 
tanımlanmalıdır. Kuzey ve güney kıta 
yamaçlarının morfolojileri ile bütünleşik eğimleri 
aynı Geç Pliyosen-güncel çökellerin temel 
üzerinde uyumsuzluklar olup, bu dekolmanlar, 
ortalarındaki esas fay yani “KAF kuzey kolu” ile 
yatay düzlemde İzmit Körfezi içinde, düşey 
düzlemde ise birkaç km derinde birleşmektedir. 
KAF’ın kuzey kolu çalıştığında, bu kola bağlı 
dekolmanlarda aktive olmakta, her iki kıta yamacı 
üzerinde de slumplar oluşmaktadır.  
 
 
 
 

Şekil 6. Sismik kesitlerden üretilmiş 
blok diyagram 

 
Şekil 5. Çalışma sahası ve çevresinin yapı haritası. Deniz kesimleri bu çalışma ve öncesinde yayınlanan 
sismik kesitlerden yeniden üretilmiştir.  
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ÖZET 
1 Ekim 1995 tarihli Dinar depreminin (M=6.1) meydana geldiği KB-GD uzanımlı Dinar Fayı aktif normal bir 
faydır.  1995 depremi yaklaşık 10 km uzunluğunda yüzey kırığı oluşturmuş ve yüzey kırığı boyunca güney 
blokta 50 cm ye varan düşmeler meydana gelmiştir.  Tarihsel kayıtlara göre Dinar bölgesinde M.Ö. 400, 88, 
M.S. 53, 1875, 1914, 1925 ve 1971 yıllarında depremler meydana gelmiştir.  Ancak, bu depremlerin 
hangilerinin Dinar fayı üzerinde meydana geldikleri belli değildir.  1995 yüzey kırığına dik olarak açılan iki 
adet hendekte yapılan ayrıntılı çalışmalar, bu fay üzerinde 1995 depreminden önce tarihsel devirlerde en az iki 
adet büyük depremin olduğunu ortaya koymuştur.  Radyokarbon yaş analizleri ve tarihsel kayıtlar bu 
depremlerin M.Ö. 1500 ile M.S. 53 yılları arasında meydana geldiklerini ortaya koymaktadır.  1nci büyük 
deprem muhtemelen M.Ö. 1500 yılları civarında meydana gelmiş, 2nci büyük deprem ise M.Ö. 80 li yılların 
başında meydana gelmiş ve antik kent Apamea Kibotos’ u yıkmıştır.  Dinar bölgesinde tarihsel kayıtlarda yer 
alan depremlerden sadece M.Ö. 88 yılında meydana gelen deprem muhtemelen Dinar fayı üzerinde meydana 
gelmiştir.  Diğer depremler Dinar bölgesini etkilemişler ancak Dinar fayı üzerinde meydana gelmemişlerdir.  
1nci ve 2nci depremler için elde edilen düşey yerdeğiştirmeler her iki depremin de M>6.5 olduğunu ortaya 
koymaktadır.  Hendeklerden elde edilen toplam düşey yerdeğiştirme miktarı fay üzerindeki kayma oranını 
yaklaşık 1mm/yıl olarak vermektedir. 
 
ABSTRACT 
The NW-SE-trending Dinar fault is an active normal fault and the 1st October 1995 earthquake (M=6.1) 
occurred on this fault.  The 1995 earthquake was associated with about 10 km long surface rupture with the 
south side down-thrown up to 50 cm.  Two trenches sites perpendicular to the 1995 break were investigated in 
detail and the evidence collected in the trenches suggest at least two large earthquakes in historical times 
before 1995.  Radiocarbon dates and historical records constrain the age of events between 1500 B.C. and 53 
A.D., event 2 possibly coinciding with the earthquake damaged Dinar (the ancient city of Apamea Kibotos) in 
early 80s B.C. and event 1 probably occurred around 1500 B.C.  Surface displacements determined for events 
1 and 2, compared to the 1995 surface faulting, indicate that M>6.8 earthquakes were associated with each 
rupture.  Using the total displacement in trenches, about 1 mm/yr slip rate can be estimated for the Dinar fault.   
Obtained observations suggest that the return period for large earthquakes in the Dinar area is about 1500-
2000 years. 
 
 
GİRİŞ 

İlk kez Öztürk (1981) ve Koçyiğit (1984) tarafından haritalanan kuzeybatı-
güneydoğu uzanımlı Dinar fayının neden olduğu 1 Ekim 1995 Dinar depremi (M=6.1) 
Dinar fayının ayrıntılı çalışılmasına vesile olmuştur. 1995 Dinar depremi ve yüzey kırığının 
değişik özellikleri Demirtaş ve diğ. (1995), Koçyiğit ve diğ. (1996), Kara ve diğ. (1996), 
Öğütcü ve diğ. (1996), Kalafat (1996), Eyidoğan ve Barka (1996), Koral ve diğ. (1997), 
Aktar ve diğ. (1997) tarafından ele alınmış ve ayrıntılı çalışılmıştır. Ancak, bu çalışmalarda 
Dinar fayının 1995 depreminden önceki aktivitesine ilişkin ayrıntılı bilgi yoktur.  Dinar 
fayının depremsellik aktivitesini belirleyebilmek için 20.yy dan önce bu fay üzerinde 
deprem olup olmadığının da bilinmesi gerekir.  Antik dönemlerdeki adı Apamea Kibotos 
olan Dinar, M.Ö. 8nc. yy da kurulmuştur (Akurgal 1995) yani Dinar’ ın tarihi günümüzden 
                                                 
* Bu çalışma Terra Nova (v.11 s.297-302, 1999) dergisinde yayınlanan çalışmanın genişletilmiş halidir. 



yaklaşık 2800 yıl öncesine kadar inmektedir.  Dolayısıyla Dinar bölgesi hakkında tarihsel 
bilgiler mevcuttur.   Strabon’ un (M.Ö. 64 – M.S. 21 yılları arasında yaşamış gezgin 
coğrafyacı) bildirdiğine göre, Apamea Kibotos Phrygia’ nın en büyük iki kentinden biridir 
ve önemli bir ticaret merkezidir.  Tarihsel ve modern kayıtlara göre (Strabon, Ergin ve diğ. 
1967, Soysal ve diğ. 1981, Guidobani ve diğ. 1994), M.Ö.  400, M.Ö. 88, M.S. 53 
(Io=VIII), 1875 (Io=IX), 1914 (Io=IX), 1925 (Io=IX), 1971 (M=6.2)  ve 1995 (M=6.1) 
depremleri antik Apamea Kibotos kenti ve modern Dinar kentinde yıkımlara ve ağır 
hasarlara neden olmuşlardır. Ancak, 1995 depreminin dışındaki depremlerin Dinar fayı 
üzerinde olup olmadıkları bilinmemektedir.  Demirtaş ve diğ. (1995) 1995 kırığı üzerinde 
açtıkları yaklaşık 10 m uzunluğunda ve 3 m derinliğindeki hendekte (trench) yaptıkları 
gözlemlere dayanarak Dinar fayı üzerinde tarihsel devirlerde deprem olmadığı sonucuna 
varmışlardır.  Ancak, bu bölgede 20.yy da ve tarihsel devirlerde meydana gelen depremler 
ve Dinar fayının tektonik önemi bu fayın aktivitesinin ayrıntılı çalışılması gerektiğini ortaya 
koymaktadır.  

Bu çalışmanın amacı tarihsel, jeomorfolojik ve jeolojik verilerden yararlanarak 
Dinar fayının 1995 depreminden önce depreme neden olup olmadığını ortaya koymak, eğer 
bu fay üzerinde deprem olduysa bu depremlerin tarihlerini belirlemek ve bu depremlere ait 
kırıklar üzerindeki atım miktarlarını belirleyerek Dinar fayının paleosismik aktivitesini 
ortaya çıkarmaktır.  
 
BÖLGENİN TEKTONİK DURUMU 

Dinar bölgesi horst-graben sistemi ile karakterize edilen Ege açılma bölgesinin doğu 
sınırına yakın, Burdur-Fethiye fay zonunun kuzeydoğu sınırına yakın bir bölgede yer alır 
(Şekil 1).  KD-GB uzanımlı Burdur – Fethiye fay zonu sol yölü doğrultu atımlı aktif fay 
zonudur ve güneybatı Anadolu ile Isparta üçgeni arasındaki tektonik sınırı oluşturur (Barka 
ve diğ. 1995).  Kuzeydoğuya doğru genişleyerek devam eden Burdur – Fethiye fay zonunun 
batı kesiminde KD-GB ve KB-GD yönlerinde olmak üzere birbirine hemen hemen dik 
yönde gelişmiş fay sistemleri mevcuttur (Şekil 1).  KD-GB doğrultulu faylar üzerinde 
Baklan, Acıgöl ve Burdur havzaları gibi önemli havzalar gelişmiştir.  KB-GD uzanımlı 
Dinar fayı bu havzalara hemen hemen dik yönde gelişmiştir ve bu havzaları kuzeydoğuda 
sınırlar (Şekil 1).  Yaklaşık 60 km uzunluğunda ve güneybatıya eğimli Dinar fayı eğim 
atımlı normal faydır (Öztürk 1981, Koçyiğit 1984).  
SAHA GÖZLEMLERİ 
 

1 Ekim 1995 Dinar depremi Dinar fayı üzerinde meydana gelmiştir.  1 Ekim 1995 
depremi sonucu Dinar fayının tavan bloğunda ana faya paralel yaklaşık 10 km uzunluğunda 
bir yüzey kırığı oluşmuştur (Şekil 2). 

Bu kırık üzerinde maksimum 50 cm düşey atım, 50 cm açılma ve birkaç cm kadar 
da doğrultu atımın olduğu gözlenmiştir.  Demirtaş ve diğ. (1995) 1995 deprem kırığının 
daha önceki deprem kırıklarını takip edip etmediğini araştırmak amacıyla yaklaşık 10 m 
uzunluğunda ve 3 m derinliğinde bir hendek açmışlardır.  1995 kırığının 3 m kuzeyi ile 7 m 
güneyi arasındaki bölgeyi kapsayan bu hendekte Demirtaş ve diğ. (1995)’ ne göre 1995 
deprem kırığından başka kırık gözlenmemektedir. Dolayısıyla Demirtaş ve diğ. (1995) bu 
hendekteki verilere dayanarak 1995 depreminden önce Dinar fayında deprem olmadığı 
sonucuna varmışlardır.  Ancak, Afet İşleri tarafından açılan hendeğin batı aynasının yüzeyi 
bu çalışma sırasında yeniden temizlenerek incelenmiş ve Şekil 3’ de görüldüğü gibi, bu 
yüzeyde genel olarak 6 farklı jeolojik birim tespit edilmiştir. 
 



 

 
 
Şekil 1. Batı Türkiye’ nin önemli neotektonik yapıları ve Dinar fayının yeri (Eyidoğan ve Barka 1996’ 
dan) 

 

 
Şekil 2. 1 Ekim 1995 Dinar depremi sonucu meydana gelen yüzey kırığını ve bu kırık üzerinde açılan 
hendek (trench) yerlerini gösteren harita.   
 

 



 
 

Şekil 3. 1995 depremi sırasında meydana gelen kırık üzerinde (Afet İşleri tarafından) açılan hendeğin 
batı aynasında, yüzeyin yeniden temizlenmesi sonucu elde edilen jeolojik birimler ve yapısal elemanlar. 

 
Bu kesitte B ve C birimleri en altta bulunan A birimi ile uyumsuz bir şekilde 

görülmektedirler.  D birimi de A ve C birimlerini örtmektedir.  1995 deprem kırığı ve 
çatlakları bu kesitte görülen bütün birimleri kesmektedir.  Ancak A birimi ile B ve C 
birimleri arasındaki sınır D birimi tarafından örtülmektedir.  Dolayısıyla bu birimler 
arasındaki bu yüzey muhtemelen aşınmış bir fay yüzeyidir.  1995 depremi sırasında 
meydana gelen bir çatlağın da bu yüzeyi takip etmesi bu sonucu desteklemektedir. 

1 Ekim 1995 depreminden sonra Dinar şehir merkezinde yapılan inşaatlar için Dinar 
fayının tavan bloğundan toprak alımı sonucu 1 Ekim 1995 deprem kırığını dik kesen 
yaklaşık 50 m uzunluğunda ve 15 m yüksekliğinde bir  yarma meydana gelmiştir (Şekil 4).  
İyi bir tesadüf sonucu ortaya çıkan bu yarmada birimlerin birden fazla fay tarafından düşey 
olarak ötelendiği görülmektedir (Şekil 5). Hendekte görülen faylardan F1 ve F2 fayları 
güneye eğimli ana faylardır.  F1-1, F2-1, F2-2 ve F2-3 ana faylara sintetik ve antitetik 
olarak gelişmiş ikincil faylardır. F1 fayı beyaz renkli kılavuz birimi 78 cm, F1-1 fayı aynı 
birimi 25 cm öteleyerek bu birimde toplam 103 cm lik düşey yerdeğiştirmeye neden 
olmuşlardır.  F-2 fayı çakıllı kılavuz birimde 215 cm düşmeye neden olmuştur.   F2-1 fayı 
beyaz renkli kılavuz birimi düşey yönde 75 cm, F2-3 fayı ise aynı birimi 50 cm ötelemiştir.  
F2-2 fayındaki düşey yer değiştirme birkaç santimetredir.  F-3 fayı 1995 depreminde 
meydana gelen fayı göstermektedir ve bu faydaki düşey yer değiştirme 50 cm dir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Şekil 4.  Dinar fayının tavan bloğunda toprak alımı sonucu ortaya çıkan yarmanın genel görünümü.  
Elektrik direğinin olduğu yer fayın aşınmış yüzeyi.  Bakış doğrultusuna paralel yüzey (sol taraftaki 
yarma) 1995 kırığı ile sınırlanıyor ve buna dik olan yarmada 1995 kırığının izi görülmektedir.  
 
(a) 
 

Şekil 5. (a) Şekil 4’ de görülen yarmanın yakından görünüşü.  Beyaz renkte görülen tüf birimi normal 
faylar tarafından düşey olarak ötelenmektedir.  (b) Yarmadaki yapıları gösteren arazide çizilmiş kesit.  
* ile gösterilen seviyeden yaş analizi için örnekler alınmıştır. 



ARAZİ VERİLERİNİN YORUMLANMASI VE SONUÇLAR 
 

1 Ekim 1999 Dinar depremi, Dinar fayının aktif bir fay olduğunu ve yüzey kırığı 
oluşturabilecek kapasiteye sahip olduğunu göstermiştir.  Şengör ve diğ. (1985) ve Price ve 
Scott (1994) KB-GD doğrultulu Dinar fayının KD-GB doğrultulu faylardan ayrılan önemli 
bir fay olabileceğini ileri sürmüşlerdir.  Dolayısıyla bu bölgedeki güncel deformasyonun ve 
deformasyon oranının hesaplanması ve bölgedeki sismik tehlikenin belirlenmesi önem 
kazanmaktadır. 

1995 yüzey kırığı, Dinar fayının düşen bloğu üzerinde meydana gelmiştir.  Yüzey 
kırığı ana faya paraleldir ancak ana fayın yüzeydeki izini takip etmemiştir.  1995 kırığı çok 
az doğrultu bileşeni olan normal faylanmadır (Eyidoğan ve Barka 1996).  1995 yüzey 
kırığının kendinden önce meydana gelmiş bir deprem kırığını takip edip etmediği daha 
önceki çalışmalarda net olarak ortaya konmuş değildir.  Şekil 3 ve 5(b) de görüldüğü gibi, 
açılan hendek duvarlarında 1995 yüzey kırığı tam olarak önceden var olan fayları takip 
etmiyor ancak onlara (örneğin F1 ve F2) çok yakındır.  Daha önceki faylar ile 1995 kırığı 
arasındaki yatay mesafeler yüzeye yakın yerlerde değişmektedir.  Örneğin, bu mesafe 1nci 
hendekte 1 m (Şekil 3) iken 2nci hendekte 1995 fayına en yakın fay yaklaşık 8 m 
uzaklıktadır (Şekil  5b).   Yatay mesafedeki bu farklılık, farklı zamanlarda oluşmuş fayların 
Dinar fayının tavan bloğunda muhtemelen örgülü bir şekilde olduğunu göstermektedir.  
Şekil 6(a) da görüldüğü gibi, ana fayın tavan bloğunda gelişen faylar birbirleri ile birleşip 
ve ayrılmaktadırlar (Dresen ve diğ. 1991).  Fayların ayrıldığı yerden alınacak bir kesitte 
faylar farklı segmentler olarak görülecek ve toplam düşey yer değiştirme segmentler 
üzerinde farklı olarak dağılacaktır (Şekil 6b).  Halbuki, fayların birleştiği bir yerden alınan 
kesitte faylar tek fay olarak görülecek ve toplam düşey yer değiştirme kümülatif toplam 
olacaktır (Şekil 6c).  Bu gözlemler ışığında 1995 yüzey kırığının daha önceki kırıkları takip 
ettiği ancak onlarla birleştiği ve ayrıldığı sonucu çıkarılabilir.   

1995 kırığını kesecek şekilde açılan hendekler, en az iki tane eski depremin 
olduğuna ait veriler içermektedir ve bunlar deprem-1 ve deprem-2 olarak adlandırılmıştır.  
F1 ve F1-1 fayları (a) birimini kesmektedirler ancak (b) birimi tarafından örtülmektedirler 
(Şekil 5b).  Dolayısıyla F1 ve F1-1 fayları aynı zamanda oluşmuşlardır ve bu fayları aynı 
deprem (deprem-1) oluşturmuştur.  Halbuki F2, F2-1, F2-2 ve F2-3 fayları (a) ve (b) 
birimlerinin her ikisini de kesmekte ve (c) birimi tarafından örtülmektedirler (Şekil 5b).  
F2-1 ve F2-2 fayları F2 fayına antitetik, F2-3 fayı ise sintetiktir.  Dolayısıyla F2 fayı ana 
fay, diğer faylar ise F2 fayı ile aynı depremde oluşmuş (deprem-2) ikincil yapılardır.  F2 
fayı tarafından birimlerde meydana gelen düşey yerdeğiştirme miktarı farklıdır.  Örneğin, 
iri çakıllı seviye ve (b) birimi F2 fayı tarafından düşey olarak ötelenmekte ancak ötelenme 
miktarı iri çakıllı seviyede yaklaşık 215 cm, (b) biriminde ise 140 cm dir (Şekil 5b).   F2 
fayı üzerindeki farklı yer değiştirme miktarı bu fayın muhtemelen deprem 2 den önce de 
hareket ettiğini göstermektedir.  (b) birimindeki 140 cm lik yer değiştirme F2 fayındaki 
önceki yer değiştirmenin 75 cm olduğunu gösterir ki bu miktar F1 fayındaki düşey yer 
değiştirmeye yakındır.  Dolayısıyla F2 fayı deprem-1 sırasında F1 fayı ile birlikte hareket 
etmiş olabilir.  Bu bilgiler ve gözlemler ışığında, 1995 depreminden önce en az iki 
depremin faylanmaya neden olduğu ve deprem-1’ in deprem-2’ den daha önce olduğu 
ortaya konmuştur. 
 
 
 
 
 



 

 
 
Şekil 6. (a) Normal faylanmada ana faydaki harekete bağlı olarak fayın düşen bloğunda örgülü şekilde 
meydana gelen faylanmaları gösteren şematik blok diyagram (Dresen ve diğ. 1991’ den çizilmiştir).  (b) 
Fayların birbirinden ayrıldığı bir yerden alınan kesit, (c) fayların birleştiği bir yerden alınan kesit. 
 

Daha önceki depremlerin tarihlerini belirleyebilmek amacıyla açılan hendeklerdeki 
birimlerden alınan örneklerin sadece iki tanesinden olumlu sonuç alınabilmiştir.  1nci 
hendekteki D biriminden alınan örnek (örnek yeri için Şekil 3’ e bakınız) günümüzden 
590±50 yıl öncesine, 2nci hendekteki tüf seviyesinden alınan örnek günümüzden yaklaşık 
3500 yıl öncesine ait sonucu vermiştir.  Bu örneklerden elde edilen sonuçlar ile depremlerin 
kesin oluş tarihlerini belirlemek mümkün değildir ancak bu yaşlar depremlerin oluş 
zamanları için alt ve üst sınırları vermektedirler.  Günümüzden 590±50 yıl öncesine ait yaş, 
1995 depremi dışında en az son 600 yıllık süre içinde Dinar fayında bir aktivite olmadığını 
göstermektedir.  Her ne kadar günümüzden 590±50 yıl öncesi deprem 2 için üst sınır ise de 
tarihsel deprem kayıtlarına göre M.S. 53 yılı ile 1875 yılı arasında bu bölgede kayıt edilen 
büyük bir deprem yoktur.  Dolayısıyla Dinar fayı günümüzden 3500 yıl öncesi ile M.S. 53 
yılları arasında farklı zamanlarda iki defa hareket etmiştir.  Arkeolojik ve tarihsel kayıtlar 
ve güncel örnekler göstermiştir ki batı Türkiye’ de depremler sonucu hasar gören önemli 
yerleşim yerlerinin ya yerleri değiştirilmiş ya da şehir yeniden inşa edilmiştir.  Örneğin, 
Hierapolis, Priene ve Tralles antik kentleri tarihsel dönemlerde depremler ile yıkılmış ancak 
merkezi yönetimlerin maddi destekleri ile şehirler yeniden inşa edilmişlerdir (Hancock ve 
Altunel 1997, Altunel 1998, 1999).  Strabon’ un bildirdiğine göre, Apamea Kibotos 
Firigya’ nın en önemli yerleşim yerlerinden biridir ve M.Ö. 80 li yılların başında bir 



deprem tarafından yıkılmıştır.  Yine Strabon’ a göre, Kral Mithridates (M.Ö. 120-60 yılları 
arasında Pontus Kralı) Roma’ ya karşı savaşı kazandığında Apamea Kibotos kentini ziyaret 
etmiş ve şehrin yıkık olduğunu gören Kral maddi destek vererek şehri yeniden inşa 
ettirmiştir.  Tarihsel bilgiler ve arazi verileri ışığında, deprem-2 olarak belirtilen deprem  
muhtemelen M.Ö. 88 yılında meydana gelmiştir ve F2 fayındaki en son aktivite ve (b) 
birimindeki ofsetler  de M.Ö. 88 yılında meydana gelen depreme bağlıdır.   

Apamea Kibotos antik kenti M.Ö. 8. yy da kurulmuştur (Akurgal 1995) dolayısıyla 
Dinar bölgesinin 8. yy dan önceki  tarihi bilinmemektedir.  Dinar bölgesinde M.Ö. 400 
yılında bir deprem olduğu ileri sürülmektedir ancak tarihsel kaynaklarda bu depreme bağlı 
olarak şehirde yeniden yapılaşma veya tamirata ait tarihsel kayıt yoktur.  Bu bilgi, deprem-
1 diye adlandırılan depremin M.Ö. 8. yy dan önce meydana gelmiş olduğunu 
göstermektedir.  Radyokarbon yaş analizinden elde edilen 3500 B.P. yaşı deprem-1 için en 
alt sınırdır ve yaklaşık olarak M.Ö. 1500 yıllarına karşılık gelmektedir.  Dolayısıyla 
deprem-1 M.Ö. 8.yy dan önce, M.Ö. 1500 yılından sonra meydana gelmiştir.  Yukarıda 
açıklandığı üzere, 1875, 1914, 1925 ve 1971 depremleri Dinar da hasara neden olmuşlardır 
ancak bu depremler Dinar Fayı üzerinde meydana gelmemişlerdir.  Benzer olarak, M.Ö. 
400 ve M.S. 53 depremleri Apamea Kibotos antik kentinde hasara neden olmuş olabilirler 
ancak bu depremler muhtemelen Dinar Fayı üzerinde meydana gelmemişlerdir.  
Dolayısıyla, tarihsel kayıtlar ve arazi verileri ve gözlemleri ışığında, Dinar bölgesinde 
büyük depremlerin olma periyodu 1500 – 2000 yıl olarak hesap edilebilir.  Fakat 
depremlere bağlı olarak meydana gelen faylar üzerindeki atım miktarlarının farklı olması 
depremlerin büyüklüklerinin farklı olduğunu göstermektedir. 

Derinlerdeki fay hareketi her zaman yüzeye ulaşmaz ve yüzey kırığı oluşmaz fakat bu 
durum fayın doğrusal kısmının uzunluğuna bağlıdır (Vita-Finzi ve King 1985).  Dinar Fayı 
doğrusal bir gidiş gösterdiğinden (Şekil 1), 1995 depreminde de görüldüğü gibi bu fay 
yüzey kırığı oluşturabilme kapasitesine sahiptir.   Yüzey kırığının uzunluğu ve atım 
miktarının depremin büyüklüğü ile direk bağlantılı olduğu kabul edilirse  bazı yorumlar 
daha yapılabilir.  1995 depreminin büyüklüğü 6.1 dir ve yaklaşık 10 km uzunluğunda yüzey 
kırığı oluşturmuştur.  Bu kırık boyunca düşey yer değiştirme 50 cm ye varmaktadır.  F1 
fayındaki düşey yer değiştirme 78 cm, F2 fayındaki düşey yer değiştirme ise 140 cm dir.  
1995 yılında meydana gelen 50 cm lik düşey yer değiştirme göz önüne alındığında 140 cm 
lik düşey yer değiştirme abartılı görülebilir.  Ancak, güneybatı Türkiye’ deki aktif normal 
faylar bir depremde bu miktarda düşey yer değiştirmeye neden olacak kapasiteye 
sahiptirler.  Örneğin, 20 Eylül 1899 Menderes depreminde (Io=IX) 2 m düşey yer 
değiştirme gözlenen normal fay meydana gelmiştir (Ergin ve diğ. 1967, Ilhan 1971, Allen 
1975, Sipahioğlu 1979, Ambraseys ve Finkel 1987, Altunel 1999).  F1 ve F2 faylarındaki 
maksimum 78 cm ve 140 cm lik düşey yer değiştirmeler deprem-1 ve deprem-2’ nin 
büyüklüklerinin 6.5 den fazla olduklarını göstermektedirler ve bu depremlerde Dinar 
Fayının büyük bir kısmı kırılmıştır. 

