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GİRİT-KIBRIS YAYLARI VE ÖLÜ DENİZ FAY ZONU ÇEVRESİNDE 

OLUŞAN DEPREMLERİN KAYNAK MEKANİZMASI PARAMETRELERİ, 

KAYMA DAĞILIMLARI VE TARİHSEL TSUNAMİ SİMÜLASYONLARI 

ÖZET 

Tektonik açıdan oldukça aktif bölgelerden biri olan Doğu Akdeniz Bölgesi, dalma 
batma zonları, çarpışma ve açılma rejimlerinin dinamik yapısının araştırılıp 
öğrenilmesi için önemli olanaklar sunmaktadır. Bölgenin aktif tektoniği ve 
deformasyonu, Afrika, Arabistan ve Avrasya levhaları arasındaki çarpışmanın bir 
sonucudur. Afrika levhasının kuzeye doğru hareketi ile Avrasya levhasının altında 
dalma batmaya uğramasıyla oluşan Hellenik ve Kıbrıs Yayları bölgedeki ana 
tektonik sınırları oluşturmaktadır. Karmaşık deformasyon yapılarından dolayı, bölge 
geçmişten günümüze kadar şiddetli ve yoğun deprem aktivitesine maruz kalmaktadır.  
Tarihsel dönem boyunca, Akdeniz kıyılarını etkileyen ve oldukça fazla hasara ve 
yıkıma neden olan depremler ve bunlarla ilişkili tsunamilerden bir çoğu detaylı 
kaydedilmiş ve araştırılmıştır. Ana fay zonları boyunca kaynaktaki kırılma 
işlemlerini ve potansiyel deprem kaynaklarının yapısı ve gelişimlerini belirlemek 
tsunami modellemelerine önemli katkılar sağlamaktadır. Doğu Akdeniz Bölgesi için 
rapor edilen kuvvetli tsunami depremleri, bölgedeki tsunami yaratan depremlerin 
oluşma sıklığının yaklaşık 150-200 yıl olduğunu göstermektedir. Sürecin hayli uzun 
olması tsunami riskinin unutulmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, güvenilir 
tsunami deprem kataloglarının sınıflandırılması bölgenin tsunami risk analizinin 
yapılmasında, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinde ve matematiksel 
simülasyonlar ile depremlerin incelenmesi aşamalarında oldukça önemlidir.  

Bu tez çalışmasının yapılmasındaki esas  amaç Doğu Akdeniz Bölgesi’nin güncel 
deformasyonunu ve aktif tektonik yapısının, kaynak mekanizması çözümleri, fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımları ve yırtılma süreçleri modelleri ve 
tsunami yaratan tarihsel depremlerin dalga simülasyonlarını içeren teorik ve 
gözlemsel araştırmalar ile daha iyi bir şekilde yorumlanabilmesini sağlamaktır.  
Ayrıca jeoloji, jeodezi (GPS ve InSAR), paleosismoloji ve jeofizik (gravite, 
manyetik, sismik kırılma ve yansıma vb.) araştırmalar ile ortaya atılan değişik 
tektonik modeller bölgenin aktif tektoniğinin yorumlanması sırasında kullanılmıştır. 
Bu amaçla, Doğu Akdeniz Bölgesinde oluşan 53 adet (M w ≥ 5.0) depreme ait kaynak 
mekanizması çözümleri saptanmış ve daha sonra bu depremlerden 35 tanesinin 
kayma dağılımı modelleri belirlenmiştir. Ayrıca 7 adet tarihsel depreme ait tsunami 
dalga simülasyonları yapılarak dalgaların deniz içerisinde yayılımları, batimetriden 
kaynaklanan etkiler ve kıyılarda gözlenen yapay su seviyesi değişimleri 
belirlenmiştir. Çalışmanın birinci aşamasında, deprem episantırına 30-90° 
uzaklıklarda yer alan telesismik GDSN istasyonlarında kaydedilen uzun periyotlu P 
ve SH ve geniş-bantlı P dalgaları kullanılarak fayın doğrultu, dalım ve kayma açıları,  
depremin odak derinliği, kaynak zaman fonksiyonu ve sismik momenti belirlenmiştir. 
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Ters çözüm işleminde nokta kaynak yaklaşımı kullanılarak doğrudan gelen (P ve S) 
ve yansıma fazlarından oluşan (pP, sP veya sS) yapay P ve SH dalgaları, genlik ve 
şekil bakımından gözlemsel veriler ile karşılaştırılmış ve minimum hatayı veren 
kaynak parametreleri saptanmıştır. Telesismik istasyonlar odak küresi üzerindeki 
azimutal dağılımlarına göre ağırlıklandırılmıştır. En küçük hatalı kaynak 
mekanizması çözümleri, yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket 
yönleri kullanılarak kontrol edilmişlerdir. İkinci aşamada, modellenebilmesi için 
yeterli büyüklükte olan depremlerin fay düzlemi üzerinde gerçekleştirdikleri kayma 
dağılımları ve yırtılmanın zaman içerisindeki davranışı çoğunlukla geniş-bantlı 
telesismik P kayıtları kullanılarak yapılmıştır. Sadece Gökova depremleri için yakın 
alan ivme kayıtları telesismik verilerle birlikte ters çözümde kullanılabilmiştir. 
Öncelikle fay düzlemi olarak seçilen düzlem M×N sayıda alt-düzleme bölünmüş ve 
her bir parça için L sayıda üçgenden oluşan kaynak zaman fonksiyonu tanımlanmıştır. 
Başlangıç modeli olarak, tezin birinci aşamasında belirlenen kaynak mekanizması 
parametreleri (doğrultu dalım ve kayma açıları, deprem odak derinliği) kullanılmıştır. 
Çok sayıda ters çözüm yapılarak, fay düzlemi üzerindeki kayma dağılımı, kırılmanın 
zaman içerisindeki davranışı,  kırılan alanın boyutları (fay uzunluğu ve genişliği),  
moment oran fonksiyonu, maksimum ve ortalama yerdeğiştirme miktarları ve 
gerilme düşümü gibi dinamik deprem parametrelerine ulaşılmıştır. Bu parametreler 
kullanılarak depremlerin sismik momentleri ve faylanmanın boyutları arasındaki 
ilişki özellikleri belirlenmiştir.  

Tsunami dalgalarının deniz içerisindeki yayılımları ve kıyılarda olan etkileri en 
doğru olarak yüksek çözünürlüklü batimetri verilerinin ve uygun matematiksel 
modellerin kullanılması ile elde edilmektedir. Tsunami dalga simülasyonlarında 
matematiksel modellerin geliştirilebilmesi için önemli parametreler, fay geometrisi 
(odak derinliği,  doğrultu, dalım ve kayma açıları), odakta ve yüzeyde meydana gelen 
yerdeğiştirme miktarı, faylanan alanın boyutları (fay uzunluğu ve genişliği),  sismik 
moment (enerji), lokasyon (kıyının episantıra uzaklığı), kıyı geometrisidir (su 
derinliği ve kıyı eğimi). Bu çalışmada doğrusal olmayan sığ su teorisine dayalı 
matematiksel modeller ile Doğu Akdeniz Bölgesinde tsunami dalgalarına neden 
olduğu rapor edilen 7 adet tarihsel depremin tsunami dalga simülasyonu yapılmıştır. 
Bu depremler 365, 08 Ağustos 1303 ve 21 Temmuz 1494 Girit, 1481 ve 1948 
Rodos– Oniki Adalar, 1222 Kıbrıs ve 1822 Suriye depremleridir. Simülasyonlar 
sonucunda Doğu Akdeniz Bölgesinde deprem kaynaklı tsunami dalgalarının deniz 
içerisindeki yayılımlarının zamana bağlı değişimleri belirlenmiştir. Tarihsel 
depremlere ait kaynak parametreleri,  mevcut arazi gözlemleri, levha sınırlarında 
gelişen tektonk yapılar ve telesismik P ve SH dalgalarının ters çözüm ile 
modellenmesi sonucunda belirlenen güncel kaynak mekanizması parametrelerinin 
kullanılmasıyla geliştirilmiştir.  

Tez kapsamında saptanan kaynak mekanizması ve kayma dağılımı sonuçlarına göre 
Girit-Hellenik Yayı ve Kıbrıs Yayı bölgelerinin aktif tektoniği üzerine yapılan 
yorumlar şu şekilde özetlenebilir: [1] Bölgede normal ve doğrultu atımlı faylanma 
mekanizması ile meydana gelen depremler, Ege Denizi ve çevresindeki tektonik 
rejimi yansıtack şekilde sığ kabuk yapısı içerisindeki açılma tektoniğinin sonucu 
gelişmektedir, [2] Hellenik Yayı’nın dış kesiminde gözlenen ters faylanma 
mekanizmaları Ege ve Doğu Akdeniz litosferlerinin arasındaki yaklaşma hareketi ile 
ilişkilidirler, [3] Kıbrıs Yayı boyunca meydana gelen depremler, bölgenin karmaşık 
yapısını gösteren süregelen deformasyon nedeniyle doğrultu atımlı, ters ve normal 
faylanmaları bir arada sergilemektedir, [4] Kıbrıs Yayı’nın güney batısındaki 
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depremlerin kaynak mekanizması çözümlerinin çoğu ters faylanma bileşenine sahip 
sağ-yanal doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile oluşmaktadır.  Beklenildiği üzere, 
Kıbrıs Yayı boyunca oluşan ters faylanmalar ise yay boyunca olan yaklaşma 
hareketinin ve yayın tipik geometrisinin bir göstergesidir ve [5] Mevcut gözlemsel 
veriler ve yorumlanan bulgular Akdeniz kıyılarında potansiyel tsunami riskine sahip 
genç ve eğimli tektonik yapıların bulunduğunu ortaya koymaktadır. 

Rodos – Oniki Adalar Bölgesi ve Gökova Körfezi’nin aktif tektoniği hakkında elde 
edilen sonuçlar şu şekilde özetlenebilir: [1] Rodos adasının batısında Karpathos adası 
yakınlarında oluşan depremler, sığ odaklı ve açılma tektoniğini gösteren normal 
faylanma mekanizmaları ile meydana gelmektedirler, [2] Ancak doğuda Ptolemeus, 
Pliny ve Strabo hendeklerini kapsayan bölgede ise daha derin odaklı ve sol yanal 
doğrultu atımlı faylanma mekanizması sonucu oluşan depremler bulunmaktadır, [3] 
Kaynak mekanizması çözümlerinden elde edilen T (açılma) eksenleri doğrultuları,  
bölgedeki açılma hareketinin D-B ve KB-GD yönlü olduğunu göstermektedir, [4] 
Gökova Körfezi depremlerine ait deprem kaynak parametreleri ise bölgenin genel 
tektoniği ve jeolojisiyle uyumlu olarak D-B doğrultulu normal faylanma 
mekanizmalarını işaret etmektedir. Çözümlerde küçük miktarlarda doğrultu atımlı 
faylanma bileşenleri de mevcuttur, [5] Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma 
dağılımlarından, körfezdeki depremlerin genel olarak kısa süren, basit ve dairesel 
kırılmalar ile meydana geldikleri ve gerilme düşümü değerlerinin 5-10 bar arasında 
değiştiği belirlenmiştir ve [6] Ayrıca, Doğu Hellenik yayı üzerinde meydana gelen ve 
tsunamiye neden olduğu rapor edilen tarihsel depremlerin (1303 ve 1481) tsunami 
dalga simülasyon sonuçları, bu bölgedeki büyük, sığ odaklı ve dalım atımlı 
depremlerin Girit, Rodos adaları, GB Türkiye, Kıbrıs-Levant Havzası ve Nil Deltası 
kıyılarında oldukça etkili olduğunu göstermiştir.  

Ölü Deniz Fay Zonu bölgesinin güncel aktif tektonik yapısı hakkında elde edilen 
bulgular ise şu şekilde özetlenebilir: [1] Kaynak mekanizması çözümleri bölgenin 
genel tektonik yapısı ve jeolojisi ile uyumlu bir şekilde, depremlerin sol yanal 
doğrultu atımlı faylanma mekanizmaları ile meydana geldiğini göstermektedir ve [2] 
Ölü Deniz Transform Fayı’nın güney kesimi (Akaba Körfezi vb.) içerisinde oluşan 
depremlerden bazıları sığ odak derinlikli ve normal faylanma mekanizması ile 
meydana gelmiştir. Bu da Akaba Körfezi’nin kuzeydeki sol yönlü doğrultu atımlı 
faylanma mekanizması ile güneydeki Kızıldeniz açılma rejimi arasında kalan geçiş  
bölgesi olduğunu ortaya koymaktadır.  

Geçmişte oluşan yıkıcı tsunami depremleri ve yapılan tsunami dalgası simülasyon 
çalışmaları sonuçları göz önünde bulundurularak Doğu Akdeniz kıyılarının tsunami 
açısından büyük risk taşıdığını söylemek mümkündür. Ede edilen sonuçlardan kıyı 
batimetri ve topoğrafyasının ve deniz tabanı karmaşıklığı (deniz dağları ve volkanlar 
vb.) gibi parametrelerin dalganın deniz içerisinde ilerlemesini oldukça önemli 
miktarlarda etkileyerek dalgaların kırılma, saçılma, yansıma ve kıyı büyütmelerine 
uğramasına neden olduğu açıkça görülmektedir. Bu nedenle, gelecekte özellikle 
kıtasal şelf alanlarının ve deniz içi dağların oldukça detaylı olarak gösterildiği yüksek 
çözünürlüklü batimetri haritalarının hazırlanmasının Doğu Akdeniz kıyıları için 
tsunami risk analizlerinin yapılmasında çok gerekli olduğunu önermekteyiz. 
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SOURCE MECHANISM PARAMETERS AND SLIP DISTRIBUTIONS OF 

CRETE - CYPRUS ARCS, DEAD SEA TRANSFORM FAULT 

EARTHQUAKES AND HISTORICAL TSUNAMI SIMULATIONS 

SUMMARY 

The Eastern Mediterranean region which is one of the most tectonically active area 
offers an excellent opportunity to study the dynamic processes of subduction zones, 
collisional and extensional processes. The kinematics of the deformation and active 
tectonics of the region result from the interaction between the African, Arabian and 
Eurasian Plates. Cyprus and Hellenic arcs that are formed by the northward 
subduction of the African Plate under the Eurasian Plate are major tectonic 
boundaries of the Eastern Mediterranean Region. Due to the complex deformational 
processes, this region is characterized by intense seismic activity with strong 
earthquakes in historical and recent times. Throughout the recorded history, 
earthquakes and also related tsunamis have been the most damaging natural disasters 
affecting the Eastern Mediterranean coasts and many of them are rather well 
documented and studied. The understanding the geometry and evolution of potential 
source (seismogenic) regions and the source rupture processes along the main fault 
zones have crucial implications on the tsunami generation. Identified strong tsunami 
events in Eastern Mediterranean reflect an apparent recurrence interval to be about 
150-200 years, and due to large tsunami recurrence, the memory of tsunamis is short 
lived. Thus, the compilation of reliable tsunami databases is of great importance for 
evaluating the tsunami risk assessments, early warning operations and numerical 
simulations for the region of interest. 

The aim of this thesis is to get a better understanding of the recent deformation and 
dynamics of the Eastern Mediterranean region through theoretical and observational 
studies including the source mechanism solutions, slip distributions and rupture 
propogations on the fault planes and historical tsunami wave simulations. 
Furthermore various tectonic models as indicated by geology, geodesy (GPS, InSAR 
etc.), paleoseismology, geophysics (gravity, magnetic, seismic refraction and 
reflection etc) are used to conclude the overall tectonism of the region. For this 
purpose, I have obtained the source mechanism parameters of 53 earthquakes (Mw≥ 
5.0) and slip distribution modelling of 35 earthquakes to clarify our understanding of 
the tectonic process and structural features in the Eastern Mediterranean region. 
Furthermore, I have simulated 7 historical tsunami earthquakes to obtain the tsunami 
wave propagations and wave heights along the Eastern Mediterranean coasts. At the 
first step, teleseismic long-period P and SH, broad-band P-waveforms recorded by 
GDSN stations in the distance range of 30-90° have been used to obtain the strike, 
dip and rake angles of the fault plane, seismic moment and source time functions of 
recent earthquakes. I compared the shapes and amplitudes of these P and SH 
waveforms, for which signal amplitudes were large enough, with synthetic 
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waveforms generated by combining direct (P, S) and reflected (pP and sP or sS) 
phases from a point source embedded in a given velocity structure. In the inversion 
teleseismic seismograms were weighted according to the azimuthal distribution of 
stations. The solutions were also constrained by P-wave first motion polarities of 
near-field stations. Second, I have determined the slip distributions and rupture 
histories of these earthquakes using high frequency broad-band teleseismic P 
waveforms to provide a detailed image of the slip history during the rupture process. 
However, near field strong motion data are used in the inversion for only Gökova 
earthquakes with the teleseismic broad-band data. Before the inversion, the fault 
plane were divided into M×N subfaults and source time function for each sub-faults 
is described by L triangles. Initial model of the slip distribution is formed by using 
the earthquake source mechanism parameters (strike, dip and rake angles and focal 
depth) determined by waveform modelling in this thesis. After the several inversions, 
total fault area, rupture propagation in time, slip distribution directions for each sub-
fault, moment rate function, maxmimum and average displacement on the fault plane 
and stress drop values were determined for Eastern Mediterranean earthquakes. By 
using the earthquake source rupture parameters, we have also obtained the self-
similarity properties between the seismic moment and fault dimensions. 

Tsunami propagation can be also accurately evaluated by using the high resolution 
bathymetry data and convenient mathematical models . Futhermore, the other 
important parameters of numerical models for tsunami simulations are faulting 
geometry (source depth, strike, dip, rake angles), amount of slip on the centroid and 
the fault surface, fault area, seismic moment (energy), location (distance from shore 
and centroid depth) and beach geometry (water depth and beach slope). I have 
simulated tsunami wave propagations of 7 historical tsunami earthquakes in the 
Eastern Mediterranean region using the non-linear shallow water mathematical 
models. They are 365, 1303 and 1494 Crete, 1481, 1948 Rhodes-Dodecanese, 1222 
Cyprus and 1822 Syria earthquakes. Tsunami wave simulations present the time 
histories of water surface fluctuations and water particle velocities generated by these 
earthquakes. The related parameters for historical earthquakes studied are adapted by 
an analogy of current plate boundaries, reported field observations and earthquake 
source mechanisms obtained by inversion of teleseismic P- and SH- waveforms.  

The characteristics of active tectonics of Crete-Hellenic Arc and Cyprus Arc regions 
can be summarized as: [1] Normal and strike slip faults that are due to the known 
expansion of the Aegean Sea are observed in the inner part of the shallow crustal 
layer, [2] Thrust faults dominate in the outer part of Hellenic trench due to the 
convergence between the Aegean and the Eastern Mediterranean lithospheres, [3] 
Earthquake source mechanisms along the Cyprus Arc exhibit the characteristics and 
structural complexities associated with strike-slip, thrust and normal faulting as a 
result of ongoing deformation, [4] At the southwestern part of Cyprus, most of the 
mechanisms show right-lateral strike-slip faulting with thrust component. As 
expected, thrust mechanisms along the Cyprus arc mirror its convergent nature and 
typical curved geometry too, and [5] Existing observations and interpreted results 
indicate that there are younger tectonic-slope failure features within the lower part of 
the continental slope that are prone location to tsunami risk along the neighbouring 
shore-lines of Mediterranean Sea. 

The characteristics of active tectonics of the Rhodes – Dodecanese and Gulf of 
Gökova regions can be summarized as: [1] Earthquake source parameters indicate 
shallow seismic activity and normal faulting in the region between the Rhodes and 
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Karpathos islands, [2] However, towards the east, it is seen that dominant source 
mechanisms are sinistral strike slip faulting with deeper focal depths, [3] Also, T 
(tension) axes directions obtained from earthquake source mechanisms indicate E-W 
and NW-SE extension direction in the region, [4] Earthquake slip distributions 
indicate generally simple rupture with a short duration on the fault plane for Rhodes 
earthquakes, [5] Obtained source mechanism parametres indicate E-W oriented 
normal fault mechanisms with a strike-slip component in the Gulf of Gökova and 
they are in a good agreement with the regional geology and tectonic structure of the 
region studied, and [6] On the other hand, numerical tsunami simulations present that 
the damaging historical tsunamis (e.g: 1303 and 1481 as such) in the eastern Hellenic 
arc are able to threaten the coastal plains of the Turkey, Cyprus-Levantine, and Nile 
Delta regions as confirmed by our simulations, and thus special care should be 
considered in the evaluation of the tsunami risk assessment of the region. Overall 
results exhibit that the coastal topography, sea bottom irregularities (sea mounts, 
volcanoes etc.) and near-shore bathymetry are crucial components in tsunami wave 
simulations in order to affect the wave propagation, reflection, refraction, diffraction 
effects and coastal amplifications. 

The characteristics of active tectonics of the Dead Sea Transform Fault Zone region 
can be summarized as: [1] Earthquake source mechanism solutions indicate left-
lateral strike slip faulting with normal component that is in a good agreement with 
the tectonic structure and geology of the region, and [2] At southern part of the 
transform (i.e. Gulf of Aqaba) some moderate earthquakes show normal faulting with 
strike slip component. It indicates that the Aqaba Gulf is a transition zone between 
the left-lateral strike slip faulting and Red Sea spreading center.  

Assuming the probability of occurrence of destructive tsunamigenic earthquakes, 
tsunami wave simulations provide us to evaluate tsunami hazard at coastal plains of 
the eastern Mediterranean Sea region. Obtained results indicate that the coastal 
topography, sea bottom irregularities (sea mounts, volcanoes etc.) and near-shore 
bathymetry are crucial components in tsunami wave simulations in order to affect the 
wave propagation, reflection, refraction, diffraction effects and coastal amplifications. 
Thus, we tentatively suggest that future oceanographic and marine geophysical 
research should further aim to improve the resolution of bathymetric maps, 
particularly for the details of continental shelf, and those of seamounts. 
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1. GİRİŞ   

1.1 Amaç ve İçerik 

Doktora tezi kapsamında çalışılan bölge, Kıbrıs ve Hellenik Yayları, Ölü Deniz 

Transform Fay Zonu, Rodos-Oniki Adalar Bölgesi ile Gökova ve Sığacık 

Körfez’lerini içerisinde bulunduran, yoğun deprem aktivitesi ve aktif deformasyonun 

gerçekleştiği Doğu Akdeniz Bölgesi’dir. Gözlenen yüksek sismik aktivite bölgedeki 

dalma batma zonlarının geometrisini, gerilme ve deformasyon alanını ve bölgenin 

aktif güncel tektoniğinin araştırılmasını önemli hale getirmektedir. Bu çalışmada 

öncelikle bölgede son yıllarda meydana gelen M w ≥ 5.0 depremlerin kaynak 

mekanizması çözümlerinin ve kayma dağılımlarının belirlenmesi hedeflenmiştir 

(Tablo 1.1). Elde edilen bütün sonuçların tez içerisinde gösterilmesi Doğu Akdeniz 

Bölgesi’nin Hellenik Yayı-Girit adası, Rodos adası ve çevresi, Gökova Körfezi,  

Kıbrıs Yayı, Ölü Deniz Fay Zonu ve Sığacık Körfezi olarak sınıflandırılarak ayrı 

başlıklar halinde verilmesi şeklinde yapılmıştır. Telesismik cisim dalgası modelleme 

tekniği ile kaynak mekanizması çözümü bulunacak olan depremleri seçerken şu 

kriterler gözönünde tutulmuştur: a) Daha önce hiç çalışılmamış depremler olmaları,  

b) daha önceden çalışılmış fakat ters çözüm tekniği kullanılarak P ve SH dalga 

şekilleri modellenmemiş depremler olmaları, c) sadece Harvard-CMT ve / veya 

USGS-NEIC moment tensör çözümü bulunan depremlerin olması.  

Bölgede meydana gelen orta ve büyük depremlerin kırılma anındaki yerdeğiştirme 

miktarının zaman ve uzaydaki kayma dağılımlarının belirlenmesi (Yagi ve Kikuchi, 

2000; Yagi ve diğ., 2003, 2004) tezdeki bir diğer çalışma konusudur. Bunun için en 

önemli koşul, depremin yeterli sayıda geniş bantlı telesismik ve yakın alan P dalgası 

kaydının bulunuyor olmasıdır.  Kayma/yırtılma dağılımı modellemeleri sonucunda, 

kırılma süresi, faylanan alanın boyutu (fay uzunluğu ve genişliği), gerilme düşümü, 

maksimum ve ortalama yerdeğiştirme gibi çeşitli dinamik ve kinematik deprem 

parametrelerine ulaşılmıştır. Deprem kaynağındaki kırılmanın geometrisi, bölgedeki 

etkin tektonik gerilmelerin saptanması ve depremlerin oluşum mekanizmalarının 
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belirlenmesi yapılarak Doğu Akdeniz Bölgesi içerisindeki aktif fayların bu depremler 

ile olan ilişkileri ortaya çıkarılmıştır. Bir sonraki aşamada ise ters çözüm teknikleri 

ile belirlenen kaynak mekanizması parametreleri ve tarihsel deprem katalogları bir 

arada kullanılarak Ege ve Akdeniz içerisinde meydana geldiği rapor edilen ve 

Akdeniz kıyılarını etkileyen 7 adet tarihsel depreme ait tsunami (depreşim) dalgaları 

simülasyonları yapılmıştır (Tablo 1.2). Yapılan simülasyonlar ile gelecekte bölgede 

meydana gelebilecek önemli yıkıcı depremlerin Doğu Akdeniz kıyılarını nasıl 

etkilediğini ortaya koyan sonuçlara ulaşmak hedeflenmiştir. 

Tez çalışması kapsamında 1989-2008 tarihleri arasında meydana gelen 55 adet 

deprem incelenmiştir. Ters çözüm teknikleri ile 53 adet depremin en küçük hatalı 

kaynak mekanizması çözümü, 35 adet depremin ise kayma dağılımı modellemesi 

yapılmıştır (Tablo 1.1). Deprem büyüklükleri (Mw) bu çalısmada elde edilen sismik 

moment değerleri ve Kanamori (1977) formülü (Eşitlik 2.22) kullanılarak 

hesaplanmıştır. Bölgenin depresellik açısından hayli aktif olması çalışılan deprem 

sayısının fazla olmasına ve dolayısıyla tez içerisine konulan şekillerin sayısının çok 

olmasına neden olmuştur. Tez içerisinde gösterilmeyen şekillerin tümü farklı 

bölgeler için oluşturulan EK’ler bölümünde verilmiştir. Haritalar GMT yazılımı 

(Wessel ve Smith, 1998) kullanılarak hazırlanmıştır. Ayrıca, tüm şekilerde ve 

tsunami (depreşim) dalgası modelleme çalışmalarında GEBCO-BODC (General 

Bathymetric Chart of the Oceans) tarafından hazırlanan 1 dk’lık deniz batimetrisi 

verisi, kara topoğrafyası için ise, ~ 90 m ve ~900 m örneklemeli NASA-SRTM 

(Shuttle Radar Topography Mission) verisi kullanılmıştır. ISC, USGS-NEIC deprem 

katalogları kullanılarak çeşitli güncel depremsellik haritaları hazırlanmış ve böylece 

çalışma alanı içerisindeki aktif fay zonları ortaya çıkarılmıştır.  

Bu tezin yapılmasındaki temel amaç, deprem açısından hayli aktif olan Doğu 

Akdeniz Bölgesi’ndeki orta ve büyük ölçekli güncel depremlerin oluşum 

mekanizmalarının detaylı olarak belirlenmesi, yapılan önceki çalışmalar da 

kullanılarak bölgenin aktif deformasyon alanının ve sismotektonik davranışının 

sismolojik veriler ışığında ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca, sismolojik 

parametrelerin tsunami (depreşim) dalga modelleme tekniklerinde ne derece önemli 

olduğunun gösterilmesi ve bölgenin batimetrik yapısı kullanılarak tsunami açısından 

risk analizinin yapılması da bir diğer varılması istenilen hedeftir.  
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Tablo 1.1: Bu tez kapsamında incelenen depremlerin oluş parametreleri. Odak mekanizması (O) ve kayma/yırtılma dağılımı (KY) ters çözüm 
işlemi ile belirlenen depremler için + ile, belirlenemeyen depremler için ise – ile gösterilmiştir. * ile işaretlenen depremlere ait 
lokasyonlar USGS-NEIC, diğerleri ise ISC kataloğundan alınmıştır. 

Lokasyon Derinlik (km) Ters Çözüm 
No Tarih 

(gün.ay.yıl) 

Oluş 
Zamanı 

(sa:dk:sn) 
Enlem  
(°) K 

Boylam  
(°) D 

ISC HRV NEIC 

Moment 
Büyüklüğü 

(Mw ) 
Bölge 

O  KY 

1 27.04.1989 23:06:52.29 37.03 28.16 11.7 15 14 5.1 Gökova + - 
2 28.04.1989 13:30:19.77 37.02 28.10 17.4 5 17 5.4 Gökova + - 
3 22.03.1993 11:03:43.21 34.70 34.38 27.6 15 32.1 5.3 Kıbrıs + - 
4 03.08.1993 12:43:05.74 28.78 34.57 10 15 17 6.1 Akaba - + 
5 03.08.1993 16:33:21.47 28.78 34.59 12.6 15 10 5.6 Akaba + + 
6 23.02.1995 21:03:02.79 35.02 32.23 20.2 15 21 5.9 Kıbrıs + + 
7 29.05.1995 04:58:35.12 34.99 32.19 28.9 15 10 5.1 Kıbrıs + + 
8 22.11.1995 04:15:11.86 28.80 34.79 9 18.4 6 7.2 Akaba - + 
9 22.11.1995 22:16:55.57 28.64 34.76 10 15 10 5.2 Akaba + - 

10 23.11.1995 18:07:15.10 29.20 34.74 - 15 10 5.5 Akaba + + 
11 21.02.1996 04:59:53.67 28.87 34.73 22.4 15 22.5 5.1 Akaba + - 
12 20.07.1996 00:00:41.57 36.13 27.05 26.8 15 14 6.1 Oniki Adalar + + 
13 09.10.1996 13:10:50.42 34.52 32.095 19 23 20 6.8 Kıbrıs + + 
14 10.10.1996 01:10:21.45 34.50 32.12 23.2 19 33 5.7 Kıbrıs + + 
15 27.11.1996 00:44:22.43 34.47 32.03 27 32.6 33 5.3 Kıbrıs + - 
16 13.01.1997 10:19:24.53 34.29 32.30 19.4 33 15 5.6 Kıbrıs + + 
17 25.05.1999 17:15:25.64 34.47 32.17 43 15 10 5.4 Kıbrıs + + 
18 11.08.1999 04:27:55.39 34.70 32.92 36.3 - 33 5.6 Kıbrıs + + 
19 17.08.1999 15:06:24.28 34.76 32.87 13 - 33 5.0 Kıbrıs + - 
20 05.10.1999 00:53:27.53 36.75 28.23 16.7 33 33 5.3 Marmaris + - 
21 22.02.2000 11:55:22.38 34.48 25.54 9.7 33 33 5.2 Girit  + - 
22 10.03.2000 22:01:45.63 34.26 26.01 10 15 10 5.4 Girit  + - 
23 05.04.2000 04:36:57.51 34.42 25.79 33 15 38 5.6 Girit  + + 
24 24.05.2000 05:40:36.05 35.97 21.99 19.9 38.3 33 5.5 Yunanistan + + 
25 13.06.2000 01:43:14.69 35.12 27.06 9.8 15 10 5.3 Oniki Adalar + + 
26 01.05.2001 06:00:56.04 35.67 27.47 28.5 33 33 5.1 Rodos + + 
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Tablo 1.1: Devam ediyor. 

Lokasyon Derinlik (km) Ters Çözüm 
No Tarih 

(gün.ay.yıl) 

Oluş 
Zamanı 

(sa:dk:sn) 
Enlem  
(°) K 

Boylam  
(°) D 

ISC HRV NEIC 

Moment 
Büyüklüğü 

(Mw ) 
Bölge 

O  KY 

27 29.05.2001 04:43:57.06 35.38 27.74 11 46 20.7 5.0 Oniki Adalar + - 
28 23.06.2001 06:52:42.67 35.54 28.10 45.5 58.4 50.1 5.7 Oniki Adalar + + 
29 30.10.2001 21:00:05.41 35.86 29.77 5 - 51.1 5.2 Kaş + - 
30 26.11.2001 05:03:21.06 34.82 24.29 33 47.8 33 5.2 Girit  + - 
31 22.01.2002 04:53:52.10 35.57 26.62 - 90.3 88 6.1 Karpathos + + 
32 21.05.2002 20:53:30.18 36.63 24.27 106.7 100.4 97.1 5.8 Ege Denizi + + 
33 06.06.2002 22:35:41.51 35.53 26.16 95.2 110.4 - 5.1 Girit  + + 
34 12.10.2002 05:58:50.44 34.75 26.37 12.2 15 10 5.4 Girit  + + 
35 17.10.2003 12:57:07.13 35.96 22.18 30 - 33.9 5.9 Girit  + + 
36 07.02.2004 21:17:21.37 35.83 26.86 14.1 15.9 25 5.2 Oniki Adalar + - 
37 11.02.2004 08:15:02.63 31.71 35.45 26.2 26.1 - 5.2 Ölü Deniz + - 
38 17.03.2004 05:20:57.75 34.66 23.38 14.7 12 - 6.0 Girit  + + 
39 03.08.2004 13:11:30.99 36.85 27.77 10 - 2 5.1 Gökova + - 
40 04.08.2004 03:01:05.92 36.83 27.76 10 12 10 5.4 Gökova + + 
41 04.08.2004 04:19:46.55 36.83 27.81 10 12 10 5.3 Gökova + - 
42 04.08.2004 14:18:48.59 36.84 27.78 10 12 10 5.2 Gökova + + 
43 04.11.2004 06:22:37.56 35.96 23.14 70.1 92.1 - 5.1 Girit  + - 
44 20.12.2004 23:02:14.98 36.93 28.36 25.5 12 5 5.3 Gökova + + 
45 10.01.2005 23:48:49.61 36.85 27.92 17 15.1 15.9 5.2 Gökova + + 
46 11.01.2005 04:35:56.88 36.89 27.87 18.4 12.2 34.9 5.2 Gökova + + 
47 23.01.2005 22:36:07.39 35.84 29.66 42.4 24 10 5.6 Kaş + + 
48 30.01.2005* 16:23:48.43 35.80 29.63 - 21.8 10 5.4 Kaş + - 
49 17.10.2005 05:45:16.56 38.10 26.66 5.3 15.2 8.1 5.4 Sığacık + - 
50 17.10.2005 09:46:56.24 38.18 26.70 14.8 12 10.4 5.7 Sığacık + + 
51 20.10.2005 21:40:02.09 38.11 26.72 10 12.9 10 5.7 Sığacık + + 
52 08.01.2006 11:34:54.64 36.27 23.26 58.4 64 66 6.5 Kythira  + + 
53 03.02.2007* 13:43:23.08 35.80 22.43 - 53.5 59.1 5.3 Yunanistan + + 
54 28.03.2008* 00:16:19.90 34.76 25.34 - 59.1 45 5.5 Girit  + + 
55 15.07.2008* 03:26:35.90 36.03 27.69 - 35.5 52 6.1 Oniki Adalar + + 

 

4
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Tablo 1.2: Bu tez çalışması kapsamında tsunami (depreşim) dalga simülasyonu 
yapılan tarihsel Doğu Akdeniz Bölgesi depremleri ve etkileme alanları.  
P07: Papadopoulosve diğ. (2007); PF05: Papadopoulos ve Fokaefs 
(2005); GC05a: Guidoboni ve Comastri (2005a); S05: Sbeinati ve diğ.  
(2005); A94: Ambraseys ve diğ. (1994). 

Tarih Büyüklük 
(M) 

Etkilenen bölge Kaynak 

21 Temmuz 365 M > 8.0 Girit  (36°K, 23°D) 
P07, PF05 

A94 

08 Ağustos 1303 
Ms: 8.0 
Io=X 

Girit  03:30  

Enlem: 35° 11′, Boylam: 25° 38′ 
tsunami, heyelan, su baskını, 

yıkıcı sel baskını 

GC05a 
P07, PF05 

3 Mayıs 1481 
17-18-19 Aralık 

1481 
28 Şubat- 03 Nisan-

23 Mayıs 1851 

- 
Güney Ege, Rodos, Antalya 

tsunami 
GC05a 

1 Temmuz 1494 
Io=VIII-

IX 

Girit  10:10 UT; 

enlem: 35° 12′; boylam. 24° 55′ 
tsunami 

GC05a 

09 Şubat 1948 
Ms: 7.1 
Io: IX 

Karpathos adası, GD Ege Denizi 
to: 12:58:13 

enlem: 35° 30′; boylam: 27° 12′ 

P07, PF05 

11 Mayıs 1222 
Me=6.0 
Io=IX 

Kıbrıs adası 
06:15 UT; 

enlem: 34° 42′; boylam. 32° 48′ 
tsunami, göl ve kaynak oluşumu 

GC05a 

13 Ağustos 1822 
ML 7.1; 
Ms 7.4 

İskenderun, Beyrut, Kıbrıs, 
Kudüs 

Tsunami ve faylanma 
S05 

Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde kuvvetli tsunami (depreşim) dalgaları yaratan 

depremlerin oluşma aralığı yaklaşık 150-200 yıldır ve bu depremlerin büyük 

çoğunluğu Hellenik Yayı, Korinth Körfezi, orta Yunanistan, Marmara Denizi, GB 

Karadeniz, GB Kıbrıs, Ölü Deniz Fayı, Levant Havzası, deniz içerisindeki aktif 

volkanlar (Santorini, Columbos vb.) ve deniz dağları (Anaksimander, Eratosthenes 

vb.) ile ilişkilidirler.  Tarihsel kayıtlar, yıkıcı depremler ile oluşan tsunami 

dalgalarının deprem kaynağından oldukça uzaktaki kıyılarda bile oldukça etkili 

olduklarını göstermektedirler.  

Bu nedenle, bir bölgenin tsunami risk analizi çalışmalarının tamamlanması için, 

deniz içi batimetrik yapısının ve özellikle kıtasal şelf alanının detaylı bir şekilde 

yüksek çözünürlüklü olarak hazırlanması oldukça önem taşımaktadır. 

 



 6 

1.2 Çalışma Alanının Tanımlanması 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin aktif tektoniği, güneyde Afrika ve Arap levhaları ile 

kuzeydeki Avrasya levhası arasındaki kıtasal çarpışmanın bir sonucudur. Bu levhalar 

farklı hızlarda birbirlerine yaklaşan bloklar olarak davranmaktadırlar ve ortadaki 

Anadolu bloğunda baskı zonu oluşturmaktadırlar. Ayrıca yaklaşma hareketlerinin bir 

sonucu olarak Anadolu bloğu batıya doğru saatin tersi yönünde dönerek kaçmaktadır.  

Son yıllarda yapılan GPS çalışmaları (Reilinger ve diğ., 1997, 2006; Kahle ve diğ.,  

1998; McClusky ve diğ., 2000, 2003) bu kaçış hareketini ve farklı deformasyon 

oranlarını ortaya koymaktadır. Doğu Akdeniz’de bulunan ana aktif tektonik sınırlar,  

Kuzey Anadolu Fayı (KAF), Doğu Anadolu Fayı (DAF), Kuzeydoğu Anadolu Fayı 

(KDAF), Hellenik ve Kıbrıs yayları, Ölü Deniz Fay Zonu (ÖDFZ) ve Bitlis – Zağros  

Sütur zonudur (Şekil 1.1). Afrika ve Avrasya levhaları arasındaki sınır batıda Pliny 

ve Strabo hendekleri ve Hellenik yayı tarafından, doğuda ise Kıbrıs  yayı ve 

muhtemelen Amanos fayı ile birleşen fay sistemi tarafından çizilmektedir (Ergün ve 

Oral, 1999). Kıbrıs Yayı boyunca Afrika levhasının kuzeye doğru olan dalma batma 

hareketinin erken Miyosen’de Kıbrıs’ın güneyinde başladığı düşünülmektedir (Eaton 

ve Robertson, 1993). Bağıl olarak hareketsiz duran Avrasya levhasına göre Afrika ve 

Arap levhalarının K-KD ve K-KB’ya doğru hareket etmesi ve bu levhaların farklı 

hızdaki hareketleri Ölü Deniz Transform Fayı boyunca gerçekleşmektedir. Kıbrıs ve 

Hellenik yayları birbirine yakın olmasına rağmen tektonik bakımdan oldukça farklı 

özellikler göstermektedir. Bu farklılıklar Kıbrıs yayının doğusunun çarpışma zonu, 

batısının ise dalma-batma zonu olmasına dayandırılmaktadır (Papazachos ve 

Comninakis, 1971; Mart ve Woodside, 1994).  

Son yüzyılda, Anadolu levhasının güney sınırını teşkil eden Kıbrıs yayı, sismik 

etkinlik bakımından oldukça sakin bir dönem geçirmiştir. Makris ve diğ. (1983), 

Kıbrıs’taki kabuğun kıtasal kabuk olup, kalınlığının yaklaşık 30-32 km olduğunu 

belirtmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan ve bölgenin aktif 

deformasyonunun oluşmasında etken olan ana tektonik unsurlar ve batimetrik yapı 

ve günümüze kadar yapılmış olan jeolojik, jeofizik ve jeodezik ölçümlerden elde 

edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak şematik olarak Şekil 1.1’de özetlenmiştir. 

Şekildeki siyah büyük oklar sabit Avrasya levhasına göre bağıl levha hareketlerini 

(McClusky ve diğ., 2000, 2003) göstermektedir. GEBCO-BODC (1997)’den alınan 

sayısal batimetri verisi her 1000 m için konturlar halinde gösterilmiştir.  
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Şekil 1.1: Doğu Akdeniz Bölgesinde yer alan ana aktif tektonik unsurlar ve 

batimetrik yapının şematik gösterimi (Le Pichon ve diğ. 1984; Mercier 
ve diğ., 1989; Taymaz ve diğ. 1990, 1991; Taymaz ve Price, 1992; 
Şaroğlu ve diğ,. 1992; Alsdorf ve diğ., 1995; Papazachos ve diğ., 1998; 
McClusky ve diğ.  2000; Kurt ve diğ., 2000; Demirbağ ve diğ., 2003 vb.) 
KAF: Kuzey Anadolu Fayı, DAF: Doğu Anadolu Fayı, ÖDF:Ölü Deniz 
Fayı, EPF: Ezinepazarı Fayı, PTF: Paphos Transform Fayı, CTF: 
Kefalonya Transform Fayı, G: Gökova, BMG: Büyük Menderes 
Grabeni, Ge: Gediz Grabeni, Si: Simav Grabeni, BuF: Burdur Fayı, 
BGF: Beyşehir Gölü Fayı, TF: Tatarlı Fayı, SF: Sultandağ Fayı, TGF: 
Tuz Gölü Fayı, EcF: Ecemiş Fayı, ErF: Erciyes Fayı, DF: Deliler Fayı, 
EF: Elbistan Fayı, MF: Malatya Fayı, KFZ: Karataş-Osmaniye Fay 
Zonu’nu belirtmektedir (Yolsal ve diğ., 2007a) 

1.3 Doğu Akdeniz Bölgesi’nin Sismotektonik Özellikleri 

Doğu Akdeniz Bölgesi, içerisinde çarpışma, havza oluşumu, ada yayı gelişimi gibi 

birçok tektonik olayın gerçekleştiği ve Miyosen öncesi oldukça karmaşık bir geçmişe 

sahiptir (Dewey ve diğ., 1989). Bölgedeki en önemli değişim Geç Oligosen (~35 

My) döneminde Alp kıvrım kuşağının gelişimi ve kıtasal çarpışmanın başlamasıyla 



 8 

gerçekleşen Neo-Tetis’in kuzeye doğru dalma batması işlemi ile oluşmuştur. Levha 

hareketleri,  Kızıldeniz’in açılması, Afrika ve Arabistan levhalarının ayrılmasının 

Erken Miyosen’de (~25 My) meydana geldiğini göstermektedir (Dercourt ve diğ.,  

1986; Joffe ve Garfunkel, 1987; Steckler ve diğ., 1998).  

Bölgenin günümüzdeki levha konumunun Orta Miyosen’de (~15 My) Akaba Körfezi 

ve Ölü Deniz Fay Zonu boyunca sol yönlü hareketin başlamasıyla gerçekleştiği ve 

temel yapıların Afrika ile Arabistan levhaları arasındaki bağıl hareket ile meydana 

geldiği belirtilmektedir (Quennel, 1984; Hempton, 1987; Lyberis, 1988; Steckler ve 

diğ., 1998). Kızıldeniz açılma merkeziyle Ölü Deniz Fay Zonu arasındaki basit 

geometrik yapı, Süveyş Körfezi boyunca Sina Bloğu’nun hareketi (Steckler ve diğ.,  

1998), Arabistan levhasının iç deformasyonu ve bu deformasyon ile gelişen Palmira 

kıvrım kuşağı (Chaimov ve diğ., 1990) nedeniyle karmaşık hale gelmektedir. Orta ve 

Geç Miyosen (~10 My) esnasında, Arabistan ve Avrasya levhaları arasında Neo-

Tetis’in kapanmasıyla Bitlis süturu ve Bitlis-Zağros kıvrım kuşağı boyunca aktif 

kıtasal çarpışma başlamıştır (Şengör ve diğ., 1985). Doğu Akdeniz havzası okyanusal 

kabuğu, Afrika ve Arabistan levhaları arasındaki çarpışma ile gittikçe kapanan Neo-

Tetis okyanusunun bir kalıntısıdır ve bu kabuk Hellenik ve Kıbrıs yayları boyunca 

dalma batmaya uğramaktadır (Le Pichon ve Angelier, 1979; Kempler ve Ben-

Avraham, 1987; Papazachos ve Papaioannou, 1999). Akdeniz Bölgesinde jeolojik 

olarak saptanan levha hareketleri, deniz tabanı manyetik anomalileri analizi,  

transform fay konumlarının saptanması gibi çalışmalardan elde edilen Euler 

vektörleriyle tanımlanmaktadır (De Mets ve diğ., 1990, 1994; Chu ve Gordon, 1998). 

Ayrıca Larson ve diğ. (1997) ve Sella ve diğ. (2002) tarafından yapılan GPS (Global 

Positioning System) gözlemleri sonucunda da güncel Euler vektörleri saptanmıştır.  

1.4 Sismik Aktivite ve GPS Ölçümleri 

Sismik açıdan dünyanın en aktif bölgelerinden birisi olan Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 

özellikle batısında yer alan Hellenik dalma batma zonu boyunca oldukça yoğun 

deprem aktivitesi meydana gelmektedir (Şekil 1.2). Depremlerin odak derinliği 

dağılımları incelendiğinde, derin depremlerin özellikle Hellenik Yayı boyunca ve 

Antalya Körfezi içerisinde oluştuğu görülmektedir. Kıbrıs Yayı boyunca oluşan 

depremler daha çok sığ ve orta odaklıdır. Ölü Deniz Fay Zonu boyunca da 

çoğunlukla 0-30 km derinliğe sahip sığ odaklı depremler meydana gelmektedir.  
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Şekil 1.2: Doğu Akdeniz Bölgesinde 1973–2007 yılları arasında meydana gelen 
deprem (USGS-NEIC) aktivitesi (Taymaz ve diğ., 2007a). 
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Deprem aktivitesinin ana aktif fay zonları boyunca meydana geldiği ve batıdan 

doğuya doğru gidildikçe azaldığı gözlenmektedir. Özellikle Hellenik ve Kıbrıs  

yayları incelendiği zaman, Hellenik Yayı boyunca oluşan yoğun deprem aktivitesinin 

Kıbrıs Yayında gözlenmediği ve Ölü Deniz Fay Zonu boyunca da dağınık bir deprem 

aktivitesi meydana geldiği görülmektedir (Şekil 1.2). Doğu Akdeniz Bölgesi yoğun 

deprem aktivitesi ve bu depremlerle ilişkili çeşitli yıkıcı ikincil doğal olaylarında 

gözlendiği önemli bölgelerden birisidir. Tarihsel kataloglar ve arkeolojik çalışmalar 

da bu görüşü desteklemekte ve Akdeniz bölgesinde bir çok sayıda yıkıcı tsunami 

dalgalarının varlığını ortaya koymaktadırlar (Tablo E1-4; Heck, 1947; Karnik, 1961; 

Ambraseys, 1962; Moreria, 1971; Shebalin ve diğ., 1974; Antonopoulos, 1973, 1979, 

1980; Guidoboni ve diğ.,  1994; Ambraseys ve Melville, 1995; Guidoboni ve 

Comastri, 1997, 2005a,b; Sbeinati ve diğ., 2005; Fokaefs ve Papadopoulos, 2006; 

Papadopoulos ve diğ., 2007; Yolsal ve diğ., 2007a). Mevcut tarihsel kataloglar ve 

kayıtlar, M.Ö.15. yy dan günümüze kadar uzanmaktadır ve Akdeniz’deki en yıkıcı 

tsunaminin Santorini de meydana gelen volkan patlaması ile meydana geldiğini,  

Minoan yerleşiminin haritadan silinmesine neden olduğunu göstermektedir. Doğu 

Akdeniz kıyılarında, yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği ve dolayısıyla potansiyel 

tsunami riski olan bölgeler Şekil 1.3’de gösterilmiştir.  

