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DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ DEPREMLERĠNĠN SĠSMĠK MOMENT VE GERĠLME 
TENSÖR ANALĠZĠ 

ÖZET 

Afrika, Arap ve Avrasya Levhalarının denetiminde olan Doğu Anadolu Bölgesi gerek 
jeolojik, gerekse tektonik özellikleri bakımından Türkiye’nin en dinamik ve karmaĢık 
bölgesidir. Bölge tarih boyunca sürekli olarak hasar yapıcı ve yeryüzü 
faylanmalarına neden olmuĢ büyük depremlere maruz kalmıĢtır. Türkiye’nin en aktif 
fay kuĢaklarından olan Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu kesimi ve Doğu Anadolu 
Fayı’nın tümü bu böge içinde olup yoğun sismik ve tektonik deformasyona uğrayan 
Kafkaslar’ın güneyinde bulunmaktadır.   
 
Bu tez çalıĢmasında 1939-2001 yılları arasında meydana gelmiĢ büyüklüğü 3’den 
fazla olan depremlerin odak mekanizması çözümlerinden yararlanılarak Bölge’nin 
deprem dağılımları ve mekanizmaları incelenmiĢ, bölgeyi etkileyen gerilmelerin yönü 
ve türü hakkında bilgi edinmek amacıyla moment tensör ve gerilme tensörü 
analizleri yapılmıĢtır. Bu analizlerin sonuçları kullanılarak bölgenin aktif tektonik 
yapısı ile depremlerin uyumluluğunun yorumlanması amaçlanmıĢtır.  
 
ÇalıĢmanın ilk aĢamasında, daha önce yayınlanmıĢ çalıĢmalardan derlenen ve 
Bölge üzerinde meydana gelmiĢ 94 adet depremin odak mekanizması çözümlerini 
kapsayan bir veri seti oluĢturulmuĢtur. Bölgenin güncel tektoniğini anlamak 
açısından günümüzde kabul edilen farklı sismotektonik özellikler gözönüne alınarak 
fay alanları boyunca bölgelendirmeler yapılmıĢ ve fay düzlemi çözümleri bölgelere 
göre gruplandırılmıĢtır. Odak mekanizması çözümlerinden yararlanılarak öncelikle 
gerilme tensörünü çözen algoritma kullanılmıĢ, bölgeyi etkileyen gerilmelerin yönü 
ve türü gerilme tensörü analizi ile belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Daha sonra moment 
büyüklüklerine göre moment tensör analizi yapılarak, tüm alan ve belirlenen bölgeler 
boyunca gerilme bileĢenleri, yönleri ve sismik kayma oranları tahmin edilmiĢ ve iki 
yöntemin sonuçları birlikte değerlendirilmiĢtir.  
 
Ġlk olarak gerilme tensörü analizi yapılmıĢ ve tüm Bölge’nin asal gerilme bileĢenleri 
hesaplanmıĢtır. Bu uygulamanın sonucunda, Bölge’nin genel gerilmesi ile ilgili 
olarak mevcut tektonik rejimi, doğrultu atımlı rejime yakın ve ters faylanma 
bileĢenleri hakim sıkıĢma rejimi olarak açıklamak mümkündür. Bulgular, kuzey – 
güney yönlü sıkıĢma, doğu – batı yönlü kaçma ve kabuk kalınlaĢmasını 
göstermektedir. Daha sonra bölge 5 tektonik alt bölgeye ayrılmıĢ ve gerilme tensör 
analizi yapılmıĢtır. Kuzey Anadolu Fay KuĢağı bölgesinde doğrultu atım ve sıkıĢma 
rejiminin hakim olduğu görülmüĢtür. Doğu Anadolu Fay KuĢağı bölgesi için elde 
edilen gerilme tensörü parametreleri, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki mevcut kuzey – 
güney yönlü sıkıĢmanın etkisi ile batıya kaçan Anadolu Levhası’nın, Kuzey Anadolu 
ve Doğu Anadolu Fay KuĢakları boyunca yaptıkları yanal atımı açıklamaktadır. 
Kuzey Doğu Anadolu bölgesindeki gerilme tensörü elemanları bölgenin doğrultu 
atımlı tektonizmanın etkisi altında olduğunu söylemektedir. Bitlis Bindirme KuĢağı 

(40.5oD boylamının doğusu) için elde edilen 1, 2 ve 3 gerilme tensörü 
elemanlarının F1 ve F3 bölgelerindeki görünümlerine göre bölgenin farklı 
tektonizmaların etkisinde kaldığı görülmüĢtür. Bulgular, F1 bölgesinde tektonizmanın 
ters bileĢenli faylanmalara sahip sıkıĢma rejimi olduğunu gösterirken, Zagros 
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Bindirme KuĢağı’na yakın F3 bölgesinde normal faylanma bileĢenine sahip 
geniĢleme (kaçma) rejiminin yer yer etkin olduğunu ortaya koymuĢtur. Muradiye ve 
Çevresi’nin ise küçük oranda ters bileĢene sahip doğrultu atımlı tektonizmanın 
etkisinde olduğu anlaĢılmıĢtır.         
 
Bölgedeki deformasyonların yerdeğiĢtirmeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ikinci 
olarak, bölgede meydana gelmiĢ depremlerin moment tensör analizi yapılmıĢtır.  
Tüm alan ve bölgelerin tektonik yapısını temsil eden hareketler ve bu hareketlerin 
gerilme alanlarında nasıl paylaĢım gösterdiği oransal olarak ifade edilmeye 
çalıĢılmıĢtır. Moment büyüklüklerine göre uygulanan tensör analizinde, bazı 
bölgelerin deformasyonunun büyük depremlere bağımlı kalması sebebiyle 
ağırlıklandırma yapılmıĢtır. Böylelikle küçük depremlerin çözümü etkilemesi, büyük 
depremlerin etkisi altında etkisini kaybetmemesi ve bölgenin karakteristiği hakkında 
bilgiler vermesi amaçlanmıĢtır. Tüm alan için elde edilen moment tensör analizine 
göre, deformasyon miktarı oransal olarak verilecek olursa, bölgede kuzey – güney 
yönünde sıkıĢma hareketinin %90’ ı doğu – batı yönünde kaçma, %10’ u kabuk 
kalınlaĢması ile karĢılanmaktadır. Bitlis Bindirme KuĢağı’nda (40.5oD boylamının 
doğusu) sıkıĢma ve geniĢleme (kaçma) rejimi olmak üzere farklı tektonizmaların 
etkileri ortaya çıkmıĢtır. Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F3 Bölgesi hariç, diğer bölgeler 
sıkıĢma rejiminin etkisi altındadır. Ancak bölgelere göre deformasyon oranları 
farklılık göstermektedir.  1939 Erzincan depremi dahil edildiğinde en büyük 
deformasyon KAF kuĢağı boyunca olurken, bölgede sıkıĢmanın etkisiyle en büyük 
kabuk kalınlaĢması Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F1 bölgesi boyunca oluĢmaktadır. 
Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F3 bölgesinde kuzey – güney ve doğu – batı yönündeki 
kaçma rejimi kabuk incelmesine ve normal faylanmalara neden olmuĢtur.  
 
Bu çalıĢma, Doğu Anadolu’da depremlerin gerilme tensörü ve moment tensör 
analizleri yapılarak elde edilen sonuçların bazı farklılıklar olmakla birlikte genelde 
bölgenin aktif tektonik yapısına uyumluluk gösterdiğini ortaya koymuĢtur.
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THE SEISMIC MOMENT AND STRESS TENSOR ANALYSIS OF THE EAST 
ANATOLIAN EARTHQUAKES 

SUMMARY 

East Anatolia Region which is under the influence of African, Arabian and Eurasian 
plates is the most dynamic and complex region of Turkey from the point of view of 
both geological and tectonic features. Region has been subject to big earthquakes 
which had caused damage and the surface of the earth to be faulted throughout the 
history. The eastern section of North Anatolian Fault which is one of the most active 
fault zone of Turkey and the entire East Anatolian Fault are located in this region 
and at the south of Caucasus those are caused to meet extensive seismic and 
tectonic deformation. 

In this thesis, the distribution of the earthquakes and mechanism were investigated 
by benefiting from the fault plane solutions of the earthquakes those had sizes 
greater than 3 between 1939 and 2001, the analysis of moment tensor and stress 
tensor analyses had been done with the aim of gathering information about the 
direction and type of the stress those affect the region. It is aimed by using the 
results of these analyses to interpret the harmony between active tectonic structure 
of the region with earthquakes.  

In the first stage of the study, a data set has been built which includes 94 
earthquakes those had taken place on the region by collecting the information from 
the studies those were published before. Regionalization throughout the fault areas 
has been done by taking into consideration currently accepted different 
seismotectonical specifications in order to understand the present tectonic of the 
region and solutions of fault planes have been grouped according to regions. First of 
all algorithms which solve the stress tensor by benefiting from fault plane solutions, 
and it is tried to determine the direction and type of the stress those affect the region 
with stress tensor. Afterwards moment tensor analyses have been done according 
to their sizes and stress components, their directions and seismic deformation ratios 
were estimated for all of the area and determined regions and the results of the two 
methods were evaluated together.  

First of all the stress tensor analyses of the region had been done and fundamental 
stress components of the region has been calculated by using fault plane solutions. 
As the result of this method, it is possible to explain the existing tectonic regime 
related with general stress of the region as near to regime of strike slip and 
compression regime with reverse fault compositions were dominant. Findings 
explain the compression that is in north – south direction, the tension that is in east 
– west direction and thickening seismic crustal zone. Then the region was divided 
into 5 tectonic subsection and the stress tensor analysis was carried out. It was 
observed that the strike-slip and the compressional regimes are dominated along 
the North Anatolian Fault. The parameters of stress tensor achieved for Eastern 
Anatolia region, explains lateral slip invoked along with North Anatolia and East 
Anatolia fault belts of Anatolian plate which is actually diverted towards west with the 
existing north – west compressing effect in the Eastern Anatolia.  The stress tensor 
elements in the Northeast Anatolia Region reveals that the region is under the effect 
of tectonism with strike slip. According to
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the configuration of stress tensor elements 1, 2 and 3, which are obtained for the 
Bitlis Suture Zone Zone (east of 40.5oD Longitude) in the regions F1 and F3, it was 
so observed that, the region has been under the effects of different tectonisms. The 
findings, while showing that in F1 region the tectonism is a compression regime 
which has a compound with inverse faulting, in F3 region which is close to Zagros 
Suture Zone, the extension regime having normal faulting compound has been 
place by place found to be efficient. Muradiye and its surrounding area, it was 
concluded that they are under the effect of a tectonism having inverse faulting 
compound with strike slip.  

Secondly, for the purpose of obtaining information about the displacement rates of 
the deformations in the region, the moment tensor analysis is carried out for the 
earthquakes that have occurred in the region. The movements representing the 
tectonic structure of overall region and sites and the share of such movements 
distributed in the stress tensor areas are tried to express proportionally. In 
consideration of the moment tensor analyses which is implemented according to the 
moment magnitudes, since deformation of some regions are depended on major 
earthquakes, a weighting is applied. Thus it was intended obtaining information with 
reference to effecting the solution by the minor earthquakes, maintaining its effect 
under the major earthquakes and other information about the characteristics of the 
region. According to the moment tensor analysis that is achieved for overall region, 
if the deformation amount would have been given proportionally, 90% of the north-
south direction compressing movement is deviated in the direction of east-west, 
while 10% is met by crust thickening. In the Bitlis Suture Zone (east of 40.5oD 
Longitude) different impacts of tectonism are discovered such as; compression and 
extension regime. Except for F3 region of Bitlis Suture Zone, other regions are 
under the effect of compression regime. However, the deformation rates are varied 
according to the regions. The 1939 Erzincan earthquake will be included, while the 
biggest deformation has been taking place along with North Anatolia Fault, the 
biggest thickening seismic crustal zone has been taking place along with the F1 
region of Bitlis Suture Zone. In the F3 region of the Bitlis Zuture Zone the deviation 
regime in the direction of north-south and east-west caused thinning seismic crustal 
zone and normal faulting. 

This study, has revealed that the results obtained after having concluded the 
analysis for stress tensor and moment tensor of the Eastern Anatolia earthquakes 
are accorded with the active tectonic structure of the region in fact, nevertheless 
some differentiation’s encountered thereon. 
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1. GĠRĠġ 

Bu tez çalıĢmasının konusu olan Doğu Anadolu Bölgesi, Kuzey Anadolu Fayı’nın 

doğu kesimi, Doğu Anadolu Fayı’nın tümünü kapsamakta olup yoğun sismik ve 

tektonik deformasyona uğrayan Kafkaslar’ın güneyinde bulunmaktadır. Afrika, Arap 

ve Avrasya Levhalarının denetiminde olan bölge jeolojik ve tektonik özellikleri 

bakımından Türkiye’nin en dinamik ve karmaĢık bölgesidir. Bu üç levhanın sınırları 

arasında kaldığından ve Anadolu Levhasının Avrasya Levhası ile Arabistan ve 

Afrika Levhalarının arasında sıkıĢmasından dolayı tarih boyunca yeryüzü 

faylanmalarına neden olmuĢ büyük depremlere maruz kalmıĢtır. 

GPS (Global Konumlama Sistemleri) ve SLR (Uydu Laser Kenar Ölçümü) 

çalıĢmaları sırasında levhaların birbirlerine göre olan hareketlerinin hızı ve 

doğrultusu Türkiye’de neden yoğun bir deprem etkinliği olduğunu açıklamaktadır 

(Reilinger ve diğ., 1997). 

Tez çalıĢmasının kapsamında daha önce yayınlamıĢ çalıĢmalardan derlenen ve 

bölge üzerinde 1939-2001 yılları arasında meydana gelmiĢ büyüklüğü 3’den fazla 

olan depremlerin dağılımları ve fay mekanizmaları incelenmiĢ, bölgeyi etkileyen 

gerilmelerin yönü, türü ve sismik kayma oranları bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Bu 

bağlamda, bölgenin aktif tektonik yapısı ile depremlerin uyumluluğunun 

yorumlanması amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi depremlerinin sismik moment ve 

gerilme tensör analizlerinin yapılmasına karar verilmiĢtir. Gerilme tensörünün 

belirlenmesi sırasında Riviera ve Cisternas (1990) algoritmasının değiĢtirilmiĢ bir 

versiyonu kullanılmıĢtır. 

Moment tensör analizi ile tüm bölge için elde edilen sonuçlara göre, kuzey – güney 

yönlü sıkıĢma miktarının % 90 kadar bölümü de doğu – batı doğrultulu kaçmaya 

harcanmaktadır. Daha önce yayınlanan jeolojik, jeofizik ve GPS çalıĢmaları bu 

kaçmanın büyük bölümünün Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerinde 

gerçekleĢtiğini ortaya koymuĢtur ( 2 cm / yıl). Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

doğu tarafında yanal kaçma ihtiyacının fazlalaĢmakta olduğunu göstermektedir.  
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Yoğun sismik ve tektonik deformasyon içinde yer alan Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

doğrultu atımlı faylanmalar çok önemli yer teĢkil etmektedir. Bölgedeki sıkıĢma ve 

geniĢleme rejimlerinin aktif fay kuĢaklarındaki hakimiyeti doğrultu atım yanısıra 

normal ve ters faylanma özelliğinde depremlerin oluĢmasına neden olmuĢtur. Bu tez 

çalıĢması, bölgenin aktif tektonik yapısı ile depremlerin uyumluluğunun 

yorumlanması, bölgede geliĢen yapısal unsurların daha iyi anlaĢılması ve 

belirlenmesi amacı ile hazırlanmıĢtır. Bu bağlamda, odak mekanizma çözümlerinden 

yararlanılarak sismik gerilme ve moment tensör analizleri yapılmıĢtır. Ayrıca elde 

edilen sonuçlar ve Bölge üzerinde daha önce yapılan GPS çalıĢmalarından 

yararlanılarak, Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki yanal kaçıĢ ihtiyacı açıklanmaya 

çalıĢılmıĢtır.      
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2. JEOLOJĠK, TEKTONĠK VE SĠSMOLOJĠK ÖZELLĠKLER 

Ülkemiz deprem etkinliği oldukça yüksek olan bir deprem kuĢağı içerisindedir. 

Doğrudan genç tektonik ile iliĢkili olan bu etkinlik, hasar yapıcı, can ve mal kaybna 

sebep olan büyük depremlerin oluĢmasına neden olmuĢtur. Özellikle jeolojik ve 

tektonik evrim süreci içerisinde geliĢen ele alınabilecek üç önemli fay kuĢağı Kuzey 

Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF) ve Bitlis Bindirme ve Kıvrımlı KuĢağı 

bu deprem etkinliğinin en belirgin olarak ortaya çıktığı kuĢaklardır. 

Yapılan çalıĢmaya temel olması açısından; 360-410K ve 370-460D enlem ve 

boylamları arası seçilmiĢ Doğu Anadolu Bölgesi’nin jeolojik yapısı ve tektoniği 

aĢağıdaki bölümde birlikte değerlendirilerek tartıĢılacaktır.  

2.1 Jeolojik ve Tektonik Yapı 

Doğu Anadolu Bölgesi jeolojik açıdan Türkiye’nin en aktif ve karmaĢık bölgelerinden 

biridir.  

AĢağıda göreceğimiz gibi orta Miyosen yaĢlı Anadolu – Arap kıtası çarpıĢması 

Türkiye’nin tektoniğindeki son tektonik devrimi temsil eder ve neotektonik devrenin 

baĢlangıcını oluĢturur (ġekil 2.1).  

 
 
 

NEOTEKTONĠK –  Neo-Tetis’in güney kolunun kısmen kapanması ile ilgili  

tektonizma  

          
   Tortonyen 

Bitlis Kenet KuĢağı boyunca Anadolu - Arap kıtası  

  Seravalyen  çarpıĢmasıdır. 

 
       

PALEOTEKTONĠK - Neo-Tetis’in kuzey kolu, Paleo-Tetis ve daha önceki  

okyanusların hayat evreleri ile ilgili tektonizma 

ġekil 2.1 Türkiye’nin tektonik tarihinin yapısal esasa göre sınıflanması (ġengör, 

1980’den yeniden düzenlenerek). 
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Burada Neotektonik (Miyosen sonrası yaĢlı tektonik) ve Paleotektoniği (Miyosen 

öncesi) ayıran olay Bitlis Kenet KuĢağı boyunca Anadolu – Arap kıtası 

çarpıĢmasıdır. 

Anadolu Levhası üzerinde görülen tektonik ve morfolojik yapıların çoğu bu tür bir 

hareket sonucu oluĢmaktadır. Günümüzde yapılmakta olan kinematik çalıĢmalar, 

Afrika Levhasının 10 mm/yıl (Oral ve diğ., 1995; Barka ve Reilinger, 1997) gibi bir 

hızla sadece kuzeye hareket ettiğini gösterirken, Arap Levhasının 25 mm/yıl (Mc 

Clusky ve diğ., 2000; Reilinger ve diğ., 1997; Oral ve diğ., 1995; DeMets ve diğ., 

1994) bir hızla K-KB doğrultusunda hareket ettiğini göstermektedir. Anadolu ve 

çevresinin levha tektoniği taslağını belirleyen levhalar ve bu levhalar arasındaki 

sınırlar ġekil 2.2’ de gösterilmiĢtir. Buna göre Arap levhası, Avrasya levhasına doğru 

kuzeye ilerlediğinden, Doğu Anadolu ve Kafkasya bölgesinde bir sıkıĢtırma ve 

Türkiye’nin batısında ise bir geniĢleme alanı oluĢturmaktadır. Arap Levhasının 

kuzeye doğru sıkıĢtırması sonucu Anadolu Levhası bu sıkıĢtırmanın etkisiyle Kuzey 

Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerindeki kayma ile batıya doğru 

hareket etmektedir. Benzer Ģekilde, Ġran levhası da Arabistan levhasının neden 

olduğu sıkıĢtırma ile kuzeydoğuya doğru yerdeğiĢtirmektedir. 

ġaroğlu ve Güner (1981) tarafından, Orta-Miyosen’de baĢladığı söylenen sıkıĢtırma 

nedeniyle, Doğu Anadolu’da D-B doğrultulu ya da güneye eğimli yüksek açılı 

bindirmeler, eksenleri D-B doğrultulu kıvrımlar, KD-GB doğrultulu sol yönlü doğrultu 

atımlı faylar, KB-GD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı faylar, K-G doğrultulu 

açılma çatlakları ve bu çatlaklardan çıkan yaygın volkanitlerin oluĢtuğu belirtilmiĢtir. 

Ayrıca, tüm neotektonik olaylar ve volkanizmanın Doğu Anadolu’nun yaklaĢık K-G 

doğrultusunda daralmasına ve kabuk kalınlaĢmasına neden olduğunu belirtmiĢlerdir. 

Buna uyumlu olarak Doğu Anadolu bir bütün olarak yükselmekte, havzalar ile sırtlar 

arasında yükselme farkından dolayı sırtlar ile havzalar arası yükselti farkı 

artmaktadır. 

Barka (1992); Pfister ve diğ., (1998), KAF ve DAF boyunca Anadolu Levhası, Arap 

ve Avrasya Levhaları arasındaki bindirme kuĢağından (Bitlis - Zagros Bindirme 

KuĢağı) uzaklaĢarak, 20 mm/yıl bir hızla batıya doğru hareket ettiği belirtmiĢlerdir. 

Türkiye’nin neotektonik yapısı, üç ana unsurun etkisi altındadır: 

1. Ege-Kıbrıs Yayı  

2. Kuzey Anadolu Fayı (KAF) 

3. Doğu Anadolu Fayı (DAF)  
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Yukarıda söz edilen bu üç ana unsurun (1, 2, 3) sonucu olarak yapısal ve 

deformasyon özelliklerine bakılarak Türkiye, Miyosen’den bu yana (12my) geliĢen 

dört farklı neotektonik bölgeye ayrılmaktadır: 

1. Doğu Anadolu SıkıĢma Bölgesi 

2. Kuzey Anadolu Bölgesi 

3. Orta Anadolu Ovalar Bölgesi 

4. Batı Anadolu Açılma Bölgesi (ġengör ve diğ., 1985) (ġekil 2.2) 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en önemli tektonik yapılarını ise, Kuzey Anadolu Fayı’nın 

doğu bölümü (KAF),  Kuzey Doğu Anadolu Fayı (KDAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF), 

Bitlis-Zagros Bindirme KuĢağı oluĢturmaktadır (ġekil 2.3).  

Ayrıca Ovacık, Kağızman, Iğdır, Erzurum, Tutak, MuĢ ve Malatya fayları da 

bölgedeki önemli tektonik yapılardır (ġekil 2.3).  

AĢağıda bu önemli tektonik yapılar hakkında daha detaylı bilgiler verilecekir. 

2.1.1 Kuzey Anadolu (KAF) ve Doğu Anadolu (DAF) Doğrultu Atımlı Fayları 

Kuzey Anadolu ile Doğu Anadolu Faylarının bölgenin tektonik sürecini ifade etmek 

açısından oluĢum ve jeolojik yapıları birlikte değerlendirilerek anlatılacaktır. 

Doğu Anadolu’nun güneyi, kıvrımlar bakımından oldukça yoğundur. Bu kıvrımların 

eksenleri genelde D-B doğrultulu olmakla birlikte, kıvrımlanmalar tamamen 

kuzeyden güneye bindiren orojenik silsilenin etkisiyle ön-ülke kayaçları üzerindeki 

kayaçların sıkıĢmasıyla meydana gelmiĢtir. Kabuğun fayla kalınlaĢması sonucu alt 

kısımda kısmi ergimeler meydana gelmiĢ ve kabukta kırılmalar oluĢmuĢtur. Bu 

olaylar sonucunda Türkiye’deki volkanik faaliyetler ve kabuk yırtılmaları (Kuzey 

Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı) meydana gelmiĢtir. Önce Kuzey Anadolu Fayı 

(KAF) daha sonra da Doğu Anadolu Fayı (DAF) oluĢmuĢtur.  

Avrasya – Arabistan levhalarının çarpıĢmasından sonra Doğu Anadolu son 10 

my’dan bu yana Kuzey – Güney yönünde ortalama % 40 – 60 oranında daralmıĢ ve 

yerkabuğu kalınlaĢmıĢ ve yükselmiĢtir (ġengör, 1980). 

Jackson ve McKenzie (1988), bu bölgedeki ve kuzeydeki Kafkaslar’da Kuzey – 

Güney yönlü sıkıĢma hızını 30 mm/yıl olarak bulmuĢlar ve buradaki deformasyonun 

% 10 – 40’ nın (3 mm/yıl – 12 mm/yıl) depremlerle iliĢkili olduğunu belirtmiĢlerdir. 

SıkıĢma, bölgede dağlar arası çöküntü havzalarını, yanal atımlı fayları, açılma 
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çatlaklarını, kıvrımlı – bindirmeli alanlarını ve Plio-kuvaterner (2 my) yaĢlı volkan 

püskürmelerini oluĢturmuĢtur. 

Gerek jeolojik gerekse morfolojik veriler KAF’nın Burdigalyen’le Pliyosen arasında 

harekete geçmiĢ olduğuna iĢaret etmektedir (ġengör, 1979b). Aynı Ģekilde DAF’da 

erken Miyosen’le Pliyosen arasında oluĢmuĢtur (ġengör, 1980).  Bu durumda 

fayların Doğu Anadolu SıkıĢma rejimiyle aynı yaĢta veya daha genç olabilecekleri, 

fakat daha yaĢlı olamayacakları belirtilmiĢtir (ġengör, 1980).  

ġekil 2.3 Doğu Anadolu Bölgesi’nin önemli tektonik yapıları (ġaroğlu ve diğ., 1992). 

Sağ yanal hareketin baskın olduğu ortalama 1500 km uzunlukta olan, Karlıova’dan 

baĢlayıp ve Kuzey Ege denizine kadar devam eden KAF’ı üzerinde Miyosen ya da 

Pliyosen (13–14 my)’den bu yana 25 ile 120 km’ye kadar değiĢen yerdeğiĢtirmeler 

gözlenmiĢtir (Ketin, 1969; Bergougnan, 1976; Seymen, 1975; ġengör, 1979b; Barka, 

1981; Barka ve Hancock, 1984; ġengör ve diğ., 1985). Barka ve Gülen (1987), KAF 

üzerinde bu düzeyde gözlenen yerdeğiĢtirmenin doğudan batıya doğru gittikçe 

azaldığını vurgulamıĢtır. GeniĢliği yer yer birkaç metreden 40 km’ye kadar değiĢen 

ve parçalı bir çok kırıktan oluĢan bir kuĢaktır. Tarih boyunca bir çok yıkıcı depreme 

neden olduğu için Türkiye’nin en aktif ve en önemli fay kuĢağıdır. 