Son 3500 yıllık süre için faylar üzerindeki toplam atım hendeklerde 3.5 m olarak 
ölçülmüştür.  Bu değer, Dinar Fayında 1 mm/yıl gibi bir kayma oranı vermektedir.  Bu 
değer kullanılarak Dinar Fayı için yaklaşık 0.4 mm/yıl açılma oranı elde edilebilir.  
Güneybatı Anadolu’ da neotektonik rejimin yaklaşık 4-5 Milyon yıl önce Anadolu 
bloğunun saatin ters yönündeki dönmesi ile başladığı (Barka ve Reilinger 1997) ve Dinar 
Fayının da bu rejim içinde oluşmaya başladığı kabul edilirse, Dinar Fayı boyunca toplam 
1.6 – 2 km açılma meydana gelir.  Dinar Fayı önündeki havza yaklaşık 2 km genişliğindedir 
(Şekil 2) ve bu genişlik elde edilen değer ile uyumludur. 
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17 Ağustos 1999 Güney Marmara Depremi Tektonik Özellikleri 
 

Tectonic Features Of The 17 August 1999 Southern Marmara Earthquake 
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ÖZET 

Bu çalışmada, Kuzey Batı Anadolu'da, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve özellikle Yalova, 
Kocaeli, Sakarya ve Bolu il sınırları içinde büyük can ve mal kaybına neden olan depremin tektonik 
özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır 
Çalışılan bölgede, yüzeyde gözlenen ve sağ yanal hareketi belirgin fay kırığının uzanımı genellikle EW 
olmakla birlikte, yer yer N70E ve EW doğrultuları arasında da değişimler göstermektedir. Özellikle Akyazı 
ilçesi doğusunda kırık N70E egemen doğrultusunda uzanmaktadır. Ana kırık hatları boyunca çeşitli atım 
değerleri gözlenmiş olup, en büyük yanal atım değeri Arifiye doğusunda 4.6 metre olarak ölçülmüştür. 
Sapanca Gölü’nün batı kesiminde yer alan fay segmentlerinde sağ yanal hareketin yanısıra, yer yer güney 
bloğun kuzey blok üzerine N, NNE ve NE doğrultularında değişim göstererek 80 cm’ye kadar ilerlediği 
belirlenmiştir. Ayrıca, üzerlemenin gözlendiği bu yörelerde kırık hatlarının hemen güney kesiminde, genişliği 
50 metreye ve derinliği ise 2 metreye kadar ulaşan çökmeler de gelişmiştir. 
Kırılma sırasında bölgede çok sayıda heyelan oluşmuştur. En önemlisi Gölcük’te gelişen, büyük kayıplara ve 
sahilde seiçe dalgalarına neden olan heyelanlar, özellikle Akyazı ve Gölyaka ilçeleri arasında yaygın olarak 
gözlenmektedir. 
Deprem yüzey kırığı, tüm zon boyunca yer yer  kesilmelere uğramaktadır. Ana segmentler olarak, Akyazı-
Gölyaka-Düzce doğusu segmenti, Akyazı kuzeybatısı-Arifiye-Kullar-Dil burnu (Hersek) segmenti ve Dil 
burnu-Yalova kuzeybatısı Marmara Denizi içi segmenti olmak üzere en az üç segmentin gelişmiş olabileceği 
düşünülmektedir. Ana şok dışında yörede gelişen artçı depremlerin coğrafik dağılımları da bu tanımlamaya 
paralel gözlenmektedir. Ayrıca, yörede ana deprem kırılmalarına bağlı, aykırı kırıklar da yaygın olarak 
gözlenmektedir. Özellikle Sapanca Gölü kuzeyinde yer alan Paleozoyik ve Tersiyer yaşlı serilerden oluşan 
kütlede muhtemelen kısmi bir rotasyona bağlı, NE-SW ve NW-SE uzanımlı makaslamalar gelişmiştir. Gölün 
kuzeydoğu kesiminde yoğunlaşan bu kırıklar, Serdivan ilçesi doğrultusunda uzanmaktadırlar. Adapazarı kenti 
içinde, devamlılığı Adapazarı Güneşli mahallesinden (Adapazarı cezaevi civarı) Serdivan'a kadar belirgin 
olarak izlenebilen, genel doğrultusu N75E ile EW batı arasında değişen, 30 metre civarında genişliğe ve 50 
santimetre derinliğe sahip büyük bir depresyonel kırık oluşmuştur. 
Bolu güneyinde 1944 yılında, Mudurnu vadisinde 1957 ve 1967 yıllarında gelişen kırılmalar ile bölgenin batı 
kesiminde biriken gerilme, yörede gelişen son depremler ile bu kesimi kırmıştır. Ancak bu kırığın doğu 
kesiminde hareketlenme, 1967 ve öncesi depremlerde kırılmış bulunan zayıf zonlar yerine, Almacık Dağı 
kuzeyinde, yeni bir güzergahta gelişerek, Bolu Dağı'na kadar uzanmıştır. Bu yörede çok geniş bir zona sahip 
Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kesimlerinin, gelecekte oluşabilecek kırılmalar açısından önemli olduğu 
öngörülmektedir. 
ABSTRACT 

The aim of this study was to investigate tectonic features of 17 August 1999 Earthquake which caused large 
damages in Yalova, Kocaeli, Sakarya and Bolu city. 
In the study area, the extension of the fault rupture which was observed on the surface and has right lateral 
movement is generally in EW direction with local changes from N70E to EW. To the east of Akyazı the 
rupture extends in N70E direction. Various amounts of seperation were observed along the main rupture zone 
whose maximum value was measured as 4.6 m. To the east of Arifiye. On the fault segments to the west of 
Sapanca Lake, besides right lateral movement, it was observed tat southern block has overlien the northern 
block up to 80 cm in N, NNE and NE directions. In the same zone, the depressions whose width and depth 
reach up to 50 m. And 2 m. Respectively were formed to the near south of the rupture lines. 
Numerious landslides have occurred in the study area during faulting. The most serious ones were the 
landslides which occurred in Gölcük, caused great damages and created seiche waves on the sea shore. These 
landslides were dominantly observed between Akyazı and Gölyaka districts. 

The surface rupture of the earthquake was undergone interruptions along the fault zone. At least three main 
segments may have developed as Akyazı-Gölyaka-west  of Düzce segment, northwest Akyazı-Arifiye-Kullar-
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Dil Burnu (Hersek) segment and Dil Burnu-northwest Yalova-Marmara submarine segment. The geographic 
distribution of after shocks following the main shock have similar pattern with these segment identifications. 
In addition, oblique ruptures in relation with the main earthquake rupture were dominantly observed. 
Especially in Paleozoic and Tertiary series to the north of Sapanca Lake, probably due to partial rotation, 
shearing fractures have occurred in NE-SW and NW-SE directions. These fractures which intensify to the 
northeast of the lake, extend to the east of the Serdivan district centre. A great depression zone in Adapazarı 
city  which is about 30 m. wide and 50 cm. deep have developed and extends between Güneşli (near of  
Adapazarı jail) and Serdivan district. 
The stress accumulated due to the faulting in 1944 to the south of Bolu, in 1957 and 1967 in Mudurnu valley 
at the western part of the region has caused faulting during last earthquakes. The movement at the eastern part 
of this fault, has occurred along new route to the north of Almacık Mountain and extends up to Bolu 
Mountain, instead of following weak zones faulted during 1967 and preceeding earthquakes It can be said that 
northern parts of the North Anatolian Fault Zone which occupies a large area has importance for the probable 
faultings in future. 

GİRİŞ 
17.08.1999 tarihinde Güneydoğu Marmara Bölgesinde, merkezi İzmit kentinin 

yaklaşık 12 km güneydoğusunda Gölcük ilçesi civarında olan, sabaha karşı yerel saat ile 
3.02’de Mw =7.4, Md=6.7 olan büyük bir deprem meydana gelmiştir. Bu deprem sırasında, 
Düzce güneybatısından Marmara denizinde Yalova kuzeybatısına kadar yaklaşık uzunluğu 
120 kilometreyi aşan bir kırık oluşmuştur (Şekil 1). Bu depremde, en fazla hasar Kocaeli ve 
Sakarya illerinde gelişmiştir.  

Deprem odak çözümü incelendiğinde depremin sağ yönlü doğrultu atımlı fay 
karakterinde geliştiği gözlenmektedir (Şekil 2). Bu çözüm de Kuzey Anadolu Fay (KAF) 
zonunun genel karakteristiğine uymaktadır. 

 
 
Deprem Bölgesinin Genel Jeolojik, Morfolojik ve Depremsellik Özellikleri 
Depremin etkilediği bölge jeolojik açıdan Kuzey Anadolu Fay Zonunun batı kesiminde yer 
almaktadır. Depremin etkilediği afet bölgesinde KAF zonunun genel trendi N80E olarak 
gözlenmektedir. Fay zonunun bu kesimindeki genişliği yer yer 30 km. ye ulaşmaktadır. 
Doğrultu atımlı sağ yönlü fayların egemen olduğu bu fay zonu içerisinde çeşitli karaktere 
sahip faylar da yer almaktadır (Canıtez, 1973; Crampin and Evans, 1986). 
1/500.000 ölçekli Türkiye jeoloji haritası baz alındığında bölgenin Paleozoyik, Mesosoyik 
ve Senozoyik yaşlı çok çeşitli  litolojik birimlerden oluştuğu görülmektedir. Özellikle 
Pliyosen ve Kuvaterner yaşlı oluşumlar üzerinde depremin hasar açısından daha etkili 
olduğu gözlenmiştir. Jeolojik açıdan bir diğer önemli husus, depremin etkilediği afet 
bölgesindeki genç basenlerin varlığıdır (Şekil 3). Kuvaterner yaşlı bu basenler İzmit-
Sapanca gölü arası, ayrıca Adapazarı, Düzce ve Bolu basenleri olarak KAF zonunun batı 
kesiminde bir sıra boyunca dizilmişlerdir. Bu basenler çoğunlukla tektonik yapılarla 
sınırlandırılmıştır. 
Kuzey Anadolu fay zonunun batı kesimi deprem dağılımları açısından oldukça aktiftir. En 
son olarak Mudurnu vadisi içinde 10 yıl arayla KAF zonuna bağlı olarak 1957 Abant 
depremi (Ms=7.0) ve 1967 Mudurnu vadisi depremleri (Ms=7.1) gözlenmiştir. Bu yıllardan 
sonra inceleme alanının büyük depremler açısından sakin bir döneme girdiği saptanmıştır. 
1950 yılından itibaren inceleme alanında gelişen depremlerin genel dağılımları 
incelendiğinde, Adapazarı civarında, İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasındaki kesimde ve 
Yalova   civarında yoğunlaşmaların meydana geldiği görülmektedir (Şekil 4a). 17 Ağustos 
1999 depremini takip eden 1 aylık zaman dilimi içindeki artçı depremler de benzer şekilde  
dağılım göstermektedir (Şekil 4b). 
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Şekil 1. 17 Ağustos 1999 depremi yüzey kırık izi haritası 
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Episantır: 40.639N, 29.830E 
Büyüklük: Mb:6.3, Ms: 7.8 
Zaman: 00:01:38.56 
Odak Mekanizması Çözümü; 
        P: 316,9 ; N:187,76 ; T:47,11 
            1.Fay Düzlemi: 91,76 
            2.Fay Düzlemi:182,89  
 
National Earthquake Information Center (NEIC)  
http://neic.usgs.gov/neis/bulletin/99_EVENTS/990817000138/Q9908170001.html 

Şekil 2. İzmit depremi odak mekanizması çözümü (NEIC-USGS WEB sitesinden 
alınmıştır). 

 
1950 yılından 17 Ağustos 1999 depremine kadar bölgede gelişen Ms<=4.5 büyüklüğündeki 
depremlerin, Aki (1965), Smith (1986) ve Sahu and Saikia (1993) tarafından ifade edilen 
eşitlikler ile hesaplanan b-değerleri, 1957 ve 1967 yıllarında gözlenen piklerden sonra 
1967’den itibaren bölgede gerilimin biriktiğini göstermektedir (Şekil 5). Aynı depremlerin 
CUSUM değerleri dağılımı da benzer şekilde uzun periyodda gerilim artışına işaret 
etmektedir (Şekil 6). 
Depremin Oluşturduğu Yüzeysel Deformasyonlar  
Depremden sonra yapılan arazi gözlemleri sonucunda, depremin etkisiyle yüzeysel 
deformasyonların çok geniş alanlara yayıldığı saptanmıştır. Bölgede yarık ve çatlaklar, 
sıvılaşmalar, çökme ve kabarma yapıları, değişik büyüklüklerde heyelanlar oluşmuştur. Bu 
heyelanların en önemlisi, büyük kayıplara da neden olan ve kıyıda yaklaşık 4 metre 
yüksekliğine varan seiche dalgalarını oluşturan Gölcük'teki sahil şeridinin düşmesidir. 
Ayrıca, özellikle Akyazı doğusunda, Aksu dere vadisinde yaygın heyelan oluşumları, bu 
yöredeki küçük yerleşim birimlerinde hasara neden olmuş ve yer yer ulaşımı da 
engellemiştir. 

 

Şekil 3: Afet bölgesinin eğim modeli haritası ve basen dağılımı (Ölçeksiz). 
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Şekil 4:  1950-1999 yılları arasında, deprem bölgesinde oluşan depremlerin dağılımı (Ms>=2) 

a) 1950-17 Ağustos 1999 tarihleri arasında oluşan depremlerin dağılım haritası. 
b) 17 Ağustos 1999 tarihinden itibaren bir aylık süre içinde bölgede gelişen ardçı şokların dağılım haritası. 
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Şekil 5 : 1950-17 Ağustos 1999 tarihleri arasında oluşan depremlerin b-değerleri 
grafiği (Ms>=4.5, N=117). 

 

 

Şekil 6 : 1950-17 Ağustos 1999 tarihleri arasında oluşan depremlerin CUSUM (cn) 
grafiği (Ms>=4.5, N=117). 

17 Ağustos 1999 depremi sırasında oluşan ana fay kırığı en az 3 ayrı segmentden 
oluşmaktadır.  
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Bu segmentlerden birincisi Akyazı ile Gölyaka (Şekil 7d) arasında uzanmakta olup 
genel doğrultusu N65E ve N80E arasında değişmektedir. Bu kırık üzerinde Çarığıkuru 
köyü civarında 1.5m yanal atım ve yaklaşık 80 cm civarında düşmeler gözlenmiştir. 
Diğer bir segment ise Akyazı yakın kuzeybatısında otoyol civarından başlayarak, 
batıya doğru Sapanca gölü, kullar (Şekil 7c) güzergahından İzmit körfezine ulaşmakta 
ve gölcük’te kısmen yüzeylenerek, muhtemelen körfezin güney sahiline yakın, deniz 
altında Dil Burnu’na (Hersek) kadar devam etmektedir. Bu segment üzerinde 
gözlenen en büyük yanal atım miktarı, Arifiye doğusunda, Tarım İşletmeleri arazisi 
içinde sağ yanal 4.6 metre olarak ölçülmüştür (Şekil 7a). Bu kırığının en iyi 
gözlendiği yerlerden biri olan Kullar köyü (İzmit Körfezi doğusu) civarında fay, 
devamlılığı yaklaşık 5km. olan EW doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı olarak 
izlenmektedir. Bu kırık zonu boyunca sağ yönlü hareketin yanı sıra sıkıştırma 
kuvvetinin egemen olmasından dolayı, kuzey kesimler kabarmış güney kesimler 
çökmüştür. Genel doğrultusu EW olan bu kırık zonu boyunca yer yer N80E ile EW 
arasında, doğrultularda değişme gözlenmektedir. Bu segment çevresinde, özellikle 
Sapanca Gölü civarında NE-SW ve NW-SE doğrultulu, yer yer devamlılıkları 1 
kilometreyi aşan yarık ve çatlaklar oluşmuştur (Şekil 7b). Ayrıca, yine Sapanca Gölü 
kuzeybatısında, Uzuntarla mevkii civarında EW doğrultulu, devamlılığı birkaç yüz 
metre ile 1 kilometre arasında değişen yoğun yarılmalar da gözlenmiştir. Gölcük ilçesi 
içinde yapılan gözlemlerde de K75E doğrultulu sağ yanal hareketi gösteren 5-10cm. 
açıklı yarıklar ve K57E, K54E doğrultulu makaslama çatlakları saptanmıştır. 

Bu kırık üzerinde, Batak mahallesi (Sapanca gölünün yaklaşık 10km güneydoğusu) ve 
Kazancı köyü (Akyazı’nın 12km. kuzeybatısı) civarında yapılan gözlemlerde bol 
miktarda sıvılaşma yapıları saptanmıştır. 

Akyazı-Gölyaka segmentinin batı ucu ile Akyazı-Gölcük-Dil Burnu segmentinin doğu 
ucu birleşmemektedir. Her iki kırık arasında yaklaşık 1 kilometrelik bir uzaklık 
bulunmaktadır. Bu aralıkta yer alan Kazancı köyü çevresinde iki fayın arasında kalan 
bölgede NNW-SSE uzanımlı açılma çatlakları ve yarıklar gözlenmiştir. 
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Şekil 7. 17 Ağustos 1999 depremi yüzey kırıkları 

a) 19 Ağustos 1999 depremi yüzey kırığında gözlenen en büyük yanal 
atım (Arifiye doğusu) 

b) Sapanca Gölü kuzeyinde, ana fay zonuna aykırı yarık ve çatlaklar 
c) Kullar yöresinde yüzey kırığı (Gölcük doğusu) 
d) Değirmentepe köyü civarında (Gölyaka Batısı) yüzey kırığı 

 
 

Dil Burnu ile Yalova kuzeyi arasında yer alan diğer segment deniz altında 
kalmaktadır. Yüzeyde izi gözlemeyen bu segment ile Akyazı-Gölcük-Dil Burnu 
segmentinin deniz altında kalan kesimi, karada gözlenen ve bu faylara paralel EW  ve 
K75E uzanımlı ve sağ yanal hareketi gösteren yarılmalar, denize doğru gelişen 
basamaklanma ve düşmeler yanısıra bu zonlardaki yoğun hasar ile 
belirlenebilmektedir. Deniz altında gelişen bu iki kırığı birleştiren bir yapı, Dil Burnu 
civarında gözlenememiştir. Ancak, Kazancılar köyü civarında olduğu gibi, bu yörede 
de NNW-SSE ve NW-SE uzanımlı, 5-10cm açıklıklı, açılma çatlakları ve yarıklar 
gelişmiştir.. 
Adapazarı Depresyonu 
17 Ağustos 1999 depremi sırasında gelişen ve yukarıda üç segment olarak tanımlanan 
ana kırık dışında dördüncü bir kırık zonu da Adapazarı kent içinde gelişmiştir (Şekil 
8). Genel uzanımı N75E ile EW arasında olan bu zonun genişliği ise 30 metre ile 50 
metre arasında değişmekte olup, 50-80 cm arasında bir çökme göstermektedir. 
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Şekil 8. 17 Ağustos 1999 depreminde Adapazarı kent içinde gelişen depresyon ve 

kırık izleri. (Ana depresyon ve diğer kırık zonları, Landsat Band 7 uydu 
görüntüsü üzerinde beyaz çizgiler ile çizilmiştir). 

 

Şekil 9. 17 Ağustos 1999 depreminde Adapazarı kent içinde gelişen depresyon. (Dış 
oklar çökmenin üst düzeylerini, iç oklar alt düzeylerini göstermektedir). 
a) Adapazarı kent içi, şehirlerarası otobüs terminali yakın batısı 
b) Adapazarı kent içi, Ali Dilmen mahallesi, ilkokul civarı 
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Adapazarı depresyonu, kentin güneybatısında, Serdivan güneyinden itibaren belirgin 
olarak izlenebilmekte ve kentin kuzeydoğusunda Güneşli mahallesi dışında, cezaevi 
civarına kadar belirgin olarak izlenebilmektedir (Şekil 9a ve 9b). Ayrıca bu ana 
çökme yapısına paralel, yörede devamlılığı daha az olan benzer yapılar da 
gözlenmiştir. Bu zon boyunca, depresyonun her iki kenarında da, yer yer 5-30 cm sağ 
yanal atımlar da gözlenmiştir. 

Adapazarı kent içinde, K70E ve K75E arasında doğrultuları değişen yoğun çatlaklar 
ve yarıklar ile bunlara paralel gelişmiş kabarmalar da gözlenmiştir. Ayrıca bu çatlak 
yapılarına aykırı konumda, K15W ve K20W arasında doğrultularda gelişmiş çatlaklar 
da yaygın olarak bulunmaktadır. 

17 Ağustos 1999 depreminin ana yüzey kırığına uzak olmasına rağmen çok büyük 
hasarın meydana geldiği, can ve mal kaybının gözlendiği Adapazarı kentinde, yeraltı 
suyu seviyesinin yüksek olması, zeminin gevşek alüviyal malzemeden ve sıvılaşmaya 
uygun olmasının yanısıra, ayrı bir kırığın gelişmiş olması deprem etkisini artırmış 
olmalıdır. 
Sonuç 
17 Ağustos 1999 Gölcük depremine neden olan fayın büyük bir bölümü Marmara 
denizi içinde kırılmıştır. Karada gözlenebilen kırık ise, İzmit körfezinin doğusu ile 
Akyazı arasında kalan bölgede yaklaşık Doğu-Batı doğrultulu olarak gözlenmektedir. 
Ayrıca, bu faydan yaklaşık 1 km civarında güneye doğru atlama yaparak gelişen bir 
kırık, Akyazı ilçesinin kuzeyinden başlayarak Aksu dere boyunca yaklaşık N75E 
doğrultusunda Gölyaka ilçesinin batısına kadar uzanmaktadır. Bu kırıklara ek olarak, 
Adapazarı kenti içinde de ayrıca büyük bir depresyon gelişmiştir.  

 

BBoolluu  ggüünneeyyiinnddee  11994444,,  MMuudduurrnnuu  vvaaddiissiinnddee  11995577  vvee  11996677  yyııllllaarrıınnddaa  ggeelliişşeenn  kkıırrııllmmaallaarr  
ssoonnuuccuunnddaa  bbööllggeenniinn  bbaattıı  kkeessiimmiinnddee  bbiirriikkeenn  ggeerriillmmee,,  yyöörreeddee  ggeelliişşeenn  ssoonn  ddeepprreemmlleerr  iillee  
bbuu  kkeessiimmii  kkıırrmmıışş  vvee  1177  AAğğuussttooss  11999999  ddeepprreemmiinnee  nneeddeenn  oollmmuuşşttuurr..  AAnnccaakk,,  1177  AAğğuussttooss  
11999999  ddeepprreemmii  kkıırrıığğıı,,  11996677  vvee  öönncceessii  bbüüyyüükk  ddeepprreemmlleerrddee  kkıırrııllmmıışş  bbuulluunnaann  zzaayyııff  zzoonnllaarr  
yyeerriinnee,,  AAllmmaaccııkk  DDaağğıı  kkuuzzeeyyiinnddee,,  yyeennii  bbiirr  ggüüzzeerrggaahhttaa,,  AAkkssuu  ddeerree  iiççiinnddee  ggeelliişşmmiişşttiirr..  
AAyyrrııccaa,,  1177  AAğğuussttooss  11999999  ddeepprreemmiinnii  ttaakkiibbeenn  oolluuşşaann  1122  KKaassıımm  11999999  ddeepprreemmii  ssoonnrraassıı,,  
BBoolluu  kkuuzzeeyyiinnddee  hhaarriittaallaannaammaayyaaccaakk  ööllççeekkttee  ddee  oollssaa,,  yyaayyggıınn  oollaarraakk  EEWW  ddooğğrruullttuulluu  kkıırrııkk  
vvee  yyaarrııkkllaarr  ggeelliişşmmiişşttiirr..  BBuu  bbööllggeeddee,,  ggüünnüümmüüzzee  kkaaddaarr  ggöözzlleenneenn  aarrddççıı  ddeepprreemmlleerriinn  BBoolluu  
kkuuzzeeyy  kkeessiimmlleerriinnddee  ddee  yyooğğuunnllaaşşmmaassıı,,  ggeelleecceekktteekkii  oolluuşşaabbiilleecceekk  ddeepprreemmlleerr  aaççııssıınnddaann,,  
eenn  aazz  MMaarrmmaarraa  ddeenniizzii  vvee  ççeevvrreessii  kkaaddaarr,,  bbuu  yyöörreenniinn  ddee  bbüüyyüükk  rriisskk  aallttıınnddaa  oolldduuğğuunnuu  
ggöösstteerrmmeekktteeddiirr..  AAyyrrııccaa,,  bbuu  ggöözzlleemmlleerr  vvee  bbuullgguullaarr  ddooğğrruullttuussuunnddaa,,  bbuu  yyöörreeddee  ççookk  ggeenniişş  
bbiirr  zzoonnaa  ssaahhiipp  KKuuzzeeyy  AAnnaaddoolluu  FFaayyıı''nnıınn  kkuuzzeeyy  kkeessiimmlleerriinniinn,,  ggeelleecceekkttee  oolluuşşaabbiilleecceekk  
kkıırrııllmmaallaarr  aaççııssıınnddaann  öönneemmllii  oolldduuğğuu  öönnggöörrüüllmmeekktteeddiirr..  
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ÖZET 
17 Ağustos 1999 tarihinde saat 03.02 de ülkemizin kuzeybatı kesiminde ve Kuzey Anadolu Fay Zonu’nda 
meydana gelen aletsel büyüklüğü 7.4 olarak belirtilen deprem nüfusun yoğun olduğu ve endüstriyel 
kuruluşlarının da çoğunluğunun  bulunduğu bu kesiminde ağır hasara yol açmıştır. Bu hasarlar doğuda Bolu 
ilinden başlamak üzere en çok Gölyaka ilçesi, Düzce, Akyazı, Adapazarı, İzmit, Gölcük, Değirmendere, 
Karamürsel, Yalova, Çınarcık yerleşmeleriyle bunlara yakın daha küçük yerleşme birimlerinde meydana 
gelmiştir. Bu yerleşmelerin bir kısmı bu depremde meydana gelen kırığın tam üzerinde bulunmakta olup, bir 
kısmı da faydan 10 km ye kadar bir uzaklık içinde bulunmaktadır. Kırılan segmentlerden biri Düzce’nin 10 
km güneyinden başlayarak Gölyaka, Akyazı ve Arifiye ilçelerinden geçip, Adapazarının altı km güneyinde  
Sapanca gölüne girmektedir. Diğeri de gölün batı ucundan itibaren İzmit güneyine uzanmakta ve İzmit’in beş 
km güneyinde İzmit körfezine girmektedir. Gölcük’te yeniden karaya çıkan yüzey kırığı, Donanma 
Komutanlığı’nın ve şehrin içinden geçerek Değirmendere’ye yönelmekte, sahildeki tesisleri kestikten sonra 
kuzeybatıya dönerek deniz içinden devam etmektedir.  Kırılma sırasında fay hattının değişik bölümlerinde 
karakteri değişen gerilme düzenleri sözkonusu olmuştur. Mekanizma esas bakımından bir sağ yanal basit 
makaslama olmasına karşılık Adapazarı güneyinde fayda bir bindirme bileşeni, İzmit güneyinden daha 
batıdaki kısımda ise çok etkili bir normal eğim atım bileşeni sözkonusudur ve bu durum hasarların nedenlerini 
kısmen farklılandırmıştır. 
Büyük hasara uğrayan yerleşimlerin ortak özellikleri, bağlantısız, sıvılaşma potansiyeline sahip  alüvyal 
malzeme üzerinde bulunmalarıdır. Buna karşılık özellikle ana kaya üzerinde yer alan yapılarda az hasar 
meydana gelmiştir.   
 
ABSTRACT 
The 17 August 1999 Golcuk-Arıfıye earthquake (Mw= 7.4) ocurred on North Anatolian Fault Zone in the 
northwest part of Turkey and caused heavy damages in this densly populated and industrialized region. These 
damages started to be seen in the Bolu city in the east and  mostly ocurred in Gölyaka, Düzce, Akyazı, 
Adapazarı, İzmit, Gölcük, Değirmendere, Karamürsel, Yalova and Çınarcık cities and towns and the small 
settlements situated close to them. Some of these settlements are located along the surface rupture of the 
earthquake and some of them are up 10 km away from the fault. One of the refractured segment of the fault 
started about 10 km south of the town of Düzce and entered into Sapanca lake about six km south of 
Adapazarı via Gölyaka and Akyazı towns. The other refractured segment started to be seen on the land in the 
west end of Sapanca lake, and entered into the Marmara sea in the Başiskele region in the five km south of 
İzmit by extending towards west. The surface rupture appeared again on the land in Gölcük. After ocurring in 
the military zone of Naval Headcommander, Gölcük and Değirmendere towns the rupture developped in the 
sea again by trending toward slightly northwest possibly until the offshore of Yalova city in the west. 
Different stress organizations are seen along the refractured segments. A thrust component in the south of 
Adapazarı and a normal component in the south of İzmit are characterized the surface rupture although the 
main mechanism is a right lateral simple shear in essence.  
Most of the heavy demage occurred ın the towns and settlements whıch were located on a loose alluvial 
material. The main reasons of the damages are: 

1- Unconvenient ground conditions, 
2- Inappropriate number of the floors of the buildings founded on loose alluvial grounds, 
3- The ground magnification of the  seismic waves in loose grounds.  



4- Inappropriate design of the foundation type referring to the ground conditions, 
5- Low quality  construction material, 
6- Low quality craftmanship in production. 

Most important factor among these is the ground properties. The constructional features of the buildings are 
not important if they are built on loose sandy alluvial grounds because of liquefactions causing by high water 
table.   
 