Güncel GPS ölçümleri sonucu, Kuzey Anadolu Fayı (KAF)’nın kayma hızı ~24±1 

mm/yıl, Doğu Anadolu Fayı (DAF)’nın kayma hızı ~9±1 mm/yıl olarak bulunmuştur 

Ayrıca, Afrika ve Arabistan levhalarının Avrasya’ya oranla kuzeye doğru olan 

hareketlerinin sırasıyla ~6 mm/yıl ile ~18 mm/yıl olduğu saptanmıştır. Anadolu 

levhası iç deformasyonu < 2 mm/yıl olacak şekilde hareket etmekte ve saatin tersi 

yönünde dönmektedir. Kızıldeniz boyunca açılma hızı 15°K de 14±1 mm/yıl ve 

27°K de 5.6 ± 1 mm/yıl arasında değişme göstermektedir. Hesaplanan GPS Euler 

vektörleri, Ölü Deniz Fayı boyunca Akaba Körfezi içerisinde kuzeye doğru artan 

sıkışma bileşenine sahip sol yönlü doğrultu atımlı hareketi göstermektedir. Ölü Deniz 

Transform Fayı’nın Doğu Anadolu Fayı ile birleştiği bölgede hareketin hızı 7.5±1 

mm/yıl iken fayın güneyinde kalan bölgede ise 5.6±1 mm/yıl hızlı sol yönlü doğrultu 

atımlı hareket saptanmıştır. Bölgedeki hareketin hızı fay boyunca kuzeye doğru 

gidildikçe artış göstermektedir. Ayrıca, Ölü Deniz Transform Fayı’nın kuzey kesimi 

boyunca gözlenen hareketin hızı, faya paralel doğrultuda 6±1 mm/yıl iken faya dik 

doğrultuda 4±1 mm/yıl’dır (Şekil 1.4a,b; McClusky ve diğ., 2003). 
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Şekil 1.3: Doğu Akdeniz Bölgesi içerisindeki tsunami oluşumuna neden olan 
sismojenik zonların ve deprem aktivitesinin şematik gösterimi (bkz. 
Tablo E1-4). Numaralandırılmış şeffaf dikdörtgen kutular, [1] Bartın-
Amasra şelfi GB Karadeniz; [2] Marmara Denizi; [3] Kuzey Ege 
Çukurluğu; [4] Korinth Körfezi; [5] Hellenik Yayı batısı; [6] Girit adası 
güneyi; [7] Hellenik Yayı doğusu; [8] Ege adaları; [9] Seferihisar-
Kuşadası, Batı Anadolu; [10] GB Kıbrıs Yayı; [11] Ölü Deniz Fay Zonu 
ve Levant denizi. Bölgedeki 1973-2007 tarihleri arasında M>4 olan 
depremler, USGS-NEIC kataloğundan alınmıştır (Yolsal ve diğ.,  
2007a,b,c). 

Kıbrıs Yayı’nın doğu kesiminde İskenderun Körfezi ve Ölü Deniz Fayı - Doğu 

Anadolu Fayı birleşme bölgesine doğru gittikçe artan gerilmeye sahip sol yönlü 

doğrultu atımlı hareket, batıda Kıbrıs ve Hellenik yayları boyunca Pliny ve Strabo 

hendeklerinde ise baskın sıkışma hareketine sahip sol yönlü doğrultu atımlı hareket 

gözlenmektedir. Ege Bloğu, etrafındaki levhalara oranla güneybatıya doğru hızla 

hareket etmekte (Avrasya’ya oranla 30±1 mm/yıl) ve bunun sonucu olarak ta Batı 

Anadolu’da (10-15 ± 1 mm/yıl) açılma tektoniği gelişmektedir (McClusky ve diğ.,  

2000, 2003). 
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Şekil 1.4: a) Doğu Akdeniz Bölgesi’nde gözlenen levha hareketleri ve b) GPS hızları 
(McClusky ve diğ., 2000, 2003; Taymaz ve diğ., 2007a). KF: Kefalonya 
Transform Fayı, PTF: Paphos Transform Fayı, KAF: Kuzey Anadolu Fayı, 
KDAF: Kuzeydoğu Anadolu Fayı, ÖDF: Ölü Deniz Fayı, DAF: Doğu 
Anadolu Fayı, EPF: Ezine Pazarı Fayı. 
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1.5 Gravite ve Manyetik Çalışmaları 

Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ait batimetri verisi bölgedeki kabuk yapısının 

karmaşıklığını yansıtmaktadır. Afrika levhasının kuzey sınırı oldukça değişken 

özellik göstermektedir. Batıda bulunan Herodotus abisal düzlüğünde bulunan yüksek 

su derinliği bölgedeki okyanus tabanının bir göstergesidir. Kıbrıs’ın güneyindeki sığ 

su derinliği ve yapılan sismik kırılma çalışmaları, kabuğun Eratosthenes deniz 

dağları gibi yüksek blokları içeren değişken bir yapıya sahip olduğunu 

göstermektedir. Bu bloklar ya kalın bir okyanusal kabuk (Robertson, 1998) ya da 

yayılmış ve incelmiş kıtasal kabuktan oluşmuştur. Afrika levhasının Ege-Anadolu 

levhası altına dalma batması,  Anadolu’nun güneyinde Toros dağları boyunca şu an 

aktif olmayan volkanik yayın oluşmasına neden olmuştur (Robertson, 1998).  

Kıbrıs yayı bölgenin temel tabanında levha sınırı oluşturmaktadır. Yay boyunca 

belirgin derin hendeklerin olmaması ve oldukça az ve saçılmış deprem aktivitesinin 

gözlenmesi (Kempler ve Ben Avraham, 1987) bölgedeki dalma batmanın 

engellendiğini ya da durmuş olduğunu göstermektedir.  Çünkü Afrika levhasının 

kuzey sınırında yer alan düşük yoğunluklu ve kalın bir kabuğun varlığı dalma 

batmaya karşı bir direnç meydana gelmesine neden olmaktadır (Robertson, 1998). 

Bu sınır, dalma batma zonundan çarpışmaya geçişin gözlendiği bir sınırdır. Kıbrıs  

yayı batıda Plini ve Strabo hendekleri aracılığıyla aktif dalma batma olayının 

meydana geldiği Hellenik Yayı’na bağlanmaktadır (Papazachos ve diğ., 2000).  

Afrika levhasının sabit Avrasya levhasına göre kuzeydoğuya doğru hareket etmesi 

Ege/Anadolu levhasının hem batıya doğru kaçmasına hem de Sina yarımadası 

civarında bulunan Euler kutbuna göre dönerek hareket etmesine neden olmaktadır 

(Şengör, 1982; McClusky ve diğ., 2000, 2003). Bu bağıl hareket, Afrika levha sınırı 

boyunca dalma batma oranının değişken olmasına neden olmaktadır.  Batıda daha 

yüksek hızlar gözlenirken, doğuda Kıbrıs yayı civarında çok az ya da hiç hız 

gözlenmemektedir (McClusky ve diğ, 2000, 2003).  

Makris ve diğ. (1983), Kıbrıs’ın güneyinde Afrika levhasının kuzey sınırındaki 

kabuğun yanal olarak değişkenlik gösterdiğini belirtmektedir. Yapılan çalışmalar 

Eratosthenes deniz dağları altında muhtemelen incelmiş bir kıtasal kabuğun 

(Robertson, 1998), Eratosthenes ile İsrail-Mısır arasında kalan bölgede ise okyanusal 

kabuğun (Ben Avraham ve diğ.,  2002) olduğu göstermektedir. De Voogd ve diğ.  
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(1992), Herodotus havzası altında kalın sedimanlarla kaplı ya okyanusal ya da 

oldukça incelmiş kıtasal kabuğun olduğunu önermektedir. Afrika levhasının kuzey 

sınırı üzerindeki derin Herodotus havzasını sınırlayan Florence Sırtı, deniz tabanında 

bir yükselim oluşturmaktadır ve kuzey batıya doğru gidildikçe karmaşıklaşan deniz 

tabanı topoğrafyası ile uyum içerisindedir. Bu karmaşık taban topoğrafyası, Kıbrıs ve 

Hellenik yaylarının birleşim gösterdiği alanda yükselmiş Anaksimander deniz dağları 

(Zitter ve diğ., 2003) ve Rodos derin çöküntü alanını (Woodside ve diğ., 2000) 

içermektedir. Hellenik Yayı boyunca dalma batma zonunun geri çekilmesi,  

Ege/Anadolu levhasının Ege Bölgesi içerisinde açılma tektoniğinin ve çeşitli graben 

sistemlerinin oluşmasına neden olmaktadır (ten Veen ve Postma, 1999). Kıbrıs 

adasının kuzeyindeki Misis-Kyrenia Fay Zonu boyunca yer alan açılma alanları ise 

Adana, Kilikya ve Antalya havzalarıdır. Amanos-Larnaka Fay zonunun güneyinde 

Kıbrıs havzası uzanmaktadır.  

Tarsus sırtının güneyi, Afrika levhasının kuzey sınırındaki Levant havzasıdır. Bu 

havzaların altındaki tabanlar Tetis ofiyolitik dilimleri içermektedirler. Çeşitli 

kaynaklardan toplanan gravite verileri incelendiğinde, Herodotus havzasının derin 

denizel alanı, güneybatı Kıbrıs ve Antalya havzası ile Rodos Havzası-Anaksimander 

deniz dağları arasında gravitede artış gözlenmektedir (Ergün ve diğ., 2005). Ancak 

Kıbrıs Yayı boyunca Latakya havzasında, Kıbrıs-Eratosthenes deniz dağları 

arasındaki batimetrik çöküntü alanları içerisinde ve Florence yükselimi boyunca 

Anaksimander deniz dağlarında gravite değerlerinde düşüş gözlenmektedir. Kıbrıs  

yayı boyunca alınan Bouguer gravite profilleri birbirleriyle benzer şekillere 

sahiptirler. Doğu Akdeniz bölgesi içerisindeki izostatik gravite anomalisinin yaklaşık 

100 mGal mertebesinde olduğu belirtilmektedir (Harrison, 1955).  

Çoğu aktif dalma batma zonu üzerinde gözlenen dengelenmeler Doğu Akdeniz 

bölgesinde de gözlenmektedir. Örneğin, Kıbrıs yayının güneybatısında gözlenen 

izostatik düşüşler kuzeyde Kıbrıs adası üzerindeki yükselimler ile karşılanmaktadır.  

Kıbrıs’taki yüksek değerler Troodos ofiyolitinin varlığı ile ilişkilidir (Gass ve 

Masson-Smith, 1963). Doğu ve batı kesimlerde yüksek değerlerin gözlenmesi, 

Latakya ve Antalya havzalarındaki genç sedimanlar altında yer alan ofiyolitin 

yayılımını göstermektedir. Toros dağları üzerinde elde edilen düşük değerlerin dağlık 

alandaki kıtasal kabuktan dolayı olduğu öngörülmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 

doğu kesiminde gravite alanında çok keskin değişiklikler gözlenmez. Maksimum 
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Bouguer gravite anomalisi değeri Herodotus abisal düzlüğü olarak bilinen havzanın 

en derin kesimi üzerinde yaklaşık 220 mGal’dir. Anomaliler doğuya doğru azalmakta 

ve İsrail ile Lübnan kıta sınırında ayrılma göstermektedir. Bu sınırdaki anomaliler 

~20-80 mGal aralığındadır (Woodside, 1977; Makris ve Wang, 1994). Bunun sebebi 

muhtemelen batıya doğru gidildikçe sediman kalınlığında gözlenen artıştan 

kaynaklanmaktadır. Eratosthenes deniz dağları üzerinde gravite değeri nispeten 

azalmakta, Kıbrıs adası üzerine doğru gidildikçe ise artış göstermektedir. Yapılan 

sismik kırılma çalışmaları, Eratosthenes deniz dağları altında 25 km den daha kalın 

kıtasal bir kabuk olduğunu, Kıbrıs ta ise kıtasal kabuk kalınlığının 30-32 km 

olduğunu göstermektedir (Ben-Avraham ve diğ., 2002).  

Doğu Akdeniz Bölgesinin doğu kesiminde özellikle Levant havzası üzerinde 

gözlenen manyetik alan değerleri de yumuşak geçişler göstermekte ve manyetik 

anomalilerin batimetri ile oldukça belirgin bir biçimde ilişkili olduğu gözlenmektedir 

(Ben–Avraham ve diğ., 1976; Makris ve diğ., 1994). 

 

Şekil 1.5: Doğu Akdeniz Bölgesi Bouguer gravite anomali haritası (Ben Avraham ve 
Ginzburg, 1990’dan derlenmiştir). Kontur değerleri mGal cinsinden 
verilmiştir. 
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Örneğin, Eratosthenes deniz dağlarının üzerinde yüksek manyetik anomali değeri 

görülmektedir (Şekil 1.5 ve Şekil 1.6). Özellikle Levant havzasının kuzey kesiminde 

bulunan kıtasal sınır, manyetik anomaliler ile belirginleşmektedir (Ben Avraham ve 

diğ., 2002).  

Levant havzası kıtasal sınırı ve havzanın kabuk yapısı, Doğu Akdeniz bölgesinin 

jeolojik evrimini yansıtmaktadır. White ve diğ.  (1992) Levant havzası altındaki 

kristalin birimin hız ve kalınlık değerlerinin normal bir okyanusal kabuk için geçerli 

olan değerlerle benzerlik gösterdiğini belirtmişlerdir. Yapılan ilk çalışmalar İsrail ve 

Kıbrıs altındaki kabuğun kıtasal türden olduğunu göstermektedir. Levant havzası 

altındaki kabuğun ise uzun ve karmaşık tektonik hareketler sonucu geliştiği ve 

tarihsel jeolojik gelişimi esnasında birçok kere değişime uğramadığı tartışılmaktadır.  

Eğer kabuk okyanusalsa, diğer normal okyanusal kabuklarda olduğu gibi ince 2. ve 

3. tabakaya sahip olmalıdır (Ben-Avraham ve diğ., 2002). Diğer taraftan 

Erastothenes deniz dağları altındaki kabuğun normal kıtasal kabuktan daha ince 

olduğu belirlenmiştir. Ben Avraham (1989)’a göre kabuğun ince olmasının nedeni, 

bu kıtasal parçanın Afrika kıtasından uzaklaşması ile oluşan ayrılma sonucu gelişen 

açılmadır.  Levant havzası altındaki okyanusal kabuk muhtemelen kuzeydeki 

çarpışma zonu nedeniyle tüketilmiş olan daha geniş bir parçanın kalıntısıdır ve yaşı 

tam olarak bilinmemektedir. Neotetis’in doğu Akdeniz kolunun oluştuğu en önemli 

riftleşme aşamasının Geç Triyas-Erken Jura döneminde oluştuğu düşünülmektedir 

(Ben Avraham ve diğ., 2002). 



 17

 

Şekil 1.6: Doğu Akdeniz Bölgesi manyetik anomali haritası (Ben Avraham ve 
Ginzburg, 1990’dan derlenmiştir). 
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Şekil 1.7: Doğu Akdeniz Bölgesi Moho eşderinlik haritası (Makris ve Stobbe, 
1984’den değiştirilerek alınmıştır). 
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2. DALGA ŞEKLİ MODELLEME YÖNTEMLERİ  

Deprem kaynağının ve fay düzlemi üzerindeki kayma dağılımının modellenmesi, 

depremlerin oluşum mekanizmalarının, kırılma geometrisinin, bölgedeki etkin 

tektonik gerilmelerin ve kırılmanın zaman ve uzaydaki davranışının belirlenmesinde 

ve böylece bölgenin aktif tektonik yapısının incelenmesi ve deprem risk analizlerinin 

yapılabilmesinde oldukça önemli rol oynamaktadır. Modelleme teknikleri genel 

olarak, deprem kaynağının nokta kaynak olarak davrandığı varsayımına 

dayanmaktadır. Bu varsayım doğrultusunda, odak içerisinde etki eden kuvvetlerin 

dağılımı, tek kuvvet, eşit ve zıt yönlü iki kuvvet, z-ekseni etrafında dönme uygulayan 

kuvvet çifti (Tip I) ve z-ekseni etrafında zıt yönde dönme uygulayan kuvvet çifti (Tip 

II) olarak verilmektedir. Ancak bir deprem kaynağının gösterilmesi için Tip I ve Tip 

II olarak adlandırılan kuvvet çiftlerinin gösterilmesi daha uygundur (Stein ve 

Wysession, 2003; Kasahara, 1981; Şekil 2.1). 

 

Şekil 2.1: Nokta kaynak yaklaşımında kuvvet çiftlerinin gösterilmesi (Stein ve 
Wysession, 2003; Kasahara, 1981). 
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İkili kuvvet çiftleri (Tip I ve Tip II), faylanma esnasında meydana gelen kesme 

hareketini tanımlayabildikleri için deprem kaynağı gösteriminde gereklidirler. Bu iki 

eşdeğer kuvvet çifti, birbirine dik (ortogonal) kesme düzlemi yaratmaktadırlar. Bu 

kuvvet çiftleri sadece depremler için değil, farklı frekans aralığında dalgaların 

yayılmasına neden olan patlamatlar, heyelanlar, meteor etkileri ve çeşitli sismik 

kaynakların tanımlanmasında da kullanılırlar. Bu tip sismik kaynaklar genel olarak 

tek kuvvet ile gösterilmektedirler (Stein ve Wysession, 2003). 

2.1 Telesismik Cisim Dalgası Modellemesi 

Son yıllarda sismolojide deprem kayıt, veri depolama ve işleme ve bilgisayar 

teknolojilerindeki büyük gelişmeler, orta büyüklükteki ve daha büyük depremlerin 

kaynak mekanizması parametrelerinin belirlenmesine yönelik hızlı analizlerin 

yapılmasına olanak sağlamaktadır. Çeşitli ters çözüm teknikleri kullanılarak, bir 

depreme ait kinematik ve dinamik kaynak parametreleri kolaylıkla 

belirlenebilmektedir.  Yaygın olarak kullanılan bu yöntemler, dünya üzerinde dağılım 

gösteren birçok sayıdaki istasyonlarda kaydedilen deprem dalgalarının ters çözüm 

teknikleri ile analizine dayanmaktadır.  

Depremler ile açığa çıkan ve ters çözüm ile yapılan modellemelerde kullanılan 

elastik dalgaların frekans ve periyot içerikleri (Stein ve Wysession, 2003) Şekil 

2.2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2.2: Deprem esnasında kaynaktan çıkarak istasyonlara ulaşan dalgaların 
frekans ve periyot içerikleri (Stein ve Wysession, 2003).  

Deprem kaynak parametrelerinin belirlenmesi için yapılan ters çözüm işleminde 

telesismik uzaklıklarda (30° ≤ ∆ ≤ 90°) bulunan istasyonlarda kaydedilen cisim 

dalgaları ile yapay olarak üretilen dalga şekilleri ve genlikleri karşılaştırılmaktadır 

(Şekil 2.3).  
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Şekil 2.3: Telesismik cisim dalgalarına ait Green Fonksiyonu’nun hesaplanması için 

varsayılan yer modelinin şematik gösterimi (Nàbělek, 1984; Taymaz, 
1990’dan değiştirilerek alınmıştır). 

30°’den yakın istasyonlarda kabuk yapısındaki bölgesel değişimlerden dolayı 

sismogramların görüntüleri yerel olarak değişiklik göstermekte ve yorumlanmaları 

zorlaşmaktadır. Bu uzaklıklarda kaydedilen sismogramlar kabuk-manto sınırından 

bir çok kere kırılan ve yansıyan fazları içermektedir. Ayrıca 13° ≤ ∆ ≤ 30° arasında 

yer alan 400 km ve 660 km süreksizliklerinden gelen fazlardan dolayı deprem 

kayıtları karmaşık hale gelmektedirler. 90°’den uzak istasyonlarda ise P ve S fazları 

ile çekirdek fazları karışmaktadır. Bu nedenle modelleme çalışmalarında, yer içinin 

bozucu etkilerinden çok kaynak özelliklerini taşıyan bilgileri içeren telesismik 

uzaklıktaki istasyonlarda kaydedilen deprem kayıtları kullanılmaktadır (Nàbělek, 

1984). Ters çözüm işlemleri sonucunda saptanan kaynak parametreleri, fayın 

doğrultu, dalım ve kayma açıları (Şekil 2.4), odak derinliği, sismik moment (M o) ve 

kırılmanın zaman içindeki davranışını gösteren kaynak zaman fonksiyonudur. 

 

Şekil 2.4: Fay düzlemine ait doğrultu (φ), dalım (δ) ve kayma açılarının (λ) şematik 
gösterimi (Aki ve Richards, 1980).  
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Doğrultu açısı (φ), fay düzleminin kuzeyden itibaren saat yönünde yapmış olduğu 

açıdır ve 0 ≤ φ ≤ 2π arasında değişim göstermektedir. Dalım açısı (δ), düzlemin 

yatayla yaptığı açı olup 0 ≤ δ ≤ π/2 değerleri arasındadır. Kayma açısı (λ) ise, 

doğrultu ile fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma hareketi arasındaki açı olarak 

tanımlanmaktadır. - π ≤ λ ≤ π arasında değişim göstermekte ve değerine bağlı olarak 

fayın tipinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Örneğin, eğer λ=0 ise fay sol yönlü 

doğrultu atımlı, λ=π ise sağ yönlü doğrultu atımlı olarak tanımlanmaktadır (Şekil 

2.4; Aki ve Richards, 1980).  

Dalga şekli modelleme için kullanılan fonksiyonlardan en önemlisi ve en karmaşık 

olanı yer tepki fonksiyonu olarak ta adlandırılan Green Fonksiyonu’dur. İçerisinde 

yansıma fazları, mod dönüşümleri,  geometrik yayılma, elastik olmayan atenüasyon, 

saçılmalar, kırılmalar gibi çeşitli dalga ilerleme etkilerini barındırmasından dolayı 

karmaşık olarak ifade edilmektedir. Telesismik uzaklıklarda birbirlerinden zaman 

olarak açıkça ayrılabilen ve bu nedenle bağımsız olarak analiz edilebilen manto 

içinde seyahat eden P ve SH fazları için Green fonksiyonu şu şekilde ifade 

edilmektedir (Langston ve Helmberger, 1975; Nàbělek, 1984; Taymaz, 1990). 

g(t)=cr (t) * m (t) *gs (t)   (2.1) 

Burada, gs (t) kaynak bölgesindeki kabuk etkisini, cr (t) alıcı altındaki kabuk etkisini,  

m(t) ise manto tepkisini göstermektedir. * işareti ise konvolüsyon işlemini 

belirtmektedir. 

m(t) = g * a(t,t*) * δ (t-tm)  (2.2) 

Manto tepkisi (m(t)), geometrik yayılma (g), anelastik atenüasyon (a(t,t*)) ve manto 

içerisinde seyahat zamanından dolayı oluşan etkilerin (δ (t-tm)) konvolüsyonu ile elde 

edilmektedir. Depremlere neden olan gerilme kuvvetlerinin farklılığı deprem 

odağında gerçekleşen kırılma mekanizmasının, fay düzleminin geometrisinin ve 

üzerinde meydana gelen kayma hareketinin farklılık göstermesine neden olmaktadır.  

Farklı fazlar için bağıl varış zamanları, depremin odak derinliğine ve kaynak ile 

istasyon arasındaki uzaklığa bağlıdır. Kaynak – istasyon arasındaki uzaklık ise ışın 

parametresi veya ih çıkış açısı (take–off angle) ile kontrol edilemektedir (Lay ve 

Wallace, 1995).  
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Normalize edilen moment değerinin zamana göre grafiklenmesiyle elde edilen 

kaynak zaman fonksiyonu, kaynak bölgesindeki homojenlik durumuna göre basit 

veya karmaşık olabilmektedir. Kaynak zaman fonksiyonu Ω(t), eşit süreli fakat ωk 

genlikleri değişken olan bir dizi dikdörtgen fonksiyonlar B∆T ile tanımlanabilir 

(Taymaz, 1990).  
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Bu tür kaynak zaman fonksiyonlarında, eğer yeteri kadar küçük zaman artışları 

seçilmezse yapay sismogramlar genellikle aşırı yüksek frekans içeriğine sahip 

olurlar. Deprem spektrumlarında yüksek frekanslarda bozulma ω
-2 ile karakterize 

edilirken (Aki, 1967; Papageorgiou, 1988; Smith ve diğ.,  1991), dikdört gen 

fonksiyonlarda bozulma ω-1 ile gösterilmektedir (Nàbělek, 1984). Bu yüzden üçgen 

fonksiyon seçilmesi daha uygundur (Şekil 2.5). Böylece, kaynak zaman Ω(t), üstüste 

bindirilmiş ikizkenar üçgen fonksiyonu olan T∆T (t) nin serisi şeklinde olmaktadır.  
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t = zaman, 

k = kaynak zaman fonksiyonu elementi, 

N = kaynak zaman fonksiyonu elementlerinin sayısı, 

τk = zaman fonksiyonu elementinin zaman kayması, 

ωk = kaynak zaman fonksiyonu elementinin genliğidir. 

 

Şekil 2.5: (a) Dikdörtgen fonksiyon ve (b) üstüste binmiş ikizkenar üçgen 
fonksiyonlarından oluşturulan kaynak zaman fonksiyonu gösterimi 
(Nábělek, 1984; Taymaz, 1990’dan değiştirilerek alınmıştır). 
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İkizkenar üçgen elementlerinin sayısı, zaman fonksiyonunun toplam uzunluğunu 

(faylanma süresi) gösterirken, kaynak zaman fonksiyonun altında kalan alan ise 

skaler sismik moment ile orantılıdır. Her iki gösterimde düşey eksen normalize 

genliği yatay eksen ise zamanı göstermektedir (Şekil 2.5; Taymaz, 1990). 

Telesismik dalga şekli modelleme yönteminde, birbirlerine zıt yönde ve aralarında 

küçük bir mesafe bulunan iki kuvvetin oluşturduğu ikili kuvvet çifti yaklaşımı (Şekil 

2.1) kullanılmakta ve ortamın nokta kaynak, doğrusal, homojen, elastik ve izotrop 

olduğu varsayılmaktadır.  Gürültülü verilerin varlığı, modelleme yönteminin zayıflığı 

gibi bazı etkiler, kaynağın ikili kuvvet çifti yaklaşımdan bir miktar sapmasına neden 

olabilmektedir. Bu durumda, sismik kaynağın bir diğer gösterim şekli olan sismik 

moment tensör yaklaşımı kullanılarak, depremlerdeki ikili kuvvet çifti olmayan 

bileşenlerin varlığı belirlenebilmektedir. Bu bileşenler, volkanik depremler, 

jeotermal kaynaklardan gelen etkiler, derin odaklı bazı olaylar, düzlem olmayan 

kaynaklardaki kırılmalar (Dziewonski ve Woodhouse, 1983) ve kaynağa yakın olan 

sığ yapıların ve anizotropinin varlığı (Kawasaki, 1982; Trèhu ve Solomon, 1983) gibi 

etkenlerden kaynaklanabilir (Sipkin, 1986; Jost ve Herrmann, 1989; Julian ve diğ.,  

1998; Stein ve Wysession, 2003). Genel olarak hemen hemen tüm depremlerde 

bulunan bu bileşenler, ancak yüksek çözünürlüklü veriler kullanıldığı zaman doğru 

olarak saptanabilmektedir. 

Kaynak mekanizması teorisinin formüle edilmesindeki yaklaşımlardan bir diğeri de 

yukarıda da bahsedildiği gibi 9 adet moment tensör bileşenleri ile yapılmaktadır. Bu 

bileşenler sismik moment tensörünü meydana getirmektedirler (Aki ve Richards  

1980).  

 

Bu yaklaşım ilk defa Gilbert (1970) tarafından ortaya atılmış ve bileşenlerin 

depremlerle açığa çıkan toplam gerilme düşümü arasındaki ilişkisini tanımlamak için 

geliştirilmiştir. Daha sonra Backus ve Mulcahy (1976) tarafından moment tensör 

yaklaşımının, sadece kaynaktaki elastik olmayan saçılmış deformasyonlara ait 

gerilmedeki düşümün bir parçasını yansıttığını önermiştir (Udias, 1999). Sismik 
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moment tensör bileşenleri M ij  ve bunların birim hacimdeki veya birim alandaki 

moment tensör yoğunluk mij değerleri arasındaki ilişki aşağıdaki bağıntı ile 

verilmektedir. (Jost ve Herrmann, 1989).  

∫ ∫==

V S

ijijij dSmdVmM   (2.6) 

Sismik moment tensörünü oluşturan 9 adet bileşen birbirinden d kadar uzaklıkta iki 

kuvvet çifti şeklinde gösterilirler ve oluşan net kuvvet daima 0’dır (Şekil 2.6).  

 

Şekil 2.6: Sismik moment tensorünün 9 adet kuvvet çifti gösterimi (Aki ve Richards, 
1980; Stein ve Wysession, 2003). 

Kaynak mekanizması çözümünden elde edilen fay düzlemi parametrelerinin moment 

tensör bileşenleri ile ilişkili bağıntıları aşağıda verilmektedir.  Bağıntılardaki M o, 

depremin sismik momentini,  φ, δ ve λ sırasıyla, fay düzlemine ait doğrultu, dalım ve 

kayma açılarını göstermektedir (Şekil 2.4; Jost ve Herrmann, 1989; Aki ve Richards, 

1980, 2002). 

M xx = - M 0 (Sinδ Cosλ Sin2φ + Sin2δ Sinλ Sin2
φ) (2.7) 

Myy  = M 0 (Sinδ Cosλ Sin2φ - Sin2δ Sinλ Cos2
φ) (2.8) 

M zz = M 0 (Sin2δ Sinλ)  (2.9) 



 26

M xy  = M 0 (Sinδ Cosλ Cos2φ + 0.5 Sin2δ Sinλ Sin2φ) (2.10) 

M xz = - M 0 (Cosδ Cosλ Cosφ + Cos2δ Sinλ Sinφ) (2.11) 

My z = - M 0 (Cosδ Cosλ Sinφ - Cos2δ Sinλ Cosφ) (2.12) 

Patlatma türü kaynaklarda, kaynakta meydana gelen hacim değişimini gösteren ve 

izotropik bileşen olarak adlandırılan M xx + Myy  + M zz değeri 0’dan farklıdır. Oysa 

depremlerin tanımlanmasında gereken ikili kuvvet çifti yaklaşımındaki izotropik 

bileşen 0’dır. İkili kuvvet çifti yaklaşımından farklılık gösteren deprem kaynakları 

için, CLVD (dengelenmiş lineer vektör dipolleri) teorisi geliştirilmiştir. Bu teori ile 

ortaya atılan moment tensör, ikisi diğerinin yarısı büyüklükte olan yani birbiriyle 

dengelenmiş üç adet kuvvet çiftinden meydana gelmektedir ve volkanik alanlar, 

magma yükselimleri, çatlak etkileri, anizotropik yapılar vb. kaynakların 

tanımlanmasında kullanılırlar (Julian ve diğ., 1998; Stein ve Wysession, 2003).  

Dalga şekli modelleme sırasında karşılaşılabilecek en önemli belirsizlik, kaynak 

zaman fonksiyonunun süresi ile deprem odak derinliği arasında olmaktadır. Derin 

odak derinliği ve kısa kaynak zaman fonksiyonuna sahip olan bir kaynak, sığ odaklı 

ve uzun kaynak zaman fonksiyonuna sahip kaynak ile benzer sonuçlar 

üretebilmektedir. Bu belirsizlik ancak geniş-bantlı yüksek kaliteli deprem kayıtları ve 

iyi azimutal dağılıma sahip çoklu istasyon verisi kullanılmasıyla aşılabilir (Douglas  

ve Ruff, 1985; Lay ve Wallace, 1995).  

Bu tez içerisinde depremlere ait kaynak mekanizması parametrelerinin ters çözüm ile 

belirlenebilmesi için, güncel çalışmalarda (Foster ve Jackson, 1998; Berberian ve 

diğ., 1999; Wright ve diğ., 1999; Maggi ve diğ., 2000; Jackson ve diğ., 2002; 

Talebian ve Jackson, 2004; Tan, 2004; Tan ve Taymaz, 2006; Taymaz ve diğ., 

2007a,b) kullanılan yöntemler izlenilerek telesismik (uzak alan) istasyonlarda 

kaydedilen P ve SH kayıtları çeşitli aşamalardan geçirilmiş ve modellenmeye 

hazırlanmıştır. IRIS-BreqFAST (http://ww.iris.washington.edu) web sayfasından 

deprem oluş zamanına (to) uygun olacak şekilde belirli bir zaman aralığı için alınan 

SEED (The Standard for  the Exchange of Earthquake Data) uzantılı deprem 

verisinden, rdseed (read seed) komutu ile tüm istasyonlara ait üç bileşenli LP (uzun 

periyot), BB (geniş-bant), SAC (Seismic Analysis Code, Tapley ve Tull, 1992; 

Goldstein ve diğ., 1999) verileri ve alet tepkisi bilgileri elde edilmiştir. Veri işlem 

aşamalarının tümü Tan (2004) tarafından hazırlanan Şekil 2.7’de özetlenmiştir. 
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Şekil 2.7: Ters çözüm işlemine deprem verisinin hazırlanma aşamaları (Tan, 2004). 

Dalga şekli modelleme çalışmalarında genellikle yerdeğiştirme kayıtları kullanıldığı 

için, mevcut hız kayıtları yerdeğiştirmeye çevrilmiştir. Bu amaçla, her bir hız 

kayıtçısına ait tepki fonksiyonu ters konvolüsyon (evrişim) ile kayıttan 

uzaklaştırılmış daha sonra yer değiştirme kaydını temsil edebilen başka bir alet tepki 

fonksiyonu ile konvolüsyona (evrişim) sokulmuştur. Bu tez çalışmasında hız 

kayıtlarının yerdeğiştirme kaydına dönüştürülmesi işlemi için, uygun bant genişliğine 

sahip uzun periyotlu WWSSN kayıtçı tepkisi (doğal salınımı 15 sn ve maksimum 

büyütmesi T=14.4 sn (0.07 Hz) (Plesinger ve diğ., 1996; McCaffrey ve Nàbělek, 

1987) kullanılmıştır. Yerdeğiştirme kaydına dönüştürülen ve sinyal/gürültü oranı 
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yüksek olan kayıtlar, Jeffreys-Bullen (1940) ve IASPEI-1991 tarafından verilen P ve 

S dalgaları teorik varış zamanları dikkate alınarak kesilmiş ve tez içerisinde 

modelleme için kullanılan MT5 ters çözüm programına uygun formata 

dönüştürülmüşlerdir. MT5 algoritması Zwick ve diğ. (1994) tarafından McCaffrey ve 

Abers (1988)’in Nàbělek (1984)’den uyarladıkları SYN3 algoritmasının bir sonraki 

versiyonu olan SYN4’a (McCaffrey ve diğ, 1991) moment tensör çözüm özelliğinin 

eklenmesiyle oluşturulmuş ve telesismik dalga şekillerinin ters çözümüne dayalı 

olarak depremin ikili kuvvet çifti ve moment tensör çözümlerini sağlayan bir 

bilgisayar programıdır. Doğrudan gelen P ve SH dalga şekilleri ve yüzeyden 

yansıyan pP, pS ve sS yansıma fazlarını içeren dalga şekillerinin kullanıldığı ters 

çözüm işleminde kaynağın ikili kuvvet çifti (double couple) ve nokta kaynak olduğu 

varsayımı yapılmaktadır. Dalga genlikleri, geometrik yayılma ve elastik olmayan 

atenüasyon faktörlerine göre düzeltilmiştir. Atenüasyon için Futterman Q operatörü 

olarak adlandırılan t*, P ve SH dalgaları için sırasıyla 1 sn ve 4 sn alınmış ve 

telesismik uzaklıklardaki kayıtlar için sabit olarak kabul edilmiştir (Futterman, 

1962). Ters çözüme giren telesismik istasyonların ağırlıklandırılması, dalgaların 

ortalama göreceli genlikleri, dalga tipi ve odak küresi üzerindeki dağılımları dikkate 

alınarak yapılmıştır.  

2.2 Yırtılma / Kırılma Süreçleri ve Kayma Dağılımı 

Depremler genel olarak fay düzlemi üzerinde belli bir düzene sahip olmayan çok 

sayıda küçük kırılmalar şeklinde meydana gelmektedirler (Şekil 2.8). Fay düzlemi 

üzerinde gerçekleşen kırılma/yırtılma dağılımlarını belirlemek, çeşitli kinematik ve 

dinamik kaynak parametrelerinin elde edilebilmesinde oldukça büyük önem 

taşımaktadır. Dalga şekli modelleme ve ters çözüm teknikleri kullanılarak, fay 

düzlemi üzerinde meydana gelen kırılmanın başlangıcı, ilerlemesi ve dağılımı, çoklu 

kırılma olayları ve asperity ve bariyer oluşumları incelenebilmektedir. Son yıllarda 

bu amaç doğrultusunda değişik ters çözüm metotları geliştirilmiştir. Bunlara örnek 

olarak Beroza ve Spudich (1988), Zhou ve Chen (2003) tarafından geliştirilen 

kaymanın ve kırılma süresinin doğrudan saptandığı yöntem ve Hartzell ve Heaton 

(1983), Kikuchi ve Kanamori (1991), Yoshida (1992), Yoshida ve diğ. (1996), Ide ve 

Takeo (1997) teknikleri temel alınarak Yagi ve Kikuchi (2000) tarafından geliştirilen 

çoklu zamanlı pencereleme ters çözüm tekniği gösterilebilir.  
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Şekil 2.8: Fay düzlemi ve üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının şematik 
olarak gösterimi (Yolsal ve Taymaz, 2005a,b). 

Bu tez kapsamında yapılan kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerinin 

modellemelerinde de IRIS-BreqFAST (http:/www.iris.washington.edu) aracılığıyla 

sağlanan telesismik istasyonlarda kaydedilmiş geniş-bantlı P cisim dalgaları ve 

kaynak modelinin oluşturulması için Yagi ve Kikuchi (2000) tarafından geliştirilen 

ters çözüm algoritması kullanılmıştır. Ters çözüm ile dalga şekillerinin modellenmesi 

sonucunda, faylanan alanın boyutları (uzunluk, genişlik), sismik moment boşalımı, 

maksimum yerdeğiştirme miktarı, gerilme düşümü, kırılma süresi gibi kaynak 

parametrelerine ulaşılmaktadır. Telesismik cisim dalgaları toplam moment boşalım 

oranı ve kırılan alanın derinlik aralığı hakkında önemli miktarda bilgi içerirken, 

yakın alan kayıtlar kırılma alanında gerçekleşen kayma işleminin daha ayrıntılı bir 

şekilde incelenmesini sağlamaktadırlar. Bu nedenle hem yakın alan hem de 

telesismik cisim dalgalarının bir arada kullanılmasıyla yapılan modellemelerde, 

kırılmanın gerçekleştiği alandaki kayma dağılımı ayrıntılı ve duyarlı olarak 

belirlenebilmektedir. Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kırılma/yırtılma işlemiyle 

oluşan kaymanın zaman ve uzaydaki dağılımını belirleyebilmek için, öncelikle fay 

düzlemi M×N sayıda xx uzunluğu ve yy genişliğinde olan parçalara bölünmektedir.  

Alt düzlemlerin sayısı ve büyüklüğü öncelikle depremin büyüklüğüne göre 

belirlenmektedir. Bu konuda yapılan araştırmalar, fay düzleminin ilk aşamada alanı 
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temsil edecek miktarda büyük parçalara bölünerek kayma dağılımı hakkında genel 

bir bilgi elde edilmesi gerektiğini göstermektedir. Daha sonra, yerdeğiştirmenin 

yoğunlaştığı bölge küçültülerek kırılma hakkında daha detaylı bilgi elde edinilebilir 

(Yagi ve Kikuchi, 2000; Yagi ve diğ., 2003). Bu çalışmada yapılan modellemelerde 

genellikle alt düzlemlerin boyutu ~3-5 km arasında ve kare olacak şekilde seçilmiştir. 

Grid aralığının seçilmesi esnasında depremin büyüklüğü, kullanılan kayıtların 

frekans içerikleri ve kırılma süresi gözönünde tutulmaktadır. Her bir parça için τ 

yükselme zamanına sahip L adet üçgen fonksiyon serisinden oluşan kaynak zaman 

fonksiyonu hesaplanmakta ve kayma vektörü birbirine dik iki bileşenine 

ayrılmaktadır (Yagi ve Kikuchi, 2000; Şekil 2.9). 

 

Şekil 2.9: Kaynak konumunu gösteren şematik diyagram. (a) Fay düzlemi çeşitli 
sayıda küçük düzlemlere bölünür. (b) Moment fonksiyonu mn sayıdaki 
düzlem için hesaplanır. Tmn, maksimum kırılma hızından saptanır ve her 
bir alt düzlemdeki kaynak zaman fonksiyonunun başlangıç zamanını 
vermektedir. (c) Kayma vektörünün iki ortogonal bileşenini 
göstermektedir (0±45°) (Yagi ve Kikuchi, 2000; Yagi ve diğ, 2003; Tan, 
2004; Tan ve Taymaz, 2006). 

Kayma vektörü, ters çözüm işlemi sırasında tüm parçalar için sabit olarak 

alınabileceği gibi serbest bırakılarak birbirlerinden bağımsız olarak ta 

alınabilmektedir. Şekil 2.9.’da gösterilen kaynak modeli gözönünde bulundurularak 

yapılan ters çözüm işleminde, j. İstasyonda gözlenen dalga şekli; 

∑ +−−−=

mnlk

jmnimnkjmnlkij eTltgXtW ))1(()( τ  (2.13) 

ile gösterilmektedir. Burada; 
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Xmnlk : l. zamanda mn. alt düzlemdeki kaymanın k. bileşeni, 

gmnkj : Green fonksiyonu, 

Tmn : Her bir alt düzlemdeki kaynak fonksiyonunun başlangıç zamanı, 

ej : σj varyansına sahip Gaussian hata miktarı, 

Ters çözüm işleminde Green fonksiyonu, telesismik cisim dalgaları için Kikuchi ve 

Kanamori (1991)’in metoduna göre hesaplanırken, yakın-alan kayıtlar için Kohketsu 

(1985) tarafından geliştirilen ayrık dalga sayısı metodu (discrete wave number 

method) ile hesaplanmaktadır. Gözlemsel dalga şekli denklemi vektör formunda 

yazılırsa,  

jjj exAY +=   (2.14) 

Aj, nj (j. İstasyondaki veri sayısı) × Na (model parametre sayısı) boyutlu bir matrisi 

göstermektedir. Kırılma işlemini daha ayrıntılı belirleyebilmek için fay düzlemi çok 

sayıda alt-düzleme ve kaynak zaman fonksiyonunu ise çok sayıda üçgen fonksiyona 

bölünebilir. Ancak model parametrelerinde artış, çözümde duraysızlığa neden 

olmakta ve böylece verideki çok küçük bir değişim çözümde büyük değişime yol 

açabilmektedir. Daha duraylı çözümler elde edebilmek için, kaymanın zaman ve 

uzaydaki dağılımına göre yumuşatma işlemi (smoothing) uygulanmaktadır (Yagi ve 

Kikuchi, 2000; Yagi ve diğ., 2003, 2004). Zaman için yumuşatma sınırları,  

tlmnkmnkllmnk eXXX ++−=
+− )1()1( 20  2 ≤ l ≤ L-1 (2.15) 

et, Gauss hatasını göstermektedir ve basit olarak şu denklemle gösterilmektedir. 

0=Tx + et  (2.16) 

Burada T: N1 × Na boyutlarında bir matristir. N1=MN(L-2)K 

Kaymanın uzaydaki dağılımı için yapılan yumuşatma sınırlandırması ise Laplace 

sonlu farklar operatörü ile ortaya konulmaktadır. 

[ ] d

l

mnklklnmklnmnklmnklm eXXXXX +−++=∑ ++−+−
40 )1()1()1()1(  (2.17) 

X0nkl = Xm0kl = X(M+1)nkl = Xm(N+1)kl =0  (2.18) 

Basit formda yazılacak olursa,  

0 =Dx + ed   (2.19) 
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D: N2 × Na boyutlarında bir matristir. (N2 =MNK) 

Sismik dalgaların analizi için, gözlemsel veriler ve her iki sınır koşulu kullanılarak 

yapay ve gözlemsel değerler arasındaki farkın (S) kareleri toplamını minimum yapan 

model parametreler saptanmaya çalışılmaktadır.  

∑ ++−=

j dt

jj

j

dtj DxTxxAyxS
2

2

2

2

2

2

111
),,,(

σσσ

σσσ  (2.20) 

σt ve σd değerleri doğrudan tahmin edilemez fakat σj değeri verinin kalitesine 

bakılarak belirlenebilmektedir. Minimum Akaike Bayesian kriterleri (ABIC: 

Akaike’s Bayesian information criterion) kabul edilerek, σt ve σd değerleri 

saptanabilmektedir (Akaike, 1980). Her iki parametre için en uygun ABIC denklemi 

Fukahata ve diğ. (2003) tarafından geliştirilmiştir ve geçerliliği hala daha kontrol 

edilmektedir. 
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N: Gözlemsel denklemleri toplam sayısı. 

Depremlerin kayma dağılımlarına bakıldığında, fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

tekdüze bir kayma ve sabit kırılma hızına sahip homojen kırık modellerinin pek 

gerçekçi olmadığı görülmektedir. Örneğin, fay düzlemi boyunca bir noktada 

kırılmanın durması, ilerleme doğrultusunu değiştirmesi, sıçramalar ve bükülmeler 

yapması vb gibi olaylar homojen ortam koşullarının olmadığının bir göstergesidir.  

Bu hareketleri açıklayabilmek için asperity ve bariyer kavramları ortaya atılmıştır 

(Lay ve Wallace, 1995). Fay düzlemi üzerinde yüksek miktarda kaymanın 

(yerdeğiştirmenin) ve gerilme düşümünün gözlendiği ve dolayısıyla yüksek frekanslı 

sismik enerjinin çoğunun yayılmasına neden olan bölgeler “asperity” olarak 

adlandırılmaktadırlar.  Bu bölgelerin detaylı olarak belirlenebilmesi ancak kuvvetli 

yer hareketi ivme kayıtları (strong-motion) ile mümkündür. Bir asperity’nin 

büyüklüğü veya dayanımı ds (yükseklik)ve θs (açı) ‘ya bağlıdır (Şekil 2.10).  

Fay düzlemi üzerinde gözlenebilen bir diğer heterojenlik göstergesi, bariyer olarak 

adlandırılan ve kırılmanın ilerlemesini zorlaştıran veya engelleyebilen yüksek 

dayanımlı bölgelerdir. Kırık bariyere geldiği zaman durur ve kırılamayacak kadar 

dayanıklıysa bariyerin arkasından devam eder. Böylece depremden sonra düzlem 
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üzerinde kırılmamış bir bölge bırakılmış olur. Bariyerlerin gelişmesinde iki nedenin 

söz konusu olduğu bilinmektedir.  Bunlar ya fay düzlemi üzerindeki malzeme 

dayanımının kırılamayacak kadar yüksek olması (güçlü bariyer), ya da kırılmanın 

gerçekleşmesinin mümkün olmadığı sünek bir ortamın (gevşeme bariyeri) varlığıdır.  

Genel olarak bakıldığında, asperity bölgelerinin öncü depremler, bariyerlerin ise artçı 

depremler ile ilişkili olduğu söylenebilir. Ayrıca, kırılmayı durduran dayanıklı bir 

bariyer daha sonra gelecekteki bir deprem için asperity olarak davranabilir (Lay ve 

Wallace, 1995). 

 

Şekil 2.10: “Asperity” olarak adlandırılan geometrik süreksizliklerin şematik 
gösterimi (Scholz, 1990 ve Lay ve Wallace, 1995’den derlenmiştir). 

Bu tez kapsamında yapılan kayma / yırtılma dağılımı modellemesi çalışmalarında da 

öncelikle verilerin ters çözüm işlemine hazırlanma aşamaları gerçekleştirilmiştir. 

Yagi ve Kikuchi (2000) tarafından geliştirilen ters çözüm algoritmasında, hem 

telesismik (uzak alan) hem de yakın alan (kuvvetli yer hareketi) kayıtlar 

kullanılabilmektedir.  Ancak bu çalışmadaki depremlere ait kayma dağılımı 

modellerinde, yeterli sayıda yakın alan istasyonlarda kaydedilen deprem verisi 

bulunamadığı için çoğunlukla telesismik geniş-bantlı P kayıtları kullanılarak 

modelleme yapılabilmiştir. Sadece Gökova Körfezi depremlerinde, Afet İşleri Genel 

Müdürlüğü Deprem Araştırma Dairesi’ne ait BODRUM (BDR) ve MRM (Marmaris) 

istasyonlarındaki kayıtlar telesismik cisim dalgaları ile ters çözümde beraber 

kullanılmıştır. Frekans içeriklerinin düşük olması nedeniyle kırılma detayları 

hakkında fazla bir bilgi elde edilemediğinden uzak alan istasyonlarda kaydedilen S 

dalga şekilleri kayma modellemelerinde kullanılmamıştır. Elde edilen kayma 
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dağılımı sonuçlarının daha duraylı olabilmesi için, bölgede yapılan arazi gözlemleri 

ve artçı deprem aktiviteleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Ters çözüm işleminden 

öncelikle, sinyal / gürültü oranı yüksek ve odak küresi üzerindeki azimutal dağılımı 

iyi olan telesismik (uzak alan) geniş - bantlı P dalga şekilleri yaklaşık olarak 40–60 

sn aralığında kesilerek 0.01-1.0 Hz frekans aralığında bant-geçişli süzgeç yardımıyla 

filtrelenmiştir. Yakın alan kuvvetli yer hareketi kayıtları ise 0.05–0.5 Hz frekans  

aralığında bant-geçişli süzgeç ile filtrelenerek ters çözüme girilmiştir. Kayıtlar 0.2 sn 

örnekleme zamanı ile yerdeğiştirme kaydına dönüştürülmüşlerdir. Dalga şekli 

modelleme ile bulunan deprem kaynak mekanizması parametreleri ve bölgeye ait hız 

yapısı kullanılarak bütün istasyonlara ait Green Fonksiyonları elde edilmiş ve yapay 

dalga şekilleri üretilmiştir. Modellemelerde genellikle Jeffreys ve Bullen (1940) 

kabuk–hız yapısı modeli (Tablo 2.1) kullanılmıştır (Yagi ve Kikuchi, 2000; Yagi ve 

diğ.,  2004). Maksimum kırılma hızı,  bütün depremler için S dalga hızının %80’i 

olacak şekilde kabul edilmiştir (Hartzell ve Heaton, 1983; Yoshida, 1992; Ide ve 

Takeo, 1997). 