Barka ve Gülen (1989) sözü edilen KAF’ı üzerinde jeolojik kayma hızını yaklaĢık 1 

cm / yıl olarak tahmin etmiĢlerdir. 
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Ortalama 400 km uzunlukta olan DAF ise, Karlıova’dan baĢlayıp KahramanmaraĢ 

üzerinden Akdeniz’e uzanmakta ve sol yanal hareket göstermektedir. Arap Levhası 

ile Anadolu Levhası arasındaki hareketin bir bölümü bu fay üzerinde oluĢmaktadır 

(Taymaz ve diğ., 1991). DAF’nın Ölü Deniz Fayı ve Kıbrıs Yayı’nın doğudaki 

uzantısı olması, DAF’nin kinematik özelliklerinin, bu tektonik kuĢaklar üzerindeki 

hareketlerle iliĢkili olduğunu göstermektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Arabistan ve Avrasya levhalarının çarpıĢmasının sebep 

olduğu bu sıkıĢmadan dolayı, bölgede üç ayrı kıtasal blok, Anadolu blokları (A1 ve 

A2) ve Kuzey Doğu Anadolu bloğu, batı ve doğuya kaçmaktadır (ġekil 2.4). Bu 

blokların orta sınırını sağ-yanal KAF oluĢturur (Barka ve diğ., 1988; Barka ve Gülen, 

1989). Diğer önemli iki sınır fayı ise OF ve KDAF’ı oluĢturmaktadır (Arpat ve 

ġaroğlu, 1975; Tatar, 1978).  

ġekil 2.4 Doğu Anadolu Bölgesi’nin aktif fay ve “V” Ģeklindeki kıtasal blokları (A1, A2 

ve Kuzey Doğu Anadolu) gösteren harita (Barka ve Eyidoğan, 1993’den yeniden 

düzenlenerek). 
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2.1.2 Kuzey Doğu Anadolu (KDAF)  ve Ovacık (OF) Doğrultu Atımlı Fayları  

Bölgede etkin diğer bir fay ise KD-GB doğrultulu (Tatar, 1978) KDAF’dır. Bu fay ve 

sol yanal artı bindirme karakterinde olup, kuzeybatıya doğru geniĢ bir zon olarak 

uzanmaktadır. Bu fay üzerindeki son büyük depremin 1254 yılında meydana geldiği 

ve fayın Erzincan kuzeyindeki 50 km.lik kısmının kırıldığı belirtilmiĢtir (Ambraseys, 

1975).  

OF ve KDAF için jeolojik kayma hızının 0.15-0.2 cm/yıl olduğu tahmin edilmiĢtir 

(Barka ve Gülen, 1989).   

KD-GB uzanımlı sol-yanal OF, Erzincan havzasının güneydoğusunda KAF ile 

kesiĢmektedir (ġekil 2.4). Erzincan havzası günümüzde OF’nin hareketi ile 

açılmaktadır (Barka ve Gülen, 1989). OF, batıya kaçan Anadolu bloğunu da iki 

parçaya bölmektedir. OF üzerinde özellikle Ovacık havzasında Holosen yaĢlı fayları 

kesen genç fay yüzeylerine rastlanmaktadır (Arpat ve ġaroğlu, 1975). Öte yandan 

OF üzerinde birikim nedeniyle bir sismik boĢluğun varlığı söz konusu olduğu 

belirtilmiĢtir (Barka, 1993). 

KAF ile DAF’ın kesiĢtiği nokta, bir birleĢme noktasını temsil etmektedir. Fayların 

birbirlerine kavuĢmasıyla yeni bir tektonik rejim oluĢmuĢtur. Kuzey – Güney 

yakınlaĢması, Anadolu Levhasının batıya hareketi KAF ile DAF’nın birleĢme 

noktasında Karlıova havzasının açılmasına yol açmıĢtır.  

Karlıova ekleminin  doğusunda (ġekil 2.4) gerek Üst Miyosen gerekse Pliyosen 

genel olarak doğu-batı uzanan eksenler etrafında kıvrılmıĢtır. AraĢtırmacıların 

yaptıkları çalıĢmalara göre; bu bölgedeki orta Miyosen sonrası yapıların Ģu 

özelliklerde olduğu görülmüĢtür: 

1. KB-GD, KKB-GGD, BKB-DGD doğrultulu sağ yanal atımlı faylar: Örnek, Tutak 

Fayı (ġaroğlu ve Güner, 1979) 

2. KD-GB, KKD-GGB, DKD-BGB doğrultulu sol yanal atımlı faylar: Örnek, Malazgirt 

Fayı (ġengör, 1980) 

3. K-G, KKD-GGB, KKB-GGD doğrultulu açılma çatlakları : Örnek, Nemrut Volkanı 

(ġengör, 1980) 

4. Genellikle D-B doğrultulu, yüksek açılı bindirmeler: Örnek, MuĢ Havzası kuzeyi 

kenar fayları (ġengör, 1980) ve kıvrımlar (Örnek, Ahlat civarındaki Neojen: 

ġengör, 1980) 

Bu yapı gruplarının tümünün bölgedeki yamulmanın kısmen Kuzey-Güney yönünde 

sıkıĢma ve Doğu-Batı yönünde geniĢleme (yanal atımlı faylar ve açılma çatlakları), 
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kısmen de Kuzey-Güney sıkıĢma ve kabuk kalınlaĢması (kıvrımlar ve bindirmeler) 

Ģeklinde geliĢtiği öne sürülmüĢtür. 

Topoğrafyadaki belirtisi bu iki fayla sınırlanmıĢ bir çöküntü olan Karlıova havzası 

Pliyosen’de iki transform fayının birleĢmesiyle birlikte oluĢmaya baĢlamıĢtır. 

BirleĢme noktasının doğusunda, deformasyon geniĢ bir kesime dağılmıĢ haldedir.  

2.1.3 Erzurum (EF) ve Tutak (TF) Doğrultu Atımlı Fayları  

Sol yönlü doğrultu atımlı ve yer yer ters faylanma belirtileri gösteren Erzurum 

Fayı’nın etkin olduğu belirtilmiĢtir (Barka ve Kadinsky-Cade, 1989; Eyidoğan ve diğ., 

1999). KuĢak boyunca kesme çatlaklarının kapladığı alanın geniĢliği 10 km’ye 

varmaktadır. 

Tutak fayı ise sağ yönlü ve doğrultu atım özelliğindedir. ġaroğlu ve Güner (1981), 

Tutak Fayı’nın 90 km uzunluğunda ve etkin olduğunu belirtmiĢlerdir.  

2.1.4 Bitlis – Zagros Bindirme ve Kıvrımlı KuĢağı (BZF)  

Doğu Anadolu bölgesinin diğer önemli tektonik yapısını Bitlis - Zagros Bindirme ve 

Kıvrımlı KuĢağı oluĢturmaktadır. Arabistan’ın Avrasya ile çarpıĢması, Tetis’in 

kapanması ile baĢlayan yeni tektonik dönemde Hakkari’den KahramanmaraĢ 

civarına kadar devam eden ve orada Doğu Anadolu Fayı ile kesilen bir bindirme fayı 

oluĢmuĢtur (Güneydoğu Anadolu Bindirme KuĢağı - Bitlis Bindirme KuĢağı).  

Güney Anadolu bölgesinde bindirme hareketleri kuzeyden güneye doğru olmuĢ, eski 

kütleler, yeniler (Oligosen – Üst Eosen) üzerinde 15–20 km kaymıĢlar ve 

sürüklenmiĢlerdir. Jeolojik bulgulara göre (Ketin, 1966), Bitlis Bindirme KuĢağı Doğu 

Anadolu Jeolojisi ile Kenar Kıvrımları jeolojisini ayıran bir çizgidir. 

Bitlis – Zagros Bindirme ve Kıvrımlı KuĢağı’nın Türkiye sınırları içinde kalan bölümü 

Bitlis Bindirme KuĢağı, Ġran sınırları içerisinde ise Zagros Bindirme KuĢağı adını alır. 

Türk ve Ġran platosunun güneyinde yer alan bu kuĢak güneydoğu Toros’ların ve 

Zagros dağlarının doğrultusuna ve sürekliliğine uygun olarak konumlanmıĢtır.  

Bitlis Bindirme KuĢağı Türkiye’de KahramanmaraĢ ve Adıyaman çevresinden 

baĢlayan Bitlis Bindirme KuĢağı ÇüngüĢ – Ergani – Lice – Kulp – Sason - Kozluk ve 

Pervari’den geçerek Ġran’da Zagros Bindirme KuĢağına birleĢir. Bu kuĢak ortalama 

2000 km. lik bir uzanım göstermektedir. Bitlis Bindirme KuĢağı “Anadolu 

jeosenklinali” ile Arap platformu arasında yerleĢen önemli nitelik ve büyüklükte bir 

tektonik sınır niteliğindedir (Ketin, 1966; Ketin, 1968).  



 11 

Bitlis Bindirme KuĢağının güneyindeki Kenar Kıvrımları bölgesi, Infra-Kambriyen’den 

Üst Paleosen’e kadar süren bütün jeolojik zamanlar boyunca sürekli bir birikim 

havzası olarak geliĢmiĢtir (Ketin, 1966). En güçlü ve en etkin kıvrımlanmalar ve 

bindirmeler Miyosen’de olmuĢtur (Ketin, 1966). 

Türkiye’deki Bitlis Bindirme-Kıvrımlı KuĢağı’nın bittiği yerde Zagros Bindirme-

Kıvrımlı KuĢağı baĢlar. Zagros Bindirme-Kıvrımlı KuĢağı, ortalama 1300 km 

uzunlukta olup, Güneydoğu Anadolu Torosları’ndan Oman körfezine kadar uzanır 

(ġengör ve Kidd, 1979; Falcon, 1969; Stocklin, 1968; Stocklin, 1974; Wells, 1969; 

Hynes ve McQuillan, 1974; Berberian, 1976).  

Bitlis - Zagros bindirmesi boyunca son çarpıĢma Orta-Miyosen’de olmuĢtur (ġengör 

ve Kidd, 1979; ġengör ve Yılmaz, 1981; Seymen, 1975; Dewey ve diğ., 1973; 

ġengör, 1979a; ġengör, 1980; ġengör ve diğ., 1979). 

Bitlis - Zagros KuĢağı boyunca bu kıtasal çarpıĢma bölgede yeni bir tektonik 

geliĢimin ve evrimin baĢlangıcını oluĢturmaktadır (ġengör, 1980). AraĢtırmacılar, 

çarpıĢma sonrasında Avrasya-Arabistan levhalarının bu kuĢak boyunca 

yakınsamalarını sürdürdüklerini belirtmiĢlerdir. Zagros’taki Arap kıta sahanlığı 

dizilerinin Pliyosen’den bu yana oluĢturduğu kıvrımlanmalar ve bindirmeler (Ricou, 

1977), Güneydoğu Türkiye’deki Kenar Kıvrımları (Ketin, 1966), çok sayıda ters 

faylanma çözümleri (Eyidoğan, 1983), Doğu Anadolu’daki karmaĢık faylanmalar 

(ġaroğlu ve Güner, 1981) ve Türk-Ġran platosunda yer alan çok dağınık depremsellik 

(Berberian, 1976; Canıtez ve Üçer, 1967; McKenzie, 1972; Nowroozi, 1972; 

Eyidoğan, 1983) bu görüĢü destekleyen bulgulardır.  

Bitlis-Zagros Bindirme ve Kıvrımlı KuĢağının kuzeyinde, özellikle Anadolu tarafında 

deformasyon geniĢ alanlara yayılmıĢ karmaĢık bir nitelik kazanmıĢtır. Doğu 

Anadolu’da Anadolu Levhasının batıya kayması nedeniyle yanal hareketlerin 

görüldüğü fakat Ġran tarafından kıvrımlanma ve bindirmelerin daha yoğun olduğu 

belirtilmiĢtir. 

2.2 Doğu Anadolu’nun Depremselliği 

Türkiye depremleri haritası incelendiğinde, deprem episantrlarının etkin neotektonik 

bölgelerle ve kırık kuĢakları ile iliĢkili oldukları görülmektedir. Doğu Anadolu bölgesi 

de, jeolojik ve tektonik etkinliğe bağlı olarak sık sık büyük depremlerin etkisinde 

kalmıĢtır. Bu bölümde Doğu Anadolu’nun depremselliği tarihsel ve aletsel dönem 

olmak üzere iki dönemde incelenecektir. 
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2.2.1 Tarihsel dönem (1900 yılı öncesi)  

Tarihsel kayıtlara bakıldığı zaman, Doğu Anadolu bölgesinde birçok yıkıcı deprem 

olduğu anlaĢılmaktadır.. Bu depremlerin yerleri ve büyüklükleri sayısal veriler 

olmadığından çok güvenilir olmasa da bölgenin geçmiĢteki depremselliği 

bakımından fikir vermektedir.  

ġekil 2.5’ta tarihsel dönemde bu bölgede meydana gelmiĢ depremlerin dağılımları 

gösterilmektedir.  Buna göre, depremlerin tektonik olarak aktif fay bölgelerinde 

yoğunlaĢtıkları gözlenmektedir. 

 

ġekil 2.5 Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarihsel dönemde meydana gelmiĢ çeĢitli 

büyüklükteki depremleri gösteren sismik etkinlik haritası. Veriler USGS (United 

States Geological Survey) ve B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma 

Enstitüsü (KOERI)’nin veri bankalarından elde edilmiĢtir. YeĢil içi dolu daireler 

USGS, kırmızı içi dolu daireler ise KOERI, mavi içi dolu daireler ise Ambraseys, 

N.N. ve Jackson, J.A., (1998), Ambraseys, N.N. (1989) ve Ambraseys, N.N., (1997) 

verilerini göstermektedir. 
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Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkileyen önemli tarihsel büyük depremler, oluĢ sırasına 

göre Tablo 2.1’de verilmektedir.  

Tablo 2.1 Doğu Anadolu Bölgesinde tarihsel dönem boyunca oluĢmuĢ depremlerin 

dökümü (A- Ambraseys, N.N. ve Jackson, J.A., (1998), B- Ambraseys, N.N. (1989), 

C- Ambraseys, N.N., (1997))    

Deprem No Tarih Enlem Boylam Bölge Kaynak 

1 127 40.60 37.00 Niksar, Ladik, SuĢehri KOERI 

2 499 40.50 37.00 Niksar A 

3 601 37.00 36.50 Doğu Anadolu A 

4 735 39.70 45.50  USGS 

5 750 37.00 38.00  A 

6 851 40.00 44.60  USGS 

7 856 40.00 44.60  USGS 

8 858 40.00 44.60  USGS 

9 863 40.00 44.60  USGS 

10 869 40.00 44.00 Tavin, Erivan KOERI 

11 963 36.50 37.00  USGS 

12 995 38.70 40.00 Palu A 

13 1003 40.50 43.30  USGS 

14 1045 40.00 38.00 Erzincan A 

15 1046 40.50 43.50  USGS 

16 1058 36.20 43.10  USGS 

17 1111 38.50 43.40  USGS 

18 1114 37.50 37.50 MaraĢ A 

19 1130 36.20 43.10  USGS 

20 1139 36.10 37.20  USGS 

21 1156 38.40 38.30  USGS 

22 1254 40.00 39.00 SuĢehri A 

23 1268 39.75 40.40 Erzincan, Erzurum KOERI 

24 1319 39.80 44.20  USGS 

25 1404 36.10 37.10  USGS 

26 1456 39.80 39.50  USGS 

27 1458 39.75 40.40 Erzincan, Erzurum KOERI 

28 1482 39.75 39.50 Erzincan, Erzurum KOERI 

29 1503 37.40 43.80 Hakkari B 

30 1544 38.00 37.00 Zitun-Malatya B 

31 1550 38.00 46.00  USGS 

32 1584 39.75 39.50 Erzincan, Erzurum KOERI 

33 1616 36.10 37.10  USGS 

34 1646 38.30 43.70 Van A 

35 1647 39.15 44.00 Van, MuĢ, Bitlis KOERI 

36 1648 38.30 43.50 Van B 

37 1666 37.00 43.00  B 

38 1670 38.00 42.00  B 

39 1679 40.10 44.70  USGS 

40 1683 40.10 44.30  USGS 
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Tablo 2.1 devam ediyor. 

41 1685 39.00 41.00 Gönek B 

42 1692 40.10 44.30  USGS 

43 1705 38.70 41.70 Bitlis B 

44 1707 40.40 43.00  USGS 

45 1715 38.40 43.90 Van B 

46 1780 38.20 46.00 Tabriz A 

47 1781 36.20 46.00  USGS 

48 1784 39.50 40.20 Elmalı C 

49 1789 38.80 39.50 Elazığ A 

50 1840 39.50 43.80 Kazlıgöl A 

51 1840 39.70 44.40  USGS 

52 1843 38.30 44.60  USGS 

53 1843 38.60 44.90  USGS 

54 1852 39.80 41.30 Erzurum C 

55 1857 38.40 42.10  USGS 

56 1857 38.30 45.40  USGS 

57 1859 39.90 41.20 Erzurum C 

58 1861 39.80 41.10 Erzurum C 

59 1866 39.20 41.00 Gönek C 

60 1868 40.00 41.70 Erzurum, Kars KOERI 

61 1871 38.00 43.00 Hakkari B 

62 1874 38.50 39.50 Gölcük Gölü 1 B 

63 1875 39.90 41.30 Erzurum KOERI 

64 1875 38.50 39.50 Gölcük Gölü 2 B 

65 1881 38.70 42.40  USGS 

66 1881 38.30 44.60  USGS 

67 1881 38.50 43.30 Van, MuĢ, Bitlis KOERI 

68 1883 38.30 44.60  USGS 

69 1884 37.50 42.50 Siirt B 

70 1890 39.90 38.80 Refahiye, Erzincan KOERI 

71 1891 38.30 43.20  USGS 

72 1893 38.00 38.30 Malatya A 

73 1896 38.50 45.00  USGS 
 

 

     

 

2.2.2 Aletsel dönem (1900 yılı sonrası)  

Sismolojide aletsel dönem 1900 yıllarından sonra baĢlamıĢtır. Birkaç deprem 

istasyonu ile depremselliğin belirlendiği 1900-1970 yılları arası aletsel dönemin ilk 

yarısını, 1970’li yıllardan sonra deprem istasyon sayısının artması sonucu 

depremlerin kaydedilmesi ikinci yarısını oluĢturmaktadır.  

1900 sonrası aletsel dönem içerisinde, 2002 yılına kadar Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

meydana gelmiĢ ve hasara yol açmıĢ depremler ġekil 2.6’de verilmiĢtir. Depremlerin 

çoğunun ana fay sistemleri üzerinde yer aldığı, gerek tarihsel gerekse aletsel 

dönemde bu bölgelerin aktivitesinin hala devam etmekte olduğunu göstermektedir.  
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ġekil 2.6 Aletsel dönem içerisinde (1900-2002) meydana gelmiĢ büyüklüğü 2.5’dan 

büyük olan çeĢitli büyüklükteki depremleri gösteren sismik etkinlik haritası. Tüm 

deprem kayıtları USGS (United States Geological Survey), CNSS (Council of the 

National SeismicSystem), NGDC (National Geophysical Data Center) ve B.Ü. 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü (KOERI) veri bankalarından 

elde edilmiĢtir 

Bu depremlerden en önemlisi 26 Aralık 1939 yılında, Mb=8.1 olan Erzincan 

depremidir. Bu deprem ile, Erzincan’dan baĢlayan ve Erbaa’ya kadar uzanan büyük 

bir kırık meydana gelmiĢtir. Bu depremden sonra Kuzey Anadolu Fayındaki sismik 

etkinlik fayın batı bölümüne doğru kayma eğilimi göstermiĢtir. Günümüzde KAF’nın 

orta ve doğu bölümü sakin bir dönemdedir.    

Aletsel dönem içerisinde DAF boyunca M>6.0 büyüklüğünde ancak birkaç deprem 

olmuĢtur. Ambraseys (1971)’e göre DAF ve KAF’nın her ikisi de MS.100-1700 yılları 

arasında etkin olmuĢlardır. MS. 0-500 yılları arasında ise KAF’ı etkinden, DAF’ı 

sakin görülmektedir. MS. 500-1100 yılları arasında etkinlik tam tersine olmuĢtur. 

Aletsel dönem içerisinde KAF’ı ve DAF’ına kıyasla daha etkin gözükmektedir. 

1900-1995 yılları arasında Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki tektonik bölgelerdeki Ms>5.5 

depremlerin toplam oluĢ sayılarına göre; Kuzey Anadolu Fayı’nda (34 adet), Doğu 

Anadolu Fayı’nda (10 adet), Doğu Anadolu SıkıĢma Bölgesi’nde (22 adet) deprem 
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meydana gelmiĢtir. Doğu Anadolu Fayı’nda sadece 10 depremin meydana gelmesi, 

bu fayın ilerisi için oldukça yüksek deprem potansiyeli taĢıdığını düĢündürmektedir.  

Barka ve Kadinsky-Cade (1988) göre, Genç-Hazar Gölü arası ve Çelikhan’ın 

doğusunun gelecekte deprem oluĢturma potansiyellerinin yüksek olduğu 

vurgulanmıĢtır. 

DAF’ın GölbaĢı-Türkoğlu arasındaki bölümünün aletsel dönemde orta ve büyük 

depremler açısından çok sakin olması, bu bölgenin de deprem riski taĢıdığını 

düĢündürmektedir. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nin en güneyinde yer alan Bitlis Bindirme KuĢağı üzerinde 

aletsel dönemde oluĢmuĢ tek deprem 6 Eylül 1975 tarihinde Mb=6.0 olan Lice 

depremidir. Eyidoğan (1980, 1983a,b) tarafından incelenen Lice Depremi ve bazı 

saha gözlemleri (Arpat, 1975), bindirmenin tarihsel ve aletsel dönemde yer yer etkin 

olduğunu göstermiĢtir. Lice depremi ile, Bitlis Bindirme KuĢağı üzerinde günümüzde 

ters faylanma mekanizmasının kısmen etkin olduğunu anlamaktayız.  

Bitlis Bindime KuĢağının güneyini oluĢturan kıvrımlı kuĢak depremsellik açısından 

son 80 yıllık dönem içerisinde sakin görülmektedir. Depremler daha çok bindirme 

çizgisine çok yakın yerlerde ve kuzeydedir. 

Aletsel dönemde Doğu Anadolu’da meydana gelmiĢ büyük manyitütlü depremler; 

26.12.1939 Erzincan (Mb=8.1), 17.08.1949 Kiğı – Bingöl (Ms=6.9), 19.08.1966 Varto 

(Ms=6.8), 22.05.1971 Bingöl (Ms=6.8), 06.09.1975 Lice (Mb=6.0), 24.11.1976 

Çaldıran (Ms=7.3), 30.10.1983 Narman-Horasan (Erzurum) (Mb=6.0), 13.03.1992 

Erzincan (Ms=6.8), 27.01.2003 Tunceli (Ms=6.0), 01.05.2003 Bingöl (Ms=6.4) 

depremleridir. 
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3. DERLENEN ODAK MEKANĠZMASI ÇÖZÜMLERĠ  

Depremler ile tektonik olaylar arasında nasıl bir iliĢkinin varolduğunun ortaya 

çıkarılması yerbilimcilerin en önemli uğraĢları arasındadır. Deprem kaynağının 

özelliklerini araĢtırmak, deprem dalgalarının yerküresi içinde nasıl yayıldıklarını ve 

deprem dalgalarından yararlanmak suretiyle yeriçini incelemek, faylanma 

sonucunda meydana gelen depremlerin meydana geldiği bölgedeki gerilme ve 

deformasyon durumunu ortaya çıkarmak sismoloji dalının önemini ortaya 

koymaktadır.  

Yerkürenin üst kısımlarındaki levha hareketleri, yeryüzünde deformasyonların 

oluĢmasına ve gerilme birikimlerine neden olmaktadır. Biriken gerilmeler, kayaçların 

kayma direncini aĢtığı anda kırılma ya da faylanma olayı gerçekleĢmekte ve bu 

sırada birikmiĢ olan deformasyon enerjisinin büyük bir kısmı elastik dalgalar Ģeklinde 

yayılmaktadır. Bu sebeple, deprem kaynağındaki kuvvet ve faylanma geometrisini 

saptamak amacıyla çeĢitli yöntemler geliĢtirilmiĢtir. Deprem kaynağındaki 

mekanizmanın (odak mekanizması) anlaĢılması için, P, SV ve SH cisim dalgalarının 

ilk hareket yönleri, S dalgalarının polarizasyon açılarının incelenmesi, cisim ve 

yüzey dalgalarının dalga biçimlerinin modellenmesi gibi yöntemler yaygın olarak 

kullanılmaktadır. 

Odak mekanizması çözümleri birbirine dik iki düğüm düzlemi vermektedir. Bu 

düzlemlerin hangisinin gerçek faylanma ile ilgili olduğunun belirlenmesi, deprem 

sonrası saha gözlemlerine, yırtılmanın yayılma yönüne, eĢ-Ģiddet eğrilerinin elips 

görünümlerine bakılmak suretiyle sağlanabilmektedir. Ġki dik düğüm düzleminin 

kesiĢtiği eksene sıfır ekseni (B ekseni), deprem odağındaki dıĢa doğru hareketi 

belirleyen bölgedeki eksene ise çekme gerilmesi ekseni (T ekseni) denir. T ekseni, 

yeryüzünde gözlenen ilk hareketlerin sıkıĢtırma (compression) türü (kaynaktan dıĢa 

doğu) ilk hareket bölgesinde yeralır ve yeryüzündeki ilk hareketlerin gösterdiği 

çekme (dilatation) (kaynağa doğru) bölgesindeki basınç eksenine (P ekseni) dik 

durumdadır.  

Bir bölgede meydana gelen depremlerin parametrelerini ve odak mekanizmalarını 

tek tek çözümlemek suretiyle bu depremlere ait dinamik odak parametrelerini 

(büyüklük, sismik moment, sismik enerji, gerilme düĢümü vs.) bir arada ele alarak
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sistematik bir Ģekilde değerlendirilmesi, o bölgenin güncel tektoniğinin, tektonik 

gerilme özelliklerinin ve mekanizmasının aydınlatılması açısından son derece 

önemlidir. 

3.1 Veriler ve Yöntem 

Bu çalıĢmadaki temel amaç, Doğu Anadolu’da bugüne kadar bilinen ve büyüklüğü 3 

ve daha fazla olan depremlerin fay düzlemi çözümlerini kullanarak tektonik ortamda 

hakim olan gerçek gerilme dağılımının durumunu anlamak ve sismojenik 

yerkabuğundaki güncel deformasyonu belirlemektir. 

Bu çalıĢma sırasında önce Ek A’da, 1939 – 2001 yılları arasında oluĢan, Doğu 

Anadolu’da büyüklüğü 3’den büyük olan ve bugüne kadar incelenmiĢ depremlerin 

fay düzlemi çözüm parametrelerini kapsayan veri seti oluĢturulmuĢtur. Bu amaçla 

daha önceden ilgili bölgede çalıĢılmıĢ, Ek A’da da referans olarak verilmiĢ, makale, 

tez, kiĢisel çalıĢma vs. olarak belirtilen güvenilir nitelikte olduğunu beklediğimiz odak 

mekanizması çözümleri kullanılmıĢtır.  