GİRİŞ 
 Anadolu’nun doğusunda 41 derece doğu boylamındaki Karlıova’dan başlayıp batıya 
doğru kuzeye bükümlü bir yay çizerek uzanan Kuzey Anadolu Fayı, Dokurcun vadisi batı 
çıkışında üç kola ayrılır. Kollardan birisi İzmit körfezine girerek Marmara denizi’nin kuzey 
kıyılarına daha yakın yer alan çukurlukları takiben Saroz körfezine uzanır. Orta kol İznik 
gölünün güneyinden geçerek önce Gemlik körfezine oradan da Biga yarımadasını keserek 
Ege denizine ulaşır. Güney kol ise Bursa, Apolyont ve Manyas göllerinden geçerek Yenice-
Gönen üzerinden Edremit körfezine girer (Şekil l).  

Şekil 1: Türkiye' nin basitleştirilmiş neotektonik haritası (Barka ve Kadinsky-Cade, 1988' den 
değiştirilerek)  

 
Kuzey Anadolu Fayının (NAF) Ketin (1948) tarafından bir doğrultu atımlı fay 

olduğunun ortaya konulmasından sonra bu fayın çeşitli yönlerini ele alan çalışmalar giderek 
artmıştır. Bunlardan fayın genel özellikleri ile atımı ve yaşını inceleyen çalışmalar arasında 
Pavoni (1961), Ketin (1969), Öztürk (1968), Tokay (1973), Tokay et al. (1974), Seymen 
(1975), Tatar (1975), Şengör (1979), Hancock and Barka (1980), Koçyiğit (1988), Barka 
and Hancock (1984), Barka and Gülen (1990) ve Andrieux et al. (1995) sayılabilir.  

Kuzey Anadolu Fayı’nın gerek yaşı ve atımı, gerekse neden olduğu havza 
oluşumlarının mekanizmaları ise Şengör et al. (1985) , Koçyiğit (1989, 1990) ve Gökten et 
al. (1998) de irdelenmiştir. Bütün bu çalışmalarda 7.5 km den (Şaroğlu, 1985) den 350 km 
ye (Pavoni, 1961) kadar değişen doğrultu atımlar önerilmiştir. Atımlar arasındaki farklılığın 
nedenlerinden birisi fayın yaşı konusundaki farklı kabullerdir ki yazarlar arasında 
Kretase’den (Pavoni, 1961) Geç Pliyosen’e kadar (Şaroğlu, 1985) değişmektedir. Jeolojik 
verilere dayalı olarak ilk atım belirlemesi Seymen (1975) tarafından 85±5 km olarak 
verilmiştir. Barka and Gülen (1990) Kuzey Anadolu Fayı’nın (15-40) km arasında bir atıma 
sahip olduğu ve Erken Pliyosen sırasında meydana gelen fayın atımının batıya doğru 
azaldığını ileri sürmüşlerdir. Lütesiyen yaşlı volkanosedimanter oluşukların ötelenen 



dokanaklarını izleyen Koçyiğit (1989) Suşehri kesiminde 35 km lik bir doğrultu atım 
hesaplamıştır.  
 Kuzey Anadolu Fayı’nın gerilme düzenlerini ve depremselliğini ele alan çalışmalar 
arasında Ketin (1957, 1968), Ambrassey (1970), Canıtez (1973), Arpat and Şaroğlu (1975), 
Dewey (1976), Bergougnan ve Fourquin (1982), Şengör et al. (1983), Aktimur et al. (1986) 
ve Barka and Kadinsky (1988)’in çalışmaları sayılabilir. Son yıllarda Kuzey Anadolu 
Fayı’nın paleosismisitesini ele alan araştırmalarda deprem riskine maruz ülkelerdekine 
paralel olarak yürütülmeğe başlanmıştır. Bunlar arasında Rockwell et al. (1997), Sugai et 
al. (1997), Barka and Wesnousky (1997), Ikeda et al. (1991), Demirtaş (1996) ve Okumura 
et al. (1994) un çalışmaları yayımlananlar arasındadır. 
 Kuzey Anadolu Fayı sismik bakımdan dünyanın en aktif fay zonlarından birisidir. 
Bu fay zonunda 1939,1999 yılları arasında Ms=7.0 büyüklüğünde dokuz deprem olmuş ve 
fayın 900 km yi geçen bir bölümünde yeniden kırılmalar meydana gelmiştir. Bu depremler 
sırasıyla 1912 Şarköy-Mürefte, 1916 Tokat-Samsun, 1942 Erbaa-Niksar, 1943 Ladik-
Tosya, 1944 Bolu-Gerede, 1953 Yenice-Gönen, 1957 Abant, 1967 Mudurnu ve 1999 
Gölcük-Arifiye ile 1999 Gölyaka-Kaynaşlı (Düzce bölgesi) depremleridir.   

 Kuzey Anadolu Fayı üzerinde geçmişte de 994-1045 ve 1667-1668 yılları arasında 
1939-1999 serisine benzer iki deprem serisinin daha meydana gelmiş olduğu bilinmektedir. 
1912 Şarköy-Mürefte depremi hernekadar KAF zonunun karadaki en batı ucuna yakın 
meydana gelmiş olsa da, 1939 da Erzincan’da meydana gelen M=8.0 büyüklüğündeki 
depremden sonra Kuzey Anadolu Fayının batıya doğru olan devamındaki segmentlerde 
birbirini izleyen kırılmalarla depremlerin batıya göçü görülmüştür. Bu birbirini izleyen 
segmentlerde seri içinde deprem tekrarlanma aralığının üç ay ile 32 yıl olduğu 
görülmektedir. Bu göçte bazan birbirini sismik boşluklar bırakarak izleyen segmentler 
kırılırken, bazan da 1944 Bolu-Gerede, 1957 Abant ve 1967 Mudurnu depremlerindeki gibi 
kırılan segmentler üst üste gelmişlerdir. Buna karşılık büyüklüğü 4.7-6.9 arasındaki 
depremlerin KAF üzerinde zamana karşı dağılımlarında 1902 den beri orta bölümden batıya 
doğru bir yer değiştirmenin yanında 1939 dan başlayarak Erzincan’ın doğusunda ikinci bir 
aktivite bölgesinin meydana gelmiş olduğu görülür. 1668 depreminin Bolu, Gerede ve 
Kastamonu civarında meydana geldiği (Ambrassey and Finkel, 1988, 1991) ve 8 civarında 
bir büyüklükte olmuş olabileceği dikkate alındığında aynı segment üzerinde meydana 
gelmiş olan 7 den büyük 1944 depremine göre, 7 büyüklüğünde bir depremin tekrarlanma 
aralığının 276 yıl olduğu ortaya çıkar. Ayrıca 1754 Sapanca-İzmit körfezi depreminin 
(Ambrassey and Finkel, 1988, 1991), 17 Ağustos 1999 depremi ile aynı segmenti kırdığı 
düşünüldüğünde tekrarlanma periyodunun Bolu-Gerede segmentinin batısında yer alan bu 
segmentte 245 yıl olduğu görülür. Trench çalışmaları da Bolu-Gerede segmenti üzerinde 
son 2000 yılda meydana gelen en az sekiz depremin en kısa 200, en uzun 779 yıl aralıklarla 
tekrarlandığını göstermiştir (Demirtaş, 1996; Demirtaş et al. 1998). 

1944 Bolu-Gerede, onu izleyen 1957 Abant ve 1967 Mudurnu depremlerinden sonra 
Dokurcun vadisi batı çıkışından başlayarak (Şekil 1) bir gerilme birikiminin meydana 
gelmiş olduğu, ve fayın bu noktasından batıya doğru yeni bir kırılmayı gerçekleştirme 
olasılığının yüksek olduğu belirtilmekteydi (eg. Stein et al. 1997; Barka and Nalbantoğlu, 
1998). 17 Ağustos Gölcük-Arifiye depremi doğuda Gölyaka’dan batıda Yalova açıklarına 
kadar 180 km lik bir kısmın kırılmasıyla büyük bir depremi oluşturmuş, 12 Kasım 1999 da 
da fayın doğudaki uzanımı niteliğinde olan 38 km uzunluğundaki Düzce kesimi kırılmıştır. 
Bu faylanma ve depremi çok belirgin bir yüzey kırığı meydana getirmiş ve bu yüzey kırığı 
çevresinde faylanma mekanizması ve kinetiğini açıklayacak ikincil yapılanmalar 
oluşmuştur. Bilinen en büyük hasar yapan ve başlıca İstanbul bölgesinde etkili olan 1509 
depreminden sonra meydana gelen özellikle 6 dan büyük magnitüdlü depremler 



Anadolu’da büyük yıkımlara ve can kayıplarına yol açmıştır. Depremlerde hasara yol açan 
nedenlerin bilimsel olarak irdelenmesinin tarihi ise bu yüzyıl başından itibaren 
sözkonusudur. Bu makalenin amacı 17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye depreminin 
mekanizmasını kısaca inceleyerek bu mekanizmaya bağlı olarak meydana gelmiş olan 
hasarın jeolojik nedenlerini irdelemektir. 
 
YÜZEY KIRIĞININ YAPISAL ÖZELLİKLERİ 
 

17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye depremine neden olan faylanmanın yol açtığı 
yüzey kırığı bazen tam sağ yanal doğrultu atımlı fay karakteri sunarken, uzanımı üzerinde 
bazen oldukça etkili bir eğim atım bileşeni de meydana getirmiştir. Bunun yanında fayda 
sıçramalar, kırılma zonu ve zon içerisinde ikincil yapısal özellikler ortaya çıkmıştır. 
 Yüzey kırığı en doğuda Düzce ovasının 10.5 km  güneybatısıdaki Aydınpınar 
mahallesine giden asfalt yol üzerinde görülür (Şekil 2). Bu noktada atımın çok küçük 
olması kırığın doğal zemin üzerinde farkedilememesini sağlamıştır. Burada ana yüzey kırığı 
beş m genişliğindeki bir kırılma zonunun kuzeyinde yer alır. N 77 W doğrultulu düşey 
konumlu fay düzlemi üzerinde bir cm sol yanal ötelenme öiçülmüştür.   Yüzey kırığı bu 
noktadan daha batıda Düzce ovasının güneyinde yer alan Eften gölü’nün hemen güney 
kıyısındaki yol üzerinde görülür. Bu noktada yanal ötelenme farkedilemiyecek miktarda 
olup yalnızca kuzey blokta 30 cm dolayında bir düşme sözkonusudur. Göl yatağında seri 
halde ve fayın kuzey bloğunda N 55 E doğrultulu 10-15 m uzunluklarda açık tansiyon 
çatlakları yer alır. 

Şekil 2. 17 Ağustos 1999 depreminin yüzey kırığı haritası 
  

Yüzey kırığı buradan batıda Gölyaka ilçesinin güneyinde görülür ve özellikle 
kuzey-güney doğrultusunda uzanan yol üzerinde belirgin özellikler sunar. Burada 170 m 
genişliğindeki kırık zonunun yönelimi N 74 E dur. Zonun güneydeki 100 m lik kısmında 10 
ar m aralıklı üç esas kırık üzerinde toplam 18 cm sağ yanal ötelenme bulunur. Kuzey 
bloğun yedi cm alçalması ile güney blok kuzeye doğru bindirmiştir. Buna karşılık zonun 
kuzeydeki 70 m lik kısmında yer alan paralel kırıklarda 10 cm ye varan açılmalar görülür. 
Ana kırık zonun en kuzeyinde yer almakta olup uzerinde 12 cm sol yanal ötelenme 
ölçülmektedir. Zonun bu kısmında kuzey blokta 15 cm de yükselme bulunmaktadır.  
 Fay, Gölyaka ilçesinden güneybatıya doğru Aksu deresi vadisi içerisine bir kaç 
yakın kol halinde uzanmakta vadinin güneye bakan yamaçlarında heyelanlara neden 
olmaktadır. Nurlu (1999) tarafından daha önce Hasanbey-Kaynaşlı fayı olarak adlandırılan 
bu kesimde 30-80 cm arasında sağ yanal atımlar meydana gelmiştir.  



 Aksu deresi vadisi batı çıkışında Adapazarı ovasına giren fayın yüzey kırığı Akyazı 
ilçesi içerisinden geçmektedir. Burada fay zonu 50 m genişliğinde olup ana kırık zonun 
kuzeyinde yer almaktadır.  E-W doğrultusundaki ana kırığın her iki tarafında 15-20 m 
uzunluklarda ve 6-7 cm açıklıklı N 35 W doğrultulu çatlak takımları yer alır. Buradaki sağ 
yanal ötelenme 3-30 cm arasındadır. Fay ilçenin batısında Ormanköy’e giden N-S 
doğrultusundaki yolu keserek kuzeybatıya doğru devam eder.  Akyazı’nın beş km batısında 
Kazancı köyü içerisinden geçen fay bu noktadan itibaren zeminde belirgin sıvılaşmalar 
meydana getirmeye başlamıştır. Altı km daha batıdaki Horozlar köyü güneyinde köy 
yolunu N 88 E doğrultusunda kesen yüzey kırığı bu noktada 70 m genişliğinde bir zon 
halindedir. Ana kırık bu zonun güneyden itibaren 50. M sinde yer almaktadır. Ana kırık 
üzerinde 2.10 m lik bir sağ yanal ötelenme bulunurken 75 cm si ana kırık üzerinde olmak 
üzere zon içerisindeki kırıklarda toplam 106 cm lik bir N-S açılma meydana gelmiştir. 
Burada güney blokta 25 cm lik bir alçalma da sözkonusudur.  
 Fayın yüzey kırığı bu noktadan üç km daha batıda yer alan Çaybaşıfuadiye köyünün 
kuzeyinden N 75 W doğrultusuyla geçmektedir. Köyü TEM e birleştiren yolun yakınındaki 
kavaklık içerisinde 2.28 m sağ yanal ötelenmeyle birlikte ana kırığa verev durumlu N23 W 
doğrultulu 3-7 m aralıklı ve beş cm açıklıklı tansiyon kırık takımı görülmektedir. Burada da 
önemli ölçüde sıvılaşmalar gelişmiştir. Bu noktanın beş km kadar batısında Aşağı Kirazca 
köyünde faydaki sağ yanal ötelenme bir maksimuma ulaşır. Arifiye’ye giden yol üzerindeki 
otogaz istasyonunda bu atım 4.90 m dir. Fay burada tek bir yüzey kırığı halinde bulunmakta 
ve fayın güney bloğunda bir m den fazla plastik deformasyon görülmektedir.  Yüzey kırığı 
bu kesimde Sakarya ırmağının güney kıyısını E-W doğrultusunda bir süre izlemektedir. 
Gerçekte bölgede genelde N yönünde akan Sakarya ırmağının Arifiye’de sağ yanal olarak 
2000 m ötelendiği görülür (Şekil 2).  
 Aşağı Kirazca köyünden iki km batıda TEM otoyolunu tam kuzey kenarından 
keserek otoyol üst geçitinin çökmesine neden olan fay burada  bir drenaj borusunda 3.45 m 
lik bir sağ yanal atıma yol açmıştır. Bu noktadan batıya doğru uzanan yüzey kırığı Sapanca 
gölüne güney kenarına yakın şekilde girmiştir. Gölün batısında Maşukiye köyünün 
kuzeyinde yeniden görülmeye başlanan yüzey kırığı Suadiye köyü kuzeyinde yol üzerinde 
50 m genişliğinde bir zon halindedir. Bu zonun kuzeyinde yer alan ana kırık üzerinde 1.30 
sağ yanal ötelenme görülürken zonun güneyinde yer alan bir kırık üzerinde 40 cm sol yanal 
ötelenme ortaya çıkmaktadır. Sapanca gölünün kuzeybatısında ve bu kırığın 300 m 
kuzeyinde yer alan bir başka kırık muhtemelen göl içerisinden başlayarak batıya devam 
etmekte ve bir süre sonra güneydeki kırıkla birleşmektedir. Sapanca gölünün 
kuzeybatısındaki bu kırık üzerinde Tepetarla köyü dolayında 30 cm lik bir atım 
ölçülmüştür.  Doğu batı doğrultusunda batıya doğru devam den fayda Suadiye’den altı km 
batıda yer alan Kullar köyünde bu faylanmadaki en büyük düşey atım meydana gelmiştir. 
Burada kuzey blokta iki m ye ulaşan alçalmalar fayın verev normal fay karakterine sahip 
olmasını sonuçlamıştır.  
 Kullar köyünden daha batıda fay İzmit’in beş km güneyinde İzmit-Yalova 
karayolunu kesmektedir. Burada faya dik durumdaki bahçe duvarı ve çiti gibi referanslarda 
2.64 m lik bir sağ yanal atıma sahip olan yüzey kırığında birbirine yakın sola sıçramalar 
görülür. Başiskele mevkiinde N 60 E doğrultusuyla denize giren düşey konumlu fayın 
kuzey bloğunda antitetik, güney bloğunda ise ana kırığa paralel sintetik bileşenleri 
gelişmiştir. Hem sintetik hem de antitetik faylar eğim atımlı normal fay karakterinde olup 
üzerlerinde 30-40 cm eğim atımlar gelişmiştir. 
 Fay, İzmit körfezi güney kıyısına yakın şekilde beş km kadar deniz içerisinde 
seyrettikten sonra alüvyon yelpazesi üzerinde kurulu Gölcük ilçesinde sahildeki Donanma 
Komutanlığının tesislerinin tam içinden geçmektedir. Burada tesis içerisindeki yollarda sağ 



yanal ötelenmeler, kırık üzerinde gelişmiş basınç sırtları ve 50 cm yi geçen açılmalar 
karakteristik yapılardır. Komutanlık bahçesinin batı duvarında 50 m genişliğinde bir zon 
içerisinde iki kademede 4.00 m lik bir sağ yanal ötelenme meydana gelmiştir. Bu kesimde 
ana kırık üzerinde önemli bir düşey atım görülmemektedir. Fay ilçesnin batısındaki 
Yüzbaşılar mahallesi içinden geçtikten sonra yeniden kıyıya yakın deniz içerisinden 
geçmekte ve Gölcük’ün batısındaki Değirmendere ilçesinde üzerinde tesislerin bulunduğu 
kıyıyı keserek  yine deniz içinden batıya doğru devam etmiştir. Batıda Hersek gölü 
kuzeyinde güney blokta ana  paralel kırıkları görülen fay bu noktadan sonra deniz içinden 
batıya devam eder. Fayın deniz içerisinde nerede sonlandığı belli değilse de İstanbul’un 
Trakya kesimi güney kıyılarında meydana gelen hasar bir kolun Marmara denizi birinci 
çukurluğunun kuzey kenarını takiben adalar güneyine kadar giderek küçülen bir atımla 
kırılmış olabileceğini göstermektedir. Bunun yanında Yalova’da kıyı kesiminde meydana 
gelen E-W doğrultulu paralel ve bazılarının üzerinde kuzey bloğun alçalmasına yol açan 
normal faylanmalar ve daha batıda Çınarcık’ta meydana gelen ağır yıkım, fayın deniz 
içinden Çınarcık açıklarına kadar da kırılmış olabileceğini göstermektedir.  
 
FAYLANMA KİNEMATİĞİ 
 
 Faylanmayla ortaya çıkan yüzey kırığı ve bu kırığın etrafında meydana gelen ikincil 
yapılar incelendiğinde şu özellikler dikkati çekmektedir: 
   1- Doğuda Düzce güneybatısından başlayan yüzey kırığında atım önce çok 
küçükken batıya doğru artarak Aşağı Kirazca köyünde 4.90 m olmakta ve bu noktadan 
itibaren tekrar küçülerek Sapanca gölü batısında 1.30 m olmaktadır. Yüzeykırığındaki atım 
Sapanca gölü batısında yer alan Suadiye köyünden sonra batıya doğru yeniden büyümeye 
başlamakta, ve Gölcük içerisinde 4.00 m ye ulaşmaktadır. Gölcük’ten sonra deniz 
içerisinde devam eden fayda bir atım verisi elde edilememektedir (Şekil 2).  
 2- Yüzey kırığının doğuda Düzce güneyi ile Sapanca gölü batısı arasında yer alan 
kısmında her iki uçta sol yanal atımlar görülmektedir. Doğu uçta sol yanal atım zonun 
kuzeyinde bulunan ana kırık üzerinde, batı uçta ise sol yanal atım fay zonunun güneyinde 
yer alan paralel kırıklar üzerindedir (Şekil  3).  
 3- Yüzey kırığının Düzce güneyi ile Gölyaka arsındaki kısmı paralel kırıklardan 
oluşan bir zon halinde iken, batıda Akyazı ilçesinde yüzey kırığı tek bir kırık haline 
gelmekte ve burada kırığın her iki tarafında seri halde N 45 W yönelimli açık tansiyon 
çatlakları belirmektedir. Bu özellik batıya doğru Çaybaşı köyüne kadar 15 km sürmektedir. 
Batıdaki Aşağı Kirazca köyünde yüzey kırığı yeniden 100 m genişliğinde bir kırılma zonu 
içerisinde yer almakta ve Arifiye güneyinde de tek bir kırık olarak görünmektedir. Sapanca 
gölü içerisindeki durumu bilinmese de gölün batısında önce 300 m aralıklı iki kırık 
halindeyken batıya doğru bunlar birleşmektedirler. İzmit körfezine kadar tek kırık olarak 
gelişen İzmit güneyinde yeniden N 45 W doğrultulu tansiyon çatlakları ile çevrili 
bulunmaktadır. Yüzey kırığı körfezin girişinden batıya doğru, giderek genişleyen bir kırık 
zonu içerisinde yer almaktadır. Zonun güneyde karada kalan kısmında kuzeye doğru 5-15 
cm arasında düşey atımlar meydana getiren seri halde E-W doğrultulu normal faylar 
bulunmaktadır. Bu şekilde zonun Gölcükte güneyde kalan kesiminin genişliği 100 m yi 
geçmektedir.  



  
Şekil 3. 17 Ağustos 1999 depreminde kırılan segmentler üzerindeki sağ yanal ötelenmenin neden olduğu 
mekanizmalar 
 

4- Yüzey kırığının doğuda Düzce güneybatısında yer alan uç noktasında bir düşey 
atım bileşeni görülmemektedir. Ancak batıda Eften gölü ile Gölyaka arasındaki kesimde 
kuzey blokta 15 cm civarında bir düşme bulunur. Daha batıda yer alan Akyazı ve onun 
batısındaki Horozlar köyüne kadar fayın eğim atım bileşeni yoktur. Horozlar köyü 
güneyinde güney blokta 25 cm alçalma görülür. Aşağı Kirazca köyünde kuzey blokta bu 
kez bir m ye ulaşan bir çökme ve onun hemen batısında yeniden kuzey blokta 50 cm lik 
yükselme meydana gelir. Bu şekilde bu faylanmada kuzey bloğun yükseldiği kısa uzanımlı 
iki noktadan biri Horozlar köyü güneyi diğeri ise Arifiye güneyidir. Bu noktadan batıdaki 
bölümde yüzey kırığında daima kuzey blokta alçalmalar meydana gelir. Bu eğim atım 
bileşeni Kullar köyünde iki m lik bir maksimuma ulaşır. Fayın körfez içinde devam etmesi 
sırasında yine kuzey blokta alçalmaların meydana gelmiş olduğuna dair veri Gölcük ve 
Değirmendere’de kıyı kesimlerinin çökerek denize sürüklenmesidir.  
 
HASARI  MEYDANA GETİREN FAKTÖRLER 
 Burada hasara uğrayan yapılardaki imalat ve proje hataları konu edilmeden hasarın 
jeolojik nedenleri üzerinde durulacaktır. İzmit körfezinin doğusundaki yerleşimler başlıca 
üç ova üzerinde kurulu bulunmaktadırlar. Buna karşılık İzmit körfezi batısından itibaren 
büyük hasara uğrayan yerleşimler Marmara denizinin güney kıyılarında yer almaktadırlar. 
 
Düzce ovası 
 Düzce ilçesi oldukça kalın bir alüvyal malzemenin depolandığı bir ova üzerinde 
kuruludur. Ova zemini genel olarak, ova güney kenarını kontrol eden kuzeye eğimli listrik 
normal fay yüzünden güneye doğru bir iki derece eğimlidir. Bu yüzden alüvyon kalınlığının 
güneye doğru gidildikçe kalınlaşacağı düşünülürse de sondajlarla veya jeofizik yöntemlerle 
araştırılmadan tam bir şey söylenemez. Depremi meydana getiren kırık ovanın güney 
kenarına çok yakın geçmektedir. Burada yırtılma çok küçük miktarda olup görgü 



tanıklarının ifadesine göre kırılma zeminin dalgalanmalarla silkelenmesi şeklinde meydana 
gelmiştir. Buna karşın kırığın içinden geçtiği Aydınpınar köyünde tam fay üzerine rastlayan 
tek katlı yığma evde hiç hasar meydana gelmemiştir. Fayın güneyinde çabukça yükselen bir 
topoğrafyada ve ana kaya üzerinde yer alan köyün esas bölümünde yine hiç hasar meydana 
gelmemiştir. Buna karşılık kuzeye doğru kırıktan 100 m uzaklıktaki bir çizgiden başlayarak 
bu çizginin kuzeyindeki kısımda yer alan köylerde hasar dereceli olarak artmaya başlamış 
ve kırığa 10.5 km mesafede bulunan Düzce ilçesi içinde bir maksimuma ulaşmıştır. Ovanın 
ortasına yakın yer alan ilçenin kuzeyinde yine alüvyon üzerinde yer alan yapılarda  hasar 
vardır. Buna karşılık kuzeyde yüksek kesimlerde ve ana kaya üzerinde yer alan yapılarda  
hasar yoktur.  
 Düzce ovasının güneybatısında Gölyaka ilçesi yer almaktadır. Kırık bu yerleşimin 
güneyine yakın içinden geçmektedir. Burada tam kırık üzerine rastlayan,cephesi ve uzun 
ekseni faya tam dik olan dört katlı betonarme yapıda orta hasar olmasına rağmen yapı 
tümüyle yenilmemiştir. Yine kırık üzerine veya çok yakınına rastlayan tek ve iki katlı 
yapılarda zeminin bozulmasının neden olduğu durumlar dışında ağır yıkım yoktur. Buna 
karşılık özellikle fayın 100 m kuzeyinden itibaren hasar artmaya başlamış ve şehir içinde 
binalarda çok ağır hasar meydana gelmiştir. Gerek Düzce’de gerekse Gölyaka’da özellikle 
özensiz yapılmış betonarme binalardaki ağır hasarın başlıca nedeni, kırılmanın enerjisini 
doğrudan içerisine boşalttığı alüvyal bir zemin üzerinde ve deprem dalgalarının büyütülerek 
ulaşacağı bir mesafede bulunmadır. Buna zeminin çalkalanmasıyla meydana gelen 
sıvılaşmalar büyük ölçüde katkıda bulunmuştur. 
 Gölyaka ilçesinden güneydoğuya doğru Aksu deresi vadisi içinde devam eden fay 
köylerde kimi beton evlerin yıkılmasına yol açmışsa da bunlar vadinin alüvyonları 
üzerindeki binalardır. Buna karşılık vadinin daraldığı daha güneybatı kesimlerinde 
yamaçlarda yer alan köylerde çok ağır hasar yoktur. Bunda evlerin basit yapıda olmalarının 
etkisi varsa da kırılmanın şiddetli olduğu heyelanlardan anlaşılmaktadır. 
 Düzve ovasının kuzeyinde yer alan Gümüşova ve Cumayeri ilçeleri bitişik 
durumdadırlar. Bunlardan Gümüşova Eosen yaşlı bazltik andezit ve parçalı volkanik 
malzemeden oluşan bir zemin üzerinde kurulu iken hemen doğusunda E5 karayoluna 
cepheli Cumayeri büyük bir kesimi ile alüvyon üzerinde yer almaktadır. Depremde 
Gümüşova ilçesinde hemen hiç hasar meydana gelmediği halde Cumayeri'nde özellikle 
yüksek katlı bir çok ağır betonarme yapı yıkılmıştır. Aynı durum ovanın kuzey-
kuzeydoğusunda yer alan Çilimli ilçesi için de sözkonusudur. Burada da ilçe anayolunun 
özellikle güney kısmında kalan ve genç dolgu zeminler üzerinde yer alan betonarme 
yapılardan bir kısmı yıkılmış bir kısmı da ağır hasara uğramışlardır.  
 