Tablo 2.1: Jeffreys ve Bullen (1940) kabuk – hız yapısı modeli. 

Katman No Vp (km / sn) Vs (km / sn) ρρρρ  (gr / cm3) Kalınlık (km) 

I 5.57 3.36 2.65 15 
II 6.50 3.74 2.87 18 
III 8.10 4.68 3.30 yarı-sonsuz 

2.3 Kinematik ve Dinamik Deprem Parametreleri 

Deprem kaynak mekanizması çözümleri ve fay düzlemi üzerindeki yırtılma/kayma 

dağılımı modellemelerinin sonucunda depreme ait çeşitli dinamik (deprem enerjisi,  

sismik moment, yükselme zamanı, faylanma süresi, gerilme düşümü vb) ve kinematik 

parametreler (fay düzleminin boyutları,  koordinatları, doğrultu, dalım ve kayma 

açıları vb.) belirlenmektedir.  

Sismik Moment: Bir depremin büyüklüğünü en iyi belirleyen parametre sismik 

moment değeridir. Bir nokta kaynağın faylanma hareketine eşdeğerlikte olan 

momenti olarak ta tanımlanabilir. Kaynakta boşalan enerjinin ve dolayısıyla yayılan 

sismik dalgaların genliklerinin bir göstergesidir. M o ile gösterilir ve birimi N.m veya 

dyn.cm olarak verilir. Mo=µ ×××× D  ×××× S bağıntısı ile hesaplanmaktadır (Aki, 1966; 

Şekil 2.11). 
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Şekil 2.11: Fay düzleminin boyutsal analizi. 

Bağıntıda, µ: katılık sabiti (dyn/cm2), D : fay düzlemi üzerinde meydana gelen 

ortalama yerdeğiştirme (cm), S ise kırılmanın gerçekleştiği alan (L×W cm2)’dır.  

Kanamori (1977), sismik moment ile deprem büyüklüğü arasındaki ilişkiyi,  

log M o = 1.5 M w + 10.7 (M o: dyn.cm)  (2.22) 

eşitliği ile vermektedir ve bu tez kapsamında çalışılan bütün depremlerin moment 

büyüklükleri, bu eşitlik kullanılarak belirlenmiştir. Depremlerin fay düzlemi üzerinde 

gerçekleştirdikleri kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerinin belirlenebilmesi için 

yapılan modellemeler sonucunda ise açığa çıkan sismik moment (M o) ve maksimum 

yerdeğiştirme miktarı (Dmaks) saptanmıştır. Aki (1966) bağıntısı kullanılarak ortalama 

yerdeğiştirme ( D ) miktarı hesaplanabilir. Katılık sabiti (µ) değeri 3 × 1011dyn/cm2  

olarak alındığı taktirde; 

S

M
D o

××

=
11103

 (cm)  (2.23) 

bağıntısı ile hesaplanabilmektedir. 

Gerilme düşümü: Faylanma dinamiğinin açıklanmasında kullanılan en önemli 

parametrelerden bir tanesi,  fay düzlemi üzerinde bulunan bir noktaya ait kesme 

gerilmesinin kırılmadan önceki (σ0) ve sonraki (σ1) değeri arasındaki farkı gösteren 

statik gerilme düşümüdür (∆σ = σ1  - σ0).  Genel olarak bakıldığında ∆σ değeri fay 

düzlemi üzerinde sabit olmayıp noktadan noktaya değişim göstermektedir.  Ancak 

uygulamalarda tüm fay düzlemi için ortalama gerilme düşümü değeri ( σ∆ ) 

belirlenmektedir (Kanamori ve Brodsky, 2004). 

dS
S

S

∫∆=∆ σσ
1

  (2.24) 
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Ortalama statik gerilme düşümü, çeşitli yaklaşımlar kullanıldığı zaman 

basitleştirilmiş şekilde, 

3 2S

M
C

L

D
C o

=≈∆ µσ   (2.25) 

bağıntısı ile belirlenebilir. 

D : fay düzlemi üzerindeki ortalama yerdeğiştirme miktarı 

µ: katılık sabiti 

L : karakteristik kırılma boyutu (fay uzunluğu veya genişliği) 

C: kırılmanın geometrisine bağlı olarak değişen boyutsuz sabit (pratikte 2.4 ile 5 

arasında alınabilir). 

Madariaga (1977, 1979) ve Rudnicki ve Kanamori (1981) yaygın olarak yapılan bu 

yaklaşımın, fay düzlemi üzerindeki gerilme değişiminin çok fazla olmadığı 

durumlarda iyi sonuç verdiğini belirtmişlerdir (Kanamori ve Brodsky, 2004). 

Kanamori ve Anderson (1975)’e göre, levha içi depremler büyük gerilme düşümüne 

(~100 bar),  levha aras ı depremler ise daha küçük gerilme düşümüne (~30 bar) 

sahiptir. Anderson ve diğ. (1996) ise yavaş kayma hızına sahip olan faylanmaların 

yüksek statik gerilme düşümüne neden olduklarını ve genel olarak dinamik gerilme 

düşümünün statik gerilme düşümünden daha büyük olduğunu saptamıştır. Ayrıca, 

Kanamori ve Allen (1986) depremlerin tekrarlanma aralıklarını inceleyerek uzun 

tekrarlanma aralığına sahip olan fayların yüksek gerilme düşümleri meydana 

getirdiğini belirlemişlerdir.  

Depremlerin odak derinlikleri de gerilme düşümünde etkilidirler. Genel olarak derin 

depremlerin ortalama olarak daha büyük gerilme düşümü değerlerine sahip oldukları 

belirlenmiştir (Chung ve Kanamori,  1980; Fukao ve Kikuchi, 1987). Ancak 1973 

Japon Denizi, 1994 Tonga-Fiji ve 1996 Flores Denizi depremlerinde olduğu gibi bazı 

derin depremlerin düşük gerilme düşümüne sahip oldukları saptanmıştır (Wiens, 

2001). Bir depreme ait statik gerilme düşümü çeşitli şekillerde belirlenebilir. 

a) Jeodezik verilerden yararlanarak saptanan D ve L değerleri kullanılarak, 

b) Yüzey kırığı ve artçı deprem alanından saptanan D ve S değerleri 

kullanılarak, 
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c) Yüksek çözünürlüklü deprem verileri kullanılarak belirlenen fay düzlemi 

üzerinde gerçekleşen kayma dağılımından yararlanarak, 

d) Sismik moment (M o) ve yüzey kırığı, jeodezik gözlemler ve artçı deprem 

aktivitesinden saptanan S değeri kullanılarak, 

e) Kaynak spektrumundan elde edilen fc köşe frekansı veya yükselme zamanı 

(τ) ile belirlenen sismik moment (M o) ve L  kullanılarak gerilme düşümü 

hesabı yapılabilmektedir (Kanamori, 1994). 

Tablo 2.2: Üç farklı faylanma tipi için statik gerilme düşümü ve sismik moment 
ilişkisi (Lay ve Wallace, 1995).  

 Dairesel kaynak  
(r yarıçaplı) 

Doğrultu atımlı 
faylanma 

Eğim atımlı 
faylanma 

∆∆∆∆σσσσ 
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Bir diğer gerilme düşümü değeri olan dinamik gerilme düşümü ise, depremden önce 

ortamda varolan gerilme (σ0) ile fay düzlemi üzerinde kayma hareketi sırasında 

ortamdaki kinetik sürtünme kuvvetlerinden kaynaklanan gerilme (σf) arasındaki fark 

olarak tanımlanmaktadır (Kanamori, 1994).  

Kırılma hızı: Kırılmanın dinamik özelliklerini ve deprem mekaniğinin doğasını 

yansıtan en önemli parametredir. Genel olarak, büyük ve sığ depremler için kırılma 

hızının, kabuğun kırılgan kesiminde ve maksimum yerdeğiştirmenin oluştuğu 

derinlikteki S dalga hızının %75-95’i kadar olduğu (~3.0–3.2 km/sn) 

varsayılmaktadır. Fakat her zaman bu varsayım geçerli değildir. Yapılan 

araştırmalar, kırılmanın her zaman Rayleigh ve S dalga hızı arasındaki hızlarda 

ilerlemediğini, bazı durumlarda intersonik (Vs < V < Vp) ve super kesme (shear) 

hızlarında ilerlediğini göstermiştir (Freund, 1979; Archuleta, 1984; Rosakis ve diğ.,  

1999; Bouchon ve diğ., 2001). Örneğin, 2001 Kunlun-Çin ve 1999 İzmit 

depremlerinde super-shear kırılma hızları (V > Vs) gözlenirken (Bouchon ve diğ.,  

2001; Bouchon ve Vallee, 2003; Robinson ve diğ.,  2001, 2006), 1992 Nikaragua 

depreminde oldukça yavaş kırılma hızları (Kikuchi ve Kanamori, 1995) rapor 

edilmiştir (Kanamori ve Brodsky, 2004). Bouchon (2005) fay morfolojisi ve 

başlangıçtaki gerilme seviyesinin kırılma hızını kontrol eden faktörler olabileceğini,  
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karmaşık olmayan ve düşük değerli yer ivme hareketine sahip olan kırılmalarda da 

super-shear kırılma hızlarının gözlendiğini belirtmektedir. Derin odaklı depremlerde 

ortalama kırılma hızı 1.7–4.1 km/sn aralığında değişmektedir (Wiens, 2001). 

Yayılan deprem enerjisi (ER): Deprem sırasında sismik dalgalar şeklinde açığa çıkan 

deprem enerjisidir. Çeşitli araştırmacılar, yayılan deprem enerjisi ile statik gerilme 

düşümü arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmışlardır (Savage ve Wood, 1971; 

Aki, 1972). Homojen bir ortam için P dalgası yerdeğiştirmesi ur (r,t) şeklinde 

gösterildiği zaman, P dalgası halinde yayılan enerji,  

0
2

0

.

, ),( dtdStruE

S

rR ∫ ∫
+∞

∞−

= ραα   (2.26) 

Kırılma esnasında fay düzlemi üzerindeki parçacığın sahip olduğu potansiyel ve 

kinetik enerjilerinin toplamı yapılan işi veya yayılan enerjiyi vermektedir. Gerilme 

düşümü ile sismik enerji arasındaki ilişki Kostrov (1974) tarafından,  

DAES σ∆=

2

1
  (2.27) 

olarak verilmiştir. Deprem sırasında yayılan toplam enerji, fayın iki kenarının birbiri 

üzerinde kaymasıyla üretilen sürtünme enerjisi (Ef) ve yayılan sismik enerjinin (Es) 

toplamından oluşmaktadır. Ancak, yerküre içerisindeki karmaşık dalga ilerleme 

etkilerinden dolayı özellikle küçük depremler ile yayılan enerjinin tam olarak 

saptanması oldukça zordur (Kanamori ve Rivera, 2004). 

Yükselme zamanı ve Faylanma süresi: Yükselme zamanı, fay düzlemi üzerindeki 

tek bir noktanın toplam yerdeğiştirmesini gerçekleştirene kadar geçen süredir.  

Faylanma süresi ise, kırılmanın tüm fay boyunca ilerlemesi için geçen süredir ve bu 

süre, kırılma hızı ve istasyonun azimutunun fonksiyonu olarak gösterilmektedir. 
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3. DEPREM KAYNAK MEKANİZMASI PARAMETRELERİ, KAYMA 

DAĞILIMLARI VE YIRTILMA SÜREÇLERİ  

Bu bölümde Girit - Hellenik Yayı, Rodos - Oniki Adalar, Gökova Körfezi, Kıbrıs 

Yayı, Ölü Deniz Transform Fayı ve Sığacık Körfezi bölgeleri içerisinde son 20 yılda 

meydana gelen 53 adet depremin (M w ≥ 5.0) en küçük hatalı kaynak mekanizması 

çözümleri ve 35 adet depremin ise fay düzlemi üzerinde gerçekleştirdikleri kayma 

dağılımları gösterilmiştir. En yoğun deprem aktivitesi Hellenik Yayı ve çevresinde 

meydana geldiği için tez kapsamında çalışılan güncel depremlerinin çoğu bu bölgeye 

aittir. Özellikle Gökova Körfezi ve Rodos adası çevresinde 2004–2005 tarihleri 

arasında meydana gelen depremler bu bölgenin tektonik yapısının incelenebilmesine 

olanak sağlamaktadırlar. Kıbrıs Yayı boyunca son yıllarda fazla sayıda büyük 

deprem meydana gelmediği için tez içerisinde incelenebilen deprem sayısı bu bölge 

için azdır. Ölü Deniz Transform Fayı boyunca oluşan depremlerin en çok Akaba 

Körfezi içerisinde toplandığı için tez içerisinde bu bölge için çalışılan depremler 

Akaba Körfezi’nin tektonik yapısını ortaya koymaktadır.  

Diğer araştırmacılar tarafından Doğu Akdeniz bölgesi depremleri için verilen kaynak 

mekanizması parametreleri Tablo A.2’de özetlenmiş ve tezin sonuçlar kısmında 

yorumlanarak değerlendirilmiştir. İkinci bölümde detaylı olarak anlatılan ters çözüm 

teknikleri ile telesismik uzun periyotlu P ve SH ve geniş-bantlı P, dalga şekilleri 

modellenmiş ve fay düzlemine ait doğrultu, dalım, kayma açıları, depremin odak 

derinliği, kırılma süresi ve sismik momenti belirlenmiştir. Elde edilen parametreler 

tarih sırasına göre sınıflandırılarak Tablo 3.1’de gösterilmiştir. En küçük hatalı 

mekanizma çözümlerinden hesaplanan P (basınç) ve T (çekme) eksenleri ile kayma 

vektörü yönleri ise Tablo 3.3’de verilmiştir.  

Ayrıca, telesismik geniş-bantlı P dalga şekilleri ve yakın alan ivme kayıtlarının 

kullanılması sonucu saptanan kayma dağılımı modellemeleri ile kırılan alanın 

uzunluğu ve genişliği, fay düzlemi üzerinde meydana gelen maksimum 

yerdeğiştirme miktarı, sismik moment, gerilme düşümü ve kırılma süresi gibi deprem 

parametreleri belirlenmiştir (Tablo 3.2). 
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Tablo 3.1: Bu tez kapsamında çalışılan depremlerin ters çözüm dalga şekli modelleme ile belirlenen kaynak mekanizması parametreleri. Oluş 
zamanı bilgileri ISC deprem kataloğundan alınmıştır.* ile işaretlenen depremler için ise USGS-NEIC kataloğu kullanılmıştır. 

Düğüm Düzlemi 1 Düğüm Düzlemi 2 

No 
Tarih 

(gün.ay.yıl) 
Oluş Zamanı 

(sa:dk:sn) 

Odak 
Derinliği 
(h: km) 

Moment 
Büyüklüğü 

(Mw) 
Doğrultu 

(°) 
Dalım 

(°) 
Kayma 

(°) 
Doğrultu 

(°) 
Dalım 

(°) 
Kayma 

(°) 

Sismik 
Moment 

××××  1016 Nm 
Bölge 

1 27.04.1989 23:06:52.29 14 ± 2 5.1 102 ± 10 33 ± 10 -65 ± 10 253 60 -105 6.55 Gökova 
2 28.04.1989 13:30:19.77 8 ± 2 5.4 102 ± 10 32 ± 10 -96 ± 10 289 58 -86 14.97 Gökova 
3 22.03.1993 11:03:43.21 35 ± 2 5.3 169 ± 10 43 ± 5 64 ± 10 23 52 112 9.748 Kıbrıs 
4 03.08.1993 16:33:21.47 7 ± 2 5.6 164 ± 10 24 ± 5 -102 ± 10 357 67 -85 30.74 Akaba 
5 23.02.1995 21:03:02.79 13 ± 2 5.9 243 ± 10 17 ± 10 151 ± 10 1 82 75 91.25 Kıbrıs 
6 29.05.1995 04:58:35.12 15 ± 2 5.1 252 ± 10 16 ± 10 145 ± 10 16 81 77 6.203 Kıbrıs 
7 22.11.1995 22:16:55.57 13 ± 2 5.2 111 ± 10 89 ± 10 -173 ± 10 21 83 -1 7.913 Akaba 
8 23.11.1995 18:07:15.10 25 ± 2 5.5 20 ± 10 79 ± 10 5 ± 10 289 85 169 25.16 Akaba 
9 21.02.1996 04:59:53.67 21 ± 3 5.1 126 ± 10 41 ± 5 -79 ± 10 292 50 -99 5.536 Akaba 

10 20.07.1996 00:00:41.57 9 ± 2 6.1 210 ± 10 44 ± 10 -76 ± 10 11 48 -103 204.4 Oniki Adalar 
11 09.10.1996 13:10:50.42 85 ± 2 6.8 45 ± 10 65 ± 10 162 ± 10 143 74 26 1800 Kıbrıs 
12 10.10.1996 01:10:21.45 74 ± 2 5.7 57 ± 10 63 ± 10 160 ± 10 156 72 28 73.88 Kıbrıs 
13 27.11.1996 00:44:22.43 28 ± 2 5.3 64 ± 10 68 ± 10 184 ± 10 332 86 -22 8.475 Kıbrıs 
14 13.01.1997 10:19:24.53 64 ± 2 5.6 17 ± 10 68 ± 10 157 ± 10 116 69 24 31.94 Kıbrıs 
15 25.05.1999 17:15:25.64 35 ± 2 5.4 39 ± 10 51 ± 10 148 ± 10 150 66 44 13.43 Kıbrıs 
16 11.08.1999 04:27:55.39 22 ± 2 5.6 90 ± 10 59 ± 10 76 ± 10 296 34 112 26.08 Kıbrıs 
17 17.08.1999 15:06:24.28 22 ± 2 5.0 109 ± 10 50 ± 10 82 ± 10 301 41 99 4.299 Kıbrıs 
18 05.10.1999 00:53:27.53 14 ± 2 5.3 72 ± 10 48 ± 10 -65 ± 10 217 48 -115 11.54 Marmaris 
19 22.02.2000 11:55:22.38 7 ± 2 5.2 111 ± 10 72 ± 10 43 ± 10 5 50 156 6.859 Girit 
20 10.03.2000 22:01:45.63 16 ± 2 5.4 140 ± 10 64 ± 10 71 ± 10 358  32 124 14.6 Girit 
21 05.04.2000 04:36:57.51 4 ± 2 5.6 70 ± 10 56 ± 10 77 ± 10 272 36 108 29.57 Girit 
22 24.05.2000 05:40:36.05 13 ± 2 5.5 263 ± 10 58 ± 10 296 ± 10 40 40 -125 23.88 Yunanistan 

23 13.06.2000 01:43:14.69 12 ± 2 5.3 312 ± 10 81 ± 10 172 ± 10 43 82 9 9.726 Oniki Adalar 
24 01.05.2001 06:00:56.04 10 ± 2 5.1 194 ± 10 55 ± 10 -78 ± 10 354 37 -107 5.828 Rodos 
25 29.05.2001 04:43:57.06 32 ± 2 5.0 142 ± 10 62 ± 10 -137 ± 10 28 53 -36 4.64 Oniki Adalar 

 

 

4
0
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Tablo 3.1: Devam ediyor. 

Düğüm Düzlemi 1 Düğüm Düzlemi 2 
No 

Tarih 
(gün.ay.yıl) 

Oluş 
Zamanı 

(sa:dk:sn) 

Odak 
Derinliği 
(h: km) 

Moment 
Büyüklüğü 

(Mw) 
Doğrultu 

(°) 
Dalım 

(°) 
Kayma 

(°) 
Doğrultu 

(°) 
Dalım 

(°) 
Kayma 

(°) 

Sismik 
Moment 

×××× 1016 Nm 
Bölge 

26 23.06.2001 06:52:42.67 44 ± 2 5.7 80 ± 10 87 ± 10 8 ± 10 350 82 177 41.96 Oniki Adalar 
27 30.10.2001 21:00:05.41 35 ± 2 5.2 102 ± 10 75 ± 10 159 ± 10 198 70 16 9.027 Kaş 
28 26.11.2001 05:03:21.06 30 ± 2 5.2 143 ± 10 57 ± 10 64 ± 10 5 41 124 7.283 Girit 
29 22.01.2002 04:53:52.10 82 ± 2 6.1 97 ± 10 87 ± 10 49 ± 10 4 41 175 151.6 Karpathos 
30 21.05.2002 20:53:30.18 91 ± 2 5.8 177 ± 10 90 ± 10 -6 ± 10 267 84 180 52.79 Ege Denizi 
31 06.06.2002 22:35:41.51 81 ± 2 5.1 168 ± 10 51 ± 10 5 ± 10 75 86 141 5.128 Girit 
32 12.10.2002 05:58:50.44 9 ± 2 5.4 219 ± 10 29 ± 10 -4 ± 10 312 88 -119 18.09 Girit 
33 17.10.2003 12:57:07.13 5 ± 2 5.9 209 ± 10 13 ± 10 -19 ± 10 317 86 258 74.94 Girit 
34 07.02.2004 21:17:21.37 8 ± 2 5.2 198 ± 10 12 ± 10 -70 ± 10 358 79 -94 6.938 Oniki Adalar 
35 11.02.2004 08:15:02.63 18 ± 2 5.2 348 ± 10 65 ± 10 -12 ± 10 83 79 -155 8.453 Ölü Deniz 
36 17.03.2004 05:20:57.75 35 ± 2 6.0 169 ± 10 82 ± 10 8 ± 10 78 82 172 107.1 Girit 
37 03.08.2004 13:11:30.99 11 ± 2 5.1 66 ± 10 39 ± 5 -109 ± 10 258 52 -83 4.987 Gökova 
38 04.08.2004 03:01:05.92 9 ± 2 5.4 61 ± 10 38 ± 5 257 ± 10 257 53 -80 14.35 Gökova 
39 04.08.2004 04:19:46.55 13 ± 2 5.3 71 ± 10 34 ± 5 -97 ± 10 259 56 -85 10.16 Gökova 

40 04.08.2004 14:18:48.59 8 ± 2 5.2 66 ± 10 39 ± 5 251 ± 10 257 53 -80 8.888 Gökova 
41 04.11.2004 06:22:37.56 67 ± 2 5.1 46 ± 10 53 ± 10 117 ± 10 186 45 59 4.851 Girit 
42 20.12.2004 23:02:14.98 8 ± 2 5.3 60 ± 10 50 ± 5 -107 ± 10  265 43 -71 10.32 Gökova 
43 10.01.2005 23:48:49.61 8 ± 2 5.2 81 ± 10 34 ± 5 -89 ± 10 259 56 -91 8.617 Gökova 
44 11.01.2005 04:35:56.88 10 ± 2 5.2 59 ± 10 38 ± 10 -102 ± 10 254 53 -81 8.585 Gökova 
45 23.01.2005 22:36:07.39 34 ± 2 5.6 128 ± 10 82 ± 10 149 ± 10 223 59 9 35.63 Kaş 
46 30.01.2005* 16:23:48.43 27 ± 2 5.4 178 ± 10 69 ± 10 5 ± 10 86 85 159 18.2 Kaş 
47 17.10.2005 05:45:16.56 14 ± 2 5.4 234 ± 10 72 ± 10 180 ± 10 324 90 18 14.25 Sığacık 
48 17.10.2005 09:46:56.24 9 ± 2 5.7 233 ± 10 79 ± 10 179 ± 10 323 89 11 46.45 Sığacık 
49 20.10.2005 21:40:02.09 10 ± 2 5.7 224 ± 10 81 ± 10 182 ± 10 134 88 -9 50.76 Sığacık 
50 08.01.2006 11:34:54.64 60 ± 2 6.5 194 ± 10 44 ± 10 51 ± 10 62 57 121 825.5 Kythira 
51 03.02.2007* 13:43:23.08 57 ± 2 5.3 98 ± 10 72 ± 10 160 ± 10 194 71 19 12.4 Yunanistan 
52 28.03.2008* 00:16:19.30 44 ± 2 5.5 101 ± 10 71 ± 10 105 ± 10 242 24 53 18.68 Girit 
53 15.07.2008 03:26:35.90 50 ± 2 6.1 94  ± 10 80 ± 10 30 ± 10 358 61 168 204.9 Oniki Adalar 

 

 

4
1
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Tablo 3.2: Bu tez kapsamında incelenen depremlerin kayma dağılımı modellemeleri 
sonucunda belirlenen kaynak parametreleri. 

No Tarih 
(gün.ay.yıl) 

Mo 
(××××1016 Nm) 

L 
(km) 

W 
(km) 

S 
(km2) 

∆∆∆∆σσσσ 
(bar) 

Dmaks 

(cm) 
D  

(cm) 
1 03.08.1993 142.2 28 14 392 4.58 80 12.09 
2 03.08.1993 27.19 13 8 104 6.4 30 8.71 
3 23.02.1995 42.36 9 9 81 14.52 60 17.43 
4 29.05.1995 6.518 8 8 64 3.18 10 3.39 
5 22.11.1995 5903 50 24 1200 35.50 920 163.9 
6 23.11.1995 40.61 22 18 396 1.28 10 3.42 
7 20.07.1996 196.3 20 14 280 10.47 130 23.36 
8 09.10.1996 1428 36 24 864 14.05 180 55.09 
9 10.10.1996 50.22 22 30 660 0.74 10 2.53 

10 13.01.1997 27.39 19 19 361 0.9 10 2.52 
11 25.05.1999 15.89 7 14 98 4.09 10 5.4 
12 11.08.1999 21.68 7 8 56 12.93 30 12.9 
13 05.04.2000 38.26 11 10 110 8.29 40 11.59 
14 24.05.2000 25.11 10 10 100 6.2 20 8.37 
15 13.06.2000 12.33 5 5 25 24.66 50 16.44 
16 01.05.2001 4.47 6.5 5.5 36 5.2 20 4.13 
17 23.06.2001 34.35 15 12 180 3.55 10 6.36 
18 22.01.2002 237.3 14 18 252 14.82 50 31.38 
19 21.05.2002 52.89 8 11 88 16 30 20.03 
20 06.06.2002 6.375 5 5 25 12.75 10 8.5 
21 12.10.2002 16.72 15 14 210 1.37 10 6.23 
22 17.10.2003 53.82 24 12 288 2.75 70 6.23 
23 17.03.2004 166.7 12 9 108 37.13 80 51.45 
24 04.08.2004 11.23 10 9 90 3.28 10 4.16 
25 04.08.2004 5.627 5 5 25 11.24 20 7.5 
26 20.12.2004 6.51 6 5 30 9.90 20 7.23 
27 10.01.2005 8.10 6 6 36 9.37 30 7.5 
28 11.01.2005 5.466 5 6 30 8.3 10 6.07 
29 23.01.2005 41.63 8 11 88 12.6 20 15.77 
30 17.10.2005 56.85 9 14 126 10.03 60 15.03 
31 20.10.2005 52.42 11 12 132 8.64 50 13.23 
32 08.01.2006 1056 24 24 576 19.09 120 61.11 
33 03.02.2007 16.20 5.5 5.5 30.25 24.34 20 17.85 
34 28.03.2008 29.40 6 10 60 15.8 20 16.33 
35 15.07.2008 291.3 12 16 192 27 100 50.57 

En küçük hatalı mekanizma çözümü elde edilen depremlerden sadece 35 adet 

depreme ait kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri modelleri belirlenmiştir. Kaynak 

mekanizması çözümü belirlenebilen ancak kayma dağılımı modellemesi yapılamayan 

depremler büyüklükleri küçük ve yeterli sayıda telesismik geniş-bantlı P dalga 

şekillerine sahip olmayan depremlerdir. Kayma dağılımı modellemesi için yapılan 

ters çözüm ile belirlenen sismik moment boşalımı (M o) ve faylanan alan değerleri 

kullanılarak 35 adet deprem için gerilme düşümü ve ortalama yerdeğiştirme 

miktarları hesaplanmıştır (Tablo 3.2). 
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3.1 Girit - Hellenik Yayı Bölgesi  

3.1.1 Genel tektonik yapı ve deprem etkinliği 

Afrika ve Arabistan levhalarının kuzeye doğru hareketleri ve Avrasya Levhası ile 

çarpışmaları sonucu sıkışan Anadolu Bloğu’nun saatin tersi yönünde dönmesi ve 

levha içi gerilmelerin varlığı Ege Bloğu’nun kinematik davranışını belirlemektedir 

(Şekil 3.1). Yapılan çalışmalar sonucunda, Hellenik dalma batma zonunun aktif 

kenarındaki deformasyon hızının yaklaşık 4 cm/yıl olduğu belirlenmiştir (McKenzie, 

1972; Jackson ve McKenzie, 1988; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; McClusky ve diğ., 

2000, 2003). Bölgedeki aktif tektonizma nedeniyle Girit adası civarında tektonik 

yükselme hareketi gözlenmekte ve özellikle adanın batısında oldukça fazla yükselme 

hızının olduğu belirlenmiştir (Taymaz, 1990; Taymaz ve diğ.,  1990; Pirazzoli ve 

diğ., 1992, 1996; Meulenkamp ve diğ., 1994; Lambeck, 1995).  

 

Şekil 3.1: Girit adası ve Hellenik dalma batma zonu boyunca gelişen ana tektonik 
unsurlar. Deprem verileri USGS-NEIC (1973-2007) kataloğundan 
alınmıştır. KTF: Kefalonya Transform Fayı, RTF: Rodos Transfer Fayı 
(Taymaz, 1990; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Woodside ve diğ., 2000; 
Karagianni ve Papazachos, 2007; Meier ve diğ., 2007). 



 44

Son yıllarda yapılan GPS çalışmaları (Kahle ve diğ., 1998; McClusky ve diğ., 2000, 

2003), depremsellik (Ekström ve England, 1989; Hatzfeld ve diğ., 1996, 1997), 

sediment dolguları ve deformasyon çalışmaları (Mascle ve Martin, 1990; Mercier ve 

diğ.,  1989) günümüzde Ege bölgesi kabuk deformasyonunun en fazla kuzey Ege 

hendeği boyunca ve doğu ve batıda yer alan grabenler içerisinde meydana geldiğini 

göstermektedir.  

Oligo-Miyosen zamanında Afrika ve Arabistan arasındaki yavaş yaklaşma hareketi,  

D-B uzanım gösteren kuzeye doğru dalma batma zonu boyunca gelişmiştir. Bu 

dönem içerisinde güneyde meydana gelen açılma tektoniği, bölgedeki derin 

havzaların oluşumuyla (Mascle ve Martin, 1990) ve çoğunlukla Cyclades  

bölgesindeki metamorfik çekirdek kompleks yapıların ortaya çıkmasıyla (Gautier ve 

Brun, 1994) sonuçlanmıştır. Açılma tektoniği, en yüksek olarak Girit Denizi 

(McKenzie, 1972; Angelier ve diğ., 1982) içerisinde meydana geldiği ve Hellenik 

yayının eğrisel şeklinden sorumlu olduğu bilinmektedir. Ege Bölgesi içerisindeki bu 

karmaşık deformasyonunun nedenleri olarak, katı blokların sınırlarına uygulanan 

kuvvetler (Taymaz ve diğ., 1990, 1991), manto içerisinde etkili olan kuvvetler 

(Makris, 1976), kaldırma kuvvetleri (Le Pichon ve diğ., 1982; Hatzfeld ve diğ.,1997) 

ve dalan dilim içerisindeki yırtılmadan dolayı dilimde gözlenen ani geri çekilme 

hareketi (Sorel ve diğ., 1988) verilmektedir. Güney Ege çukurluğuna paralel uzanan 

güncel volkanizma (Şekil 3.2), Ege Bölgesi içerisindeki dalan levha ile ilişkilidir.  

Cyclades üzerinde gözlenen yüksek ısı akısı değerleri dünya üzerinde gözlenen diğer 

ada yayı sistemleri ile benzerlik içerisindedir (Jongsma, 1974). 

Hellenik hendeği boyunca, Akdeniz okyanusal litosferinin kuzeye doğru dalma-

batması, Ege’nin üst manto kısmında yapılan sismik tomografi çalışmaları ile 

saptanmıştır (Spakman, 1986; Spakman ve diğ.,  1988, 1993; Ligdas ve diğ.,  1990; 

Drakatos ve Drakopoulos, 1991; Ligdas ve Lees, 1993; Papazachos ve diğ., 1995; 

Papazachos ve Nolet, 1997). Yay arkası özellik gösteren Ege Bloğu’nda baskın olan 

tektonizma açılma şeklindedir (McKenzie, 1978; Dewey ve Şengör, 1979; Taymaz 

ve diğ., 1990, 1991). Sığ yapıların haritalanması için yapılan kırılma çalışmaları 

(Makris, 1973, Makris ve Stobbe, 1984; Delibasis ve diğ., 1988; Bohnhoff ve diğ.,  

2001; Clément ve diğ., 2004) ve yerel ve bölgesel depremler ile yapılan seyehat 

zamanı analizleri (Papagiotopoulos ve Papazachos, 1985) bölgeye ait geniş ölçekli 

kabuk yapısı hakkında ortalama bir model ortaya çıkarmıştır.  
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Şekil 3.2: Hellenik Yayı dalma batma zonu boyunca gözlenen tektonik hareketler 
(Taymaz ve diğ., 1990, 2005a,b; Meier ve diğ., 2007). 

Hellenik Yayı boyunca gözlenen yoğun deprem etkinliği (Şekil 3.3), çok sayıda 

araştırmacının ilgisini çekmiş ve değişik teknikler uygulanarak Doğu Akdeniz 

Bölgesinin sismolojik ve sismotektonik yapısının incelenmesine olanak sağlamıştır. 

Hellenik Yayı boyunca oluşan 60 ve 180 km derinlikleri arasındaki orta odaklı 

depremler, Benioff zonunun yerini belirlemektedir (Papazachos ve Comninakis, 

1971) Yapılan araştırmalar zonun yaklaşık olarak yayın iç bükey kenarına doğru ve 

yaya dik bir dalıma sahip olduğunu ve Cyclades ve Oniki adalardan oluşan volkanik 

yayın altında 100-160 km derinliğe ulaştığını göstermiştir (Meier ve diğ., 2004). 

Benioff Zonu, dalma batma zonunun batısından doğusuna doğru eğimini 

arttırmaktadır. Girit’in batısında Afrika levhası daha düşük açıyla daldığı için 

sismojenik zonun genişliği daha fazlayken, orta kesime doğru gidildikçe Afrika 

levhasının dalım açısı artmakta ve genişlik azalmaktadır.  

Depremsellik açısından aktif zonlardan bir diğeri de, adanın orta kesiminde bulunan 

Pitolemy hendeği içerisinde yaklaşık 30 km den üst kabuk derinliklerine inen zondur 

(Meier ve diğ.,  2004). Hellenik yay ardı alanında gözlenen sığ deprem aktivitesi 

normal faylar ile ilişkilidir (McKenzie, 1978). Kuzey Ege Hendeği ile Doğu Akdeniz 

ve Adriyatik levhalarının arasındaki sınır olan Kefalonya Fayı ise sağ yönlü doğrultu 

atımlı faylar ile belirtilmektedir. Anadolu’nun hareketinden dolayı gelişen sağ yönlü 

doğrultu atımlı faylar Ege Bölgesinde daha güneyde de gözlenmektedir (Şekil 3.4; 

Taymaz ve diğ., 1991; Papazachos, 1999).  
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Şekil 3.3: Girit adası ve Hellenik Yayı boyunca gözlenen farklı derinliklere sahip 
deprem aktivitesi. Deprem episantırları USGS-NEIC (1973-2007) 
kataloğundan alınmıştır. Kırmızı yıldızlar volkanları (Smithsonian 
Institution), kırmızı konturlar ise dalma batma (yitim) zonunun uzanımını 
(Gudmundsson ve Sambridge, 1998) göstermektedir. 

Yay boyunca gelişen dalma batma sonucunda düşük açılı ters faylara sahip sığ odaklı 

depremler gözlenmektedir.  Yayın doğusuna doğru gidildikçe doğrultu atım 

bileşeninin arttığı gözlenmektedir. 0-60 km arasında derinliğe sahip olan sığ 

depremler yayın dışbükey kesimi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yayın içerisinde Girit 

adasının batısı ve orta kesiminde sığ ve orta odaklı depremler kümelenme 

göstermektedirler (Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Şekil 3.4).  

Tsapanos ve Christova (2003) yaptıkları çalışmada Hellenik Yayı boyunca Wadati-

Benioff Zonu ve dalan litosferik levha için maksimum bölgesel büyüklük değeri ve b  

değerini belirlemişlerdir. Wadati – Benioff Zonu’nun batı kesimindeki büyüklük 

değerlerinin doğu kesimine göre nispeten daha yüksek olduğunu, Girit adasının 

güneybatısı, güney-güneydoğusu ve doğusunda da yüksek b değerleri gözlendiğini 

saptamışlardır (Şekil 3.5a,b). 
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Şekil 3.4: Girit adası ve Hellenik Yayı boyunca meydana gelen bazı depremlerin 
kaynak mekanizması çözümleri (Taymaz, 1990; Taymaz ve diğ., 1991). 
Deprem episantırları USGS-NEIC (1973-2007) kataloğundan alınmıştır. 
Odak küreleri içerisindeki değerler depremlerin odak derinliğini 
göstermektedir. 

Ayrıca, üstte kalan litosferik dilimi göz önünde bulundurduklarında Girit adasının 

doğusunda ve güney-güneydoğusunda maksimum bölgesel büyüklük değerinin 6 dan 

düşük olduğunu belirlemişlerdir. Dünya genelinde dalma batma zonlarındaki 

depremlerin büyüklüklerinde gözlenen değişimler, levha ara yüzeylerindeki sismik 

etkileşimin farklılığından kaynaklanmaktadır (Ruff ve Kanamori, 1983; Lay ve diğ.,  

1982). Dolayısıyla, Hellenik Yayının batısında gözlenen yüksek Mmaks değerleri 

levha ara yüzeyinde kuvvetli eşleşmenin olduğunu göstermektedir. Doğu kesimdeki 

düşük değerlerin her iki levhanın da doğu-batı uzanımında olması ve bu nedenle 

sıkışma kuvvetlerinin levha ara yüzeyine hemen hemen paralel olması nedeniyle bu 

kesimde düşük etkileşimin olduğunu önermişlerdir (Şekil 3.5b). 
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Şekil 3.5: a) Hellenik Yayı Wadati-Benioff Zonu için b) Üstte kalan litosferik levha 
için belirlenen deprem risk analizi parametreleri (maksimum bölgesel 
büyüklük ve b değeri) (Tsapanos ve Christova, 2003’den değiştirilerek 
alınmıştır). 



 49

Akdeniz Bölgesi için elde edilen gravite verilerinden hazırlanan Moho topoğrafyası 

haritaları (Le Pichon ve Angelier,  1979; Makris ve Stobbe, 1984; Tsokas ve Hansen, 

1997; Tiberi ve diğ.,  2001; Tirel ve diğ., 2004; Casten ve Snopek, 2006) bölgedeki 

kabuk kalınlığı değişimini, bölgesel depremler ile yapılan 3-B tomografi çalışmaları 

ise kabuk ve üst mantodaki S dalga hız yapısının ve kabuk kalınlığının (Karagianni 

ve diğ., 2005) değişimini göstermektedir. Kabuk kalınlığı Hellenid dağları boyunca 

Yunanistan’ın batısı ve Mora yarımadasında ~40-45 km iken (Makris, 1976; 

Papazachos ve Nolet, 1997; Tsokas ve Hansen, 1997; Karagianni ve diğ., 2002, 

2005) Yunanistan’ın doğusunda ~30 km, güney Ege’de ~20–30 km, kuzey Ege 

denizinde ise yaklaşık 25–30 km (Marone ve diğ., 2003; Karagianni ve diğ., 2005) 

olarak belirlenmiştir. Girit adası karmaşık bir kabuk yapısına sahiptir ve kalınlığının 

ortalama 28-30 km olduğu belirtilmektedir (Makris, 1978; Knapmeyer ve Harjes, 

2000; Bohnoff ve diğ., 2001; Li ve diğ.,  2003; Endrun ve diğ., 2004). Girit, Rodos 

adası ve Mora Yarımadası altında belirlenen düşük negatif Bouguer anomalisi, bu 

kesimlerde dalan dilim olarak adlandırılabilecek yoğun malzemenin varlığını ortaya 

koymaktadır (Makris, 1985; Tsokas ve Hansen, 1997). Hellenik dalma batma zonu 

boyunca karşı karşıya gelen iki kıta arasında yer alan Afrika okyanusal kabuğunun 

genişliği,  Girit adasının 50 km güneybatısından yayın 100 km veya daha fazla 

uzaklıktaki doğu ucuna kadar olan uzanan derinlik konturları arasında gösterilmiştir 

(Şekil 3.6a). Bölgedeki gravite anomali alanı (40 ile 150 mGal) üzerinde etkili olan 

Moho süreksizliğinin derinlerdeki uzanımı ise Şekil 3.6b’de gösterilmiştir. Kıtasal 

Avrasya levhasına ait Moho süreksizliğinin yay şekilli yapısı açıkça görülmektedir.  

Girit adası altındaki Moho derinliği batıda ve doğuda yaklaşık 35 km iken, ortada 

~32 km olarak belirlenmiştir. Şekil 3.6c’de ise, dalma batmaya uğrayan okyanusal 

Moho süreksizliğinin kuzeye doğru açılan yay şekilli uzanımını göstermektedir 

(Casten ve Snopek, 2006). Alıcı fonksiyon çalışmaları da Girit adasının batısında 40-

70 km derinlikte okyanusal Mohonun varlığını (Knapmeyer ve Harjes, 2000) ve 

volkanik yay içerisindeki Santorini adası altında yaklaşık 100 km derinlikte Moho 

süreksizliğinin bulunduğunu (Li ve diğ., 2003) göstermiştir. Sodoudi ve diğ. (2006) 

ise Moho’nun Girit’in güneyinde ve Mora yarımadasının batısında ~40 km, volkanik 

yay altında ~160 km ve kuzey Yunanistan’da ~220 km derinlikleri arasında 

uzandığını, dalan Afrika levhasına ait Moho’nun dalımının Mora yarımadasında Girit 

ve Rodos adalarına göre daha sığ olduğunu ve kuzey Ege’ye doğru düzleştiğini 

saptamışlardır. 
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Şekil 3.6: Hellenik yayı boyunca olan derin yapıları gösteren model eğriler. Kontur 
aralıkları km cinsinden derinliği göstermektedir. (a) Avrasya kıtasal 
kabuğunun üçgen şekilli güney parçası (b) Yay şekilli Avrasya kıtasal 
Moho süreksizliği (c) Yay şekilli ve dalma batmaya uğrayan Afrika 
okyanusal Moho süreksizliği (Casten ve Snopek, 2006). 
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Bu tez kapsamında Hellenik Yayı boyunca meydana gelen M w ≥ 5.0 büyüklüğündeki 

güncel depremler, Yunanistan güneyi, Girit ve Rodos adaları, Gökova Körfezi 

bölgeleri olmak üzere dört bölgeye ayrılarak incelenmiş ve daha önceden başka 

araştırmacılar tarafından belirlenen deprem mekanizması çözümleri (Hodgson ve 

Cock, 1956; Papazachos, 1961; Delibasis, 1968; McKenzie, 1972, 1978; Ritsema, 

1974; Kiratzi ve diğ., 1991; Hatzfeld ve diğ., 1988, 1996; Hatzidimitriou ve diğ.,  

1991; Kiratzi ve Langston, 1989, 1991; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Papadimitriou, 

1993; Baker ve diğ., 1997; Louvari ve diğ., 1999; Louvari, 2000; Louvari ve Kiratzi, 

2001; Kiratzi, 2002; Kiratzi ve Louvari,  2003; Benetatos ve diğ.,  2004) ile birlikte 

değerlendirilerek bölgenin sismotektonik yapısı yorumlanmıştır.  

3.1.2 Girit adası ve Hellenik Yayı boyunca 2000–20008 tarihleri arasında 

meydana gelen depremlerin (Mw ≥≥≥≥  5.0) kaynak mekanizması parametreleri ve 

kayma / yırtılma dağılımı modelleri. 

Bu tez kapsamında, Girit adası ve Hellenik Yayı çevresinde 2000 - 2008 tarihleri 

arasında meydana gelen 14 adet (M w ≥ 5.0) depremin kaynak mekanizması 

çözümleri ve fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımları ikinci 

bölümde anlatılan telesismik dalga şekli modelleme teknikleri ile belirlenmiştir 

(Tablo 3.1 ve Şekil 3.7). Şekil 3.7’deki kırmızı çiz giler Hellenik dalma batma 

zonunun 50 km aralıklarla Ege denizi içerisindeki uzanımını (Gudmundsson ve 

Sambridge, 1998), kırmızı yıldızlar ise volkanları göstermektedir. Depremlerin oluş  

tarihleri odak küresinin üzerinde, odak derinliği ve moment büyüklükleri ise odak 

küresinin altında gösterilmiştir. 

En küçük hatalı kaynak mekanizması çözümlerinin gösterildiği tüm şekillerde, ters 

çözümle belirlenen her iki düğüm düzlemine ait (DD1 ve DD2) fay parametrelerinin 

(doğrultu, dalım ve kayma açıları) hemen altında kayma vektörü değerleri (kv) 

gösterilmiştir. Şekillerdeki düz ve kesikli çiz giler sırasıyla, gözlemsel ve yapay dalga 

şekillerini belirtmektedir. Her bir sismogramın yanında kaydedildiği istasyonun 

kodu, odak küresi üzerindeki konumu ve kayıtçı tipi işaretlenmiştir. Sayısal GDSN 

istasyonlarında kaydedilen kayıtlar “d (uzun periyotlu)” ve “b (geniş-bantlı)” 

sembolleri ile gösterilmiştir. WWSSN tipi kayıtçılar için ise “w” sembolü 

kullanılmıştır. Ayrıca P odak küresinin hemen altında kaynak zaman fonksiyonu, 

kenarında ise mikron cinsinden dalga şekli genlikleri verilmiştir.  
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Şekil 3.7: Girit adası ve çevresinde 2000–2008 tarihleri arasında meydana gelen 
depremlerin (USGS-NEIC) kaynak mekanizması çözümleri. Kırmızı ve 
gri odak küreleri sırasıyla bu tez çalışması ve Harvard-CMT çözümlerini 
göstermektedir. 

Çalışılan bütün depremler için yakın alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen 

sinyal/gürültü oranı yüksek olan SP (kısa periyotlu), LP (uzun periyotlu) ve BB 

(geniş-bantlı) P dalgalarının ilk hareket yönleri belirlenmiş ve ters çözüm ile elde 

edilen kaynak mekanizması parametreleri ile uyumuna bakılmıştır. İlk hareket 

yönlerini gösteren şekillerde bulunan içi dolu daireler ilk hareketin yukarıya doğru 

olduğunu, içi boş daireler ise ilk hareketin aşağıya doğru olduğunu göstermektedir. P  

dalgası kayıtlarının üzerinde sağ ve sol üst köşelerde, kullanılan dalga şeklinin 

kaydedildiği istasyonun kodu ve episantır uzaklığı gösterilmiştir. Odak küresinin 

ortasındaki artı (+) izdüşüm ağının merkezini gösterirken, basınç (P) ve çekme 

eksenleri (T) sırasıyla içi dolu ve boş baklava sembolleri ile gösterilmiştir. Bu 

gösterim şekli tez kapsamında çalışılan diğer bölgelerdeki depremler için de 

geçerlidir. Girit adası ve Hellenik Yayı çevresindeki depremler için yapılan ters 

çözüm modellemelerinde genellikle, Vp=4.5 km/sn, Vs=2.59 km/sn hızlarına ve 
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ρ=2.42 gr/cm3  yoğunluğuna sahip birinci tabaka ve Vp=6.8 km/sn, Vs=3.91 km/sn 

hızlarına ve ρ=2.91 gr/cm3  yoğunluğuna sahip ikinci tabakadan oluşan kabuk yapısı 

modeli (Makris ve diğ.,  1983; Makris ve Stobbe, 1984; Taymaz ve diğ.,  1990, 1991) 

kullanılmıştır. Çalışılan depremlerin çoğu deniz içerisinde meydana geldiği için 

bölgenin batimetrisiyle uyumlu olarak su katmanı kabuk yapısı modeline ilave 

edilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri 

modellemeleri, 22 Şubat 2000 (M w~5.2), 10 Mart 2000 (Mw~5.4), 26 Kasım 2001 

(Mw~5.2), 04 Kasım 2004 (M w~5.1) depremleri için yeterli sayıda ve sinyal / gürültü 

oranı yüksek olan telesismik geniş-bantlı P dalga şekli bulunamadığından 

belirlenememiştir. Diğer Hellenik Yayı depremlerine ait parametreler Tablo 3.1’de 

verilmiştir. Ters çözüm yöntemi ile elde edilen kaynak mekanizması çözümünün 

duyarlılığının ölçülmesi için derinlik, doğrultu, dalım ve kayma açısı testleri 

yapılmıştır. Ayrıca bulunan kaynak mekanizması çözümleri diğer enstitü ve 

kuruluşlar tarafından verilen çözümler ile karşılaştırılarak aradaki farklılıklar ortaya 

çıkarılmaya çalışılmışır. Bu testlerin yapılması sırasında, en küçük hatalı çözümde 

bulunan bir parametrenin değeri değiştirilerek sabit tutulmuş ve yeni parametre 

değerleri tekrar ters çözüm metoduyla işlenmiştir. Bu testlere örnek olarak sadece 05 

Nisan 2000 Girit (Mw~5.5) depreminin sonuçları tez içerisinde gösterilmiştir. Diğer 

testlerin tümü EK-H bölümünde verilmiştir. 