2. eğim düzlemi bilinmeyen fay düzlemleri çözümleri için  2.düzlemin doğrultu, dalım 

ve kayma açıları bu çalıĢma sırasında yeniden hesaplanmıĢtır (Ek A). Fay düzlemi 

çözümleri ile ilgili tüm deprem parametreleri derlenmiĢ ve Excell tabanlı bir veri 

tabanı oluĢturulmuĢtur. Bu veri tabanı kullanılarak mevcut tüm fay düzlemi 

çözümleri, depremlerin çözümleri ile tektonik olayların iliĢkilerini kurabilmek 

amacıyla, bölgenin tektonik haritası üzerine GMT programı kullanılarak 

yerleĢtirilmiĢtir (ġekil 3.1). Çözümlere ait kürelerin büyüklükleri deprem  magnitüdleri 

ile orantılı olarak çizdirilmiĢtir. Çözümlerde, açık bölgeler çekme (dilatation), taralı 

bölgeler sıkıĢma türü (compression) ilk hareketleri temsil edecek biçimde alt 

yarıküre projeksiyonu kullanılmıĢtır.    

Doğu Anadolu bölgesine genel olarak bakıldığı zaman, fay çözümlerinin büyük 

çoğunluğunun doğrultu atımlı özellikte kırılmalar gösterdiği, daha çok ters olmak 

üzere, ters ve normal faylanma özelliğinde depremlerin de ortaya çıktığı 

görülmektedir.  Güneydoğu Anadolu bölgesinde Bitlis Bindirme KuĢağı üzerinde fay 

çözümleri ters ve normal fay özelliği taĢımaktadır. Bitlis Bindirme KuĢağı’nın 

Zagros’a uzandığı bölgedeki depremlerin daha çok normal fay özelliği taĢıması ilginç 

bir olgudur. 
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3.2 Bölgelere göre fay düzlemi çözümleri 

Bu çalıĢmada depremlere ait fay düzlemi çözümleri, depremlerin üstünde 

yoğunlaĢtıkları ve tektonik özellikler gözönüne alınarak fay bölgelerine göre 

gruplandırmalar yapılarak incelenmiĢtir. Bölge sınırlarının episantırların en az 

bulunduğu yerlerden geçirilmesine karar verilmiĢtir. Buna göre çalıĢma alanı,   

1. Kuzey Anadolu Fayı (A1),  

2. Doğu Anadolu Fayı (A2), 

3. Kuzey Doğu Anadolu Fayı (A3),  

4. Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) ve  

5. Muradiye ve Çevresi (A5) 

olmak üzere 5 adet alt bölgeye ayrılmıĢtır. Bölge sınırları ġekil 3.2’de gösterilmiĢtir. 

AĢağıdaki beĢ bölge içinde yer alan toplam 91 adet depremin fay düzlemi çözümleri 

incelenecektir. Tüm bölge için seçilmiĢ 94 adet depremden 3 tanesi, 06.04.1999 (Mb 

= 5.1) ve 24.07.1991 (Mb = 5.3) depremlerinin seçilen bölge sınırlarının dıĢında 

kalması, 18.11.1983 (Mb = 5.0) depreminin ise düğüm düzlemleri doğrultularının 

bölgenin fay doğrultusuna uyumluluk göstermemesi sebebiyle yukarıda belirtilen 5 

bölge içine dahil edilmemiĢtir. 

BeĢ gruba ayırdığımız fay bölgelerindeki fay düzlemi çözümlerine ait sonuçlar 

aĢağıda ayrıntılı biçimde ele alınmıĢtır. 

3.2.1. Kuzey Anadolu Fayı bölgesine ait fay düzlemi çözümleri (A1) 

Bu bölgedeki depremlerin 19 tanesinin odak mekanizma çözümleri alınarak bölgenin  

faylanma karakteristikleri incelenmiĢir. 

Tablo 3.1 KAF KuĢağı boyunca fay düzlemleri çözülmüĢ depremlerin çözüm 

parametreleri (a- depremin art sarsıntısıdır). 

 
Tarih 

 
OluĢ Zamanı 

 
h (km) 

 
M 

1.Düzlem 2.Düzlem 

     

          

26.12.1939 23:57:16.0 60 (?) 8.1b 200 61 4 108 86 29 

07.03.1966 01:16:09.7 38 (?) 5.3b 310 60 143 60 58 36 

19.08.1966 12:22:10.5 33 (?)
 

6.8s 298 65 144 45 58 30 

20.08.1966a ?                                      12 5.3b 104 86 -166 13 76 -4 

26.07.1967 18:53:01.3 33 5.6b 194 72 6 102 84 162 

10.09.1969 12:14:00.4 50 (?) 5.2b 336 22 152 92 80 70 

20.04.1990 23:30:09.5 15 5.1b 299 90 -180 29 90 0 
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Tablo 3.1 devam ediyor. 
          

13.03.1992 17:18:46.4 15 6.2b 213 85 4 123 86 175 

15.03.1992a 16:16:28.8 15 5.5b 61 70 14 326 77 159 

29.01.1995 04:16:59.2 33 (?) 4.8b 211 70 1 121 89 160 

05.12.1995 18:49:37.4 15 4.9b 136 70 160 233 71 21 

13.04.1998 15:14:34.2 15 4.8b 272 75 -175 181 85 -15 

09.11.1999 01:27:53.8 12 3.6d 200 85 0 110 90 175 

20.11.1999 21:30:09.7 10 3.3d 20 80 -10 112 80 -170 

30.11.1999 23:08:24.7 11 3.3d 45 70 70 272 28 133 

02.12.1999 05:05:48.1 13 3.0d 320 85 -150 227 60 -6 

05.12.1999 02:48:52.6 25 (?) 3.5d 125 70 150 226 62 23 

24.12.1999 23:55:09.8 11 3.8d 240 75 30 142 61 163 

01.02.2000 19:46:20.5 6 4.2d 295 77 -176 204 86 -13 

Çözümlerdeki depremlerin düğüm düzlemleri doğrultularının üzerinde bulundukları 

KAF’ı ile aynı yönde oldukları, KAF’na uyum gösterdikleri gözlenmiĢtir. Bu 

depremlerin bu faya ait oldukları kuvvetli bir ihtimaldir. KAF’ı boyunca depremler sağ 

yanal doğrultu atımlı özelliktedir.  

1939 yılından günümüze gelinceye kadar KAF’ı üzerinde meydana gelmiĢ en büyük 

depremler 26.12.1939 (Mb=8.1) Erzincan depremi, 13.03.1992 (Mb=6.2) Erzincan 

depremi ve 19.08.1966 Varto depremi (Ms=6.8)’dir. 1939 Erzincan ve  1966 Varto 

depremlerinin odak mekanizması çözümüne göre depremlerin fayları ters atım 

bileĢeni baskın olan doğrultu atımlı bir faylanma biçimindedirler.  

Gerek bölgenin tektonik yapısı gerekse jeolojisi depremlerin hasar yapıcı etkisini 

arttırmıĢtır. Erzincan havzası içerisinde görülen taneli birimler, çökelmiĢ tuz gölleri 

ve volkanikler, bölgedeki en genç kayaçlardır. Ayrıca havzanın kuzey ve güney sınır 

boyunca büyük alüvyonal yelpazeler bulunmaktadır. Varto ilçesinde bulunan 

alüvyonlar da ilçenin güneye doğru büyük bir kısmını oluĢturmaktadır. Dere ve sel 

çökellerinden oluĢmuĢ alüvyonlar, genellikle iri volkanik malzemeler içermektedir. 

Suya doygun volkanik kil bulunan bölgelerde hasar daha fazla olmuĢtur. 

3.2.2. Doğu Anadolu Fayı bölgesine ait fay düzlemi çözümleri (A2) 

DAF’ı doğrultusunda meydana gelmiĢ depremlerden toplam 17 adet depremlerin 

odak mekanizma çözümleri seçilmiĢtir. Bu depremlerin çoğu doğrultu atım faylanma 

özelliğindedirler.  

Tablo 3.2 DAF boyunca fay düzlemleri çözülmüĢ depremlerin çözüm parametreleri 

 
Tarih 

 
OluĢ Zamanı 

 
h (km) 

 
M 

1.Düzlem 2.Düzlem 

     
          

14.06.1964 12:15:31.4 11 5.5b 227 29 -28 342 77 -116 

30.10.1968 16:51:33.5 3 4.9b 254 67 40 155 68 140 
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Tablo 3.2 devam ediyor. 
          

22.05.1971 16:43:59.8 9 5.9b 231 82 3 141 87 172 

25.03.1977 02:39:58 21 (?) 5.2b 323 82 -176 232 86 -8 

05.05.1986 03:35:38.0 4 5.7b 273 49 31 161 67 134 

06.06.1986 10:39:47.0 2 5.5b 275 27 30 158 77 114 

20.05.1989 20:44:01.6 15 5.0b 305 90 180 35 90 0 

07.05.1992 19:15:06.8 15 5.0b 310 90 -180 40 90 0 

09.05.1998 15:38:08.2 15 4.9b 251 83 -7 341 83 -173 

02.08.1998 17:02 8 3.0b* 120 70 -170 27 81 -20 

04.11.1999 17:36:37.3 10 3.9d 105 70 -20 202 71 -159 

08.11.1999 20:14:14.0 12 4.3d 120 65 170 214 81 25 

08.11.1999 20:21:57.2 23 (?) 4.0d 45 75 70 280 25 142 

25.11.1999 14:09:19.2 24 (?) 3.6d 220 85 -10 311 80 -175 

28.11.1999 05:44:06.3 10 3.6d 20 89 -10 110 80 -179 

24.12.2000 11:30:47.5 6 4.8d 145 51 101 308 40 77 

12.01.2000 02:47:51.7 12 4.5d 324 79 164 57 74 11 

Ancak 24.12.2000 tarihindeki (Md=4.8) depremin Bitlis Bindirme KuĢağı’na yakın 

ters faylanma özelliği taĢımakta olduğu görülmektedir. Bu depremin bölgedeki 

sıkıĢtırma rejiminin etkisinde kaldığı söylenebilir. Bu depremin odak mekanizma 

çözümüne bakıldığında depremin düğüm düzlemleri doğrultularının DAF’ının 

doğrultusuna uyum göstermediği gözlenmiĢtir. DAF’ı ile iliĢkilendirmenin yanıltıcı 

olabileceği düĢüncesiyle bu deprem moment tensör analizi yapılırken A2 bölgesine 

dahil edilmemiĢtir.  

Odak mekanizma çözümleri seçilmiĢ depremlerden bugüne kadar en büyük olanları 

14.06.1964 Malatya depremi (Mb=5.5), 22.05.1971 Bingöl depremi (Mb=5.9), 

05.05.1986 DoğanĢehir depremi (Mb=5.7), 06.06.1986 Malatya depremi (Mb=5.5)dir. 

Depremlerin odak mekanizması çözümüne göre depremlerin fayları küçük doğrultu 

atım bileĢeni olan eğim atımlı faylanma biçimindedirler. 14.06.1964 depreminin odak 

mekanizması çözümüne göre faylanma, doğrultu atımlı, düĢük açılı normal faylanma 

biçimindedir. Malatya Depremi’nin meydana geldiği yerin Antakya MaraĢ Üçlü 

Eklemine ve Antakya-MaraĢ grabeninin üzerinde yeralan normal faylanmalar 

kuĢağına yakın olması nedeniyle bir etkilenme olabileceği öne sürülebilir. 

22.05.1971 Bingöl depremi DAF’ının kuzey parçasında meydana gelmiĢtir ve fay 

devamında KAF’ı ile birleĢmektedir. 05.05.1986 DoğanĢehir ve 06.06.1986 Malatya 

depremleri bir ay arayla farklı yerlerde meydana gelmiĢlerdir. Her iki deprem küçük 

doğrultu atım bileĢenli eğim atımlı faylanma özelliğindedir. 

3.2.3. Kuzey Doğu Anadolu Fayı bölgesine ait fay düzlemi çözümleri (A3) 

KDAF’ı boyunca meydana gelmiĢ 33 adet depremin odak mekanizma çözümleri 

kullanılmıĢtır. 
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Tablo 3.3 KDAF boyunca fay düzlemleri çözülmüĢ depremlerin çözüm parametreleri 

 
Tarih 

 
OluĢ zamanı 

 
H (km) 

 
M 

1.Düzlem 2.Düzlem 

     
          

30.10.1983 04:12:28.1 9 6.0b 215 64 7 122 84 154 

30.10.1983  6 5.1s 240 87 349 331 79 3 

18.09.1984  9 5.5s 204 81 11 112 79 171 

18.10.1984  10 5.2s 261 58 54 135 47 133 

07.11.1985 08:26:18.2 10 5.1b 233 58 22 131 72 146 

16.12.1990 15:45:35.0 18 5.3b 239 81 -1 329 89 -171 

03.06.1991 10:22:43.8 15 5.0b 294 90 -180 24 90 0 

23.11.1999 06:27:37.6 14 4.1d 249 46 82 80 45 98 

03.12.1999 17:06:49.4 6 5.1d 307 80 -159 213 69 -11 

03.12.1999 20:06:51.7 4 4.9d 130 78 154 226 65 13 

03.12.1999 18:32:21.9 10 4.2d 75 45 -90 255 45 -90 

03.12.1999 19:27:37.7 6 4.0d 315 70 -180 225 90 -20 

03.12.1999 20:06:51.7 4 4.9d 30 85 10 299 80 175 

03.12.1999 20:31:16.8 10 4.3d 120 80 160 214 70 11 

03.12.1999 20:40:03.3 16 4.1d 305 80 180 35 90 10 

03.12.1999 20:44:49.6 10 4.0d 20 89 20 290 70 179 

03.12.1999 21:12:03.6 10 3.7d 320 65 -160 221 72 -26 

03.12.1999 21:33:06.5 16 4.2d 65 80 80 290 14 134 

04.12.1999 00:20:03.7 4 4.5d 329 81 -137 231 48 -12 

04.12.1999 00:09:31.9 13 4.2d 300 80 180 30 90 10 

04.12.1999 19:16:43.1 17 3.6d 325 55 160 67 74 37 

04.12.1999 20:43:30.1 21 (?) 3.8d 140 85 -170 49 80 -5 

04.12.1999 21:19:46.1 17 3.7d 325 85 -170 234 80 -32 

05.12.1999 22:14:33.7 10 4.7d 134 75 162 229 73 16 

05.12.1999 01:27:23.3 18 3.6d 300 89 180 30 90 1 

05.12.1999 04:41:28.4 10 4.0d 45 70 20 308 71 159 

06.12.1999 21:11:24.7 6 4.1d 130 70 160 227 71 21 

07.12.1999 13:09:08.4 8 4.5d 118 79 161 212 71 12 

09.12.1999 18:09:52.4 10 3.6d 40 89 20 310 70 179 

10.12.1999 02:10:02.9 10 3.8d 325 75 -160 230 71 -16 

10.12.1999 23:06:21.9 9 3.3d 305 80 180 35 90 10 

21.12.1999 00:12:22.2 4 4.6d 152 83 178 242 88 7 

10.07.2001 21:42:10.60 29 (?) 5.4w 295 72 -173 202 83 -18 

Bu bölge içinde mekanizma çözümlerinin incelenmesi için seçilmiĢ depremlerin 

enlem ve boylamlarının birbirlerine çok yakın olması ve harita üzerinde karıĢıklığa 

sebep olmaması için siyah çizgilerle belirlenmiĢ küçük kareli alan ayrı bir sayfada 

gösterilmiĢtir (ġekil 3.3). Kare içindeki alanda toplam 26 adet deprem incelenmiĢtir. 

Bu depremlerin genel görüntüsü KDAF’ı doğrultusuna uyumlu görünmektedir. Genel 

olarak hepsi doğrultu atımlı faylanma özelliği taĢımaktadır. Yalnızca, 03.12.1999 

(Md=4.2) büyüklüğündeki deprem normal faylanma biçimindedir. Bu sonuç, bölgenin 

tektonik yapısı ile ilgili olduğunu, depremin meydana geldiği yerde birden fazla fayın 

bulunması ve fayların kesiĢmesi sonucu farklı bir özellik gösterebileceğini 

düĢündürmektedir. Küçük alan içindeki depremlerden en büyük olanları 30.10.1983 

Narman-Horasan (Erzurum) (Mb=6.0, Ms=6.8 ) ve 30.10.1983 (Ms=5.1) 

depremleridir. Ġkinci deprem birincinin artçı depremidir. Küçük alanın dıĢında kalan 

bölge içindeki faylanmalar da doğrultu atım özelliğindedirler ve KDAF’ına uyumluluk 
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göstermektedirler. 23.11.1999 (Md=4.1) büyüklüğündeki deprem ters faylanma 

özelliği göstermiĢtir. Depremin Doğu Anadolu SıkıĢma bölgesine yakın olması ve 

buradaki tektonik harekeliliğinin etkisi altında  ters faylanma özelliği taĢıdığı ihtimali 

olabilir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 3.3 KDAF üzerinde seçilmiĢ küçük alan depremleri odak mekanizması 

çözümleri 

3.2.4. Bitlis Bindirme KuĢağı bölgesine ait fay düzlemi çözümleri (A4) 

Tablo 3.4 BBK boyunca fay düzlemleri çözülmüĢ depremlerin çözüm parametreleri 

 
Tarih 

 
OluĢ Zamanı 

 
h (km) 

 
M 

1.Düzlem 2.Düzlem 

     
          

27.04.1966 19:48:52.4 40 (?) 5.0b 292 74 -156 195 67 -17 

06.09.1975 09:20:12.0 5 6.0b 270 50 50 143 54 128 

25.06.1988 16:15:41.6 15 5.3b 106 57 144 218 60 39 

31.10.1999 16:21:51.8 15 4.0d 110 85 160 202 70 5 

06.11.1999 05:43:01.5 10 3.0d 135 50 -60 273 48 -121 

07.11.1999 07:25:46.4 23 3.3d 30 55 30 282 66 141 

18.12.1999 00:00:38.3 21 4.4d 55 65 -20 154 72 -154 

18.12.1999 00:17:59.3 26 3.7d 155 55 -150 47 66 -39 

19.12.1999 00:17:30.5 23 3.9d 35 65 -40 145 54 -148 
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Tablo 3.4 devam ediyor. 
          

19.12.1999 10:08:23.2 24 3.6d 140 85 -170 49 80 -5 

26.02.2000 00:43:44.2 8 3.8d 331 57 -85 142 33 -98 

26.02.2000 08:18:40.7 4 5.0d 318 58 -118 183 42 -53 

26.02.2000 10:41:37.9 6 4.2d 307 55 -119 171 44 -55 

07.12.1999 22:06:55.6 96 (?) 4.4d 105 60 60 334 41 131 

23.07.1981 00:05:30.2 15 5.6b 170 28 -73 331 64 -99 

25.10.1970 11:22:18.2 19 5.5b 308 48 280 108 43 258 

Bitlis Bindirme KuĢağı boyunca meydana gelmiĢ  16 adet depremin mekanizma 

çözümleri incelendiğinde doğrultu atım bileĢenli ters ve özellikle kuĢağın doğusunda 

normal faylanmalar bir arada bulunmaktadır. Bitlis Bindirme KuĢağı üzerinde seçilen 

bölgenin batı kesimi için bu kuĢak boyunca sıkıĢma rejiminin sürmekte olduğunu ve 

06.09.1975  Lice (Mb=6.0) depreminin Arap Levhası’nın yakınlaĢma gösterdiğini 

belirten örneklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Bu deprem 1900 yılından sonra 

bölgede meydana gelmiĢ en büyük depremdir ve faylanma doğrultu atımlı ters 

faylanma bileĢenlidir. Faylanmanın Bitlis Bindirme KuĢağı’na koĢut konumlandığı 

anlaĢılmaktadır.  

Bitlis Zagros KuĢağı boyunca 1960-1979 yılları arasında meydana gelmiĢ 

depremlerle ilgili çalıĢmalar yapmıĢ olan Eyidoğan (1983), bu kuĢak boyunca 

büyüklük-derinlik iliĢkisine göre manyitütü 6 ve 6’dan büyük olan depremlerin 45 

km’den daha derinde yeralmadığını göstermiĢtir. Daha sonra yapılan çalıĢmalardan 

(Taymaz ve diğ., 1991) manyitütü 5’den büyük olan depremlerin derinliklerinin yer 

kabuğunun ilk 15 km’sinde yoğunlaĢtığı ve burada üst kabuk deformasyonunun 

hakim olduğunu görüyoruz. Tektonik yapısı ile iliĢkilendirilecek olursa, bu bölgede 

etkin bir sıkıĢma olayının sürdüğü ve olasılıkla kıtasal kabuk kalınlaĢması olduğu 

sonucuna varabiliriz. 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın Zagros Bindirme KuĢağı’na yakın olan bölgedeki 

depremlerin normal faylanma özelliği taĢıdığı görülmektedir. Bu durum bölgenin 

karmaĢık tektonizmanın etkisinde olduğuna iĢaret etmektedir. Ġleriki bölümlerde 

bölge üzerinde uygulanan yöntemlerle elde edilen bulgular tartıĢılacaktır. Bu 

bölgede 25.10.1970 (Mb=5.5)  depreminden sonra 23.07.1981 (Mb=5.6) tarihinde 

orta büyük manyitütlü deprem olmuĢtur. O tarihlerden bu yana M>5.5’dan büyük bir 

deprem bulunamamıĢtır. Ketin (1966), jeolojik bulgulara göre, Bitlis Bindirme 

KuĢağı’nın Doğu Anadolu Jeolojisi ile Kenar Kıvrımları jeolojisini ayıran bir çizgi 

olduğunu belirtmiĢtir. Bindirme çizgisi ile sanki Doğu Anadolu Bölgesinin 

depremselliği sınırlandırılmıĢ gibi görünmektedir. Bindirme çizgisinin güneyinin 

kuzeyine göre daha az depremsel olduğunun nedenlerinin araĢtırılması gerektiği 

görüĢündeyim.    
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3.2.5. Muradiye ve Çevresi bölgesine ait fay düzlemi çözümleri (A5) 

Tablo 3.5 A5 bölgesinde fay düzlemleri çözülmüĢ depremlerin çözüm parametreleri 

 
Tarih 

 
OluĢ Zamanı 

 
h (km) 

 
M 

1.Düzlem 2.Düzlem 

     
          

05.12.1999 17:03:08.4 10 3.8d 325 80 180 55 90 14 

14.03.1970 01:51:44.0 23 5.3b 162 90 150 254 60 2 

20.04.1988 03:50:10.7 15 5.0b 110 58 163 209 75 34 

26.05.1977 01:35:14 37 5.2b 128 70 0 38 90 160 

24.11.1976 12:22:16.0 10
 

7.3s 110 80 172 199 82 10 

29.04.1968 17:01:57.6 34 5.3b 320 66 158 59 70 26 

A5 Bölgesi’nde meydana gelmiĢ toplam 6 adet depremin odak mekanizma 

çözümleri seçilmiĢtir. Bu depremlerin hepsi doğrultu atım faylanma özelliğindedirler. 

24.11.1976 Çaldıran (Ms=7.3) depreminin saha gözlemleri (Arpat ve diğ., 1977) 

depremin sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma özelliğinde olduğunu ortaya koymuĢtur. 

KAF’ın Varto civarında meydana gelen 07.03.1966 (Mb=5.3), 19.08.1966 (Ms=6.8) 

ve 10.09.1969 (Mb=5.2) depremlerin de doğrultu atımlı ters faylanma bileĢenlerinin 

hakim oldukları görülmektedir. 29.04.1968 (Mb=5.3) ve 24.11.1976 (Ms=7.3) 

depremlerinin odak mekanizması çözümlerinin benzerliği vardır.  

Tchalenko ve Braud (1974), 29.04.1968 depremi için yaptıkları çalıĢma sonucunda, 

yer çatlakları gözlemiĢler ve bunların KB-GD doğrultularında yerleĢtiklerini 

belirtmiĢlerdir.  
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4. GERĠLME TENSÖRÜ ANALĠZĠ 

Bir bölgede kaydedilmiĢ depremlerin odak mekanizması çözümlerinden 

yararlanılarak, o bölgedeki deformasyonlardan sorumlu olan bölgesel gerilme 

eksenlerinin yön ve büyüklükleri gerilme tensörü analiziyle saptanabilmektedir. 

Temel amaç, incelenen alan üzerinde gerilme tensör eksenlerinin yönleri ve 

büyüklüklerini saptamak ve bunları mevcut tektonik yapı ile iliĢkilendirmektir. Bir çok 

yerbilimci odak mekanizması çözümlerinden ya da jeolojk bulgulardan gerilme 

tensörünü hesaplamak için pek çok yöntem geliĢtirmiĢlerdir (Carey, 1976; Armijo ve 

Cisternas, 1978; Etchecopar ve diğ., 1981; Angelier ve diğ., 1982). 

Gerilme tensörü analizinin yapılmasının nedenlerinden biri, özellikle küçük ya da 

orta büyüklükteki depremlerin mekanizma çözümlerinin genel tektonik gerilmelerin 

hesabında gözönüne alınmasını sağlamaktır. Çünkü küçük depremler genelde 

küçük yapılarla ilgilidirler ve bu yüzden bazen gerilme alanındaki bozulmaları temsil 

eden jeolojik durumları yansıtabilmektedirler. Gerilme tensörünü hesaplamanın 

nedenlerinden diğeri ise, normalde bir bölgede meydana gelen depremlerin o 

alandaki mevcut faylar zayıflık zonlarını tercih etmesi ve sonucunda da bu 

depremlerin çözümü ile elde edilen gerilme ve çekme eksenlerinin aslında o bölgeyi 

etkileyen gerçek gerilme eksenlerinin değil de görünür gerilme eksenlerini 

vermesidir. Bu nedenle fay düzlemleri çözümünden elde edilen basınç (P) ve çekme 

(T) eksenleri tektonik zayıflık zonları ile iliĢkili olduğundan, gözönüne almak 

yetersizdir, çünkü onlar maksimum ve minimum bölgesel gerilme eksenlerine 

uymamaktadır (McKenzie, 1969). Bu sebeple, basınç (P), çekme (T) ve (B) 

eksenleri ile gerçekte ortamın etkisinde kaldığı üçlü gerilme eksenleri 1, 2 ve 3’ 

ün oryantasyonları arasında varsayılan yakın uyumluluk genelde yanıltıcı 

olmaktadır. 1 ve 3 noktaları, sıkıĢma (P) ve çekme (T) bölgeleri içinde herhangi bir 

noktada olabilirler.  