Adapazarı Ovası  
 Akyazı ilçesi Adapazarı ovasının güney kenarına yakın yer almaktadır. Kırık ilçenin 
kuzeyinde yine şehir içinden geçmektedir. Fay burada sağ yanal yırtılmayı karakteristik bir 
biçimde göstermeğe başlamıştır. Burada da kırığın çok yakınında bulunan binalarda az 
hasar bulunurken faydan güneye ve kuzeye doğru uzaklaştıkça özellikle betonarme karkas 
binalarda ağır hasarlar görülmeğe başlamaktadır. Bunlardan büyük bir kısmı ya bütün 
katların düşey doğrultuda üst üste geçmesi şeklinde yıkılmış, bazıları da kolonların bir 
yönde yatmasıyla devrilerek yıkılmiştır. Bazı betonarme binalarda katların rotasyonu düşey 
doğrultuda burulma etkisinin varlığını da ortaya koymaktadır. 
 Akyazı ilçesinin batısında yer alan Çaybaşı, Horozlar ve yakınlarındaki köylerde 
faylanmanın yapılarda çok ilginç etkilenmelere yol açtığı görülür. Çaybaşı köyünde 2.28 m 
yüzey deplasmanına ulaşan kırık iki katlı yığma bir yapının bir duvarı boyunca geçmiş 
olmasına karşılık bina yıkılmamıştır. Yine burada faya yalnızca 75 m mesafede bulunan, 



uzun cephesi faya paralel henüz sıvanmamış betonarme binalarda tuğlalar bile yerinden 
oynamamıştır.  
 Deprem fayı Adapazarı’nın dört km güneyinden ve Arifiye’nin güneyinde bulunan 
TEM otoyolunun tam kuzey kenarına paralel şekilde geçmektedir. Burada yol geniş 
bükümlenmeler halinde bulunduğu için doğu-batı genel uzanımlı fay tarafından bir kaç defa 
kesilmi yolda önemli ötelenmeler ve seviye farklılıkları oluşmuştur. Arifiye’de  çok büyük 
bir sağ yanal yırtılma meydana gelmiştir. Bu sağ yanal yırtılma, kırığın tam üstüne 
rastlayan Arifiye üst geçit köprüsünün tabliyelerinin mesnetlerinden kurtulmasını 
sonuçlamıştır. Buna karşılık kırığa çok yakın binalarda hasar yok veya azdır. Kırıktan 
kuzeye doğru gidildikçe Arifiye içinde hasar giderek büyümekte ve E5 karayolundan sonra 
Adapazarı içine doğru kuzey yönünde çıkan rampanın sonunda en yüksek hasar derecesine 
ulaşmaktadır. Adapazarı içindeki hasarların en dikkati çekici yönü yüksek ve ağır 
betonarme yapıların çoğunun zemine ya gömülerek ağır hasara uğradığı veya gömülerek 
tümüyle yıkıldığı şeklindedir. Bazı binalarda bu gömülme temelin farklı nitelikte iki ayrı 
cins zemin üzerinde yer alması yüzünden heterojen şekilde meydana gelmiştir. Bu şekilde 
binalar  bir cephelerinin gömülmesi ile tiltleşmişler ve ağır hasara uğramışlar, veya tümüyle 
yıkılmışlardır. Binaların batması ile altlarında sıkışan malzemenin yanlara hücumu bina 
kenarlarındaki kaldırımlarda ve yollarda şişme ve kabarmalara yol açmıştır. Bu yıkımlarda 
zeminin taşıma gücünün çok düşük olması, yeraltısuyunun yüzeye çok yakın bulunması ve 
zeminin sıvılaşması büyük ölçüde rol oynamıştır. Kırılma ile meydana gelen titreşimler, 
yeraltında kumca zengin katmanların yeraltı suyu içerisinde bir boza haline gelmesine ve 
alçak basınç yönünde, yukarı fışkırmasına yol açmaktadır. Depremlerin olağan karakteristik 
özelliklerinden olan bu sıvılaşmalar zeminin daha önceki fiziksel parametrelerini tümüyle 
değiştirmektedir. Sıvılaşmalar Adapazarı ovasının güneydoğusunda Akyazı dolaylarında 
başlayarak bahçelerde ve açık arazide açıkça görülmektedir. Şehir içindeki bazı binaların 
(örg. Telekom binası) cephelerinde görülen çapraz konumlu çatlamalar, binanın zemin 
sıvılaşması ile gömülmesi sırasında ağırlığının düşey yönde uyguladığı basınçla meydana 
gelmiştir. Adapazarı’nın kuzeybatısındaki  yüksek kesimlerinde, Sapanca gölünün kuzey 
yamaçlarında bulunan ve temelleri ana kaya üzerinde yer alan yapılarda hasar yoktur.  
 
Sapanca Gölü İzmit Körfezi arası 
 Sapanca gölü ile İzmit körfezi arasındaki alan ve İzmit şehrinin kıyıya yakın 
kesimleri alüvyal malzeme üzerinde bulunmaktadır. Deprem fayı körfezin güneyinde tam 
İzmit’in karşısına rastlayan Başiskele mevkiinde denize girmektedir. Bu kesimde fay 
karayolunu keserek kuzey güney durumlu çeşitli referanslarda 2.64 m lik bir sağ yanal 
ötelenme meydana getirmiştir. Burada fay yakınına rastlayan kimi yapılarda tümüyle 
yıkılmalar gözlenirken çoğu yapılar da ağır hasara rağmen ayakta kalabilmişlerdir. Buna 
karşılık faydan beş km kuzeyde yer alan İzmit’in alüvyal malzeme üzerinde bulunan 
yapılarında ağır hasarlar meydana gelmiştir. İzmit girişinde ve karayolunun kuzeyinde yer 
alan sitelerde hasar yoktur. Burası zemin koşullarının oransal olarak daha iyi olduğu bir 
alandır. Buna karşılık bu yapılar proje ve imalatlarında gösterilen özen bakımından hasara 
uğramamışlardır. 
 Derbent batısında alüvyal alanın güneyinde bulunan Suadiye kasabasına giden yol 
üzerinde kırılma nedeniyle yine büyük yzey deplasmanı ve deformasyonlar gözlenmektedir. 
Burada fay Hasdemir villaları olarak anılan iki katlı binaların bulunduğu sitenin 15 m 
güneyinden geçmektedir. Site binalarında hasar önemsenmeyecek miktardadır. Bunun 
yanında daha güneyde yer alan Suadiye’de hasar ya çok azdır veya bulunmamaktadır. Buna 
karşılık fayın kuzeyinde yer alan kesimlerde bazı betonarme binalarda ağır hasar meydana 
gelmiştir. Buralarda sanayi kuruluşlarının henüz yapım aşamasında bulunanlarında hasar 



varsa da bir çoğundaki hasar da kolayca onarılabilecek durumdadır. Fay bu kesimdeki 
önemli sanayi kuruluşlarının yakınından geçtiği halde bunlarda önemli hasar meydana 
getirmemiştir. Çok olumsuz koşullara sahip bir zemin üzerinde yer alan fabrikalarda gerekli 
zemin iyileştirme önlemlerinin alınmış olması etkinin en az olmasını sağlamıştır. Kocaeli 
Üniversitesi Aslanbey kampüsü de bu bölgede yer almaktadır. Ova tabanından biraz daha 
yüksekte yer alan kampüsün zemini Pliyosen veya Pliyo-Kuvaterner yaşlı menderesli 
akarsu çökellerinden meydana gelmektedir. Çoğunlukla kohezyonsuz bir malzeme 
niteliğindeki zemin bu çökelme sisteminin akmaz göllerinde oluşmuş bir bakıma bataklık 
çökeli niteliğindeki çamurtaşlarıdır. Kampüs fayın güneyinde kaldığı halde çok ağır hasara 
uğramıştır. Yapım halinde bulunan betonarme iskelet halindeki binalarda çökme şeklinde 
hasar görülmemekteyse de etkilenmeyi en iyi duvarlar göstermektedir. Bu şekilde öğrenci 
yurdunda çökme olmamışsa da ağır hasar meydana gelmiştir.  
 
Gölcük-Değirmendere-Karamürsel-Yalova-Çınarcık hattı 
 Deprem fayının Başiskele mevkiinde denize girerken sahip olmağa başladığı 
transtansiyonel karakter bu hat üzerinde yer alan yerleşimlerdeki hasarın biçimi üzerinde 
rol oynamıştır. Yırtılmanın bu kesimin başlangıcında yine çok büyük olması ve 
yerleşimlerin alüvyon üzerinde bulunmaları hasarda başlıca etkendir. Bu hat üzerinde 
kırılma sırasında, normal eğim bileşeni olan fayın güney bloğunda belirli mesafedeki bir 
zon içinde, atımları 5-10 cm arasında değişen kuzeye eğimli sintetik faylarla (kara 
tarafında), ana kırığın kuzeyinde yer alan blokta fay düzlemine antitetik güneye eğimli 
kırılmalar (deniz içinde) meydana gelmiştir. Bu şekilde ana kırık üzerinde derin ve geniş bir 
oluk meydana gelmiş ve gerek sintetik gerekse antitetik bileşenlerin kuzey yönde alçalma 
ve çökme meydana getirmeleriyle Gölcük’te kıyı kesimleri denize sürüklenmiş veya su 
altına inmişlerdir. Tümüyle yıkılmayan binalarda denize doğru eğimlenmeler meydana 
gelmiştir. Kıyının gerisindeki kesimlerde binaların alüvyal malzeme üzerinde yer 
almalarıyla yine önceki yerleşimlerdekine benzer hasarlar ve yıkımlar meydana gelmiştir. 
Fay Donanma Komutanlığı’nın tam içinden geçerken kestiği binalarda büyük hasara yol 
açmış, buna karşılık tam yakınındaki bazı binalarda çökme meydana gelmemiştir. 
Komutanlık içinde yıkıma uğrayan binalar fayın güneyinde bulunmaktadırlar. Donanma 
Komutanlığı batı duvarı kırılma sırasında 4.00 m sağ yanal ötelenmiştir. Bu deprem 
sırasında kırılmanın en şiddetli cereyan ettiği yer burasıdır. Buna karşılık Donanma 
Komutanlığı batı duvarından çıkarak batıya devam eden fay sokağın karşısında yer alan 
altışar katlı iyi yapılmış binaların tam aralarından geçerek bunların cephelerini birbirlerine 
göre 4.00 m kaydırmıştır. Binalar çökmemişlerdir. Buna karşılık ağır hasar fayın güneyinde 
şehir içinde meydana gelmiştir. Gölcük tümüyle kalın bir alüvyon üzerinde bulunmaktadır. 
 Fayın Gölcükten sonra güneydoğuya doğru yönelmesi ve Değirmendere sahilindeki 
esasen dolgu olan zemini 150 m içeriden katetmesi buradaki hasarın nedeni olmuştur. Bu 
sırada ana fayın güneyinde ona paralel yer alan sintetik fayların zemini düşey olarak 
kesmesi 150 metrelik sahil kesiminin üzerindeki yapılarla birlikte denize sürüklenmesine 
yol açmıştır. Güneye doğru şehir içinde de bazı yapılar yıkılmışlardır. Sahildeki trajik 
olayın nedeni doğrudan yanlış yerde yapılanmadır. 
 Değirmendere’den sonra Yalova’ya doğru özellikle deniz kenarında yer alan ve 
olumsuz zemin koşullarının sözkonusu olduğu bazı sitelerde ve binalarda yine ağır hasarlar 
ve yıkımlar meydana gelmiştir. Buna karşılık bu kesimde karayolunun üzerinde ve hemen 
güneyinde yer alan yapılarda ve yamaçlarda daha seyrek biçimde yer alan yapılarda hasar 
bulunmamaktadır. 
 Yalova’da fay muhtemelen deniz içinden ve sahile çok yakın geçmektedir. Hemen 
sahilde bulunan faya yakın beşer katlı, temelleri çok sığ binalarda hasar meydana 



gelmemiştir. Yalovada’da hasar faydan güneye doğru uzaklaştıkça artmaktadır. İç 
kesimlerde bazı site şeklindeki yerleşmeler tamamen çökmüşlerdir. Yalova’nın kıyı 
kesimleri de örneği limanda ve çay bahçelerinde görüldüğü gibi doğu-batı uzanımlı sintetik 
faylarla kesilmiş bulunmaktadır. Bu durum bazı kıyı kesimlerinin deniz altına alçalmasına 
yol açmışsa da alüvyonun kalın, tabanının muhtemelen düz olması kıyıdaki binaların denize 
sürüklenmesi gibi bir durumun meydana gelmesini önlemiştir.Buna karşılık Yalova’nın 
yüksek kesimlerindeki binalarda az hasar bulunmaktadır.  

Çınarcık’ta eski dere yatağı üzerinde yapılan 5-6 katlı özensiz imal edilmiş yapıların 
çoğu tümüyle yıkılmıştır. Buna karşılık oldukça eğimli yamaçlarda ve anakaya üzerinde, 
dış görünüşleri bakımından özenli yapıldıkları izlenimini veren yüksek betonarme binalarda 
bu kadar büyük bir depreme karşın hasar ya çok az veya hiç meydana gelmemiştir.  

 
TARTIŞMA ve SONUÇLAR 
 

Doğuda Düzce güneyinden batıda Hersek gölü kuzeyine kadar karada yüzey kırığı 
görülebilen fay üzerindeki doğrultu atımlar incelendiğinde önce Düzce güneyinden 
Adapazarı’nın altı km güneyindeki Kirazca köyüne kadar bir artışla 4.90 m lik bir 
maksimum ulaştığı, doğrultu atımın buradan Sapanca gölü batısına kadar azaldığı ve 
Gölcük’e kadar yeniden artarak burada ikinci bir maksimuma ulaştığı görülür. Buna göre 
kırılan fayın iki segment halinde olduğu ve doğrultu atımın iki noktada maksimua 
ulaşmasının da üst üste gelen iki deprem olduğu anlaşılır. Hernekadar depremin aletsel 
kayıtlarıyla Gölcük depremin epicenter’ı olarak belirlenmiş ise de Adapazarı güneyindeki 
doğrultu atım Gölcükte Donanma Komutanlığı bahçe duvarında ölçülenden büyüktür. Bu 
durum fayın Gölcükten sonra Değirmendere kıyısını keserek deniz içerisinde devam eden 
kesiminde ve Gölcük yakınlarında 4.00 m den daha fazla bir atıma sahip olmuş 
olabileceğini göstermektedir. Ayrıca fayın doğudaki segmentinde olduğu gibi en büyük 
doğrultu atımın segmentin ortalarında yer aldığı dikkate alındığında, yüzey kırığının  büyük 
bir olasılıkla deniz içerisinde Hersek gölünden daha batıya devam etmiş olabileceği 
anlaşılmaktadır. Bu durum özellikle Yalova’da kıyıda yer alan E-W doğrultulu paralel kırık 
takımlarının varlığıyla desteklenmektedir. 17 Ağustos depreminin eşzamanlı iki kırılmanın 
oluşumu şeklindeki gelişimi ayrıca sismik kayıtlardaki dalga formlarının farklılık 
göstermesiyle de desteklenmektedir (Pınar, sözlü görüşme). Yüzey kırığının  uzanımı 
boyunca hafif bükümlenmeler yapması üzerinde yerel trantansiyonel, transpresyonel ve 
pure strike-slip bölümlerin ve buna uygun yapısal özelliklerin ortaya çıkmasını 
sonuçlamıştır. Yüzey kırığı Düzce güneyinden Gölyaka’ya kadar giderek genişleyen bir zon 
içerisinde bulunur. Bu kesimde zon içerisinde paralel kırıklar görülür. Bu durum  fayın bu 
aralıktaki transtansiyonel karakterinden kaynaklanır ki  özellikle Gölyaka’da zonun kuzey 
kesiminde ana kırık üzerinde blokların birbirinden uzaklaşmaları bunu destekler. Buna 
karşılık Akyazı civarında ve daha batıdaki Çaybaşı köyü dolaylarında mekanizma tümüyle 
basit makaslamadır. Bloklarda ayrılma veya bindirme gözlenmezken en karakteristik yapı 
N 45 W yönelimindeki ana faya verev sistematik açık tansiyon çatlakları olarak 
belirmektedir. Fay Horozlar köyünden itibaren hafifçe kuzeybatıya yöneldiğinden bu 
noktada Anadolu levhasının batıya hareketi bir çekme bileşeni ortaya çıkarmakta ve güney 
blok 25 cm alçalırken ana kırık üzerinde bir m yi geçen ayrılma ve bir zon halinde 
faylanma bu durumu belgelemektedir. Buna karşılık hemen batıda Arifiye’de fayın yeniden 
E-W konumunu aldığı noktada kuzey blok 50 cm yükselerek güneye yani Anadolu bloğuna 
20 cm bindirmiştir. Bu şekilde bloklardaki yükselme ve alçalmaların çekme veya sıkıştırma 
bileşeni ile ilgili olduğu ortaya çıkmaktadır. Sapanca gölünün batısından itibaren batıya 
doğru fayın genellikle transtansiyonel özellikte olduğu zon içerisinde özellikle güney blokta 



kuzeye doğru alçalan sintetik fayların bulunmasından ve fay zonunun genişlemesinden 
anlaşılmaktadır. Bu durum fayın İzmit körfezine girdiği Başiskele mevkiinden başlayarak 
belirginleşmekte ve Gölcük’te karada güney blokta olmak üzere en geniş haline 
ulaşmaktadır. Marmara denizi içerisinde biri kuzeyde yer alan çukurlukların kuzey 
yamaçlarına yakın geçen, diğeri de Armutlu yarımadasının kuzeyinde Marmara denizi 
güney kenarına yakın bulunan bu iki ana fay kolunun bu transtansiyonel karakteri Marmara 
denizinin bir çek-ayır havza karakterinde gelişmiş ve gelişmekte olduğunun bir kanıtı 
durumundadır. Bu fayların Marmara denizinin doğu yarısında NW-SE doğrultulu olmaları 
batıya hareket eden Anadolu levhasının burada bir çekme bileşenini ortaya çıkarmasına 
zaten neden olmaktadır. 

  Fayın Sapanca gölü batısı ile Düzce güneybatısı arasında yer alan (Sapanca-
Gölyaka segmenti) kesiminde doğu uçta zonun kuzeyinde, batı uçta ise zonun güneyinde 
görülen sol yanal atımlar bu incelemede, fay uçlarının kuzeybatı ve güneydoğuya doğru 
hafifçe bükümlenmesiyle ortaya çıkan bir durum olarak yorumlanmakta ve bu 
terslenmelerin segment uçlarını göstermekte olduğu ileri sürülmektedir Şekil 3). Yüzey 
kırığının üzerinde Aşağı Kirazca köyünde ölçülen 4.90 m lik yanal ötelenme (surface 
displacement) ve segment uzunlukları (Şekil 4) depremin Gölcük merkezli olarak 
belirlenen aletsel büyüklüğünü onaylamaktadır (Bonilla et al. 1990). Fayın doğu 
bölümünde karada ölçülen yanal ötelenmenin batıda ölçülen ötelenmeden daha büyük 
olması ve doğu bölümdeki deplasmanın aletsel büyüklükle daha uyumlu olması fayın batı 
bölümünde Gölcükten daha batıda deniz içinde daha büyük bir atımın bulunabileceğini yine 
göstermektedir.  
 1967 Mudurnu depreminden sonra Dokurcun vadisi batı ucunda ani yüklenme ile 
(Şekil 2) bir yamulma enerjisin birikmekte olduğu bilinmekteydi (eg. Stein et al. 1997; 
Barka and Nalbantoğlu, 1998). 17 Ağustos 1999 depreminde fay segmentlerindeki yeniden 
kırılma, enerji birikim noktalarını kırılan segmentlerin  uçlarına taşımış bulunmaktadır. 
Batıda Marmara denizi içinde Yalova-Çınarcık ve daha batıdaki kesimler ile doğuda 
Gölyaka-Aydınpınar ve buradan daha doğudaki, bolu ovası güneybatı kenarı hizasına kadar 
olan kesimler riskli hale gelmişti.  Bu makalenin konusu olmamakla birlikte 12 Kasım 
depremini oluşturan faylanma Gölyaka-Aydınpınar arasında önceki kırıkla üst üste gelmek 
suretiyle 38 km uzunluğuyla doğuda Bolu tüneline kadar uzanmıştır. Bu depremde ortaya 
çıkan yüzey kırığı önceki depremde ortaya çıkan özelliklerin benzerlerini ortaya koymuştur. 
 1944 Bolu-Gerede depreminde meydana gelen 3.50 m lik (Taşman, 1944; Ketin, 
1948; Dewey, 1976), bunu izleyen Abant (1957) ve Adapazarı (1967) depremlerinin toplam 
3.5-4 m lik yanal ötelenmelerinin Gölyaka-Sapanca segmenti için ani yüklenme kabul 
edilmesiyle deneme niteliğinde bir krip diyagramı çizilmiştir (Şekil 5).  Birbirini takip eden 
segmentlerinde deprem tekrarlanma aralığının 50 yıl alınması halinde ve yıllık yamulmanın 
2 cm olduğu dikkate alındığında yeni depremde meydana gelecek yüzey yırtılmasının 4.50 
m olacağı görülmektedir. Burada önemli olan husus diyagramın üçüncül krip kısmıdır. 2 
Ağustosta Yalova-Termal’de ilgililer tarafından görüldüğü belirtilen çatlaklar ve kaplıca 
sularındaki değişimler başlangıç olarak alındığında, faylanmadan iki hafta kadar 
öncesinden başlayarak fay zonunda bir takım yüzey deformasyonlarının gözlenebileceği 
düşünülebilir. Bu durum fay zonunda yeni yüklenmelerin meydana geldiği kısımların iyi 
izlenmesi gerektiğini göstermektedir.  
 Elli yılı aşkın bir süredir niteliği bilinen ve 1939 Erzincan depreminden başlayarak 
çeşitli tarihlerde üzerinde meydana gelen depremlere ne denli dikkat edilmesi gereken bir 
jeolojik yapı olduğunu gösteren Kuzey Anadolu Fay Zonu ile ilgili sayısız araştırma raporu, 
yurt içi ve yurt dışı dergilerde yayımlanmış çok sayıda makale bulunmaktadır. Buna 
karşılık ne yapılaşma ile ilgili düzenlemeleri yapanlar, ne de yapımcılar bu uyarılara gerekli 



ve yeterli dikkati göstermemişlerdir. Bu şekilde çok dikkat edilmesi gereken bir jeolojik 
yapı olan Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde veya civarında gerçekleştirilecek 
yerleşimlerin yerleri iyi belirlenmemiş ve zemin koşulları iyi irdelenmemiştir. 

      
Şekil 4. 17 Ağustos 1999 depreminin Bonilla et al. (1984) diyagramlarının magnitüd/kırık uzunluğu ve 
magnitüd/en büyük yanal yer değiştirme ilişkisi (siyah noktalar 17 Ağustos depremini temsil ediyorlar). 
 

Bölgenin çok özel bir jeolojik duruma sahip olması yüzünden deprem sırasında 
önceden sağlam gibi mühendislik parametreleri veren yerlerin bu durumlarını sıvılaşma 
gibi nedenlerle koruyamayabilecekleri dikkate alınmamıştır. Ana kırıktan uzakta fakat 
alüvyon üzerinde yer alan yapıların kırığın üzerinde olanlardan daha büyük tehlikeye maruz 
oldukları en çok dikkate alınması gereken husustur. Bu konuda yüksek magnitüdlü bir 
depremde faydan çok uzakta bulunan zayıf zeminlerde üzerinde bulunan yapıların bile 
etkilenebileceği unutulmamalıdır. Bunun yanında binaların yapımı sırasında hatalı proje 
seçimi ve özensiz imalatlar da yıkımın nedenleri olup üstyapı ile  ilgili teknik elemanların 
bölgedeki hasar türlerini ayrıntılı incelemelerini gerektirmektedir. 
 

 
 
Şekil 5. 17 Ağutos depremi için deneme niteliğindeki krip diyagramı 
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ÖZET 
17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi (1999 Kocaeli depremi), Düzce ovasının batı1 ucundan İzmit körfezinde 
Gölcük’e uzanan ve batı ucu Yalova – Çınarcık açıklarında olduğu düşünülen, bir kaç fay parçasından oluşan 
bir fay sisteminin yenilmesi ile meydana gelmiştir. Çalışmaya depremden sonraki beşinci günde kırığın 
doğusundan başlanmış ve dokuzuncu gün İzmit körfezinin doğu ucunda bitirilmiştir. Kırığın açık olarak 
gözlendiği tüm çalışma alanına eşit olarak dağıtılmaya özen gösterilmiş 50 noktada el GPS aleti ile koordinat 
tespiti yapılmış ve uygun olanlarından atım miktarı ölçülmüştür. İncelemelerde kırığın doğu ucunun 
Değirmentepe köyünden ve incelerek Gölyaka’nın merkezinden geçip Melen çayına vardığı anlaşılmıştır. Bu 
uçtan Akyazı’ya kadar olan bölüm Aksu fayı olarak isimlendirilmiştir. Akyazı’nın batısında ise yaklaşık D-B 
doğrultusundaki yüzey kırığını oluşturan Gölcük fayı adındaki ayrı bir fay parçası bulunmaktadır. Bu parçanın 
yüzey kırığı boyunca ortalama atım 3 m, doğusundaki Aksu fay parçasında ise 1.4 m dolayında salt sağ-
yanaldır. 1999 Kocaeli kırığındaki atım, en yüksek değerlerini aldığı Sapanca gölünün doğusundan itibaren 
doğuya ve batıya doğru azalmaktadır. 
Düzce ovasının güney sınırını takip eden, diri olduğu bilinen, Düzce fayının oluşturduğu jeomorfolojik 
ifadeler göz önüne alınarak 1999 Kocaeli depreminde oluşmuş olabileceği düşünülen yüzey kırığı depremden 
sonraki beşinci günde aranmış ve bu depremde Düzce fayının yenilmediği anlaşılmıştır. Bu depremle oluşan 
faylanma doğuda Düzce fayının batısında durmuştur. Bir sonraki deprem ile bu fayın harekete geçme olasılığı 
olduğu ve bu fayın paleosismolojisinin önemli bir araştırma konusu oluşturduğu ortaya konmuştur2. Ardından 
bu fay 12 Kasım 1999 Düzce depreminde yenilmiştir. 
 