3.1.2.1 22 Şubat 2000 Girit (Mw ~ 5.2) 

Girit adasının güneydoğusunda Hellenik Yayı boyunca meydana gelen bu depremin 

en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin ters faylanma bileşenine 

sahip doğrultu atımlı faylanma sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Ters 

çözümde telesismik istasyonlarda kaydedilmiş 3 adet uzun periyotlu ve 5 adet geniş 

bantlı P ve 4 adet uzun periyotlu SH dalga şekli bir arada modellenmiştir. Ters 

çözümde, hem uzun periyotlu hem de geniş-bantlı dalga şekline sahip istasyonların 

sadece geniş-bantlı kayıtları kullanılmıştır. Çözüme dahil edilmeyen BGCA 

istasyonu * ile işaretlenmiştir. Ters çözümde kullanılabilen istasyon sayısı az olduğu 

için azimutal dağılım çok iyi değildir (Şekil 3.8). Ancak yakın alanda yer alan 

istasyonların ilave edilmesi ile düğüm düzlemlerinin konumları daha iyi kontrol 

edilebilmiştir. 
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Şekil 3.8: 22 Şubat 2000 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 

dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü.  

Depremin odak derinliği 7 km, sismik momenti (M o) 6.859×1016 Nm ve moment 

büyüklüğü 5.2 olarak belirlenmiştir. Kaynak zaman fonksiyonu, kırılmanın basit ve 

kısa sürede (yaklaşık 3 sn) gerçekleştiğini göstermektedir. KB–GD doğrultusuna 

sahip sol yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması gösteren düğüm düzleminin 

fay düzlemi olduğu düşünülürse, fayın doğrultu açısı 111±10°, dalım açısı 72±10°, 

kayma açısı ise 43±10°’dir. Yakın alan ve telesismik istasyonların birlikte 

kullanılarak hazırlandığı P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımı örnek olarak 

sadece bu deprem için tez içerisinde gösterilmiştir (Şekil 3.9). 
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Şekil 3.9: 22 Şubat 2000 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

Diğer depremlere ait P dalgası ilk hareket yönleri dağılımları EK-A bölümünde 

verilmiştir. P dalgası ilk hareket yönlerinin en küçük hatalı mekanizma çözümü ile 

uyumlu olduğu görülmüştür (Şekil 3.9). Bu tez kapsamında belirlenen deprem 

kaynak mekanizması çözümünün Harvard-CMT, Zur-RMT ve Med-RCMT gibi 

uluslarararası kuruluşlar tarafından verilen moment tensör çözümleriyle 

karşılaştırılması EK-H bölümünde gösterilmiştir. 

3.1.2.2 10 Mart 2000 Girit (Mw ~ 5.4) 

Girit adasının güneydoğusunda yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği bir bölgede 

meydana gelen bu depremin 16 km odak derinliğine ve doğrultu atım bileşeni içeren 

ters faylanma mekanizmasına sahip olduğu saptanmıştır (Şekil 3.7). Telesismik 6 

adet geniş-bantlı P  ve 5 adet uzun periyotlu SH dalga şekillerinin bir arada 

kullanılarak yapıldığı ters çözüm işlemi sonucunda depremin doğrultu, dalım ve 

kayma açıları sırasıyla 140±10°, 64±10° ve 71±10°, moment büyüklüğü (Mw) 5.4, 

sismik moment değeri (M o) ise 14.6×1016 Nm olarak belirlenmiştir (Şekil 3.10).  
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Şekil 3.10: 10 Mart 2000 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 

dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Yakın alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri Şekil 

A.1’de gösterilmiştir. Yapılan testlerde bulunan hata miktarları, doğrultu, dalım ve 

kayma açıları için yaklaşık ±10°, odak derinliği için ise ±2 km’dir (bkz. EK-H). 

Med-RCMT, Harvard-CMT ve Zur-RMT gibi moment tensör kataloglarında 

yayınlanan kaynak parametreleri de depremin doğrultu atım bileşenine sahip ters 

faylanma mekanizması ile meydana geldiğini belirtmektedir. Kataloglardaki kaynak 

mekanizması çözümlerinde verilen parametreler arasında farklılıklar bulunmaktadır.  

Örneğin, Harvard-CMT çözümünde verilen doğrultu, dalım, kayma açısı, odak 

derinliği ve sismik moment sırasıyla 96°/69°/97°/15 km/8.7×1016 Nm iken MED 
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RCMT kataloğunda 84°/55°/75°/18 km/6.68×1016 Nm olarak belirtilmektedir.  Zur 

RMT ise odak derinliğinin 24 km olduğunu, doğrultu, dalım ve kayma açılarının 

93°/45°/78° olduğunu göstermektedir.  Bu tez kapsamında elde edilen kaynak 

mekanizması çözümünde görülen en büyük farklılık fay düzleminin doğrultu 

açısındadır. Bütün çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması EK-H bölümündeki 

testlerde gösterilmiştir. 

3.1.2.3 05 Nisan 2000 Girit (Mw ~ 5.5) 

Girit adasının güneydoğusunda yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği bir yerde 

meydana gelmiştir (Şekil 3.7). 26 adet telesismik istasyonda kaydedilmiş uzun 

periyotlu P ve 16 adet SH dalga şeklinin kullanıldığı ters çözüm ile belirlenen en 

küçük hatalı mekanizma çözümü, depremin sol yönlü doğrultu atım bileşenine sahip 

ters faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. İstasyonların odak 

küresi üzerindeki azimutal dağılımları kaynak parametrelerini belirleyebilmek için 

yeterli sayıdadır (Şekil 3.11). Ayrıca sadece 28 adet telesismik geniş-bantlı P dalga 

şekilleri kullanılarak yapılan ters çözüm işlemi sonucunda bulunan parametreler 

Şekil A.2’de verilmiştir. Farklı veri grupları ile yapılan her iki çözümün birbiriyle 

yaklaşık olarak benzer olduğu görülmektedir. Sonuç olarak depremin doğrultu, dalım 

ve kayma açıları sırasıyla 70±10°, 56±10° ve 77±10°, moment büyüklüğü (M w) 5.6, 

sismik moment değeri (M o) ise 29.57×1016 Nm olarak belirlenmiştir Gözlemsel P 

dalga şekillerinin yapay dalga şekilleri ile uyumunun SH dalgalarına oranla daha iyi 

olduğu ve P dalga şekillerinin tümünde belirgin iki adet enerji boşalımının olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 3.11). Düğüm düzlemlerinin konumları yakın alan ve telesismik 

istasyonlarda kaydedilen P dalga şekli ilk hareket yönleri ile kontrol edilmiş ve Şekil 

A.3’de çeşitli istasyonlar için ilk hareket yönleri çizdirilmiştir.  

Doğrultu, dalım ve kayma açıları, odak derinliği için yapılan testler ve bu deprem 

için verilmiş diğer çözümlerin karşılaştırılması örnek olması açısından sadece bu 

deprem için tez içerisinde verilmiştir. Testlerin yapılması sırasında, test edilen 

parametre hariç diğer tüm parametreler serbest bırakılır ve yapay ve gözlemsel dalga 

şekillerinde meydana gelen değişimler incelenir.  Böylece seçilen parametrenin en 

küçük hatalı mekanizma çözümünü ne kadar etkilediği ve dalga şekillerinde ne 

şekilde bozulma yarattığı gözlemlenir.  
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Şekil 3.11: 05 Nisan 2000 Girit depreminin uzun periyotlu telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Değişimlerin belirgin bir şekilde incelenebilmesi için, testlerde kullanılan 

istasyonların düğüm düzlemlerine yakın olması istenir. Seçilen istasyon isimleri ve 

kayıt tipi ile ilgili bilgiler şekillerde en üstte verilmiştir. P ve SH odak kürelerinin 

yanında sırasıyla istasyonlara ait P ve SH kayıtları, üzerinde ise, doğrultu, dalım, 

kayma açısı, odak derinliği ve sismik moment değeri verilmiştir. * ile işaretlenen 

parametre, test sırasında sabit tutulan değeri göstermektedir. Şekillerde gözlemsel ve 

yapay dalga şekilleri arasındaki bozulmalar X, düzelmeler ise  işareti ile 
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gösterilmiştir. Doğrultu açısı testinde olası fay düzlemi olarak düşünülen 1. düğüm 

düzlemine ait doğrultu açısı, 10° farkla seçilerek 40°, 50°, 60°, 80° ve 90° açıları için 

yapılmıştır. 40°, 50° ve 90° değerleri için hemen hemen bütün istasyonlarda bozulma 

gözükmektedir. Sadece 90° doğrultu açısı değeri için MSKU-P kaydında düzelme 

gözlenirken diğer kayıtlarda genlik ve şekil bakımından bozulmalar meydana 

gelmiştir. Doğrultu açısının 60° ve 80° olması durumunda, dalga şekillerindeki 

bozulmaların daha az olduğu görülerek yapılan hata miktarının ±10° olduğunu 

söylemek mümkündür (Şekil 3.12). 

 

Şekil 3.12: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait olarak 40°, 50°, 60°, 80° ve 90° için 
yapılan doğrultu açısı testleri.  
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Dalım açısı testinde de fay düzleminin yatay eksenle yaptığı açı 36° - 86° arasında 

değiştirilmiştir. Seçilen istasyonların düğüm düzlemine yakın olması yapay dalga 

şekillerinin dalım açısının değişiminden daha fazla etkilenmesine neden olmaktadır.  

Test sonucunda en fazla bozulmanın 36°, 76° ve 86° değerlerinde meydana geldiği 

görülmektedir. CHTO-SH kaydında ilk hareket yönünde ters polarite meydana 

gelmiştir. 86° dalım açısı değeri için P dalga şekillerinin genlikleri azalmış, SH dalga 

şekillerininkiler ise artmıştır. Gözlemsel ve yapay dalga şekillerindeki farklılığın en 

az değiştiği ve bazı istasyonlar için (AAK-SH ve CHTO-SH) düzeldiği değer 66° 

olarak bulunmuştur. 46° dalım açısı değeri için de nispeten fazla bozulma 

gözlenmektedir. Bu nedenle dalım açısı için yapılan hata miktarının yaklaşık olarak 

±10° olduğu söylenilebilir (Şekil 3.13). 

 

Şekil 3.13: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait olarak 36°, 46°, 66°, 76° ve 86° için 
yapılan dalım açısı testleri.  
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Şekil 3.14: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait olarak 57°, 67°, 87°, 97° ve 107° için 
yapılan kayma açısı testleri. 

Kayma açısı testinde ise 1. düzleme ait kayma açısı değerleri 57°, 67°, 87°, 97° ve 

107° için sabit tutulurken diğer parametreler serbest bırakılmıştır. YAK-P kaydının 

kayma açısı değişiminden çok fazla etkilenmediği görülmektedir. Daha çok SH dalga 

şekillerinde hem genlik hem de şekil olarak bozulma meydana gelmiştir. 97° ve 107° 

kayma açısı değerleri odak derinliğinde azalmaya dolayısıyla dalgaların daha erken 

gelmesine neden olmuştur (Şekil 3.14). 
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Şekil 3.15: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait olarak 2, 3, 5, 6, 7 km için yapılan 
odak derinliği testleri.  

Odak derinliğindeki değişimin çözümü ve yapay dalga şekillerini ne kadar 

etkilediğini belirlemek için yapılan testlerde derinlik değeri 2, 3, 5, 6, 7 km olarak 

değiştirilmiştir. 2 km odak derinliğinde sismik moment değeri 2 katına artarak yapay 

dalga şekillerinde yüksek genliklerin meydana gelmesine neden olmuştur. Yapay 

dalga şekilleri ile gözlemsel dalga şekilleri arasındaki uyumun çok bozulmadığı 

derinlik değerleri 5 ve 6 km’dir ve bu yüzden yapılan hata miktarının ±2 km olduğu 

söylenilebilir (Şekil 3.15). 
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Bu çalışmayla elde edilen çözümün diğer enstitü ve kuruluşların vermiş olduğu 

çözümlerle (Harvard-CMT ve CSEM) karşılaştırılması Şekil 3.15’de gösterilmiştir. 

Doğrultu, dalım, kayma açısı, odak derinliği ve sismik moment değeri Harvard-CMT 

kataloğunda 276°/ 43°/ 80°/ 15 km/ 2×1017 Nm, CSEM deprem kataloğunda ise 

298°/ 44°/ -107°/ 30 km/ 3.3×1017 Nm olarak verilmiştir. Her iki çözümün de 

gözlemsel dalga şekillerinden genlik ve şekil olarak çok farklı yapay dalga şekilleri 

meydana getirdiği açıkça görülmektedir (Şekil 3.16). 

 

Şekil 3.16: 05 Nisan 2000 Girit depreminin en küçük hatalı mekanizma çözümü ve 
Harvard-CMT ve CSEM tarafından bulunan parametrelerin dalga 
şekillerine etkisi. 

Kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerini belirlemek için, fay düzlemi olduğu kabul 

edilen düğüm düzlemine ait parametreler (doğrultu, dalım, kayma açısı: 70°, 56°, 77° 

ve odak derinliği: 4 km) ters çözüm işlemine girilmiştir. Azimutal dağılımı iyi olacak 

şekilde seçilmiş 42 adet geniş-bantlı düşey bileşen P dalga şekli kullanılarak yapılan 

ters çözüm işlemi sonucunda kırılma süresinin dalga şekli modelleme ile uyumlu 

olacak şekilde yaklaşık 7 sn bulunmuştur. Elde edilen modele göre, kırılma odakta 

başlamış ve yaklaşık KD doğrultusunda ilerlemiştir. Kırılan alan yaklaşık 11 km (fay 

uzunluğu) × 10 km (fay genişliği) = 110 km2 olarak saptanmıştır. 38.26×1016 Nm 

sismik moment değeri ve 120 km2 lik kırılan alan değerleri kullanılarak hesaplanan 

gerilme düşümü 8.29 bar’dır. Deprem sırasında meydana gelen maksimum 

yerdeğiştirme miktarı 40 cm, ortalama yerdeğiştirme miktarı ise 11.59 cm olarak 

saptanmıştır (Şekil 3.17 ve Tablo 3.2).  

Ters çözüm işleminde kullanılan 40 sn uzunluğundaki telesismik gözlemsel (siyah) 

ve hesaplanan yapay dalga şekilleri (kırmızı) Şekil 3.18’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3.17: 05 Nisan 2000 Girit depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.18: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Fay düzlemi üzerindeki kırılmanın ilk 8 sn’lik zaman dilimi içerisindeki davranışı,  

depremde boşalan enerjinin yaklaşık 7 sn’de tamamlandığını, maksimum enerjinin 

odakta gerçekleştiğini (~40 cm yerdeğiştirme) ve daha sonra da episantırın güney 

batısında da ikinci enerji boşalımının olduğunu (~30 cm) göstermektedir (Şekil 

3.17). Olası fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının 8 sn 

süresince olan davranışı Şekil A.4’te gösterilmiştir. 

3.1.2.4 24 Mayıs 2000 Yunanistan (Mw ~ 5.5) 

Bölgede meydana orta büyüklükteki bu deprem, Yunanistan’ın güneyinde, Girit ve 

Kythira adalarında ve Kalamata’da etkili bir şekilde hissedilmiştir. Telesismik 29 

adet P dalga şekli ve 20 adet SH dalga şekli kullanılarak yapılan ters çözüm işlemiyle 

bulunan en küçük hatalı kaynak mekanizması parametreleri, depremin doğrultu atım 

bileşenine sahip normal faylanma mekanizmasıyla meydana geldiğini 

göstermektedir. İstasyonların azimutal dağılımları kaynak mekanizması 

parametrelerinin bulunabilmesi için yeterlidir. Depremin odak derinliği 13 km, 

sismik moment değeri ise 23.88×1016  Nm olarak bulunmuştur (Şekil 3.19). Sismik 

moment değeri ve Kanamori (1977) bağıntısı kullanılarak depremin moment 

büyüklüğü 5.5 olarak hesaplanmıştır. Geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 

kullanılarak bulunan çözüm ise faylanma mekanizmasında doğrultu atım bileşeninin 

daha yüksek olduğunu, ancak odak derinliği (15 km) ve sismik moment değerinin 

(23.43×1016 Nm) uzun periyotlu dalga şekillerinden elde edilen çözümle benzer 

olduğunu göstermektedir (Şekil A.5). Her iki çözümde bir miktar farklılık olmasının 

temel nedenleri olarak, geniş-bantlı dalga şekilleri kullanılarak yapılan çözümde SH 

dalga şekillerinin olmaması ve kullanılan istasyonların, bileşenlerin ve frekans  

içeriklerinin farklı olması gösterilebilir. 24 Mayıs 2000 Girit depremi için, 

uluslararası Zur-RMT, CSEM, USGS-NEIC ve Harvard-CMT moment tensör 

katalogları ve Benetatos ve diğ.  (2004) tarafından farklı kaynak mekanizması 

çözümleri verilmiştir. Bu çözümlerin tez kapsamında bulunan en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümüyle karşılaştırılması EK-H’de gösterilmiştir. Benetatos ve diğ.  

(2004) depremin doğrultu atım bileşenine sahip ters faylanma mekanizması 

(111°/80°/63°) ile 18 km odak derinliğinde meydana geldiğini söylemektedir (bkz. 

EK-H). Ancak P dalgalarının ilk hareket yönlerine bakıldığında, bütün P dalga 

şekillerinin başlangıcında çok küçük aşağı doğru bir hareket açıkça görülmektedir 

(Şekil 3.19 ve Şekil A.6).  
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Şekil 3.19: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 

şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü.  

Doğrultu, dalım, kayma açısı ve odak derinliği testleri, en küçük hatalı mekanizma 

çözümünde yapılan hata miktarlarının fay düzlemi açıları için ±10°, odak derinliği 

için ise ±2 km olduğunu göstermektedir (bkz. EK-H). 24 Mayıs 2000 Girit 

depremine ait kayma/yırtılma dağılımı 35 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli 

kullanılarak belirlenmiştir ve öncelikle fay düzlemi 6×6 adet 9 km2’lik alt düzlemlere 

bölünmüştür (Şekil 3.20 ve Şekil 3.21). 
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Şekil 3.20: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.21: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Ters çözüm sonucunda kırılmanın odakta başlayıp dalga şekli modelleme ile benzer 

şekilde yaklaşık 5 sn sürdüğü (Şekil 3.19, Şekil 3.20 ve Şekil A.7) ve odaktaki 

maksimum yerdeğiştirmenin yaklaşık 20 cm olduğu saptanmıştır. Ayrıca, modelleme 

ile elde edilen parametreler kullanılarak ortalama yerdeğiştirme miktarının 8.37 cm 

olduğu hesaplanmıştır. Modellemede kullanılan 35 adet istasyona ait geniş-bantlı 

telesismik P dalga şekli ve oluşturulan yapay dalga şekilleri Şekil 3.21’de 

gösterilmiştir. Deprem sırasında açığa çıkan 25.11×1016  Nm olan sismik moment 

(M o) değerinin 10 km (fay uzunluğu) × 10 km (fay genişliği) olan faylanan alanda 

yaklaşık 6.2 bar’lık gerilme düşümü meydana getirdiği hesaplanmıştır (Tablo 3.2). 

3.1.2.5 26 Kasım 2001 Girit (Mw ~ 5.2) 

Girit adasının güneyinde, Hellenik Yayı boyunca meydana gelen bu deprem için 

yapılan dalga şekli modelleme ters çözüm işlemi, sol yönlü doğrultu atım bileşenine 

sahip ters faylanma mekanizmasını göstermektedir (Şekil 3.22). Çözümde kullanılan 

telesismik cisim dalgalarının azimutal dağılımı çok iyi olmadığı için yakın alandaki 

istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin okunması önem 

kazanmaktadır. Üç adet telesismik uzun periyotlu ve geniş-bantlı P dalga şekli, 7 

adet uzun periyotlu SH dalga şekilleriyle bir arada ters çözüme girilmiştir. Kullanılan 

istasyonların tümü P odak küresi üzerinde sıkışma bölgesi içerisindeyken SH dalga 

şekillerinin kaydedildiği istasyonlar hem sıkışma hem de çekme bölgesi içerisinde 

dağılım göstermektedirler (Şekil 3.22). Düğüm düzlemine çok yakın olan telesismik 

MBAR (∆=34.75°) ve LSZ (∆=49.96°) istasyonlarında kaydedilen P dalga 

şekillerinin genlikleri küçük olduğu için tam olarak modellenememişlerdir. Şekil 

3.22’de sol alt köşede verilen küçük odak küresi yakın alan ve telesismik 

uzaklıklarda kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını göstermektedir.  

Çeşitli telesismik ve yakın alan istasyonlara ait P dalgası kayıtlarına örnekler Şekil 

A.8’de ayrıca verilmiştir.  

Sonuç olarak, depremin moment büyüklüğü (M w) 5.2, 1. düğüm düzleminin 

doğrultusu 143±10°, dalımı 57±10°, kayma açısı 64±10°, odak derinliği 30±2 km, 

sismik momenti (M o) 7.283×1016 Nm, kırılma süresi ise yaklaşık 2 sn bulunmuştur 

(Şekil 3.22). Doğrultu, dalım, kayma açısı ve odak derinliği testleri, en küçük hatalı 

mekanizma çözümünde yapılan hata miktarlarının fay düzlemi açıları için ±10°, odak 

derinliği için ise ±2 km olduğunu göstermektedir (bkz. EK-H). 
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Şekil 3.22: 26 Kasım 2001 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 

telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Sol alt köşede ise P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımları 
gösterilmiştir. 

3.1.2.6 22 Ocak 2002 Karpathos (Mw ~ 6.1) 

Girit adasının kuzeydoğusunda Ege Denizi içerisinde Karpathos adası yakınlarında 

(35.57°K ve 26.62°D; ISC) meydana gelen bu deprem aktif Hellenik dalma batma 

zonu sonucu yay önünde gelişen Güney Ege Hendeği ile ilişkilidir.  Etkili olarak 

Girit, Rodos, Kos ve Karpathos adalarında hissedilen bu deprem, episantırdan uzakta 

bulunan Yunanistan, Mısır, İsrail, Türkiye ve Kıbrıs’da da hissedilmiştir. Ters çözüm 

işlemi için azimutal dağılımı iyi olacak şekilde seçilen telesismik uzaklıkta 

kaydedilmiş 30 adet uzun periyotlu P, 20 uzun periyotlu SH ve 25 adet geniş-bantlı P  

dalga şekli kullanılmıştır (Şekil 3.23 ve Şekil A.9).  
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Şekil 3.23: 22 Ocak 2002 Girit depreminin uzun periyotlu telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Düğüm düzlemlerine yakın olmalarından dolayı CHTO-P (∆=65.11°) ve KMI-P 

(∆=64.95°) istasyonlarının genliklerinin düşük olduğu gözlenmektedir. Belirlenen en 

küçük hatalı ters çözüm sonucu, depremin ters faylanma bileşeni içeren sol yönlü 

doğrultu atımlı faylanma mekanizmasıyla meydana geldiğini, odak derinliğinin 82 
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km, sismik momentinin (M o) 1.516×1018 Nm olduğunu göstermektedir (Şekil 3.23). 

Bölgenin tektonik yapısı dikkate alınarak KB-GD yönelimli düğüm düzlemi fay 

düzlemi olarak seçilmiştir. Bu deprem için fayın doğrultu, dalım ve kayma açıları,  

odak derinliği ve depremin sismik momenti sırasıyla Harvard–CMT moment tensör 

çözümünde 271°/89°/-58°/90.3 km/2.09×1018 Nm, Med-RCMT tarafından verilen 

çözümde 274°/80°/-56°/95.2 km/2.09×1018 Nm ve Zur-RMT (İsveç) moment tensör 

çözümünde ise 270°/88°/-45°/81 km/2.47×1018 Nm olarak belirtilmiştir. Benetatos ve 

diğ .(2004) bu tez kapsamında uygulanan benzer ters çözüm teknikleri ile kaynak 

parametrelerini 9°/36°/184°/93 km/ 2.1×1018 Nm olarak belirlemişlerdir. Çözümde 

telesismik istasyonda kaydedilen 25 adet P kaydı ile birlikte 22 adet SH kaydı 

kullanmışlardır. Bu tez kapsamında Benetatos ve diğ. (2004) tarafından bulunan 

çözümdekinden daha fazla sayıda dalga kullanılmış ve en küçük hatalı mekanizma 

çözümü daha iyi hale getirilmiştir. Mevcut bütün çözümlerin birbirleriyle 

karşılaştırılması EK-H bölümündeki testler içerisinde detaylı olarak gösterilmiştir. 

Ayrıca yakın alanda ve telesismik uzaklıktaki istasyonlarda kaydedilen P dalgasının 

ilk hareket yönleri okunmuş ve odak küresi üzerinde ters çözüm ile bulunan sonuçla 

uyumlu bir dağılım gösterdiği gözlenmiştir (Şekil A.10). Diğer depremlerle benzer 

şekilde yapılan doğrultu, dalım, kayma açısı ve odak derinliği testleri, en küçük 

hatalı mekanizma çözümünde yapılan hata miktarlarının fay düzlemi açıları için 

±10°, odak derinliği için ise ±2 km olduğunu göstermektedir (bkz. EK-H). 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının modellenmesi işlemi 

telesismik cisim dalgalarının ters çözümü ile belirlenen KB–GD yönelimli birinci 

düğüm düzlemine ait kaynak mekanizması parametreleri (doğrultu, dalım ve kayma 

açısı, odak derinliği vb.) kullanılarak yapılmıştır. Modelleme işleminde, fay alanı 

3×3 km2 lik 8×8 adet parçaya bölünmüş ve kırılma hızı kaynak bölgesindeki yaklaşık 

S dalga hızı olarak kabul edilen 3.5 km/sn alınmıştır. Her bir fay düzlemi üzerindeki 

kayma oran fonksiyonu τ =1 sn yükselme zamanına sahip 2 adet üçgen fonksiyon 

serisinden oluşmaktadır. 41 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli kullanılarak 

yapılan ters çözüm sonucunda kırılma alanı saptanarak, kırılan fay alanın genişliği 

(W) yaklaşık 14 km, uzunluğu (L) ise yaklaşık 18 km olarak belirlenmiştir (Şekil 

3.24 ve Şekil 3.25).  
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Şekil 3.24: 22 Ocak 2002 Girit depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.25: 22 Ocak 2002 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Yagi ve Kikuchi (2000) ters çözüm algoritması ile belirlenen kayma (yırtılma) 

dağılımı modellemesi ile bulunan toplam sismik moment değeri (M o) 2.373×1018 Nm 

(Mw~6.2) kaynak mekanizması çözümü sonucunda bulunan değerden bir miktar 

yüksektir (M o=151.6×1018 Nm). Maksimum yerdeğiştirmenin episantırın ~3 km 

kuzeybatısında meydana geldiği ve ~50 cm olduğu belirlenmiştir. Kırılan alanının 

252 km2 olduğu düşünülerek ortalama gerilme düşüşü ~14.82 bar hesaplanmıştır 

(Tablo 3.2). Her iki ters çözüm işleminden elde edilen kaynak zaman fonksiyonu, 

kırılmanın karmaşık olmadığını ve depremin yaklaşık 7-8 sn sürdüğünü 

belirtmektedir (Şekil 3.23 ve 3.24). Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kırılmanın 

zaman içerisindeki davranışı ise Şekil A.11’de gösterilmiştir. Ayrıca bu deprem için 

Benetatos ve Kiratzi (2004), tahmini kuvvetli yer hareketi simülasyonunu 

yapabilmek için, Papazachos ve diğ. (1999) tarafından Yunanistan için belirlenen 

ampirik bağıntıyı kullanmış ve bu tez çalışmasında bulunan değerlerle benzer şekilde 

fay alanının 18 km (L) × 11 km (W) olduğunu saptamışlardır. 

3.1.2.7 21 Mayıs 2002 Ege Denizi (Mw ~ 5.8) 

Bu deprem Ege Denizi içerisinde Milos adası açıklarında meydana gelmiştir. En 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin normal faylanma bileşeni 

içeren doğrultu atımlı faylanma mekanizması sonucu meydana geldiğini 

göstermektedir. Deprem kaynak mekanizması parametrelerini belirlemek için yapılan 

ters çözümde 19 adet telesismik uzun periyotlu P ve 29 adet SH dalga şekli 

kullanılmıştır. Bu deprem için kullanılan istasyonların azimutal dağılımları 

parametrelerin belirlenebilmesi için yeterli sayıdadır. Ancak P odak küresinin 

kuzeybatısında yer alan çekme bölgesinde telesismik istasyon bulunmaması 

çözümün bulunmasını bir miktar zorlaştırmaktadır. SH dalgalarının kaydedildiği 

istasyonların odak küresi üzerindeki azimutal dağılımları P dalga şekillerine oranla 

daha iyidir. Çünkü çekme ve basınç bölgelerinin tümünde telesismik istasyonun 

olduğu görülmektedir. Ters çözüm sonucunda depremin odak derinliği 91±2 km, 

sismik momenti (M o) 52.79×1016 Nm, kırılma süresi ise yaklaşık 4 sn olarak 

saptanmıştır (Şekil 3.26). 18 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şeklinin kullanıldığı 

en küçük hatalı mekanizma çözümü de benzer kaynak parametrelerini göstermektedir 

(Şekil A.12). Yakın alan P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımlarından 

yararlanılarak düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilebilmiştir (Şekil A.13).  
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Şekil 3.26: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 

şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Örneğin, D-B doğrultulu düğüm düzleminin hemen kenarında bulunan yakın alan 

MELI (∆=22.04°) istasyonunda P dalgası ilk hareket yönü aşağı doğrudur. Basınç 

bölgesini çekme bölgesinden ayıran yaklaşık K-G yönelimli diğer düğüm düzleminin 
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kenarında yer alan GVD (∆=1.80°) istasyonu da en küçük hatalı mekanizma 

sonucunun doğru olduğunu göstermektedir (Şekil A.13). Depreme ait olarak bulunan 

1. düğüm düzleminin doğrultu açısı 177±10°, dalım açısı 90±10°, kayma açısı ise –6 

±10° olarak belirlenmiştir. Kiratzi (2007) depremin moment büyüklüğünün 5.8 

olduğunu ve 105 km odak derinliğinde meydana geldiğini belirtmektedir.  Harvard-

CMT moment tensör çözümü ise depremin 100.4 km odak derinliğinde doğrultu 

atımlı faylanma mekanizması ile (260º/81°/179°) meydana geldiğini göstermektedir.  

Depremin odak derinliği Zur-RMT (İsveç) tarafından 84 km olarak belirtilirken 

Med-RCMT tarafından 128.4 km olarak verilmektedir (EK-H). Bu deprem için 

Benetatos ve diğ. (2004) tarafından belirlenen kaynak mekanizması çözümü de 

depremin 105 km odak derinliğinde meydana geldiğini, fay düzleminin doğrultu, 

dalım ve kayma açısının sırasıyla 352°, 89°, 4° olduğunu ve depremle açığa çıkan 

sismik momentin (M o) ise 6.4×1017 Nm olduğunu göstermektedir. Bu tez 

kapsamında belirlenen kaynak parametrelerine ait hata miktarlarının saptanması için 

yapılan bütün testler ile birlikte diğer kaynak mekanizması çözümlerinin 

karşılaştırılması EK-H bölümünde gösterilmiştir. 

Deprem sırasında fay düzlemi olarak düşünülen düğüm düzlemi üzerinde meydana 

gelen kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerini belirleyebilmek için, kaynak 

mekanizması çözümünden elde edilen parametreler ve 29 adet geniş-bantlı telesismik 

P dalga şekli ters çözüm işlemine girilmiştir (Şekil 3.27 ve Şekil 3.28). Öncelikle, fay 

düzlemi 5 × 5 adet 3 km × 3 km boyutlarında küçük alt düzlemlere bölünmüştür. Her 

bir alt fay düzlemi üzerindeki kayma oran fonksiyonu, 1 sn yükselme zamanına sahip 

3 adet üçgen fonksiyon serisinden oluşacak şekilde seçilmiştir. Elde edilen kayma 

modeline göre, kırılma doğuya doğru ilerleyerek ve ~30 cm’lik maksimum 

yerdeğiştirmeye neden olarak meydana gelmiştir. Her iki modelleme sonucunda 

belirlenen sismik moment değeri aynıdır. Maksimum yerdeğiştirme odaktan 4 km 

doğuda açığa çıkmıştır (Şekil 3.27). Faylanan alanın yaklaşık olarak 88 km2 olduğu 

belirlenmiş ve 52.89×1016 Nm sismik moment boşalımı ile yaklaşık 16 bar’lık 

gerilme düşümü meydana geldiği, ortalama yerdeğiştirme miktarının ise 20 cm 

olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2).  

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma (yırtılma) dağılımının 9 sn’lik zaman 

dilimi içerisindeki davranışı Şekil A.14’te detaylı olarak gösterilmiştir. 
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Şekil 3.27: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

 

Şekil 3.28: 21 Mayıs 2002 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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3.1.2.8 06 Haziran 2002 Girit (Mw ~ 5.1) 

Girit adasının kuzeydoğusunda meydana gelen bu depremin büyüklüğü küçük olduğu 

için kullanılan dalga şekillerinin sayısı ve azimutal dağılımı çok iyi seçilememiştir. 

Telesismik istasyonların odak küresinin kuzeydoğu bölümünde toplanmış olduğu 

görülmektedir. Ters çözüm işleminde uzun periyotlu ve geniş-bantlı dalga şekilleri 

birlikte kullanılmıştır fakat sadece geniş-bantlı P dalgaları ters çözüme girilmiştir. En 

küçük hatalı ters çözüm sonucu, depremin ters faylanma bileşenine sahip doğrultu 

atım mekanizması ile meydana geldiğini ve 81 km odak derinliğinde gerçekleştiğini 

göstermektedir. Kaynak zaman fonksiyonu, kırılmanın basit bir şekilde 

gerçekleştiğini ve yaklaşık olarak 2 sn sürdüğünü göstermektedir (Şekil 3.29).  

Yakın alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalga şekilleri ilk hareket 

yönleri odak küresi üzerine birlikte yerleştirilmiş ve ilk hareket yönlerinin en küçük 

hatalı mekanizma çözümü ile uyumlu oldukları görülmüştür (Şekil A.15).  

Bu deprem için yapılan doğrultu, dalım, kayma açısı ve odak derinliği testleri,  

çözümde yapılan hata miktarlarının fay düzlemi açıları için yaklaşık olarak ±10°, 

odak derinliği için ise ±2 km olduğunu göstermektedir (EK-H). 06 Haziran 2002 

Girit depremi (Mw~5.1) için uluslararası enstitü ve kuruluşların vermiş olduğu 

moment tensör çözümleri ve diğer çalışmalar ile belirlenen kaynak mekanizması 

çözümleri birbirinden farklılık göstermektedir. Örneğin Harvard-CMT moment 

tensör kataloğuna göre deprem normal faylanma bileşeni içeren doğrultu atım 

mekanizmasıyla (143°/26°/-32°/110.4 km/ 7.53×1016 Nm) meydana gelmiştir. Oysa, 

Zur-RMT ve Med-RCMT katalogları ise depremin baskın olarak normal faylanma 

mekanizması ile meydana geldiğini doğrultu atım bileşenin oldukça düşük olduğunu 

belirtmektedir. Zur-RMT (İsveç) tarafından belirtilen kaynak mekanizması 

parametreleri (doğrultu, dalım ve kayma açısı, odak derinliği, sismik moment) 

274°/64°/-91°/72 km/6.87×1016 Nm şeklindedir. Med-RCMT kataloğunda ise 

277°/70°/-89°/103.4 km/5.57×1016 Nm olarak gösterilmektedir.  06 Haziran 2002 

depremine ait bir diğer kaynak mekanizması çözümü Benetatos ve diğ. (2004) 

tarafından verilmiştir. Benetatos ve diğ. (2004) telesismik dalga şekli modelleme 

tekniğini uygulayarak fayın doğrultu açısını 153±20°, dalım açısını 31±20°, kayma 

açısını ise –22±15° olarak belirlemiştir. Ayrıca depremin odak derinliğini 94±5 km, 

moment büyüklüğünü (M w) ise 4.9 olarak yayınlamıştır (bkz. EK-H).  
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Şekil 3.29: 06 Haziran 2002 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Sol alt köşedeki küçük odak küresi yakın alan ve telesismik 
uzaklıklarda kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını 
göstermektedir. 

Fay düzlemi üzerinde deprem nedeniyle meydana gelen kayma/yırtılma dağılımı ise 

11 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şeklinin modellenmesi ile belirlenmiştir (Şekil 

3.30 ve Şekil 3.31). Deprem küçük olduğu için gürültüsüz veri sayısındaki yetersizlik 

istasyonların azimutal dağılımlarının çok iyi olmamasına neden olmaktadır. Bu 

nedenle kırılma hakkında ancak çok detaylı olmayan bilgi edinilmiştir. Modelleme 

işleminin başlangıcında, fay düzlemi olarak seçilen düğüm düzlemi (168°/51°/5°) 9 
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adet alt düzleme bölünmüştür. Her bir alt düzlemin boyutu 9 km2 olacak şekilde 

tanımlanmıştır. Yapılan ters çözüm işlemi ile kırılmanın odakta başlayıp oldukça 

basit ve dairesel bir şekilde yayıldığı ve GD yönünde ilerlediği saptanmıştır (Şekil 

3.30 ve Şekil A.16). Yaklaşık 10 cm olarak belirlenen maksimum yerdeğiştirmenin 

odakta meydana geldiği belirlenen bir diğer sonuçtur. Kayma (yırtılma) dağılımı 

modelinden elde edilen kaynak zaman fonksiyonu ise dalga şekli modelleme ile 

benzer şekilde kırılmanın yaklaşık olarak 2 sn sürdüğünü göstermektedir (Şekil 3.29 

ve Şekil 3.30).  

 

Şekil 3.30: 06 Haziran 2002 Girit depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

Faylanan alanın uzunluğunun yaklaşık 5 km, genişliğinin ise 5 km olduğu sonucuna 

varılmışır. 25 km2 lik bir alanda boşalan M o: 6.375×1016 Nm değerindeki sismik 

momentin, fay düzlemi üzerinde yaklaşık 12.75 bar gerilme düşüşüne yol açtığı ve 

ortalama yerdeğiştirmenin 8.5 cm olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). 

 

Şekil 3.31: 06 Haziran 2002 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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3.1.2.9 12 Ekim 2002 Girit (Mw ~ 5.4) 

Girit adasının güneydoğusunda meydana gelen bu depreme ait 12 adet telesismik 

istasyonda kaydedilmiş uzun periyotlu ve geniş-bantlı P  ve 9 adet uzun periyotlu SH 

dalga şekli kullanılmıştır. Ters çözüm sonucunda elde edilen en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümü, depremin normal faylanma bileşenine sahip sol yönlü 

doğrultu atım mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Depremin sığ odak 

derinlikli (9±2 km) ve 5.4 moment büyüklüğüne sahip olduğu saptanmıştır. Kaynak 

zaman fonksiyonu kırılmanın karmaşık olduğunu ve yaklaşık 10 sn sürdüğünü 

göstermektedir (Şekil 3.32). Çözümde kullanılan telesismik P ve SH kayıtlarının 

odak küresi üzerindeki azimutal dağılımları çok iyi değildir ancak yapılan testler ve 

yakın alandaki istasyonlara ait P dalgası ilk hareket yönleri de kullanıldığı zaman 

çözümün doğruluğu ve hata miktarları kontrol edilebilmiştir (Şekil A 18). Doğrultu, 

dalım, kayma açısı ve odak derinliği testleri ile en küçük hatalı mekanizma 

çözümünde yapılan hata miktarları belirlenerek EK-H’de gösterilmiştir.  

Zur-RMT, Harvard-CMT ve Med-RCMT gibi moment tensör çözümü belirleyen 

uluslararası kuruluşların bu deprem için yayınladıkları kaynak mekanizması 

parametreleri de depremin normal faylanma bileşeni içeren doğrultu atım 

mekanizmasıyla meydana geldiğini göstermektedir. Zur-RMT kataloğu depremin 

odak derinliğini 33 km olarak yayınlamıştır. Harvard-CMT ve Med-RCMT 

katalogları ise depremin daha sığ odak derinliğinde meydana gediğini 

belirtmektedirler. Çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması ve her bir değişik çözüm 

için örnek istasyonlarda hesaplanan yapay dalgaların gözlemsel dalgalar ile 

uyumunun saptanması EK-H bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımını (Şekil 3.33) belirlemek için 

ise 40 sn uzunluğunda kesilmiş 17 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şekli (Şekil 

3.34) ters çözüme girilmiştir. Elde edilen kayma (yırtılma) dağılımı modeline göre, 

kırılma odakta başlayıp GB’ya doğru dalım yönünde ilerlemiştir. Kırılmanın 15 sn 

süresince ilerlemesi Şekil A.17’de gösterilmiştir. Maksimum yerdeğiştirmenin (~10 

cm) odaktan yaklaşık 6 km yukarıda meydana geldiği görülmektedir.  

Ters çözüm işleminde kullanılan dalga şekillerinin azimutal dağılımı, gürültüsüz veri 

eksikliğinden dolayı çok iyi değildir ve bu yüzden kayma dağılımı hakkında ancak 

kabaca bir bilgi edinilebilmiştir (Şekil 3.33). 
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Şekil 3.32: 12 Ekim 2002 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 

dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Faylanan alanın yaklaşık olarak 15 km (uzunluk) ×14 km (genişlik) = 210 km2  

olduğu varsayılırsa, fay düzlemi üzerindeki gerilme düşüşünün 1.37 bar olduğu 

hesaplanmaktadır (Tablo 3.2). Fay düzlemi üzerinde birkaç adet farklı büyüklüklerde 

enerji boşalımlarının (asperity) oluşması depremin basit bir kırılma ile meydana 

gelmediğinin bir göstergesidir.  Telesismik gözlemsel dalga şekillerinden (Şekil 3.34) 

ve iki farklı ters çözüm algoritması ile elde edilen kaynak zaman fonksiyonunun 

karmaşık şekilli olmasından da anlaşılmaktadır. Her iki kaynak zaman 

fonksiyonunun şeklinin ve sismik moment değerini belirleyen fonksiyonun altında 

kalan alanın aynı olduğu görülmektedir (Şekil 3.32 ve Şekil 3.33). 

 
Şekil 3.33: 12 Ekim 2002 Girit depremi için ters çözüm işlemi sonucunda 

çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 
Şekil 3.34: 12 Ekim 2002 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 

hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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3.1.2.10 17 Ekim 2003 Girit (Mw ~ 5.9) 

Yunanistan’ın güneyinde Hellenik Yayı boyunca meydana gelen bu depreme ait en 

küçük hatalı kaynak mekanizması parametreleri, depremin doğrultu atım bileşenine 

sahip normal faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Depreme 

ait 1. düğüm düzleminin doğrultu, dalım ve kayma açısı sırasıyla 209±10°, 13±10° 

ve-19±10° olarak belirlenmiştir. Depremin odak derinliği 5±2 km, sismik moment 

değeri (M o) ise 74.94×1016 Nm olarak saptanmıştır (Şekil 3.35). 

 

Şekil 3.35: 17 Ekim 2003 Yunanistan depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Depremin basit olmayan karmaşık bir kırılma ile meydana geldiği P dalga 

şekillerinden de açıkça görülmektedir. Ters çözümde kullanılan uzun periyotlu ve 

geniş-bantlı telesismik P dalgalarının büyük çoğunluğu odak küresinin basınç bölgesi 

içerinde toplanmıştır (Şekil 3.35). Çekme bölgesindeki istasyonların sayısı, yakın 

alan dalga şekillerine ait P dalgası ilk hareket yönleri kullanılarak arttırılmış (Şekil 

A.19) ve böylece düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilmiştir.  

Fay düzlemi parametrelerinin (doğrultu, dalım, kayma açısı, odak derinliği)  

belirlenmesinde yapılan hata miktarlarını bulmak için seçilen çeşitli istasyonlar 

kullanılarak testler yapılmış ve EK-H’de gösterilmiştir. Bu deprem için kaynak 

mekanizması parametrelerini Zur-RMT (İsveç) 215°/45°/1°/21 km/ 1.08×1017 Nm 

olarak yayınlamıştır. Bir diğer moment tensör çözümü Med-RCMT tarafından rapor 

edilmiştir ve depremin 225°/22°/4°/15.6 km/1.07×1017 Nm kaynak parametrelerine 

sahip olduğunu göstermektedir.  Bütün çözümler EK-H bölümünde birbirleriyle 

karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

Seçilen düğüm düzlemi üzerinde (doğrultu, dalım, kayma açısı : 209°, 13°, -19°) 

meydana gelen kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerinin belirlenebilmesi için 60 sn 

uzunluğunda kesilen ve 0.01–1.0 Hz aralığında filtrelenen 24 adet geniş-bantlı 

telesismik P dalga şekli ters çözüme girilmiştir (Şekil 3.36 ve Şekil 3.37). Bu amaçla 

öncelikle fay düzlemi 2 km × 2 km boyutlarında 72 adet alt düzleme bölünmüş ve 

her bir düzlem için kayma vektörünün büyüklüğü ve doğrultusu hesaplanmıştır. 

Başlangıçta dairesel olarak meydana gelen kırılma daha sonra episantırın güney 

batısına doğru kırılma doğrultusu boyunca yayılma göstermiştir (Şekil 3.36).  

 
Şekil 3.36: 17 Ekim 2003 Yunanistan depremi için yapılan ters çözüm işlemi 

sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 
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Şekil 3.37: 17 Ekim 2003 Yunanistan depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 

hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

Odakta meydana gelen maksimum yerdeğiştirmenin ~70 cm olduğu belirlenmiştir 

Kırılmanın yaklaşık olarak diğer dalga şekli modelleme sonucuyla uyumlu olarak 14 

sn sürdüğü ve GB yönünde ilerlediği bulunmuştur. Kırılmanın zaman içerisindeki 

yayılımı Şekil A.20’de 15 sn’lik süre için gösterilmiştir. Sismik moment değeri (M o: 

53.82 × 1016 Nm) dalga şekli modelleme ile bulunan değerden (74.94×10 16 Nm) bir 

miktar düşüktür. Bu nedenle Kanamori (1977) bağıntısı ile belirlenen moment 

büyüklüğü M w : 5.8’dir. Kırılan alanın yaklaşık 24 km (fay uzunluğu) × 12 km (fay 

genişliği)  = 288 km2 olduğu düşünülürse, gerilme düşüşü ~2.75 bar olarak 

hesaplanmaktadır (Tablo 3.2). 

3.1.2.11 17 Mart 2004 Girit (Mw ~ 6.0) 

Girit adasının güney batısında doğrultu atım mekanizması ile meydana gelen bu 

depremin 35 km odak derinliğine sahip olduğu ve yaklaşık 4 sn süren basit bir 

kırılma ile gerçekleştiği en küçük hatalı kaynak mekanizması sonucunda 
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belirlenmiştir. Depremin daha çok Girit, Atina, Yunanistan’ın güneyi ve Yunan 

adalarında etkili olduğu ve yüzlerce kilometre uzakta Kahire–Mısır’da da hissedildiği 

rapor edilmiştir (USGS-NEIC). Bu tez çalışmasında yapılan ters çözüm işleminde 16 

adet uzun periyotlu P, 13 adet uzun periyotlu SH dalga şekli kullanılmıştır. Ancak, 

gürültüsüz kayıtlara sahip olan bu istasyonların odak küresi üzerindeki azimutal 

dağılımlarının çok iyi olmadığı görülmektedir.  Çünkü MSEY (∆=49.60°) 

istasyonuna ait P dalga şekli hariç diğer bütün dalga şekillerinin sıkışma bölgesinde 

toplandığı görülmektedir. Bu dağılımdan kaynaklanan problemi ortadan 

kaldırabilmek SH dalga şekillerinin kullanılması ile mümkün olmuştur. SH dalga 

şekillerinin dağılımına bakıldığında, hem sıkışma hem de çekme bölgesinde çeşitli 

sayıda istasyonun mevcut olduğu görülmektedir (Şekil 3.38). Bölgenin tektonik 

yapısını yansıtan önemli parametrelerden birisi olan odak derinliği, çeşitli 

uluslararası enstitü ve kuruluşlar tarafından farklı değerlerde yayınlanmıştır. 