Bu çalıĢma, mevcut odak mekanizma çözümlerinin bireysel olarak bölgeyi etkileyen 

gerçek gerilme eksenlerini tam olarak verememesi, dolayısıyla bu bölgedeki gerilme 

eksenlerinin  doğrultuları (azimut ve dalım) ve sismotektonik karakteri yansıtan 

gerilme oranını ( R ) belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. 
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4.1 Yöntem 

Gerilme tensörü için, Riviera ve Cisternas (1990) tarafından geliĢtirilen ve deprem 

kümelerine ait fay düzlemi çözümlerini kullanarak gerilme tensörünün oryantasyon 

ve Ģekliyle eĢ zamanlı ters çözüm iĢlemi yapan bir algoritma kullanılmaktadır. Bu 

çalıĢma sırasında kullanılan algoritma, Riviera ve Cisternas (1990) algoritmasına 

benzemektedir. Ancak bu algoritma Riviera ve Cisternas (1990) tarafından 

geliĢtirilen algoritmanın değiĢtirilmiĢ bir versiyonudur. Kullanılan algoritma 

depremlerin polarite verilerinden o depreme ait fay düzlemi çözümünü ve gerilme 

tensörünü eĢ zamanlı olarak çözmemektedir. Algoritmada fay düzlemlerinin azimut 

ve dalım değerleri ile faylanmanın türüne göre bir veri dosyası oluĢturulur. Programı 

çalıĢtırdığımızda bu dosyayı giriĢ dosyası olarak alır ve ardından gerilme tensörünü 

hesaplamak için  rastgele bir baĢlangıç (seed) numarası ister. Program verilen 

rastgele sayılara göre bir gerilme tensörü hesaplar. GiriĢ dosyasında fay 

düzlemlerini, dalımları ile birlikte hareket yönününü verdiğimize göre program verilen 

düzlem üzerindeki kayma vektörünü hesaplar. Bu kayma vektörü ile rastgele 

oluĢturduğu gerilme tensöründen hesapladığı maksimum kesme gerilmesi 

doğrultusunu gösteren vektör arasındaki açıyı minumum yapmaya çalıĢır. Bu iĢlemi 

bölgeler boyunca verilen tüm deprem mekanizma çözümleri için yapar ve tüm 

mekanizma çözümlerine uyan gerilme tensörünün olabilirlik (likelihood) 

fonksiyonunu maximize ederek saptamaya çalıĢır.  

Gerilme tensörü bir yüzeye etkiyen gerilmeleri ifade eder. Gerilme tensörünün 

elemanları en genel anlamda (4.1) bağıntısı ile verilir. 

      11   12   13 

ij =    21   22   23                    (4.1) 

    31   32   33 

Burada cismin yüzeyleri gerilme eksenleri doğrultusunda yer almaktadır. 4.1 

bağıntısında gerilme tensörünün 9 adet bileĢeni vardır. Ancak homojen ve izotrop 

ortamlarda gerilme tensörünün simetrik olmasından dolayı 12 = 21, 13 = 31, 23 = 

32 olur. Dolayısıyla gerilme tensörünün 6 adet bileĢeninin hesaplanmasıyla tensör 

hesaplanmıĢ olmaktadır.  
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          X3  

  
           F  
                              

       n 
 

        

 

           X2 

 

       X1 

ġekil 4.1 Bir cismin içerisinden alınmıĢ V hacim elemanı 

ġekil 4.1’ de V hacim elemanının içerisinden alınan ds birim alanına etki eden yüzey 

kuvveti F ile gösterilmiĢ olsun. n’ de ds birim alanının normal vektörü kabul edilirse, 

bu durumda birim alana etki eden yüzey kuvvetinin limiti (traction) 

              F 

T(ň) = lim                   (4.2) 

             ds 0      dS 

olarak belirlenir ve traction vektörü,  

T = . ň                  (4.3) 

Ģeklinde verilir. 

4.1 bağıntısında verilen gerilme tensöründe yüzey kuvvetleri gerilme eksenleri 

doğrultusunda etki etmektedir. Ancak bir fay yüzeyine etki eden gerilme tensörü 

belirlenmek istenirse bu durumda bu yüzeye etki eden kuvvetler, gerilme eksenleri 

ile aynı doğrultuda olmayacaktır. Bu eksenler ġekil 4.2’de görülmektedir. 

Bu döndürme iĢlemi nedeniyle, daha önce hesapladığımız gerilme tensörünün 

yeniden hesaplanması gerekir. 

Bu döndürme iĢlemini A matrisi ile tanımlayacak olursak,  

T’ = A.T                                                  (4.4) 

ds 

V 
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ň' = A. ň                  (4.5) 

olarak elde edilir. 

            ê2               ê1’      

            ê2’  

       ê1  

 

ġekil 4.2 Asıl gerilme eksenlerinin (ê1, ê2)  döndürülmesi sonucu oluĢan yeni 

koordinat sistemi (ê1’, ê2’ ). 

A matrisi ortogonal bir matristir, dolayıısyla AT = A-1 dir. Bunu kullanarak,  

ň = A-1 . ň' = AT . ň'                 (4.6) 

yazılabilir. Buradan, 

T' = '. ň' ve T = A.T =A..ň = A.. AT .ň'              (4.7)  

olduğundan 

' = A.. AT                   (4.8)  

yeni koordinat sistemine göre düzenlenmiĢ olan gerilme tensörü 4.8 bağıntısındaki 

gibi elde edilmiĢ olur. Bu iĢlem yapılırsa sonuçta, 

     1    0    0 

' =    0    2    0                (4.9) 

    0    0    3 

elde edilir ve gerilme tensörü diagonal hale getirilmiĢ olur. Burada 1 = 11, 2 = 22 

ve 3 = 33 alınmıĢtır. Yukarıdaki bağıntılarla gösterildiği gibi aslında diagonal 

olmayan gerilme tensörünü belli açılarla döndürülmesi sonucu diagonal hale 

getirebiliriz. Bu döndürme iĢleminde kullanılan açılar Euler açıları olarak 
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adlandırılmaktadır. Bu özellikteki gerilme tensörü coğrafi koordinatların (K-G, D-B, Z) 

Euler açıları ile döndürülmesi sonucu elde edilebilir.  

Bir fay düzlemi kendi normali vektörü (n) ile tariflenir. Bu düzlem üzerindeki hareket 

ise kayma vektörü ile tariflenmektedir. Fay düzlemi üzerindeki kayma tanjantiyel 

gerilmeye paralel olacaktır. Bu ise,  

š = ' ň – (ň. '. ň) ň               (4.10) 

Ģeklinde verilmektedir. Kayma boyunca oluĢacak Ť birim vektörü ise, 

                   
1                 -Kl 

Ť=     (1-K)m             (4.11) 

         K2 – K2              (R-K)n 

Ģeklinde elde edilir. Burada, l, m ve n değerleri asal gerilme eksenlerinin 

bileĢenleridir. Bu denklemde yer alan K ve K2 değerleri R değerinin fonksiyonudur. 

Bu R değeri de Ģekil faktörü olarak adlandırılan bir parametredir ve gerilmelerin 

birbirine göre büyüklüğünü ifade etmektedir. 

Eğer nokta kaynak ve kuvvet çifti durumu için P dalgası genliğini tanımlamak 

istersek (Aki ve Richards, 2002) ilgili bağıntı 

A = 2(ř. ň)( ř. Ť)               (4.12) 

Ģeklinde yazılabilir. Burada ř istasyon ile kaynak arasındaki doğrultuyu tanımlayan 

birim vektördür. P dalgasının genliği fay düzleminin yönelimi ile gerilme tensörünün 

yönelimi ve Ģeklinin fonksiyonudur. Herhangi bir depremin herhangi bir istasyondaki 

kaydında, P dalgasının polaritesi ise Ģu Ģeklide verilebilir: 

Yij = sign (Aij)                (4.13) 

Eğer Yij = +1 ise sıkıĢma –1 ise açılma türü ilk hareket gözlenmiĢ demektir. Biz bu 

durumda verilen bir gerilme tensörü ve fay düzleminden yola çıkarak birim kayma 

vektörünü ve P dalgasının herhangi bir istasyondaki polaritesini hesaplayabiliriz. 

Riviera ve Cisternas (1990), depremlerin polarite gözlemlerini kullanarak depremlere 

ait fay düzlemi çözümünü ve gerilme tensörünü eĢ zamanlı hesaplayan bir algoritma 

yapmıĢlardır. Bu algoritma maksimum benzerlik (likelihood) optimizasyon yöntemini 
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kullanarak gözlenen polariteleri en iyi temsil eden gerilme tensörünü ve odak 

mekanizması çözümünü eĢzamanlı olarak çözmektir. 

Bu tez çalıĢmasında kullanılan algoritma daha önce de ifade edildiği gibi, temelde 

Riviera ve Cisternas (1990) algoritmasına benzemekle birlikte, ilgili depreme ait 

polarite verileri yerine daha önce bulunmuĢ fay düzlemi çözümünü kullanarak 

gerilme tensörünü çözmektedir. 

Kullanılan algoritma ile bölgedeki sismotektonik karakteri yansıtan gerilme oranı 

hesaplanmakta ve R hesaplanırken 2 > 1 olacak Ģekilde belirlenmektedir.  

 (3 - 1 ) 
R =                  (4.14) 

 (2 - 1 ) 

R değeri, - ile + arasında değiĢmekte ve tektonik rejim hakkında bilgi 

vermektedir. ġekil 4.3 ve ġekil 4.4’ de R parametresinin aldığı değere göre 

bölgedeki etkin tektonizmanın ve bu tektonizmayı oluĢturan üç eksenli gerilmelerin 

Ģematik gösterimi sunulmuĢtur.  

Kullanılan algoritma ile R faktörü dıĢında gözlenmiĢ fay düzlemleri çözümleri ile 

gerilme tensörleri arasındaki ayrımlılığı tanımlayan uyumsuzluk değiĢkeni olarak 

tanımlanan F skoru olarak adlandırılan bir parametre hesaplanmaktadır. Bu 

parametre 0’ dan 1’ e kadar değer almaktadır. F skorunun 1 olması hesaplanan 

tensör ile odak mekanizması çözümlerinin yüzde 100 uyumlu olduğunu 

göstermektedir. 0 değerini aldığında polaritelerin hatalı olduğu ya da düğüm 

düzlemlerine yakın olduğu anlaĢılır (Riviera ve Cisternas, 1990; Ergin 1999). 

Tez çalıĢmasının bu bölümünde, fay düzlemleri için oluĢturulmuĢ veri seti  

kullanılarak (Ek A), Doğu Anadolu’nun tamamı ve ayrılan bölgeler için gerilme 

tensörü alanları hesaplanmıĢtır. Bu bölgeler, Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu 

Fayı, Kuzeydoğu Anadolu Fayı, Bitlis Bindirme KuĢağı ve Muradiye ve Çevresi 

bölgelerindeki fay kuĢakları boyunca fay düzlemlerini içeren bölgelerdir (ġekil 4.6). 

RADYAL                     TEK EKSENLĠ                    TEK EKSENLĠ       RADYAL   

SIKIġTIRMA                       SIKIġMA                         AÇILMA                     AÇILMA 

 

            ÜÇ EKSENLĠ SIKIġTIRMA  DOĞRULTU ATIM     ÜÇ EKSENLĠ AÇILMA 

 

  -     0    1                +  

ġekil 4.3 Biçim faktörü ( R ) parametresinin aldığı değere göre bölgedeki hakim 

tektonizmanın sınıflandırılması (Ergin, 1999’dan yeniden düzenlenerek).  
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4.2 Doğu Anadolu Bölgesi (Sensu Lato) için gerilme tensörü analizi 

Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki deformasyonlardan sorumlu olan bölgesel gerilme 

alanlarını saptamak amacıyla mevcut tüm güvenilir fay düzlemi çözümleri 

kullanılmıĢtır. Toplam adedi 94 olan depremin fay düzlemi çözümleri kullanılarak 

yapılan gerilme tensör hesabından gerilme tensörü parametrelerinin (1, 2 ve 3) 

büyüklükleri, yönleri ve R değerleri elde edilmiĢtir. Tüm alan için her bir baĢlangıç 

(seed)  numarası ile elde edilen gerilme tensörü parametrelerinin saçılımına ve veri 

ile uyumluluğuna bakılmıĢtır. Her bir baĢlangıç (seed) numarası için elde edilen 

parametrelerden R faktörünün değiĢmesine karĢın, F skorunun veri ile uyumluluğu 

genellikle % 40 olarak kalmıĢtır. F skorunun bize odak mekanizması çözümleri ile 

gerilme tensörünün % 40 oranında biribirine uyum sağladığını göstermektedir ki bu 

uyumun az olmasının birkaç nedeni olabilir. Bu çalıĢma, bir çok araĢtırmacının fay 

çözümleri ile oluĢturulan doğruluğu kabul edilmiĢ veri setine göre yapılmıĢtır. Bu veri 

seti deprem istasyon sayısının az olduğu 1970’li yılların öncesinde meydana gelen 

depremleri de kapsamaktadır. Dolayısıyla kulanılan fay düzlemi çözümlerinin çözüm 

kalitesi yayınlanan dergilerin hakem heyetlerinin dikkatine bağlıdır. Diğer nedeni 

çözümleri en iyi temsil eden gerilme tensörü değerlerinin düğüm düzlemlerine 

yakınlık miktarı olabilir. Bir diğer neden ise, gerilme tensörü hesabı depremlerin 

büyüklükleri gözönüne alınmaksızın yapılmıĢtır. Küçük depremler bölgeyi etkileyen 

küçük ve saçılmıĢ tektonik unsurlarla ilgili olabilecekleri gibi genellikle yerel yapısal 

unsurlardan etkilenerek oluĢabilirler. Yani her zaman o bölgeyi etkileyen ana 

tektonik unsurları iĢaret etmeyebilirler. Bölgede hakim kuvvetlerin yönünü bulmaya 

çalıĢırken yerel unsurlardan kaynaklanmıĢ olabilecek küçük depremlerin 

çözümlerinin de bulunacak gerilme tensörünü etkileme riski vardır. 

Böylece burada tüm mevcut ve güvenilir fay çözümleri kullanılarak bütün depremler 

için gerilme tensörü hesaplanmıĢtır. F skorunun aynı kalması sebebiyle R 

faktörünün aldığı değerlerin ortalaması alınarak en iyi tensör elde edilmeye 

çalıĢılmıĢtır. Saçılmanın fazla olduğu ve bu nedenle gerilme tensörünün % 40 

uyumlu olduğu gerilme tensörü sonucu ġekil 4.5’de verilmektedir. R değerleri 

aldıkları F skoruna karĢılık gelmek üzere Ģeklin sağında dikdörtgen içinde 

yeralmaktadır. Buna göre, R değeri (biçim faktörü) – 0.7 ile 0.6 arasında 

değiĢmektedir. Fakat en iyi çözümü R’ nin – 0.4, F skorun % 40 değerinde 

vermektedir. Hesaplanan R değeri aralığı bize, bölgenin üç eksenli sıkıĢma rejimi 

altında ters faylanma ve doğrultu atım bileĢenine sahip tektonizmanın etkisinde 

kaldığını söylemektedir. Gerilme tensörü incelenecek olursa, 1 kuzey – güney 
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yönünde, 3 doğu – batı yönünde, 2’ de eğimli görünmektedir. Bölgede kuzey – 

güney yönlü sıkıĢma ve bu sıkıĢmanın etkisiyle kabuk kalınlaĢması mevcuttur.  

Ancak saçılma miktarı ve F faktörü gözönüne alındığında bu sıkıĢma rejimi altında 

farklı gerilme alanlarının ortaya çıkabildiği anlaĢılmaktadır. Ayrıca bu sonuç bölgenin 

alt gerilme alanlarına ayrıĢtırılması gerekliliğini de ortaya çıkarmaktadır. 

 

ġekil 4.5 Doğu Anadolu Bölgesi (Sensu Lato) için depremlerin odak mekanizması 

çözümleri kullanılarak hesaplanan gerilme tensörü sonuçları. R = - 0.4 ve F = 0.4. 

Tüm bölgede meydana gelmiĢ depremlerin odak mekanizması çözümleri 

incelendiğinde, mekanizmaların çoğunun bölgedeki hakim tektonizma ile uyumlu 

olduğunu söyleyebiliriz. Yani çözümlerin çoğu doğrultu atımlı, kuĢaklar boyunca 

etkin tektonizmaya uyumlu ters ve normal bileĢene sahip faylanmalar 

göstermektedirler. Bir önceki bölümde verilen odak mekanizması çözümleri ile 

karĢılaĢtırıldığında, hesaplanan gerilme alanı dağılımı ile odak çözümlerinin uyumlu 

olduğu desteklenmektedir.  
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Doğu Anadolu Bölgesi’ne hakim sıkıĢma ve sıkıĢma ile birlikte geliĢen ters faylanma 

ve bazı doğrultu atım bileĢenleri rejimlerine iliĢkin gerilmeler ve hareketler ile ilgili 

Ģematik gösterim gösterim ġekil 4.7 ve ġekil 4.8’de verilmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.7 SıkıĢma rejimine iliĢkin gerilme tensörlerinin konumlarının ve hareketinin 

Ģematik gösterimi. 1, en büyük gerilme, 2 orta ekseni, 3 , en küçük gerilme 

eksenini temsil etmektedirler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4.8 Ters faylanmada gerilme tensörlerinin konumlarının ve hareketinin Ģematik 

gösterimi.  

4.3 Kuzey Anadolu Fay KuĢağı (A1) için gerilme tensörü analizi 

Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu parçasının (37oD boylamının doğusu) bulunduğu 

bölgede 19 adet depremin fay düzlemi çözümü kullanılarak gerilme tensörü 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen gerilme tensörü parametreleri ġekil 4.9’ da verilmektedir. 

 
ÜÇ EKSENLĠ GERĠLME HAREKETLERĠ 

 

  2 

 
 

 

TERS FAYLANMA REJĠMĠ (-  < R < 0) 
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R = - 0.4 ve F = 0.4 olarak elde edilmiĢtir. Bu sonuçlar tüm alan için hesaplanan 

gerilme alanı dağılımına benzerlik göstermektedir. Gerilme tensörü incelenecek 

olursa, 1 kuzey – güney yönünde sıkıĢmayı, 3 doğu – batı yönünde açılmayı, 2’ 

de eğim atımlı bir faylanmayı ve kabukta kalınlaĢmayı temsil etmektedirler. 

Dolayısıyla bölgede üç eksenli bir hareket rejiminin varolduğu açıktır. Buradan çıkan 

sonuç, bölgede doğrultu atıma yakın rejimle birlikte ters bileĢene de sahip kuzey – 

güney yönlü sıkıĢma, az da olsa doğu – batı yönlü çekme gerilmesi rejiminin hakim 

olduğudur. Doğrultu atımlı hareketi Anadolu Levhasının kuzey – güney yönlü 

sıkıĢmanın etkisinde kalması ve Kuzey Anadolu Fay KuĢağı boyunca yaptığı sağ 

yönlü doğrultu atımlı hareket olarak yorumlayabiliriz. 

 

ġekil 4.9 Kuzey Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi (A1) için gerilme tensörü sonuçları. R 

= - 0.4 ve F = 0.4. 

4.4 Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A2) için gerilme tensörü analizi 

Bu bölgede 16 adet depremin fay düzlemi çözümü kullanılarak gerilme tensörü 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen gerilme tensörü parametreleri ġekil 4.10’ da 

verilmektedir. R = 0.3 ve F = 0.4 olarak elde edilmiĢtir. Gerilme tensörü incelenecek 

olursa, 1 kuzeybatı – güneydoğu yönüne yakın, 3 kuzeydoğu – güneybatı yönüne 

yakın, 2’ de düĢeye ve doğuya yakın görünmektedir. Elde edilen R değeri, bölgenin 

doğrultu atımlı tektonizmanın etkisi altında kaldığını söyler. Doğrultu atımlı hareketi 

Anadolu Levhasının kuzey – güney yönlü sıkıĢmanın etkisinde kalması ve Kuzey 

1 

2 

3 
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Anadolu Fayı’nın hareketine yardımcı olacak konjuge bir sol yönlü doğrultu atımlı 

hareket olarak yorumlayabiliriz. 

 

ġekil 4.10 Doğu Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi (A2) için gerilme tensörü sonuçları. R 

= 0.3 ve F = 0.4. 

4.5 Kuzey Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A3) için gerilme tensörü analizi 

Bu bölgede 33 adet depremin fay düzlemi çözümü kullanılarak gerilme tensörü 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen gerilme tensörü parametreleri ġekil 4.11’ de 

verilmektedir. R = 0.5 ve F = 0.3 olarak elde edilmiĢtir. F skoruna bakıldığı zaman 

gerilme tensörünün veri ile uyumunun azaldığı görülmektedir. Yapılan gerilme tensör 

analizinde yerel unsurların etkisi daha fazla görünmektedir. Gerilme tensörü 

incelenecek olursa, 1 kuzey – güney yönünde, 3 doğu – batı yönüne yakın, 2’ de 

tam düĢeydedir. Elde edilen R değeri, bölgenin tam bir doğrultu atımlı tektonizmanın 

etkisi altında kaldığını söyler.  

4.6 Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) için gerilme tensörü analizi 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın 40.5oD boylamının doğusu bölgesinde 16 adet depremin 

fay düzlemi çözümü kullanılarak gerilme tensörü hesaplanmıĢtır. Saçılmanın daha 

az, gerilme tensörünün de bu veri ile % 60 uyumlu olduğu gerilme tensörü 

parametreleri ġekil 4.12’de verilmektedir. R = 0.3 ve F = 0.6 olarak elde edilmiĢtir. 

Elde edilen R değeri, bölgenin küçük ters bileĢene de sahip olan doğrultu atımlı 

tektonizmanın etkisinde kaldığını söylemektedir.  
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Bu bölgede R’ nin 1’ den küçük olması beklenirdi. Ancak bindirmenin doğusundaki 

normal fay ağırlıklı çözümler ve batısındaki doğrultu atımlı çözümler nedeniyle genel 

tensörel çözüm doğrultu atım bileĢenini önemli bir değere eriĢtirmektedir. 

 

ġekil 4.11 Kuzeydoğu Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi (A3) için gerilme tensörü 

sonuçları. R = 0.5 ve F = 0.3. 

 

ġekil 4.12 Bitlis Bindirme KuĢağı Bölgesi (A4) için gerilme tensörü sonuçları. R = 

0.3 ve F = 0.6. 
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Bitlis Bindirme KuĢağı’nın doğusundaki normal fay ağırlıklı çözümlerin bölgelerdeki 

deformasyonlardan sorumlu olan bölgesel gerilme yön ve büyüklüklerinin 

belirlenmesi amacıyla bindirme zonu üzerinde üç bölge (F1, F2, F3) seçilmiĢ, 

bölgelere göre gerilme tensörünün değiĢiminin ayrı ayrı incelenmesine  karar 

verilmiĢtir. 

4.6.1 F1 Bölgesi için gerilme tensörü analizi 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F1 bölgesinde 4 adet depremin fay düzlemi çözümü 

kullanılarak gerilme tensörü hesaplanmıĢtır. Saçılmanın daha az, gerilme 

tensörünün de bu veri ile % 70 uyumlu olduğu gerilme tensörü parametreleri ġekil 

4.13’ de verilmektedir. R = -3.1 ve F = 0.7 olarak elde edilmiĢtir. Elde edilen R 

değeri, bölgenin ters bileĢene sahip olan sıkıĢma rejiminin etkisi altında kaldığını 

söyler.  

 

ġekil 4.13 Bitlis Bindirme KuĢağı F1 Bölgesi için gerilme tensörü sonuçları. R = -3.1 

ve F = 0.7. 

4.6.2 F2 Bölgesi için gerilme tensörü analizi 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F2 bölgesinde 7 adet depremin fay düzlemi çözümü 

kullanılarak gerilme tensörü hesaplanmıĢtır. Saçılmanın daha az, gerilme 

tensörünün de bu veri ile % 60 uyumlu olduğu gerilme tensörü parametreleri ġekil 

4.14’ de verilmektedir. R = -0.4 ve F = 0.6 olarak elde edilmiĢtir. Elde edilen R 

değeri, bölgenin doğrultu atımlı rejime yakın olmakla birlikte sıkıĢma rejiminin 

sürdüğünü iĢaret etmektedir.  
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ġekil 4.14 Bitlis Bindirme KuĢağı F2 Bölgesi için gerilme tensörü sonuçları. R = -0.4 

ve F = 0.6. 

4.6.3 F3 Bölgesi için gerilme tensörü analizi 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F3 bölgesinde 5 adet depremin fay düzlemi çözümü 

kullanılarak gerilme tensörü hesaplanmıĢtır. Gerilme tensörünün de bu veri ile % 

100 uyumlu olduğu gerilme tensörü parametreleri ġekil 4.15’ de verilmektedir. R = 

9.1 ve F = 0.1 olarak elde edilmiĢtir. Elde edilen R değeri bölgenin normal bileĢene 

sahip olan geniĢleme (kaçma) rejiminin etkisi altında kaldığını söylemektedir. 

Bindirme KuĢağı’nın tamamına hakim sıkıĢma rejimi F3 bölgesinde tamamen 

geniĢleme rejimine geçmektedir  

Bindirme kuĢağının bu kesiminin Ġran’a doğru kaçma eğilimi ve yer yer geliĢen 

normal faylanma nitelikli deprem olasılığını arttırdığı görülmektedir. 

4.7 Muradiye ve Çevresi (A5) için gerilme tensörü analizi 

Bu bölgede 6 adet depremin fay düzlemi çözümü kullanılarak gerilme tensörü 

hesaplanmıĢtır. Elde edilen gerilme tensörü parametreleri ġekil 4.16’ da 

verilmektedir. R = - 0.4 ve F = 0.4 olarak elde edilmiĢtir. Elde edilen R değeri, 

bölgede doğrultu atıma yakın rejimle birlikte ters bileĢene de sahip kuzey – güney 

yönlü sıkıĢma, az olsa doğu – batı yönlü çekme gerilmesi rejiminin hakim olduğunu 

göstermektedir. 
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ġekil 4.15 Bitlis Bindirme KuĢağı F3 Bölgesi için gerilme tensörü sonuçları. R = 9.1 

ve F = 1.0. 

 

 

ġekil 4.16 Muradiye ve Çevresinin (A5) gerilme tensörü sonuçları. R = - 0.4 ve F = 

0.4. 
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5. MOMENT TENSÖR ANALĠZĠ 

Önceki bölümlerde Türkiye’nin neotektonik bölgeleri tanıtılırken Doğu Anadolu 

Bölgesi’nin tektonik yapısı hakkında da bilgiler verilmiĢti. Arap Levhasının kuzeye 

doğru sıkıĢtırması sonucu Anadolu Levhası’nın bu sıkıĢtırmanın etkisiyle Kuzey 

Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) üzerindeki kayma ile batıya doğru 

hareket ettiği ve Doğu Anadolu Bölgesi’nde Arabistan ve Avrasya levhalarının 

çarpıĢması sonucu sıkıĢma meydana gelmektedir. Avrasya – Arabistan levhalarının 

çarpıĢmasından sonra Doğu Anadolu son 10 my’dan bu yana Kuzey – Güney 

yönünde ortalama % 40 – 60 oranında daralmıĢ ve yerkabuğu kalınlaĢmıĢ ve 

yükselmiĢtir. Barka (1992); Pfister ve diğ., (1998) tarafından, KAF ve DAF boyunca 

Anadolu Levhasının, Arap ve Avrasya Levhaları arasındaki bindirme kuĢağından 

(Bitlis-Zagros Bindirme KuĢağı) uzaklaĢarak, 20 mm/yıl bir hızla batıya doğru 

hareket ettiği belirtilmiĢtir. 

Bu çalıĢma çerçevesinde, 1939 – 2001 yılları arasında meydana gelen 90 adet 

depremin faylanma düzlemleri incelenerek bölgedeki kuzey – güney deformasyon 

hızı ve baĢlıca fay lar üzerindeki kayma hızları hakkında bilgi edinmek amacıyla 

sismik moment tensör analizi yapılmıĢtır. Bu yöntemin sonuçları ile bölgenin aktif 

tektonik yapısı tartıĢılacaktır.  