ABSTRACT 
17 August 1999 Kocaeli earthquake (1999 Kocaeli earthquake) occurred with failure of a fault system and it 
includes a couple of fault segment from western edge of the Düzce basin to the Gölcük and Yalova – Çınarcık 
in İzmit bay. We started our field study at the fifth day after the main shock, starting from the eastern edge of 
the surface break and finished nine day after the earthquake in eastern edge of the İzmit bay. We made 
observations at 50 points on the surface break. We tried to distribute the measurement points at equal 
intervals. Coordinates of the points were determined by a portable GPS instrument and offsets were measured 
at suitable ones. According to our observations, the surface break extends from  Değirmentepe village and 
Melen stream to the east. From this eastern edge to the Akyazı we named the segment as Aksu fault. West of 
Akyazı, there is another segment that caused a part of the surface break that elongates E-W direction. Along it 
and Aksu segment average (pure right-lateral) offset is 3m and 1.4m respectively. The offset of the 1999 
Kocaeli earthquake surface break decreases to the east and west from maximum offset measured at east of 
Sapanca lake.  
Five days after the 1999 Kocaeli earthquake we tried to find existence of any surface break along the Düzce 
fault that follows southern border of the Düzce plain. According to the results it is understood that the Düzce 
fault that is known as active according to the geomorphologic expressions is not yielded with the 1999 
Kocaeli earthquake. So the faulting during this earthquake is stopped at western edge of the Düzce fault. We 
emphasized that with the future earthquake there is a probability of yielding of this fault and importance of 

                                                 
1 Bildiri özetleri kitapçığında yayımlanan bu bildiriye ait özetin ilk satırında yer alan ilk ‘doğu’ sözcüğü 
bildiri sunulurken düzeltilmekle beraber kitapçıkta tarafımızdan kaynaklanan bir hata sebebi ile yanlış 
yazılmıştır. Bu sözcük ‘batı’ olarak düzeltilmelidir. 
2 ATAG-3 toplantısı 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminden sonra 4-5 Kasım 1999 tarihinde yapılmıştır. Bu 
toplantıda dağıtılan bildirileri içeren kitapçıkta yaptığımız çalışmanın özeti yer almış ve bildirimiz 
sunulmuştur. Ardından bu toplantıda sunulan bildirilerin makalelerinin yazılmasına başlanmış ve hazırlık 
aşamasındayken,   12 Kasım 1999 tarihinde 1999 Düzce depremi olmuştur. Bundan dolayı 1999 Düzce 
depreminden sonra yapılan Düzce bölgesi ile ilgili çalışmaların bulunduğu bu yazıda, 1999 Düzce 
depreminden önce ATAG-3 toplantısında verdiğimiz özetten bazı önemli farklılıklar bulunacaktır. 
 



paleoseismologic study of the fault at the ATAG-3 meeting1. This fault yielded with 1999 Düzce earthquake 
after the meeting at 12 November 1999. 
 
GİRİŞ 

Kuzeybatı Anadolu’da yer alan sağ yanal atımlı bir fay sistemi bu bölgede geniş bir 
alana yayılmıştır. Buna karşın Kuzey Anadolu fay kuşağı bu sistemin doğusunda dar ve 
uzun bir koridor boyunca belirgin olarak uzanmaktadır. Batıda Kuzeybatı Anadolu geniş 
fay sisteminin yer aldığı bölgede Kuzey Anadolu fay kuşağının yeri belirgin değildir. Bu 
geniş sistemin en kuzey kısmındaki birbirine komşu bir kaç komşu fay parçası 1999 da 
yenilmiş ve bu sebeple 1999 Kocaeli ve 1999 Düzce depremleri oluşmuştur (Şekil 1). 17 
Ağustos 1999 da oluşan Kocaeli depremi ile Gölyaka, Akyazı, Sapanca ve İzmit körfezi 
bölgesinde uzanan fay yenilmiştir. Bu yenilme ile en azından Holosen dönemi boyunca bir 
çok depreme neden olan bu fayda son büyük deprem de (7,4 manyitüdünde, KRDAE) 
olmuş ve İzmit körfezinin içindeki bir fayın devamı olup, doğuda Akyazı’ya kadar uzanan 
Gölcük fay parçası ile beraber bunun doğusunda Karadere ve Aksu vadisinden geçen Aksu 
fay parçası yenilmiştir. Her iki fay parçasının (segman) kendine özgü geometrisi vardır 
(Şekil 1). Bu iki fay parçasından başka Hersek burnunun batısında da ayrı bir fay parçasının 
bulunduğu ve bu depremde yenildiği bazı araştırmacılar tarafından belirtilmektedir (Arpat, 
1999).    

 

 

 

 

Bu çalışmada 1999 Kocaeli depreminde yenilen fayın yüzey kırığının İzmit 
körfezinin doğu ucu ile Gölyaka arasındaki kısmı araştırılmıştır (Şekil 2). Bu çalışma ile 
yüzey kırığı henüz çok taze iken inceleme fırsatı elde edilmiştir. Arazi çalışmaları 22, 23, 
24, 25 ve 26 Ağustos 1999 günlerinde, deprem bölgesini de içine alan geniş bir bölge için, 

                                                 
1  ATAG-3 meeting was held at 4-5 November after the 17 August 1999 Kocaeli earthquake. The abstract of 
our study is published at abstract book of the meeting and presented orally at that time. After that we start to 
write our paper of the study. During the preparation of this paper 1999 Düzce earthquake occurred at 12 
November 1999. For this reason in this paper that we included some important results of 1999 Düzce 
earthquake, there is some differences from the abstract at abstract book of the meeting. 

Şekil 1. 1999 Kocaeli ve 1999 Düzce depremlerinde oluşan yüzey kırığının önemli görülen yerlerinde 
alınan koordinatlar ve bu depremde yenilen faylar. 1999 Kocaeli depreminde oluşan yüzey kırığı 
üzerinde el GPS aleti ile ölçülen noktalar üçgenlerle gösterilmiştir. Değerler tablo 1. de verilmiştir. 
Daireler 1999 Düzce depreminde oluşan yüzey kırığının önemli görülen yerlerindeki gözlemlerin 
1/25000’lik haritalara işlenen koordinatlarını göstermektedir. 



Ikeda’nın hazırladığı, fay haritasına ve depremden hemen sonra internette yayınlanan web 
sayfasındaki (http://193.140.203.16/IZMIT/kocaeli.html) kırık haritasına (Arpat, 1999) 
göre belirlenen denetleme noktalarına gidilerek, o noktalardaki durumun incelenmesi 
şeklinde yürütülmüştür. Gölcük fayının ucu olmasından ve kalın ve plastik özelliği yüksek 
olan çökel örtüden dolayı yüzey kırığı belirgin olmayan, Akyazı’nın doğusundaki bataklık 
arazideki inceleme ise, o bölgede yer alan yolların çok yakın çevresi ile sınırlı kalmıştır 
(Şekil. 1). İncelemede atım, genel doğrultu, tali hatlar ve çatlakların doğrultusu ve atımı, 
atım miktarı ve türü kaydedilmiş ve her bir gözlem noktası için tanımlamalar yapılmıştır. 
Kırığın açık olarak gözlendiği tüm çalışma alanına eşit olarak dağıtılmaya özen gösterilmiş 
50 noktada el GPS aleti ile koordinat tespiti yapılmıştır (Tablo 1). Çekilen bol miktarda 
resimle yüzey kırığına ait önemli görülen özellikler belgelenmiştir. Kısa bir süre sonra T. C. 
M.S.B. Harita Genel Komutanlığı’nın deprem sonrasında çektiği büyük ölçekli streoskopik 
hava fotoğrafları kullanılarak yapılan, Aksu fayındaki ayrıntılı çalışmalar devam 
etmektedir. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Şekil 2. 1999 Kocaeli depreminin yüzey kırığında atım miktarı dağılımı. Alttaki şekilde içi dolu 
üçgen ile gösterilenler arazide kırığın gözlendiği, GPS ile belirlenmiş noktalardır. Üstteki şekilde (+) 
işareti ile bu gözlem noktalarından atım ölçülebilenleri gösterilmiştir. Yapılan çalışmanın alanı 
haritada dikdörtgen ile belirtilmiştir. 



Tablo 1. Kırığın açık olarak gözlendiği tüm çalışma alanına eşit olarak dağıtılmaya özen gösterilmiş 50 
noktada GPS ile alınan koordinatlar. Noktadan sonrası derecenin küsuratıdır. 
 
 
ENLEM (derece)    BOYLAM (derece) 
40.720883       29.938417 
40.720750       29.949733 
40.720800       29.964167 
40.723017       29.994050 
40.722800       30.010767 
40.721200       30.057267 
40.721267       30.078567 
40.720867       30.081700 
40.719817       30.110183 
40.709967       30.351367 
40.709850       30.356350 
40.709230       30.370083 
40.708867       30.386250 
40.706230       30.402833 
40.707100       30.410817 
40.706430       30.422000 
40.706800       30.424333 
40.701700       30.454416 
40.700817       30.482100 
40.704983       30.552317 
40.697900       30.560250 
40.705833       30.562530 
40.697883       30.566550 
40.698167       30.589350 
 

 
ENLEM (derece)    BOYLAM (derece) 
40.699600       30.592750 
40.698520       30.598067 
40.695270       30.619300 
40.692330       30.640930 
40.688930       30.692017 
40.697470       30.704583 
40.693350       30.705333 
40.693280       30.708067 
40.706070       30.724583 
40.705280       30.726650 
40.707170       30.728483 
40.712030       30.753367 
40.712550       30.756333 
40.720780       30.797283 
40.727420       30.825683 
40.728420       30.830430 
40.745850       30.880617 
40.746750       30.887217 
40.743800       30.887630 
40.750950       30.901400 
40.753550       30.903330 
40.755100       30.913083 
40.754850       30.914667 
40.759150       30.927233 
 

 
Çalışmaya, diğer çalışma gruplarının çoğunun kırığın Akyazı’nın batı kesimindeki 

kısmını incelediği öğrenildiği için kırığın doğusundan başlanmıştır. Böylece henüz çok yeni 
olan izler bozulmadan doğu kısımda da incelemeler yapılmıştır. Düzce ovasının güney 
sınırını takip eden Düzce fayının oluşturduğu jeomorfolojik ifadeler göz önüne alınarak 
1999 Kocaeli depreminde bu fayın yenilmiş olabileceği düşünülüp yüzey kırığı aranmıştır. 
Bunun sonucunda depremde Düzce fayının değil, en doğuda Aksu fayının yenildiği 
anlaşılmıştır. Bu depremde batıdan doğuya doğru İzmit körfezinin doğusunda, Kocaeli’ne 
bağlı Aşağı Yuvacık, Köseköy, Refahiye, Sarımeşe, Tepetarla, Acısu; Sakarya'ya bağlı 
Arifiye, Aşağıkirazca, Nehirkent, Türkçaybaşı, Kabaklar, Kadıköy, Kazancı, Akyazı, 
Yuvalak; Hendek’e bağlı Haraklı, Kızanlık, Karadere ve Bolu’ya bağlı (03 Aralık 1999 
tarihinden itibaren il olan Düzce’ye bağlanan) Değirmentepe, Gölyaka yerleşim bölgeleri 
ile kabaca tanımlanabilecek bir güzergahından geçen diri fay sistemi yenilmiştir. 
Çalışmamızda gözlenen sistemin yüzey kırığının doğu ucundan İzmit körfezinin güneybatı 
ucuna kadar olan kısım yaklaşık 85 km uzunluğundadır. İzmit körfezinin doğu ucunun 
batısında kalan kısımlar da depremde yenilen sisteme dahildir fakat bu kısımlar bu 
çalışmamızın kapsamı dışındadır. Gözlemlerimiz sonucu sistemi oluşturan en az iki fay 
parçası ayırt etmemiz olasıdır. Bunlardan doğudakinin doğrultusu yaklaşık K67oD olan 
Aksu fay parçası ve Akyazı’nın batısında kalan kısım da doğrultusu yaklaşık K85oD olan 
Gölcük fay parçasıdır (Şekil 1). Yüzey kırığı boyunca ölçülen ortalama atım batıdakinde 3 



m ve doğudakinde 1.4 m dolayında salt sağ-yanaldır (Şekil 2). Atımın en yüksek değerleri 
Sapanca gölünün doğusunda Arifiye’de ölçülmüştür (Şekil 2). Bu bölgenin doğu ve batısına 
doğru atım miktarı düşer. 
 
AKSU VE GÖLCÜK FAYLARI 

1999 Kocaeli depreminde yenilen birden fazla fay parçası ayırt edilmiştir. 
Bunlardan Aksu ve Gölcük fayları 1999 Kocaeli depreminde yenilen fay sisteminin 
doğudaki (Marmara denizinin doğusundaki) iki parçasını oluştururlar. Bu fay parçaları 
gerek geometrilerindeki farklılık gerekse atım miktarlarındaki farklılık sebebi ile 
birbirlerinden ayrılırlar (Şekil 1, 2). Yapılacak çalışmalarda bu iki fay parçasının kendine 
özgü diğer özellikleri ortaya çıkartılabilir. İzmit körfezinin batı kısmındaki 1999 Kocaeli 
depreminde yenilmiş olan fay parçalarının sınırları kesin olarak bilinmemektedir. Doğuda 
Gölcük fayı İzmit körfezinin içinden geçip Akyazı’ya uzanan tek bir fay parçasıdır. Aksu 
fayıda aynı şekilde tek bir fay parçasından oluşup Akyazı’dan Gölyaka’ya uzanır. 1999 
Kocaeli kırığının gerek Gölcük gerekse Aksu fay parçalarının kendi içinde doğrultuları 
değiştirmez. Her iki fayda da önemli bir sağa veya sola sekme (step), bükülme (banding), 
kepenklenmiş sırt (shutter ridge) veya basınç sırtı (pressure ridge) yoktur. Geçmişte bu fay 
parçalarının bu depremde olduğu gibi beraber mi yoksa ayrı depremleri oluşturacak şekilde 
ayrı ayrı mı kırıldığı bilinmemektedir. Bu nedenle gelecekte aynı bölgeyi etkileyecek 
depremde her iki fay parçasının tek seferde tek depremle mi yoksa bir kaç seferde farklı 
depremlerle mi yenileceğini bilmek bölgenin deprem riski hesaplarının yapılmasında 
önemlidir. Bunun için geçmişte aynı bölgede olan depremlerin karakteristiklerini 
paleosismik çalışmalarla saptamak gereklidir. 

Gölcük fayı, İzmit körfezinin doğu kısmından itibaren doğuya doğru K-D yönünde 
doğrusal olarak uzanmaktadır. Fay İzmit körfezinin doğu ucundan fayın batı ucuna kadar 
55 km uzunluğundadır. Ancak fayın bu ucu körfezin içinde olduğundan fayın uzunluğu bu 
değerin üzerindedir. Kırık Sapanca gölünün batısında Kocaeli ovasının güneydeki yamacın 
kenarından paralel olarak geçmekle beraber Adapazarı ovasının herhangi bir sınırına 
paralellik göstermeksizin içinden geçmektedir (Şekil 1, 2). Gölcük fayı üzerinde ortalama 
atım yanal olarak yaklaşık 3 m civarındadır. Sapanca’nın bulunduğu bölgede ise fay, gölün 
içerisinde kaldığı için atım ile ilgili veri yoktur (Şekil 2). Akyazı’nın doğusundaki bataklık 
alanda, Gölcük fayının doğu ucunun bulunduğu yerde veri azdır. Bunun sebebi bu 
bölgedeki sıkılaşmamış, en az bir kaç yüz metre kalınlıktaki çökellerin plastik özelliğinin 
yüksek olmasından dolayı derinlerdeki (elastik özellikteki temel kayaların bulunduğu 
derinlik) atımın yüzeye iletilememesi, zemin özelliklerinin yüzey kırığının gelişmesini 
önleyici olması ve atımın geniş alana yayılmasından dolayı ölçülememesi olabilir (Şekil 2). 
Ayrıca arazide izlediğimiz gibi, hem atımın düşmesi ve hem de deformasyonun geniş alana 
yayılması fay uçlarında beklenen bir durumdur. Daha doğuda yine atımı düşük değerler 
alan Aksu fayının batı ucu aynı zemin özelliklerine sahip bu bölgede yer alır. 

Akyazı’nın doğusundaki bataklık bölgedeki ucundan doğuya doğru ortalama K67oD 
doğrultusunda uzanan Aksu fay parçası Düzce ovasının batısında yer alan Gölyaka’nın 
merkezinden geçip Melen çayına ulaşmaktadır. Bu fay parçasının uzunluğu 30 km 
civarındadır. Fayda bu depremle oluşan yaklaşık ortalama atım 1.4 m' dir (Şekil 2). Düzce 
ile Adapazarı ovası arasındaki eşik KD-GB doğrultusundaki vadilerle kesilmiştir. Fay bu 
vadilerin tabanında ve vadilere paralel uzanmakta doğu ucu Düzce ovasına batı ucu 
Adapazarı ovasına girip sonlanmaktadır (Şekil 1). Bu vadilerden batıdakinde Karadere 
doğudakinde Aksu’nun doğu kısmı akar. Karadere’nin Aksu’ya birleştiği bölgede 
Kadifekale yerleşimi yer alır. Kadifekale’nin bulunduğu eski bir heyelan olduğu düşünülen 
yüksek bir kısım Aksu fay parçasının üzerindedir. Kadifekale’nin merkezinde Aksu fay 



parçası ile aynı doğru üzerinde yer alan bazı yüzey kırığı izleri saptanmıştır. Kadifekale'nin 
doğusunda ve batısında Aksu fayında ölçülen atım miktarları hemen hemen aynıdır. Aynı 
doğru üzerinde bulunmalarından ve aynı atıma sahip olmalarından dolayı iki taraftaki yüzey 
kırığı da aynı fay parçasına aittir. Ortalama K67oD doğrultulu Aksu fayı doğuda Düzce 
ovasının güney sınırında yer alan yaklaşık D-B doğrultusunda uzanan Düzce fayı ile 
komşudur (Şekil 1). Düzce fayı Düzce ovasının batıya doğru uzamış sivri ucunu güneyden 
sınırlamaktadır. Burası Düzce fayının batı ucudur. Bu boylamlarda Aksu fayı Düzce fayının 
kuzeyinde kalır. Düzce ovasının batıya doğru uzamış sivri ucunun bulunduğu bu bölgede 
sağ yanal atım düzenine uygun çatlaklar geniş bir alana dağılmıştır. Aksu fayının doğuya 
devamı olan ince bir kırık en doğuda Gölyaka merkezinden geçip Melen çayına kadar varır. 
Ayrıca 1999 Kocaeli depreminde Efteni kaplıcasına kadar 1999 Düzce depreminde 
yenilecek hat ile çakışacak ovanın güney kenarını izleyen bir çatlak belirmiştir. 12 Kasım 
1999 da gelişen yüzey kırığı bu çatlağı ilk oluşana nazaran önemli derecede büyütmüş ve 
sağ yanal atıma uğratmıştır. Dolayısıyla fayın geometrisi ile de uyumlu olan bu kırık Düzce 
fayının bir kısmı sayılmalıdır. Aksu fayının yenilmesinden sonra jeomorfolojik ifadelere 
göre diri olan Düzce fayının harekete geçme olasılığı olduğu 4 Kasım 1999 tarihinde 
ATAG-3 toplantısında (bu çalışmanın sunulduğu toplantı) ortaya konmuştur ve bu fay 
üzerinde paleosismoloji çalışması yapılması gerektiği vurgulanmıştır (Komut ve Ikeda, 
1999). Toplantının hemen ardından, 12 Kasım 1999 tarihinde Düzce fayı yenilmiştir. 

Aksu fayının bulunduğu vadilerin her iki yamacında ve Düzce ovasındaki 
devamlarında yamaç aşağı 10 cm ile 100 cm arasında değişim gösteren düşey hareketler 
gelişmiştir. Bu hareketler depremde oluşan sarsıntı sebebiyle olup bizzat depreme sebep 
olan diri faylar değildirler, çoğu heyelan ve oturmadır. Fakat çok sürekli olmalarından 
dolayı bunlar sarsıntı ile kımıldamış eski normal faylar olabilirler. Bu yapılar ovanın 
oluşumuna dair ve eski tektonik dönemler hakkında kanıtlar içerebileceğinden önemli 
çalışma konularından biri olabilir. 
 
PALEOSİSMOLOJİ 

Aynı bölgede tekrar büyük deprem olması öngörülmektedir fakat ne zaman, nasıl ve 
ne büyüklükte olacağı bilinmemektedir. Bunların bilinmesi için bölgede oluşmuş eski 
depremler hakkında çalışmalar yapılması gereklidir. Eski depremler hakkındaki eldeki 
tarihsel verilerde yenilen fay yeri ve deprem büyüklüğü hakkında bilgiler yeterli değildir. 
Dolayısıyla sismik tehlikeyi ortaya koymak için gerekli temel verilerden biri olan büyük 
deprem tekrarlama süresi bilinmemektedir. Bu sebeple fayın paleosismolojik özelliklerinin 
araştırılması ve bölgenin jeolojisini anlamak en önemli konulardır. Paleosismik çalışmalar 
için gereken güvenilir veri ancak fay kazıları (trenching) ile elde edilebilir. Gelecek 
depremin çalışılan fayda ne zaman olacağı hem Aksu hem de Gölcük fayında yapılacak 
olan paleosismolojik çalışmaların sonunda olasılık (probabilistic) olarak belirlenebilir. 
Daha ileri aşamada verilerin artırılması durumunda bölgeyi önemli ölçüde etkileyecek 
deprem hakkında belirleyici (deterministic) öngörülerde bulunma olasılığı elde edilebilir. 
Belirleyici çalışmalar sonucunda  büyük depremin yaklaşık oluş zamanı ve büyüklüğü 
öngörülür. Diğer taraftan fayların çevresindeki bölgenin tüm jeofiziksel, jeokimyasal ve 
biyolojik özellikleri (yer altı su seviyesi ve mevsimsel değişimi, su kaynaklarının kimyasal 
bileşimi ve mevsimsel değişimi, çeşitli yöntemlerle görülebilecek gravite, manyetik alan, 
elektrik geçirgenliği vb. jeofiziksel özellikler) çok iyi öğrenilmelidir. Bunun için yapılacak 
ölçümlerle yer özelliklerini sürekli izlemek ve özellikle belirleyici çalışmalar sonucunda 
öngörülmüş olacak zaman yaklaştığında söz konusu fayın çevresinde bu ölçümleri mümkün 
olduğunca yoğunlaştırmak özel önem taşır. Bu aşamada fay çevresinde yapılacak yoğun 
ölçümlerle denetlenen özelliklerde anormal bir değişim (örn. elektrik geçirgenliğin ve radon 



gazı çıkışının artması, bölgedeki sıcak su kaynaklarının birkaçında suların kimyasının 
değişmesi, sismisitede ani bir suskunluk ve elektrik geçirgenliğin artması vb.) olduğunda 
depremi önceden belirlemek (tahmin, prediction) mümkün olabilir. 
 
SONUÇLAR 

1999 Kocaeli depremi yüzey kırığı izleri, henüz çok taze iken, özellikle doğu 
kısımlarında arazi gözlemleri ve jeolojik çalışmalar yapılmıştır. Bu depremde İzmit 
körfezinin içindeki fayın devamı olan, doğuda Akyazı’ya kadar uzanan Gölcük fayı olarak 
isimlendirilen fay parçası ile beraber doğuda Karadere ve Aksu vadisinden geçen Aksu fayı 
olarak isimlendirilen fay parçası yenilmiştir. Geçmişte iki fay parçasının da, aynı depremde 
beraber yenilip yenilmediğinin anlaşılması konusu bölgenin deprem tehlikesinin 
hesaplanmasında önemlidir. Bunu anlamak için kullanılan en geçerli yöntem paleosismik 
çalışmalar olacaktır. 

Eski depremler hakkındaki eldeki tarihsel verilerde yenilen fay yeri ve büyüklük 
bilgileri yeterli değildir ve paleosismik çalışmalar yoktur. Dolayısıyla sismik tehlikeyi 
ortaya koymak için gerekli temel verilerden biri olan büyük deprem tekrarlama süresi 
bilinmemektedir. Bu sebeple fayın paleosismolojik özelliklerinin araştırılması ve bölgenin 
jeolojisini anlamak en önemli konulardır. Bu konularda önemli bilgi fay kazılarından 
sağlanabilir. Ayrıca fayın ne zaman oluştuğu da önemli araştırma konusudur. 
 
TEŞEKKÜR 

Japon Milli Eğitim Bakanlığı’na ve Boğaziçi Üniversitesi, Araştırma Fonu’na maddi 
katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Makalenin okunması ve düzeltilmesi aşamasında 
yaptıkları katkılarından ve çok değerli yorum ve önerilerinden dolayı E. Arpat’a 
teşekkürlerimizi sunarız. 
 
DEĞİNİLEN BELGELER 
 
(* ile işaretli belgeler web sayfasında yer alıp kaynağın sonunda parantez içinde verilmiş 
olan tarihte yararlanılmıştır. Bu belgenin kalıcı olmama ihtimalinden dolayı belirtilmiştir.) 
 
*Arpat, E., 1999. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ilk Dört Günlük Jeolojik Saha 

Verilerin Değerlendirmesi http://193.140.203.16/IZMIT/kocaeli.html (22/08/2000) 
Komut, T. ve Ikeda, Y., 1999. 17/08/1999 Kocaeli Depremi Yüzey Kırığı'nın Arazi 

İncelemesi, ATAG-3 Bildiri özetleri kitabı. 
 



 
17 Ağustos 1999 Kocaeli Depreminin Yüzey Kırığı ve Neotektonik Önemi 

 
Surface Deformation of the 17 August 1999 Kocaeli Earthquake and Its Neotectonic 

Significance  
 

Kaan Ş. Kavak*, Süha Özden*, S.Zeki Tutkun**,  Orhan Tatar* ve Bülent Doğan** 
 
* Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü 58140 Sivas 
** Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 41100 İzmit, Kocaeli 

 

ÖZET  
Kuzey Anadolu Fay Zonu boyunca, nüfus yoğunluğu oldukça fazla olan Marmara Bölgesi' nde 17 Ağustos 
1999 (Ms=7.4) tarihinde meydana gelen yıkıcı deprem, 15.000' den fazla insanın ölümüne neden olmuş, 
binlerce insanı evsiz bırakmış ve bölgede yer alan binalar ve sanayi alanlarında geniş bir yıkıma sebep 
olmuştur. Yüzey kırığının gözlenebildiği bölge Yalova-Gölyaka (Bolu) arasında yer alıp yaklaşık olarak 130 
km uzunluğa sahiptir. Yüzey kırığı bölgede iki zon halinde gözlenmiş olup doğudan batıya doğru Arifiye-
Karadere ve Gölcük-Sapanca olarak adlandırılmıştır. Arifiye-Karadere segmentindeki toplam atım aralıkları 
1.15-4.77 m, Gölcük-Sapanca segmentinde ise 2.60-3.50 m arasında  değişmektedir. Depremin episantrı 
yüzey kırığının kuzeyinde, İzmit civarında yer almaktadır. USGS' in odak mekanizması çözümü, bu gözlemle 
uyumlu olup bölgede sağ yanal bir doğrultu atımlı hareketin varlığını ifade eder. İzmit Körfezi' nde en son 
meydana gelen tarihsel deprem yaklaşık 250 yıl önce aynı büyüklükte olmuştur. Bu atım değerleri tarihsel 
depremlerin toplam zaman aralığıyla da uyumludur. Ayrıca İzmit doğusunda yer alan Acısu köyü civarındaki 
yüzey kırıklarında bazı arkeolojik bulgulara da rastlanmıştır. Bunlar; İzmit Körfezi' nde deprem kırıklarının 
tarihsel dönemlerde meydana gelen kırıkları izlediğini işaret etmektedir.   
Depremi izleyen günlerde beklenmeyen yüksek seviyedeki artçı şok aktivitesine ek olarak 5.0-5.8 büyüklüğü 
arasında üç farklı hasar bölgesi dikkati çekmektedir. Artçı şok episantırlarının dağılımı Gölcük ve Adapazarı 
güneyinde yoğunlaşma göstermektedir. Bu bölgelerin ikisi de yüzey kırıklarının son olarak gözlendikleri yer 
olmaları nedeniyle dikkat çekmektedir. Özellikle ana şok sonrası Gemlik çevresindeki sismik aktivitenin 
artışı, Kuzey Anadolu Fay Zonu' nun güney kolu boyunca stresin batıya doğru göç ettiğini göstermektedir. 
Adalar-İstanbul-Trakya segmentindeki sismik risk olasılığı ise hala devam etmektedir. Önceki sismik ve GPS 
çalışmaları Marmara Bölgesi' nde büyük ve şiddetli bir deprem riskinin bulunduğunu göstermekte ve bu 
sonuçlar GPS deformasyon oranlarından çıkarılan maksimum streslerin yıllık dağılımı tarafından da 
desteklenmektedir. Bu sonuçla uyumlu olarak deprem riski özellikle Adapazarı ve İzmit yörelerinde 
maksimum seviyede ölçülmüştür.  