Örneğin, Zur-RMT moment tensör çözümünde 24 km olarak belirtilmişken, CSEM 

29 km, Harvard-CMT 12 km, USGS-NEIC 27 km, ISC tarafından ise 14.7 km olarak 

verilmiştir. Bu tez çalışmasıyla ise depremin orta odak derinliğinde (35 km) meydana 

geldiği, 107.1×1016 Nm sismik momente (M o) sahip olduğu ve 1. düğüm düzlemine 

ait doğrultu, dalım ve kayma açısının sırasıyla 169±10°, 82±10° ve 8±10° olduğu 

belirlenmiştir (Şekil 3.38). 16 adet geniş-bantlı telesismik P kaydı ile yapılan ters 

çözüm işlemi de benzer kaynak mekanizması parametrelerini göstermektedir (Şekil 

A.21). Yakın alan istasyonların P dalgası ilk hareket yönleri okunarak odak küresi 

üzerine yerleştirilmiş ve böylece istasyonların odak küresi üzerindeki azimutal 

dağılımları iyileştirilmeye çalışılmıştır. Örneğin, yakın alanda yer alan BFO 

(∆=17.50°) istasyonu aşağı doğru P dalgası ilk hareket yönüne sahiptir ve odak 

küresinin ters çözüm ile belirlenen çekme bölgesinde yer almaktadır. Diğer yakın 

alan istasyonlarındaki P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımlarının ters çözüm 

sonucu ile uyumlu olduğu saptanmıştır (Şekil A.22). Diğer uluslararası enstitü ve 

kuruluşların vermiş olduğu moment tensör çözümleri birbirinden çok farklı 

olmayarak 17 Mart 2004 Girit (M w ~ 6.0) depreminin doğrultu atımlı faylanma 

mekanizmasıyla meydana geldiğini göstermektedir. Çeşitli istasyonlar için bu 

çözümlerde rapor edilen kaynak mekanizması parametreleri kullanılarak hesaplanan 

yapay dalga şekillerinin gözlemsel dalga şekilleriyle karşılaştırılması EK-H 

bölümündeki testler içerisinde verilmiştir. 



 87

 
Şekil 3.38: 17 Mart 2004 Girit depreminin uzun periyotlu telesismik dalga şekilleri 

kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Fay düzlemi olarak düşünülen 169°/ 82°/ 8° doğrultu, dalım ve kayma açısına sahip 

düğüm düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımı, kırılmanın GD 

doğrultusunda yayıldığını ve yaklaşık 12 km uzunluğunda ve 9 km genişliğinde bir 

alanın kırılmasına neden olarak maksimum 80 cm’lik yer değiştirme oluşturduğunu 

göstermektedir. Kırılma odakta başlamış ancak maksimum sismik moment boşalımı 
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odağın yaklaşık 3 km altında açığa çıkmıştır (Şekil 3.39 ve Şekil A.23). Kayma 

dağılımı modellemesinde elde edilen kaynak zaman fonksiyonu, depremin enerjisinin 

yaklaşık 4 sn içerisinde açığa çıktığını ve bunun da en küçük hatalı mekanizma 

çözümü ile aynı olduğunu göstermektedir (Şekil 3.38 ve Şekil 3.39). Deprem 

sırasında meydana gelen gerilme düşümünün yaklaşık 37 bar, ortalama yerdeğiştirme 

miktarının ise 51.45 cm olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). Ters çözümde telesismik 

14 adet geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır (Şekil 3.40). 

 

Şekil 3.39: 17 Mart 2004 Girit depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.40: 17 Mart 2004 depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve hesaplanan 
yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

Modellemede kullanılabilen istasyonların da genel olarak 20° – 66° azimut aralığında 

toplandığı görülmektedir. Kırmızı kesikli çizgilerle gösterilen yapay dalga 

şekillerinin siyah düz çizgi ile belirtilen gözlemsel dalga şekilleri ile oldukça uyumlu 

oldukları belirlenmiştir (Şekil 3.40). 
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3.1.2.12 04 Kasım 2004 Girit (Mw ~ 5.1) 

Yunanistan’ın güneyinde yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği bir bölgede 

meydana gelen bu orta büyüklükteki deprem en fazla Antikithira adasında hasar 

meydana getirmiştir. Depremin Atina, Mora Yarımadası ve Girit adasında da 

hissedildiği rapor edilmiştir (ISC).  

Sinyal/gürültü oranı yüksek veri yetersizliğinden dolayı ters çözümde uzun periyotlu 

ve geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri bir arada modellenmiştir. Bu depreme ait 

yeterli sayıda SH kaydı bulunamamıştır ve dolayısıyla sadece 2 istasyonda 

kaydedilen SH dalga şekli modellenebilmiştir. Yapılan ters çözüm işlemi ile 

belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin doğrultu atım 

bileşenine sahip ters faylanma mekanizmasıyla meydana geldiğini göstermektedir. * 

ile işaretlenen istasyonlara ait uzun periyotlu P dalga şekilleri ters çözümde 

kullanılmayan kayıtlardır. Sonuçta, fayın doğrultusu 46±10°, dalım açısı 53±10°, 

kayma açısı ise 117±10° olarak belirlenmiştir. Ters çözüm ile belirlenen diğer 

kaynak parametreleri, odak derinliği (h: 67 km) ve sismik moment (M o: 4.851 ×1016 

Nm) değeridir. Bulunan odak derinliği, depremin Hellenik dalma batma zonu ile 

ilişkili olan orta odaklı bir deprem olduğunu göstermektedir. (Şekil 3.41). 

İstasyonların odak küresi üzerindeki azimutal dağılımlarını arttırmak ve düğüm 

düzlemlerinin konumlarını kontrol edebilmek amacıyla yakın alan istasyonlara ait P 

dalgası ilk hareket yönlerinden yararlanılmıştır (Şekil A.24).  

04 Kasım 2004 Girit adası depremi için bir çok uluslararası enstitü ve kuruluş 

moment tensör çözümü yayınlamıştır. Bunlara örnek olarak Zur-RMT (İsveç), 

Harvard-CMT, Med-RCMT ve USGS-NEIC moment tensör katalogları verilebilir.  

Zur-RMT moment tensör kataloğuna göre deprem kaynak mekanizması 

parametreleri (doğrultu, dalım ve kayma açısı,  odak derinliği ve sismik moment) 

48°/51°/109°/51 km/1.051 ×1017 Nm’dir. USGS-NEIC tarafından verilen çözümde 

ise bu parametreler 43°/60°/107°/9.1×1016  Nm’dir.  Moment tensör çözümlerinin 

birbirleriyle ve bu tez kapsamında belirlenen çözüm ile karşılaştırılması diğer 

depremlerde olduğu gibi EK - H bölümündeki testler içerisinde verilmiştir. 
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Şekil 3.41: 04 Kasım 2004 Girit depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Soldaki küçük odak küresi yakın alan ve telesismik 
uzaklıklarda kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını 
göstermektedir. 

3.1.2.13 8 Ocak 2006 Kythira - Güney Yunanistan (Mw ~ 6.5) 

Güney Ege Denizi içerisinde Kythira adası kenarında meydana gelen bu deprem, 

özellikle Yunanistan da etkili olmuş ve İtalya’nın güneyi, Türkiye, Mısır, Kıbrıs, 

İsrail, Lübnan, Suriye ve Ürdün’de hissedilmiştir. Deprem nedeniyle Kythira’da bir 

havaalanı ve 80 ev zarar görmüş, Girit adasında üç kişi hafif olarak yaralanmıştır. 
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Ayrıca, Oniki Adalar bölgesinde yer alan Karpathos adasında da hafif derecede hasar 

meydana geldiği rapor edilmiştir.  

Karakostas ve diğ. (2006) ve USGS-NEIC tarafından verilen deprem şiddet 

dağılımına göre, Amarousion (VI), Irakleion, Kalamata, Chania ve Nea Smirni (V), 

Atina, Glifadha ve Oikismos Papagou (IV), Ermoupolis ve Kifisia (III), Psikhikon 

(II), İtalya da Catania ve Motta Sant Anastasia (IV), Caltagirone ve Rutigliano (III),  

Campobasso (II), Malta (III), Mısır - El-Cezire ve Kahire (III) de bu depremden 

etkilenmiştir (Şekil 3.42). Kythira adasındaki Mitata kasabasında heyelan, kaya 

düşmesi ve yolda parçalanma meydana geldiği (Şekil 3.43 ve Şekil 3.44) rapor 

edilmiştir (Karakostas ve diğ., 2006; Konstantinou ve diğ., 2006).  

 

Şekil 3.42: 08 Ocak 2006 Güney Yunanistan depremi nedeniyle Ege Denizi 
içerisinde gözlenen şiddet dağılımı (Konstantinou ve diğ., 2006’dan 
değiştirilerek alınmıştır). Yıldız, deprem episantırını (EMSC–CSEM) 
göstermektedir. 
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Şekil 3.43: Kythira adasındaki Mitata kasabasında meydana gelen heyelanın üstten 
(soldaki şekil) ve yandan görünüşü (Karakostas ve diğ., 2006). 

  

Şekil 3.44 : Kythira adasındaki Mitata kasabasında meydana gelen kaya düşmesi ve 
yolda gözlenen parçalanmanın görünüşü (Karakostas ve diğ., 2006). 

Deprem kaynak mekanizmasının bulunması için yapılan ters çözüm işleminde 26 

adet uzun periyotlu P, 24 adet uzun periyotlu SH ve 22 adet geniş-bantlı P telesismik 

dalga şekli kullanılmıştır. En küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin 

Hellenik Yayı’nın batısı ile ilişkili olarak doğrultu atım bileşeni içeren ters faylanma 

mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir (Şekil 3.45 ve Şekil A.25).  

Telesismik istasyonların P ve SH odak küreleri üzerindeki azimutal dağılımları 

modelleme için yeterlidir. Özellikle deprem episantırının kuzeybatısında kalan 

istasyonlardaki P kayıtlarında gözlenen küçük genlikli faz ile daha sonra gelen 

derinlik fazlarının oldukça iyi modellendikleri görülmektedir. P odak küresi 

üzerindeki MSEY (∆=50.72°) ve LSZ (∆=51.52°) kayıtlarının genlikleri düğüm 

düzlemine yakın olmalarından dolayı nispeten düşüktür ve diğer dalga şekillerine 

göre çok iyi modellenememişlerdir (Şekil 3.45).  
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Şekil 3.45: 8 Ocak 2006 Kythira - Güney Yunanistan depreminin uzun periyotlu 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü (Taymaz ve diğ., 2007d). 

Telesismik uzun periyotlu SH dalga şekillerinden de derinlik fazları açıkça 

görülebilmektedir ve oldukça iyi bir şekilde modellenmişlerdir. Ters çözüm 

sonucunda, fayın doğrultusu 62±10°, dalım açısı 57±10°, kayma açısı 121±10°, odak 
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derinliği 60±2km olarak bulunmuştur. Elde edilen sismik moment değeri (M o: 

8.255×1018 Nm) ve Kanamori (1977) bağıntısı kullanılarak depremin moment 

büyüklüğünün (M w) 6.5 olduğu hesaplanmıştır. Yakın alan P dalgası kayıtları da 

kullanılarak en küçük hatalı mekanizma çözümü kontrol edilmiştir (Şekil A.26). 

Deprem aktivitesinin ve deformasyon hızının en fazla olduğu Hellenik Yayının batı 

kesimi, Avrupa’daki sismik enerji boşalımının ~%66’sını karşılamaktadır Bazı 

kesimlerde, Hellenik Yayının uzanımının sürekliliği ona dik doğrultuda gelişen aktif 

fay zonları ile kesilmektedir (Lyberis ve diğ.,  1982). Bu yapılardan bir tanesi Kythira 

adasının kenarında bulunan Kythira Fayı’dır (Şekil 3.46) ve 20. yy içerisinde gelişen 

beş büyük depremden [1903 (M: 7.5), 1910 (M: 7.0), 1926 (M: 7.2), 1937 (M: 6.0), 

1932 (M: 6.2)] sorumlu olduğu düşünülmektedir (Papazachos ve Papazachou, 1997; 

Konstantinou ve diğ.,  2006). 08 Ocak 2006 Kythira depreminden hemen sonra 

meydana gelen artçı depremlerin çoğunun ana şoktan daha sığ odak derinliğine sahip 

olup KD–GB doğrultusunda dağılım gösterdikleri belirlenmiştir (Şekil 3.46; 

Konstantinou ve diğ., 2006; Karakostas ve diğ., 2006; Ventouzi ve diğ., 2007). 

 
Şekil 3.46: 08 Ocak 2006 Kythira-Güney Yunanistan depremine ait ITSAK (Institute 

of Engineering Seismology and Earthquake) tarafından belirlenen 
deprem lokasyonu, kaynak mekanizması çözümü, 08 – 28 Ocak 2006 
tarihleri arasında gözlenen artçı deprem aktivitesi (Karakostas ve diğ.,  
2006) ve şematik olarak Kythira Fayı’nın gösterilmesi (Papazachos ve 
Papazachou, 2003). 
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Çeşitli uluslararası kuruluş ve enstitülerin (Harvard-CMT, USGS, ETH, INGV vb.) 

belirlemiş olduğu moment tensör çözümleri de depremin benzer şekilde artçı deprem 

aktivitesi ile uyumlu olarak baskın olarak ters faylanma bileşeni içeren D-B ya da 

KD-GB doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir 

(bkz. EK-H).  

08 Ocak 2006 depremi için, olası fay düzlemi üzerindeki kayma/yırtılma dağılımı 

Taymaz ve diğ. (2007d) tarafından Yagi ve Kikuchi (2000) ters çözüm algoritması 

kullanılarak belirlenmiştir. Fay düzleminin doğrultusu 65°, dalım açısı 60°, kayma 

açısı ise 108° olarak ters çözüme girilmiştir. Depremin odak derinliğinin 60 km 

olduğu kabul edilmiştir. 2 km × 2 km boyutlarında 12 × 12 adet alt düzleme bölünen 

fay düzlemi üzerindeki en büyük sismik moment boşalımının, beyaz yıldızla 

gösterilen odak noktasından aşağıda meydana geldiği ve maksimum yerdeğiştirme 

miktarının yaklaşık 120 cm olduğu belirlenmiştir. Ters çözüm esnasında, kayma 

vektörü serbest bırakılmıştır ve başlangıçtaki değerden çok fazla sapma 

göstermemiştir. Kırılan alanın yaklaşık 576 km2 olduğu belirlenmiş ve 1.056×1019  

Nm değerindeki sismik moment boşalımının bu alan üzerinde meydana getirdiği 

gerilme düşümünün yaklaşık 19 bar olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). Kırılma 

süresinin, kaynak mekanizması çözümü ile benzer şekilde yaklaşık 9 sn olduğu 

görülmektedir (Şekil 3.45 ve Şekil 3.47; Taymaz ve diğ., 2007d). 

 

Şekil 3.47: 08 Ocak 2006 Kythira-Güney Yunanistan depremi için yapılan ters 
çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı 
(Taymaz ve diğ., 2007d). 

Kırılmanın GB’ya doğru ve dalım yönünde ilerlediği görülmektedir. Odak küresi 

üzerindeki azimutal dağılımı iyi olan 42 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli ve 

hesaplanan yapay dalga şekillerinin karşılaştırılması Şekil 3.48’de gösterilmiştir. 



 96

 

Şekil 3.48: 08 Ocak 2006 Güney Yunanistan depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması 
(Taymaz ve diğ., 2007d). 

Kırılmanın fay düzlemi üzerinde zaman içerisindeki davranışı detaylı olarak Şekil 

A.27’de verilmiştir.  
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3.1.2.14 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan (Mw ~ 5.3) 

Yunanistan’ın güneyinde Kythira adasının 63 km GB’sında meydana gelen bu 

deprem Atina, Chania, Nikaia, Palaion Faliron, Tripolis ve Vair’de etkin olarak 

hissedilmiştir (USGS-NEIC). Telesismik geniş-bantlı P ve uzun periyotlu P-, SH- 

dalga şekillerinin bir arada kullanılması ile yapılan ters çözüm işlemi sonucunda, 

depremin ters faylanma bileşenine sahip doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile 

meydana geldiği belirlenmiştir (Şekil 3.49) 

 

Şekil 3.49: 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan depreminin uzun periyotlu ve geniş  
bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 
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Telesismik istasyonların azimutal dağılımları çok iyi olmadığı için yakın alandaki 

istasyonlara ait P dalgası ilk hareket yönleri dağılımının önemi büyüktür (Şekil 

A.28). 5.3 moment büyüklüğündeki bu deprem, 08 Ocak 2006 Kythira adası (güney 

Yunanistan) depremi ile benzer mekanizma ve yaklaşık olarak aynı odak derinliğinde 

meydana gelmiştir. Dalga şekli modelleme sonucunda bulunan kırılma süresi ~2 sn, 

sismik moment değeri (M o) ise 12.4×1016 Nm’dir (Şekil 3.49). Doğrultu, dalım ve 

kayma açıları ve odak derinliğinde yapılan hata miktarlarını belirleyebilmek için 

çeşitli testler uygulanmış ve EK-H bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir. Ayrıca, 

Harvard-CMT moment tensör kataloğunda bu deprem için verilen kaynak 

mekanizması parametreleri 93°/68°/173°/53.5 km/1.61×1017 Nm olarak verilmiştir 

ve bu çözümün en küçük hatalı mekanizma çözümü ile karşılaştırılması da EK-H 

bölümünde gösterilmiştir. 

Deprem nedeniyle meydana gelen kayma / yırtılma dağılımı belirleyebilmek için, 2. 

düğüm düzlemine ait kaynak parametreleri (194°/ 71°/ 19°/ 57 km) kullanılmıştır. 

Düzlem, öncelikle 3 km × 3 km boyutlarında 9 adet alt düzleme bölünmüştür. 

Faylanan alanın uzunluğu ve genişliğinin birbirine eşit olduğu (~5.5 km) ve bu alan 

içerisinde meydana gelen gerilme düşümünün yaklaşık 24 bar olduğu hesaplanmıştır 

(Şekil 3.50, Şekil A.29 ve Tablo 3.2). 

 

Şekil 3.50: 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan depremi için ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma / yırtılma dağılımı. 

Her iki ters çözüm tekniği ile belirlenen ve deprem de açığa çıkan enerjinin bir 

göstergesi olan kaynak zaman fonksiyonu şekil olarak birbirinin aynısıdır ve 

kırılmanın oldukça kısa bir süre içerisinde (yaklaşık 2 sn) meydana geldiğini 

göstermektedir. Telesismik istasyonlarda kaydedilmiş 17 adet geniş-bantlı P dalga 
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şeklinin (Şekil 3.51) kullanıldığı çözümde, kırılmanın dairesel bir şekilde ve dalım 

yönünde ilerlediği ve maksimum 20 cm’lik yerdeğiştirmeye neden olduğu 

saptanmıştır. Fay düzlemi üzerindeki ortalama yerdeğiştirme miktarının 17.85 cm 

olduğu hesaplanmıştır (Şekil 3.50 ve Tablo 3.2). 

 
Şekil 3.51: 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan depremine ait telesismik gözlemsel 

(siyah) ile hesaplanan (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.1.2.15 28 Mart 2008 Girit (Mw ~ 5.5) 

Girit adasının güneyinde deniz içerisinde Hellenik dalma batma zonu ile ilişkili 

olarak meydana gelmiştir (Şekil 3.7). USGS-NEIC raporuna göre deprem Iraklio 

ilçesinde (Io:IV) en fazla hissedilmiştir. Ayrıca, Girit adasının Agios Nikolaos, 

Lerapetra, Yunanistan’ın Neapoli, Patra ve Perama ilçeleri ile Mısır-İskenderiye 

ilçesinde de hissedilmiştir. En küçük hatalı mekanizma çözümüne göre yaklaşık 3 sn 

süren deprem 44±2 km odak derinliğinde ve doğrultu atım bileşeni içeren ters 

faylanma mekanizması sonucu meydana gelmiştir. Ters çözümde telesismik uzun 

periyotlu 30 adet P ve 15 adet SH dalga şekli kullanılmıştır (Şekil 3.52). P ve SH 

kayıtlarının tümünde derinden gelen fazların varlığı görülmektedir.  Ayrıca sadece 18 

adet geniş-bantlı telesismik P dalga şeklinin ters çözüm ile modellenmesi sonucunda 

da benzer kaynak mekanizması parametreleri elde edilmiştir. Örneğin odak derinliği 

45 km olarak belirlenmiştir ve yapılan testlerle elde edilen hata miktarları içerisinde 

yer almaktadır (bkz. Şekil A.30 ve EK-H).  
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Şekil 3.52: 28 Mart 2008 Girit depreminin uzun periyotlu telesismik dalga şekilleri 

kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Telesismik istasyonlar P odak küresinin ortasında basınç bölgesi içerisinde 

toplanmıştır. Sadece TSUM (∆=54.44°) istasyonunda kaydedilen P dalgası aşağı ilk 

hareket yönüne sahiptir. Ancak yakın alandaki istasyonlar da kullanılarak (TAM, 

FURI vb.) çekme bölgesindeki istasyon sayısı arttırılmıştır (Şekil A.31). 
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Şekil 3.53: 28 Mart 2008 Girit depremi için ters çözüm işlemi sonucunda 

çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

Yakın alanda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri okunarak en küçük hatalı 

mekanizma çözümü ile karşılaştırılmış ve düğüm düzlemlerinin konumları kontrol 

edilmiştir. Bu istasyonlar kullanılarak odak küresi üzerindeki azimutal dağılım da 

arttırılmıştır. İlk hareket yönlerinin çözüm ile uyumlu olduğu görülmektedir.  

Örneğin, TAM (∆=21.17°) ve FURI (∆=28.73°) istasyonlarının en küçük hatalı 

mekanizma sonucuna göre odak küresinin çekme bölgesi içerisinde yer aldığı ve 

çözümle uyumlu olarak belirgin aşağı doğru ilk hareket yönüne sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil A.31). 

Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerini 

belirleyebilmek için yapılan ters çözüm sonucu ise Şekil 3.53’de gösterilmektedir.  

Bulunan çözüme göre, kırılma odakta başlamıştır ve dalım yönünde yukarıya doğru 

ilerlemiştir. Deprem ile meydana gelen maksimum yerdeğiştirme miktarının 20 cm 

olduğu görülmektedir. Kırılan alanın uzunluğu yaklaşık 6 km, genişliği ise 10 km 

olarak belirlenmiştir. Bu ters çözüm sonucunda saptanan sismik moment değeri 

(M o:29.40×1016 Nm) kullanılarak yapılan hesaplama sonucunda meydana gelen 

gerilme düşümü ~16 bar, ortalama yerdeğiştirme miktarı ise 16 cm olarak 

hesaplanmıştır (Tablo 3.2). Kayma dağılımı modellemesi için yapılan ters çözümde, 

azimutal dağılımı yeterli olan 42 adet telesismik istasyonda kaydedilen geniş-bantlı P  

dalga şekli kullanılmıştır. Yapay olarak hesaplanan dalga şekillerinin gözlemsel 

(siyah) dalga şekilleri ile uyumunun oldukça iyi olduğu görülmektedir (Şekil 3.54).  

Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kırılmanın 6 sn içerisindeki davranışı ise 

detaylı olarak Şekil A.32’de verilmiştir. 
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Şekil 3.54: 28 Mart 2008 Girit depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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3.2 Rodos–Oniki Adalar Bölgesi 

Dalma batma zonlarının çoğu, dalan okyanusal litosferin bükülme noktasını belirten 

ve okyanusal hendek olarak adlandırılan çeşitli büyüklükte çukur alanlara sahiptirler 

(Şekil 3.55). Doğu Akdeniz Bölgesinde de Hellenik Yayı boyunca çeşitli sayıda yaya 

paralel farklı derinliklere sahip okyanusal hendekler bulunmaktadır. Örneğin dıştaki 

Strabo hendeği okyanus tabanında bir yarık şeklindeyken (Jongsma, 1977), Pliny 

hendeği daha belirgindir. Bu hendeklerin aralarında, tektonik bloklar yükselerek 

okyanus tabanında süreklilik gösteren uzun çukurların oluşması engellenir (Rotstein 

ve Ben-Avraham, 1985).  

 
Şekil 3.55: Okyanus tabanında yer alan tektonik yapılarının şematik gösterimi 

(Pidwirny ve Gattuso, 2007). 

3.2.1 Genel tektonik yapı ve deprem etkinliği 

Rodos adası ve çevresinde Anadolu levhasına oldukça yakın, Finike ve Rodos 

havzaları bulunmaktadır. Rodos havzası Anadolu levhasına yakın olan abisal 

düzlükten daha derin olan çukur alanlardan birisidir. Yüksek gravite anomalisinden 

dolayı havzanın, çarpışma ve yığışma sırasında levha sınırının arkasında hapsedilen 

Akdeniz litosferinin bir parçası olabileceği düşünülmektedir (Rotstein ve Ben-

Avraham, 1985). Doğu Akdeniz bölgesi içerisindeki en derin alanlardan bir tanesi 

olan Rodos Havzası (en derin noktası yaklaşık 4485 m), Hellenik Yayı’nın 

doğusundaki Pliny ve Strabo hendeklerinin uzanımında yeralmakta (Şekil 3.1, 

Woodside ve diğ., 2000, 2002, ten Veen ve Kleinspehn, 2002, 2003; ten Veen ve 

diğ., 2004) ve iki topoğrafik olarak yüksek alanı (Karpathos adasının güneyi ve 
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Anaksimander Dağları) birbirinden ayırmaktadır. Havza, bölgedeki dalma-

batma/çarpışma zonu ile ilişkili olan ana levha sınırlarının kenarında uzandığı ve 

Hellenik ve Kıbrıs Yaylarının kesişme noktasında bulunduğu için jeodinamik ve 

sismotektonik açıdan oldukça fazla öneme sahip konumdadır. Ege-Anadolu 

levhasının güneydoğusunu sınırlandıran yoğun deprem aktivitesi (Jackson ve 

McKenzie, 1988; Jackson, 1994), Rodos havzası çevresinde Pliny ve Strabo 

hendeklerini ve adanın güneydoğusundaki dik açılı (7°) K-KD yönelimli kıtasal eğim 

alanını (Woodside ve diğ.,  2000) takip etmektedir (Şekil 3.1 ve Şekil 3.56). 

Bölgedeki bir diğer havza D-B uzanımlı Finike Havzası’dır ve Akdeniz abisal 

düzlüğü kadar derindir. Ancak Anaksimander deniz dağının kuzeyinde yer aldığı için 

derin olmasına rağmen dalma batma zonu içerisinde bulunmadığı belirtilmektedir 

(Rotstein ve Ben-Avraham, 1985). 

Rodos havzasının tarihsel dönem içerisindeki tektonik gelişimi araştırmacılar 

tarafından incelenmiş  ve kuzey kenarındaki çökme hızının 3 m/ka olduğu 

önerilmiştir (Flemming, 1972). Havzanın orta kesiminde –240 mGal’e kadar ulaşan 

yüksek serbest hava anomalisinin (Woodside, 1977) manto içerisinde dışarı doğru 

oluşan konveksiyonel akışın neden olduğu izostatik dengesizlik ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Jongsma ve Mascle, 1981). Oluşumu hakkında bugüne kadar 

çeşitli hipotezler ortaya atılmıştır. Jongsma ve Mascle (1981) ve Rotstein ve Ben-

Avraham (1985) havzanın derin Mesozoyik yaşlı Levant havzasının dalma-batmaya 

uğramamış kalıntısı olduğunu önerirken, Mascle ve diğ. (1986) havzanın, yaklaşma 

zonunun Geç Miyosen’de güneye doğru kaymasından sonra yerdeğiştiren ilk dalma 

batma hendeğinin bir kalıntısı olduğunu önermektedirler. Akdeniz karmaşığı ve 

Rodos havzasının güney sınırı, kavisli bir yapıda olup kuzeye doğru dışbükey 

şekillidir. Yapılan sismik yansıma çalışmaları, Pliyosen-Kuvaterner yaşlı 

sedimanların ve onların altında uzanan M yansıtıcısının, Akdeniz Sırtı altında 

yaklaşık 6 km’ye kadar uzandığını göstermiştir. Jongsma ve Mascle (1981), 

profillerde gözlenen her iki yansıtıcı yüzeyin, güneye doğru deformasyona uğrayarak 

ilerlediklerini ve sırtın kuzey kenarındaki deformasyon zonunun kuzeye doğru 

bindirme hareketi ile oluştuğunu önermektedirler. 

Genel olarak incelendiğinde, dalma batma zonlarında bulunan tüm hendeklerin dış  

kenarlarında normal faylanmalar gözlenmektedir. Ancak Jongsma ve Mascle (1981) 

tarafından yapılan sismik yansıma çalışmaları, Hellenik hendeğinin dış kenarında 
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yaya doğru itme/bindirme yapılarının var olduğunu göstermiştir ve araştırıcılar bu 

hareketin yay önü üzerindeki Akdeniz sırtı sedimanlarının birbiri üzerine 

yığılmasından kaynaklandığını önermişlerdir. Rodos havzası kuzeyde daha derin, 

güneyde daha sığ olan ve birbirinden D-B uzanımlı asimetrik yükselim ile ayrılan iki 

havzadan meydana gelmektedir. Kuzey kenarı,  Türkiye kıyı eğimine doğru uzanan 

K-KD yönelimli bir kol ile kesilmektedir. Güneydeki parçası, Strabo hendeğinin 

morfolojik olarak uzanımı şeklindedir. Yapılan sismik yansıma çalışmaları bu 

havzanın Akdeniz sırtı ile ilişkili kuzeye yönelimli naplar ile sınırlandırıldığını 

göstermektedir. Kuzeybatı ve kuzeydoğu sınırları çeşitli faylar ile sınırlandırılmış  

olan havzanın tabanı, KD yönelimli ters faylar ile kesilmiştir ve batimetri verisi ile 

uyum içerisindedir. Rodos Havzası içerisinde alınan sismik kesitler, havzanın hemen 

kenarında bulunan ve tabanı güney Türkiye (Bey Dağları ve Susuz Dağ) ile aynı olan 

Kretase ve Miyosen yaşlı kayaçlardan oluşan Anaksimander dağlarının batısında 

alınan kesitler ile benzerlik göstermektedirler.  

Akdeniz Sırtı’nın neden olduğu kuzeye doğru sediman hareketiyle oluşan yüzey 

deformasyonu, Rodos eğiminin doğu kenarı boyunca baskın bir şekilde gözlenmekte 

ve havzanın gelişiminin hala aktif olduğunun çok iyi bir göstergesi durumundadır 

(Woodside ve diğ., 2000). Woodside ve diğ. (2000), Rodos havzasındaki derin alt 

havzanın oluşumu ve evriminin Anaksimander ve Strabo dağlarının gelişimi, Ege’nin 

güneydoğusundaki hızlı açılma sistemi ve Hellenik Yayının doğusu boyunca olan 

transform levha hareketi ile ilişkili olduğunu ve ayrıca Rodos Havzası’nın, 

çevresindeki transform faylar nedeniyle gelişen çek-ayır tipi bir havza olarak 

açıldığını önermişlerdir. 

Rodos adası ve çevresinde meydana gelen güncel deprem aktivitesi, Pliny hendeğinin 

doğrultusunu takip ederek havzanın batısında özellikle Karpathos adası yakınlarında 

yoğunluk göstermektedir. Depremlerin çoğunluğunun büyüklüğü 3 ile 4 arasında 

değişmektedir. 5 ve daha büyük olan depremlerin sayısının nispeten daha az olduğu 

görülmektedir (Şekil 3.1 ve Şekil 3.56).  

Pliny ve Strabo hendekleri boyunca gözlenen depremselliğin büyük ölçüde doğrultu 

atımlı ve ters faylanma mekanizmalarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Ters 

fayların varlığı, bölgedeki depremlerin bu çalışma ile belirlenen kaynak mekanizması 

çözümleri (Şekil 3.57) ve GPS ölçümleri ile saptanan görünür yamulma 

yönelimlerinden (Kahle ve diğ., 1998) açıkça görülmektedir.  
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Şekil 3.56: Rodos Adası ve çevresinde gözlenen deprem aktivitesinin dağılımı ve 
histogram şeklinde gösterimi (USGS-NEIC: 1973 – 2007). 

3.2.2 Rodos adası depremlerinin (Mw ≥≥≥≥ 5.0) kaynak mekanizması parametreleri 

ve kayma / yırtılma dağılımı modellemeleri 

Rodos adası ve çevresinde meydana gelen 10 adet depreme (M w ≥ 5.0) ait kaynak 

mekanizması parametreleri, uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik P- ve SH- 

dalgaları ile (Şekil 3.57 ve EK-I), fay düzlemi üzerindeki kayma/yırtılma dağılımı 

modellemeleri ise sadece geniş-bantlı telesismik P dalgaları kullanılarak 

belirlenmiştir (Tablo 3.2). Çünkü çalışılan depremlere ait yakın alan ivme kayıtları 

bulunamamıştır.  Çalışılan bütün depremler için, yakın alan istasyonlarda kaydedilen 

P dalgalarının ilk hareket yönleri okunarak ters çözüm ile elde edilen sonuçlar ile 

karşılaştırılmış ve EK-A içerisinde verilmiştir. Kaynak mekanizması çözümlerinin 

gösterildiği bütün şekillerde başlık altında 1. ve 2. düğüm düzlemlerine ait 

doğrultu/dalım/kayma açısı ile ters çözüm işleminden bulunmuş olan odak derinliği 
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ve sismik moment (Nm cinsinden) değerleri gösterilmektedir.  Rodos adası ve 

çevresindeki depremler için yapılan ters çözüm modellemelerinde de Girit adasındaki 

depremlerde olduğu gibi, Vp=4.5 km/sn, Vs=2.59 km/sn hızlarına ve ρ=2.42 gr/cm3   

yoğunluğuna sahip birinci tabaka ve Vp=6.8 km/sn, Vs=3.91 km/sn hızlarına ve 

ρ=2.91 gr/cm3  yoğunluğuna sahip ikinci tabakadan oluşan kabuk yapısı modeli 

kullanılmıştır (Makris ve diğ., 1983; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Makris ve Stobbe 

1984).  

 

Şekil 3.57: Rodos adası ve çevresinde meydana gelen önemli depremlerin kaynak 
mekanizması çözümleri ve T-eksenleri dağılımları.  Kırmızı, turuncu ve 
lacivert renkli odak küreleri sırasıyla bu çalışma, Harvard-CMT ve diğer 
araştırmacıların çalışmaları sonucunda (bkz. Tablo A.2) elde edilen 
kaynak mekanizması çözümlerini göstermektedir. 

Bu tez kapsamında çalışılan bütün depremler için, fay düzlemine ait doğrultu, dalım, 

kayma açıları ve depremin odak derinliğindeki hata miktarlarını belirlemek için 

yapılan testler EK-H içerisinde gösterilmiştir. Ayrıca, fay düzlemi üzerinde 

gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımları 29 Mayıs 2001 (Mw~5.0), 30 Ekim 2001 

(Mw~5.2), 07 Şubat 2004 (M w~5.2), 30 Ocak 2005 (Mw~5.4) depremleri için yeterli 

sayıda ve sinyal/gürültü oranı yüksek telesismik geniş-bantlı P dalga şekli 

bulunamadığından belirlenememiştir.  
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3.2.2.1 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar (Mw ~ 6.1) 

Rodos adasının batısında ve bölgedeki yoğun deprem aktivitesinin gözlendiği 

alanlardan birisi içerisinde meydana gelen bu depreme (M w~6.1) ait en küçük hatlalı 

kaynak mekanizması parametreleri Şekil 3.58’de gösterilmiştir. Atina Ulusal 

Gözlemevi (NOA)’ne göre, deprem Karpathos adasında Io= IV-V, Rodos, Simi ve 

Kalimnos adalarında Io=IV ve deprem episantırından uzakta Samos ve Kythira 

adaları ile Kefalonya – Güney Yunanistan’da Io= III şiddetinde hissedilmiştir. 

P ve SH odak küreleri üzerinde iyi azimutal dağılım gösteren telesismik 

istasyonlarda kaydedilmiş 34 adet LP-P, 18 adet LP-SH ve 33 adet geniş-bantlı P 

dalga şekli kullanılarak elde edilen en küçük hatalı mekanizma çözümü, depremin 

çok küçük doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile meydana 

geldiğini ve 9±2 km odak derinliğine sahip olduğunu göstermektedir (Şekil 3.58 ve 

Şekil A.33). Ters çözümde kullanılan telesismik istasyonların tümü odak küresinin 

ortasında yer alan çekme bölgesinde toplanmıştır. Sadece yakın alanda yer alan 

ANTO (∆=5.87°) ve KIV (∆=14.09°) istasyonları odak küresinin basınç bölgesinde 

bulunmaktadır. Yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin 

çözümle uyumlu olacak şekilde yukarı doğru olduğu görülmektedir (Şekil A.34).  

Sonuç olarak, 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depreminin odak derinliği 9±2 km, 

doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla 210±10°, 44±10°, -76±10°, sismik moment 

ise 204.4×1016 Nm olarak bulunmuştur. Kanamori (1977) bağıntısı kullanılarak (bkz. 

Eşitlik 2.22) depremin moment büyüklüğünün 6.1 olduğu belirlenen bir diğer 

parametredir (Şekil 3.57).  

Harvard-CMT moment tensor kataloğunda depremin 15 km odak derinliğinde ve 

normal faylanma mekanizması (196°/38°/-102°) ile meydana geldiği belirtilmektedir.  

Normal faylanma mekanizmasını gösteren benzer kaynak parametreleri USGS-NEIC 

tarafından da rapor edilmiştir (195°/44°/-85°/14 km/ 1×1018Nm). Uluslararası enstitü 

ve kuruluşlar tarafından rapor edilen bütün çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması 

EK-H bölümündeki testler içerisinde verilmektedir. Bu depremden iki gün sonra yine 

aynı bölge içerisinde Harvard-CMT kataloğuna göre M w: 5.0 olan başka bir deprem 

daha meydana gelmiştir ancak bu depreme ait yeterli sayıda uzun periyotlu P ve SH 

dalga şekilleri bulunamadığı için kaynak mekanizması parametreleri ve fay düzlemi 

üzerindeki kayma/yırtılma dağılımı ters çözüm ile belirlenememiştir. 
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Şekil 3.58: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu telesismik 
dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

kırılma işlemi belirlenirken sol yönlü doğrultu atım bileşenine sahip normal 

faylanma mekanizması gösteren ve KB yönünde dalımlı düğüm düzlemi fay düzlemi 
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olarak seçilmiş ve o düzleme ait kaynak parametreleri (doğrultu, dalım, kayma açısı,  

derinlik)=(210°, 44°, 284°, 9 km) ters çözüm işlemine girilmiştir (Şekil 3.59). 

Kayma dağılımının ve yırtılma süreçlerinin belirlenebilmesi için odak küresi 

üzerinde azimutal dağılımı iyi olan 42 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şekli 

kullanılmıştır. Fay düzlemi üzerindeki kırılmanın zaman içerisindeki dağılımı 

incelendiğinde, yaklaşık 280 km2’lik fay alanı üzerinde iki adet enerji boşalımının 

(asperity) varlığı ve kırılmanın beyaz yıldızla gösterilen odak noktasında başlayıp 

dalım doğrultusu boyunca ilerlediği görülmektedir.  Elde edilen modele göre, deprem 

çok karmaşık bir kırılma ile meydana gelmemiştir. Fay düzlemi üzerinde maksimum 

yerdeğiştirme (~130 cm) odakta gerçekleşmiştir. Ayrıca her iki farklı ters çözüm 

sonucunda bulunan kaynak zaman fonksiyonu, deprem nedeniyle meydana gelen 

kırılmanın yaklaşık 8 sn sürdüğü belirlenmiştir (Şekil 3.58 ve Şekil 3.59). 

 

Şekil 3.59: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  

Yapılan ters çözüm işlemi kırılmanın detaylı olarak olmasa da genel yapısı hakkında 

fikir edinmemizi sağlamıştır (Şekil 3.59). Kayma / yırtılma dağılımından elde edilen 

sismik moment değeri (M o=1.963×1018 Nm) dalga şekli modelleme (M o=2.044 ×1018 

Nm) ile bulunan değere oldukça yakındır (Şekil 3.58 ve Şekil 3.59).  

40 sn uzunluğunda kesilmiş olan gözlemsel ve yapay dalga şekillerinin uyumunun 

oldukça iyi olduğu görülmektedir (Şekil 3.60). Kayma dağılımının zaman 

içerisindeki davranışı ise Şekil A.35’de gösterilmiştir. Deprem ile meydana gelen 

gerilme düşümünün ve ortalama yerdeğiştirme miktarının sırasıyla yaklaşık 10.4 bar 

ve 23.36 cm olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). 
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Şekil 3.60: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.2.2.2 13 Haziran 2000 Oniki Adalar (Mw ~ 5.3) 

Karpathos adasının güneyinde 35.12 (°K) ve 27.066 (°D) (ISC) koordinatlarında, 

Hellenik dalma batma zonundaki Pliny ve Strabo uzanımları ile ilişkili olarak 

meydana gelen bir depremdir. Ters çözüm ile elde edilen en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümü, depremin bölgenin tektonik yapısıyla da uyumlu olarak 

bindirme bileşeni içeren sol yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile 

oluştuğunu ortaya çıkarmaktadır.  Fayın doğrultu açısı 43±10°, dalımı 82±10°, kayma 

açısı 9±10°, depremin odak derinliği 9±2km, sismik moment değeri (M o) 1.076×1017  

Nm olarak belirlenmiştir (Şekil 3.61). Uzun periyotlu SH dalga şekillerinde gözlenen 
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birbirine yakın iki fazın da modellendiği görülmektedir. Ancak, ters çözümde 

kullanılan telesismik istasyonların azimutal dağılımlarının iyi olmadığı ve P odak 

küresi üzerinde sadece kuzey doğu yönünde toplanmış oldukları görülmektedir.  * ile 

işaretlenmiş BRVK, USP, KBK ve KZA istasyonlarına ait uzun periyotlu P dalga 

şekilleri ters çözüm işlemine girilmemiş sadece yapay ve gözlemsel dalga 

şekillerinin uyumları incelenmiştir. Bu istasyonlara ait daha yüksek frekans içeriğine 

sahip olan ve kırılma hakkında daha detaylı bilgi içeren geniş-bantlı telesismik P  

dalga şekilleri ters çözümde kullanılmıştır (Şekil 3.61).  

 

Şekil 3.61: 13 Haziran 2000 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu dalga şekilleri 
kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Veri dağılımını arttırmak için yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk 

hareket yönlerinden yararlanılmıştır (Şekil A.36). Bu deprem için de çeşitli uluslarası 

enstitüler tarafından yayınlanan moment tensör çözümleri bulunmaktadır. Örneğin, 

Zur-RMT depremin odak derinliğinin 24 km, düzlemin doğrultu, dalım ve kayma 

açılarının ise sırasıyla 141°, 73° ve –162° olduğunu rapor etmiştir. Harvard-CMT 

moment tensor kataloğunda ise depremin normal faylanma bileşeni içeren doğrultu 

atımlı mekanizma ile meydana geldiğini belirten kaynak mekanizması parametreleri 

(147°, 45°, -166°) verilmiş, depremin odak derinliğinin 15 km olduğu yayınlanmıştır. 

Bir diğer çözüm Med-RCMT tarafından verilmiştir. Bu çözümde diğerlerine göre 

farklı olarak depremin baskın olarak doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile 

meydana geldiği belirtilmektedir (143°/86°/167°/ 27.5 km/1.33×1017  Nm). 13 

Haziran 2000 Oniki Adalar depremine ait kaynak mekanizması parametreleri ayrıca 

Benetatos ve diğ. (2004) tarafından da ters çözüm teknikleri ile belirlenmiştir. 

Belirlenen kaynak mekanizması parametreleri depremin normal faylanma bileşeninin 

yüksek olduğunu göstermektedir (49°/71°-46°/16 km). Bu depreme ait olarak rapor 

edilen bütün kaynak mekanizması çözümlerinin birbirleriyle karşılaştırılması EK-H 

bölümünde detaylı olarak verilmiştir.  

Yagi ve Kikuchi (2000) ters çözüm algoritması kullanılarak belirlenen fay düzlemi 

üzerindeki kayma dağılımı modeli, depremin oldukça basit, tekdüze ve dairesel bir 

şekilde meydana geldiğini göstermektedir (Şekil 3.62 ve Şekil A.37). 17 adet geniş-

bantlı telesismik P dalga şeklinin kullanıldığı ters çözüm işlemi sonucunda 

kırılmanın ~2 sn sürdüğü saptanmıştır (Şekil 3.62 ve Şekil 3.63).  

 

Şekil 3.62: 13 Haziran 2000 Oniki Adalar depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  
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Şekil 3.63: 13 Haziran 2000 Oniki Adalar depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) 

ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

Ancak kullanılan telesismik istasyonların sayısı, azimutal dağılımları ve yakın alan 

istasyonların olmaması kırılma hakkında detaylı bilgi edinmemizi sağlayacak kadar 

fazla değildir. Kırılma süresi, kaynak mekanizması çözümünden elde edilen değerle 

benzer şekilde yaklaşık 2 sn’dir. KD–GB doğrultulu düzlem fay düzlemi olarak 

seçilmiş ve kırılmanın KD’ya doğru dalım yönünde ilerlediği saptanmıştır. Odakta 

başlayan kırılma, fay düzlemi üzerinde maksimum 50 cm yerdeğiştirmeye ve 

yaklaşık 5×5=25 km2 fay alanına neden olmuştur. Ortalama gerilme düşümü yaklaşık 

24.66 bar olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.62; Tablo 3.2). 

3.2.2.3 01 Mayıs 2001 Rodos Adası (Mw~5.1) 

Rodos adasının güneyinde Pliny hendeği uzanımı doğrultusunda meydana gelen bu 

depreme ait kaynak mekanizması parametreleri, 24 adet uzun periyotlu telesismik P, 

8 adet LP SH ve 23 adet geniş-bantlı P dalga şekli kullanılarak belirlenmiş ve en 

küçük hatalı ters çözüm sonuçları Şekil 3.64 ve Şekil A.38’de gösterilmiştir. 

Çözümde kullanılan istasyonların tümü normal faylanma mekanizmalarında olduğu 

gibi odak küresi üzerindeki çekme bölgesi içerisinde kalmaktadır.  Basınç bölgesinde 

yer alan yakın alan istasyonların P dalgası ilk hareket yönleri de belirlenen düğüm 

düzlemleri ile uyumludur (Şekil A.39). Depremin moment büyüklüğü Harvard-CMT, 

ZUR-RMT ve MED-RCMT katalogları tarafından 5.2 olarak verilmiştir.  
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Şekil 3.64: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Bu çalışmada elde edilen sismik moment değeri (M o) ve Kanamori (1977) eşitliği 

kullanılarak depremin moment büyüklüğünün 5.1 olduğu hesaplanmıştır. En küçük 

hatalı ters çözüm sonucuna göre, 01 Mayıs 2001 Rodos adası depremi küçük 

miktarda sol yönlü doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile 

meydana gelmiştir. Kullanılan P dalgası kayıtlarından da görüldüğü gibi deprem 
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nedeniyle normal faylanma için tipik W şekilli dalga şekilleri kaydedilmiştir. 

Bölgenin genel sismotektonik yapısına uygun olacak şekilde yaklaşık olarak batıya 

dalımlı olan sol yönlü doğrultu atım bileşenine sahip düğüm düzlemi, fay düzlemi 

olarak seçilmiş ve deprem nedeniyle meydana gelen kayma dağılımı ve yırtılma 

süreçleri belirlenmiştir. Bu durumda depremi oluşturan fayın doğrultu açısı 194 

±10°, dalım açısı 55 ±10° ve kayma açısı -78 ±10° olarak bulunmuştur (Şekil 3.64).  

Ayrıca, 23 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şeklinin (Şekil A.35) kullanıldığı en 

küçük hatalı mekanizma çözümünde de benzer şekilde depremin normal faylanma 

mekanizması (174°/47°/-91°) ile 13 km odak derinliğinde meydana geldiği 

belirlenmiştir. Bu tez kapsamında bulunan en küçük hatalı mekanizma çözümleri,  

bölgedeki açılmanın yaklaşık olarak D-B yönünde olduğunu göstermektedir. 01 

Mayıs 2001 Rodos adası (M w~5.1) depremi için Zur-RMT, CSEM, Med-RCMT ve 

USGS-NEIC deprem katalogları tarafından yayınlanan moment tensör çözümleri 

normal faylanma mekanizması parametrelerini göstermektedir. Bütün kataloglar 

depremin sığ odak derinliğinde meydana geldiğini göstermektedir. Çözümlerin 

detaylı olarak gösterilmesi ve birbirleriyle karşılaştırılması EK-H bölümünde 

verilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımının ve yırtılma süreçlerinin (Şekil 

3.65) belirlenebilmesi için yapılan ters çözüm işleminde 40 sn uzunluğunda kesilen 

ve yerdeğiştirme kaydına dönüştürülen 39 adet sinyal/gürültü oranı yüksek telesismik 

geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır. Telesismik istasyonların azimutal 

dağılımları ve sayıları kayma dağılımının belirlenebilmesi için yeterlidir (Şekil 3.66). 