Moment tensör analizinde bölgedeki sismik deformasyon oranını saptamak için, 

bölgede M  3.0’den büyük depremlerin sismik moment ve odak mekanizması 

çözümleri kullanılmıĢtır. Sismik zonun (seismogenic zone) kalınlığının 10 km olduğu 

farzedilerek ortalama sismik deformasyon hızları ve sismik kayma oranı tahmin 

edilmiĢtir. Doğu Anadolu’nun sismotektonik karakteristik özellikleri temel alınarak 

daha önce yapıldığı gibi bölge beĢ sismotektonik birime ayrılmıĢtır. Tablo 5.1’de fay 

düzlemlerinin doğrultu, dalım, kayma açıları ve bu depremlere ait sismik moment 

değerleri verilmiĢtir. Bu değerlere göre, en büyük sismik moment değerine sahip 

26.12.1939 tarihli (Mb=8.1) Erzincan depremidir. 
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 5.1 Yöntem 

Bölgede sismik deformasyon oranını belirlemek için Kostrov (1974) tarafından 

geliĢtirilen aĢağıdaki formül kullanılmıĢtır. 

         N 

eij = ( 1 / 2 V T ) (  Mij )                (5.1) 

         1 

burada  Mij, N tane depremin simetrik moment tensörlerin toplamı, V, incelenen 

sismojenik bölgenin hacmi, , rijitlik katsayısı, T ise, Tablo 5.1 ile verilen her bölge 

için ilk deprem ile son deprem arasındaki zaman farkıdır. 

Bir noktadaki hareket (dislocation) için simetrik moment tensör Mij, 

Mij = Mo ( bi nj + bj ni ) ise, Mo skaler moment, b ve n sırasıyla kayma doğrultusunda 

birim vektör ve fay düzleminin normalidir. Aki ve Richard (1980), b ve n için 

aĢağıdaki koordinat sistemini geliĢtirmiĢlerdir. Buna göre; 

 cos cos + cos  sinsin 

b = cos  sin - cos  sin cos                (5.2) 

  - sin  sin   

 - sin  

n =    cos                  (5.3) 

    - cos  

  ve  fay düzleminin derece cinsinden sırasıyla doğrultusu, dalımı ve kayma 

açılarıdır.  

Bu yöntemde üç yöndeki (x, y, z) gerilme bileĢenleri için episantır merkez alınmıĢtır. 

Bunlar sırasıyla kuzey (x), doğu (y) ve düĢey (z) birim vektörleri ifade etmektedirler. 

Bu yöndeki bileĢenler hesaplanan her moment tensör elemanı için (+) olarak kabul 

edilmektedirler.  

Bu çalıĢmada (+) değer x için kuzey – güney yönlü geniĢlemeyi, y için doğu – batı 

yönlü geniĢlemeyi, z için kabuk kalınlaĢmasını ifade eder.  

Yukarıda (5.1), (5.2) ve (5.3) ile verilen eĢitliklerinden yararlanılarak simetrik 

moment tensör Mij elemanları hesaplanmaktadır. Sismik moment deprem 

kaynağındaki kuvvetlerin mekanik momentinin karĢılığıdır. En genel anlamda (5.4) 

bağıntısı ile verilir. Burada deprem kaynağındaki kuvvetler verilen eksenler boyunca 

yer almaktadır. Buna göre;  
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  Mxx  Mxy  Mxz 

Mij =  Myx  Myy  Myz                    (5.4) 

  Mzx  Mzy  Mzz 

Aslında moment tensör bileĢenleri 9 adettir. Ancak homojen ve izotrop ortamlarda 

moment tensörün simetrik olmasından dolayı Mxy = Myx, Mxz = Mzx, Myz = Mzy olur. 

Dolayısıyla moment tensörün 6 adet bileĢeninin hesaplanmasıyla tensör 

hesaplanmıĢ olacaktır. Skaler moment Mo, , ve  cinsinden bu bileĢenlere ait 

bağıntılar aĢağıda verilmektedir. 

Mxx = - Mo ( sin  cos sin 2  + sin 2 sin  sin2 
              

(5.5) 

Mxy =   Mo ( sin  cos  cos 2  + (1/2) sin 2 sin  sin 2 yx ,           

(5.6) 

Mxz = - Mo ( cos  cos  cos   +  cos 2 sin  sin ) = Mzx ,            (5.7) 

Myy =   Mo ( sin  cos  sin 2  -  sin 2 sin cos2 
 ) ,            (5.8) 

Myz = - Mo ( cos  cos  sin   -  cos 2 sin  cos  ) = Mzy ,            (5.9) 

Mzz =  Mo sin 2 sin        (5.10) 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 5.1 Bir fay bloğunun x, y ve z koordinatları içindeki Ģematik gösterimi fay 

düzlemi parametreleri, doğrultu (), dalım (), kayma açısı () ile tanımlanmıĢtır. 

Bu çalıĢmada, tektonik özellikler gözönüne alınarak sınırlandırılan fay kuĢağı 

bölgelerindeki (A1, A2, A3, A4, A5) (ġekil 5.2) her bir odak çözümü için fay 

doğrultuları boyunca düzlemler (1. düzlem veya 2. düzlem) seçilmiĢ ve her bir 

              x 
            kuzey 

 
   

                     
        
     fay doğrultusu 

                     

 
 
                      doğu 

            y  
         düĢey 
           z  

 

 

Taban Bloğu 

Tavan Bloğu 
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düzlemin parametrelerinden ( ve  yararlanılarak moment tensör elemanları 

hesaplanmıĢtır. AĢağıda, depremlerin meydana geldiği yerlerde etki eden kuvvetler 

hakkında bilgiler verilecek ve buradan hareketle sıkıĢma ve geniĢleme alanları, 

kabuktaki deformasyonlar hakkında elde edilen sonuçlar tartıĢılacaktır.   

5.2 Veriler ve Hesaplamalar 

Bu çalıĢma çerçevesinde, 36-41K ve 37-46D enlem ve boylamları ile 

sınırlandırılan Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki deformasyon oranını hesaplamak için M 

 3.0’den büyük 90 adet depremlerin fay düzlemi çözümlerinden yararlanılmıĢtır. 

Belirtilen kaynaklarda (Tablo 5.1) bazı depremler için verilmeyen sismik moment 

değerleri, manyitüt değerlerinin büyüklüklerine göre geliĢtirilen aĢağıda verilen 

eĢitliklerle hesaplanmıĢtır (eĢitlikler belirtilen kaynaklardaki manyitüt değerlerinin 

(Md, Ml, Mb, Ms, Mw ) tek bir manyitüt değeri olarak verilmemesi sebebiyle 

kullanılmıĢtır).  

6  M  8 Canıtez ve Ezen (KAF için), (BüyükaĢıkoğlu, ders notları) 

log M0 = 1.23 Ms + 18               (5.10) 

log M0 = 1.33 Mb + 17               (5.11) 

Mb  4.4 Nuttli, 1984, (Hanks ve Boore, 1984)  

log M0 = 1.0 Mb + 18.15               (5.12) 

4.4  Mb  6.9 Nuttli, 1984, (Hanks ve Boore, 1984) 

log M0 = 2.0 Mb + 13.75                          (5.13) 

Mb = Ml – 0.4                (5.14) 

Mw = (2/3) log Mo – 10.7 ( Kanamori )             (5.15) 

Mw = 0.5805 Md + 1.9049, (Örgülü, 2001)            (5.16) 

log M0 = 0.8735 Md + 19.909, (Örgülü, 2001)            (5.17) 
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Tablo 5.1 1939 sonrası depremlerin fay düzlemi parametreleri  

 
Tarih 

 
Enlem 

(K
o
) 

 
Boylam 

(D
o
) 

 
h 

(km) 

 
M 

 
1.Düzlem 

 
2.Düzlem 

 
Dzl.

 
 

M0x10
24 

 
Ref. 


      Dyn.cm 

 

Kuzey Anadolu Fay KuĢağı (A1) 
              

26.12.1939 39.70 39.70 60 8.1b 200 61 4 108 86 29 2 5929 a 

07.03.1966 39.10 41.60 38 5.3b 310 60 143 60 58 36 1 2.24 c 

19.08.1966 39.17 41.56 33
 

6.8s 298 65 144 45 58 30 1 231 d 

20.08.1966 39.40 40.90 12 5.3b 104 86 -166 13 76 -4 1 2.24 c 

26.07.1967 39.50 40.40 33 5.6b 194 72 6 102 84 162 2 24 c 

10.09.1969 39.19 41.43 50 5.2b 336 22 152 92 80 70 2 1.41 f 

20.04.1990 39.92 39.70 15 5.1b 299 90 -180 29 90 0 1 1.51 h 

13.03.1992 39.94 39.57 15 6.2b 213 85 4 123 86 175 2 116 h 

15.03.1992 39.52 39.84 15 5.5b 61 70 14 326 77 159 2 7.59 h 

29.01.1995 40.04 40.17 33 4.8b 211 70 1 121 89 160 2 0.765 h 

05.12.1995 39.41 39.67 15 4.9b 136 70 160 233 71 21 1 5.54 h 

13.04.1998 39.18 41.10 15 4.8b 272 75 -175 181 85 -15 1 0.916 h 

09.11.1999 39.464 40.345 12 3.6d 200 85 0 110 90 175 2 0.113 h 

20.11.1999 39.330 41.031 10 3.3d 20 80 -10 112 80 -170 2 0.0619 j 

30.11.1999 39.420 40.392 11 3.3d 45 70 70 272 28 133 2 0.0619 j 

02.12.1999 39.539 41.156 13 3.0d 320 85 -150 227 60 -6 1 0.0338 j 

05.12.1999 39.176 41.964 25 3.5d 125 70 150 226 62 23 1 0.0925 j 

24.12.1999 39.170 41.961 11 3.8d 240 75 30 142 61 163 2 0.169 j 

01.02.2000 39.442 41.130 6 4.2d 295 77 -176 204 86 -13 1 0.0213 j 

 

Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A2) 
              

14.06.1964 38.13 38.51 11 5.5b 227 29 -28 342 77 -116 1 6.3 b 

30.10.1968 37.88 38.57 3 4.9b 254 67 40 155 68 140 1 0.35 e 

22.05.1971 38.89 40.52 9 5.9b 231 82 3 141 87 172 1 58 b 

25.03.1977 38.56 40.02 21 5.2b 323 82 -176 232 86 -8 2 1.41 g 

05.05.1986 38.02 37.79 4 5.7b 273 49 31 161 67 134 1 11.2 b 

06.06.1986 38.01 37.91 2 5.5b 275 27 30 158 77 114 1 9 b 

20.05.1989 38.87 40.01 15 5.0b 305 90 180 35 90 0 1 1.5 h 

07.05.1992 38.71 39.82 15 5.0b 310 90 -180 40 90 0 2 0.637 h 

09.05.1998 38.19 39.00 15 4.9b 251 83 -7 341 83 -173 1 0.538 h 

02.08.1998 37.397 37.065 8.4 3.0b 120 70 -170 27 81 -20 2 0.001 i 

04.11.1999 38.501 39.109 10 3.9d 105 70 -20 202 71 -159 2 0.207 j 

08.11.1999 37.482 38.528 12 4.3d 120 65 170 214 81 25 2 0.462 j 

08.11.1999 37.598 38.553 23 4.0d 45 75 70 280 25 142 1 0.253 j 

25.11.1999 38.439 39.355 24 3.6d 220 85 -10 311 80 -175 1 0.113 j 

28.11.1999 39.050 40.752 10 3.6d 20 89 -10 110 80 -179 1 0.113 j 

12.01.2000 38.667 39.849 12 4.5d 324 79 164 57 74 11 2 0.0074 j 

               

Kuzey Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A3) 
              

30.10.1983 40.35 42.18 9 6.0b 215 64 7 122 84 154 1 80 ı 

30.10.1983 40.45 42.17 6 5.1s 240 87 349 331 79 3 1 1.2 ı 

18.09.1984 40.90 42.24 9 5.5s 204 81 11 112 79 171 1 1.4 ı 

18.10.1984 40.79 42.48 10 5.2s 261 58 54 135 47 133 1 0.8 ı 

07.11.1985 39.75 41.68 10 5.1b 233 58 22 131 72 146 1 0.732 h 

16.12.1990 40.53 43.18 17 5.3b 239 81 -1 329 89 -171 1 1.67 h 

03.06.1991 40.22 42.82 15 5.0b 294 90 -180 24 90 0 2 0.623 h 

23.11.1999 39.931 42.968 14 4.1d 249 46 82 80 45 98 1 0.0058 j 

03.12.1999 40.478 42.264 6 5.1d 307 80 -159 213 69 -11 2 1.82 j 

03.12.1999 40.432 42.286 4 4.9d 130 78 154 226 65 13 2 0.0359 j 
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03.12.1999 40.413 42.373 10 4.2d 75 45 -90 255 45 -90 2 0.378 j 

03.12.1999 40.436 42.330 6 4.0d 315 70 -180 225 90 -20 2 0.253 j 

03.12.1999 40.432 42.286 4 4.9d 30 85 10 299 80 175 1 1.55 j 

Tablo 5.1 devam ediyor. 
              

03.12.1999 40.447 42.335 10 4.3d 120 80 160 214 70 11 2 0.462 j 

03.12.1999 40.433 42.352 16 4.1d 305 80 180 35 90 10 2 0.309 j 

03.12.1999 40.407 42.346 10 4.0d 20 89 20 290 70 179 1 0.253 j 

03.12.1999 40.433 42.362 10 3.7d 320 65 -160 221 72 -26 2 0.138 j 

03.12.1999 40.434 42.336 16 4.2d 65 80 80 290 14 134 1 0.378 j 

04.12.1999 40.437 42.374 4 4.5d 329 81 -137 231 48 -12 2 0.0023 j 

04.12.1999 40.428 42.343 13 4.2d 300 80 180 30 90 10 2 0.378 j 

04.12.1999 40.454 42.326 17 3.6d 325 55 160 67 74 37 2 0.113 j 

04.12.1999 40.452 42.343 21 3.8d 140 85 -170 49 80 -5 2 0.169 j 

04.12.1999 40.416 42.304 17 3.7d 325 85 -170 234 80 -32 2 0.138 j 

05.12.1999 40.427 42.364 10 4.7d 134 75 162 229 73 16 2 0.0234 j 

05.12.1999 40.421 42.339 18 3.6d 300 89 180 30 90 1 2 0.113 j 

05.12.1999 40.466 42.330 10 4.0d 45 70 20 308 71 159 1 0.253 j 

06.12.1999 40.431 42.387 6 4.1d 130 70 160 227 71 21 2 0.309 j 

07.12.1999 40.442 42.341 8 4.5d 118 79 161 212 71 12 2 0.0103 j 

09.12.1999 40.410 42.305 10 3.6d 40 89 20 310 70 179 1 0.113 j 

10.12.1999 40.437 42.330 10 3.8d 325 75 -160 230 71 -16 2 0.169 j 

10.12.1999 40.452 42.357 9 3.3d 305 80 180 35 90 10 2 0.0169 j 

21.12.1999 40.459 42.382 4 4.6d 152 83 178 242 88 7 2 0.008 j 

10.07.2001 39.940 42.070 29 5.4w 295 72 -173 202 83 -18 2 1.5 k 

               

Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) 
              

27.04.1966 38.20 42.50 40 5.0b 292 74 -156 195 67 -17 2 0.56 c 

25.10.1970 36.77 45.13 19 5.5b 308 48 280 108 43 258 1 5.62 f 

06.09.1975 38.50 40.70 5 6.0b 270 50 50 143 54 128 2 100 b 

23.07.1981 36.98 44.67 15 5.6b 170 28 -73 331 64 -99 1 6.87 h 

25.06.1988 38.44 43.08 15 5.3b 106 57 144 218 60 39 1 1.92 h 

31.10.1999 38.651 41.366 15 4.0d 110 85 160 202 70 5 1 0.253 j 

06.11.1999 38.349 41.231 10 3.0d 135 50 -60 273 48 -121 1 0.0338 j 

07.11.1999 38.507 41.948 23 3.3d 30 55 30 282 66 141 2 0.0619 j 

18.12.1999 37.703 42.452 21 4.4d 55 65 -20 154 72 -154 2 0.565 j 

18.12.1999 37.706 42.419 26 3.7d 155 55 -150 47 66 -39 1 0.138 j 

19.12.1999 37.722 42.434 23 3.9d 35 65 -40 145 54 -148 2 0.207 j 

19.12.1999 37.687 42.461 24 3.6d 140 85 -170 49 80 -5 1 0.113 j 

07.12.1999 37.166 44.043 96 4.4d 105 60 60 334 41 131 2 0.565 j 

26.02.2000 36.880 44.690 8 3.8d 331 57 -85 142 33 -98 2 0.0318 j 

26.02.2000 36.810 44.770 4 5.0d 318 58 -118 183 42 -53 2 0.221 j 

26.02.2000 37.060 44.400 6 4.2d 307 55 -119 171 44 -55 2 0.0169 j 

               

Muradiye ve Çevresi (A5) 
              

29.04.1968 39.20 44.30 34 5.3b 320 66 158 59 70 26 1 2.24 d 

14.03.1970 38.59 44.71 23 5.3b 162 90 150 254 60 2 1 2.24 g 

24.11.1976 39.05 44.04 10
 

7.3s 110 80 172 199 82 10 1 1000
 

d 

26.05.1977 38.93 44.38 37 5.2b 128 70 0 38 90 160 1 1.41 g 

20.04.1988 38.97 44.00 15 5.0b 110 58 163 209 75 34 1 2.12 h 

05.12.1999 38.909 43.448 10 3.8d 325 80 180 55 90 14 1 0.169 j 

 ve  fay düzleminin derece cinsinden doğrultu, dalım ve kayma açıları, Mo, 

skaler sismik moment, h, odak derinliği, Dzl., fay doğrultuları boyunca seçilen 

düzlem (1. düzlem veya 2. düzlem). Referanslar: a- Canıtez ve Üçer (1967); b- 

Taymaz ve diğ. (1991); c- McKenzie (1972); d- Stewart ve Kanamori (1982); e- 
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BüyükaĢıkoğlu (1979); f- Eyidoğan (1983); g- Jackson ve McKenzie (1984); h-  

Harvard; ı- Eyidoğan ve diğ. (1999); i- Ergin (1999); j- Örgülü (2001); k- USGS. 

5.3 Doğu Anadolu Bölgesi moment tensör analizi 

Bu çalıĢmada, Doğu Anadolu Bölgesi’nde farklı sismotektonik birimlerin bulunması 

sebebiyle, moment tensör, gerilme ve sismik kayma oranları her bir bölge için ayrı 

ayrı incelenmiĢtir. 

Ancak KAF kuĢağı boyunca (A1) meydana gelmiĢ depremlerin moment tensör 

analizini yaptığımızda, 26.12.1939 yılında Mb = 8.1 büyüklüğündeki Erzincan 

depreminin sismik momentinin oldukça büyük olması sebebiyle bölgedeki tektonik 

kuvvetlerin bulunmasında çok baskın rol oynadığı ve tüm sonuçları kendi lehine 

değiĢtirdiği, oransal olarak küçük depremlerin çözümü etkilemediği gözlemlenmiĢtir. 

Deformasyon görünümü büyük depreme bağımlı kalmaktadır. Genelde küçük 

depremlerin büyük depremin etkisi altında etkisini kaybetmesi sebebiyle, bölgenin 

karakteristiği hakkında bilgiler elde etmek amacıyla, yöntem, Doğu Anadolu Bölgesi 

için 26.12.1939 depremi hariç tutularak ve ayrıca deprem sismik momentleri 

ağırlıklandırılarak uygulanmıĢtır.  

36o-41oK ve 37o-46oD enlem ve boylamları arasında kalan deformasyon alanının 

toplam hacmi için, kuzey – güney ve doğu – batı doğrultuları, yaklaĢık 585 km ve 

810 km olarak alınmıĢ ve sismik zon kalınlığının (seismogenic zone) 10 km olduğu 

farzedilmiĢtir. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi için moment tensor elemanları; 

5.3.1 Doğu Anadolu’nun 1939 Erzincan Depremi hariç moment tensör analizi 

(Erzincan depreminin sismik momenti MERZ. = 5929 * 1024 dyn.cm’dir.)  

1939 Erzincan depremi hariç toplam 89 adet deprem için, 

  -1.25    0.81  0.06 

Mij =   0.81   1.01  0.21        1027 dyn.cm 

   0.06   0.21  0.24  

elde edilmiĢtir. Buradan  = 3  1011 dyn/cm2 ve 1964 – 2001 yılları (T = 38 yıl) 

zaman aralığı için, (5.1) no.lu eĢitlik kullanılarak gerilme oranı tensör elemanları 

hesaplanmıĢtır. 

V = 47.385 * 1013 cm3 alındığında; 
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  -1.15   0.75  0.06 

eij =   0.75   0.93  0.19      10-8 / yıl 

   0.06   0.19  0.22  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı için,  

M0 =(  * D * S ) (Kostrov 1974)  tarafından geliĢtirilen formül ile 5.1 bağıntısı 

kullanılarak (  , rijitlik katsayısı,  D, yerdeğiĢtirme miktarı,  S, fayın alanı), D = 2*x*eij 

eĢitliği elde edilmiĢ ( x, fayın eni) ve 

  -1.35   0.87  0.06 

Dij =   0.87   1.09  0.23    cm / yıl 

   0.06   0.23  0.26  

yerdeğiĢtirme bileĢenleri bulunmuĢtur. 

1939 Erzincan depremi sonrası elde edilen moment tensör, sismik deformasyon ve 

yerdeğiĢtirme bileĢenlerine göre, Doğu Anadolu Bölgesi’nde baskın bileĢenin kuzey 

- güney yönünde olduğu görülmektedir. Negatif bileĢen e11 = - 1.15  10-8 / yıl kuzey 

- güney yönünde sıkıĢma rejiminin olduğunu bu da bölgede yılda yaklaĢık 14 mm’lik 

bir kuzey - güney yerdeğiĢtirmeyi göstermektedir. Ancak kuzey - güney yönünde 

sıkıĢma olmasına karĢın, pozitif bileĢen e22 = 0.92  10-8 / yıl doğu – batı yönünde 

de geniĢleme rejimi ortaya çıkmaktadır. Bu durum doğu – batı yönlü kaçmanın 

devam ettiğini göstermektedir. Doğu - batı yönündeki yerdeğiĢtirme miktarı yılda 

yaklaĢık 11 mm’ ye karĢılık gelmektedir. 

 K          14 mm / yıl (1) 

  

 

 

        11 mm / yıl (0,80)  

 

 

 

ġekil 5.3 Tüm Doğu Anadolu Bölgesi’nin tektonik yapısını temsil eden sismik 

hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

Aynı zamanda bölgedeki sismojenik tabakada kalınlaĢma olduğu görülmüĢtür. 

Pozitif bileĢen e33 = 0.22  10-8 / yıl, sismojenik tabakanın yılda yaklaĢık 3 mm 

       
     3 mm / yıl  (0,20) 
 

       DOĞU ANADOLU 



 54  
 

 
 

oranında kalınlaĢtığını ancak, bölgedeki kalınlaĢmanın sıkıĢma ve geniĢleme 

bileĢenlerine oranla oldukça az miktarda olduğunu göstermektedir. 

Parantez içindeki değerler bölgedeki deformasyon oranının oransal olarak verilmiĢ 

değerleridir. Kuzey – güney yönündeki sıkıĢtırma hareketinin % 80’inin doğu – batı 

yönünde kaçma, % 20’sinin kabuk kalınlaĢması ile karĢılandığını temsilen 

gösterilmiĢtir. 

5.3.2 Doğu Anadolu’nun ağırlıklandırılmıĢ çözüm ile moment tensör analizi 

Deformasyonun büyük depreme (1939 Erzincan depremi) bağımlı kalmaması, küçük 

depremlerin tektonik hareketliliğe etkisini ortaya koymak amacıyla moment tensör 

analizinin ağırlıklandırma yapılarak uygulanmasına karar verilmiĢtir. Büyük depremin 

sismik moment değeri ile küçük depremlerin sismik moment değerleri arasında 

(1027-1022) logaritmik bir farkın olması sebebiyle momentleri logaritmik olarak 

belirtilen değerleriyle çarptık. Moment değerlerini *1020 kuvvetinde sabitleĢtirerek 

küçük depremlerin ana fayların karakteristik özelliklerini desteklemesini sağladık. 

Ayrıca depremlerin faylanmaları büyük depremlerle (1939 Ezincan depremi, 1976 

Çaldıran depremi) iliĢkilendirildiğinde 63 yıl içerisinde Doğu Anadolu Bölgesi’nin 

kuzeyinin güneye oranla daha büyük depremsellik gösterdiği ve doğu – batı 

yönelimli geniĢleme ile hareket ettiğini ortaya koymuĢtur. AğırlıklandırılmıĢ çözüme 

göre 1939 – 2001 yılları (T = 63 yıl) zaman aralığında meydana gelmiĢ 90 adet 

deprem için bölgedeki deformasyonlar oransal olarak ġekil 5.4’de verilmiĢtir. 

K 

                         (1) 

  

 

 

 

        (0,90)  

 

 

 

ġekil 5.4 Doğu Anadolu Bölgesi’nin ağırlıklandırılmıĢ çözüme göre tektonik yapısını 

temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

Elde edilen değerler, bir önceki çalıĢmada (5.3.1) KAF’ının doğu bölümünde doğu – 

batı doğrultulu sağ yönlü bir kaymanın eksikliğini ortaya koymaktadır. Kuzey – 

              
              (0,10) 
 

       DOĞU ANADOLU 
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güney yönlü sıkıĢtırmaya karĢın aslında bölgenin gösterdiği deformasyon % 90 

oranında doğu – batı yönünde kaçma, % 10 oranında da kalınlaĢma ile 

tanımlanabilir (ġekil 5.5).  

Doğu Anadolu’da kuzey – güney yönlü sıkıĢmanın % 90’ı doğu – batı doğrultulu 

kaçmaya harcanmaktadır. Bu kaçmanın büyük bir bölümü KAF ve DAF üzerinde 

gerçekleĢmektedir ( 2 cm / yıl). Doğu Anadolu’nun doğu tarafında doğuya kaçıĢ için 

fazla bir imkan olmadığı Ġran Levhasının bu kaçıĢa kısmen izin verdiği 

görülmektedir. Bu durum Doğu Anadolu’nun doğusunda yanal kaçma ihtiyacının 

fazlalaĢtığını ve ileride sağ ya da sol yanal atımlı büyük deprem olasılığının arttığını 

gösterebilir. 1900 yılından sonra Doğu Anadolu’nun doğusunda 24.11.1976 

Muradiye, 30.10.1983 Narman-Horasan, 06.09.1975 Lice dıĢında büyük deprem 

olmamıĢtır. Bitlis Bindirme KuĢağı’nın doğu kesiminde böyle bir bindirme için normal 

fay ağırlıklı çözümlerin nedenleri aĢağıdaki bölümde incelenmiĢ ve bu kesimdeki 

tektonizmanın nedenleri araĢtırılmıĢtır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ġekil 5.5 Doğu Anadolu Bölgesi’nin tektonik yapısının Ģematik gösterimi ( kuzey – 

güney yönlü sıkıĢma, doğu – batı yönlü kaçma ve kabuk kalınlaĢması)  

AĢağıda bölgelere göre yapılan moment tensör analizlerinin sonuçları verilmiĢtir.  