 
ABSTRACT 
The destructive earthquake of 17 August 1999 (Ms=7.4) in the densely populated Marmara region of NW 
Turkey along the North Anatolian Fault Zone resulted in over 15.000 deaths,left at least tens of thousands 
people homeless and injured and widespread destruction of buildings and industrial sites. The main area of 
surface ruptures are observed approximately 130 km-long extending between Yalova and Gölyaka (Bolu). 
These surface ruptures are named as Arifiye-Karedere and Gölcük-Sapanca segments, from east to west. The 
total offset ranges between 1.15-4.77 m on the Arifiye-Karedere segment, whereas 2.60-3.50 m total offset is 
measured on the Gölcük-Sapanca segment. The epicenter of the Marmara earthquake is located in northern 
part of ground ruptures observed to the southern part of İzmit. The focal mechanism solution of USGS is 
consistent with this observation and suggests a dextral strike-slip movement. The latest historical earthquake 
in İzmit Bay with an almost similar magnitude occured about 250 years ago. These displacement values 
accordance with the gap of the historical earthquakes total time period. Additionally some archeological 
instruments were observed within surface ruptures developed around Acısu village (east of İzmit). These 
findings indicate that the recent earthquake rupture may have followed the same ruptures of historical 
earthquakes around Izmit Bay. 
The days following the earthquake was characterized by an unusually high level of aftershock activity, 
including at least three widely felt and damaging event of magnitude between 5.0-5.8. The distribution of the 
aftershock epicenters concentrates in two different regions around Gölcük and southern Adapazarı. These 
regions fall  the both ends of the ground ruptures. Especially the increase in the seismic activity after the main 
shock around the Gemlik region indicate that the failure stress may have migrated towards west along the 
southern strand of the North Anatolian Fault Zone. The existence of seismic risk along the northern strand on 



the Adalar-Istanbul-Thrace segmentation is still remain. Previous seismic and GPS studies show a fatal 
earthquake risk in the Marmara region and these results are supported by the annual distribution of the 
maximum shear stresses derived from GPS deformation rates. Accordance with this result, the earthquake risk 
is measured in maximum level around the epicenteral areas, mainly around the Izmit and Adapazarı regions.     
 
GİRİŞ 

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, arkasında yaklaşık 16.000' den fazla ölü, binlerce 
evsiz bırakmıştır. Depremi izleyen günlerden 14 Eylül 1999' da 5.8 büyüklüğündeki bir 
artçı şok aktivitesi gözlenmiştir. Bu araştırmanın amaçlarını; a)depremle ilişkili olarak 
yüzeyde gözlenen hasarın kültürel ve doğal yapılar üzerindeki dağılımı b)jeolojik 
özelliklerin hasarla ilişkisi ve c)deprem sonrasında yüzeyde gözlenen tektonik özelliklerin 
açığa çıkarılması oluşturmaktadır.  Bilimsel açıdan deprem oldukça dikkate değerdir; a) 
çünkü yüzeyde gözlenen kırıklarıyla bölgede yüzyılın en önemli sismik olayıdır. b) deprem 
Kuzey Anadolu Fay Zonu' nun oldukça aktif olan bir parçası üzerinde meydana gelmiştir. 
Bölge, M.S. 69-1719 yılları arasında 7 kez yıkıma uğramış olup en son sismik olay 1754 
yılında meydana gelmiştir (Ambraseys ve Finkel, 1991 ve 1995). 

Kocaeli depremi yerel olarak 03:01:39.80 saatinde meydana gelmiş olup episantır 
koordinatları 40.702° K ve 29.987° D olarak belirlenmiştir. Episantır merkezi İzmit 
şehrinin 11 km güneydoğusunu göstermektedir. Bu nokta, Kuzey Anadolu Fay Zonu' nun 
kuzey kenarını işaret etmektedir. 17 km odak derinliğini veren depreme doğrultu atımlı sağ 
yanal bir sistem neden olmuştur. Deprem sonrası hemen yapılmaya başlanan arazi 
çalışmaları fayın bu tipini belirlemiş ve ilk arazi gözlemleri sonucunda yaklaşık olarak 130 
km uzunluğa sahip olduğunu ve 1.80-4.77 m arasında değişen atım değerleri gösterdiğini 
ortaya çıkarmıştır (Şekil 1). 

 

Şekil 1:  17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi sonrası ortaya çıkan segmentler ve Ms=5.0 üzerindeki artçı 
şokların dağılımı 
 

17 Ağustos 1999 depremi birçok bilim adamının ilgisini çekmiştir. Depremin hemen 
sonrasında farklı dergilerde birçok araştırma makalesi ve tartışma makalesi yayımlanmıştır. 
Bunlardan bazıları kısaca şöyledir: 

Barka ve diğ., (1999), depremin İzmit Körfezi ile Düzce güneybatısı arasında 
yaklaşık olarak 120 km uzunluğunda ve dört ayrı segmentten oluştuğuna işaret edip Körfez 
ile Akyazı arasında kalan kısmın ana kırığı oluşturduğunu belirtmiştir. Yazarlar, 17 Ağustos 



1999 depremi sonrasındaki aktivitenin İzmit Körfezi ve Çınarcık çukurluğundaki 
segmentlerin üzerinde var olan deprem riskini daha da arttırdığını ifade etmişlerdir. 

Le Pichon (1999), KAFZ' İzmit Körfezi' nden batıya doğru gidildikçe gerilme 
yapılarının arttığına dikkati çekmektedir. Yani sağ yönlü doğrultu atım mekanizmasının bu 
bölgelerde Marmara Denizi' nin oluşumuna neden olan gerilmeli tektonikle ilişkili olarak 
yüzey kırıklarında da kendini hissettirdiğini ifade etmiştir. Araştırıcı, bundan sonra 
beklenen kırılmanın bölgede 1766 yılında meydana gelen depreme benzer şekilde meydana 
geleceğini yani Gelibolu tarafını oluşturan kırığın 1912, İzmit parçasının ise bu depremde 
kırıldığını bundan sonra beklenen kırılmanın bu iki uç arasında gerçekleşeceğini ifade 
etmektedir.      
 Okay ve diğ., (1999), İzmit Körfezi' ne kadar tek bir kol oluşturan KAF' ın, körfez 
içinde önce ikiye çatallanmakta, daha sonra kuzeydeki kol körfez çıkışında tekrar ikiye 
ayrıldığını ifade etmektedir. 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi' nin Armutlu Yarımadasını 
kuzeyden sınırlayan Armutlu Fayı üzerinde meydana geldiğini söyleyen yazarlar daha 
kuzeyde bulunan iki fayın Güney Sınır ve Kuzey Sınır fayları olarak adlandırıldığını ve bu 
iki fay arasında kalan çukurluğun Çınarcık Çukurluğu olduğunu kabul etmişlerdir. 
Araştırıcılar, aktivitesi daha fazla görünen Kuzey Sınır Fayı' nın normal atım mekanizması 
nedeniyle şiddet olarak daha düşük derecede depremler yaratabileceğini ifade etmiştir. 

 
SİSMOTEKTONİK VE JEOLOJİK ÖZELLİKLER 

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerinde 1939-1992 dönemine ait, M=6.7 büyüklüğünde 
10 adet yüzey kırığı meydana gelmiştir. 17 Ağustos 1999 depremi ise bu zonun bir kolunda 
olmuştur. Depremin yüzyılın en büyük depremi olması ile birlikte bölgenin uzun bir yıkıcı 
deprem geçmişi de vardır. 1967' de 7.1 büyüklüğündeki bir deprem Kuzey Anadolu Fay 
Zonu' nun hemen doğu kısmı üzerinde meydana gelmiştir. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu 1939-99 aralığında Ms=7.0' den büyük sekiz deprem 
üretmiştir. Bu depremler doğudan batıya doğru ilerlemiş ve Stein ve diğ. (1997) tarafından 
ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu üzerindeki depremler, Türk mikro-plakasının Avrasya ve 
Arap plakaları tarafından sıkıştırılması sonucu batıya doğru hareket etmesi sebebiyle 
meydana gelmiştir. Aynı hareketin diğer bir sonucu olarak; Arap plakasının kuzeye doğru 
hareketi sonucunda Kıbrıs ve Yunan yaylarında yitim devam etmektedir. Türk mikro-
plakası doğuda Doğu Anadolu Fay Zonu; kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fay Zonu, batıda ise 
geniş bir deformasyon zonu olarak yayılan Ege Bölgesi' yle sınırlanmaktadır. 

Kuzey Anadolu Fay Zonu 1939' dan başlayarak bir dizi büyük deprem üretmiş ve bu 
deprem yerleri hem doğuda hem de batıda gözlenmiştir. Depremin batıya doğru hareketi 
özellikle 1939-44 arasında 600 km uzunluğunda bir yüzey kırığının aktivitesine ve 
kırılmasına yol açmıştır. 1963-64 arasında daha batıya doğru olan aktiviteden ayrı olarak, 
1957-67 arasında batıya doğru bu hareket yavaşlamış ve yaklaşık 100 km' lik bir parçanın 
kırılmasına yol açmıştır.  

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi, 1967 ile 1963-64 arasındaki 100-150 km' lik bu 
aralığı kırmıştır. Bu aralığa ilk kez Toksöz ve diğ. (1979) tarafından dikkat çekmiş ve 
bölgedeki sismik tehlike Stein ve diğ. (1979) tarafında analiz edilmiştir. Çalışmacıların son 
makalesinde bölgedeki deprem riskinin 1996-2026 yılları arasında % 12 olduğu ifade 
edilmiştir.  
DEPREMİN ETKİLERİ 
Hasar dağılımı 

17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi tarafından etkilenen yerleşim yerleri üzerindeki 
hasar dağılımı, depremden en fazla etkilenen bölgelerin Gölcük-Sapanca segmenti üzerinde 



yer alan ve yoğun nüfusa sahip olan Gölcük ve Değirmendere bölgeleri olduğunu 
göstermektedir. En büyük atım değerinin gözlendiği Gölcük Subay Orduevi depremden en 
fazla etkilenen lokalite konumundadır. Batıya doğru azalan atım miktarları (2.30-1.2 m) 
hasara paralel bir durum göstermektedir (Şekil 2). Ford-Otosan fabrikasında gözlenen 
hasarın diğer bölgelere oranla oldukça az olmasının sebebini fabrika temelinin fore-
kazıklarla desteklenmesi olduğu tahmin edilmektedir. Bununla beraber, İzmit Körfezi' nde 
yüzey kırıklarının neden olduğu hasar özellikle Aşağı Yuvacık ve Kullar köylerinde 
oldukça yüksek bir seviyededir. Batıya doğru hasardaki azalma, yüzey kırıklarının 
devamıyla direkt ilişkilidir (Şekil 3). Bu bölgede Ankara-İstanbul otoyolu ve TÜPRAŞ' ın 
bazı iletim hatlarının zarar görmüş olduğu izlenmektedir. 

Arifiye-Karadere segmenti boyunca gözlenen en büyük atım değerleri insan eliyle 
yapılmış bazı yapıların hasarında önemli rol oynamaktadır. Karadere bölgesi civarındaki 
düşük hasar ve atım miktarındaki azalma deprem episantırından uzaklaştıkça jeolojik 
formasyonların doğası gereği ortaya çıkmıştır. 

Şekil 2:Batıdan doğuya doğru segmentler üzerindeki atım değerlerinin azalımı 

Yüzey deformasyonu 

17 Ağustos 1999 yüzey kırığı inceleme alanında iki ayrı segment halinde 
incelenmiştir. Hersek Yarımadası civarındaki yüzey kırıklarının batı kısmında yer alan 
ayrıntılı arazi çalışmaları sonrasında 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi yüzey kırığının bu 
noktada sonlandığı ve daha batıda gözlenmediği ortaya çıkarılmıştır. Bu yüzden bu ilk 
segment Gölcük-Sapanca olarak adlandırılmıştır. Segment, doğu-batı yönlü bir doğrultu 
göstermekte ve bazen düzensiz bir devam da göstermektedir. Gölcük civarında başlayan 
segment Sapanca Gölü' nün kuzeybatısına kadar net bir şekilde izlenmektedir. 

 
 

 



Şekil 3. Başiskele (Gölcük) Deniz Üssü'nde gözlenen 80 cm' lik sağ yanal atım. 

Arazi çalışmaları Kuzey Anadolu Fay Zonu' nun kuzey parçası üzerinde yer alan 60 
km uzunluğa sahip yüzey kırığının Marmara Bölgesi' nde üç farklı kola ayrıldığını 
göstermektedir. Segmentin bu parçası Hersek Yarımadası-Gölcük ve Gölcük-İzmit Körfezi 
arasında deniz içerisinde kaybolmaktadır. Çalışmalar sırasında Hersek Burnu civarında 
herhangi bir yüzey kırığı gözlenememiştir. Doğrultu atımlı faylanmanın temel özellikleri 
inceleme alanında; uzamış tepeler, en eşelon kırıklar, basınç sırtları, çöküntü gölleri ve 
küçük çek-ayır havzaları olarak yüzeyde kolayca izlenebilmektedir. Buna ek olarak fay 
düzlemindeki rotasyonal hareketler bölgenin bazı yerlerinde de gözlenmiştir (Şekil 4). 

 
 

 
Şekil 4: Tepetarla köyünde gözlenen yüzey kırığı üzerindeki rotasyonal hareketlerden biri 
Yüzey kırığının ikinci segmentini oluşturan Arifiye-Karadere segmenti Sapanca 

Gölü' nün güneydoğusunda, Gölcük-Sapanca segmentinin 500 m güneyinden ona paralel 
olarak başmaktadır. Segment, Arifiye yakınında başlayıp Karadere civarına kadar doğu-batı 
doğrultusunda devam eder ve yönelimi Karadere civarındaki doğrultusu K 75°-85° D 
durumuna döner. Bu segment 12 Kasım Düzce depreminin başlangıç noktası olan Efteni 
Gölü civarında sonlanmaktadır.  

Yüzey kırığı boyunca atım dağılımı bölgedeki hasar miktarıyla ilişkili olabilir. 
Özellikle her iki kırığın batı kesimindeki atım değerleri doğuya göre azalan değerler 
sergilemektedir. Her iki segment karşılaştırıldığında atım değerlerinin doğuya doğru 
azaldıkları rahatlıkla gözlenmektedir. Gölcük civarındaki 3.5 m ve Arifiye civarındaki 4.77 
m' lik atım değerleri, 51 farklı gözlem noktasında ölçülen en büyük değerleri vermektedir 
(Şekil 5). Bu değerler jeolojik özelliklerle karşılaştırıldığında; mühendislik binalarının 
yapım şekli ve yerleşim merkezlerinin dağılımı gibi faktörlerin göze alınması gerekliliği 
ortaya çıkmaktadır. 

 
 



 
Şekil 5: Arifiye kasabası civarındaki Aşağı Kirazli köy yolunda meydana gelen 4.77 m'lik sağ yanal 
atım 
 

SONUÇLAR     

Yüzey kırığındaki toplam atım Gölcük ve Arifiye arasında azalmaktadır. Arifiye 
civarında, raylarda ve köy yollarında gözlenen en yüksek atım değeri hemen hemen 5 m' ye 
yaklaşmaktadır. Atım değerleri bu noktadan Karadere' ye kadar bir azalım göstermektedir. 
Yüzey kırıklarının değişik parçaları üzerindeki atım miktarlarında gözlenen değişim 
bölgede iki ayrı sismik olayın olabileceği yönünde bir olasılığı işaret edebilir. Fakat bu 
varsayım sismik çalışmalarla desteklenmek zorundadır. 

Çalşımalar sırasında Sapanca Gölü' nün doğusunda gözlenen yüzey kırığı içerisinde 
gözlenen arkeolojik buluntular daha önceki tarihsel depremlerin bir göstergesi olabilir. Bu 
gözlem bazı tektono-morfolojik kanıtlarla inceleme alanında desteklenebilir bir 
konumdadır. 

Halen devam eden sismik çalışmalar Marmara Denizi Bölgesi' ndeki sismik 
aktiviteyi ortaya çıkaracaktır. Fakat ilk gözlemler İzmit Körfezi ve Şarköy arasında tek bir 
ana fayın olduğunu göstermektedir.   
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ÖZET 
Alaçatı-Doğanbey Körfezi kıta şelfinde 4 hat üzerinde toplanan KB-GD yönelimli çok kanallı yansıma 
sismiği verileri ile körfezin yapısal unsurları incelenmiştir.  Sismik göç işlemi yapılmış sismik kesitlerin 
doğusunda  karadaki Seferihisar yükseliminin ve bu yükselimi doğudan sınırlayan KD-GB uzanımlı baskın 
doğrultu atımlı bir oblik fayın deniz içerisindeki devamı gözlenmiştir (Hatlar 2 ve 3).  Seferihisar 
yükseliminin üzerindeki küçük normal faylar bölgedeki lokal gerilmeyi gösterir.   Doğuda Urla grabeni ve bu 
grabeni kesen baskın doğrultu atımlı faylar sismik kesitlerde 2.5 saniyelere kadar gözlenmektedir.  Keza Urla 
grabenini takiben Alaçatı temel birimleri doğuya doğru yükselmekte ve faylanmaktadır (Hatlar 1 ve 4).  
Havzaları dolduran çökellerin kalınlığının en fazla 750 m. olduğu kestirilmiştir.  Bütün doğrultu atımlı faylar 
çökelleri ve temel birimleri kesmektedir.  Sismik kesitlerde temel kaya birimlerinin yaşları doğuda Kretase, 
batıda ise Mesozoik-Üst Paleozoik' tir. Bölgede iki temel uyumsuzluk seviyesi gözlenir. Birincisi Alt Miosen 
yaşlı temel diskordansı, ikincisi ise Miosen-Pliosen yaşlı diskordans yüzeyidir.          
 
ABSTRACT 
The structural features of  the Gulf of Alaçatı-Doğanbey have been investigated by means of multi-channel 
seismic reflection data collected on four profiles in NW-SE. Continuation of the Seferihisar horst and NE-SW 
trending dominantly strike-slip oblique fault to the offshore has been observed in the eastern end of the 
migrated seismic sections (Profiles 2 and 3). The existence of minor normal faults above Seferihisar Horst 
indicates the local extension in the area.  At the western part, Urla graben and dominant strike-slip faults  
cutting through graben are seen on seismic section down to 2.5 ms depths. Also, fallowing Urla graben, 
Alaçatı basement units has been risen and faulted to the west side (Profiles 1 and  4). The estimated thickness 
of the sedimentary sequence is about 750 m.   All the strike slip faults cut recent sediments and basement 
units. The ages of basement rocks are Cretaceous at the eastern and Mesozoic-Upper Paleozoic at the western 
part of seismic sections.  Two major discordance levels are seen on sections.  First one is Early Miocene age 
basement discordance and the second is Pliocene-Miocene age. 
 
GİRİŞ 

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Deniz Jeolojisi 
ve Jeofiziği Programı kapsamında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Maden Tetkik ve 
Arama Genel Müdürlüğü (MTA) işbirliğinde 1996 yılında Ege Denizi körfezlerinde 
toplanan çok kanallı sismik yansıma verilerinin değerlendirilmesinde Alaçatı-Doğanbey 
Körfezinde toplanan veriler bu çalışmada incelenmiştir.  Çalışmada Ege kıta şelfi üzerinde 
alınan 4 adet KB-GD doğrultulu sismik hat boyunca (Şekil 1) yapısal unsurlar ve bu 
unsurlarının kara jeolojisi ile olan ilişkileri araştırılmıştır.  Hatların yer aldığı bölgeye ait 
Dz. K. K. Seyir, Hidrografi ve Oşinografi dairesinden sağlanan batimetri verilerinde (Şekil 
1) kıta şelfinin su derinliğinin ortalama doğuda en derin 350 metre batıda ise en derin 150 
metre olduğu gözlenmiştir.   
 



 
Kuzey-güney açılma rejimi altında Batı Anadolu ve Ege Denizi'nde oluşan graben 

sistemi içerisinde yer alan Alaçatı-Doğanbey Körfezinde karada yapılan çeşitli jeolojik 
(Akartuna, 1962; Kaya, 1979; Erdoğan v.d.,  1990; Can v.d., 1999 baskıda) ve jeofizik 
çalışmalar (Eyidoğan,1988; Türkelli v.d., 1992; Sarı v.d., 1995) bölgede aktif bir 
tektonizmanın varlığını  göstermektedir.   Akartuna 1962' ye göre karada Miosen tabakaları 
bazı yerlerde kısmen bazı yerlerde ise tamamen kateden volkanik kayaçlar sahanın bu 
devirde kuvvetli bir volkanizmaya uğradığını gösterir.  Can ve diğ. (1999 baskıda) karada 
alt Miosen ve Pliosen-Miosen yaşlı iki süreksizlik seviyesi belirlemişlerdir.  Bu süreksizlik 
seviyeleri sismik kesitlerde takip edilmektedir (Hat 3).  Bölgede KD-GB gidişli doğrultu 
atımlı faylar doğudan batıya doğru horst ve graben yapıları ve bu yapılardaki sediman 
birikimlerini kontrol eder.  Doğudan batıya doğru Çubukludağ grabeni ve bunu batıdan 
sınırlayan sol yanal atımlı Orhanlı fay zonu, Urla havzası ve batıda Karaburun birimlerine 
ulaşılır.  Doğuda Bornova fliş zonundan batıda Karaburun Sakarya kıtası birimlerine 
geçildiğinden jeolojik birimlerin ve süreksizliklerin yaşlandırılması değişmektedir (Can ve 
diğ. 1999 baskıda). 

Bu çalışmada Alaçatı-Doğanbey Körfezinde kıta şelfi üzerinde alınan sismik 
kesitlerde  Neojen yaşlı jeolojik birimler, diskordans seviyeleri ve bu yapıları kesen fay 
sistemleri belirlenerek kara jeolojisi ve tektoniği ile ilişkilendirilmiştir.  Özellikle doğudan 
batıya karada gözlenen KD-GB gidişli doğrultu atımlı fay sistemlerinin deniz içerisindeki 
devamlılığı takip edilmiştir.   
 
Çok Kanallı Sismik Veri Toplama ve İşleme Çalışmaları 

Sismik veriler toplam uzunluğu 170 km olan KB-GD yönelimli toplam 4 hat 
boyunca hava tabancası enerji kaynağı ve 108 kanal alıcı kullanılarak toplanmıştır (Şekil 1).  
Hatların uzunluğu 40-45 km arasında değişmektedir.  Veriler 50 m atış aralığı, 12.5 m alıcı 
grup aralığı, 237.5 m yakın ofset, 1575 m uzak ofset, 5 saniye kayıt uzunluğu, 2 ms 



örnekleme aralığı özelliklerinde toplanmıştır.  Maksimum 14 katlamalı sismik yansıma 
verisi elde edilmiştir.   

Sismik veriler İTÜ Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü Nezihi Canıtez 
Veri-İşlem Laboratuvarında DISCO/FOCUS 4.2 yazılım paketi kullanılarak işlenmiştir.  
Veriler aşağıdaki işlem adımlarından geçirilmiştir: a)Verilerin SEG-D formatından 
DISCO/FOCUS sistem formatına dönüştürülmesi, b)Atış-alıcı konumlarının in-line 
geometri ile hesaplanması, c)Atış-alıcı statik düzeltmesi, d)Sismik izlerin ayıklanması, 
e)Atış verilerinden doğrudan ve kırılma dalgalarının atılması, f)Atış verilerinde genlik 
analizi, g)CDP düzenine geçiş (12 ve 14 katlamalı veri eldesi), h)Yığma hız analizi, 
i)Açılım kayması (NMO) düzeltmesi, j)Bozulmuş dalga şekillerinin kesilip atılması, 
k)Yığma işlemi, l)Trapezoidal (10-15-80-90 Hz) bant geçişli filtreleme, m)Yığma sonrası 
zaman ortamı sonlu farklar yöntemi ile migrasyon işlemi, n)Otomatik genlik kontrolü 
(AGC). 

Şekil 1'deki sismik kesitlerden Seferihisar açıklarındaki Hat-2 ve Alaçatı 
açıklarındaki Hat-1 sismik kesitleri yorumlarıyla birlikte Şekil 2 ve Şekil 3'de 
verilmektedir. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sismik Yansıma Verilerine Göre Alaçatı-Doğanbey Körfezinde Yapısal Unsurlar 

Sismik göç işlemi yapılmış Alaçatı-Doğanbey Körfezindeki  KB-GD gidişli 1,2,3,4 
no' lu hatların (Şekil 2 ve 3) yorumlanması sonucu 2.5 saniyelerdeki derinliklere kadar 
gözlemlenebilen bölgenin neotektonik yapısal unsurları şu şekilde tarif edilebilir. 

Şekil 2'de batıda yaklaşık 100 metrelerde seyreden batimetri ve takiben Ürkmez 
ırmağına ait delta geçişi ve karada yaklaşık 40 km uzunluğunda kuzeyde İzmir'den güneyde 
Kuşadası körfezine uzanan ve Seferihisar horstunu güneye öteleyen Can ve diğ.  (1999 
baskıda) haritalamış olduğu oblik Orhanlı-Yeniköy fay zonunun deniz içerisindeki devamı 
ve Seferihisar yükselimi görülür.  Sismik kesitte Seferihisar yükselimini batıda sınırlayan 
yine oblik bir fay sistemi ve daha batıya doğru Urla havzası içerisinde doğrultu atımlı fay 
sistemleri yaklaşık 2.5 saniye derinliklere kadar takip edilebilmektedir.  Hat-2' ye paralel 
daha açıktan geçen Hat-3'de doğuda kalın bir çökel istifi ile Seferihisar yükseliminin deniz 
içerisinde daha yayvan bir yapı aldığını görmekteyiz.  Yükselimi doğuda ve batıda 
sınırlayan fay sistemleri bu hatta da takip edilebilmektedir.  Yükselimin üzerindeki güncel 
sedimanlarda bulunan küçük normal faylar temelin yükselmesinden dolayı oluşan lokal 
gerilmelerin sonucudur.  Şekil 3'de doğudan batıya Urla havzası geçilerek batıda Alaçatı 
mevkiinde temel yükselimi gözlenir.  Hat-1'de faylar genelde temel içerisinde olmakla 
beraber bir kısmı yüzeye ulaşarak aktivitesini sürdürmektedir. Batıda daha açıktan geçen 
Hat-4'de ise kalın bir sediman istifi görülür.  Genelde doğudaki ve batıdaki kesitlerde temel 
topoğrafyası ondülasyonlu ve yer yer sıkışmalı yapılar içermektedir (Şekil 2).   

Hat-2 ve Hat-3' deki süreksizlik yüzeyleri Can ve diğ. (1999, baskıda) çalışmasına 
göre yaşlandırıldığında temelde Kretase yaşlı Bornova fliş zonu ve bunun üzerinde 
muhtemelen karadaki Çatalca formasyonu birimleri yer alır.  Her iki birim arasında alt 
Miosen yaşlı bir erozyon yüzeyi gözlenir.  2. süreksizlik bu birimlerin üzerinde yeralan 
Ürkmez formasyonunun tabanındaki Üst Miosen süreksizliğidir.  Bunun üzerinde yer alan 
Pliosen birimlerde bariz bir diskordans seviyesi gözlenememekle beraber karada Yeniköy 
formasyonu olarak bilinen ve kireçtaşı birimlerinden dolayı sismik kesitlerde parlak 
yansıma veren bir süreksizlik seviyesi takip edilebilmektedir.  En üstte ise Kuvaterner 
alüvyon çökeller yer alır.  Hat-1 ve Hat-4' de de doğudaki süreksizlikler benzer şekilde 



takip edilebilmektedir. Fakat doğudaki Temelde Bornova fliş zonundan batıda Karaburun 
Sakarya kıtası birimlerine geçildiğinden yaşlandırmalar kısmen değişmektedir.  Temel 
birimler Geç Paleozoik'den  Mesozoik'e yaşlandırılır.  Temelin üzerindeki birimlerde iki 
farklı uyumsuzluk seviyesi işaretlenmiştir.  En üstteki diskordans seviyesi muhtemelen Hat-
2 ve Hat-3'de görülen Pliosen-Üst Miosen süreksizliğidir.   
  