Fay düzlemi olduğu kabul edilen düğüm düzlemine ait parametreler (doğrultu, dalım 

ve kayma açıları, odak derinliği vb.) en küçük hatalı mekanizma çözümünden 

alınmıştır. Ters çözüm için öncelikle seçilen düğüm düzlemi 2 km × 2 km 

boyutlarında 16 adet alt fay düzlemine bölünmüştür. Meydana gelen kırılmanın 

normal faylanma mekanizmasına uygun olarak dalım yönünde olduğu ve dairesel bir 

şekilde gerçekleştiği belirlenmiştir. Kırılma odakta başlamış fakat daha sonra kuzeye 

doğru ilerlemiştir. Odak noktasından yaklaşık 2 km aşağıda meydana geldiği görülen 

maksimum yerdeğiştirmenin ~20 cm olduğu belirlenmiştir. Kayma/yırtılma dağılımı 

modellemesi ve kaynak mekanizması çözümünün her ikisi ile elde edilen kaynak 

zaman fonksiyonu bu depremin basit bir kırılmaya sahip olduğunu ve yaklaşık 3 sn 

sürdüğünü göstermektedir (Şekil 3.64 ve Şekil 3.65). 
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Şekil 3.65: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depremi için yapılan ters çözüm işlemi 

sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  

 

Şekil 3.66: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) 
ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Ancak sismik moment değerleri birbirinden farklıdır. Kayma dağılımı modellemesi 

ile elde edilen sismik moment değeri (M o: 4.47×1016 Nm) diğer ters çözüm ile 

belirlenen değere (M o: 5.828×1016 Nm) göre daha düşük bulunmuştur (Şekil 3.64 ve 

Şekil 3.65). Deprem ile meydana gelen kırılma işlemi beyaz yıldız ile belirtilen 

odakta başlamıştır ancak maksimum yerdeğiştirmenin odakta gözlenmediği 

görülmektedir. 6.5 km × 5.5 km uzunluk ve genişliğindeki yaklaşık 36 km2’lik fay 

alanı üzerinde meydana gelen gerilme düşümünün yaklaşık 5.2 bar olduğu 

hesaplanmıştır (Şekil 3.65 ve Tablo 3.2). 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depremine ait 

fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımının zaman içerisindeki davranışı 

Şekil A.40‘da gösterilmiştir. 

3.2.2.4 29 Mayıs 2001 Oniki Adalar (Mw~5.0) 

Rodos adasının güneyinde meydana gelen bu deprem küçük olduğu için iyi azimutal 

dağılım gösterecek miktarda P ve SH dalga şekli bulunamamış sadece 3 adet 

telesismik geniş-bantlı P ve 9 adet uzun periyotlu SH dalgası kullanılarak kaynak 

mekanizması parametreleri belirlenmeye çalışılmıştır. En küçük hatalı ters çözüm 

sonucunda fay doğrultusu 28±10°, dalım açısı 53±10° ve kayma açısı –36±10° 

bulunmuştur. Oblik faylanma mekanizmasına sahip bu depremin normal faylanma 

bileşeninin yüksek olduğu belirlenmiştir. Depremin odak derinliği 32±2 km, sismik 

moment değeri ise (M o) 4.64×1016 Nm olarak saptanmıştır (Şekil 3.67). Yakın alan 

ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri de bulunan en 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü ile uyumludur. İstasyonların azimutal 

dağılımları yakın alanda yer alan istasyonların ilave edilmesiyle arttırılmış ve 

böylece düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilebilmiştir (Şekil A.41).  

Bu deprem için Harvard-CMT, CSEM, Zur-RMT ve Med-RCMT tarafından 

yayınlanan farklı moment tensör çözümleri bulunmaktadır. Örneğin, CSEM 

depremin 10 km odak derinliğinde ve küçük doğrultu atım bileşeni içeren normal 

faylanma mekanizması ile meydana geldiğini (230°/73°/-24°) belirtirken Harvard-

CMT kataloğu ise odak derinliğinin 46 km olduğunu ve doğrultu, dalım ve kayma 

açılarının sırasıyla 42°, 66°, 13° olup ters faylanma bileşenine sahip doğrultu atım 

mekanizması gösterdiğini belirtmektedir. Med-RCMT kataloğunda depremin normal 

faylanma bileşeninin yüksek olduğu ve 43°/59°/-21°/20.8 km/5.97×1016 Nm kaynak 

parametrelerine sahip olduğu rapor edilmiştir (bkz. EK-H). 
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Şekil 3.67: 29 Mayıs 2001 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Sol alt köşede verilen odak küresi P dalgası ilk hareket 
yönlerini göstermektedir. 

3.2.2.5 23 Haziran 2001 Oniki Adalar (Mw ~ 5.7) 

Bu deprem (M w~5.7) Rodos adasının güneydoğusunda Hellenik yayının doğu 

uzanımı üzerinde meydana gelmiştir (Şekil 3.57). Rodos, Girit, Karpathos ve Kıbrıs 

adalarında etkili olarak hissedilmiş ancak can ve mal kaybına neden olmamıştır. 23 

Haziran 2001 depremi, ISC deprem kataloğuna göre 06:52:42.67 oluş zamanında ve 

35.54°K-28.10°D koordinatlarında meydana gelmiştir. Bu tez çalışmasında 

telesismik istasyonlarda kaydedilen uzun periyotlu 18 adet P, 20 adet SH ve 12 adet 

geniş-bantlı P dalga şeklinin modellenmesi ile bulunan kaynak mekanizması 

parametreleri, depremin 44±2 km odak derinliğinde sol yönlü doğrultu atım 

mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Yaklaşık D-B yönlü uzanıma 

sahip fayın doğrultusu 80±10°, dalımı 87±10°, kayma açısı ise 8±10° olarak 

belirlenmiştir (Şekil 3.68 ve Şekil A.42). 
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Şekil 3.68: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu telesismik 

dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

41.96×1016 Nm olan sismik moment boşalımı göz önünde bulundurularak ve 

Kanamori (1977) bağıntısı kullanılarak depremin moment büyüklüğü 5.7 olarak 

hesaplanmıştır. Telesismik P ve SH dalga şekillerinde gözlenen iki fazın varlığı 

depremin derin odak derdinliğinde meydana geldiğinin bir göstergesidir (Şekil 3.68). 

İstayonların odak küresi üzerindeki azimutal dağılımları oldukça iyidir. Sadece 

episantırın güney doğusunda telesismik istasyonun bulunmadığı görülmektedir. CSS 

(∆=4.32°) ve JER (∆=7.04°) gibi yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk 

hareket yönleri okunarak bu sorun ortadan kaldırılmıştır. Diğer yakın alan 

istasyonların da odak küresi üzerine eklenmesiyle azimutal dağılım arttırılmış ve ters 
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çözümle elde edilen düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilebilmiştir. 

Telesismik ve yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgas ı ilk hareket yönleri 

dağılımları seçilen çeşitli istasyonlar için örneklerle Şekil A.43’de gösterilmektedir.  

Harvard-CMT moment tensor kataloğu depremin 58.4 km odak derinliğinde 

meydana geldiğini belirtirken USGS-NEIC 51km, Med-RCMT 43.4 km, Zur-RMT 

45 km odak derinliği değerlerini vermektedir. Bu deprem için bir diğer kaynak 

mekanizması çözümü Benetatos ve diğ. (2004) tarafından verilmiştir 

(350°/78°/178°/47 km). Rapor edilen moment tensor çözümleri, bu tez kapsamında 

bulunan en küçük hatalı mekanizma çözümüyle uyumlu olarak depremin 

oluşumunda doğrultu atım mekanizmasının baskın olduğunu göstermektedir.  Bütün 

çözümlerin karşılaştırılması EK-H bölümünde detaylı olarak verilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma/yırtılma dağılımı modellemesi için 15 

adet geniş-bantlı telesismik P dalgası kaydı kullanılmıştır ve ters çözüm sonucunda 

depremin odak noktasında başlayan basit bir kırılma ile meydana geldiği ve odakta 

yaklaşık 10 cm’lik maksimum yerdeğiştirme yarattığı belirlenmiştir (Şekil 3.69 ve 

Şekil 3.70).  

 

Şekil 3.69: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depremi için yapılan ters çözüm 
sonucunda çözümlenen kayma/yırtılma dağılımı. Yıldız, kırılmanın 
başlangıç noktasını göstermektedir. 
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Kırılma dairesel şekilde yayılmıştır ve hareketin doğuya doğru olduğu 

görülmektedir. Ayrıca 15 km (fay uzunluğu) × 12 km (fay genişliği) = 180 km2  

olarak hesaplanan alanda meydana gelen 34.35×1016 Nm lik sismik moment 

boşalımının fay düzlemi üzerinde yaklaşık 4 bar lık gerilme düşümüne neden olduğu 

saptanmıştır (Tablo 3.2). Her iki ters çözüm sonucunda da kırılma süresi yaklaşık 5-6 

sn olarak belirlenmiştir (Şekil 3.68 ve Şekil 3.69). Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı ise Şekil A.44’de 

verilmiştir. 

 

Şekil 3.70: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) 
ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.2.2.6 30 Ekim 2001 Kaş (Mw ~ 5.2) 

Türkiye’nin batı kıyılarında Antalya Körfezi açıklarında meydana gelen bu depreme 

ait kaynak mekanizması parametreleri 7 adet telesismik istasyonda kaydedilmiş uzun 

periyotlu ve geniş-bantlı P ve 3 adet SH dalgası ile belirlenmiştir. En küçük hatalı 

mekanizma çözümüne göre ters faylanma bileşenine sahip doğrultu atımlı faylanma 

mekanizması ile meydana gelen bu deprem 35 km odak derinliğine sahiptir ve 

yaklaşık 3 sn sürmüştür. Depremin sismik moment değeri (M o: 9.027×1016 Nm) 

kullanılarak moment büyüklüğünün 5.2 olduğu hesaplanmıştır. * ile işaretlenen WUS 

(∆=38.63°) ve LSA (∆=51.24°) istasyonlarına ait uzun periyotlu P kayıtları ters 

çözüme dahil edilmemişlerdir. Bu istasyonlara ait geniş-bantlı telesismik P kayıtları 

modellenmiştir (Şekil 3.71). 
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Şekil 3.71: 30 Ekim 2001 Kaş depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 
dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. Sol alt 
köşede verilen odak küresi P dalgası ilk hareket yönlerini 
göstermektedir. 

Yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri ile ters çözüm 

sonucunda bulunan kaynak mekanizması çözümü ile uyum göstermektedir (Şekil 

A.45). 30 Ekim 2001 Kaş depremi için Zur-RMT ve Med-RCMT moment tensör 

çözümleri bulunmaktadır. Zur-RMT moment tensör çözümüne göre deprem kaynak 

parametreleri 116°/83°/167°/30 km/7.27×1016 Nm şeklindedir. Med-RCMT moment 

tensör çözümü de benzer doğrultu, dalım ve kayma açısı ve odak derinliği değerlerini 

(115°/82°/164°/28.5 km/4.64×1016 Nm) göstermektedir. Mevcut moment tensör 

çözümlerinin bu tez kapsamında belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması 

çözümü ile karşılaştırılması EK-H bölümündeki testler içerisinde gösterilmiştir. 
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3.2.2.7 07 Şubat 2004 Oniki Adalar (Mw ~ 5.2) 

Karpathos adasının kuzeybatısında 35.83°K ve 26.86 °D (Tablo 1.1) koordinatlarında 

meydana gelen bu depreme ait en küçük hatalı ters çözüm sonucu, depremin çok 

küçük sol yönlü doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma mekanizması ile 

meydana geldiğini göstermektedir. Ters çözüm işleminde 3 adet telesismik 

istasyonda kaydedilmiş uzun periyotlu ve geniş-bantlı P ve 11 adet uzun periyotlu 

SH dalga şekli kullanılmıştır. Telesismik P dalgalarının odak küresi üzerindeki 

azimutal dağılımları çok iyi değildir. SH dalga şekilleri nispeten daha iyi azimutal 

dağılıma sahiptir (Şekil 3.72). 

 

Şekil 3.72: 07 Şubat 2004 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Sol alt köşede verilen odak küresi, P dalgası ilk hareket 
yönlerini göstermektedir. 
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Ters çözüm sonucunda depremin doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla 198±10°, 

12±10°, -70±10°, odak derinliği 8±2 km, sismik momenti (M o) 6.938×1016 Nm, 

kırılma süresi ise 3 sn olarak bulunmuştur (Şekil 3.72). Dalga şekli modelleme ile 

bulunan düğüm düzlemlerinin konumları yakın alan istasyonlarda kaydedilen P 

dalgaları ilk hareket yönleri yardımıyla kontrol edilmeye çalışılmıştır (Şekil A.46). 

Depreme ait kaynak mekanizması parametreleri Zur-RMT, Harvard-CMT ve Med-

RCMT tarafından da çeşitli sayıda istasyon kullanılarak belirlenmiştir. Bütün 

çözümler depremin normal faylanma mekanizması sonucunda meydana geldiğini 

işaret etmektedir. Ancak bu çözümlerde farklı odak derinliği değerleri 

belirtilmektedir. Örneğin, Zur-RMT depremin 9 km odak derinliğinde meydana 

geldiğini belirtirken, Harvard-CMT derinliğin 15.9 km, USGS-NEIC 25 km, Med 

RCMT 16.1 km, ISC 14.1 km olduğunu belirtmektedir. Bu tez kapsamında belirlenen 

odak derinliği değeri depremin Zur-RMT tarafından belirtildiği gibi sığ bir deprem 

olduğunu (8±2 km) göstermektedir (Şekil 3.72). Moment tensör çözümlerinin 

birbirleriyle karşılaştırmalı olarak gösterimi EK-H bölümünde verilmiştir. 

3.2.2.8 23 – 30 Ocak 2005 Kaş (Mw ~ 5.6 ve Mw ~ 5.4) 

Antalya Körfezinin güneyinde Akdeniz içerisinde meydana gelen 23 Ocak 2005 

depremi (M w~5.6) en fazla Muğla, Fethiye, Kaş, Kale-Antalya kıyılarında (Io=V) 

hissedilmiştir. Ayrıca Kahire, Mısır (Io=III), Larnaka, Limasol, Lefkoşe (Kıbrıs) da 

(Io=II) şiddetinde etkili olmuştur (USGS-NEIC). Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü depremin episantırına en yakın yerleşim yerinin Kaş ilçesi 

olduğunu, depremin ilçenin yaklaşık 40 km güneyinde Akdeniz içerisinde meydana 

geldiğini ve ayrıca can ve mal kaybına neden olmadığını rapor etmiştir.  

22 adet telesismik istasyonda kaydedilmiş olan uzun periyotlu P dalgası ile 13 adet 

SH dalgası ve ayrıca 18 adet geniş-bantlı P dalgası kullanılarak belirlenen en küçük 

hatalı ters çözüm sonucuna göre bu deprem ters faylanma bileşenine sahip doğrultu 

atımlı faylanma mekanizması göstermektedir (Şekil 3.73 ve Şekil A.47). Depreme ait 

doğrultu, dalım ve kayma açısı 1. düzlem için sırasıyla 128±10°, 82±10° ve 149±10° 

olarak bulunmuştur (Tablo 3.1). Depremin odak derinliği ise 34±2 km olarak 

belirlenmiştir ve bölgedeki karada olan depremlere oranla daha derin bir depremdir. 

Uluslararası moment tensör kataloglarında odak derinliği 24 km (Zur-RMT, HRV 

CMT), 10 km (USGS-NEIC) ve 42.4 km (ISC) olarak verilmektedir.  
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Şekil 3.73: 23 Ocak 2005 Kaş depreminin uzun periyotlu telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Ancak P ve SH kayıtlarına bakıldığı zaman görülen iki fazın modellenebilmesi ancak 

daha derin odak derinliğinin olması durumunda yapılabilmiştir. Zur-RMT deprem 

kaynak mekanizması parametreleri 226°/56°/-7°/24 km/7.05×1017 Nm, Harvard 

CMT 224°/38°/-10°/24 km/6.45×1017 Nm, USGS-NEIC kataloğu ise 207°/62°/-8°/10 

km/4.8×1017 Nm olarak yayınlamıştır. Bütün çözümler EK-H bölümündeki testlerde 
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daha detaylı olarak gösterilmektedir. Düğüm düzlemlerinin konumlarını kontrol 

edebilmek amacıyla yakın alan istasyonlardaki P dalga şekillerinin ilk hareket 

yönlerinden yararlanılmıştır (Şekil A.48). 

Ayrıca 18 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şekli kullanılarak yapılan kayma 

dağılımı modellemesinde, odakta başlayan ve dairesel şekilde yayılan kırılmanın KB 

ya doğru ilerlediği ve odakta maksimum 20 cm lik yerdeğiştirmeye neden olduğu 

saptanmıştır (Şekil 3.74 ve Şekil 3.75). Kırılan alanın uzunluğu yaklaşık 8 km, 

genişliği ise yaklaşık 11 km olarak bulunmuştur. Dolayısıyla, ~ 88 km2 lik bir alanda 

gerçekleşen kırılma nedeniyle meydana gelen gerilme düşümü 12.6 bar, ortalama 

yerdeğiştirme miktarı ise 15.77 cm olarak hesaplanmıştır (Şekil A.49; Tablo 3.2). 

 

Şekil 3.74: 23 Ocak 2005 Kaş depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.75: 23 Ocak 2005 Kaş depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Şekil 3.76: 30 Ocak 2005 Kaş depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 
dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

23 Ocak 2005 depreminden bir hafta sonra 30 Ocak 2005 tarihinde Antalya Körfezi 

açıklarında meydana gelen bu depreme ait kaynak mekanizması çözümü 

belirlenirken sadece 6 adet P telesismik dalga şekli kullanılabilmiştir. Telesismik 

istasyonlarda kaydedilen SH dalga şekillerinin modellenemeyecek kadar gürültülü 

oldukları saptanmıştır. Bu nedenle ters çözümün SH dalga verilerini içermemesi ve 

azimutal dağılımı düşük az sayıda P dalga kaydı kullanılması çözümün doğruluğunu 

azaltmaktadır. Depremin odak derinliği 27±2 km, sismik moment değeri (M o) ise 

1.82×1017 Nm olarak belirlenmiştir (Şekil 3.76).  

Bu deprem için rapor edilen moment tensör çözümleri, depremin çok küçük normal 

faylanma bileşeni içeren doğrultu atımlı mekanizma sonucu meydana geldiğini 

göstermektedir. Zur-RMT doğrultu, dalım ve kayma açılarının sırasıyla 222°, 54° ve 

–11° olduğunu belirtmektedir. Bu çözüme göre depremin odak derinliği 30 km, 

sismik momenti (M o) ise 1.48×1017 Nm’dir. Bir diğer moment tensör çözümü 

Harvard-CMT tarafından verilmiştir (219°/40°/-17°/21.8 km/1.124 ×1017 Nm). 

Kataloglarda rapor edilen bütün çözümlerin dalga şekilleri üzerinde gösterilmesi ve 

bu çalışma ile belirlenen en küçük hataşı kaynak mekanizması sonucu ile 

karşılaştırılması EK-H bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir. 



 129

3.3 Gökova Körfezi Bölgesi 

Türkiye’nin güneybatısında Ege Denizi kıyısında yer alan Gökova Körfezi, yaklaşık 

olarak D-B doğrultusunda 90 km uzunluk, K-G doğrultusunda 25 km genişliğindedir 

ve güneyde Datça yarımadası,  kuzeyde Bodrum yarımadası ve batıda Kos adası ile 

sınırlandırılmıştır (Şekil 3.77). Batı Anadolu - Ege Denizi alanının bir parçası olan 

Gökova Körfezi bölgesi, genel olarak K-G yönlü bölgesel açılma tektoniği etkisi 

altındadır. Açılma tektoniğinin etkileri, Ege Denizi batimetrisinde olduğu gibi Batı 

Anadolu’nun jeolojik ve jeomorfolojik yapısından da açıkça görülmektedir.  

Yapılan araştırmalar bu bölgenin başlıca birbirini takip eden iki tektonik evre ile 

karakterize edildiğini göstermektedir.  Birinci evre, bölgede saatin tersi yönünde 

dönmeye neden olan ve KB-GD yönelimli rift ve graben sistemini (örn; Milas-Ören, 

Yatağan-Muğla riftleri) oluşturan K-G yönlü paleotektonik rejimdir. İkincisi ise, D-B 

yönelimli rift ve graben yapılarının (örn; Gökova grabeni) gelişmesinde etkili olan 

K-G yönlü açılma rejimidir (Görür ve diğ., 1995).  

 

Şekil 3.77: Gökova Körfezi ve civarının Landsat-5 görüntüsü. 

3.3.1 Tarihsel jeoloji ve genel tektonik yapı 

Batı Anadolu bölgesi içerisinde günümüze kadar gelen ve hala devam eden aktif 

tektonizma nedeniyle, içerisinde yaklaşık 10 adet D-B uzanımlı ve 100-150 km 

uzunluğa ve 5-15 km genişliğe sahip graben sistemleri yer almaktadır. Bunlara örnek 
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olarak Büyük Menderes, Gediz, Edremit, Bergama ve Gökova grabenleri vb. 

verilebilir. Genel olarak, bu grabenlerin bir kenarı yüzeyde gözlenen kırıklar ile 

ilişkili olacak şekilde dik bir topoğrafyaya sahiptir ve taban bloğu kenarlarındaki 

düzlemsel faylar açıkça görülebilmektedir. Bu yapıların tarihsel dönem içerisindeki 

gelişimleri için önerilmiş iki farklı görüş bulunmaktadır. Bunlardan birincisi,  

grabenlerin Geç Oligosen-Erken Miyosen zamanında oluşmaya başladıkları ve 

bundan sonra yavaş yavaş genişlediklerini öneren görüştür (Seyitoğlu ve Scott, 1991, 

1994, 1996). İkinci görüş ise, grabenlerin daha genç yaşta olduklarını (Geç 

Miyosen’den daha yaşlı olmadıkları) önermektedir (Şengör ve diğ., 1985; Görür ve 

diğ., 1995).  

Batı Anadolu’nun jeolojik gelişimi Yılmaz ve diğ. (2000) tarafından birbirini takip 

eden 5 aşamaya ayrılmıştır. 

1. Graben öncesi dönem 

2. Doğu-Batı yönlü açılma dönemi 

3. Kuzey-Güney yönlü açılma döneminin ilk evresi 

4. Kuzey-Güney yönlü açılmanın durması 

5. Kuzey-Güney yönlü açılmanın son evresi 

3.3.1.1 Graben öncesi dönem:  

Bu dönem Geç Kretase - Erken Miyosen zamanı ile ilişkilidir. Geç Kretase - erken 

Eosen öncesi zaman aralığında, Batı Anadolu’da İzmir Ankara Sütür Zonu boyunca 

Pontidler ve Tauridlerin kıtasal parçaları arasında çarpışma meydana gelmiştir 

(Şengör ve Yılmaz, 1981; Yılmaz ve diğ., 1997). Sonrasında bölge sıkışma rejimi 

altına girmiştir. İtme hareketi Pontidler boyunca kuzeye doğru, Tauridler boyunca ise 

güneye doğru olmuştur. Kuzeydeki bindirme hareketi Geç Eosen - Oligosen sonuna 

kadar devam ederken (Yılmaz ve diğ., 1997, Yılmaz ve Polat, 1998), güneydeki 

hareket Likya Napları itme zonu boyunca geç Miyosen zamanına kadar sürmüştür 

(De Graciansky ve diğ., 1967; Şengör, 1982; Hayward, 1984; Şengör ve diğ., 1985). 

Likya Napları, Batı Toroslar metamorfik tabanının parçalarını ve Mesozoyik yaşlı 

karbonat platformlarını bir arada içeren örtü paketidirler. Bu örtü katmanının, Erken 

Miyosen zamanında güneye doğru ilerleyerek Antalya Havzası’nın alt Miyosen yaşlı 

dolgu malzemesi üzerine yerleştikleri bilinmektedir (Yılmaz ve diğ., 2000). Geç 
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Eosen – Geç Oligosen zamanında batı ve orta Anadolu bölgelerinde sediman birikimi 

olmaması, muhtemelen yaklaşma hareketi nedeniyle ilişkili olarak bölgenin 

topoğrafik açıdan oldukça yüksek karasal bir bölge olduğunu göstermektedir.  

Günümüzde Batı Anadolu bölgesindeki kıtasal kabuk kalınlığının yaklaşık 30-32 km 

olduğu (Ezen, 1991) düşünülürken, kabuğun K-G yönlü açılmanın başlamasından 

önce 50 km’den daha kalın olduğu önerilmektedir (Le Pichon ve Angelier, 1981; 

Şengör, 1982, 1993; Jackson ve McKenzie, 1988). Batı Anadolu bölgesi Eosen 

zamanında (50-36 My) yüksek sıcaklık ve orta-yüksek basınç metamorfizması etkisi 

atında kalmıştır (Şengör ve diğ., 1984; Satır ve Friedrischen, 1986; Hetzel ve 

Reischmann, 1996). Ayrıca üst manto ve kabuktaki yaygın ergimenin varlığı (45-20 

My) manto kaynaklı, hibrit granitlerden de (Bingöl ve diğ., 1982; Yılmaz, 1989; 

Harris ve diğ., 1994) anlaşılmaktadır.  

3.3.1.2 Doğu-Batı yönlü açılma dönemi: 

Bu dönemde, kuzeyde Marmara Denizi ve güneyde Gökova Körfezi arasındaki 

bölgede yaklaşık olarak 20 adet K-G yönelimli graben sistemi gelişmiştir. Bu 

grabenlerin bir çoğunun Erken ve Geç Miyosen zamanında oluştukları bilinmektedir.  

Detaylı olarak bakıldığında, yönelimlerinin K-G den biraz sapma gösterdikleri ve 

yaklaşık KD ve KB yönelimli oldukları söylenilebilir (Şekil 3.78A ve B). Genel 

olarak, oblik atımlı faylar (dalım atım bileşenine sahip doğrultu atımlı faylar) ile 

sınırlandırılan bu grabenler kuzey-güney yönlü sıkışmadan ötürü gelişen karşılıklı 

çiftler halinde oluşmuşlardır.  

Bölgede aynı zamanda yerel olarak K-G yönlü ters faylar da gelişmiştir (Yılmaz ve 

diğ.,  2000). Güneyde yer alan Ören - Yatağan graben sistemi, KD - GB yönelimli 

olan ve batıda Girit’e ve hatta Yunanistan’a kadar uzanan Kale-Tavas havzası 

(Papanikolau, 1984) ile birleşmektedir. Bu havza içerisindeki sedimanların Geç 

Oligosen zamanında birikmeye başlaması (Hakyemez, 1989; Akgün ve Sözbilir,  

2000), bu havzanın diğer K-G yönlü grabenlerden daha erken oluşmaya başladığını 

göstermektedir. Havzadaki ofiyolit kaynaklı kaba klastik malzemeler, havzanın 

güneyinde yer alan Likya Nap’larından kaynaklanmaktadır. Havzanın güney kenarı,  

KD-GB yönelimli normal faylar ile sınırlandırılmıştır (Yılmaz ve diğ., 2000; Şekil 

3.78 - A). 
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3.3.1.3 Kuzey-Güney yönlü açılma döneminin ilk evresi: 

Geç Miyosen döneminde bölgede K - G yönlü açılma meydana gelmiştir. Bu zaman 

aralığında, Menderes Masifi’nin ortasında D - B uzanımlı Bozdağ Horstu yükseldiği,  

kuzey ve güney kenarlarında düşük açılı (10 - 15°) sıyrılma fayları meydana geldiği 

(Bozkurt ve Park, 1994; Bozkurt, 2000; Bozkurt ve Sözbilir, 2004) ve etrafının da 

birbiriyle ilişkili göl havzaları ile çevrili olduğu düşünülmektedir (Şekil 3.78B). 

Kuzeye ve güneye doğru horsttan uzaklaşıldıkça sıyrılma faylarının üst yüzeylerinde 

K-G yönlü olan kesişen graben sistemleri gelişmeye başlamıştır. Uzun ve dar 

hendekler olarak gözlenen bu grabenler, Üst Miyosen yaşlı sediman birikimini 

kontrol eden oblik atımlı faylar ile sınırlandırılmışlardır.  

Bu dönem içerisinde ayrıca D-B yönelimli normal fayların gelişmesinin ilk 

aşamasının oluştuğu, kuzeyde Edremit Grabeni (Karacık ve Yılmaz, 1998), ortada 

Söke havzası fayları (Yılmaz ve diğ.,  1997) ve güneyde Güllük Fayı’nda (Ercan ve 

diğ., 1984) yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur. Stratigrafik verilere ek olarak, 

bu faylanmanın Geç Miyosen yaşlı olduğu bu fay zonlarında yer alan 9-6 My yaşlı 

bazalt lavlarından da anlaşılmaktadır (Yılmaz ve diğ., 2000). 

3.3.1.4 Kuzey-Güney yönlü açılmanın durması: 

K-G yönlü açılmanın sürekliliğinin Geç Miosen- Erken Pliosen (?) döneminin 

sonuna doğru durduğu düşünülmektedir. Bu dönemde bölgede düşük yükseklikli 

erozyona uğramış  yüzeyler meydana gelmiştir. Bu yüzeylerin kalıntıları, kuzeyde 

Kaz dağlar’ından Menderes masifinin güneyindeki Bozdoğan - Karacasu platosuna 

kadar sürekli olarak gözlenmektedir (Yılmaz ve diğ., 2000). 

3.3.1.5 Kuzey-Güney yönlü açılmanın son evresi: 

Erozyona uğramış yüzeylerin gelişimini takiben, K-G yönlü açılma tekrar başlamış  

ve D-B uzanımlı graben sistemleri gelişmeye başlamıştır (Şekil 3.78C). Sonuç olarak 

erozyona uğramış bu yüzeyler, grabenleri sınırlayan faylar tarafından kesilmişlerdir.  

Bu yapıların ve tabakaların sürekliliği, D-B yönlü grabenler boyunca aniden yok 

olmuştur. Platolar üzerindeki düşük yükseklikli erozyonal yüzeyler, keskin sırtlar 

yaparak yeni gelişen graben havzalarının dik açılı yamaçlarını oluşturmuşlardır 

(Yılmaz ve diğ., 2000). 
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Şekil 3.78: (A-C) Batı Anadolu grabenlerinin Erken Miyosen’den günümüze kadar 
olan zaman içerisindeki tektonik gelişimini gösteren paleojeolojik 
haritalar (Yılmaz ve diğ.,  2000). Bozdağ Grabeninden gelen klastik 
malzemeler “O” ile, etrafındaki göl havzaları ise çarpraz tarama ile 
gösterilmiştir.  

EG: Etili Grabeni                 GG: Gördes Grabeni 
DMG: Demirci Grabeni       SG: Selendi Grabeni 
ÖG: Ören Grabeni               YG: Yatağan Grabeni 
UG: Urla Grabeni                ÇG: Çine Grabeni 
BOG: Bozdoğan Grabeni     BH: Buldan Horst 
UUG: Uşak-Ulubey Grabeni   
ORG: Ortaklar Grabeni 
ADG: Aydın-Dalama Grabeni 
GPG: Gülpınar Grabeni 
BG: Bayramiç Grabeni 
AG: Altınova Çöküntüsü 
ÖEG: Örenli-Eğiller Grabeni 
ZG: Zeytindağ Grabeni 
MG: Mustafa Kemalpaşa Grabeni 
KG: Karacasu Grabeni 
DGG: Denizli Güney Grabeni  
BG: Bayramiç Grabeni  
EDG: Edremit Grabeni  
BEG : Bergama Grabeni  
SMG: Simav Grabeni 
GDG: Gediz Grabeni  
BMG: Büyük Menderes Grabeni 
GLG: Güllük Grabeni 

GKG: Gökova Grabeni 
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Gökova Körfezi’nin kuzey kenarı boyunca Ören beldesi civarında yaklaşık 150 m 

kalınlığında kireçtaşı, mermer ve fillit klastiklerden oluşan ve küçük taneliden iri 

taneliye kadar değişen konglomeralar bulunmaktadır ve bunlar körfezin kuzey kenarı 

boyunca Likya naplarının üzerine paralel olmayacak şekilde süreksizlik göstererek 

yerleşmişlerdir. Gökçeören formasyonu olarak adlandırılan bu birimin Geç Oligosen 

yaşlı olduğu düşünülmektedir (Yılmaz ve diğ., 2000; Gürer ve Yılmaz, 2002) ve 

birimin kuzey sınırı, körfezdeki biriken sedimanlardan sorumlu olan normal fay 

sistemine doğru uzanmaktadır (Şekil 3.79a.). 

Gökova Körfezi’nin güneyinde yer alan Datça yarımadasının tektonik geçmişi de, bu 

paleotektonik ve neotektonik dönem içerisinde şekillenmiştir. Bölge her iki dönemde 

de tektonik olarak aktif olmuş ve çeşitli faylanmalar ve kıvrımlanmalar meydana 

gelmiştir. Paleotektonik dönemde hem K-G hem de D-B doğrultusunda sıkışma 

kuvvetleri hakimken, neotektonik dönem içerisinde yarımada da sadece çekme 

kuvvetleri etkili olmuştur. Bu kuvvetlerin neden olduğu faylanmalar sonucunda da 

yarımadada horst-graben yapıları (örn, kuzeyde K65-70°B güneyde K40-50°B 

doğrultulu iki fayla sınırlı olan Datça grabeni) meydana gelmiştir. Neotektonik 

dönemde meydana gelmiş olan Datça grabeni sınır fayları, Cumalı ve Örencik fayları 

yaklaşık olarak D-B ve KB-GD gidişlidirler (Ersoy, 1991; Şekil 3.79b)  

Gökova Körfezi’nin genel tektonik yapısı günümüze kadar bir çok jeolojik ve 

jeofizik yöntem, mikrotektonik araştırmalar, paleomanyetik çalışmalar ve arazi 

gözlemleri ile araştırılmış ve incelenmiştir (Kondopoulou ve Lauer, 1984; Kissel ve 

diğ., 1986; Orbay ve diğ., 1993; Kurt ve diğ., 1999; Kurt, 2000; Çağlar ve Duvarcı,  

2001; Seyitoğlu ve diğ., 2004; Taymaz ve diğ.,  2004; Özel ve diğ.,  2005; Uluğ ve 

diğ.,  2005; Yolsal ve diğ., 2005a,b; Çemen ve diğ., 2006; Yolsal ve Taymaz, 2007a). 

Paleomanyetik çalışmalar, Batı Anadolu graben sistemleri içerisinde saat yönlü ve 

saatin tersi yönünde hareketin her ikisininde gözlendiğini ve düşey bir eksen 

etrafında karmaşık yapılı dönme hareketinin varlığını göstermiştir (Kissel ve diğ.  

1986).  

Uluğ ve diğ. (2005), körfez içerisinde topladıkları yüksek çözünürlüklü yansıma 

profillerini değerlendirmiş ve körfezin içerisinde Ege-Anadolu ve Afrika levhalarının 

yaklaşma hareketine paralel, KD-GB uzanımlı ve körfezin tam ortasından geçen 

Gökova Transfer Fayı olarak adlandırdıkları doğrultu atımlı fay sistemini 

önermişlerdir. 
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Şekil 3.79: a) Gökova Körfezi’nin kuzey kesiminin (Gürer ve Yılmaz, 2002; Çemen 
ve diğ., 2006) ve b) güney kesiminin jeoloji haritası (Ersoy, 1991). 
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Yapılan bir diğer çalışmada ise, körfez içerisindeki graben yapısının jeoelektrik 

modelini belirlemek için, kara üzerinde 60’tan fazla düşey elektrik sondaj ölçümleri 

alınmıştır. Sonuçta, bölgenin bir çok sayıda fay zonu nedeniyle deformasyona 

uğramış karmaşık ve asimetrik yapılara sahip olduğu belirlenmiştir. Grabenin doğu 

kesimindeki tabanın daha derin olduğu ve bölgedeki Plio-Kuvaterner yaşlı 

sedimanların da daha kalın olduğu belirlenmiştir (Çağlar ve Duvarcı, 2001). Kurt ve 

diğ.  (1999) Gökova Körfezinin güneyde D-B yönelimli ve Datça Fayı olarak 

adlandırılan normal listrik bir fay tarafından açıldığını önermektedir. Bu süreksizlik 

yüzeyinden gelen yansımalar, yaklaşık 40° dalım açısıyla başlamaktadırlar. Bu 

süreksizlik, Likya naplarının oluşumlarını içermektedir ve horst yapısı şeklinde olan 

Datça Yarımadası ile derinleşen körfez arasındaki ana fay düzlemi olabilir. Ayrıca 

sismik yansıma kesitinin kuzeyinde Datça Fayı’nın sintetik ve antitetik fayları da 

gözükmektedir (Şekil 3.80).  

 
Şekil 3.80: Gökova Körfezi içerisinde alınmış, yorumlanmamış (A) ve yorumlanmış 

(B) sismik yansıma profilleri (Kurt ve diğ., 1999, Kurt, 2000). Sismik 
profilin yaklaşık olarak konumu yandaki küçük haritada gösterilmektedir. 

Körfez içerisindeki toplam açılma hızı minimum 1.1 mm/yıl, toplam açılma miktarı 

da minimum 5.5 km olarak hesaplanmıştır (Kurt ve diğ.,  1999). Sismik yansıma 

verileri, körfezin güneyinin ana bir süreksizlik ile kuzeyinin ise birçok sayıda normal 

fay ile sınırlandırıldığını göstermektedir. Körfezin aktif oluşum mekanizması 

yaklaşık D-B doğrultulu, kuzeye eğimli düşük açılı fay düzlemi üzerinde hareket 

eden tavan bloğu ve bu blok üzerinde gelişmiş olan normal faylar ile 
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açıklanmaktadır.  Tavan bloğunun kuzeye hareket etmesi ile normal fayın önünde 

çökeller ile doldurulmuş bir havza oluşurken, körfezin orta kısımlarında bu çökeller 

içinde nispeten simetrik bir şekilde güneye ve kuzeye eğimli sin-sedimanter normal 

fayların geliştiği belirtilmektedir (Kurt ve diğ., 1999). Bölgedeki normal fayların 

çoğunluğu, D-B ve KB-GD uzanımlı olup deniz tabanını ve taban dolgusunu 

kesmektedirler. Körfezin içerisine doğru gidildikçe, ana faylar ve onlarla ilişkili 

antitetik ve sintetik faylar daha az belirgin olmaktadır.  Körfezin doğusuna doğru ise, 

KB-GD uzanımlı küçük ölçekli horst-graben sistemleri yer almaktadır. Bu kesimdeki 

deniz tabanı, körfezin kuzeydoğusundaki nehirlerin delta birikimleri nedeniyle 

nispeten sığ ve pürüzsüz bir yapıya sahiptir. Batimetrik veriden de körfezdeki ana 

yapısal unsurların D-B uzanımlı olduğu, ancak körfezin ortasında ve doğusunda KB-

GD yönelimli şevlerin bulunduğu görülmektedir (Kurt ve diğ., 1999; Uluğ ve diğ.,  

2005). Kuzey şelf, D-B ve KB-GD yönlü ve çoğunluğu deniz tabanına kadar uzanan 

faylarla ilişkili uçurum ve şevler tarafından kesilmiştir. Körfezin kuzeyinin aksine 

güney kesiminde herhangi bir kıyı şelfi bulunmamaktadır ve kıyıda D-B yönelimli 

olacak şekilde aniden bir kaç yüz metreye düşen batimetrik yapı gözlenmektedir 

(Kurt ve diğ., 1999; Uluğ ve diğ., 2005; Şekil 3.81). 

 

Şekil 3.81: Gökova Körfezi’nin batimetri verisinden hazırlanan 3-B morfoloji 
görüntüsü. DS: Doğu Sırt, OS: Orta Sırt, OÇ: Orta Çukur, BÇ: Batı 
Çukur, BS: Batı Sırt (Uluğ ve diğ., 2005’den değiştirilerek alınmıştır). 
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Havzanın orta kesimi kuzey-güney doğrultulu dar bir platformdan oluşmaktadır. Orta 

çukur olarak adlandırılan bu yapı içerisindeki su derinliği 700 m’yi aşmaktadır.  

Gökova havzasını Ege Denizi’ne bağlayan bu batimetrik çukurluk, körfez boyunca 

KB-GD ve D-B yönlü eğimli bölgeler ile sınırlandırılmıştır (Kurt ve diğ.,  1999; Uluğ 

ve diğ., 2005; Şekil 3.81). Topoğrafya verileri ise körfezin kuzeyinde KB-GD yönlü 

paleotektonik rift ve graben yapılarının olduğunu göstermektedir.  Sonuç olarak, 

körfezin güneyi ve kuzeyi, başlıca D-B yönlü şevler ile sınırlandırılmıştır ve en fazla 

topoğrafik değişimin gözlendiği kuzeydoğu kesimi doğu - batı uzanımlı aktif normal 

faylar ile ilişkilidir (Paton, 1992; Görür ve diğ., 1995).  

3.3.2 Deprem etkinliği 

Bölgede etkin olan aktif deformasyon yaygın deprem aktivitesi, normal faylanma 

yapıları ve tektonik nedenlerle yükselmiş topoğrafya ile kendini göstermektedir.  

Depremlerin episantır dağılımları incelendiğinde, aktivitenin daha çok körfezin iç 

kesimlerinde ve kuzey kenarı boyunca D-B uzanımlı normal fay sistemi üzerinde 

yoğunlaştığı görülmektedir. Bölgede meydana gelen depremlerin karakteristik olarak 

deprem kümesi şeklinde başlayıp birkaç hafta veya ay boyunca azalan büyüklük ve 

miktarlarda devam ettiği bilinmektedir (Şekil 3.82).  

 

Şekil 3.82: Gökova Körfezi ve çevresinin morfoloji ve güncel deprem etkinlik 
haritası. Şekilde USGS-NEIC kataloğunda 1973-2008 tarihleri arasında 
meydana gelmiş olan depremler, büyüklüklerine göre orantılı bir 
şekilde gösterilmiştir. Siyah oklar ve beyaz daireler,  sabit Avrasya 
levhasına göre bağıl GPS hız vektörlerini ve %95 güvenlik 
çemberlerini göstermektedir (McClusky ve diğ., 2000, 2003). 
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Gökova Körfezi ve çevresinde tarihsel dönemden günümüze kadar önemli büyük 

depremler olmuştur. Örneğin, 1493 depremi Bodrum ilçesinin tamamen yıkılmasına 

neden olmuştur (Ergin ve diğ., 1967). Aletsel dönemde meydana gelen bazı 

depremler ise, 23 Nisan 1933 Kos adası depremi (M s: 6.5), 23 Mayıs 1941 Muğla 

(M s: 5.9), 13 Aralık 1941 Muğla (M s: 5.7), 23 Mayıs 1961 Marmaris (M s: 6.3), 27 ve 

28 Nisan 1989 Gökova (M w: 5.1 ve M w: 5.4) ve 05 Ekim 1999 Gökova Depremi 

(Mw: 5.2)’dir. Bölgede son olarak, Ağustos 2004 ve Ocak 2005 aylarında yoğun 

deprem aktivitesi gözlenmiştir (Tablo 1.1). Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan raporda, Gökova Körfezi’nde 3 Temmuz – 

21 Aralık 2004 tarihleri arasında büyüklüğü 2.0 ile 5.5 arasında değişen yaklaşık 

2000 adet deprem oluştuğu ve bunların Gökova Körfezi’ni oluşturan ve genel 

uzanımı körfeze paralel olan normal faylar üzerinde meydana geldikleri 

belirtilmektedir. Körfezin kuzey kolunu oluşturan D-B gidişli normal faylar ile 

ilişkili olan ve kara içine doğru genel olarak KD-GB ve KB-GD gidişli normal ve 

doğrultu atım bileşeni olan fayların da bölgede etkili oldukları rapor edilmiştir. Ana 

depremler ve ardından oluşan küçük sarsıntıların KD-GB yönlü olduğu ve yaklaşık 

30 km uzunluğundaki bir alan boyunca meydana geldiği saptanmıştır (Özel ve diğ.,  

2005).  

Bölgenin tektonik olarak hayli aktif olması, güncel depremlerin araştırılmasının 

önemini arttırmaktadır. Özellikle 2004 depremlerinden sonra bölgenin sismotektonik 

gelişimi hakkında çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Datça Yarımadası'nın batısındaki 

Nysiros Adası'nın da volkanik bir ada olduğu dikkate alınarak, oluşan güncel 

depremlerin o bölgede magmanın yükselmekte olduğunu ve yer kabuğunda ciddi bir 

deformasyona yani yeni bir gerilim dağılımına işaret ettiğini ve bununda o bölgede 

gelecekte oluşabilecek olası bir volkanik aktivitenin öncüsü olarak 

değerlendirilebileceği ortaya atılan önerilerden biridir (Kasapoğlu, 2004).  

3.3.3 Gökova Körfezi depremlerinin (Mw≥≥≥≥5.0) kaynak mekanizması 

parametreleri ve kayma / yırtılma dağılımı modelleri. 

Bu tez kapsamında Gökova Körfezi içerisinde meydana gelen 10 adet güncel 

depremin (Mw ≥ 5.0) kaynak mekanizması parametreleri (Şekil 3.83) ve fay düzlemi 

üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımları telesismik P ve SH dalga şekilleri 

kullanılarak ters çözüm teknikleri ile belirlenmeye çalışılmıştır.  
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Şekil 3.83: Gökova Körfezi ve çevresinde meydana gelen önemli depremlerin 
kaynak mekanizması çözümleri. Kırmızı, mavi ve ve açık gri ile 
gösterilen odak küreleri sırasıyla bu tez kapsamında yapılan çalışma, 
McKenzie (1972), Tan (2007) ve Harvard CMT moment tensör 
kataloğunda rapor edilen sonuçları göstermektedir. Bölgenin deprem 
aktivitesi USGS NEIC (1973-2008) kataloğundan alınmıştır. Siyah 
vektörler, kaynak mekanizması çözümlerinden elde edilen T (açılma) 
eksenlerini, yıldızlar ise depremlerin ISC lokasyonlarını göstermektedir. 

Çalışılan bütün depremlerde kaynaktaki kabuk - hız yapısı, yarı sonsuz ortam için 

Vp=6.5 km/s, Vs=3.7 km/s and ρ=2.8 gr/ cm3 olarak kabul edilmiş ve su katmanı da 

deniz içinde meydana gelen depremlerde hız yapısına ilave edilmiştir. İncelenen 

bütün depremlere ait yakın alan ve telesismik istasyonlardaki P dalgası ilk hareket 

yönleri dağılımları EK-A içerisinde detaylı olarak örneklerle verilmiştir. Ancak fay 

düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri, 27 ve 28 Nisan 

1989 (M w~5.1 ve M w~ 5.4), 05 Ekim 1999 (M w~5.3), 03 Ağustos 2004 (Mw~ 5.1), 

04 Ağustos 2004 (Mw~5.3; to:04:19:48.00) depremleri için yeterli sayıda 

sinyal/gürültü oranı yüksek telesismik geniş-bantlı P dalga şekli bulunamadığı için 

belirlenememiştir.  

Bu tez kapsamında çalışılan Gökova Körfezi depremlerine ait kaynak parametreleri 

Tablo 3.1’de gösterilmiştir. Ters çözüm teknikleri ile belirlenen kaynak mekanizması 

parametrelerinin (doğrultu, dalım, kayma açısı ve odak derinliği) herbiri için hata 

miktarlarının saptandığı testlerin tümü ve diğer mevcut çözümlerle karşılaştırılmaları 

ise tezin arka kapağında EK-H içerisinde yer alan CD’de verilmiştir. 
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3.3.3.1 27 - 28 Nisan 1989 Gökova Körfezi (Mw ~ 5.1 ve Mw ~ 5.4) 

Gökova Körfezi’nin kuzeydoğu kenarı boyunca meydana gelen her iki deprem de 

çok küçük doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması çözümü 

göstermektedir (Şekil 3.84 ve Şekil 3.85).  

 
Şekil 3.84: 27 Nisan 1989 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş bantlı 

telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Soldaki küçük odak küresi yakın alan ve telesismik uzaklıklarda 
kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını göstermektedir.  

Depremler küçük oldukları için ters çözümde kullanılabilecek gürültüsüz telesismik 

veri sayısı çok fazla değildir. 27 Nisan 1989 Gökova Körfezi depremine (M w~5.1) ait 

kaynak mekanizması parametreleri uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik cisim 
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dalgalarının bir arada ters çözümde modellenmesi sonucu belirlenebilmiştir. En 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümüne göre bu deprem çok küçük doğrultu 

atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizmasıyla meydana gelmiştir ve olası fay 

düzleminin doğrultusu 102±10°, dalım açısı 33±10°, kayma açısı ise –65±10° olarak 

belirlenmiştir. Odak derinliği,  bölgenin tektoniğine uygun olarak sığ olup 14±2 

km’dir. Ayrıca, depremin sismik moment değerinin (M o) 6.55×1016 Nm, kırılma 

süresinin ise yaklaşık 3 sn olduğu bulunmuştur. Çözümlerde * ile işaretlenen 

istasyonlar WWSSN tipi kayıtçılar ile kaydedilen telesismik dalga şekillerini 

belirtmektedir (Şekil 3.84 ve Şekil 3.85). Ters çözüm ile modellenen P ve SH 

kayıtlarının çok fazla olmaması, yakın alanda bulunan istasyonların düğüm 

düzlemlerinin konumlarının kontrol edilmesindeki önemini arttırmaktadır. Yakın 

alan P dalgası ilk hareket yönleri kullanılarak en küçük hatalı mekanizma çözümünde 

hata miktarı azaltılmaya çalışılmıştır (Şekil A.50). 