5.4 Kuzey Anadolu Fayı KuĢağı (KAF) (37oD boylamının doğusu) (A1) 

Yukarıda da bahsedildiği gibi, 26.12.1939 Mb = 8.1 büyüklüğündeki Erzincan 

depreminin sismik momentinin oldukça büyük olması (MO ERZ = 5929 * 1024 dyn.cm) 

ve bölgedeki tektonik kuvvetlerin bulunmasında çok baskın rol oynaması bu sebeple 

küçük depremlerin çözümü etkilememesi nedeniyle yöntem, KAF kuĢağının doğusu 

için 26.12.1939 depremi hariç tutularak ve ayrıca deprem sismik momentleri 

ağırlıklandırılarak uygulanmıĢtır. 
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5.4.1 1939 Erzincan Depremi hariç moment tensör analizi 

450 km ve 90 km arasında kalan bölgede, 1966 – 2000 yılları ( T = 35 yıl ) arasında 

meydana gelmiĢ 18 adet depremin sismik moment tensör elemanları aĢağıda 

verilmiĢtir. 

  -0.35     0.12   -0.03 

Mij =   0.12     0.25   -0.10      1027 dyn.cm 

  -0.03    -0.10    0.11  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

    -4.2    1.4    0.3 

eij =     1.4    3.0      -1.1      10-8 / yıl 

     0.3     -1.1       1.3  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

  -0.7   0.3  -0.1 

Dij =   0.3   0.5  -0.2    cm / yıl 

  -0.1  -0.2    0.2  

Elde edilen moment tensör, gerilme ve yerdeğiĢtirme bileĢenlerine göre, KAF 

KuĢağı (A1) Bölgesi’nin e11 = - 4.2 10-8 / yıl, kuzey - güney yönünde sıkıĢma 

rejiminin etkisi altında olduğunu göstermektedir. Bu yöndeki negatif gerilme bileĢeni 

yılda 7 mm’lik bir yerdeğiĢtirme ile kuzey - güney yönünde sıkıĢma rejimi olduğunu 

göstermektedir. e22 =  3 10-8 / yıl, sıkıĢma rejimine karĢılık bölgede doğu - batı 

yönünde geniĢleme rejiminin olduğunu ve bu da yılda 5 mm yerdeğiĢtirmeye karĢılık 

gelmektedir.  

e33 = 1.3 10-8 / yıl, sismojenik tabakanın yılda yaklaĢık 2 mm oranında kalınlaĢtığını 

ifade eder. Ancak, bölgedeki kalınlaĢma sıkıĢma ve geniĢleme bileĢenlerine oranla 

daha az miktardadır. KAF kuĢağının doğu bölgesinde, e12 = 1.4 10-8 / yıl, yılda 

yaklaĢık 3 mm’lik doğu – batı yönünde sağ yanal hareketli faylanma ile 

yerdeğiĢtirmenin mevcut olduğunu göstermektedir. Gerilme bileĢenlerinin tümüne 

bakıldığında ise, en fazla gerilmenin kuzey - güney yönünde hakim olduğunu 

söyleyebiliriz. Bölgede kuzey - güney yönlü sıkıĢma ile birlikte daha az miktarda 

doğu - batı yönünde geniĢleme (kaçma) ve çok az miktarda da kabuk kalınlaĢması 

mevcuttur. SıkıĢma olayının gerçekleĢmesi  de bu bölgede ters faylanma bileĢenleri 

hakim doğrultu atımlı faylanmalar meydana geldiğini ortaya çıkartır. Bu bölgedeki 
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fay düzlemi çözümlerine genel olarak bakılacak olursa, depremlerin faylarının ters 

atım bileĢeni baskın olan doğrultu atımlı faylanma biçiminde olduğu görülmektedir 

(ġekil 3.1).   

 K           7 mm / yıl (1) 

  

 

                5 mm / yıl (0.70) 

 

 

ġekil 5.6 Kuzey Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi’nin (1939 Erzincan depremi hariç) 

tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik 

gösterimi.  

5.4.2 AğırlıklandırılmıĢ çözüm ile moment tensör analizi 

AğırlıklandırılmıĢ çözüme göre 1939 – 2001 yılları (T = 63 yıl) zaman aralığında 

meydana gelmiĢ 19 adet deprem için bölgedeki deformasyon alanlarını oransal 

olarak verecek olursak; 

 K              (1) 

  

 

              (0.75) 

 

 

ġekil 5.7 Kuzey Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi’nin ağırlıklandırılmıĢ çözüme göre 

tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik 

gösterimi.  

1939 Erzincan depremi ile bölgede oluĢan sıkıĢmanın önemli bir kısmının doğu - 

batı yönünde kaçma rejimi ile karĢılanmıĢ olduğunu göstermektedir.  

KAF kuĢağının doğu bölgesi için 26.12.1939 depremi hariç tutularak ve ayrıca 

deprem sismik momentlerinin ağırlıklandırılarak uygulanan yöntemin sonuçlarının 

birbiriyle uyumlu oldukları sonucuna varılmaktadır. 

 

              

2 mm / yıl  (0.30)              
                          KAF

  
 

              

            (0.25) 
              KAF
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5.5 Doğu Anadolu Fayı KuĢağı (DAF) (A2) 

AĢağıda, 405 km ve 90 km arasında kalan bölgede, 1964 – 2000 yılları ( T = 37 yıl ) 

arasında meydana gelmiĢ 16 adet depremin sismik moment tensör elemanları 

verilmiĢtir.  

  -0.07    -0.02      0.01 

Mij =  -0.02     0.06      0.03       1027 dyn.cm 

   0.01     0.03      0.01  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

  -0.85  -0.29   0.07 

eij =  -0.29     0.76     0.31      10-8 / yıl 

   0.07     0.31     0.10  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

  -0.19   -0.10   0.01 

Dij =  -0.10    0.17  0.10    cm / yıl 

   0.01    0.10   0.02  

DAF KuĢağı (A2) Bölgesi’nde e11 = -0.85  10-8 / yıl, kuzey - güney yönünde sıkıĢma 

rejiminin hakim olduğu görülmektedir. Bu da yılda yaklaĢık 1.9 mm’lik bir 

yerdeğiĢtirmeye karĢılık gelir. Doğu - batı yönünde geniĢleme rejimi e22 =  0.76  10-

8 / yıl, e11’e nazaran daha azdır ve yerdeğiĢtirme miktarı yılda yaklaĢık 1.7 mm’dir. 

e33 = 0.10  10-8 / yıl, sismojenik tabakanın yılda yaklaĢık 0.2 mm oranında 

kalınlaĢtığını ifade eder. DAF KuĢağı bölgesinde, e12 = -0.29  10-8 / yıl, yılda 

yaklaĢık 1 mm’lik sol yanal hareketli faylanma ile yerdeğiĢtirmenin mevcut olduğunu 

göstermektedir. Gerilme bileĢenlerinin tümüne bakıldığında ise, en fazla gerilmenin 

kuzey - güney yönünde olduğunu söyleyebiliriz. 

KAF ve DAF bölgesi için elde edilen moment tensör ve gerilme bileĢenlerine genel 

olarak bakıldığı zaman bölgenin sıkıĢma ve geniĢleme bileĢenlerinin aynı yönlerde 

olduğu fakat, DAF bölgesinde gerilmeye karĢın gösterilen deformasyon KAF 

bölgesine oranla oldukça düĢük çıkmaktadır. Sismik moment miktarları da gözönüne 

alındığında bölgenin gerilmeler altında kuzey – güney yönlü sıkıĢtırmaya karĢın 

doğu – batı yönlü kaçma rejiminin önemli bir kısmını KAF’nın üstlendiği 

görülmektedir.    
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 K           1.9 mm / yıl (1) 

  

 

                 1.7 mm / yıl (0.89)   

             

        DAF  

ġekil 5.8 Doğu Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi’nin tektonik yapısını temsil eden sismik 

hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

5.6 Kuzeydoğu Anadolu Fayı KuĢağı (KDAF) (A3) 

135 km ve 180 km arasında kalan bölgede, 1983 – 2001 yılları ( T = 19 yıl ) 

arasında meydana gelmiĢ 33 adet depremin sismik moment tensör elemanları 

aĢağıda verilmiĢtir. 

  -0.08      0.03     0.03 

Mij =   0.03      0.07     0.03      1027 dyn.cm 

   0.03     0.03      0.01  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

  -2.88    1.04    0.97 

eij =   1.04      2.59    0.90         10-8 / yıl 

   0.97      0.90    0.29  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

    -0.8     0.3      0.3 

Dij =     0.3     0.7    0.2      cm / yıl 

     0.3     0.2     0.1  

KDAF KuĢağı (A3) Bölgesi’nde e11 = -2.88  10-8 / yıl, kuzey - güney yönünde 

sıkıĢma rejiminin, e22 = 2.59  10-8 / yıl, doğu - batı yönünde de geniĢleme rejiminin 

hakim olduğunu göstermektedir. Bu da kuzey - güney yönünde yaklaĢık 8 mm, doğu 

- batı yönünde yaklaĢık 7 mm’lik bir yerdeğiĢtirmeye karĢılık gelmektedir. Bölgedeki 

sıkıĢma ve geniĢleme gerilmelerinin oranları birbirine oldukça yakındır. Bu durum, 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Arabistan ve Avrasya levhalarının çarpıĢmasının sebep 

olduğu sıkıĢmadan dolayı, bölgede üç ayrı kıtasal blok, Anadolu blokları (A1 ve A2) 

  
  0.2 mm /    
  yıl  (0.11) 
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ve Kuzeydoğu Anadolu bloğunun, batı ve doğuya kaçmakta olduğu ve KDAF’nın da 

burada önemli bir sınır vazifesi görmesi nedeni ile sıkıĢtırma ve geniĢleme 

oranlarının burada hemen hemen dengelendiği Ģeklinde bir yorum ile tarif edilebilir. 

e33 = 0.29  10-8 / yıl, sismojenik tabakada yılda yaklaĢık 1 mm’lik bir kalınlaĢtığını 

göstermektedir. e12 = 1.04  10-8 / yıl, bölgede doğu – batı yönünde sağ yanal 

hareketli ya da kuzey – güney yönünde sol yanal faylanma türünün hakimdir. 

            K            

                           8 mm / yıl (1) 

                 

  

            7 mm / yıl (0.90)   

            

 

ġekil 5.9 Kuzeydoğu Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi’nin tektonik yapısını temsil eden 

sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

5.7 Bitlis Bindirme KuĢağı (40.5oD boylamının doğusu) (BBK) (A4) 

450 km ve 135 km arasında kalan bölgede, 1966 – 2000 yılları ( T = 35 yıl ) 

arasında meydana gelmiĢ 16 adet depremin sismik moment tensör elemanları 

aĢağıda verilmiĢtir. 

  -0.07   -0.04    -0.01 

Mij =  -0.04    0.01     0.05        1027 dyn.cm 

  -0.01    0.05     0.07  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

  -0.58   -0.34   -0.09 

eij =  -0.34     0.07     0.36        10-8 / yıl 

  -0.09     0.36     0.51  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

    -0.20    -0.10    -0.02 

Dij =    -0.10     0.02     0.10      cm / yıl 

    -0.02     0.10     0.10  

 
1 mm / yıl (0.10) 

KDAF 
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Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) Bölgesi’nde en büyük gerilme bileĢeni diğer bölgelerdeki 

gibi kuzey – güney yönündeki bileĢendir. Bölgede e11 = -0.58  10-8 / yıl, kuzey - 

güney yönünde sıkıĢma rejimini, e22 = 0.07  10-8 / yıl, doğu – batı yönünde de 

geniĢleme rejiminin hakim olduğunu göstermektedir. Bu da kuzey - güney yönünde 

yaklaĢık 2 mm, doğu - batı yönünde yaklaĢık 0.2 mm’lik bir yerdeğiĢtirmeye karĢılık 

gelmektedir. e33 = 0.51 10-8 / yıl,  yılda yaklaĢık 1 mm’lik kalınlaĢmaya karĢılık 

gelmektedir. Bölgede kuzey - güney yönünde sıkıĢma, buna bağlı olarak kabuk 

kalınlaĢması ve çok az miktarda da doğu – batı yönelimli geniĢleme rejimi hakimdir. 

Arap ve Avrasya Levhalarının birbirlerine doğru kuzey – güney yönlü bağıl 

hareketleri ile Anadolu Levhasını sıkıĢtırması sonucunun etkileri burada açıkça 

görünmektedir. Bu sıkıĢtırmanın etkisiyle bölgede önemli oranda kabuk kalınlaĢması 

meydana gelmiĢtir. Dolayısıyla A4 bölgesi, baskın rejim sıkıĢma ile birlikte geliĢen 

kabuk kalınlaĢması ve bunun doğal sonucu ters fay bileĢenli faylanmaların hakim 

olduğu bir bölgedir. 

            K            

                    2 mm / yıl (1) 

  

 

               0.2 mm / yıl (0.12)   

            

ġekil 5.10 Bitlis Bindirme KuĢağı (40.5oD boylamının doğusu) Bölgesi’nin tektonik 

yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

Bitlis Bindirme Zonu için elde edilen sonuçlar böyle bir bindirme bölgesinde 

beklenmekteydi. Ancak bindirmenin doğusundaki normal fay ağırlıklı çözümler farklı 

bir tektonizmanın varlığına iĢaret etmektedir. Gerilme tensörü yönteminde yapıldığı 

gibi sismik deformasyonların yönü ve değiĢimini anlamak açısından bu zon üzerinde 

seçilen üç bölge (F1, F2, F3) için moment tensör analizi yapılmasına karar 

verilmiĢtir. 

5.7.1 F1 Bölgesi için moment tensör analizi 

F1 Bölgesi içinde 1355 km ve 135 km arasında kalan bölgede, 1975 – 1999 yılları (T 

= 25 yıl) arasında meydana gelmiĢ 4 adet depremin sismik moment tensör 

elemanları aĢağıda verilmiĢtir. 

 

       
 1 mm / yıl (0.88) 

   BBK 
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  -0.08   -0.05      -0.01 

Mij =  -0.05    0.0002   0.04        1027 dyn.cm 

  -0.01    0.04       0.08  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

  -2.96   -1.85    -0.37 

eij =  -1.85      0.01     1.48       10-8 / yıl 

  -0.37      1.48     2.96  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

    -0.8    -0.5      -0.1 

Dij =    -0.5     0.002   0.4      cm / yıl 

    -0.1     0.4       0.8  

          K            

   8 mm / yıl (1) 

 

  

               0.02 mm / yıl (0.00)   

            

 

ġekil 5.11 Bitlis Bindirme KuĢağı (40.5oD boylamının doğusu) F1 Bölge’sinin 

tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik 

gösterimi.  

Bitlis Bindirme KuĢağı (A4)’nın F1 bölgesinde en büyük gerilmenin kuzey – güney 

yönünde e11 = -2.96  10-8 / yıl ve kıtasal kabukta e33 = 2.96  10-8 / yıl olduğu 

görülmektedir. Çok az miktarda da e22 = 0.01  10-8 / yıl, doğu – batı yönünde  

geniĢleme rejimi mevcuttur. Bu deformasyon, bölgede kuzey – güney yönünde yılda 

yaklaĢık 8 mm.lik sıkıĢmanın hemen hemen tamamının kıtasal kabuk 

kalınlaĢmasına harcandığına iĢaret etmektedir. Fay düzlemi çözümleri de 

bindirmenin bu bölümünde daha çok ters bileĢeni hakim faylanmaların olduğunu 

göstermektedir. 

 

    8 mm / yıl            
         (0.01) 

     BBK (F1) 
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5.7.2 F2 Bölgesi için moment tensör analizi 

F2 Bölgesi içinde 215 km ve 135 km arasında kalan bölgede, 1966 – 1999 yılları ( T 

= 34 yıl ) arasında meydana gelmiĢ 7 adet depremin sismik moment tensör 

elemanları aĢağıda verilmiĢtir. 

  -0.003   -0.0006  0.0003 

Mij =  -0.0006  0.002   -0.0007     1027 dyn.cm 

   0.0003 -0.0007 -0.001  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

   -0.05   -0.01     0.005 

eij =   -0.01    0.034   -0.01          10-8 / yıl 

   0.005  -0.01     -0.02  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

             -0.014   -0.003   0.001 

Dij =   0.003    0.009  -0.003        cm / yıl 

   0.001   -0.003  -0.005  

K            

   0.14 mm / yıl (1) 

 

 

               0.09 mm / yıl (0.64)   

            

 

ġekil 5.12 Bitlis Bindirme KuĢağı (40.5oD boylamının doğusu) F2 Bölge’sinin 

tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik 

gösterimi.  

e11 = -0.05  10-8 / yıl kuzey – güney yönlü sıkıĢtırmanın bindirmenin F2 bölgesinde 

e22 = 0.034  10-8 / yıl doğu – batı yönünde kaçma ve e33 = -0.02  10-8 / yıl kıtasal 

kabukta kalınlaĢma olarak karĢılandığı görünmektedir. Oransal olarak verilecek 

olursa, kuzey – güney (% 100) sıkıĢtırmanın, % 64’ü doğu – batı yönlü geniĢleme 

(kaçma), % 36’ı kıtasal kabukta kalınlaĢması olarak harcanmaktadır. Bu 

deformasyon, bölgede yerdeğiĢtirme miktarlarının kuzey – güney yönünde yılda 

    0.05 mm / yıl            
         (0.36) 

     BBK (F2) 
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yaklaĢık 0.14 mm.lik, doğu – batı yönünde ise 0.09 mm.lik geniĢlemeye ve yılda 

yaklaĢık 0.05 mm.lik kabuk kalınlaĢması olduğuna iĢaret eder.  

5.7.3 F3 Bölgesi için moment tensör analizi 

Bindirmenin doğu kesiminde F3 bölgesi içinde 100 km ve 135 km arasında kalan 

bölgede, 1970 – 2000 yılları ( T = 31 yıl ) arasında meydana gelmiĢ 5 adet depremin 

sismik moment tensör elemanları aĢağıda verilmiĢtir. 

   0.005    0.004   0.003 

Mij =   0.004    0.007   0.004        1027 dyn.cm 

   0.003    0.004  -0.01  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  

    0.19     0.16      0.10 

eij =    0.16     0.27     0.16       10-8 / yıl 

    0.10     0.16    -0.39  

Bölgedeki yerdeğiĢtirme miktarı aĢağıdaki gibi hesaplanmıĢtır.  

              0.05     0.04    0.01 

Dij =   0.04     0.07    0.04         cm / yıl 

   0.01     0.04   -0.11  

             K            

 0.5 mm / yıl (0.4) 

  

 

                                      0.7 mm / yıl (0.6)  

             

 

 

ġekil 5.13 Bitlis Bindirme KuĢağı (40.5oD boylamının doğusu) F3 Bölge’sinin 

tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik 

gösterimi.  

Elde edilen sonuçlar bindirmenin bu kesimde normal fay ağırlıklı çözümlerle uyumlu 

görünmektedir. e11 = 0.19  10-8 / yıl kuzey – güney yönlü geniĢleme (kaçma), e22 = 

   1.1 mm / yıl  (1) 
 BBK (F3) 



 65  
 

 
 

0.07  10-8 / yıl doğu – batı yönünde geniĢlemeyi ifade etmektedir. Dolayısıyla 

ortamda geniĢleme rejimi hakimdir, bu da e33 = -0.11  10-8 / yıl bileĢeni ile de 

anlaĢılacağı gibi, kıtasal kabukta incelmeye neden olmaktadır. Sonuçlar, oransal 

olarak kuzey – güney yönünde % 40, doğu – batı yönünde % 60’a varan geniĢleme 

rejimini göstermektedir. Bölgeye hakim geniĢleme rejimi kuzey – güney yönünde 

yılda yaklaĢık 0.5 mm.lik, doğu – batı yönünde 0.7 mm.lik geniĢleme ve yılda 

yaklaĢık 1.1 mm.lik yerdeğiĢtirme ile kabuk incelmesine neden olmaktadır. 

Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) boyunca belirlenen üç bölgeye (F1, F2 ve F3) uygulanan 

moment tensör analizi bölgesel olarak farklı tektonizmaların varlığını ortaya 

çıkarmaktadır. F1 Bölgesinde, baskın kuzey – güney yönünde sıkıĢma rejiminin 

etkisinde olduğu ve bu sıkıĢmanın hemen hemen tamamının bindirmenin etkisiyle 

kabuk kalınlaĢması olarak karĢılandığı, F2 Bölgesi’nde, kuzey – güney yönünde 

sıkıĢmanın etkisiyle % 64’e varan bir kısmı doğu – batı yönünde geniĢleme (kaçma), 

% 36’a varan bir kısmı da kabuk kalınlaĢması olarak harcanmaktadır. F3 bölgesinde 

ise, rejimin sıkıĢmadan geniĢleme rejimine geçtiği görülmektedir. Kuzey – güney (% 

40) ve doğu – batı yönlü (% 60) oranında geniĢleme rejimi ve kabuk incelmesi 

görülmektedir.  

Buradan gerilme tensörü analizinde elde edilen sonuçların moment tensör çözümü 

ile uyumlu olduğu yani, Arabistan Levhası’nın kuzeye hareketiyle Anadolu Bloğu’nun 

batıya ve Bindirme kuĢağının bu kesiminin Ġran’a doğru kaçma eğilimi ile yanal 

kaçma ihtiyacı duyduğu ve sağ ya da sol yanal atımlı deprem olasılığını gösterdiği 

görülmektedir.  

5.8 Muradiye ve Çevresi (A5) 

270 km ve 90 km arasında kalan bölgede, 1968 – 1999 yılları ( T = 32 yıl ) arasında 

meydana gelmiĢ 6 adet depremin sismik moment tensör elemanları aĢağıda 

verilmiĢtir. 

5.8.1 Muradiye ve Çevresi moment tensör analizi  

    -0.67   0.73   0.07 

Mij =     0.73   0.62   0.21          1027 dyn.cm 

     0.07   0.21   0.05  

buradan gerilme oranı tensör elemanları elde edilmiĢtir.  
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   -13.4    14.6     1.4 

eij =    14.6     12.4      4.2        10-8 / yıl 

      1.4       4.2      1.0  

A5 bölgesinde e11 = -13.4  10-8 / yıl, kuzey - güney yönünde sıkıĢma rejimini, e22 = 

12.4  10-8 / yıl, doğu – batı yönünde de geniĢleme rejiminin hakim olduğunu 

göstermektedir. e33 = 1.0  10-8 / yıl ise bölgede az miktarda kalınlaĢmayı 

göstermektedir. e12 = 14.6  10-8 / yıl doğu - batı yönelimli sağ yanal doğrultu atımlı 

faylanma rejiminin mevcut olduğu ortaya çıkar.  

            K            

           (1) 

 

 

           (0.92)                

            

      Muradiye ve Çevresi 

ġekil 5.14 Muradiye ve Çevresinin tektonik yapısını temsil eden sismik hareketlerin 

ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

Moment tensör elemanlarına bakıldığı zaman bölgenin 1976 Çaldıran depremi’nin 

(Mçal = 1000 * 1024 dyn.cm) hakimiyetinde olduğunu görülmektedir. Sismik 

momentinin çok büyük olması sebebiyle bölgedeki tektonik kuvvetlerin 

bulunmasında çok baskın rol oynamaktadır. KAF kuĢağından sonra en büyük 

deformasyon A5 bölgesinde meydana gelmiĢtir. YerdeğiĢtirme miktarının öncelikle 

moment tensör bileĢenlerine, fay alanının hacmine ve zamana bağımlı olması 

sebebiyle bölgede hakim rejimlerin ağırlıklandırma yapılarak oransal olarak 

verilmesine karar verilmiĢtir.  

5.8.2 AğırlıklandırılmıĢ çözüm ile moment tensör analizi 

AğırlıklandırılmıĢ çözüme göre toplam 6 adet deprem için bölgedeki deformasyon 

alanları oransal olarak ġekil 5.15’ te verilmiĢtir. 

AğırlıklandırılmıĢ çözüme göre bölgenin deformasyon görünümü ortaya çıkarılmıĢtır. 

Bölgedeki sıkıĢmanın önemli bir kısmı doğu – batı yönlü kaçma ile karĢılanmakta, 

bir kısmı da kabuk kalınlaĢması olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

   (0.08) 
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 K            

              (1) 

 

 

           (0.85)                

            

     Muradiye ve Çevresi 

ġekil 5.15 Muradiye ve Çevresinin ağırlıklandırılmıĢ çözüme göre tektonik yapısını 

temsil eden sismik hareketlerin ve oransal değerlerin Ģematik gösterimi.  

Sonuç olarak, moment tensör analizi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin faylanma 

düzlemleri incelenmiĢ ve depremlerin moment büyüklüklerine göre incelenen fay 

kuĢakları boyunca sismik deformasyon oranları belirlenmiĢtir. Elde edilen sonuçlar 

deformasyonların bölgenin aktif tektonik yapısı ile uyumluluk gösterdiğini ortaya 

koymuĢtur.  

Bu çalıĢma esnasında incelenen tüm alan boyunca iki büyük (1939 Erzincan, 1976 

Çaldıran) depremin bölgedeki tektonik kuvvetlerin bulunmasında çok baskın rol 

oynadığı görülmüĢtür. ÇalıĢmanın amacına uygun olarak bölgenin aktif tektonik 

yapısını ortaya koymak maksadıyla bu depremlerin bulunduğu bölgelerde 

ağırlıklandırma yapılarak küçük depremlerin çözüme katkısı gözlemlenmiĢtir.     

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F1 bölgesinde hakim sıkıĢma rejiminin etkisiyle kabuk 

kalınlığı en yüksek orana ulaĢmıĢtır. F3 bölgesinde ise farklı bir tektonizmanın 

etkileri görülmüĢ ve kabuk incelmeye baĢlamıĢtır. F3 bölgesi’ndeki geniĢleme rejimi 

Bindirme kuĢağının bu kesiminin Ġran’a doğru kaçma eğilimi gösterdiğini iĢaret 

etmektedir. 

5.9 Mekanizma Çözümü Olmayan Depremlerin Etkisi 

Bu bölümde, inceleme döneminde olan ancak mekanizma çözümü bulunmamıĢ ve 

dolayısıyla sismik moment hesabına katılamamıĢ depremlerin de gözönüne alınarak 

sismik deformasyon değerlerinin değiĢiminin irdelenmesi gerekliliği gözönüne 

alınmıĢtır.  

5.9.1 Yöntem 

Bu çalıĢma kapsamında öncelikle 1964 – 2001 yılları arasında meydana gelmiĢ tüm 

depremler ve bu çalıĢmada kullanılan veriler için Büyüklük – OluĢ Sıklığı grafikleri 

   (0.25) 
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oluĢturulmuĢtur (ġekil 5.16). Genellikle küçük manyitütlü depremlere iliĢkin verilerin 

logN = f(M) doğrusu üzerine düĢmedikleri görülmektedir. Küçük manyitütlü 

depremlerin iyi kaydedilememesi ya da bu depremlerin tam olarak gözlenememiĢ 

olmaları sebebiyle eğri halini almaktadırlar. LogN = a – bM iliĢkisi M  5 olan 

depremler için doğrusaldır.  