SONUÇLAR 

Bu çalışmada Alaçatı-Doğanbey Körfezindeki yapısal unsurlar çok kanallı yansıma 
sismiği verileri kullanılarak işlenmiş ve yorumlanmıştır.  KB-GD  uzanımlı sismik 
kesitlerin doğu ucunda karada Orhanlı fay zonu olarak isimlendirilmiş aktif  bir oblik fayın 
devamlılığı ve Seferihisar yükseliminin deniz içerisindeki uzanımı takip edilebilmektedir.  
Bu fay sistemleri gerek Seferihisar horstunda gerekse Urla havzası içerisinde etkin bir 
şekilde yer almakta yaklaşık KD-GB uzanmakta ve temel birimlerle güncel çökelleri de 
deforme edip su tabanına ulaşmaktadır.  Batıda ise Alaçatı açıklarında temeli ve üstteki 
sediman çökelleri ayrı ayrı kendi içinde deforme eden fay sistemleri görülür.  Temel 
topoğrafyasının ondülasyonlu yapısı tüm kesitlerde gözlenmektedir.  Miyosen'den daha 
yaşlı birimlerden oluşan temel üzerinde alt Miosen diskordans yüzeyi daha yukarılarda ise 
Pliosen-Miosen uyumsuzluğu görülür. Çökeller Plio-Kuvaterner yaştadır.  Bölgede kıta 
şelfi üzerinde saptanan sismik özelliklere karşılık gelen stratigrafik ve tektonik unsurlar ve 
bunların karadaki uzantıları konusundaki çalışmalar devam etmektedir. 
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ÖZET 
1 Ekim 1995 tarihinde Dinar’da meydana gelen Ms = 6.1 büyüklüğündeki deprem KB-GD yönlü ve yaklaşık 
75 km uzunluğunda olan Dinar fayının yaklaşık 15 km lik kısmını kırmıştır. Detaylı yüzey kırığı 
gözlemlerimiz sırasında Dinar depremi sonucunda oluşan 15 km uzunluğundaki KB-GD doğrultulu kırığın 
yanı sıra, Dinar yerleşim merkezinin 2-2.5 km kuzeyinde D-B doğrultulu ve yaklaşık 2 km uzunluğunda bir 
başka yüzey kırığı gözlenmiştir. Bu kırık üzerinde yaklaşık 30 cm lik düşey atım ölçülmüştür. Sismik moment 
ilişkisinden söz konusu kırığı oluşturan depremin büyüklüğü Mw=5.6 olarak hesaplanmıştır. Bu kırığa dik K-
G yönünde açılan yarmada, 1 Ekim 1995 Dinar depreminin yanı sıra, eşlenik tarzda sıralanmış pek çok genç 
normal faylara rastlanmıştır. Bu faylar üzerinde ölçülen düşey atımlar 25-40 cm arasında değişmektedir. Fay 
düzlemleri üzerinde ölçülen kayma vektörlerinin ters çözüm işlemi K-G yönlü açılmayı vermektedir.  
Yüzey kırığı D-GD’dan B-KB’ya doğru ilerlemiştir: olasılıkla, 1 Ekim 1995 Dinar depremi D-B yönlü ve 
yaklaşık 2 km lik bir yüzey kırığıyla başlamış, daha sonra 10 m güneye sıçrayarak KB-GD doğrultulu fay 
boyunca hareketine devam etmiştir. Dinar yerleşim merkezindeki hasarın büyük çoğunluğu D-B doğrultulu 
kırığın oluşumuna neden olan şok (subevent), Dinar-Yapağılı arasındaki köylerdeki hasar daha çok KD-GB 
doğrultulu kırığın oluşumuna neden olan şoklarla meydana geldiği kanısındayız.  

 
ABSTRACT 
The Dinar earthquake (Ms=6.1) of 1 October 1995, created a surface rupture of about 15 km-long on the 
approximately 75 km-long NW-SE trending Dinar Fault. Detailed field observation showed an other surface 
rupture of 2 km-long on the E-W trending, situated 2-2.5 km in the north of Dinar town. The measured 
vertical displacement is approximately 30 cm. Using seismic moment relation, the magnitude of the subevent 
which was responsible for this deformation was calculated as 5.6 in Mw. In the N-S striking outcrop, we 
observed the conjugate E-trending normal  faults which affect the recent deposits. The measured vertical 
displacements which associated these normal faults are between 25 and 40 cm. The inversion of slip-vectors 
measured on these fault planes give a N-S extensional stress regime. 
The surface rupture migrated from E-SE towards W-NW: probably, the Dinar earthquake of 1 October 1995 
was started by first subevent created 2 km-long E-W striking surface rupture, then, this steps 10 m towards 
south for continue towards NE by 2nd and 3rd subevents which created 15 km-long surface rupture. The Dinar 
town probably was damaged by mainly 1st subevent and the villages situated between Dinar and Yapağılı 
were mainly damaged by  other subevents. 

 
GİRİŞ 

1 Ekim 1995 tarihinde meydana gelen Ms= 6.1 büyüklüğündeki deprem Afyon ilinin 
Dinar ilçesi ve civarında önemli can kaybı ve hasara neden olmuştur. Ana şoktan yaklaşık 
bir hafta önce büyüklükleri 2.5-4.7 arasında değişen öncü depremler meydana gelmiştir. 
Ana şoktan sonra meydana gelen artçı depremler bir aydan fazla sürmüştür (Türkelli v.d., 
1995; Aktar v.d., 1996). Deprem, KB-GD uzanımlı yaklaşık 75 km lik Dinar fayının Dinar-
Yapağılı köyü arasında kalan yaklaşık 15 km lik kısmı kırdığı gözlenmiştir (Eyidoğan,ve 
Barka, 1996; Demirtaş v.d., 1996; Kalafat, 1996). Karmaşık telesismik dalgaların ters 
çözüm işlemi, bu kırığın iki şok ile meydana geldiğini göstermiştir (Eyidoğan ve Barka, 
1996; Pınar, 1998). Pınar (1996) çalışmasında, ilk şokun  kırığın GD meydana geldiği ve 
ikinci şok ile kırığın KB ya doğru geliştiğini göstermektedir. Normal fay karakterli 130-
140° azimutlu yüzey kırığı boyunca 20-30 cm lik düşey atımın yanı sıra çok küçük oranda 



doğrultu atım bileşeni de gözlenmiştir (Eyidoğan ve Barka, 1996; Demirtaş, 1996; Kalafat, 
1996).  

Tarihsel deprem çalışmaları (Ergin v.d., 1967; Ambraseys, 1975; Soysal v.d., 1981; 
Guidobani v.d., 1994; Ambraseys ve Finkel, 1995), Dinar ve civarının M.Ö. 400, 88 yılları 
ile M.S. 53 ile 1875 yılında meydana gelen depremlerle pek çok kez büyük hasarlara maruz 
kaldığını göstermektedir. Bölgede en son 7 Ağustos 1925 yılında mb=6.0 büyüklüğünde bir 
deprem meydana gelmiştir (Ambraseys, 1988). Bölgede diğer önemli fay olan Burdur fayı 
üzerinde de 3 Ekim 1914 tarihinde  Ms=7.0, ve 12 Mayıs 1971 tarihinde Ms=6.2 
büyüklüğünde iki önemli deprem meydana gelmiştir. Gerek tarihsel gerekse aletsel döneme 
ait deprem verileri, bölgenin yüksek sismik risk taşıdığını göstermektedir. 1 Ekim 1995 
depremi sonunda meydana KB-GD yüzey kırığına dik yönde açılan hendek (trench) 
çalışmalarında hiçbir tarihsel deprem izine rastlanmamıştır (Demirtaş v.d., 1996). 

Detaylı yüzey kırığı gözlemlerimiz sırasında KB-GD doğrultulu 15 km lik yüzey 
kırığının yanı sıra, Dinar yerleşim merkezinin 2-2.5 km kuzeyinde D-B doğrultulu yaklaşık 
2 km uzunluğunda bir başka yüzey kırığı gözlenmiştir. Bu çalışmada bu kırığı meydana 
getiren şokun parametreleri saptanmaya çalışılmıştır. Ayrıca, aynı bölgede K-G 
doğrultusundaki bir yarma boyunca ölçülen fayların kinematik analizi gerçekleştirilerek 
bölgedeki etkin gerilme durumu belirlenmeye çalışılmıştır. 

 
DİNAR VE CİVARININ TEKTONİK YAPISI 

Ege-Anadolu levhasının bir parçasını oluşturan GB Türkiye, blok-faylanma tektoniği 
ve bu tektonik rejime bağlı olarak gelişmiş yapılar bakımından özgün bir alandır (Koçyiğit, 
1984). Bölge, genelde batı Anadolu’da hakim olan açılma rejimi etkisi altında olup deprem 
aktivitesi bu açılma rejiminin bir sonucu olarak meydana gelmektedir. 

GB Anadolu’nun önemli tektonik yapılarından olan Isparta açısı, hem Helenik yayı 
hem de Kıbrıs yayının kesişme alanını oluşturmaktadır (Şekil 1). Isparta açısının batı 
kanadı KD ya doğru uzanan Pliny-Strabo fayının Anadolu’daki devamı olan ve normal 
bileşenli sol yanal doğrultu atım özelliğindeki Fethiye-Burdur fay ile temsil edilmektedir 
(Dumont v.d., 1979; Şaroğlu v.d., 1992; Price ve Scott, 1994; Temiz, v.d., 1997). Bu zon 
batı Anadolu açılma rejiminin doğu sınırını oluşturmaktadır. GPS ve SLR ölçümleri Ege-
Anadolu bloğunun GB ya doğru hareketini doğrular nitelikte sonuçlar vermektedir (Le 
Pichon v.d., 1995; Reilinger v.d., 1995). 1988-1994 yılları arasında elde edilen GPS verileri 
bu fay boyunca yılda en az 1.5 cm lik bir kayma olduğunu göstermektedir (Reilinger, v.d., 
1995). 

Fethiye-Burdur fay zonu, Dinar, Acıgöl bölgeleri ile Baklan fay zonlarını içine alacak 
şekilde genişlemektedir (Şekil 2) (Eyidoğan ve Barka, 1996). Bölgenin önemli tektonik 
yapılardan Isparta açısının Kuzey-Kuzeybatısında yer alan KB-GD doğrultulu Dinar fayı 
yaklaşık 75 km uzunlukta olup daha çok normal fay karekterindedir (Öztürk, 1981; 
Koçyiğit, 1984). Bölgede, KB-GD aktif Dinar fayının yanı sıra KD-GB doğrultulu Burdur 
ve Baklan fayları gibi önemli fay sistemleri de son derecede sismik aktiviteye sahiptirler. 
Gerek tarihsel gerekse aletsel döneme ait büyük depremler bu kuşakları boyunca meydana 
gelmişlerdir (Ambraseys ve Finkel, 1987; 1995). 

 
 
 

 



 
Şekil 1. Çalışma alanı ve civarının aktif  tektonik haritası (Eyidoğan ve Barka, 1996; Barka v.d., 

1997’ den alınmıştır).  
 

 
 

 

 
 
 
Şekil 2. Dinar ve Civarının aktif tektonik haritası (Eyidoğan ve Barka, 1996’dan alınmıştır).  

 



 
Detaylı Yüzey Kırığı  

Dinar depremi (Ms=6.1), Dinar fay zonunun yaklaşık 15 km lik bir bölümünü 
kırmıştır (Eyidoğan ve Barka, 1996; Demirtaş v.d., 1996; Kalafat, 1996). Depremden 
hemen sonra yapılan yüzey kırığı gözlemleri, kırığın Dinar’ın hemen kuzeyinden 
başlayarak KB doğrultusunda hareket etmiş ve Yapağılı köyü civarında son bulmuştur 
(Eyidoğan ve Barka, 1996; Pınar, 1998). Gözlemlenen yüzey kırıkları K40-50°B 
doğrultusunda bir süreklilik sunmaktadır (Demirtaş v.d., 1996). Ana yüzey kırığı Dinar 
fayını kullanmıştır. Ölçülen ortalama düşey atım miktarı 25-30 cm (Eyidoğan ve Barka, 
1996; Kalafat, 1996). 

Bu çalışmada gerçekleştirilen detaylı yüzey kırığı gözlemlerimiz sırasında Dinar 
depremi ile oluşan 15 km uzunluğundaki KB-GD doğrultulu kırığın yanı sıra, Dinar 
yerleşim merkezinin 2-2.5 km kuzeyinde D-B doğrultulu ve yaklaşık 2 km uzunluğunda bir 
başka yüzey kırığı gözlenmiştir (Şekil 3). Bu kırık üzerinde ortalama 30 cm lik düşey atım 
ölçülmüştür (Şekil 4). Bu kırığın batı ucu, KB-GD yönlü yüzey kırığının GD ucu ile aynı 
hizada olup 10 m kuzeyindedir. Yüzey kırıkları Mezozoik temel kayaçlardan oluşan 
yaklaşık 1000 m topografik yükseltiye sahip Çatmadağın eteğini takip etmiştir. Şekil 5’de 
şematik olarak gösterildiği gibi, olasılıkla D-B uzanımlı yüzey kırığı, batıya doğru hareket 
ederken en batı ucunda masif Mezozoik yaşlı ve barier görevini yapan kütle ile karşılaşınca 
10 m güneye sıçrayarak KB-GD doğrultulu zayıf zonu kullanarak yoluna devam etmiştir.   

 
Şekil 3. 1 Ekim 1995 Dinar depreminin 1. Şoku ile meydana gelmiş yaklaşık 2 km uzunluğunda D-B 
yönlü yüzey kırığını gösteren fotoğraf. 
 

Yaklaşık 2 km uzunluğunda D-B yönlü yüzey kırığını oluşturan depremin oluşum 
süresi olasılıkla 1 sn den küçük olduğu için karmaşık telesismik dalgaların ters çözüm 
işleminin örnekleme aralığının dışında kalmaktadır. Bu nedenle, söz konusu kırığın 
oluşumuna neden olan şokun (subevent) büyüklüğünü hesaplamak için arazi verileri 
kullanılarak aşağıda verilen 
sismik moment  ilişkisinden yararlanılmıştır: 

Mo=µDS                                                                                                              (1) 
 



 
Şekil 4. D-B yönlü yüzey kırığı üzerinde ölçülen düşey atım miktarını gösteren fotoğraf. 

 
bağıntısından Sismik moment değeri hesaplanmıştır. Burada, µ; rijidite modülü (3.3x1011 
dyn.cm), D; atım ve S fayın yüzeyidir. S=LxH (uzunluk (km) x derinlik (km)). Bu formülü 
kullanmak için odak derinliğini içine alan sismik zonunun kalınlığı bilinmesi 
gerekmektedir. Bu çalışmada derinlik, Zanchi ve Angelier (1993) çalışmalarının sonuçları 
ile korole edilerek belirlenmeye çalışılmıştır. Zanchi ve Angelier (1993), çalışmalarında 
farklı derinliklerdeki odak çözüm mekanizmalarından hareketle, açılma rejiminin derinlikle 
K-G dan kademeli olarak KKB-GGD daha sonra KD-GB ya doğru değiştiğini 
göstermişlerdir. Başka bir değişle, yüzeye yakın deprem odak çözümleri yaklaşık K-G 
yönlü bir açılma rejimi ile uyumlu, daha derinlerdeki depremlerin odak çözümleri ise KKD-
GGB dan KD-GB a doğru değişen açılma rejimleriyle uyumluluk göstermişlerdir. Diğer 
taraftan, Kikuchi ve Kanamori (1991) tarafından önerilen yöntem ile karmaşık telesismik 
hacim dalgalarının ters çözüm işlemi sonucunda ana kırığın iki şok ile meydana geldiği ve 
kırığın KB ya doğru ilerlediğini göstermektedir (Pınar, 1996). Bu şoklardan birincisi, 
kırığın GD ucunda (Dinar’ın hemen KB sında) yaklaşık 10 km, ikincisinin ise daha KB da 
olup odak derinliği 15 km derinliğindedir. Bu şoklar sırasıyla, K32°E ve K48°D açılma 
eksenleriyle uyumludur (Pınar, 1996). Bu sonuçlar, Dinar depreminin de, Zanchi ve 
Angelier (1993) çalışmalarında öne sürdükleri kinematik modele uygun olarak geliştiğini 
göstermektedir. Bu çalışmada gözlemlediğimiz D-B doğrultulu ve yaklaşık 2 km 
uzunluğundaki yüzey kırığının bir başka şok ile oluştuğunu ve olasılıkla bu şokun odak 
derinliğinin yüzeye daha yakın, 0-10 km arasında bir derinliğe sahip olduğunu 
düşünebiliriz. Pınar ve Kalafat (1996) ve Pınar (1998) Dinar bölgesinde yaptıkları 3 boyutlu 



deprem etkinliğini içeren çalışmada 0-10 km derinliğinde yoğun bir aktivitenin olduğu, 10-
20 km derinlikte ise bu aktivitenin zayıfladığı ve 20 km den daha derinlere doğru 
aktivitenin biraz daha yoğunlaştığı görülmektedir. Yüzeye yakın depremler alınabilecek 
sismik zonun kalınlığı 10 km dir. 
 
 
  

 
 Şekil 5. 1 Ekim 1995 Dinar depremini oluşturan 3 şokun meydana getirdiği yüzey kırığının ilerlemesini 
şematik olarak göstermektedir.  
 
 

Bu verileri (1) bağıntısında yerine koyacak olursak, sismik moment değerini 
1.98x1024 dyn.cm olarak buluruz. 

Kanamori (1978) yaptığı çalışmada sismik moment ile büyüklük arasındaki ilişkiyi 
aşağıdaki gibi önermiştir.  

Mw = 2/3 LogMo – 10.7              (Mo dyn cm cinsinden)                              (2)  
 
Burada Mw, sismik moment büyüklüğü (magnitüd) olarak tanımlanmıştır. (2) Formülünde 
bilinenler yerine konulduğunda, yaklaşık 2 km uzunluğundaki D-B yönlü yüzey kırığının 
oluşumuna Mw ≅5.6 büyüklüğündeki bir şokun neden olduğu ortaya çıkmıştır. 
 
FAYLARIN KİNEMATİĞİ 

Dinar yerleşim merkezinin yaklaşık 2-2.5 km kuzeyinde, KB-GD yönlü yüzey 
kırığının en GD ucu ile D-B yönlü yüzey kırığının en batı ucunun kesiştiği alanda D-B 
doğrultulu yüzey kırığına dik K-G yönünde açılan yarmada D-B doğrultulu yüzey kırığına 
ait fay düzleminin yanı sıra, eşlenik halde bir çok normal faya rastlanmıştır (Şekil 6a). Bu 
faylar olasılıkla tarihsel depremlerin ve/veya Kuvaterner yaşlı fayları temsil etmektedirler. 



Bu faylar üzerinde ölçülen düşey atımlar yaklaşık 25-40 cm arasında değişmektedir En 
kuzeydeki fay düzlemi 1 Ekim 1995 Dinar depremi sonucunda meydana gelen D-B 
doğrultulu ve yaklaşık 2 km uzunluğundaki fay segmentine aittir (Şekil 6a’daki 6 nolu fay 
düzlemi). 

  

 
 
 
Şekil 6. a) Fayların kinematik analizinde kullanılan fay düzlemlerini gösteren fotoğraf. 6 nolu düzlem 1 
Ekim 1995 depremi ile oluşan D-B yönlü yüzey kırığına aittir. b) Carey (1979) kinematik analiz 
metodunu kullanarak a)’da görülen fayların kinematik analiz sonuçlarını göstermektedir. 
 

Fotoğrafta görülen Kuvaterner yaşlı birimlerdeki eşlenik normal fayların kinematik 
analizi Carey (1979) tarafından geliştirilen bilgisayar destekli ters çözüm yöntemi ile 
değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda, ölçülen bu faylar K-G yönlü bir açılma rejimi ile 
meydana geldiği saptanmıştır (Şekil 6b). 



 
SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 

Bu çalışma sonucunda, 1 Ekim 1995 Dinar depremi sırasında iki şok ile meydana 
gelen yaklaşık 15 km uzunluğundaki KB-GD yönlü yüzey kırığının (Eyidoğan ve Barka, 
1996; Pınar, 1998) yanı sıra yaklaşık 2 km uzunluğunda D-B yönlü bir yüzey kırığı daha 
gözlemlenmiştir. Bu kırığı meydana getiren şokun büyüklüğü Mw≅5.6 olarak 
hesaplanmıştır. 

Daha önceki çalışmalardan (Eyidoğan ve Barka, 1996; Kalafat, 1996; Demirtaş v.d., 
1996; Pınar, 1998) elde dilen sonuçlar ile bu çalışmanın sonuçları korole edildiğinde, yüzey 
kırığının en az 3 şoktan meydana geldiğini ve yüzey kırığının önce doğudan batıya doğru 
ilerlediğini daha sonra 10 güneye sıçrayarak, Kuzey batıya doğru hareket ederek GD-KB 
yönlü yüzey kırığını meydana geldiği saptanmıştır. Yüzey kırıkları Mesozoik temel 
kayaçlardan oluşan yaklaşık 1000 m topografik yükseltiye sahip Çatmadağın eteğini takip 
etmiştir. Olasılıkla, Şekil 5 de şematik olarak görüldüğü gibi, D-B uzanımlı yüzey kırığı, 
batıya doğru hareket ederken en batı ucunda masif Mesozoik yaşlı ve barier görevini yapan 
kütle ile karşılaşınca 10 m güneye sıçrayarak KB-GD doğrultulu zayıf zonu kullanarak 
yoluna devam etmiştir. Batıya ve/veya Kuzeybatıya doğru hareket sonucunda oluşan 
şokların odakları gittikçe derinleşmekte ve büyüklükleri artmaktadır: D-B yönlü yüzey 
kırığını meydana getiren şok yüzeye daha yakın olup, Mw=5.6 dır. KB-GD yönlü yüzey 
kırğına neden olan şoklardan en GD daki şok 10km derinlikte ve Mw=5.8 büyüklüğünde, 
daha KB daki şok ise 15 km derinliğinde olup 6.1 büyüklüğündedir (Pınar, 1998). Bu 3 şok 
sonucunda açığa çıkan toplam sismik moment enerjisi yaklaşık 2x1025 dyn cm dir. Buna 
karşılık gelen sismik moment büyüklüğü, Mw=6.2 dir. Bu değer, Eyidoğan ve Barka (1996) 
ile USGS-PDE’nin hesapladıkları sismik moment enerjisi ve büyüklüğü ile son derece 
uyumludur.  

Dinar yerleşim merkezindeki can kaybı ve hasarın büyük çoğunluğu D-B doğrultulu 
kırığın oluşumuna neden olan Mw=5.6 büyüklüğündeki deprem, Dinar-Yapağılı arasındaki 
köylerdeki can kaybı ve hasar daha çok sırasıyla Mw=5.8 ve Mw=6.1 büyüklüğündeki 
depremler ile meydana geldiği kanısındayız.  

D-B yüzey kırğına dik yönde açılan yarmada eşlenik tarzda sıralanmış normal 
fayların kinematik analizi K-G yönlü açılma rejimini vermektedir. Bu çalışmada ise ilk 
şokun ise K-G açılma rejimiyle uyumlu olduğu belirlenmiştir. Son iki şok için 
gerçekleştirilen kinematik analiz sonucunda açılma rejimi sırasıyla K32°D ve K48°D olarak 
belirlenmiştir (Pınar, 1998). Zanchi ve Angelier (1993) batı Anadolu’da meydana gelen 
depremlerin odak mekanizmalarından hareketle gerçekleştirdikleri ters çözüm işlemi 
sonucunda bölgede açılma rejiminin egemen olduğunu ve yüzeyden derinlere doğru açılma 
ekseninin (σ3) K-G den KD-GB ya doğru değiştiğini göstermişlerdir. Bu sonuçlar, Dinar 
depreminin de, Zanchi ve Angelier (1993) çalışmalarında öne sürdükleri kinematik modele 
uygun olarak geliştiğini göstermektedir. 
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ÖZ 
Günümüzde Ganos Fayı,  doğudan batıya Ganos çukurunun güney kenarından Saroz Çukuru’nun kuzey 
kenarından geçen bir sağ yanal doğrultu atımlı faydır. Fakat geçmişte bu fayın evrimi dikkate alındığında sağ 
yanal yapıların erken Miyosen sonunda gelişmeye başladığı anlaşılmaktadır. Bu durumda Ganos fay sistemi 
Trakya-Eskişehir Fayı’ndan ayrılan bir kol olarak canlanmıştır. Aynı zamanda sağ yanal hareketle birlikte 
saatin ters yönüne dönen Ganos Fay Sistemi geç Pliyosen’de (3,7 my önce) Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu 
Marmara’ya ulaşmasıyla yaklaşık GBB-KDD konumuyla  KAF’ın hareketini üzerine almış ve batıya kaçışın 
sürmesine neden olmuştur. Bu dönemle birlikte Trakya Eskişehir Fayı aktivitesini oldukça azaltarak varlığını 
sadece Marmara ve güneyinde normal fay olarak sürdürmüştür. Bu esnada doğu batı Hareket eden Anadolu 
Bloğu Doğu Marmara’da oluşan açı farkını yenibir fay zonuyla güneyden tamamlamış benzer bir hareketi de  
Gelibolu Yarımadası parçası yerine Saroz çukuru kuzey sınırını izleyerek yapmıştır. GPS hızları Trakya-
Eskişehir Fayı’nın parçaları dikkate alındığında Gelibolu Yarımadasında bulunan Alçıtepe ve Conkbayırı 
arasındaki diskordastan üretilen atım miktarı 57-63 km 3,7-3,4 milyon yıl aralığını gösterir. Bu miktar doğu 
Marmara’da sismik kesitlerle yapılan haritadan 57-66 km kadar bulunmuştur. GPS hızı x 3.7 milyon yıl dan 
bulunan 59 km Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara içinden geçen kuzey kolunun atımının öngörülen sınırlar 
içinde kaldığı görülmektedir. 

 
ABSTRACT 
At present, the Ganos Fault is a right-lateral strike-slip fault oriented from east to west passing through 
southern boundary of the Ganos trough and northern boundary of the Gulf of Saros. However, taking into 
account its evolution, right-lateral structures started to evolve at the end of early Miocene. In that case, the 
Ganos fault system was born as a branch separated from Trace-Eskişehir fault. At the same time, with the 
arrival of the North Anatolian fault to the eastern Marmara in late Pliocene (3.7 my B.P.), SWW-NEE 
oriented Ganos fault system, which was rotating counterclockwise together with a right-lateral movement, 
took over the movement of the North Anatolian fault and did not stopped the westward escape movements. 
Then, the activity of the Trace-Eskişehir fault became very small and it only existed in southern Marmara as 
normal fault. In the same period, E-W moving Anatolian block completed the angle-difference occurred in the 
eastern Marmara with a new fault zone from south and it made a similar movement along the northern margin 
of the Gulf of Saros instead on the Gelibolu peninsula. Taking into account the GPS slip vectors and the 
remnants of the Trace-Eskişehir fault, the offset amount which was derived from discordance between the 
Alçıtepe and Conkbayırı formations on the Gelibolu peninsula indicate 57-63 km and 3.7-3.4 my. This 
amount was found to be 57-66 km from the seismic studies conducted in the eastern Marmara Sea. An amount 
of 59 km can be calculated from the production of the GPS velocity and a time span of 3.7 my. This figure 
readily indicates that the offset of the northern branch of the North Anatolian fault in the Marmara Sea stays 
within the proposed limits. 