Çalışılan diğer deprem, 27 Nisan 1989 depreminden bir gün sonra meydana gelen 

Mw 5.4 büyüklüğündeki 28 Nisan 1989 depremidir (Şekil 3.85). USGS-NEIC 

deprem kataloğuna göre deprem, Muğla ilinin Milas ilçesinde küçük çaplı hasara yol 

açmıştır. Ayrıca Atina Gözlemevi’nden yayınlanan raporda da depremin Rodos, Kos, 

Nysiros ve Samos adalarında da hissedildiği belirtilmektedir. Bu tez çalışmasında 

yapılan ters çözüm ile belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması parametreleri 

bölgede etkin olan D-B doğrultulu normal faylanma mekanizmasını yansıtmaktadır. 

Bu deprem için belirlenen doğrultu atım bileşeninin oldukça küçük olduğu 

görülmektedir. Depreme ait kaynak mekanizması parametrelerini belirlemek için ters 

çözüm işleminde telesismik uzaklıklarda kaydedilen 10 adet P (uzun periyotlu: d ve 

geniş-bantlı: b) ve 6 adet uzun periyotlu SH dalga şekli kullanılmıştır. Odak 

derinliğinin 8 km, kırılma süresinin ise yaklaşık 4 sn olduğu bulunmuştur. Her iki 

deprem için hesaplanan P ve SH yapay dalga şekillerinin telesismik istasyonlarda 

kaydedilen gözlemsel dalga şekilleri ile uyumu iyidir (Şekil 3.84 ve Şekil 3.85). 

Yakın alan P dalgası ilk hareket yönleri dağılımı bulunan en küçük hatalı mekanizma 

çözümüyle uyumludur (Şekil A.51). Harvard-CMT moment tensör çözümü, 

depremin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile 15 km 

odak derinliğinde meydana geldiğini rapor etmektedir. Tez kapsamında belirlenen en 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümünün Harvard-CMT parametreleri ile 

karşılaştırılması EK-H içerisindeki testlerde gösterilmiştir. 
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Şekil 3.85: 28 Nisan 1989 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Soldaki küçük odak küresi yakın alan ve telesismik uzaklıklarda 
kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını göstermektedir.  
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3.3.3.2 05 Ekim 1999 Marmaris (Mw ~ 5.3) 

Gökova Körfezi ve çevresinde 1999 yılı içerisinde birçok sayıda ve büyüklükte 

depremlerden oluşan yoğun bir aktivite meydana gelmiştir. Bu depremlerden bölgede 

en etkili olarak hissedileni 05 Ekim 1999 Marmaris depremidir ve yaklaşık yıl 

sonuna kadar süren artçı deprem aktivitesine neden olmuştur (Kalafat ve diğ., 2004). 

Gökova Körfezi’nin güneyinde Marmaris–Muğla bölgesinde oluşan bu depremin 

kaynak mekanizması parametreleri, telesismik istasyonlarda kaydedilen uzun 

periyotlu ve geniş-bantlı 3 adet P ve uzun periyotlu 5 adet SH dalga şekli ile 

belirlenmeye çalışılmıştır (Şekil 3.86). 

 

Şekil 3.86: 05 Ekim 1999 Marmaris depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. Sağdaki küçük odak küresi yakın alan ve telesismik 
uzaklıklarda kaydedilmiş P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımını 
göstermektedir.  
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Hem uzun periyotlu hem de geniş-bantlı dalga şekli bulunan HIA istasyonunun 

sadece geniş-bantlı P kaydı ters çözümde serbest bırakılmıştır. * ile işaretlenen uzun 

periytolu dalga şekli çözüme dahil edilmemiştir. Elde edilen en küçük hatalı 

mekanizma çözümü, depremin doğrultu atımlı faylanma bileşenine sahip normal 

faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Ancak bölgedeki diğer 

depremlerden farklı olarak, bu depremin doğrultu atım bileşeninin daha fazla olduğu 

görülmektedir. P dalga şekillerinin kaydedildiği istasyonların odak küresi üzerindeki 

azimutal dağılımı oldukça sınırlıdır. Bütün istasyonlarda P dalgası ilk hareket yönü 

aşağı doğrudur ve dolayısıyla tümü odak küresinin çekme bölgesinde toplanmıştır. 

SH kayıtlarına bakıldığında azimutal dağılımın P dalga şekillerine göre daha iyi 

olduğu görülmektedir. Çünkü ters çözümde kullanılan telesismik istasyonlar SH 

odak küresinin hem çekme hem de basınç bölgelerinde yer almaktadır. Özellikle 

BGCA (∆=32.68°) ve ALE (∆=53.88°) istasyonlarına ait SH kayıtları, odak küresi 

üzerindeki konumları ve ilk hareket yönlerinden dolayı çözüm üzerinde etkili 

olmaktadırlar. Depremin kırılma süresi yaklaşık 7 sn olarak belirlenmiştir. Odak 

derinliği ve sismik moment değerleri ise sırasıyla 14±2 km ve 11.54×1016 Nm’dir 

(Şekil 3.86). Bu depreme ait kaynak mekanizması parametrelerinden elde edilen 

açılma ekseni Gökova Körfezi ve çevresinde meydana gelen diğer depremlerle 

benzer şekilde KD-GB doğrultusundadır (Şekil 3.86).  

05 Ekim 1999 Marmaris depremi için çeşitli ulusal ve uluslararası enstitü ve 

kuruluşlar moment tensör çözümleri belirlemişlerdir. Örneğin, USGS-NEIC deprem 

kataloğuna göre çok küçük doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma 

mekanizması ile 33 km odak derinliğinde meydana gelen bu depreme neden olan 

fayın doğrultu, dalım ve kayma açısı sırasıyla 89°, 49° ve –83°’dir. Harvard-CMT 

deprem kataloğu ise kaynak mekanizmasındaki doğrultu atım bileşeninin daha 

yüksek olduğunu işaret etmektedir. Bütün çözümlerin bu tez kapsamında belirlenen 

en küçük hatalı mekanizma çözümü ile karşılaştırılması EK-H bölümünde 

gösterilmektedir. Ters çözüm ile saptanan düğüm düzlemlerinin konumlarını kontrol 

etmek amacıyla yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri 

dağılımı incelenmiş ve en küçük hatalı mekanizma çözümüyle uyumlu oldukları 

görülmüştür. Düğüm düzlemlerine oldukça yakın konumda bulunan CSS (∆=4.51°) 

ve ECH (∆=19.24°) yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri 

çözümde yapılan hata miktarının çok az olduğunu göstermektedir (Şekil A.52).  
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3.3.3.3 03 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (Mw ~ 5.1) 

2004 yılında Gökova Körfezi ve çevresinde başlayan yoğun deprem aktivitesi, orta 

büyüklükte olan çeşitli sayıda depreminden meydana gelmektedir. 03 Ağustos 2004 

Gökova Körfezi depreminin ISC, USGS-NEIC ve Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü tarafından verilen lokasyonu, depremin Gökova Körfezi’nin 

kuzeyindeki normal faylar ile ilişkili olarak meydana geldiğini göstermektedir (Şekil 

3.83). Ayrıca USGS-NEIC tarafından yayınlanan deprem raporuna göre, depremin 

büyüklüğünün küçük olması nedeniyle sadece yakın çevresindeki Bodrum, Datça, 

Marmaris ve Milas vb. ilçelerde etkili olmuştur. Gökova Körfezi’nin kuzey 

kenarında meydana gelen 5.1 moment büyüklüğündeki bu deprem için telesismik 

cisim dalgası modelleme tekniği ile bulunan en küçük hatalı kaynak mekanizması 

çözümü, depremin normal faylanma mekanizmasıyla oluştuğunu ancak çok küçük 

doğrultu atım bileşenine de sahip olduğunu göstermektedir. 8 adet telesismik 

istasyonda kaydedilen uzun periyotlı ve geniş-bantlı P kayıtları ile 3 adet SH 

kaydının kullanıldığı ters çözümde, istasyonların deprem episantırının sadece kuzey 

doğusunda toplandığı görülmektedir. * ile işaretlenen uzun periyotlu dalga 

şekillerinin kaydedildiği istasyonlar ters çözümde serbest bırakılmamış ve o 

istasyonlara ait geniş-bantlı dalga şekilleri kullanılmıştır (Şekil 3.87).  

Depremin odak derinliği 11±2 km olarak saptanmıştır. Şekil 3.87’de P odak 

küresinin altında olacak şekilde çizdirilen kaynak zaman fonksiyonu, depremin 

yaklaşık 4 sn sürdüğünü göstermektedir.  Moment fonksiyonun altında kalan alan 

depremin sismik momentini (M o: 4.987×1016 Nm) vermektedir. Ters çözüm 

başlangıcında kaynak zaman fonksiyonu belirlenirken oluşturulan modelde depremin 

yükselme zamanı (τ) 1 sn olarak alınmıştır. 

Körfez içerisinde meydana gelen depremlerin odak derinlikleri incelendiğinde, 

oluşan depremlerin tümünün sığ odaklı olduğu açıkça görülmektedir.  En küçük hatalı 

mekanizma çözümünün yanısıra, bu depreme ait yakın alandaki istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri dağılımları da incelenmiş ve fay düzlemi 

parametrelerinin ilk hareket yönleriyle uyumlu olduğu görülmüştür. İstasyonların 

odak küresi üzerindeki azimutal dağılımını geliştirebilmek ancak yakın alan 

istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin ilavesiyle gerçekleşmiştir 

(Şekil A.53).  
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Şekil 3.87: 03 Ağustos 2004 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş  
bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Harvard-CMT, Med-RCMT, Zur-RMT gibi uluslararası  moment tensör çözümü 

katalogları da depremin normal faylanma mekanizması sonucu meydana geldiğini 

göstermektedir. Bu depreme ait olarak rapor edilen bütün çözümlerin bu tez 

kapsamında belirlenen en küçük hatalı mekanizma çözümüyle karşılaştırılması EK-H 

bölümündeki testlerde gösterilmiştir. Ayrıca kaynak mekanizması parametrelerinin 

belirlenmesi sırasında yapılan hata miktarları da çeşitli testler yapılarak saptanmaya 

çalışılmış ve EK-H içerisinde ayrı ayrı detaylı olarak gösterilmiştir. 
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3.3.3.4 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (Mw ~ 5.4, Mw ~ 5.3, Mw  ~ 5.2) 

Gökova Körfezi içerisinde başlayan deprem aktivitesi, 04 Ağustos 2004 tarihinde 3 

adet M w ≥ 5.0 deprem ile devam etmiştir (Şekil 3.83). Depremlerin oluş zamanları 

sırasıyla 03:01:07.10 (M w ~ 5.4), 04:19:48 (M w ~ 5.3) ve 14:18:50.20 (M w ~ 5.2)’dır.  

Depremlerin Bodrum, Gökova, Datça, Didim, Fethiye, Göcek, Marmaris, Muğla,  

Kos ve Rodos adalarında etkili olduğu rapor edilmiştir (USGS-NEIC). Bu tez 

çalışması içerisinde depremlerin kaynak mekanizması parametreleri, fay düzlemi 

üzerinde meydana gelen kayma dağılımları, yırtılma süreçleri ve P dalgası ilk hareket 

yönleri dağılımları belirlenmiştir. Fay düzlemi üzerindeki kayma/yırtılma dağılımı 

sadece 04 Ağustos 2004 tarihinde (to: 04:19:48) meydana gelen M w~5.3 

büyüklüğündeki Gökova Körfezi depremi için sinyal/gürültü oranı yüksek veri 

yetersizliğinden dolayı saptanamamıştır.  

04 Ağustos 2004 (M w~5.4; to: 03:01:07.10) depremi için yapılan ters çözüm işlemi 

sonucunda belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümüne göre, deprem 

çok küçük doğrultu atımlı faylanma bileşenine sahip normal faylanma mekanizması 

sonucunda meydana gelmiştir. Ters çözümde 34 adet uzun periyotlu P, 9 adet uzun 

periyotlu SH kullanılmıştır. Sadece 26 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şeklinin 

kullanıldığı ters çözüm sonucunda da benzer kaynak parametreleri elde edilmiştir 

(Şekil 3.88 ve Şekil A.54). İstasyonların sayısı ve odak küresi üzerindeki azimutal 

dağılımları kaynak mekanizması parametrelerinin belirlenebilmesi için yeterli 

sayıdadır. Özellikle SSPA (∆=77.08°) ve HRV (∆=77.08°) istasyonlarında 

kaydedilen SH dalga şekilleri en küçük hatalı mekanizma çözümünü sınırlandıran 

önemli verilerden biridir.  Kaynak mekanizması çözümünde telesismik P kayıtlarına 

ait istasyonların tamamı genişleme bölgesi içerisindeyken, SH kayıtlarının alındığı 

istasyonlar hem sıkışma hem genişleme bölgesi içerisinde yer almaktadır (Şekil 

3.88). Depremin odak derinliği 9±2 km, sismik momenti 14.35×1016 Nm olarak 

bulunmuştur. 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 03:01:07.10) depremi için diğer 

uluslararası enstitü ve kuruluşlar tarafından yayınlanan moment tensör çözümleri de 

depremin doğrultu atımlı faylanma bileşeni içeren normal faylanma mekanizması 

sonucu meydana geldiğini göstermektedir. Odak derinliği değerleri de birbirinden 

çok farklı değildir. Örneğin, Harvard-CMT kataloğu depremin odak derinliğini 12 

km, USGS-NEIC 10 km, Zur-RMT 9 km, Med-RCMT ise 15 km olarak 

yayınlamıştır (bkz. EK-H).  
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Şekil 3.88: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to:03:01:07.10) depreminin uzun 
periyotlu telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Bu depreme ait yakın alan P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımı örnek istasyonlar 

verilerek Şekil A.55’de gösterilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma (yırtılma) dağılımının belirlenebilmesi için 

dalga şekli modelleme tekniği ile elde edilen KD-GB doğrultulu ve güneye dalımlı 

düğüm düzlemine ait (doğrultu, dalım, kayma açısı, derinlik) = (61°, 38°, -103°, 9 

km) kaynak parametreleri ters çözüm işlemine girilmiştir (Şekil 3.89). 
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Şekil 3.89: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to:03:01:07.10) depremi için yapılan 

ters çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma 
dağılımı. 

 
Şekil 3.90: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 03:01:07.10) depremine ait 

telesismik gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga 
şekillerinin karşılaştırılması. 
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Fay düzlemi 4 km × 4 km boyutlarında 20 adet alt düzleme bölünmüştür. Ters 

çözümde azimutal dağılımı yeterli 39 adet istasyonda kaydedilmiş telesismik geniş  

bantlı P dalga kaydı kullanılmıştır. Elde edilen çözüm Şekil 3.89’da, gözlemsel 

(siyah) telesismik dalga şekilleri ile hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 

karşılaştırılması ise Şekil 3.90’da gösterilmiştir. Her iki modelleme sonucunda 

belirlenen kaynak zaman fonksiyonu, kırılmanın yaklaşık 4 sn sürdüğünü 

göstermektedir (Şekil 3.88 ve Şekil 3.89). Dalım yönünde ve yaklaşık olarak güneye 

doğru ilerleyen kırılma, fay düzlemi üzerinde yaklaşık 10 cm maksimum 

yerdeğiştirmeye neden olmuştur. Diğer bütün Gökova Körfezi depremlerinde olduğu 

gibi, kırılma işlemi odakta başlayarak dalım yönünde dairesel bir şekilde ilerlemiştir 

ve elde edilen modelden depremin basit kırılma ile meydana geldiği görülmektedir.  

Ancak elde edilen modelde depremle açığa çıkan maksimum sismik moment 

boşalımının odağın biraz üzerinde meydana geldiği görülmektedir. Fay uzunluğu ve 

genişliğinin sırasıyla yaklaşık olarak 10 km ve 9 km olduğu belirlenmiştir. Bu 

durumda 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi depremi (to: 03:01:07.10) ile kırılan 

yaklaşık 90 km2 alan üzerinde gerçekleşen 1.123×1017 Nm sismik moment boşalımı 

sonucunda meydana gelen gerilme düşümü ~3.2 bar, ortalama yerdeğiştirme miktarı 

ise 4.16 cm olarak hesaplanmıştır (Şekil 3.89; Tablo 3.2). Fay düzlemi üzerindeki 

kırılmanın zamana bağlı olarak davranışı detaylı olarak Şekil A.56’da gösterilmiştir. 

Bölgede 04 Ağustos 2004 tarihinde (to: 04:19:48.00 (ISC) oluş zamanında) meydana 

gelen bir diğer deprem M w ~ 5.3 moment büyüklüğüne sahiptir. Bu deprem için ters 

çözüm ile belirlenen en küçük hatalı mekanizma çözümü, depremin 13 km odak 

derinliğinde meydana geldiğini ve yaklaşık olarak D-B doğrultusunda uzanan normal 

faylanma mekanizması çözümüne sahip olduğunu göstermektedir (Şekil 3.91). Ters 

çözümde telesismik istasyonlarda kaydedilen 7 adet uzun periyotlu P ve 1 adet SH 

dalga şekli kullanılabilmiştir. Yakın alan P dalgası ilk hareket yönleri dağılımı Şekil 

A.57’de gösterilmiştir. Yeterli sayıda sinyal/gürültü oranı yüksek telesismik veri 

bulunamadığı için fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma (yırtılma) dağılımı 

belirlenememiştir. Çeşitli ulusal ve uluslararası deprem kataloglarından alınan 

lokasyon bilgileri bu depremin Gökova Körfezi’nin kuzey kenarında meydana 

geldiğini, dolayısıyla D-B doğrultulu ve güneye dalımlı normal faylar ile ilişkili 

olduğunu göstermektedir. Bu durumda fayın doğrultusunun 71±10°, dalım açısının 

34±5° ve kayma açısı –97±10°’dir (Şekil 3.91). 
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Şekil 3.91: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to:04:19:48.00) depreminin uzun 
periyotlu ve geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan 
kaynak mekanizması çözümü. 

Tez kapsamında çalışılan bir diğer Gökova Körfezi depremi 04 Ağustos 2004 

tarihinde (to: 14:18:48.59 oluş zamanı) ve 36.84°K ve 27.78°D koordinatlarında 

(ISC) meydana gelmiştir (Şekil 3.83; Tablo 1.1). 18 adet P ve 7 adet SH kaydı ile 

belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin diğer depremlerle 

aynı şekilde doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma mekanizmasıyla 8±2 

km odak derinliğinde oluştuğunu göstermektedir (Şekil 3.92). Yapılan ters çözüm 

işlemi ile, depremin yaklaşık 3 sn sürdüğü ve sismik momentinin 8.888×1016 Nm 

olduğu belirlenmiştir. Belirlenen sismik moment değeri ve Kanamori (1977) 

bağıntısı kullanılarak depremin moment büyüklüğü (M w) 5.2 olarak hesaplanmıştır 

(Şekil 3.92). Depremin büyüklüğü çeşitli uluslararası deprem kataloglarında farklı 

olarak verilmiştir. Örneğin, Harvard-CMT ve Med-RCMT katalogları bu depremin 
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Mw: 5.3, ISC kataloğu mb: 4.9, Zur-RMT ise Mw: 5.4 büyüklüğünde olduğunu 

yayınlamıştır. * ile işaretlenmiş kayıtlar ters çözümde serbest bırakılmayan 

istasyonları belirtmektedir. İstasyonların dağılımından da görüldüğü üzere, özellikle 

SH odak küresindeki düğüm düzlemi üzerinde yeralan telesismik ALE (∆=53.75°) 

istasyonu, ilk hareket yönündeki farklılıktan dolayı çözümde büyük katkı sahibidir. P  

kayıtlarının alındığı istasyonlar genelde depremin kuzeyinde kümelenme 

göstermektedirler (Şekil 3.92). 

 

Şekil 3.92: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 14:18:48.59) depreminin uzun 
periyotlu ve geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan 
kaynak mekanizması parametreleri. 
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Güneydeki düğüm düzleminin konumu ise yakın alan istasyonların dağılımları göz 

önünde bulundurularak kontrol edilebilmiştir (Şekil A). Örneğin güneyde yer alan 

yakın alan SANT (∆=1.96°) ve GVD (∆=3.64°) istasyonlarında kaydedilen P dalgası 

ilk hareket yönleri ters çözüm sonucuyla uyumlu olarak çekme bölgesi içerisinde 

bulunmaktadır. Ayrıca güneydeki düğüm düzleminin hemen yakınında bulunan CSS 

(∆=4.84°) ve kuzeydeki düğüm düzleminin kenarındaki ANTO (∆=4.94°) ve ISP 

(∆=2.36°) istasyonları da ilk hareketin yönünün değiştiğini doğrulamaktadırlar (Şekil 

A.58). 

04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi depremine neden olan fay düzlemine ait doğrultu, 

dalım ve kayma açıları sırasıyla Zur-RMT moment tensör kataloğu tarafından 65°, 

35° ve –109°, Harvard-CMT tarafından 75°, 41° ve -94°, Med-RCMT tarafından ise 

68°, 36°, -100° olarak verilmektedir. Bu tez çalışması ile olası fay düzleminin 

doğrultu açısı 66°±10°, dalım açısı 39°±5°, kayma açısı ise –109±10° olarak 

belirlenmiştir (Şekil 3.92). Bu deprem için kataloglarda rapor edilen moment tensör 

çözümleri de depremin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması 

ile oluştuğunu göstermektedir. Çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması EK-H 

içerisindeki testler bölümünde gösterilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde deprem ile meydana gelen kayma dağılımının ve yırtılma 

süreçlerinin belirlenebilmesi için 28 adet telesismik istasyonda kaydedilmiş geniş-

bantlı P dalga şekli ters çözüm ile modellenmiştir (Şekil 3.93 ve Şekil 3.94). Bu 

amaçla, fay düzlemi 3 × 3 km2’lik 9 adet alt düzleme bölünmüştür. Depremin dalım 

yönünde ve dairesel basit kırılma ile gerçekleştiği belirlenmiştir. Fay düzlemi 

üzerindeki maksimum yerdeğiştirme miktarı yaklaşık 20 cm olarak belirlenmiştir. 

Maksimum yerdeğiştirmenin ve dolayısıyla en fazla sismik moment boşalımının 

deprem odağında meydana geldiği görülmektedir. Faylanan alanın boyutlarının 

yaklaşık olarak 5 km (fay uzunluğu) × 5 km (fay genişliği)  olduğu saptanmıştır. 

Kayma (yırtılma) dağılımı modellemesi sonucunda hesaplanan sismik moment 

değeri (M o: 5.627×1016 Nm) ile 25 km2’lik bir alanda meydana gelen gerilme 

düşümünün yaklaşık 11.24 bar olduğu belirlenmiştir. Fay düzlemi üzerindeki 

ortalama yerdeğiştirme miktarının 7.5 cm olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.93 ve Tablo 

3.2). Kırılmanın 6 sn süresince fay düzlemi üzerindeki davranışı Şekil A.59’da 

ayrıntılı olarak gösterilmektedir.  
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Şekil 3.93: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to:14:18:48.59) depremi için yapılan 
ters çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma 
dağılımı. 

 

Şekil 3.94: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 14:18:48.59) depremine ait 
telesismik gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga 
şekillerinin karşılaştırılması. 



 156

3.3.3.5 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi (Mw ~ 5.3) 

Gökova Körfezinin doğusunda meydana gelen bu deprem, Kandilli Rasathanesi 

Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanan rapora göre, özellikle Gökova, 

Ula, Marmaris, Datça, Muğla ve yakın çevresinde etkili olarak hissedilmiştir. 

Deprem bölgede can ve mal kaybına neden olmamıştır. Episantırın, Gökova’ya 

yaklaşık 11 km., Ula’ya yaklaşık 17 km, Muğla iline yaklaşık 23 km uzaklıkta 

olduğu belirtilmiştir. 18 adet telesismik P ve 3 adet SH kaydı ile yapılan ters çözüm 

işlemi sonucunda bulunan en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, depremin 

doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile 8±2 km odak 

derinliğinde meydana geldiğini göstermektedir. (Şekil 3.95). 

Şekil 3.95’ten görüleceği gibi, ters çözümde uzun periyotlu ve geniş-bantlı telesismik 

dalga şekilleri birlikte kullanılmıştır ancak geniş bantlı ve uzun periyotlu dalga şekli 

bulunan istasyonlardan sadece geniş bantlı olan kayıtlar ters çözüme girilmiştir. * ile 

işaretlenen diğer kayıtlar çözümde serbest bırakılmamışlardır. Her iki veri grubunun 

birlikte kullanılması sonucunda P dalga şekillerinin kaydedildiği istasyonların 

azimutal dağılımları daha iyi hale getirilmiştir. Ancak telesismik SH dalga 

şekillerinin sayısı oldukça azdır çünkü sadece 3 adet istasyonda kaydedilmiş 

gürültüsüz SH dalga şekli bulunabilmiştir. Telesismik P dalga şekillerinin tümünün 

aşağı doğru ilk hareket yönüne sahip oldukları açıkça görülmektedir (Şekil 3.95). 

Yakın alandaki istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin de (Şekil A. 

60) ters çözüm sonucu ile uyumlu olduğu saptanmıştır. τ=1 sn yükselme zamanına 

sahip kaynak zaman fonksiyonu, depremin sismik moment değerinin (M o), 

10.32×1016 Nm olduğunu göstermektedir. Sonuçta bu depreme ait fayın doğrultusu 

60±10°, dalımı 50±5° ve kayma açısı –107±10° bulunmuştur (Şekil 3.95).  

Çeşitli uluslarası enstitü ve kuruluşların (Zur-RMT, Harvard-CMT, Med-RCMT vb.) 

yayınlamış olduğu moment tensor çözümleri, depremin normal faylanma 

mekanizması sonucu oluştuğunu göstermektedir. Örneğin, Zur-RMT kataloğuna göre 

fay düzleminin doğrultu açısı 107°, dalım açısı 34°, kayma açısı ise –70°’dir.  

Harvard-CMT kataloğunda ise doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla, 105°, 45° 

ve –69°’dir. Bu tez çalışması ile belirlenen kaynak mekanizması parametrelerinin 

diğer çözümlerle karşılaştırılması EK-H içerisindeki testlerde verilmiştir. 
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Şekil 3.95: 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş 
bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Daha sonraki aşamada, GB’ya dalımlı düğüm düzleminin fay düzlemi olduğu kabul 

edilerek kayma (yırtılma) dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen modele göre deprem ile 

meydana gelen kırılma, normal faylanma mekanizmasını yansıtacak şekilde dairesel,  

dalım yönünde ilerlemekte ve karmaşık olmayan bir yapıya sahiptir (Şekil 3.96). 

Ters çözümde 11 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli ve 1 adet yakın alan 

istasyona (BDR-Bodrum) ait dalga şekli kullanılmıştır. 60 sn uzunluğunda kesilen 

telesismik dalga şekilleri 0.01–1.0 Hz, yakın alan kayıtlar ise 0.05–0.5 Hz aralığında 

filtrelenmiş ve daha sonra 0.2 sn örnekleme aralığı ile yerdeğiştirme kaydına 
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dönüştürülmüştür (Şekil 3.97). Fay düzlemi 3 km × 3 km boyutlarında 9 adet alt 

düzleme bölünmüştür. Her bir alt fay düzlemine ait kaynak zaman fonksiyonu 

element sayısı 2 ve yükselme zamanı (ikizkenar üçgen yarı genişliği) τ=1 saniye 

olacak şekilde ters çözüme girilmiştir. Dalga şekli modelleme ve fay düzlemi 

üzerindeki kayma dağılımını belirlemek için yapılan iki farklı ters çözüm işlemi 

sonucunda şekil olarak benzer kaynak zaman fonksiyonları elde edilmiştir. Ancak 

sismik moment değerleri (M o) birbirinden farklıdır. Bunun sebebi olarak, kayma 

(yırtılma) dağılımı modelinde diğer ters çözüme oranla daha az sayıda deprem kaydı 

kullanıldığı ve bu nedenle kırılma hakkında detaylı bilgi elde edinilemediği 

verilebilir. Kayma (yırtılma) dağılımı için yapılan ters çözümde kullanılan deprem 

kaynak mekanizması parametreleri Şekil 3.96’de sol üst köşede gösterilmiştir.  

 

Şekil 3.96: 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.97: 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması.  
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Kırılmanın Şekil 3.96’daki beyaz yıldız ile gösterilen odak noktasında başladığı ve 

kırılan alanın yaklaşık 6 km (uzunluk) × 5 km (genişlik) olduğu görülmektedir.  

Ayrıca, odakta meydana gelen maksimum yerdeğiştirmenin yaklaşık 20 cm olduğu, 

ve kırılmanın kaynak mekanizması çözümüyle benzer olarak yaklaşık 4 sn sürdüğü 

belirlenen parametrelerden diğerleridir (Şekil 3.95 ve Şekil 3.96). Depreme ait sismik 

moment ve kırılan alan bilgileri kullanılarak, fay düzlemi üzerinde oluşan gerilme 

düşümünün yaklaşık 10 bar olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). Kırılmanın fay 

düzlemi üzerinde 4 sn süresince ilerlemesi Şekil A.61’de gösterilmiştir. 

3.3.3.6 10 – 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi (Mw ~ 5.2) 

Yukarıda anlatıldığı gibi 2004 Ağustos ayında Gökova Körfezi içerisinde başlayan 

yoğun deprem aktivitesi 2005 yılının başında da orta büyüklükte iki adet deprem ve 

çok sayıda artçı sarsıntı ile devam etmiştir. Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştrma Enstitüsü’nden yayınlanan rapora göre depremlerin daha çok Ören, 

Gökova, Ula, Marmaris, Datça, Muğla ve yakın çevresinde kuvvetli bir şekilde 

hissedildiği ve can ve mal kaybına yol açmadıkları belirtilmektedir. Aynı raporda, 11 

Ocak 2005 depreminin Gökova Körfezi boyunca yer alan Ula-Ören Fay Zonu 

(Şaroğlu ve diğ., 1992) içerisindeki Bozalan Fayı üzerinde meydana geldiği de 

belirtilmektedir. 10 ve 11 Ocak 2005 tarihinde meydana gelen iki depremin ters 

çözüm işlemiyle elde edilen kaynak mekanizması parametreleri, depremlerin D-B 

doğrultulu normal faylanma mekanizması sonucunda meydana geldiklerini 

göstermektedir (Şekil 3.83 ve Şekil 3.98). 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremi 

kaynak mekanizması çözümü, fay düzleminin küçük oranda doğrultu atım bileşenine 

de sahip olduğu belirlenmiştir. 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremi kaynak 

mekanizması parametreleri,  telesismik ve uzun periyotlu 11 adet P ve 6 adet SH 

kaydının ters çözüm işlemi ile modellenmesi sonucunda belirlenmiştir. Çözümde 

kullanılan uzun periyotlu telesismik istasyonlardan sadece * ile işaretlenen BRVK–P 

(∆=33.53°) kaydı, ilk hareket yönünün tam olarak belirlenememesi nedeniyle 

çözüme dahil edilmemiştir. P dalga şekillerinin kaydedildiği istasyonların hepsi odak 

küresinin ortasında çekme bölgesi içerisinde toplanmıştır. SH kayıtlarının alındığı 

istasyonlardan ise sadece LSZ (∆=51.82°) istasyonu SH odak küresi üzerinde farklı 

bir bölge içerisindedir. Depremin odak derinliğinin 8 km, sismik momentinin ise 

(M o) = 8.617×1016 Nm olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.98). 
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Şekil 3.98: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu telesismik 
dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

Ayrıca sadece 18 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şekli kullanılarak yapılan ters 

çözüm işlemi de (Şekil EK A.62) depremin benzer şekilde normal faylanma 

mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Yakın alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri dağılımları Şekil A.63‘de çeşitli 

istasyonlardan örnekler verilerek çizilmiştir. Yakın alanda yer alan ANTO (∆=4.90°), 

CSS (∆=4.78°) gibi istasyonlar, düğüm düzlemlerine yakın olmalarından dolayı ters 

çözümde yapılan hata miktarının belirlenmesinde önem kazanmaktadırlar (Şekil 

A.63). Dünya genelinde meydana gelen depremlere ait moment tensör çözümleri 

veren uluslararası enstitü ve kuruluşlar 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin 
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normal faylanma mekanizması ile meydana geldiğini rapor etmektedirler. Ancak 

farklı enstitülerin belirtmiş olduğu kaynak mekanizması parametreleri birbirinden 

farklıdır. Örneğin, Harvard-CMT kataloğu depremin 15 km odak derinliğinde 

meydana geldiğini ve fay düzleminin doğrultu, dalım ve kayma açılarının sırasıyla 

110°, 45°, -63° olduğunu belirtmektedir. USGS-NEIC kaynak mekanizması çözümü 

ise depremin odak derinliğinin 15.9 km olduğunu ve fay düzlemi açılarının (doğrultu, 

dalım, kayma açıları) 81°, 31° ve –78° olduğunu rapor etmektedirler. Bir diğer 

çözüm Zurih Universitesi tarafından yapılmış ve yayınlanmıştır (Zur-RMT). Bu 

çözümde verilen parametrelere göre, depremin odak derinliği 9 km, doğrultu, dalım 

ve kayma açıları ise sırasıyla 90°, 30° ve –89°’dir (bkz. EK-H). 

10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremine ait kayma (yırtılma) dağılımı, 81° doğrultu 

açısına sahip olan ve güneye dalımlı düğüm düzleminin fay düzlemi olduğu 

varsayılarak yapılmıştır. Ters çözüm işleminde öncelikle, fay düzlemi 3 km × 3 km 

boyutlarında 9 adet kare şekilli alt düzleme bölünmüştür.Her bir alt düzlem için 

yükselme zamanı τ=1 sn olan üçgen fonksiyon serisinden oluşan kaynak zaman 

fonksiyonu hesaplanmıştır. Körfez içerisinde meydana gelen diğer depremlerle 

benzer olarak, bu depremin de oldukça basit, dalım yönünde ve dairesel bir 

kırılmayla oluştuğu belirlenmiştir (Şekil 3.99 ve Şekil A.64).  

 

Şekil 3.99: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma / yırtılma dağılımı. 

Belirlenen kaynak zaman fonksiyonu, kırılma süresi (yaklaşık 2sn) ve sismik 

moment (M o) değeri, dalga şekli modelleme sonucu ile hemen hemen aynıdır ve bu 

nedenle her iki modellemeyle belirlenen moment büyüklüğü (M w) 5.2’dir (Şekil 3.98 

ve Şekil 3.99). Fay düzlemi üzerindeki maksimum yerdeğiştirme miktarı yaklaşık 30 
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cm, fay uzunluğu ve genişliği 6 km, gerilme düşümü ise yaklaşık 9.37 bar olarak 

bulunmuştur (Tablo 3.2; Şekil 3.99). Ters çözümde kulanılan 17 adet telesismik ve 

bir adet yakın alan istasyonda (MRM: Marmaris) kaydedilen gözlemsel dalga 

şekilleri ve hesaplanan yapay dalga şekillerinin karşılaştırılması Şekil 3.100’de 

gösterilmiştir.  

 
Şekil 3.100: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremine ait telesismik gözlemsel 

(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

Gökova Körfezi içerisinde 11 Ocak 2005 tarihinde meydana gelen depreme ait 

kaynak mekanizması parametreleri ise, telesismik 8 adet P ve 3 adet SH kaydı 

kullanılarak yapılan ters çözüm işlemi ile belirlenmiştir. Bu depremin de küçük 

olmasından dolayı yeterli sayıda gürültüsüz veri bulunamamış ve bu yüzden 

çözümde geniş-bantlı ve uzun periyotlu dalga şekilleri bir arada kullanılmıştır. 

Telesismik istasyonlar odak küresinin ortasında yoğunlaşma göstermektedirler. Diğer 

depremlerde olduğu gibi, ters çözümde serbest bırakılmayan dolayısıyla çözüme 

dahil edilmeyen kayıtlar * ile işaretlenmiştir. Kullanılan bütün telesismik P dalgası 

kayıtlarında ilk hareket yönü aşağı doğrudur. Dalga şekli modellemesi sonucunda 

depreme neden olan fayın doğrultusu 59±10°, dalım açısı ise 39±10° olarak 

bulunmuştur. Ayrıca, depremin odak derinliğinin 10±2 km, boşalan sismik momentin 

(M o) 8.585 × 1016 Nm olduğu saptanmıştır (Şekil 3.101).  
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Şekil 3.101: 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş 
bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

11 Ocak 2005 Gökova Körfezi (Mw~5.2) depremi için diğer uluslararası enstitülerin 

vermiş olduğu moment tensör çözümleri bu tez çalışmasında bulunan çözümden bir 

miktar farklıdır. Örneğin, Harvard-CMT deprem kataloğunun yayınlamış olduğu 

kaynak mekanizması parametreleri 100°/ 33°/ -69°/ 12.2 km/ 4.34×1016Nm iken, 

Zur-RMT tarafından verilen parametreler 80°/ 29°/ -90°/ 15 km/ 7.14 ×1016 Nm’dir. 

Bu deprem için verilen bütün çözümlerin birbiriyle karşılaştırılması ve bütün kaynak 

mekanizması parametrelerinde yapılan hata miktarlarının belirlenmesi için yapılan 
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testlerin hepsi EK-H içerisinde gösterilmektedir.  Ayrıca, incelenen yakın alan P  

dalgası ilk hareket yönleri dağılımının bu tez çalışmasıyla belirlenen en küçük hatalı 

mekanizma sonucunda bulunan çekme ve basınç bölgeleri ile uyumlu sonuç verdiği 

görülmektedir. Örneğin, P dalgası ilk hareket yönünün net olarak okunabildiği APE 

(∆=1.87°) istasyonunda hareketin yukarı doğru, ISP (∆=2.32°) istasyonunda ise aşağı 

doğru olduğu belirlenmiş ve bu dağılımın da ters çözüm sonucuyla uyumlu olduğu 

görülmüştür (Şekil A.65). 

GD’ya dalımlı düğüm düzleminin fay düzlemi olduğu kabul edilerek belirlenmeye 

çalışılan kayma (yırtılma) dağılımı modeli Şekil 3.102’de gösterilmektedir.  Ters 

çözüm işleminde 50 sn uzunluğunda kesilen ve 0.01–1.0 Hz aralığında filtrelenen 6 

adet geniş-bantlı telesismik P dalga kaydı kullanılabilmiştir (Şekil 3.102 ve Şekil 

3.103).  

 

Şekil 3.102: 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.103: 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

Ters çözüm işleminde kullanılabilecek durumda olan gürültüsüz telesismik veri 

sayısının azlığı kırılma dağılımının detaylı bir şekilde belirlenememesine ve 
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çözümde yapılan hata miktarının yüksek olmasına yol açmaktadır (Şekil 3.103). 

Ancak bu depremin de kabaca diğerleriyle benzer olarak dalım yönünde ve basit bir 

kırılmayla meydana geldiğini söylemek mümkündür. Her iki modelleme sonucunda 

bulunan kaynak zaman fonksiyonunun şekli aynı olup kırılma süresi yaklaşık 7 sn’dir 

(Şekil 3.101 ve Şekil 3.102).  

Maksimum sismik moment boşalımı, beyaz yıldız ile gösterilen odağın biraz 

üzerinde meydana gelmiştir ve yerdeğiştirme miktarı yaklaşık 10 cm’dir (Tablo 3.2). 

Deprem nedeniyle kırılan alanın uzunluğu yaklaşık 5 km, genişliği ise yaklaşık 6 km 

olarak belirlenmiştir. Gürültüsüz telesismik geniş-bantlı P dalga şekillerinin daha az 

sayıda olması nedeniyle kayma dağılımı modellemesinden elde edilen sismik 

moment değeri (M o: 5.466×1016  Nm), dalga şekli modelleme ile bulunan değerden 

(M o: 8.585×1016 Nm) daha küçüktür. Yaklaşık olarak 30 km2’lik faylanan alan 

gözönünde bulundurulduğunda, deprem nedeniyle oluşan gerilme düşümünün ~8.3 

bar olduğu hesaplanmaktadır (Şekil 3.102 ve Tablo 3.2). Fay düzlemi üzerindeki 

kırılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı Şekil A.66’da detaylı olarak 

gösterilmiştir. 

3.4 Kıbrıs Yayı Bölgesi 

3.4.1 Genel tektonik ve jeolojik yapı 

Aktif ve karmaşık tektonik yapıya sahip olan Doğu Akdeniz Bölge’sinde Avrasya ve 

Afrika arasındaki levha sınırı batıda Hellenik Yayı doğuda ise Kıbrıs Yayı ile 

çizilmektedir. Kıbrıs yayı, batıda Antalya Körfezi’nden başlayarak, doğuda 

İskenderun Körfezi’ne kadar uzanmaktadır ve güneydeki Afrika levhasının kuzeyde 

Anadolu levhası arasında gerçekleşen ve yaklaşık 1 cm/yıl hızında (Argus ve diğ., 

1989; De Mets ve diğ., 1990) olan yaklaşma hareketini sağlamaktadır (Şekil 3.104; 

McKenzie ve diğ.,  1970, McKenzie, 1972; Comninakis ve Papazachos, 1972; Smith, 

1971; Ryan ve diğ.,  1971; Dewey ve diğ., 1973; Nur ve Ben-Avraham, 1978; 

Garfunkel, 1998; Kalogeras ve diğ., 1999; Vidal ve diğ., 2000). Doğu Akdeniz’de 

yapılan çok kanallı sismik yansıma çalışmaları, Kıbrıs  yayı ve civarının tektonik 

gelişimini incelemeye ve yay boyunca olan farklı segmentlerdeki derin yapılar ve 

yüzeysel yapılar arasındaki ilişkiyi araştırmaya olanak sağlamaktadır (Kempler ve 

Ben-Avraham, 1987; Anastasakis ve Kelling, 1991). 
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Afrika levhasının Avrasya levhasına göre kuzeye doğru dalma batmaya uğramasının 

Kıbrıs’ın güneyinde erken Miyosen zamanında başlamış olduğu düşünülmektedir 

(Robertson, 1990; Robertson ve diğ., 1990; Eaton ve Robertson, 1993). Bu iki levha 

arasında süreklilik gösteren ve doğuda ve batıda iç bükey yapıda olan Kıbrıs yayı, 

adanın batısında yer alan KKD doğrultulu sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma 

özelliğine sahip Paphos Transform Fayı ile kuzeye bağlanmaktadır (Papazachos ve 

Papaioannou, 1999).  

Doğuda ise, Doğu Anadolu ve Ölü Deniz Fay Zonları ile üçlü eklem noktası şeklinde 

birleşerek, Afrika, Anadolu ve Arabistan levhaları arasındaki hareketi sağlamaktadır.  

Yayın orta kısmında gerçekleşen Eratosthenes Deniz Dağlar’ı ile Kıbrıs yayının 

çarpışması dalma-batma işlemini yarıda bölmekte ve Eratosthenes Denizaltı 

Dağları’nın ayrılmış bloklar şeklinde faylanmasına neden olmaktadır. Dalma 

batmanın yarıda kesilmesi, Eratosthenes Denizaltı Dağları’nın güneyinde sıkışma 

deformasyonu ve Levant Platform’unun kuzey kenarı boyunca ise faylanma meydana 

gelmesine neden olmaktadır (Kempler ve Ben-Avraham, 1987). Bu gibi küçük deniz 

dağları ile dalma batma zonlarının çarpışması, Troodos ofiyolitlerinde gözlendiği 

gibi çok büyük ve geniş bölgesel yükselmelere neden olmazlar. Bu yüzden bölgede 

gözlenen bu yükselimin olası nedenlerinden biri,  bölgede ortalama kabuk kalınlığına 

sahip olan kıtasal kabuğun (~28 km, Makris ve diğ., 1983; Makris ve Stobbe, 1984) 

güney Kıbrıs altında bindirme hareketine maruz kalarak bölgesel yükselmeye neden 

olmasıdır.  

Erastosthenes Deniz Dağları’nın yapısal özellikleri ve bölgenin tektonizması ile 

ilişkisi çeşitli araştırmacılar tarafından incelenmiştir (Kempler ve Ben-Avraham, 

1987; Sage ve Letouzey, 1990; Kempler, 1993; Robertson ve diğ., 1995a; Robertson, 

1998; Zaldivar ve diğ., 2001). Kıbrıs Yayı’nın tektonik yapısı, güneyde dalma batma 

ve Eratosthenes Deniz Dağları ile çarpışma, doğuda ise Anadolu ve Sina bloğu 

arasında doğuya doğru artan açılma rejimine sahip sol yönlü transform hareket 

şeklinde değişim göstermektedir (Vidal ve diğ., 2000). Kıbrıs Yayı boyunca Hellenik 

Yayı ve civarında da bulunan çeşitli tektonik yapıların yokluğundan dolayı, önerilen 

klasik dalma batma modeli için bazı kuşkular bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi,  

Kıbrıs adası ve civarında Senozoyik yaşı esnasında herhangi bir zamanda 

volkanizmanın gözlenmemesidir. Diğer bir eksiklik ise yay boyunca kuzeye dalımlı 

Beniof zonunun bulunmamasıdır (Harrison ve diğ., 2004). 
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Şekil 3.104: Kıbrıs Yayı ve çevresinin aktif fay, topoğrafya ve batimetri haritası.  
Büyük siyah oklar Arabistan ve Anadolu levhalarının Avrasya 
levhasına göre bağıl hareketlerinin yönünü göstermektedir ve GPS 
gözlemleri sonucunda tanımlanmışlardır. Bölgeyi etkileyen önemli 
kırık (fay) zonları: DAF: Doğu Anadolu Fay Zonu; ÖDF: Ölü Deniz 
Fay Zonu; EcF: Ecemiş Fayı; KFZ: Karataş Fayı; TGF: Tuz Gölü Fayı; 
ErF: Erciyes Fayı; MF: Malatya Fayı; Kıbrıs Yayı ve PTF:Paphos 
Transform Fayı; BuF: Burdur Fayı; BGF: BMG: Büyük Menderes 
Grabeni; Ge: Gediz; Si: Simav; EF: Elbistan Fayı; TF: Tatarlı Fayı; SF: 
Sultandağı Fayı (Yolsal ve diğ., 2007a). 

Kıbrıs yayı, Eosen-Üst Miyosen aralığında oluşurken, Hellenik yayı Orta 

Miyosen’den başlayarak bugünkü şeklini alarak hala gelişmesine devam etmektedir.  

Kıbrıs ve Hellenik yayları geometrik olarak benzer yapıya sahip olsalar da tektonik 

aktivite, levhaların bağıl hareket doğrultusu ve hızı ve depremsellik açısından birçok 

farklılık göstermektedir (Papazachos ve Papaioannou, 1999). Bu iki yay Isparta 

dirseği olarak bilinen ve Anadolu’nun karmaşık tektoniğine sahip bölgesinde bir 

araya gelirler.  
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Hellenik Yayı boyunca yaklaşma hızı 20 - 40 mm/yıl iken Kıbrıs Yayı boyunca 

gözlenen hareket 2-3 kat daha azdır. Hellenik Yayı boyunca olan hızlı yaklaşma 

hareketi, derin depremlerin (300 km’ye kadar ulaşan) yoğun deprem aktivitesinin 

oluşmasına neden olmaktadır. Ayrıca, her iki yay boyunca olan levha hareketlerinin 

doğrultuları, yayların geometrik yapılarından dolayı farklılık göstermektedir. Kıbrıs  

Yayı boyunca bağıl hareketin doğrultusu batıda yaya dik iken, doğu kesiminde yarı 

parelel konumdadır. Ancak, Hellenik Yayı boyunca bağıl hereketin doğrultusu, yayın 

orta kesiminde yani Girit adası civarında yaya dik iken, doğu ve batısında yayın 

geometrik yapısından dolayı oblik davranış göstermektedir (Şekil 3.105; McClusky 

ve diğ., 2000, 2003). 

 

Şekil 3.105: Doğu Akdeniz Bölgesinde levha sınırları boyunca gözlenen bağıl 
hareket doğrultuları (McClusky ve diğ., 2003).  

Doğu Akdeniz bölgesi içerisinde bulunan Tetis ofiyolitlerinin oluşumları ve 

yerleşimlerinin bölgedeki dalma batma zonları, yığışım ve çarpışma olayları vb. 

dinamik tektonik hareketler ile ilişkili olduğu açıkça bilinmektedir (Dilek ve Moores, 

1990; Gnos ve diğ., 1997; Dilek ve Flower, 2003).  

Bazı araştırmacılar, Tetis ofiyolitlerinin muhtemelen kıtasal alandan uzakta okyanus 

veya yay ardı havzalar içerisinde oluştuğunu önermektedirler.  Akdeniz ofiyolitlerinin 

büyük çoğunluğu, tektonik olarak pasif sınır ardaşımlarına dayanan Triyas yaşlı 

volkanik kayaçlar ile ilişkilidiler ve Gondwana’nın kuzey çevresi boyunca yer alan 
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açılma (rift) kaynaklı magmatik oluşumlarını yansıtmaktadırler. Bu tür oluşumlara 

örnek olarak, Arnavutluk’ta Mirdita ofiyolitlerine bitişik Triyas yaşlı rift toplulukları 

(Shallo ve diğ.,  1990), Yunanistan’da batı Hellenik yayı ofiyolitleri ile ilişkili Triyas 

yaşlı püskürük kayaçlar (Jones ve Robertson, 1991; Saccani ve diğ., 2003), güneybatı 

Türkiye’de Antalya karmaşığı içerisindeki Triyas yaşlı volkanik kayaçlar (Juteau, 

1980) ve Troodos ofiyolitinin güneyindeki Mamonya karmaşığı içerisinde yer alan 

üst Triyas yaşlı volkanik ve sedimanter kayaçlar (Malpas ve diğ., 1993) verilebilir 

(Şekil 3.106; Dilek ve Flower, 2003). 