ġekil 5.16 Deprem sayısı – Büyüklük iliĢkisi. Mavi içi dolu kareler mekanizma 

çözümü olmayan, pembe içi dolu kareler ise tez çalıĢmasında kullanılan deprem 

verilerini kapsamaktadır.   

Her iki deprem veri grubu M = 5’ den sonra birbirine yaklaĢmaya baĢlamıĢtır. Enerji 

farklılıklarını karĢılaĢtırmak için büyüklüğü 3 ve 5 olan depremler için; 

LogE = 11.8 + 1.5M               (5.18) 

bağıntısı kullanılacak olursa, logE3 = 2.1016 erg (M = 3) ve logE5 = 2.1019 erg (M = 5) 

elde edilir. Yani, M = 5 büyüklüğündeki bir depremle açığa çıkan enerji, M = 3 

büyüklüğündeki depremle açığa çıkan enerjinin 1000 katı kadardır. Dolayısıyla M = 

5 büyüklüğündeki bir depremle açığa çıkan enerji için 1000 tane M = 3 

büyüklüğünde deprem olması gerekmektedir. M = 5’ den büyük depremler için 1964 

– 2001 yılları arasında, tez çalıĢmasında kullanılan depremlerin ayıklandığı 

mekanizma çözümü olmayan deprem sayıları gözönüne alınarak, Canıtez ve Ezen 

(BüyükaĢıkoğlu, ders notları) tarafından geliĢtirilen 

LogM0 = 1.23 Ms + 18               (5.19) 

bağıntısı kullanılarak toplam sismik moment değerleri elde edilmiĢtir. Buna göre 5  

M  8 arasında ND (mekanizma çözümü olmayan diğer depremlerin sayısı) ile elde 

edilen toplam sismik moment değeri M0 = 1,33.1026 dyn.cm olarak bulunmuĢtur.  
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Buradan  = 3  1011 dyn/cm2 ve 1964 – 2001 yılları (T = 38 yıl) zaman aralığı için, 

(5.1) no.lu eĢitlik kullanılarak sismik gerilme oranı hesaplanmıĢtır. 

V = 47.385 * 1013 cm3 için, éD = 1,23.10-9 / yıl elde edilmiĢtir. 

Bölgedeki, M0 =(  * D * S ) (Kostrov 1974)  tarafından geliĢtirilen formül ile 5.1 

bağıntısı kullanılarak hesaplanan yerdeğiĢtirme miktarı toplam DD = 1,4 mm / yıl 

bulunmuĢtur.  

Tez çalıĢması kapsamında sismik moment tensör analizi ile Doğu Anadolu 

Bloğu’nda sıkıĢmanın etkisiyle meydana gelen deformasyonlara iliĢkin yerdeğiĢtirme 

miktarı kuzey – güney yönlü DT =14 mm / yıl olarak bulunmuĢtu. Mekanizma 

çözümü olmayan ve sismik moment hesabına katılmamıĢ diğer depremlerin hesaba 

katılması ile bölgede kuzey – güney yönlü sıkıĢma için toplam yerdeğiĢtirme DKG = 

15,4 mm / yıl olarak bulunmuĢtur. 

Benzer Ģekilde doğu – batı yönünde kaçma ve kabuk kalınlaĢması değerleri de 

DDB = 12,1 mm / yıl, DK = 3,3 mm / yıl olarak bulunmuĢtur. 

Buna göre mekanizma çözümü bilinmeyen depremlerin göz önüne alınması ile daha 

gerçekçi bir deformasyon analizi yapılacağı açıktır. Bu fark Doğu Anadolu için % 10’ 

a varmaktadır. Bu sonuç Türkiye’de bölgesel deformasyon analizleri için M  4 olan 

tüm depremlerin mekanizma çözümlerinin de yapılmasının gerekli olabileceğini 

vurgulamaktadır. 

5.18 bağıntısı kullanılarak bölgede mekanizma çözümü olmayan diğer depremlerin 

sayısından hesaplanan sismik enerji değeri ED = 2,52.1021 erg olarak bulunmuĢtur. 

Tez çalıĢması verilerinden elde edilen sismik enerji ET = 5,9.1022 erg’ dir. 

Mekanizma çözümü bulunmamıĢ diğer deprem verilerinin katılmasıyla açığa çıkan 

sismik enerji toplam E = 6,15.1022 erg olmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 70  
 

 
 

6. SONUÇLAR VE TARTIġMA  

Tez çalıĢmasının ele alındığı Doğu Anadolu Bölgesi jeolojik ve tektonik özellikleri 

bakımından Türkiye’nin en dinamik ve karmaĢık bölgesidir.  Afrika, Arap ve Avrasya 

Levhalarının hareketlerinin denetiminde olan Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en 

aktif fay kuĢaklarından Kuzey Anadolu Fayı’nın doğu kesimi ve Doğu Anadolu Fayı 

ile Bitlis Bindirme KuĢağı ve Kuzey Doğu Anadolu Fay kuĢaklarını içine alan geniĢ 

bir alanı kapsamaktadır. Bu bölge yoğun sismik ve tektonik deformasyona uğrayan 

Kafkaslar’ın güneyinde bulunmaktadır.  Bölgenin tektoniğini kontrol eden iki temel 

unsur vardır: 1. Arabistan Levhası’nın kuzeye hareketiyle Doğu Anadolu Bölgesi ve 

Kafkaslar’da meydana getirdiği sıkıĢma rejimi, 2. Anadolu Bloğu’nun batıya ve 

olasılıkla Ġran Bloğu’nun doğuya kaçması. Bu sismik ve tektonik deformasyon içinde 

yer alan Doğu Anadolu Bölgesi’nde doğrultu atımlı faylanmalar çok önemli yer teĢkil 

etmektedir. Bölgedeki sıkıĢma ve geniĢleme rejimlerinin fay kuĢaklarındaki 

hakimiyeti doğrultu atım yanısıra normal ve ters faylanma özelliğinde depremlerin 

oluĢmasına neden olmuĢtur. Bölgenin aktif tektonik yapısı ile depremlerin 

uyumluluğunun yorumlanması amacıyla Doğu Anadolu Bölgesi depremlerinin sismik 

moment ve gerilme tensör analizlerinin yapılmasına karar verilmiĢtir.  

Tez çalıĢmasının kapsamında, daha önce yayınlanmıĢ çalıĢmalardan derlenen ve 

bölge üzerinde 1939-2001 yılları arasında meydana gelmiĢ büyüklüğü 3’den fazla 

olan 94 adet depremin odak mekanizmaları çözümlerinden yararlanılarak bölge’nin 

deprem dağılımları ve fay mekanizmaları incelenmiĢ, bölgeyi etkileyen gerilmelerin 

yönü, türü ve sismik kayma oranları bulunmaya çalıĢılmıĢtır.  

Odak mekanizması çözümlerinin seçimleri yapılırken güvenilirliği en yüksek olanlar 

tercih edilmiĢ, bu bağlamda Harvard, USGS, kiĢisel çalıĢma ve bölgesel çözümleri 

yapılmıĢ olan fay çözümleri kullanılmıĢtır. Bölgenin güncel tektoniğini anlamak 

açısından günümüzde kabul edilen farklı sismotektonik özellikler gözönüne alınarak 

fay alanları boyunca bölgelendirmeler yapılmıĢ, bölgelerin depremselliği ve 

sismotektonik özellikleri incelenmiĢ ve bölgede etkin tektonik gerilmeler anlaĢılmaya 

çalıĢılmıĢtır. Sismik moment ve gerilme tensör analizleri için bölgelendirilen fay 

kuĢakları; A1- Kuzey Anadolu Fay KuĢağı, A2- Doğu Anadolu Fay KuĢağı, A3- 
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Kuzey Doğu Anadolu Fay KuĢağı, A4- Bitlis Bindirme KuĢağı, A5- Muradiye ve 

Çevresi boyunca uygulanmıĢtır. Ayrıca uygulanan yöntemler sırasında Bitlis 

Bindirme KuĢağı üzerinde farklı sismotektonik özelliklerin varlığının anlaĢılması 

nedeniyle bu kuĢak boyunca F1, F2 ve F3 olmak üzere bölgelendirmeler yapılmıĢtır.  

Bölgelere göre odak mekanizma çözümlerinin düğüm düzlemlerine bakıldığı zaman 

doğrultularının genel olarak bölgelerin fay doğrultularına uyumluluk gösterdiği 

görülmektedir. Depremler Doğu Anadolu Bölgesi’ne hakim kuzey - güney sıkıĢma 

rejiminin etkisiyle çoğunlukla ters bileĢenli faylanma özelliğindedir. Bazı bölgelerde 

ise depremlerin karmaĢık tektonizmanın etkilerini yansıttığı görülmüĢtür. Bitlis 

Bindirme KuĢağı’nın F1 bölgesi ters fay bileĢenleri hakim sıkıĢma rejiminin sürmekte 

olduğunu ve Arap Levhası’nın yakınlaĢma gösterdiğini belirten örnekler verirken, 

Zagros Bindirme KuĢağı’na yakın olan bölgede depremlerin sağ yanal atım normal 

faylanma bileĢenlerinin hakim olması F3 bölgesinde gerilmenin açığa çıkıĢ biçiminin 

farklı bir tektonizmadan kaynaklandığını ve hatta bu bölgede doğuya kaçıĢın bir 

zonu oluĢtuğunu söyleyebiliriz.  

Bölgede meydana gelmiĢ depremlerin odak mekanizma çözümlerinden yararlanarak 

Bölge’nin asal gerilme bileĢenlerinin hesaplanması ve bölgeyi etkileyen gerilmelerin 

değiĢimlerin tespit edilmesi bu bağlamda yönü ve türünün belirlenmesi amacıyla 

deprem büyüklüğü gözetmeksizin tüm depremler için gerilme tensörü analizi 

yapılmıĢtır. Gerilme tensör elemanlarını elde etmek için, Riviera ve Cisternas (1990) 

tarafından geliĢtirilen ters çözüm algoritmasının değiĢtirilmiĢ bir versiyonu 

kullanılmıĢtır. Yöntemin uygulanması sonucunda bulunan biçim faktörleri ( R ) –0.7 

ile 0.6 arasında değiĢmekte, fakat en iyi çözümü –0.4 değerinde vermektedir. Bu da 

sıkıĢma rejimine düĢmekle beraber yanal atım rejimine de yakın olmaktadır. Çözüm 

sonucunda 2 düĢeye yakın ve gerilme tensör eksenleri 1 > 3 > 2 olarak 

sıralanmaktadır. Tüm bölgenin genel gerilmesi ile ilgili olarak mevcut tektonik rejimi, 

doğrultu atımlı rejime yakın ve ters faylanma bileĢenleri hakim sıkıĢma rejimi olarak 

açıklamak mümkündür.  Yani 1 kuzey – güney yönlü sıkıĢtırma ve 3 doğu – batı 

yönlü kaçma ile meydana gelen gerilmelerin etkisiyle kabuk kalınlaĢması söz 

konusudur. Fay kuĢakları boyunca alınan beĢ bölgeye uygulanan yöntemin 

sonuçları aĢağıda tartıĢılmaktadır.  

Kuzey Anadolu Fay KuĢağı (A1) bölgesinde uygulanan yöntemin sonucunda biçim 

faktörü ( R ) –0.6 ile –0.3 arasında değiĢmekte, fakat en iyi çözümü –0.4 değerinde 

vermektedir. Bu da tüm bölgenin mevcut tektonik yapısı ile aynı olduğunu yani, 
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sıkıĢma rejimi ve ters bileĢene de sahip yanal atım rejimine çok yakın bir 

tektonizmanın varlığını göstermektedir.  

Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A2) için en iyi çözümü biçim faktörü  ( R ) 0.3 değerinde 

vermektedir. Bu değer A2 bölgesinde doğrultu atımlı tektonizmanın etkin olduğuna 

iĢaret etmektedir.  

Kuzey Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A3) bölgesinde uygulanan yöntemin sonucunda 

en iyi çözümü biçim faktörü ( R )’nin 0.5 değerinde vermektedir. Bu değer 0 – 1 

arasındaki yanal atım rejim bölgesine düĢmekte ve tam doğrultu atıma sahip 

tektonizmanın varlığını göstermektedir.  

Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) (40.5oD boylamının doğusu) için elde edlen gerilme 

tensörü biçim faktörü ( R ) 0.2 ile 0.5 arasında değiĢmekte, fakat en iyi çözümü 0.3 

değerinde vermektedir. Elde edilen R değeri bölgenin doğrultu atımlı tektonizmanın 

etkisinde kaldığını söylemektedir. Bindirme nedeniyle bu bölgede (R)’ nin 1’den 

küçük olması beklenirdi. Ancak bindirmenin doğusundaki normal fay ağırlıklı 

çözümler ve batısındaki doğrultu atımlı çözümler nedeniyle genel tensörel çözüm 

doğrultu atım bileĢenini önemli bir değere eriĢtirmektedir. Bu nedenle bindirme 

zonunun doğusu ve batısı ayrılmıĢ ve farklı tektonizmaların varlığının araĢtırılması 

amacıyla bu zon boyunca F1, F2 ve F3 olmak üzere üç bölgeye bölünmüĢtür. Bu 

yaklaĢımın uygulanması ile bu üç bölgenin farklı tektonizmaların etkisinde kaldığı 

görülmüĢtür. F1 bölgesi için biçim faktörü (R) –3.1 değerini vermektedir. Bu da 

bölgede ters bileĢenli faylanmalara sahip sıkıĢma rejiminin hakim olduğunu 

açıklamaktadır. F2 bölgesi için uygulanan yöntem biçim faktörü (R)’nin -0.4 

değerinde en iyi çözümü vermektedir. R değeri bölgede doğrultu atımlı rejime yakın 

olmakla birlikte sıkıĢma rejiminin sürdüğünü iĢaret etmektedir. F3 bölgesi için elde 

edilen gerilme tensörü elemanları biçim faktörü (R) 9.1 ve uyumluluk skoru (F) 0.1 

olarak elde edilmiĢtir. F skoru bize odak mekanizması çözümleri ile gerilme 

tensörünün % 100 oranında birbirine uyum sağladığını göstermektedir. Bu 

bağlamda, Bitlis Bindirme KuĢağı’nın doğu kesiminin ters faylanma bileĢenleri hakim 

sıkıĢma rejiminden normal faylanma bileĢenenine geçen farklı tektonizmaların 

etkisinde olduğu anlaĢılmıĢtır. Bindirme kuĢağının bu kesiminin Ġran’a doğru kaçma 

eğilimi ile yanal kaçma ihtiyacı duyduğu ve yer yer geliĢen normal faylanma nitelikli 

deprem olasılığını arttırdığı görülmektedir. 

Muradiye ve Çevresi (A5) bölgesi için elde edilen gerilme tensörü sonucunda biçim 

faktörü ( R ) –1.8 ile –0.1 arasında değiĢmekte, fakat en iyi çözümü –0.4 değerinde 
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vermektedir. Elde edilen R değeri bölgenin ters bileĢene de sahip olan doğrultu 

atımlı tektonizmanın etkisinde kaldığını söylemektedir.  

Tüm bölge (sensu lato) için gerilme tensörü parametrelerinin (1, 2 ve 3) yönlerini 

incelediğimizde Bitlis Bindirme KuĢağı hariç 1’in kuzey – güney doğrultusu yönünde 

ve yataya yakın, 2’nin düĢeyde ya da düĢeye yakın, 3’ün ise doğu – batı 

doğrultusu yönünde ve yataya yakın olarak gezinmekte olduğu görülmektedir. 

Bölgelerdeki düğüm düzlemleri doğrultuları da fay kuĢaklarının doğrultuları ile 

uyumludur. Bitlis Bindirme KuĢağı’nda ise 1 ve 3’ün yataya yakın ve kuzey – 

güney ve doğu – batı doğrultusu yönlerinden uzaklaĢtığı, 2’nin ise düĢeye yakın 

çıktığı görülmektedir. Dolayısıyla, gerilme tensörü parametrelerinin (1, 2 ve 3) 

yönleri Doğu Anadolu’nun tümüne hakim kuzey – güney sıkıĢtırma, doğu batı 

geniĢleme (kaçma) ve kabuk kalınlaĢması rejiminin baskın olduğunu göstermektedir. 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın doğu kesimi kuzey – güney, doğu – batı geniĢleme 

(kaçma) rejimine geçmiĢ, yer yer olan çek-ayır sisteminin etkinleĢmeye baĢladığı 

anlaĢılmaktadır. Bazı bölgelerdeki saçılmaların fazla olması fay çözümleri ile gerilme 

tensörü arasındaki uyum oranını düĢürmektedir. Nedeninin bölgeyi etkileyen küçük 

ve saçılmıĢ tektonik unsurlarla ilgili olabileceği sanılmaktadır. 

Bölgedeki deformasyonların yerdeğiĢtirmeleri hakkında bilgi edinmek amacıyla ikinci 

olarak, bölgede meydana gelmiĢ depremlerin moment büyüklükleri gözönüne 

alınarak moment tensör analizi yapılmıĢtır. Moment tensör analizinde bölgedeki 

sismik deformasyon oranını saptamak için, depremlerin sismik moment ve odak 

mekanizması çözümleri kullanılmıĢtır. Sismik zonun (seismogenic zone) kalınlığının 

10 km olduğu farzedilerek sismik deformasyon oranı bileĢenleri ve sismik kayma 

oranları tahmin edilmiĢtir. Bu bölge üzerinde yapılan çalıĢmalar (Taymaz ve diğ., 

1991) büyüklüğü 5’den fazla olan depremlerin derinliklerinin yer kabuğunun ilk 15 

km’sinde yoğunlaĢtığı ve burada üst kabuk deformasyonunun hakim olduğunu 

göstermiĢtir. Fay kuĢakları boyunca sınırlandırılan bölgelerdeki kuzey, doğu ve 

düĢey yöndeki bileĢenler için hesaplanan moment tensör elemanlarını elde etmek 

için fay doğrultuları boyunca fay düzlemleri (1.düzlem veya 2.düzlem) seçilmiĢ ve 

her bir düzlemin parametrelerinden ( ve  ) yararlanılmıĢtır. Tüm alan ve 

bölgelerin tektonik yapısını temsil eden hareketler  ve bu hareketlerin gerilme 

alanlarında nasıl paylaĢım gösterdiği oransal olarak ifade edilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Moment büyüklüklerine göre uygulanan moment tensör analizinde, bazı bölgelerin 

deformasyonunun büyük depremlere bağımlı kalması nedeniyle ağırlıklandırma 

yapılmıĢtır. Böylelikle, bölgenin deformasyon görünümünün büyük depremlere 

bağımlı kalması önlenmiĢtir. Bulgular, bölgede kuzey – güney yönünde sıkıĢma, 
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sıkıĢma ile birlikte geliĢen doğu – batı yönünde geniĢleme (kaçma) hareketinin ve 

çok az miktarda da kabuk kalınlaĢmasının hakim olduğuna iĢaret etmektedir. 

Deformasyon miktarları 1939 Erzincan depremi hariç, Doğu Anadolu Bloğu’nun 

sıkıĢma rejimi baskın olmak üzere yılda yaklaĢık 14 mm’lik bir kuzey – güney 

yönündeki hareketine karĢılık, yılda yaklaĢık 11 mm’lik doğu – batı yönünde 

geniĢleme (kaçma) ile yerdeğiĢtirmekte olduğu ve sismojenik tabakanın da yılda 

yaklaĢık 3 mm oranında kalınlaĢtığını ifade etmektedir. Bölgedeki üç eksenli gerilme 

hareketleri ağırlıklandırılmıĢ çözüme göre oransal değerler ile verilecek olursa, 

kuzey – güney yönlü sıkıĢtırmaya (% 100) karĢın, bölgenin gösterdiği deformasyon 

% 90 oranında doğu – batı yönünde kaçma, % 10 oranında da kalınlaĢma olarak 

tanımlanabilir.  

Bölgelere göre deformasyon oranlarına bakılacak olursa, Kuzey Anadolu Fay 

KuĢağı (A1) için ağırlıklandırılmıĢ çözüme göre en fazla gerilmenin kuzey – güney 

yönünde sıkıĢmaya karĢın, % 75 oranında doğu – batı yönünde kaçma ve % 25 

oranında kabuk kalınlaĢması olduğu görülür. Elde edilen sonuçlar 1939 Erzincan 

depremi hariç, Kuzey Anadolu Fay KuĢağı Bölgesi için, sıkıĢma rejimi baskın olmak 

üzere yılda yaklaĢık 7 mm’lik kuzey – güney yönündeki harekete karĢılık, yılda 

yaklaĢık 5 mm’lik doğu – batı yönünde geniĢleme (kaçma) (% 70) ile yerdeğiĢtirme 

olduğu ve sismojenik tabakanın yılda yaklaĢık 2 mm (% 30) oranında kalınlaĢtığını 

iĢaret etmektedir. Ayrıca KAF KuĢağı’nın doğu kesimi için elde edilen (Erzincan 

depremi hariç) yerdeğiĢtirme bileĢeni D12 = 0.3 * cm / yıl yılda yaklaĢık 3 mm’lik 

doğu – batı yönünde sağ yanal hareketli faylanma ile yerdeğiĢtirme hareketinin 

mevcut olduğunu ortaya koymuĢtur. KAF KuĢağı’nın doğu Bölgesi için elde edilen 

sonuçlara göre, 1939 Erzincan depremi ile bölgede oluĢan sıkıĢmanın önemli bir 

kısmının doğu – batı yönünde kaçma rejimi ile karĢılanmıĢ olduğunu söylemek 

mümkündür.  

Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A2) bölgesi için elde edilen moment tensör elemanlarına 

göre bölgede kuzey – güney yönlü sıkıĢma rejimi baskın olmak üzere, yılda yaklaĢık 

1.9 mm’lik kuzey – güney yerdeğiĢtirmeye karĢılık, doğu – batı yönünde yılda 

yaklaĢık 1.7 mm’lik geniĢleme (kaçma) ile yerdeğiĢtirme olduğu ve sismojenik 

tabakanın yılda yaklaĢık 0.2 mm oranında kalınlaĢtığı görülmüĢtür.  Baskın kuzey – 

güney yönünde sıkıĢtırma rejiminin % 89’u doğu – batı yönelimli kaçma, % 11’ı 

kabuk kalınlaĢması olarak karĢılanmaktadır. YerdeğiĢtirme bileĢeni D12 = -0.10 * cm 

/ yıl, DAF KuĢağı bölgesinde yılda yaklaĢık 1 mm’lik sol yanal hareketli faylanma ile 

yerdeğiĢtirmenin mevcut olduğunu göstermektedir. Bu değer Anadolu Levhasının 

batıya kaçması için yeterli bir değer değildir. Bu durum Doğu Anadolu Fayı üzerinde 
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daha fazla yanal kaçma ihtiyacının olduğunu göstermektedir. Nitekim 1900 sonrası 

bu fay üzerinde büyük deprem sayısı az olmuĢtur. 

Kuzey Doğu Anadolu Fay KuĢağı (A3) bölgesi için elde edilen moment tensör 

elemanlarına göre bölgede kuzey – güney yönlü sıkıĢma rejimi baskın olmak üzere, 

yılda yaklaĢık 8 mm’lik kuzey – güney yerdeğiĢtirmeye karĢılık, doğu – batı yönünde 

yılda yaklaĢık 7 mm’lik geniĢleme (kaçma) ile yerdeğiĢtirme olduğu ve sismojenik 

tabakanın yılda yaklaĢık 1 mm oranında kalınlaĢtığı görülmüĢtür.  Baskın kuzey – 

güney yönünde sıkıĢtırma rejiminin % 90’ı doğu – batı yönelimli kaçma, % 10’u 

kabuk kalınlaĢması olarak karĢılanmaktadır. YerdeğiĢtirme bileĢeni D12 = 0.3 * cm / 

yıl, KDAF KuĢağı bölgesinde yılda yaklaĢık 1 mm’lik doğu – batı yönünde sağ yanal 

hareketli ya da kuzey – güney yönünde sol yanal faylanma ile yerdeğiĢtirmenin 

mevcut olduğunu göstermektedir.  

Bitlis Bindirme KuĢağı (A4) bölgesi için elde edilen moment tensör elemanlarına 

göre bölgede kuzey – güney yönlü sıkıĢma rejimi baskın olmak üzere, yılda yaklaĢık 

2 mm’lik kuzey – güney yerdeğiĢtirmeye karĢılık, yılda yaklaĢık 1 mm oranında 

sismojenik tabakanın kalınlaĢtığı, çok az miktarda doğu – batı yönünde yılda 

yaklaĢık 0.2 mm’lik geniĢleme (kaçma) ile yerdeğiĢtirme olduğu görülmüĢtür. Baskın 

kuzey – güney yönünde sıkıĢtırma rejiminin % 88’i kabuk kalınlaĢması, % 12’i doğu 

– batı yönelimli geniĢleme (kaçma) ile karĢılanmaktadır. Yanal yerdeğiĢtirme 

bileĢeni D12 = -0.10 * cm / yıl, yılda yaklaĢık 1 mm’lik yerdeğiĢtirmenin mevcut 

olduğunu göstermektedir. Bulunan kayma hızları sismojenik kabuk parçasının hacmi 

ile iliĢkili olduğundan hacim azaldığında değerler artacaktır. Bölgede kuzey – güney 

yönünde sıkıĢma, buna bağlı olarak kabuk kalınlaĢması ve çok az miktarda da doğu 

– batı yönelimli geniĢleme rejimi hakimdir. Arap ve Avrasya Levhalarının birbirlerine 

doğru kuzey – güney yönlü bağıl hareketleri ile Anadolu Levhasını sıkıĢtırması 

sonucunun etkileri burada açıkça görülmektedir. Bu sıkıĢtırmanın etkisiyle bölgede 

önemli oranda kabuk kalınlaĢması meydana gelmiĢtir. Dolayısıyla A4 bölgesi, 

baskın rejim sıkıĢma ile birlikte geliĢen kabuk kalınlaĢması ve bunun doğal sonucu 

ters fay bileĢenli faylanmaların hakim olduğu bir bölgedir. Bitlis Bindirme Zonu için 

elde edilen değerler böyle bir bindirme bölgesinde beklenmekteydi. Ancak 

bindirmenin Zagros Bindirme KuĢağı’na yakın bölgelerdeki normal fay ağırlıklı 

çözümler farklı bir tektonizmanın varlığına iĢaret etmektedir. Nedenlerinin 

anlaĢılması açısından, gerilme tensörü analizinde yapıldığı gibi üç bölgeye (F1, F2 

ve F3) uygulanan moment tensör analizine göre, F1 bölgesinde önemli oranda 

kabuk kalınlaĢması olduğu görülmüĢtür. Bölgeye hakim kuzey – güney yönünde 

sıkıĢmanın (% 100), hemen hemen tamamı (% 100’ü) kabuk kalınlaĢması ile 
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karĢılanmaktadır. Bölgede yılda yaklaĢık 8 mm’ lik kuzey – güney yönünde 

yerdeğiĢtirmeye karĢılık yılda yaklaĢık 8 mm’ lik kabuk kalınlaĢması ve yılda 

yaklaĢık 0.02 mm’lik doğu – batı yönelimli geniĢleme (kaçma) ile yerdeğiĢtirme söz 

konusudur. F2 bölgesi için yapılan moment tensör analizi, bölgedeki kuzey – güney 

sıkıĢmanın (% 100), doğu – batı yönelimli geniĢleme (kaçma) (% 64) ve kabuk 

kalınlaĢması (% 36) ile karĢılandığını göstermiĢtir. Bu deformasyon, bölgede kuzey 

– güney yönünde yılda yaklaĢık 0.14 mm’lik, doğu – batı yönünde ise yılda yaklaĢık 

0.09 mm’lik geniĢlemeye (kaçma) ve yılda yaklaĢık 0.05 mm’lik kabuk kalınlaĢması 

ile yerdeğiĢtirmeye neden olmaktadır. Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F3 bölgesinde 

rejimin sıkıĢmada geniĢleme (kaçma) rejimine geçtiği görülmektedir. Elde edilen 

sonuçlar, bindirmenin bu kesiminde normal fay ağırlıklı çözümlerle uyumlu 

görülmektedir. Oransal olarak verilecek olursa, kuzey – güney yönünde % 40, doğu 

– batı yönünde % 60’a varan geniĢleme rejimini göstermektedir. Bölgeye hakim 

geniĢleme rejimi kuzey – güney yönünde yılda yaklaĢık 0.5 mm.lik, doğu – batı 

yönünde 0.7 mm.lik geniĢleme ve yılda yaklaĢık 1.1 mm.lik yerdeğiĢtirme ile kabuk 

incelmesine neden olmaktadır.  