 
GİRİŞ 

Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’nin batısından Saroz Körfezi arasındaki 
kesimi Ganos Fay Sistemi veya zonu olarak adlandırılır (Yaltırak , 1996). Ganos Fay 
Sistemi (GFS), Marmara Denizi’nin batısı ile Kuzey Ege Çukurunu içine alan ana fayın 
kuzeyinde ve güneyinde bulunan ana faya paralel/ paralele yakın faylardan oluşmuştur 
(Şekil-1). Bu faylar çoğunlukla karada doğrultu atımlı ve bindirme  



 

karakterli, deniz alanlarında düsey atımlı obliktir.  
Bölgede Saroz Körfezi ile Marmara Denizi arasındaki  fayı ilk farkeden Gutzwiller 

(1923)’dir. Sieberg (1932), Ege’nin tektonik hatlarını belirlerken Saroz Grabeni adını 
verdiği depresyonu, GF’nın üzerinden geçirerek Marmara çukuruyla ilişkili bir yapı olarak 
tanıtır. Diğer bir çalışmada Saroz Körfezi’nden başlayan, Ganos-Eksamil Fayı (Gutzwiller, 
1923) Ganos Çukuru’nun içinden geçirilip diğer Marmara çukurlarını keserek geçtikten 

 

          
 

Şekil-1. A)Çalışma alanının tektonik konum haritası.“GFZ : Ganos Fay Sistemi, TEFZ: Trakya-
Eskişehir Fay Zonu, BFFZ: Burdur Fethiye Fay Zonu, KAFZ: Kuzey Anadolu Fay Zonu.” 
B)Çalışma Alanının Jeoloji Haritası. C) Çalışma alanının Neojen Sonrası birimlerinin stratigrafik 
ilişkilerini gösterir genelleştirilmiş kesit.(A:Yaltırak vd 1998, B: Yaltırak, 1996; Sakınç vd 1999; 
Yaltırak vd 2000a ve b’den C: Yaltırak 2000a’dan alınmış ve yeniden düzenlenmiştir  

 



sonra İzmit’e kadar uzatılmıştır (Pınar, 1943).  Pfannensteil (1944), Marmara ve çevresini 
konu alan makalesinde  Andrussov (1890) ile Seiberg’in (1932) görüşünü birleştirerek, 
GFS’nin elemanlarını, doğu-batı uzanan  baklava biçimli bir yapının batı ucu olarak 
göstermiştir. GF, Ketin’in (1948) Kuzey Anadolu Fayı’nı yanal atımlı aktif bir fay olarak 
tanımlamasından sonra, Pavoni’nin (1961) yaptığı çalışmada batıda çatallanan Kuzey 
Anadolu Doğrultu Atımlı Fayı’nın en kuzey kolu alarak görülür.  Kopp vd., (1969) 
Trakya’da yaptığı çalışmada, GF’nı Marmara çukurlarını ortadan kesen bir fayın devamı 
olarak görür. Bu yaklaşımların ardından Dewey ve Şengör (1978) Ganosdağı’nı bir sıkışma 
büklümü olarak tanımlamış, ardından Şengör (1979) Ganosdağı’nın Marmara Denizi 
tabanına bindirdiğini böylece de yükseldiğini belirtmiştir. Bu durumda Saroz Körfezi ise K-
G gerilmenin olduğu ana fayın yön değiştirmesi sonucu oluşan KD-GB doğrultulu bir 
graben olarak değerlendirmiştir (Şengör vd., 1985). Barka’nın (1983) doğrultu atımlı 
fayların yön değiştirmesi ile oluşabilecek yapılar içinde tanımladığı oblik gerilmeli 
modelinin, Marmara içindeki sismik kesitlerle desteklenmesiyle (Barka ve Gülen, 1988) 
Barka ve Kadinsky-Cade’in (1988) çek-ayır (pull-apart) modeli ortaya atılır. Saner (1985) 
Saroz körfezi için yaptığı çalışmada ise GF’nın Gelibolu Yarımadası’nı kateden 
kesimlerinde doğrultu atımlı karakterini onaylayıp, sismik kesitlere göre Saroz Körfezi 
içinde normal fay olarak çalıştığını öne sürer. Aynı görüş bölgede çalışan Önal (1986) 
tarafından irdelenmiş, bölgedeki yapısal unsurların bu faya açılı olarak bir sıkışmayı da 
gösterdiğini söylemiştir. Bu tartışmaların ardından çalışanlar, GF’nın Marmara uzantısını, 
Ganosdağı önünde bulunan Ganos Çukuru’na bağlı olarak, doğrultu atımlı faylarla, 
aralarında oluşmuş çek-ayır türü havzalar modeli çerçevesinde değerlendirmiştir (Erkal, 
1991). Çek-ayır modelinin bazı alanlarda sismik kesitlerde tutmadığını gören Wong vd., 
(1995) ile Ergun ve Özel (1995) Marmara Denizi için yaptıkları çalışmalarda, asimetrik 
sıkışan ve genişleyen alanları sınırlayan üçgen bloklardan oluşturdukları Marmara 
Çukurluğu’nun uzantısı olarak gördükleri GF’nı, karada doğrultu atımlı, denizde ise 
Gaziköy-Kumbağ arasında normal fay olarak tanımlar. Yaltırak (1996), Marmara’nın 
batısında Ganos fay sistemi olarak adlandırdığı fay zonunu Kretase-Paleosen, Alt-Orta 
Eosen, Orta Eosen-Üst Oligosen, Alt Miyosen-Üst Miyosen, Pliyo-Kuvaterner olmak üzere 
beş dönemde aktif olarak bölgede var olduğunu, bu fayların denetimindeki havzaların Saroz 
ve Ganos çukurlarında üst üste bindiğini öne sürmüştür. Bölge ile ilgili en son 
çalışmalardan bir Okay vd. (1999) tarafından yapılmış, Tekirdağ havzasının Pliyo-
Kuvaterner yaşlı genç sedimanlardan oluştuğu ve çökelimin Pliyo-Kuvaterner döneminde 
Ganos fayı tarafından kontrol edildiği öne sürülmüştür. Bu çalışmada Ganos Fayı, 
Güzelköy ve civarındaki saha gözlemlerinin (Yaltırak, 1995c) tersine sismik kesitlerle 
dayanılarak güneye eğimli gösterilmiştir. Okay vd.’ne (1999) göre kuzeye bindiren Ganos 
fayı, bir yay gibi Ganos dağını elastik olarak bükmekte ve yükseltmektedir. Bu araştırmanın 
ardından 17 Ağustos 1999 İzmit depremini takip eden dönemde çok sayıda araştırmanın 
yürütüldüğü Marmara’da Okay vd (1999 ve 2000) ile aynı verileri değerlendiren Parke vd. 
(1999) Ganos fayını  Ganos çukurunda bitirmiştir. Yine aynı verilerle yola çıkan Le Pichon 
vd. (1999) Ganos Fayı’nı Marmara’yı baştanbaşa kat eden tek bir fayın uzantısı olarak 
değerlendirmiştir. Bu önerinin ardından Okay vd. (2000) iki fay fikrini tadil ederek doğuda 
çukurun kuzeyinden, orta da ortasından, batıda güneyinden geçen tek bir  fay olduğunu öne 
sürerek bunu Ganos Fayının uzantısı olarak göstermiştir. Son makalelerin ortak noktası 
Ganos Fayı’nın geometrisini karadan denize (Saroz Körfezi’ne) girdiği alandaki görüştür. 
Yukarıda anılan yazarlara göre Ganos fayı Gelibolu yarımadasını yalayarak geçmekte olan 
normal oblik sağ yanal geç Miyosen-güncel yaşlı bir yapıdır. Fakat son zamanlarda yapılan 
araştırmalar göstermiştir ki  Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Saroz kolunun (Ganos Fayı) 



atımı, yaşı ve gidişi ile ilgili (Marmara Denizinden geçen kısımda dahil) görüşler  
çoğunlukla yeteri kadar dayanaktan yoksundur.    

Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kuzey kolu olarak nitelendirilen GF, KAF’ın 
oluşum yaşı ile eş yaşlı varsayılmaktadır (Saner, 1980; Şengör, 1979; Şengör vd., 1985; 
Şengör, 1990). Neotektonik dönemde Kuzey Anadolu Fayı için önerilen en erken yaş orta 
Miyosen’dir (Şengör, 1979; Şengör vd., 1985; Şengör, 1990). Daha sonra yapılan 
çalışmalarda geç Miyosen-Pliyosen sonrası olarak genel kabul görmüştür (Tatar, 1975; 
Barka, 1981; Hancock ve Barka, 1981; Seymen, 1975; Barka ve Gülen, 1988; Koçyiğit, 
1989; Erkal, 1991; Koçyiğit vd., 1995, Okay vd, 1999; 2000). Bunlar dışında Yaltırak  vd 
(1998); Sakınç vd (1999) Yaltırak vd (2000a.b) Ganos Fay Sisteminin erken Miyosen 
sonundan bu yana sağ yanal bir fay olarak var olduğunu belirtmiş, KAF ile ilişkili olduğu 
dönemi geç Pliyosen ve sonrası olarak belirlemiştir. Araştırmalara göre Ganos Fay Sistemi, 
Trakya-Eskişehir Fayı’ndan (Sakınç vd 1999) ayrılan erken Miyosen-erken Pliyosen yaşlı 
sağ yanal bir fay zonu olarak erken neotektonik dönemde aktiftir (Yaltırak, 2000).  Bu tür 
bir ilişki bugünkü Bozkurt ve Koçyiğit(1996) tarafından tanımlanan KAF ile Almus Fay 
Zonu arasında bulunur. Armijo vd (1999) Marmara Denizi’nin batısından Saroz Körfezini 
kat ederek geçen Ganos Fayı olarak adlandırılan koldaki atım miktari için ilk total atımı, 
70-85 km olarak saptanmış ve ötelenmenin başlaması (Batı Marmara’da) ile ilgili 7-5 
my’lık bir yaş önerilmiştir.  Yaltırak vd (2000a,b) ve Yaltırak, (2000) palinspastik olarak 
bölgeyi modellerken GPS vektörlerini yapı denetimli dikkate alarak Ganos Fayı’nın son 
aktivitesine ait başlangıç yaşını 3,7-3,4 milyon yıl arasında, Ganos Fayı boyunca belirlenen 
GPS hızlarına göre beklenmesi gereken atım 57-63 km arasında değişen bir miktarda 
olduğunu öne sürmüştür. Yaltırak (2000) Doğu Marmara’yı içine alan çalışmasında TEF ve 
KAF ilişkisine dayanarak sismik kesitlerden ürettiği haritadan yaptığı hesaplama sonucu, 
Marmara Denizi içinde TEF’in KAF tarafından 57-66 km civarında ötelendiğini bulmuş, 
GPS hızlarına göre 3.7 milyon yılda atımın 59 km civarında olduğunu öne sürmüştür.  

 
STRATİGRAFİ 

Çalışma alanı içinde GF bir eksen olmak üzere bölgenin stratigrafisi kuzey ve güney 
olarak ikiye ayrılarak anlatılabilir Paleojen sonrası bölgenin stratigrafisi her ne kadar büyük 
farklılıklar göstermese de fayların aktivitesine işaret eden çökel kalınlıkları açısından 
önemli farklar içerir. Bu da fasiyeslerin yanal olarak değişimi ile sahada olduğu kadar 
kuyularda da gözlenir (Şekil-1b, 2).  

 
Ganos Fayı’nın Kuzeyi 

Bölgede Neojen çökelimi Keşan’ın güneyinde orta Miyosen’de çökelmiş (Ünay ve Brujin, 
1984), akarsu ürünü kumtaşları ile başlar bulunur. Saroz Körfezi’nin kuzeyinde (Enez-
Erikli) göl ve menderesli akarsu ürünü çamurtaşlarıyla başlayan istif, geç Miyosen -erken 
(?) Pliyosen döneminde çökelmiş, sığ denizel kırıntılarla arakatkılı kireçtaşları birimlerle 
sona erer (Ternek, 1949; Saner, 1985; Sakınç vd., 1995; Sakınç vd 1999). Trakya’nın orta 
kesimlerinde Neojen birimleri ile arakatkılı olarak küçük mostralar veren orta ve geç 
Miyosen dönemlerindeki volkanizma ürünü bazaltlar, bu dönemde görülen yegane 
volkaniklerdir (Sümengen vd., 1987; Tapırdamaz ve Yaltırak, 1997). Mahmutköy’de 
bulunan mostra 6. 7±0. 7 my radyometrik yaş vermiştir (Sümengen vd,1987). Bu bölgenin 
dikkat çekici özelliği erken Pliyosen sonrasında bölgenin yükseldiğini gösteren 
Pleyistosen’e kadar süren çökelmezlik ve aşınma dönemidir. Pleyistosen yaşlı birimlerin 
bile günümüzde bulundukları yer, çökelme ortamlarından onlarca metre yukarıdadır 
(Sakınç ve Yaltırak, 1997). 

 



 

 
Şekil-2: Gelibolu Gaziköy Arasında açıllan kuyularda Erken miyosen sonrası birimlerin korelasyonu 
(Kuyu verileri TPAO, Yaltırak, 1996) 

 
Ganos Fayı’nın Güneyi 
Ganos Fayı’nın güneyi, kuzey bloğuna oranla daha ilginç özellikler sunan bir jeolojiye 

sahiptir. Yeniköy (Gelibolu) ve çevresinde ise, Palojen istifini kesen bazaltlar 
bulunmaktadır. Bu bazaltlar yakın çevresindeki karasal birimlere (Gazhanedere 
Formasyonu) malzeme verdiği için onlarla eş veya daha yaşlı, olasılıkla erken-orta Miyosen 
yaştadır. GF’nın güneyinde bulunan Paleojen birimlerini, çoğun açısal (Gaziköy, Mürefte, 
Şarköy, Gelibolu), yersel olarak paralel (Anafartalar) bir uyumsuzlukla erken(?)-orta 
Miyosen’de (Ünay ve Bruıjn, 1984) menderesli akarsu ortamında çökelmiş, alacalı 
çamurtaşları örter (Gazhanedere Formasyonu: Saltık, 1974; Siyako vd., 1989; Yaltırak, 
1995 a,b,c; Yaltırak vd 1998; Sakınç vd 1999; Yaltırak vd 2000a). Alacalı çamurtaşlarını 
geç Miyosen’de kıyı, kumul gerisi, kumul ve plaj fasiyeslerinde çökelmiş, masif, az 



pekleşmiş kumtaşları izler (Kirazlı Formasyonu: Saltık, 1974; Siyako vd., 1989; Yaltırak, 
1995 a,b; Yaltırak vd 1998; Sakınç vd 1999; Yaltırak vd 2000a). Bu kumtaşlarını uyumlu 
olarak denizel arakatkılarla birlikte, ince kireçtaşı ve karbonat çimetolu, çapraz tabakalı 
kumtaşı ve çakıltaşı seviyeleri izler (Alçıtepe Formasyonu: Önem, 1974; Yaltırak, 1995 a, 
b;Yaltırak vd 1998; Sakınç vd 1999; Yaltırak vd 2000a). Birim üste doğru geç Miyosen- 
erken (?)Pliyosen döneminde denizel-lagüner ortamda çökelmiş mactralı kireçtaşları 
hakimiyetine geçer (Taner,1979; Yaltırak, 1995a). Gelibolu Yarımadası’nda,  Anafartalar 
Bindirme Fayı boyunca orta Miyosen-erken (?) Pliyosen istifi, paralele yakın bir 
uyumsuzlukla, alttan üste doğru tane boyu irileşen, polijenik çakıllı, geç Pliyosen-erken 
Pleyistosen’de çökelmiş alüvyal yelpaze ortamı ürünü çamurtaşı-kumtaşı-konglomera istifi 
tarafından örtülür (Conkbayırı Formasyonu: Saltık, 1974; Sümengen vd., 1987; 
Yaltırak,1995a; Yaltırak vd 1998; Sakınç vd 1999; Yaltırak vd 2000a ). Bu birimlerin 
üzerinde Çanakkale-Gaziköy arasında geç Pleyistosen’de çökelmiş sahil fasiyeleriyle temsil 
olan, fosilli kırıntılılardan oluşan Özbek ve Marmara Formasyonu uyumsuz olarak 
bulunmaktadır (Sakınç ve Yaltırak, 1997; Yaltırak vd 2000b). Armijo vd (1999) bu çökel 
paketlerinden Alüvyal yelpaze karakterli Conkbayırı formasyonu ile sığ sıcak denizel-
lagüner karakterli  Alçıtepe formasyonunun yanal geçişli olduğunu öne sürmüş, iki 
biriminde Mesiniyen sonrasında Kirazlı formasyonu üzerine çökeldiği, aralarındaki 
ilişkinin açısal uyumsuzluk olduğunu iddia etmiştir. Bu istifin arasındaki yaygın ilişkinin 
karakterinden dolayı (Sakınç vd., 1999) Yaltırak vd (2000a) sözü edilen açısal 
uyumsuzluğun bulunduğu dokanakta yaptıkları çalışmayla bu uyumsuzluğun olmadığını, 
burada bir görünür eğim yanılsamasının söz konusu  olduğunu belirtmişlerdir.  Ayrıca 
anılan  çalışmada ilgili lokalitenin  Kirazlı ve Alçıtepe arasındaki dereceli geçişin en iyi 
gözlemlendiği yerlerden biri olduğunu da vurgulamışlardır (Yaltırak vd 2000a). 

 
YAPISAL JEOLOJİ 

Çalışma alanında günümüzde gözlenen GF ekseni üzerinde gelişmiş, tüm yapılar 
dönüşüm tektoniğine maruz kalmıştır. Bu dönüşüm tektoniği, hem iç yapıyı hemde 
morfolojiyi etkilemiştir. Bunların KAF’la ilgili olduğu dönem sadece son 3.7 milyon yıl 
sonrasını kapsamaktadır. Fakat neotektonik dönemin başlaması açısından Trakya-Eskişehir 
Fayı’nın etkisi dikkate alınırsa bu yaş erken Miyosen sonuna kadar iner. Bu anlamda 
GFS’nin TEF ve KAF ile ilişkisi çerçevesinde iki ayrı neotektonik dönemden söz 
edilmektedir (Yaltırak, 2000). Bu Ganos Fayı’nın Trakya-Eskişehir Fayı’nın kolu olduğu 
erken Miyosen-Erken Pliyosen arasındaki erken neotektonik dönem ve Ganos Fayının 
Kuzey Anadolu Fayı’na dahil olduğu geç Pliyosen’den günümüze uzanan geç neotektonik 
dönemdir.   



Ganos Fayı: GFS’nin ana unsuru, Ganos Fayı’dır (GF) (Şekil-3). GF’nın güneyinde ve 
kuzeyinde bulunan tüm yapıları etkilediği ve şekillendirdiği düşünülmektedir (Yaltırak, 
1996).  

Fay doğudan batıya doğru ele alınırsa, Ganos Çukurunu’nun güneyinden geçerek karada 
ilk olarak Gaziköy’ün kuzeyinde, Ganosdağı’nın güney yamacında Miyosen birimleri ile 
temeldeki Eosen birimleri arasındaki keskin dokanakla ayırd edilir. Fay düzlemi üzerinde 
doğrudan gözlemin yapılabildiği alanlar, Mursallı ile Gaziköy arasında bulunan genç 
vadilerdir. Bu vadilerde fay üzerindeki genç çökellerde 1-5 m civarında atımlar 
görülmektedir.  Bunların en tipiği Kavaklı deresinin ağzıdır. Burada vadi sağ yönlü bir 
hareketle batıya bükülmüş ve kuzey bloğu 1 m kadar yükselmiş, en son 1912 depreminde 5 
m yanal atılmıştır. Benzer atım Mursallı ve Güzelköy yollarında da görülmektedir. Fayın 
görülen düzlemlerinde Mursallı-Gaziköy arasında ters bileşeni de vardır. Bu düzlemlerin 
konumu 55/87KB, 60/85KB’dır. Mursallı-Güzelköy arasında fay neredeyse 10 m’lik bir 
zon içindedir. Gölcük’te çatallanan fay bir basınç sırtı oluşturur. Yeniköy’den Evreşe 
Ovası’na inen yolun üzerindeki göletin kenarında GF’na bir kaç onmetre uzaklıkta bulunan 
genç alüvyonlar, 70º batıya eğimli ve güney bloğu üzerindedir. Bu lokalitede Üst 
Pleyistosen yaşlı Marmara Formasyonu’na ait denizel depolar ilksel konumundan yaklaşık 
30 m yükselmiştir (Sakınç ve Yaltırak, 1997). GF bu lokaliteden Kavak Köyü’ne ulaşır. 
Kavak Deresi, GF tarafından sağ yanal atılmıştır. Bu lokalitede kazılan bir hendekte 
(Rockwell vd., 1997) Güney bloğun kuzeye göre yükseldiği bir miktar da kuzeye doğru 
itildiği gözlemlenmektedir. Sakınç ve Yaltırak (1997) Saroz Körfezi tabanının sıkışarak 

        
 
Şekil-3. Ganos Fay Sistemi’nin ve çevresinin yapı ve batimetri haritası. “Deniz içindeki faylar, 
Saroz Körfezi ve güneyinde sığ sismik verilere dayan Yaltırak vd 1998;2000, derin sismik verilere 
dayanan Saatçiler vd.,1999 ve Kurt vd.2000 çalışmalarına, Marmara Denizi’ndeki faylar Okay vd 
1999’da kulllanılan derin sismik verilerden yeniden çizilmiştir. Kenarı siyah içi beyaz olan fay ana ve 
derinde tüm fayların uzandığı hat olarak yorumlanmıştır.”  



yükseldiğini öne sürmüş, kanıt olarak ta Körfez içinde yükselen taraçaları göstermişlerdir. 
Saroz Körfezi içine kadar uzanan Ganos Fayı’nın gidişini ve kinematik verilerden elde 
edilen sol yanal karakterini açıklamak için çalışan Yaltırak  vd., (2000b) Ganos Fayı’nın 
Saroz körfezininin Kuzey şelfinin yamacından geçtiği zaman verilerin anlamlı hale 
geldiğini görmüş, iki cetvel arasında sürüklenen üçgen cetvel modeliyle durumu 
açıklamaya çalışmıştır (Şekil 4).  

Bu durumda Straub ve Kahle (1997) verilen GPS vektörleri Saroz Körfezi’nin kuzeyini 
sınırlayan faya paralel hale gelmiş ve Anafartalar Bindirme fayının oluşum mekanizması da 
(Yaltırak vd., 1998) açığa çıkmıştır.  Bu modelle eş zamanda yayınlanan derin sismik 
arştırmaların sonuçlarında (Saatçiler vd., 1999; Kurt vd 2000) çalışmaların yazarları her ne 
kadar Ganos Fayı’nın Gelibolu kıyısından geçtiklerini öne sürseler de, sismik kesitlerden 
üretilen üç boyutlu blok diyagramın (Şekil 5) Yaltırak vd. (2000b)’n de kinematik olarak 
ortaya konan model ile uyumluluğu dikkat çekicidir. Saatçiler vd.(1999) ve Kurt vd. 
(2000)’deki verilerle Yaltırak vd. (1998), Ganos Fayı’nın gerçekte Saroz Çukuru’nun 
kuzeyi yamacını sınırladığını göstermiştir. Bu çalışma göstermektedir ki  Ganos Fayı olarak 
adlandırılan yapı Saroz Körfezi’nin kuzey şelfi kenarını sınırlar. Sanıldığının tersine 
Gelibolu Yarımadasını sınırlayan yapı Gökçeada önlerinde sonlanan, sismik kesitlerde 
normal fay gibi gözüken, Anafartalar Bindirme Fayına benzer eğimde bulunan yapı, Eosen-
Oligosen yaşlı reaktive normal bir faydır. Yeniden canlandığında Anafartalar Fayı bindirme 
karakteri kazanırken Gelibolu kenarındaki fay diklenerek önündeki çökel istifinin fayın 
üzerine doğru kıvrımlanmasına neden olmuştur(Bkz. Saatçiler vd.,1999 şekil 4; Kurt 
vd.,2000 şekil 4.) Bunun nedeni Anadolu Bloğununun Gelibolu yarımadasına uyguladığı 
oblik  

 

  
 
Şekil 4. Ganos Fay Sistemi ve çevresinin KAF’a dahil olduktan sonraki palinspastik 
evrimi(Yaltırak vd 2000b’den alınmıştır 



 

 
sıkışmadır. Gelibolu yükselimi bu iki fayın arasında sıkışan bir bloktur. Bu sıkışma sonucu 
gelişen diğer bir yapı da Yaltırak vd (2000a) tarafından bulunan Sığındere Bindirme 
Fayı’dır. Benzer karakterli faylar Mürefte kuzeyinde ki Doluca Tepe’nin kuzeyinden ve 
güneyinden geçmektedir (Yaltırak, 1996). 

 
SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Ganos Fay Sistemi önce TEF sonra KAF tarafından kullanılan bir fay zonudur. 
Günümüzde doğrultu atımlı fay zonlarında oluşan at kuyruğu örgüsü olarak 
düşünülebilecek bu yapıda, GFS’nin Saroz’a kadar olan kesimleri, hem güney blokta hem 
kuzey blokta tipik bir pozitif çiçek yapısı karakterindeyken, pozitif çiçek yapısı Gelibolu 
Yarımadası üzerinde varlığını sürdürmekte, fakat Saroz Çukuru’nda negatif çiçek yapısı 
karakteri kazanmaktadır. Bu nedenle GFS’nin batı ucu pozitif ve negatif çiçek yapısının 
birarada çalışmasına örnek oluşturmaktadır. Bunun yanında Saroz Çukuru’nu sınırlayan iki 
fay arasında kalan bloğun parçalanarak sağ yönlü makaslama sistemi içinde göreceli olarak 
hızlı hareketi ile sol yanal bir fayın belirli koşullarda oluşabileceği anlaşılmaktadır. Bu ilk 
defa Yaltırak (1996) tarafından önerilmiştir. Bu yaklaşımla ilgili güçlü deniz verileri ise 
ancak 1999-2000 yılları arasında ortaya çıkmıştır. Fakat bu verilerin ve kinematik modelin 
ortaya çıkardığı yeni bir tartışma da KAF’ın en kuzey kolu olarak çalışan Ganos Fayı’nın 

        
 

Şekil. 5. Saroz Körfezi’nin yapısını gösterir blok diyagram. Sismik kesitler Yaltırak vd 1998; 
Saatçiler vd.,1999; Kurt vd., 2000 alınmış Şekil 3’te sol üst köşede gösterilmiştir. İnce dalgalı 



gidişidir.  Bu durumun en önemli etkisi Marmara Denizi’nin oluşumuna ait   tektonik 
modellere ilişkindir. Bu modellere göre stres analizi yapılmakta Marmara Denizi deprem 
potansiyeli tartışılmaktadır. Marmara’yı kat eden fayın doğuda Ganos çukurunun 
güneyinden geçişi açıktır (Okay vd. 1999; Kurt vd 2000) . Karada da Gölcük doğusuna 
kadar olan kesim tartışılmayacak kadar arazide belirgindir (Yaltırak, 1996). Kavak 
Köyünün doğusunda bulunan yükselmiş alüvyonlara kadar fay oldukça parçalı bir zondan 
geçmektedir. Simdiye kadar göletin kuzeyinden başlayarak araştırıcılar morfolojiye bakarak 
ovanın eğiminin bittiği yerde ana fay olduğunu  olduğunu varsaymışlardır. Rockwell vd 
(1997) kazdıkları trençlerde fayın daha kuzeyden gittiğini göstermişlerdir. Bu gidiş Yaltırak 
vd (1998)’de yayınlanan batimetri haritasındaki kanyonun devamına denk gelmektedir 
(Şekil 4). Aynı çalışmada değerlendirilen sığ sismik kesitlerde sadece Saroz Körfezinin 
kuzey şelf kenarında fay gözlenmiş, Gelibolu yarımadasına doğru kesitlerde aktif sayılacak 
bir fay gözlenemediğinden geçmişteki çalışmalardaki varsayımlar ve topoğrafik eğim 
dikkate alınarak yapılan kabulle kıyıya paralel yakın bir fay haritaya konulmuştur. Bu 
durumda Ganos Fayı sanıldığı gibi güneye dönüşler yapmadığı Gelibolu yarımadasının 
kıyısını izlemediği açıktır. Ana fay neredeyse doğu-batı yönlü  geniş bir yay şeklindedir. Bu 
da Marmara Denizi güneyindeki GPS vektörlerinin neden neredeyse doğu batı olduğunu 
açıklar. 
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