Muradiye ve Çevresi (A5) için sismik moment ağırlıklandırması yapılarak uygulanan 

moment tensör analizi ile elde edilen sonuçlara göre, bölgedeki kuzey – güney yönlü 

sıkıĢmanın % 85’i doğu – batı yönelimli kaçma ile karĢılanmakta,  % 25’i kabuk 

kalınlaĢması olarak ortaya çıkmaktadır.  

1939 Erzincan depremi dahil edildiğinde en büyük deformasyon Kuzey Anadolu Fay 

KuĢağı boyunca olurken, bölgede sıkıĢmanın etkisiyle en büyük kabuk kalınlaĢması 

Bitlis Bindirme KuĢağı’nın F1 bölgesi boyunca oluĢmaktadır. Bitlis Bindirme 

KuĢağı’nın F3 bölgesi kuzey – güney ve doğu – batı yönündeki geniĢleme (kaçma) 

rejimi kabuk incelmesine ve normal faylanmalara neden olmaktadır.  

Moment tensör ile elde edilen sonuçlara göre, kuzey – güney yönlü sıkıĢma 

miktarının % 90 kadar bölümü de doğu – batı doğrultulu kaçmaya harcanmaktadır. 

Daha önce yayınlanan jeolojik, jeofizik ve GPS (Global Positioning System) 

çalıĢmalarına göre bu kaçmanın büyük bir bölümü KAF ve DAF üzerinde 

gerçekleĢmektedir ( 2 cm / yıl). KAF’daki sağ yanal atımlı hareketin büyüklüğü 

konusunda değiĢik değerler verildiği çeĢitli kaynaklarda gözlenmektedir. KAF’daki 

sağ yanal atımlı hareket için, Taymaz ve diğ. (1991) 3.2 cm / yıl, Turcotte ve 

Schubert (1982) 1.5 cm / yıl ve Oral (1992) 2.5 cm / yıl değerlerini vermektedirler. 

Bu durum Doğu Anadolu Bölgesi’nin doğu tarafında yanal kaçma ihtiyacının 

fazlalaĢmakta olduğunu göstermektedir (ġekil 6.1).    
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ġekil 6.1 Türkiye ile Ġran Platosu ve çevresinin Levha hareketleri (siyah oklar), yanal 

atım ve ters faylanmaları gösteren tektonik harita (Seber ve diğ., 2000). 

ġekil 6.2  Reilinger ve diğ. (1997) tarafından Türkiye ve civarında GPS ile elde 

edilen yerdeğiĢtirme vektörlerini gösteren harita (Seber ve diğ., 2000). 

ġekil 6.2 ve ġekil 6.3’de Relinger ve diğ. (1997) ve McClusky (2000) tarafından 

yapılan GPS çalıĢmalarının sonuçları görünmektedir. GPS vektörleri Avrasya 

Levhasına bağlı olarak Anadolu Bloğu’nun sağdan sola hareket yönünü gösterir. 
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Buna göre, GPS çalıĢmaları Anadolu Bloğu’nun sağdan sola doğru yönelimi ile 

batıya hareketini ve GPS yerdeğiĢtirme değerlerinin Türkiye’nin doğu tarafında 

azaldığını göstermektedir. Anadolu Levhası’nın bu hareketinin en az % 90 kadarlık 

bir kısmı, denetiminde tutan iliĢkili levhaların dönüĢleri sebebiyle olmaktadır. GPS 

vektörlerinin büyüklüklerinin KAF’nın sağ yanal hareketine bağlı olarak bu bölgede 

önemli oranda değiĢtiği görülmektedir. GPS vektörleri Türkiye’nin kuzeydoğu 

tarafında önemli oranda kısalmıĢ ve yön değiĢtirmiĢ, Kafkasya bölgesinde ise daha 

da kısalmıĢtır.  

ġekil 6.3 McClusky ve diğ., (2000) tarafından Türkiye ve civarında GPS ile elde 

edilen yerdeğiĢtirme vektörlerini gösteren harita. 

GPS çalıĢmaları sonucunda, Doğu Anadolu Bölgesinde sağ yanal hareketli 

faylanma ile yerdeğiĢtirmelerin saçıldığını, Kafkasya bölgesinde ise (12 + -2 mm / 

yıl) kısalma ve hareketin kuzeye olduğunu göstermektedir (Reilinger ve diğ. 1997). 

Üst kabukta Kuzey Anadolu Fayı’nda 30+- mm / yıl sağ yanal hareket, Doğu 

Anadolu Fayı’nda 15+- mm / yıl sol yanal hareketin olduğunu öne sürmektedir 

(Reilinger ve diğ. 1997).             

Sonuçları GPS çalıĢmaları ile karĢılaĢtırdığımızda Anadolu Levhası’nın Kuzey 

Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı üzerindeki kayma ile batıya, bölgenin doğu 

tarafında ise Kafkaslar’a doğru daha az bir yönelim hareketininin olduğu ve normal 
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fay ağırlıklı çözümlerin görüldüğü Bitlis Bindirme KuĢağı’nın doğu tarafındaki yanal 

kaçma ihtiyacının Ġran Bloğu tarafından kısmen sağlandığı gözlenmiĢtir. 

Ayrıca sismik hareket miktarının asismik hareketleri de içeren GPS verilerinden %23 

daha az bir değerde olduğu, bunun ise kabul edilebilir bir fark oluĢturduğu 

söylenebilir. 

Bu tez çalıĢmasında bölgede meydana gelmiĢ depremlerin dağılımları ve 

mekanizmaları incelenmiĢ, sismik gerilme ve moment tensör analizleri ile bölgenin 

deformasyon görünümü ortaya çıkarılmıĢtır. Yalnızca sismik kökenli gerilme 

dağılımları ve yerdeğiĢtirmelerinin hesaplandığı bu çalıĢmadan elde edilen sonuçlar 

bölgenin aktif tektonik yapısına uyumluluk gösterirken, Doğu Anadolu’da üç ayrı 

gerilme rejimini (sıkıĢma, geniĢleme ve kabuk kalınlaĢması) kontrol eden itici 

(sıkıĢtıran) mekanizmanın varlığını ortaya koymaktadır. ġekil 6.4’de moment tensör 

analizi ile elde edilen, 38 yılda (26.12.1939 Erzincan depremi hariç) Doğu Anadolu 

Bölgesi’nde kıtasal çarpıĢma sonucu yüzeyden itibaren yaklaĢık 10 km kalınlıktaki 

kırılgan tabakada (brittle zone) meydana gelen deformasyonlara iliĢkin tahmin edilen 

yerdeğiĢtirme miktarları verilmiĢtir.  

Değerler beklenenden küçük çıkmıĢtır, çünkü kayma hızları sismojenik kabuk 

parçasının hacmi ile iliĢkilidir. Bu çalıĢmada bulunan kuzey – güney yönlü 

yerdeğiĢtirme oranı 14 mm / yıl, Dewey ve diğ., (1986) tarafından bulunan Avrasya 

ile Arabistan arasındaki kayma hızına (15.3 mm / yıl) çok yakındır. Tahmin edilen 

yerdeğiĢtirme oranları sıkıĢma rejiminde yerdeğiĢtirme miktarlarının ne kadarının 

hangi yapılar tarafından karĢılandığı hakkında önemli bilgiler sağlamaktadır. Ancak 

Avrasya ile Arabistan Levhalarının çarpıĢması ile ilgili deformasyon bu yapıların 

sınırları içinde kalmayıp, çevre yapılar içinde de devam etmektedir. Fay kuĢakları 

üzerinde yer alan okların yönleri kuzey – güney sıkıĢma ve doğu – batı geniĢleme 

(kaçma) rejimini temsilen gösterilmiĢtir. 

Ayrıca tez çalıĢması kapsamında, inceleme döneminde olan ancak mekanizma 

çözümü bulunmamıĢ ve dolayısıyla sismik moment hesabına katılamamıĢ 

depremlerin de gözönüne alınarak sismik deformasyon değerlerinin irdelenmesi 

gerekliliği vurgulanmıĢ, bu bağlamda tüm depremler ve bu çalıĢmada kullanılan 

veriler için büyüklük – oluĢ sıklığı grafiği oluĢturulmuĢtur. Elde edilen LogN = a – bM 

grafiği M  4 olan depremler için eğrisel, M  5 olan depremler için doğrusal 

olmaktadır. Mekanizma çözümü olmayan ve sismik moment hesabına katılmamıĢ 

depremlerin de hesaba katılması ile Doğu Anadolu Bloğu’nda sıkıĢmanın etkisiyle 

meydana gelen deformasyonlara iliĢkin yerdeğiĢtirme miktarları kuzey – güney yönlü 
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toplam DKG = 15,4 mm / yıl, benzer Ģekilde doğu – batı yönünde açılma toplam 

DDB = 12,1 mm / yıl ve kabuk kalınlaĢması değerinin de DK = 3,3 mm / yıl olması 

beklenmektedir. 

Buna göre mekanizma çözümü bilinmeyen depremlerin de hesaba katılmasıyla 

daha gerçekçi bir deformasyon analizi yapılacağı açıktır. Bu fark Doğu Anadolu için 

% 10’ a varmaktadır. Bu sonuç Türkiye’de bölgesel deformasyon analizleri için M  4 

olan tüm depremlerin mekanizma çözümlerinin de yapılmasının gerekli olabileceğini 

vurgulamaktadır.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 6.4 Doğu Anadolu Bloğu’nda sıkıĢmanın etkisiyle meydana gelen 

deformasyonlara iliĢkin tahmin edilen yerdeğiĢtirme miktarlarının Ģematik gösterimi. 

KAF- Kuzey Anadolu Fayı, DAF- Doğu Anadolu Fayı, KDAF- Kuzey Doğu Anadolu 

Fayı, BZF- Bitlis Zagros Bindirme KuĢağı (F1 ve F2 bölgeleri), AB- Anadolu Bloğu, 

KDAB- Kuzey Doğu Anadolu Bloğu, AF- Afrika Levhası, ĠR- Ġran Bloğu. 

     
DOĞU ANADOLU BÖLGESĠ’NĠN TEKTONĠK YAPISINI TEMSĠL EDEN SĠSMĠK 

HAREKETLERĠN  VE YERDEĞĠġTĠRMELERĠN ġEMATĠK GÖSTERĠMĠ 
 
                      14 mm/yıl  
 
 
 
 
 
 
 

          7 mm/yıl             8 mm/yıl      KDAF 

                        KAF       

                                     7 mm/yıl  
                   5 mm/yıl    

               KDAB 
 AB     11 mm/yıl           

                                                                F1                8 mm/yıl      0.5 mm/yıl 

              1.9 mm/yıl     0.02 mm/yıl   F3 
              0.7 mm/yıl 

          

        1.7 mm/yıl       BZF       

         

        ĠR 
          DAF 
       

         AF 
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EK A 
               

Doğu Anadolu Bölgesi, 1939 - 2001 tarihleri arasında meydana gelen depremlere ait odak parametreleri 
       1.Düzlem   2.Düzlem     

no tarih oluş zamanı Enlem boylam h M       M0x10
24 

Referans 

 (g.a.y.) (s:dak:sn) (K
0
) (D

0
) (km)  (

o
) (

o
) (

o
) (

o
) (

o
) (

o
) (dyne.cm)  

               

1 26.12.1939 23:57:16.0 39.70 39.70 60 8.1b 200 61 4 108 86 29 5929* Canıtez ve Üçer  (1967) 

2 14.06.1964 12:15:31.4 38.13 38.51 11 5.5b 227 29 -28 342* 77* -116* 6.3 Taymaz ve diğ.(1991) 

3 07.03.1966 01:16:09.7 39.10 41.60 38 5.3b 310 60 143* 60 58 36* 2.24* McKenzie (1972) 

4 27.04.1966 19:48:52.4 38.20 42.50 40 5.0b 292 74 -156* 195 67 -17* 0.56* McKenzie (1972) 

5 19.08.1966 12:22:10.5 39.17 41.56 33-
M72 

6.8s 298 65 144* 45 58 30* 231* Stewart ve Kanamori (1982) 

6 20.08.1966                                       39.40 40.90 12 5.3b 104 86 -166* 13 76 -4* 2.24* McKenzie (1972) 

7 26.07.1967 18:53:01.3 39.50 40.40 33 5.6b 194 72 6 102 84 162 24* McKenzie (1972) 

8 29.04.1968 17:01:57.6 39.20 44.30 34 5.3b 320 66 158 59 70 26 2.24* Stewart ve Kanamori (1982) 

9 30.10.1968 16:51:33.5 37.88 38.57 3 4.9b 254 67 40 155 68 140 0.35* BüyükaĢıkoğlu (1979) 

10 10.09.1969 12:14:00.4 39.19 41.43 50 5.2b 336 22 152 92 80 70 1.41* Eyidoğan (1983) 

11 14.03.1970 01:51:44.0 38.59 44.71 23 5.3b 162 90 150* 254 60 2* 2.24* Jackson ve McKenzie (1984) 

12 25.10.1970 11:22:18.2 36.77 45.13 19 5.5b 308 48 280 108 43 258 5.62* Eyidoğan (1983) 

13 22.05.1971 16:43:59.8 38.89 40.52 9 5.9b 231 82 3 141* 87* 172* 58 Taymaz ve diğ.(1991) 

14
# 

06.09.1975 09:20:12.0 38.50 40.70 5 6.0b 270 50 50 143* 54* 128* 100 Taymaz ve diğ.(1991) 

15 24.11.1976 12:22:16.0 39.05 44.04 10
-ISC 

7.3s 110 80 172* 199 82 10* 1000
-Kudo83 

Stewart ve Kanamori (1982) 

16 25.03.1977 02:39:58 38.56 40.02 21 5.2b 323 82 -176 232 86 -8 1.41* Jackson ve McKenzie (1984) 

17 26.05.1977 01:35:14 38.93 44.38 37 5.2b 128 70 0* 38 90 160* 1.41* Jackson ve McKenzie (1984) 

18 23.07.1981 00:05:30.2 36.98 44.67 15 5.6b 170 28 -73 331 64 -99 6.87 Harvard 

19 30.10.1983 04:12:28.1 40.35 42.18 9 6.0b 215 64 7 122* 84* 154* 80 Eyidoğan ve diğ.(1999) 

20 30.10.1983  40.45 42.17 6 5.1s 240 87 349 331* 79* 3* 1.2 Eyidoğan ve diğ.(1999) 

21 18.11.1983 01:15:42.4 39.55 39.03 10 5.0b 156 21 -102 349 70 -86 1.64 Harvard 

22 18.09.1984  40.90 42.24 9 5.5s 204 81 11 112* 79* 171* 1.4 Eyidoğan ve diğ.(1999) 

23 18.10.1984  40.79 42.48 10 5.2s 261 58 54 135 47 133* 0.8 Eyidoğan ve diğ.(1999) 

24 07.11.1985 08:26:18.2 39.75 41.68 10 5.1b 233 58 22 131 72 146 0.732 Harvard 

25 05.05.1986 03:35:38.0 38.02 37.79 4 5.7b 273 49 31 161* 67* 134* 11.2 Taymaz ve diğ.(1991) 

26 06.06.1986 10:39:47.0 38.01 37.91 2 5.5b 275 27 30 158* 77* 114* 9 Taymaz ve diğ.(1991) 

27 20.04.1988 03:50:10.7 38.97 44.00 15 5.0b 110 58 163 209 75 34 2.12 Harvard 

28 25.06.1988 16:15:41.6 38.44 43.08 15 5.3b 106 57 144 218 60 39 1.92 Harvard 

29 20.05.1989 20:44:01.6 38.87 40.01 15 5.0b 305 90 180 35 90 0 1.5 Harvard 

30 20.04.1990 23:30:09.5 39.92 39.70 15 5.1b 299 90 -180 29 90 0 1.51 Harvard 

31 16.12.1990 15:45:35.0 40.53 43.18 17.6 5.3b 239 81 -1 329 89 -171 1.67 Harvard 

32 03.06.1991 10:22:43.8 40.22 42.82 15 5.0b 294 90 -180 24 90 0 0.623 Harvard 

33 24.07.1991 09:45:46.4 36.40 43.77 15 5.3b 335 44 121 116 53 64 2.15 Harvard 
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34 13.03.1992 17:18:46.4 39.94 39.57 15 6.2b 213 85 4 123 86 175 116 Harvard 

35 15.03.1992 16:16:28.8 39.52 39.84 15 5.5b 61 70 14 326 77 159 7.59 Harvard 

36 07.05.1992 19:15:06.8 38.71 39.82 15 5.0b 310 90 -180 40 90 0 0.637 Harvard 

37 29.01.1995 04:16:59.2 40.04 40.17 33 4.8b 211 70 1 121 89 160 0.765 Harvard 

38 05.12.1995 18:49:37.4 39.41 39.67 15 4.9b 136 70 160 233 71 21 5.54 Harvard 

39 13.04.1998 15:14:34.2 39.18 41.10 15 4.8b 272 75 -175 181 85 -15 0.916 Harvard 

40 09.05.1998 15:38:08.2 38.19 39.00 15 4.9b 251 83 -7 341 83 -173 0.538 Harvard 

41 02.08.1998 17:02 37.397 37.065 8.4 3.0b* 120 70 -170 27* 81* -20* 0.001* Ergin (1999) 

42 06.04.1999 00:08:28.3 39.40 38.31 15 5.1b 326 49 175 59 86 41 1.36 Harvard 

43 31.10.1999 16:21:51.8 38.651 41.366 14.5 4.0d 110 85 160 202* 70* 5* 0.253* Örgülü (2001) 

44 04.11.1999 17:36:37.3 38.501 39.109 10.2 3.9d 105 70 -20 202* 71* -159* 0.207* Örgülü (2001) 

45 06.11.1999 05:43:01.5 38.349 41.231 10 3.0d 135 50 -60 273* 48* -121* 0.0338* Örgülü (2001) 

46 07.11.1999 07:25:46.4 38.507 41.948 22.5 3.3d 30 55 30 282* 66* 141* 0.0619* Örgülü (2001) 

47 08.11.1999 20:14:14.0 37.482 38.528 11.7 4.3d 120 65 170 214* 81* 25* 0.462* Örgülü (2001) 

48 08.11.1999 20:21:57.2 37.598 38.553 23.4 4.0d 45 75 70 280* 25* 142* 0.253* Örgülü (2001) 

49 09.11.1999 01:27:53.8 39.464 40.345 12.2 3.6d 200 85 0 110* 90* 175* 0.113* Örgülü (2001) 

50 20.11.1999 21:30:09.7 39.330 41.031 10 3.3d 20 80 -10 112* 80* -170* 0.0619* Örgülü (2001) 

51 23.11.1999 06:27:37.6 39.931 42.968 14 4.1d 249 46 82 80* 45* 98* 0.0058 Örgülü (2001) 

52 25.11.1999 14:09:19.2 38.439 39.355 23.7 3.6d 220 85 -10 311* 80* -175* 0.113* Örgülü (2001) 

53 28.11.1999 05:44:06.3 39.050 40.752 10 3.6d 20 89 -10 110* 80* -179* 0.113* Örgülü (2001) 

54 30.11.1999 23:08:24.7 39.420 40.392 10.6 3.3d 45 70 70 272* 28* 133* 0.0619* Örgülü (2001) 

55 02.12.1999 05:05:48.1 39.539 41.156 13 3.0d 320 85 -150 227* 60* -6* 0.0338* Örgülü (2001) 

56 03.12.1999 17:06:49.4 40.478 42.264 6 5.1d 307 80 -159 213* 69* -11* 1.82 Örgülü (2001) 

57 03.12.1999 20:06:51.7 40.432 42.286 4 4.9d 130 78 154 226* 65* 13* 0.0359 Örgülü (2001) 

58 03.12.1999 18:32:21.9 40.413 42.373 10 4.2d 75 45 -90 255* 45* -90* 0.378* Örgülü (2001) 

59 03.12.1999 19:27:37.7 40.436 42.330 5.7 4.0d 315 70 -180 225* 90* -20* 0.253* Örgülü (2001) 

60 03.12.1999 20:06:51.7 40.432 42.286 4.3 4.9d 30 85 10 299* 80* 175* 1.55* Örgülü (2001) 

61 03.12.1999 20:31:16.8 40.447 42.335 10 4.3d 120 80 160 214* 70* 11* 0.462* Örgülü (2001) 

62 03.12.1999 20:40:03.3 40.433 42.352 16.1 4.1d 305 80 180 35* 90* 10* 0.309* Örgülü (2001) 

63 03.12.1999 20:44:49.6 40.407 42.346 10 4.0d 20 89 20 290* 70* 179* 0.253* Örgülü (2001) 

64 03.12.1999 21:12:03.6 40.433 42.362 10 3.7d 320 65 -160 221* 72* -26* 0.138* Örgülü (2001) 

65 03.12.1999 21:33:06.5 40.434 42.336 16.3 4.2d 65 80 80 290* 14* 134* 0.378* Örgülü (2001) 

66 04.12.1999 00:20:03.7 40.437 42.374 4 4.5d 329 81 -137 231* 48* -12* 0.0023 Örgülü (2001) 

67 04.12.1999 00:09:31.9 40.428 42.343 12.5 4.2d 300 80 180 30* 90* 10* 0.378* Örgülü (2001) 

68 04.12.1999 19:16:43.1 40.454 42.326 16.5 3.6d 325 55 160 67* 74* 37* 0.113* Örgülü (2001) 

69 04.12.1999 20:43:30.1 40.452 42.343 20.9 3.8d 140 85 -170 49* 80* -5* 0.169* Örgülü (2001) 

70 04.12.1999 21:19:46.1 40.416 42.304 16.9 3.7d 325 85 -170 234* 80* -32* 0.138* Örgülü (2001) 

71 05.12.1999 22:14:33.7 40.427 42.364 10 4.7d 134 75 162 229* 73* 16* 0.0234 Örgülü (2001) 

72 05.12.1999 01:27:23.3 40.421 42.339 17.5 3.6d 300 89 180 30* 90* 1* 0.113* Örgülü (2001) 
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73 05.12.1999 02:48:52.6 39.176 41.964 24.5 3.5d 125 70 150 226* 62* 23* 0.0925* Örgülü (2001) 

74 05.12.1999 04:41:28.4 40.466 42.330 10 4.0d 45 70 20 308* 71* 159* 0.253* Örgülü (2001) 

75 05.12.1999 17:03:08.4 38.909 43.448 10 3.8d 325 80 180 55* 90* 14* 0.169* Örgülü (2001) 

76 06.12.1999 21:11:24.7 40.431 42.387 6.2 4.1d 130 70 160 227* 71* 21* 0.309* Örgülü (2001) 

77 07.12.1999 13:09:08.4 40.442 42.341 8 4.5d 118 79 161 212* 71* 12* 0.0103 Örgülü (2001) 

78 07.12.1999 22:06:55.6 37.166 44.043 96.1 4.4d 105 60 60 334* 41* 131* 0.565* Örgülü (2001) 

79 09.12.1999 18:09:52.4 40.410 42.305 10 3.6d 40 89 20 310* 70* 179* 0.113* Örgülü (2001) 

80 10.12.1999 02:10:02.9 40.437 42.330 10 3.8d 325 75 -160 230* 71* -16* 0.169* Örgülü (2001) 

81 10.12.1999 23:06:21.9 40.452 42.357 9.1 3.3d 305 80 180 35* 90* 10* 0.0169* Örgülü (2001) 

82 18.12.1999 00:00:38.3 37.703 42.452 21 4.4d 55 65 -20 154* 72* -154* 0.565* Örgülü (2001) 

83 18.12.1999 00:17:59.3 37.706 42.419 26.1 3.7d 155 55 -150 47* 66* -39* 0.138* Örgülü (2001) 

84 19.12.1999 00:17:30.5 37.722 42.434 23.1 3.9d 35 65 -40 145* 54* -148* 0.207* Örgülü (2001) 

85 19.12.1999 10:08:23.2 37.687 42.461 24.3 3.6d 140 85 -170 49* 80* -5* 0.113* Örgülü (2001) 

86 21.12.1999 00:12:22.2 40.459 42.382 4 4.6d 152 83 178 242* 88* 7* 0.008 Örgülü (2001) 

87 24.12.1999 23:55:09.8 39.170 41.961 11.4 3.8d 240 75 30 142* 61* 163* 0.169* Örgülü (2001) 

88 12.01.2000 02:47:51.7 38.667 39.849 12 4.5d 324 79 164 57* 74* 11* 0.0074 Örgülü (2001) 

89 01.02.2000 19:46:20.5 39.442 41.130 6 4.2d 295 77 -176 204* 86* -13* 0.0213 Örgülü (2001) 

90
KOERĠ 

26.02.2000 00:43:44.2 36.880 44.690 8 3.8d 331 57 -85 142* 33* -98* 0.0318 Örgülü (2001) 

91
KOERĠ 

26.02.2000 08:18:40.7 36.810 44.770 4 5.0d 318 58 -118 183* 42* -53* 0.221 Örgülü (2001) 

92
KOERĠ 

26.02.2000 10:41:37.9 37.060 44.400 6 4.2d 307 55 -119 171* 44* -55* 0.0169 Örgülü (2001) 

93 24.12.2000 11:30:47.5 38.480 40.150 6 4.8d 145 51 101 308* 40* 77* 0.0399 Örgülü (2001) 

94 10.07.2001 21:42:10.60 39.940 42.070 29.4 5.4w 295 72 -173 202 83 -18 1.5 USGS 

               

ve sırasıyla, doğrultu, dalım ve kayma açılarıdır. M0 sismik moment, h odak derinliğidir. 

*  Bu çalışmada saptanan parametreler 

§  N.Ambraseys'den alınmıştır 

#  Nábělek'den alınmıştır (1984) 
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