 
Şekil 3.106: Doğu Akdeniz Bölgesindeki neotetis ofiyolitlerinin dağılımı (Dilek ve 

Moores, 1990; Robertson, 2002; Dilek ve Flower, 2003). AC: Antalya 
Kompleks, AO: Aladağ (Pozantı – Karsantı) Ofiyoliti, BHN: Beyşehir-
Hoyran Napları, IAESZ: İzmir-Ankara-Erzincan Sütur Zonu, IPO: 
Intra-Pontid Ofiyolitleri, MO: Mersin Ofiyoliti, PO: Pindos Ofiyoliti, 
VO: Vourinos Ofiyoliti. 

Kıbrıs adası üzerinde, tektonik olarak oluşumları ve gelişimleri birbirleriyle yakın 

ilişki içerisinde bulunan üç ana ofiyolitik oluşum gözlenmektedir. Bunlar, D-B 

uzanımlı Arakapas fay zonunun kuzeyinde yer alan Troodos ofiyoliti, güneydeki 

Limasol Kompleksi, Troodos ofiyolitinin güneybatısındaki Mamonya Karmaşığıdır.  

Troodos ofiyoliti, merkezinde serpentinleşmiş peridotitler bulunan kubbe yapılı ve 

izotropik gabro, tabakalı dayklar ve püskürük kayaçlardan meydana gelen bir 

ofiyolitik oluşumdur Şekil 3.107; Dilek ve Flower, 2003).  
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İçerisindeki tabakalı dayklar ve volkanik kayaçlar çeşitli sayıda normal faylar ile 

kesilmiş durumdadır. Ayrıca, bu tabakalı dayk karmaşıkları, dayk blokları ve açılma 

özelliği gösteren faylar ile sınırlanan çeşitli graben yapılarını barındırmaktadırlar.  

Güneybatıda bulunan Mamonya karmaşığı ise, Troodos ofiyolitinden adadaki ters ve 

doğrultu atımlı faylar boyunca ince amfibolit ve yeşil şistler ile ayrılmaktadır 

(Malpas ve diğ., 1993) ve içerisinde Üst Triyas yaşlı volkaniklerden oluşan blok ve 

bindirme yapıları yer almaktadır (Şekil 3.107; Dilek ve Flower, 2003).  

 

Şekil 3.107: Kıbrıs adasının basitleştirilmiş jeolojik haritası (Dilek ve Flower, 
2003’den alınmıştır). Jeoloji veriler Murton (1990), Dilek ve Eddy 
(1992) ve Robertson (2002)’den derlenmiştir.  

Mamonya karmaşığı ve Troodos ofiyoliti arasında, baskın olarak ters faylanmalar ve 

bunlarla ilişkili kesme gerilmeleri (Robertson ve diğ., 1991; Eaton ve Robertson, 

1993) ve ayrıca aynı zamanlı olarak her ikisinde de saatin tersi yönünde dönmeler 

göze çarpmaktadır (Morris ve diğ., 1998). Paleomanyetik çalışmalar, Troodos 

ofiyolitlerinde saatin yönünde geri çekilme etkileri ve bununla ilişkili olarak dalma 

batma zonunun durmasıyla (Morris ve diğ., 1998) uyumlu olarak belirgin bir dönme 

hareketinin varlığını ortaya koymaktadır. Böylece, Troodos ve Mamonya 

karmaşıklarının yapısal, kinematik ve petrolojik özellikleri manto kaynaklı dalma 

batma zonu geri çekilmesiyle uyuşmaktadır. Bu geri çekilme, Kıbrıs ve kıtasal Afrika 

litosferinin kuzeye doğru ilerleyen parçası olan Eratosthenes deniz dağları arasındaki 
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çarpışma nedeniyle önlenmektedir (Robertson, 2000). Kıbrıs adasının güney ve 

güneydoğusunda başlayan dalma batma zonunun kanıtı olarak, Limasol alanındaki 

yığışım kaması litolojileri (Eaton ve Robertson, 1993), Arakapas fay zonu ile ilişkili 

yüksek Ca içerikli boninitler (Simonian ve Gass, 1978; Flower ve Levine, 1987; 

Rogers ve diğ., 1989) ve Mamonya karmaşığının en üst kesimi ile Troodos 

okyanusal kabuğu altındaki dalma batma ürünü magmalar gösterilebilir (Dilek ve 

Flower, 2003). 

3.4.2 Depremsellik 

Tarihsel dönemden günümüze kadar geçen süre içerisinde Kıbrıs yayı ve civarında 

yıkıcı bir çok deprem meydana gelmiş ve bölge çeşitli araştırmacılar tarafından 

incelenmiştir (Galanapoulos ve Delibasis, 1965; Büyükaşıkoğlu, 1980; Ambraseys 

ve Adams, 1993; Papazachos ve Papaioannou, 1999; Pınar ve Kalafat, 1999; 

Salamon ve diğ., 1996, 2003; Pilidou ve diğ., 2004). Açığa çıkan enerji genellikle 

Kıbrıs adasının güneybatısında yoğunlaşarak Antalya ve İskenderun Körfez’lerindeki 

belirgin düşük aktiviteden ayrılmaktadır (Şekil 3.108).  

Salamon ve diğ. (1996, 2003), 20. yy içerisinde bölgede meydana gelen M L ≥ 4.0 

olan depremleri sınıflandırarak P dalgaları ilk hareket yönlerini kullanarak fay 

düzlemi çözümlerini belirlemiştir. Ayrıca, Doğu Akdeniz bölgesindeki depremsellik 

ile bölgesel levha tektoniği arasındaki ilişkiyi inceleyerek, toplam moment 

boşalımının M L ≥ 6.0 olan kuvvetli depremler ile gerçekleştiğini belirtmişlerdir.  

Papaioannou (2001) ise 1896 dan beri olan tarihsel ve güncel veriyi kullanarak, 

Kıbrıs Yayı için b değerinin 1.12 olduğunu saptamıştır.  

Papadimitriou ve Karakostas (2006) bölgede meydana gelmiş olan kuvvetli 

depremleri (1896, 1918, 1924, 1953, 1961, 1995, 1996) ve fay düzlemi çözümlerini 

kullanarak Coulomb bölgesel gerilme dağılımını hesaplamışlar ve bulunan Coulomb 

kırılma modelleri ile orta (M≥5.0) ve büyük (M≥6.0) depremlerin oluşumu arasında 

ilişkiyi araştırmışlardır. Sonuçta, büyük (M≥6.0) ve orta büyüklükteki (5.0≤M≤5.9) 

depremlerin yaklaşık %70’i gerilmenin yoğunlaştığı bölgelerde oluşurken, diğer orta 

büyüklükteki (5.0≤M≤ 5.5) depremler ise gerilmenin daha düşük olduğu bölgelerde 

oluştuğunu önermişlerdir. 
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Şekil 3.108: Kıbrıs Yayı ve civarında gözlenen deprem aktivitesi dağılımı ve 
histogram şeklinde gösterimi. Deprem episantırları USGS-NEIC (1973-
2007) kataloğundan alınmıştır. 

Harrison ve diğ. (2004) Kıbrıs adasının kuzeyindeki stratigrafik yapıyı araştırarak, 

bölgenin kuzeyinin yaklaşık 5 My’dan beri K-KB yönelimli maksimum gerilme 

doğrultusu altında bulunduğunu, geç Senozoyik esnasında bölgede herhangi bir 

magmatik aktivitenin olmadığını, adanın diğer bölümleri de dahil olmak üzere geç 

Miyosen’den beri sürekli yükselmeye maruz kaldığını önermektedirler. Ayrıca, 

kuzeyde McCallum ve Robertson (1990), Robertson ve diğ. (1995a,b) ve Robertson 
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(2000) tarafından önerildiği gibi yay-ardı havzaların ve açılma deformasyonunun 

bulunmadığını, bölgenin baskın olarak doğrultu atım ve sıkışma mekanizmasına 

sahip olduğunu saptamışlardır. Ben-Avraham ve diğ. (1995) yaptıkları sismik 

yansıma, gravite ve manyetik çalışmalar ile Kıbrıs adasının doğusunun çeşitli sırt ve 

havzalardan (Larnaka, Latakya, Kyrenia-Misis sırtları ve Levant, Kilikya-Adana 

havzaları gibi) meydana geldiğini ve batimetrik yapı yaya paralel uzanım 

gösterdiğini önermişlerdir (Şekil 3.109). Bu çalışmaya göre, Levant havzası 

içerisinde bulunan ve doğuda levha sınırını temsil eden Latakya sırtı, batimetrik 

yapıyla uyumlu bir şekilde batıya doğru uzanım göstermektedir. Sırtın güneyindeki 

üst sedimanlarda herhangi bir dalma batma olayına rastlanmamıştır. Zaten yayın bu 

kesimindeki sismik aktivite de oldukça dağınık olup dalma batma zonu ile ilişkili 

değildir (Kempler ve Ben - Avraham, 1987; Ben-Avraham ve diğ., 1995). Gravite ve 

manyetik veriler,  sırtın volkanik kökenli olmadığını göstermektedir.  Bouguer gravite 

anomalisi, sırt üzerinde doğuda –30 mGal’den batıda 30 mGal’e kadar değişim 

göstermektedir (Ben-Avraham ve diğ., 1995).  

 

Şekil 3.109: Kıbrıs Yayının doğusunda bulunan ana morfolojik ve yapısal elementler 
(Schattner ve Ben-Avraham, 2007’den alınmıştır). 
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Kaynak mekanizması çözümleri de, Kıbrıs yayının doğusunda meydana gelen 

depremlerin K-G, KD-GB ve D-B yönelimli ters faylanma ile KD-GB yönelimli 

doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile oluştuklarını göstermektedir (Salamon ve 

diğ., 2003; Wdowinski ve diğ., 2006). Ana doğrultu atımlı faylara bitişik olarak 

dalım atımlı mekanizmaların oluşumu, doğrultu atımlı fay sistemlerindeki 

parçalanma ve geometrik düzensizlikler ile açıklanmaktadır. Yapılan deniz jeofiziği 

çalışmaları, yayın doğusundaki aktif yapıların, yaklaşık 100 km lik geniş bir bölge 

içerisinde dağılmış olarak bulunan KD-GB yönelimli (Şekil 3.109) doğrultu atımlı 

faylanmalar olduğunu göstermiştir (Ben-Avraham ve diğ., 1995; Vidal ve diğ.,  

2000). Bölge için yapılan bir başka çalışmada Papadimitriou ve Karakostas, (2006), 

bölgedeki deprem aktivitesinin büyük çoğunluğunun sağ yönlü Paphos Transform 

Fayı, Lemessos ve Larnaka oblik ters fayları nedeniyle meydana geldiğini ve büyük 

yıkıcı depremlerin bir çoğunun (M ≥ 6.0) Paphos (1953 M: 6.2 ve 1996 M: 6.8) ve 

Larnaka (1924 M: 6.0 ve 1961 M: 6.2) fayları ile ilişkili olduğunu önermektedirler 

(Şekil 3.110).  

 

Şekil 3.110: Larnaka, Paphos ve Lemessos faylarının şematik gösterimi 
(Papadimitriou ve Karakostas, 2006). 

Kıbrıs yayının batısında meydana gelen yoğun deprem aktivitesi için çeşitli görüşler 

ortaya atılmaktadır. Bunlardan bir tanesi olan Arvidsson ve diğ. (1998)’göre, batıdaki 

doğrultu atımlı deprem mekanizmalarının KD-GB doğrultulu ve orta odak derinlikli 
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(>30 km) olup kuzeydeki dalma batma zonunu güneydeki çarpışma zonuna bağlayan 

yırtılma fayından kaynaklandığı düşüncesidir. Papazachos ve Papaioannou (1999) ise 

Kıbrıs’ın güneybatısındaki yaklaşma hareketini Antalya havzasındaki yaklaşma 

hareketine bağlayan Paphos Transfer Fay’ını önererek buradaki doğrultu atım 

mekanizmasını açıklamaya çalışmışlardır.  Ancak bu bölgede olan derin odaklı 

depremler Arvidsson ve diğ. (1998) tarafından önerilen yırtılma fayı ile daha çok 

uyumludur (Wdowinski ve diğ., 2006). Yırtılma fayları genel olarak, dik veya düşeye 

yakın dalım açısına sahip olan, küçük ölçekli ve ters veya normal faylanma 

mekanizmalarını doğrultu atım mekanizması ile birleştiren faylardır (Twiss and 

Moores, 1992). 

3.4.3 Kıbrıs Yayı depremlerinin (Mw ≥≥≥≥ 5.0) kaynak mekanizması parametreleri 

ve yırtılma/kayma dağılımı modelleri. 

Kıbrıs Yayı ve civarında meydana gelen 10 adet depreme (M w ≥ 5.0) ait (Şekil 3.111; 

Tablo 1.1) kaynak mekanizması parametreleri uzun periyotlu ve geniş-bantlı 

telesismik P- ve SH- dalgaları, fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımı 

ve yırtılma süreçleri ise telesismik istasyonlarda kaydedilmiş geniş-bantlı P dalgaları 

kullanılarak belirlenmiştir.  

Kaynak parametrelerinin belirlenmesi sırasında yapılan hata miktarları diğer 

depremlerde olduğu gibi EK-H bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir. Ayrıca 

çalışılan bütün depremler için, yakın alan istasyonlarda kaydedilen P  dalgalarının ilk 

hareket yönleri okunarak ters çözümden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. 

Yapılan modellemelerinde genellikle, Vp=4.5 km/sn, Vs=2.59 km/sn hızlarına ve 

ρ=2.42 gr/cm3 yoğunluğuna sahip birinci tabaka ile Vp=6.8 km/sn, Vs=3.91 km/sn 

hızlarına ve ρ=2.91 gr/cm3  yoğunluğuna sahip ikinci tabakadan oluşan kabuk yapısı 

modeli kullanılmıştır (Makris ve diğ., 1983; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Makris ve 

Stobbe, 1984).  

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri 22 Mart 1993 

(Mw~5.3), 27 Kasım 1996 (M w~5.3), 17 Ağustos 1999 (M w~5.0) Kıbrıs depremleri 

için yeterli sayıda sinyal / gürültü oranı yüksek telesismik geniş -  bantlı P dalga şekli 

bulunamadığından dolayı belirlenememiştir. 
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Şekil 3.111: Kıbrıs Yayı ve çevresinde meydana gelen önemli depremlerin kaynak 
mekanizması çözümleri. Kırmızı, mavi ve açık gri ile gösterilen odak 
küreleri sırasıyla bu tez kapsamında yapılan çalışmayla, diğer 
araştırmacılar (bkz. Tablo A.2) ve Harvard-CMT kataloğundan elde 
edilmiştir. Bölgenin deprem aktivitesi USGS-NEIC (1973-2007) 
kataloğundan alınmıştır.  
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3.4.3.1 22 Mart 1993 Kıbrıs (Mw ~ 5.3) 

Kıbrıs Yayı’nın güneydoğusunda meydana gelen bu deprem USGS-NEIC tarafından 

yayınlanan rapora göre en etkili olarak Kıbrıs adasında Ayia Napa, Larnaka ve 

Lefkoşe ilçelerinde hissedilmiştir. Ayrıca İsrail ve Ürdün’de de hisedildiği 

belirtilmektedir. Yayın güneydoğusunda deprem aktivitesinde genel olarak azalma 

gözlenmekte ve meydana gelen depremler K-G ve KB-GD doğrultulu ve orta 

büyüklükte (M ≤ 6.0) olup ters faylanma mekanizması ile meydana gelmektedirler 

(Wdowinski ve diğ., 2006). Bu tez kapsamında yapılan ters çözüm işleminde, 

depremin küçük olmasından dolayı sinyal/gürültü oranı yüksek olan az sayıda 

telesismik dalga şekli kullanılabilmiştir. Bu nedenle, uzun periyotlu ve geniş- bantlı 

P dalga şekilleri birlikte ters çözüm işleminde kullanılmış ve en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümü elde edilmeye çalışılmıştır. * ile gösterilen istasyonlara ait 

dalga şekilleri ters çözüme dahil edilmemişlerdir. Telesismik istasyonların hepsinde 

P dalgası ilk hareket yönü yukarı doğrudur ve dolayısıyla odak küresi üzerinde 

basınç bölgesinde yer almaktadırlar. SH kayıtlarında da benzer şekilde istasyonların 

hepsi bir bölgede toplanmıştır (Şekil 3.112). 

Elde edilen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü depremin çok küçük 

doğrultu atım bileşeni içeren ters faylanma mekanizmasına sahip olduğunu ve 35±2 

km odak derinliğinde meydana geldiğini göstermektedir. 1 düğüm düzlemine ait 

doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla, 169±10°, 43±5° ve 64±10° olarak 

belirlenmiştir (Şekil 3.112). İstasyonların odak küresi üzerindeki azimutal 

dağılımlarını arttırmak P dalgası ilk hareket yönlerine bakmak için kullanılan yakın 

alan istasyonlar ile mümkün olmuştur (Şekil B.1).  

Harvard-CMT moment tensör çözümü depremin doğrultu atım bileşeni içeren ters 

faylanma mekanizmasıyla meydana geldiğini göstermektedir.  Katalogda depremin 

odak derinliğinin 15 km, sismik momentinin (M o) ise 1.43×1017 Nm olduğu 

belirtilmektedir. Depremin odak derinliği çeşitli deprem kataloglarında farklı 

değerlerde gösterilmektedir. Örneğin, ISC kataloğu odak derinliğini 27.6 km 

olduğunu belirtirken USGS-NEIC 32.1 km’de meydana geldiğini rapor etmektedir.  

Harvard-CMT moment tensör çözümünde verilen kaynak parametreleri kullanılarak 

hesaplanan yapay dalga şekillerinin gözlemsel dalga şekilleriyle karşılaştırılması EK 

H bölümünde gösterilmektedir. 
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Şekil 3.112: 22 Mart 1993 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 

3.4.3.2 23 Şubat 1995 Kıbrıs (Mw ~ 5.9) 

Kıbrıs adasının kuzeybatısında 1995 yılı içerisinde üç ay ara ile iki adet orta 

büyüklükte deprem meydana gelmiştir (Şekil 3.111). Bunlardan birincisi ve büyük 

olanı 35.02°K ve 32.23°D (ISC) koordinatlarında ve to: 21:03:02.79 oluş zamanında 

meydana gelen 23 Şubat 1995 (M w~5.9) depremidir. USGS –NEIC kataloğuna göre 

bu deprem nedeniyle Paphos – Kıbrıs bölgesinde iki kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi 

yaralanmış ve 50 adet bina tamamen yıkılmıştır. Depremin aynı zamanda İsrail ve 

Lübnan’da da hissedildiği rapor edilmiştir. Bu tez çalışmasında, telesismik 

istasyonlarda kaydedilmiş 22 adet uzun periyotlu P, 27 adet uzun periyotlu SH ve 22 

adet geniş–bantlı P dalgası kullanılarak belirlenen en küçük hatalı kaynak 
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mekanizması çözümü, depremin sağ yönlü doğrultu atım bileşeni içeren ters 

faylanma mekanizmasına sahip olduğunu ve 13±2 km odak derinliğinde meydana 

geldiğini göstermektedir. Bu durumda fay düzleminin doğrultu açısı 243±10°, dalım 

ve kayma açıları ise sırasıyla 17±10°, 151±10° olarak belirlenmiştir (Şekil 3.113 ve 

Şekil B.2 ). 

 

Şekil 3.113: 23 Şubat 1995 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir göstergesi olan sismik moment değeri 

(M o) belirlenen kaynak zaman fonksiyonu altında kalan alana eşittir. Bu durumda 

sismik momentin M o: 91.25×1016 Nm olduğu hesaplanmıştır. Bu değer ve Kanamori 

(1977) eşitliği kullanılarak (bkz. Eşitlik 2.22) depremin moment büyüklüğü 5.7 

olarak saptanmıştır. Çözümde kullanılan telesismik istasyonların azimutal dağılımları 

kaynak mekanizması parametrelerinin belirlenebilmesi için yeterli sayıdadır (Şekil 

3.113). Ancak yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri de 

okunarak odak küresi üzerinde düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilebilmiştir 

(Şekil B.3). 

Bu deprem için birçok sayıda araştırmacı ve moment tensor çözümü veren 

uluslararası enstitü ve kuruluş kaynak mekanizması parametreleri yayınlamışlardır.  

Örneğin, USGS-NEIC moment tensör kataloğuna göre baskın olarak ters faylanma 

mekanizmasıyla meydana gelen bu depreme ait kaynak mekanizması parametreleri 

6°/77°/80°/21 km/7×1017 Nm’dir. Harvard-CMT moment tensör kataloğu ise 

depremin 15 km odak derinliğinde meydana geldiğini ve doğrultu, dalım ve kayma 

açısının sırasıyla 6°, 77°, 73° olduğunu rapor etmiştir. Ayrıca Pınar ve Kalafat (1999) 

ters çözüm işlemi ile buldukları kaynak mekanizması çözümünde depremin 15 km 

odak derinliğinde ve doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma ile meydana 

geldiğini önermektedir. Bütün çözümlerin bu tez kapsamında belirlenen en küçük 

hatalı mekanizma çözümü ile karşılaştırılması EK-H bölümünde detaylı olarak 

gösterilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı modelinin belirlenebilmesi için ise 

bölgenin tektonik yapısına uygun olan sağ yönlü doğrultu atım bileşenine sahip ters 

faylanma mekanizması gösteren KB yönünde dalıma sahip düğüm düzlemi fay 

düzlemi olarak seçilmiş (doğrultu, dalım, kayma açısı, derinlik: 243°, 17°, 151°, 13 

km) ve bu düzleme ait kaynak parametreleri ters çözüm işlemine girilmiştir. 

Öncelikle fay düzlemi 4 km×4 km boyutlarında 12 adet alt fay düzlemine 

bölünmüştür. 31 adet geniş-bantlı telesismik P dalgası kullanılarak belirlenen kayma 

dağılımının zaman içerisindeki davranışı incelendiğinde, depremin yaklaşık olarak 

80 km2’lik fay alanı üzerinde meydana geldiği, basit ve dairesel şekilli olan 

kırılmanın odakta başlayıp dalım doğrultusu boyunca ilerlediği görülmektedir (Şekil 

3.114 ve Şekil 3.115). Fay düzlemi üzerinde maksimum yerdeğiştirme (60 cm) 

odakta meydana gelmiştir. Depremin kırılma süresi ortalama 7 sn olarak 
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bulunmuştur. Depremin 9 km (fay uzunluğu) × 9 km (fay genişliği): 81 km2’lik alan 

üzerinde meydana getirdiği maksimum yerdeğiştirme ve gerilme düşümü sırasıyla 60 

cm ve 14.52 bar olarak bulunmuştur (Şekil B.4, Şekil 3.114 ve Tablo 3.2). 

 
Şekil 3.114: 23 Şubat 1995 Kıbrıs depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 

çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  

 

Şekil 3.115: 23 Şubat 1995 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 



 182

3.4.3.3 29 Mayıs 1995 Kıbrıs (Mw ~ 5.1) 

Bu deprem Kıbrıs adasının kuzeybatısında (34.99°K, 32.192°D; ISC) meydana 

gelmiştir (Şekil 3. 111). Deprem nedeniyle Paphos-Kıbrıs alanında hafif ölçüde hasar 

meydana geldiği, Kykkos’da Io=V MM; Limasol, Paphos, Polis ve Stroumbi’de 

Io=IV MM ve Larnaka ve Lefkoşe’de Io=III MM olduğu rapor edilmiştir (USGS 

NEIC).  

En küçük hatalı kaynak mekanizması çözümünde, telesismik istasyonlarda 

kaydedilen uzun periyotlu 16 adet P, 18 adet SH ve 13 adet geniş-bantlı P dalgası 

kullanılmıştır. Ters çözüm işlemi sonucunda bu depremin de 23 Şubat 1995 depremi 

gibi sağ yönlü doğrultu atım bileşeni içeren ters faylanma mekanizması ile meydana 

geldiği belirlenmiştir.* ile gösterilen TATO (∆=75.59) istasyonuna ait SH dalga şekli 

ters çözüm işlemine dahil edilmemiştir.Telesismik istasyonların odak küresi 

üzerindeki azimutal dağılımları iyidir ancak deprem episantırına yakın uzaklıkta 

bulunan istasyonların P dalgası ilk hareket yönleri okunarak dağılım daha iyi hale 

getirilmiştir (Şekil 3.116 ve Şekil B.5). Yakın alanda yer alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin en küçük hatalı mekanizma çözümü ile 

uyumlu olduğu görülmektedir. Örneğin, yakın alan BGIO (∆=4.06°) istasyonu odak 

küresinin çekme bölgesi içerisinde bulunmaktadır ve P dalgası ilk hareket yönü 

beklenildiği üzere aşağı doğrudur. Odak küresinin basınç bölgesi içerisinde yer alan 

MORC (∆=18.26°) ve ANTO (∆=4.89°) istasyonlarında ise yukarı doğru ilk hareket 

yönü okuması yapılmıştır (Şekil B.6). Sonuç olarak depreme neden olan fayın 

doğrultusu 252±10°, dalım açısı 16±10°olarak belirlenmiştir. Depremin odak 

derinliği 15 km, sismik momenti (M o) ise 6.203×1016 Nm’dir. Sadece telesismik 

geniş-bantlı P dalga şekillerinin kullanıldığı en küçük hatalı mekanizma çözümü de 

benzer sonuçlar göstermektedir (Şekil B.5). 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depremi için 

Harvard-CMT tarafından verilen moment tensor çözümü de depremin doğrultu atım 

bileşeni içeren ters faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir.  

Belirtilen kaynak mekanizması parametreleri 224°/20°/132°/15 km/ 11.11×1016 Nm 

şeklindedir. Diğer depremlerde olduğu gibi bu deprem için de Harvard-CMT 

kataloğu tarafından yayınlanan kaynak mekanizması parametreleri kullanılarak 

yapay dalga şekilleri hesaplanmış ve göslemsel dalga şekilleri ile karşılaştırılmıştır. 

Bu amaçla yapılan testlerin detaylı olarak gösterimi EK-H bölümünde verilmektedir. 
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Şekil 3.116: 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 

şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Fay düzlemi üzerindeki kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri nin belirlenmesi için 

kullanılan telesismik istasyonların azimutal dağılımı çok iyi olmadığı için çözümdeki 

hata miktarının yüksek olduğu söylenebilir. Ters çözüm ile belirlenen kayma 

dağılımı modelinde, depremin odakta başlayan ve yaklaşık 10 cm maksimum 

yerdeğiştirmeye neden olan dairesel ve basit bir kırılmayla gerçekleştiği 
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görülmektedir (Şekil 3.117 ve Şekil B.7). Yaklaşık olarak 64 km2’lik alanda 

meydana gelen ve 6.518×1016 Nm lik sismik moment değerine (M o) sahip olan bu 

deprem, fay düzlemi üzerinde  yaklaşık 3.18 bar gerilme düşümüne neden olmuştur 

(Tablo 3.2). Çözümde sadece 9 adet geniş-bantlı telesismik P dalgası 

kullanılabilmiştir. Gözlemsel ve hesaplanan yapay dalga şekilleri karşılaştırılması 

Şekil 3. 118’te gösterilmiştir. 

 

Şekil 3.117: 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  

 
Şekil 3.118 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 

hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.4.3.4 09 Ekim 1996 Kıbrıs (Mw ~ 6.8) 

Kıbrıs’ın güneybatısında meydana gelmiş olan bu deprem bölgede son yüzyılda 

oluşan en büyük depremdir ve bölgenin aktif tektoniğinin anlaşılması açısından 

oldukça büyük öneme sahiptir. Deprem nedeniyle Kıbrıs-Limasol ilçesinde 50, 

Paphos’ta ise 35 kişi yaralanmıştır. Deprem, Kıbrıs adasının güneybatısını tamamıyla 

etkilemiş, Paphos’ta 500 evin ciddi şekilde 3000’den fazla evin ise hafif ve orta 
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şekilde hasar görmesine neden olmuştur. Kıbrıs adasında yer alan Limasol, Larnaka, 

Famagusta ve Lefkoşe ilçelerinde de ciddi maddi hasara yol açmıştır. Depremin 

ayrıca episantırdan uzakta Mısır, İsrail, Suriye, Ürdün, Lübnan ve Türkiye’nin güney 

kıyılarında da hissedildiği rapor edilmektedir.  Değiştirilmiş Mercalli ölçeğine göre, 

Paphos ve Limasol’da depremin şiddeti (Io: VIII),  Lefkara, Kampos ve Polis (Io: 

VII), Lefkoşe ve Larnaka (Io: VI), Paralimni, Napa, Ayia (Io: V) olarak belirlenmiştir 

(ISC). Ters çözüm işlemi ile bulunan en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümüne 

göre, 09 Ekim 1996 Paphos-Kıbrıs (M w~6.8) depremi ters faylanma bileşenine sahip 

sağ yönlü doğrultu atımlı fay mekanizması ile meydana gelmiştir. Cisim dalgalarının 

ters çözümünden depremin odak derinliği 85±2 km, sismik momenti (M o) 1.8×1019 

Nm olarak bulunmuştur. Çözümde telesismik istasyonlarda kaydedilen 27 adet uzun 

periyotlu P ve 21 adet uzun periyotlu SH dalga şekli modellenmiştir. Bu 

istasyonlardan * ile işaretlenen TATO (∆=75.82°) istayonun ait P kaydı ters çözüme 

dahil edilmemiş sadece yapay ve gözlemsel dalga şekillerinin uyumu gösterilmiştir. 

Telesismik istasyonların hem P hem de SH odak küresi üzerindeki azimutal 

dağılımları oldukça iyidir.P dalga şekillerinin kaydedildiği LSA (∆=49.64°), MSEY 

(∆=44.79°), KMI (∆=60.90°), CHTO (∆=60.80°), SJG (∆=86.46°) istasyonları 

düğüm düzlemlerine yakın olmalarından dolayı genliklerinin düşük olduğu ve diğer 

istasyonlara göre iyi modellenemedikleri görülmektedir. Fay düzleminin doğrultu 

açısı 45±10°, dalım açısı 65±10° ve kayma açısı 162±10° olarak bulunmuştur.  

P odak küresinin altında gösterilen kaynak zaman fonksiyonu, depremin yaklaşık 

10sn sürdüğünü ve sismik momentinin (M o) 1800×1016 Nm olduğunu göstermektedir 

(Şekil 3.119). Benzer kaynak mekanizması parametrelerine 15 adet telesismik geniş  

bantlı Pdalga şekli kullanılarak yapılan ters çözüm ile ulaşılmıştır (Şekil B.8). 

Ayrıca, belirlenen düğüm düzlemlerinin konumları yakın alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin dağılımına bakılarak kontrol edilmiştir 

(Şekil B.9). 09 Ekim 1996 Paphos-Kıbrıs (M w~6.8) depremi için Harvard-CMT ve 

USGS-NEIC tarafından yayınlanan moment tensör çözümleri bulunmaktadır. Bu 

çözümlerden Harvard-CMT kataloğu, depremin 48°/77°/170°/23 km/1.85×1019 Nm 

kaynak parametrelerine sahip olduğunu belirtmektedir. USG-NEIC moment tensör 

kataloğunda ise depremin 20 km odak derinliğinde meydana geldiği ve doğrultu, 

dalım ve kayma açılarının sırasıyla 50°, 76°, 165° olduğu rapor edilmiştir (EK-H). 
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Şekil 3.119: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Deprem uluslararası enstitü ve kuruluşlardan başka bir çok sayıda araştırmacı 

tarafından da incelenmiştir. İlk olarak, Arvidsson ve diğ. (1998) depremin kaynak 

parametrelerinin 48°/77°/170°/32 km/1.6×1019 Nm olduğunu belirlemiştir. Ayrıca, 

Kıbrıs adasının güneybatısında meydana gelen doğrultu atımlı faylanma 
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mekanizması gösteren depremlerin KD-GB doğrultulu orta odak derinlikli (h>30 km) 

yırtılma fayı ile ilişkili olduğunu belirtmektedir. Bir diğer çalışma Pilidou ve diğ.  

(2004) tarafından yapılmıştır. Pilidou ve diğ.  (2004) yaptıkları ters çözüm 

sonucunda, depremin diğer bütün çözümlerde belirtildiği gibi ters faylanma içeren 

doğrultu atım mekanizması ile 85 km odak derinliğinde meydana geldiğini 

yayınlamıştır. Bölgedeki yırtılma fayı yaklaşımı Arvidsson ve diğ. (1998) ile 

benzerdir ancak odak derinliğinin daha derin olduğu belirtilmektedir. Papadimitriou 

ve Karakostas (2006) ise Harvard-CMT kaynak parametrelerini kullanarak Coulomb 

gerilme değişimini hesaplamış ve depremin modellerindeki pozitif statik gerilme 

değişimi bölgesi içerisinde yer aldığını belirtmiştir. Bütün bu çözümlerden farklı 

olarak Pınar ve Kalafat (1999) ters çözüm sonucunda, 09 Ekim 1996 (M w~6.8) 

depreminin doğrultu atım bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile üç adet 

kırılma sonucu meydana geldiğini önemektedir. Ayrıca belirledikleri kayma dağılımı 

modeli ile ilk kırılmanın 12 sn sürdüğünü, fay uzunluğunun yaklaşık 30 km, 

genişliğinin ise yaklaşık 15 km olduğunu saptamışlardır. Papadimitriou ve 

Karakostas (2006) bu değerleri ve Harvard-CMT tarafından yayınlanan sismik 

momenti (1.85×1019 Nm) kullanarak ortalama yerdeğiştirmenin ~123 cm olduğunu 

hesaplamıştır. Hesaplamalarında ortamın katılığının (rijidite) 33 GPa olduğunu kabul 

etmişlerdir. Bütün çözümlerin bu tez kapsamında belirlenen en küçük hatalı 

mekanizma çözümüyle karşılaştırılması detaylı olarak EK-H bölümünde 

verilmiştir.Bu tez çalışması sonucunda belirlenen kaynak mekanizması parametreleri 

(doğrultu, dalım, kayma açısı, derinlik) = (45°, 65°, 162°, 85 km) kullanılarak fay 

düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri belirlenmiştir. 

Yapılan ters çözüm işlemi ile elde edilen kosismik kayma dağılımı Şekil 3.120’de, 

iyi bir azimutal dağılım gösterecek şekilde seçilmiş olan 26 adet gözlemsel (siyah) 

telesismik dalga şekilleri ile hesaplanan (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması 

ise Şekil 3.121’de gösterilmiştir. Her iki modelleme sonucunda bulunan kaynak 

zaman fonksiyonu güneybatıya doğru olan kırılmanın yaklaşık 12 sn sürdüğünü 

göstermektedir (Şekil 3.119 ve Şekil 3.120). Kırılma episantırın hemen yanında 

başlamıştır. Fay düzlemi üzerinde meydana gelen maksimum yerdeğiştirme nin 1.80 

m olduğu saptanmıştır. Fayın uzunluğu yaklaşık 36 km, genişliği ise yaklaşık 24 km 

olarak belirlenerek gerilme düşümünün yaklaşık 14.05 bar olduğu hesaplanmıştır 

(Şekil 3.119, Şekil B.10 ve Tablo3.2). 
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Şekil 3.120: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  

 

Şekil 3.121: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depremi için telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.4.3.5 10 Ekim 1996 Kıbrıs (Mw ~ 5.7) 

Kıbrıs’ın güneybatısında 34.50 °K-32.12 °D koordinatlarında ve to: 01:10:21.45 oluş  

zamanında (ISC) meydana gelen bu deprem, bölgedeki son yüzyılda oluşan en büyük 

09 Ekim 1996 Kıbrıs (M w~6.8) depreminin artçılarından bir tanesidir. Paphos 

Transform Fayı üzerinde meydana gelen bu deprem, Kıbrıs adasında özellikle 

Limasol ve Paphos bölgesinde (Io : VI MM) hasara neden olmuştur. Deprem ayrıca, 
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Lefkara ve Kykkos’da Io: V, Lefkoşe ve Larnaka’da Io: IV, Liopetri ve Paralimni’de 

Io: III şiddetinde hissedilmiştir (ISC).  

Ters çözüm ile belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması parametreleri,  

depremin ana şokta olduğu gibi bindirme bileşeni içeren doğrultu atımlı faylanma 

mekanizmasıyla oluştuğunu göstermektedir (Şekil 3.122 ve Şekil B.11). Ters çözüm 

işleminde, telesismik istasyonlarda kaydedilen 23 adet uzun periyotlu P, 26 adet uzun 

periyotlu SH ve 13 adet geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır. Depremin odak 

derinliği 74±2 km, sismik moment değeri (M o) ise 73.88×1016 Nm olarak 

belirlenmiştir. Bölgenin tektonik yapısı göz önüne alınırsa, KD-GB doğrultulu ve 

güneydoğuya dalımlı düzlemin fay düzlemi olduğu söylenilebilir.  

Harvard CMT moment tensör kataloğunda yayınlanan kaynak parametreleri 

(41°/80°/143°/19 km/ 4.66 × 1016 Nm) bu tez kapsamında belirlenen parametrelerden 

farklılık göstermektedir. Bu farklılık özellikle depremin odak derinliğindedir. Bir 

diğer kaynak mekanizması çözümü USGS-NEIC tarafından yayınlanmıştır. Bu 

çözümde de depremin ters faylanma bileşeni içeren doğrultu atımlı kaynak 

mekanizması ile 17 km odak derinliğinde meydana geldiği belirtilmektedir.  

Uluslararası kataloglardan başka Pilidou ve diğ (2004) tarafından da depreme ait 

kaynak mekanizması çözümü saptanmıştır. Bu çözüme göre deprem 76 km odak 

derinliğinde 56° doğrultu, 68° dalım ve 175° kayma açılarına sahip olarak meydana 

gelmiştir (bkz. EK-H). 

Fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma/yırtılma dağılımı bu deprem için 

belirlenebilmiştir. 14 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli ters çözüme girilmiş  

ve düzlem üzerinde oldukça karmaşık ve parçalı bir kırılmanın gerçekleştiği 

belirlenmiştir (Şekil 3.123 ve Şekil 3.124).Bir çok sayıda asperity olarak adlandırılan 

enerji boşalım bölgelerinin bulunduğu görülmektedir.  Depremin karmaşık bir kırılma 

ile meydana geldiği dalga şekillerinden de açıkça görülmektedir. Fay düzlemi 

üzerindeki maksimum yerdeğiştirmenin yaklaşık 10 cm olduğu saptanmıştır. Fay 

düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımının zaman içerisindeki davranışı 

detaylı olarak Şekil B12’de gösterilmiştir. 

Ayrıca, 10 Ekim 1996 Kıbrıs depremi için yakın alanda yer alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri okunmuş ve ilk hareket yönlerinin en küçük 

hatalı kaynak mekanizması çözümü ile uyumlu olduğu görülmüştür (Şekil B.13). 
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Şekil 3.122: 10 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu dalga şekilleri 

kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 
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Şekil 3.123: 10 Ekim 1996 Kıbrıs depremi için ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.124 10 Ekim 1996 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

3.4.3.6 27 Kasım 1996 Kıbrıs (Mw ~ 5.3) 

Kıbrıs’ın güneybatısında meydana gelen bu depreme ait çok az sayıda sinyal/gürültü 

oranı yüksek telesismik P dalga şekli bulunabilmiştir. Deprem küçük olmasına 

rağmen Kıbrıs adasının Larnaka, Lefkoşe, Paphos ve Limasol ilçelerinde etkili olarak 

hissedilmiştir (USGS-NEIC). ISC deprem kataloğunda depremin oluş zamanı 

to:00:44:22.43 ve koordinatları 34.47°K ve 32.03°D olarak belirtilmiştir. Telesismik 

istasyonlarda kaydedilmiş 3 adet uzun periyotlu P, 1 adet geniş-bantlı P ve 10 adet 

uzun periyotlu telesismik SH dalga şekilleri ters çözümde modellenmiş ve kaynak 

mekanizması parametreleri bulunmuştur. * ile işaretlenen AAK (∆=33.90°) 

istasyonuna ait uzun periyotlu P dalga şekli ters çözüme dahil edilmemiş sadece 

yapay dalga şeklinin gözlemsel dalga şekli ile uyumu gösterilmiştir (Şekil 3.125). 
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Şekil 3.125: 27 Kasım 1996 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 

Elde edilen çözüme göre depremin odak derinliği 28±2 km, KD-GB yönelimli fay 

düzleminin doğrultu, dalım ve kayma açısı sırasıyla 64±10°, 68±10° ve 184±10°’dir.  

Depremde açığa çıkan sismik momentin (M o) 8.475×1016 Nm olduğu saptanmış ve 
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Kanamori (1977) bağıntısı kullanılarak depremin moment büyüklüğünün (M w) 5.3 

olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.125). Yakın alanda yer alan istasyonlarda kaydedilen P  

dalgası ilk hareket yönleri dağılımları da belirlenerek hem istasyonların azimutal 

dağılımları arttırılmış hem de düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilmiştir 

(Şekil B.14). 27 Kasım 1996 Kıbrıs depremi (M w~5.3) için Harvard-CMT moment 

tensör kataloğu 62° doğrultu açısı,48° dalım açısı ve –168° kayma açısı değerini 

vermektedir. Ayrıca depremin odak derinliğinin ve sismik momentinin (M o) 32.6 km 

ve 12.78×1016  Nm olduğu belirtilmektedir. Harvard-CMT moment tensör çözümü ve 

bu tez kapsamında belirlenen en küçük hatalı mekanizma çözümünün birbirleriyle 

karşılaştırılması EK-H bölümünde gösterilmiştir. 

3.4.3.7 13 Ocak 1997 Kıbrıs (Mw ~ 5.6) 

Kıbrıs adasının güneybatısında oluşan bu deprem de diğerleri ile benzer şekilde ters 

faylanma bileşenine sahip sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile 

meydana gelmiştir (Şekil 3.111). Deprem Kıbrıs adasından başka, İsrail, Lübnan ve 

Kahire-Mısır’da hissedilmiştir (USGS-NEIC). Sinyal kalitesi yüksek yeterli sayıda P 

dalga şekli bulunamadığı için en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümünde uzun 

periyotlu ve geniş-bantlı P dalgaları bir arada ters çözüme girilmiştir. Depremin odak 

derinliği 64±2 km olarak belirlenmiştir. Kaynak zaman fonksiyonu depremin basit 

kırılma ile oluştuğunu ve yaklaşık 3 sn sürdüğünü göstermektedir. Depreme ait 1. 

düğüm düzleminin doğrultu açısı 17±10°, dalım açısı ise 68±10° olarak 

belirlenmiştir (Şekil 3.126).  

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımı modellemesi için ise 10 

adet geniş-bantlı telesismik P dalga şekli kullanılmıştır. İstasyonların azimutal 

dağılımları veri kalitesinin düşük olmasından dolayı çok iyi seçilememiştir.  

Yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri, bulunan en küçük 

hatalı kaynak mekanizması çözümü ile uyumludur. Örneğin, düğüm düzleminin 

kenarındaki KIV (∆=12.38°) istasyonunda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönü 

aşağı doğrudur ve çözümde çekme bölgesi içerisinde yer almaktadır. Aynı şekilde 

odak küresinin basınç bölgesinde yer alan ATD (∆=24.62°) istasyonunun çözümden 

beklenildiği gibi yukarı doğru P dalgası ilk hareket yönüne sahip olduğu 

görülmektedir (Şekil B.15). 
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Şekil 3.126: 13 Ocak 1997 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 

Harvard-CMT moment tensör çözümü, depremin 33 km odak derinliğinde meydana 

geldiğini belirtmektedir.  Normal faylanma bileşenine sahip doğrultu atım 

mekanizması sonucunda oluştuğu belirtilen bu depreme ait doğrultu, dalım ve kayma 

açısı 97°, 76° ve –11° olarak yayınlanmıştır. Bir diğer moment tensör çözümü 

USGS-NEIC tarafından verilmiştir. USGS-NEIC depremin 15 km odak derinliğinde 

ve 19°/78°/164° fay düzlemi açıları ile meydana geldiğini belirtmektedir. Ayrıca 
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Parke (2001) ters çözüm tekniği ile bu depreme ait kaynak mekanizması çözümünü 

belirlemiştir. 41 km odak derinliğinde meydana geldiğini belirlediği 13 Ocak 1997 

Kıbrıs depremi için doğrultu açısını 118°, dalım açısını 87°, kayma açısını ise –12° 

olarak saptamıştır. Mevcut bütün çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması EK-H 

bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde deprem ile meydana gelen kayma dağılımı ve yırtılma 

süreçlerinin belirlenebilmesi için de Yagi ve Kikuchi (2000) ters çözüm algoritması 

kullanılmıştır. Elde edilen model, faylanan alan üzerinde bir çok sayıda ve çeşitli 

boyutlarda enerji boşalım alanlarının (asperity) varlığını ortaya koymaktadır. 

Kırılmanın odakta başladığı ve dalım yönü boyunca güney doğu doğrultusunda 

yayılım gösterdiği belirlenmiştir. Maksimum yerdeğiştirme miktarı ~10 cm olarak 

bulunmuştur. Kırılma süresinin, kaynak mekanizması çözümünden bulunan değerden 

(~ 4 sn) çok az farklı olarak ~ 6 sn olduğu gözlenmiştir (Şekil 3.127 ve Şekil B.16). 

 

Şekil 3.127: 13 Ocak 1997 Kıbrıs depremi için yapılan ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.128: 13 Ocak 1997 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Faylanan alanın boyutları yaklaşık 19 km (fay uzunluğu) × 19 km (fay genişliği)  

olacak şekilde alınırsa, açığa çıkan sismik momentin (M o) fay düzlemi üzerinde 

yaklaşık 1 bar’lık gerilme düşümüne ve 2.52 cm ortalama yerdeğiştirme miktarına 

neden olduğu hesaplanmıştır (Şekil 3.127 ve Tablo 3.2). 

3.4.3.8 25 Mayıs 1999 Kıbrıs (Mw ~ 5.4) 

Kıbrıs’ın güneybatısında meydana gelen bu depremin de KD-GB doğrultulu Paphos 

Transform Fayı ile ilişkili olduğu düşünülmektedir (Şekil 3.111). En küçük hatalı ters 

çözüm sonucunda 39±10° doğrultu, 51±10° dalım ve 148±10° kayma açısına sahip 

olan bir faylanma sonucunda meydana geldiği belirlenmiştir. Kıbrıs yayının 

güneybatısında oluşan diğer depremlerin kaynak parametreleri ile benzerlik 

göstermektedir. Çözümde 20 adet telesismik uzun periyotlu P dalga şekli ile 19 adet 

uzun periyotlu SH dalga şekli kullanılmıştır. LVZ (∆=33.50°) ve CHTO (∆=60.75°) 

istasyonlarına ait P kaydı ile TSUM (∆=55.15°) ve KEV (∆=35.46°) istasyonlarına 

ait SH kayıtları ters çözüme dahil edilmemişler sadece yapay ve gözlemsel dalga 

şekillerinin genliklerinin uyumu gösterilmiştir. (Şekil 3.129). Ayrıca telesismik 13 

adet geniş-bantlı P dalga şeklinin modellenmesi sonucu elde edilen kaynak 

mekanizması çözümü de depremin benzer mekanizma ile meydana geldiğini 

göstermektedir (Şekil B.17). Her iki çözümde de telessismik istasyonlar odak 

küresinin kuzeyinde toplanmıştır. Bu nedenle azimutal dağılımları iyi değildir. Yakın 

alandaki istasyonların odak küresi üzerine ilave edilmesi ile bu dağılımı daha iyi hale 

getirilmiştir. Yakın alandaki istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin 

en küçük hatalı mekanizma çözümü ile uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil B.18).  

Harvard–CMT moment tensör çözümüne göre, depremin doğrultu, dalım, kayma 

açısı, odak derinliği ve sismik momenti sırasıyla 14°, 53°, 165°, 15 km ve 2.6×1017  

Nm’dir. Depremin bindirme bileşeni içeren doğrultu atımlı faylanma mekanizması 

ile meydana geldiğini göstermektedir. Bu tez çalışması ile elde edilen en küçük hatalı 

mekanizma çözümünde depremin bindirme bileşeninin daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ayrıca depremin Harvard-CMT kataloğunda belirtildiği gibi sığ (15 

km) olmayıp orta derinlikli olduğu (35 km) saptanan parametrelerden bir diğeridir. P  

ve SH dalga şekillerinde görülen ikinci fazların varlığı depremin sığ olmadığını 

göstermektedir. Çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması yapılan testler ile 

araştırılmıştır (bkz. EK-H). 
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Şekil 3.129: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu dalga şekilleri 
kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 

Sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması gösteren düğüm düzlemi fay 

düzlemi olarak seçilerek depremin neden olduğu kayma dağılımı ve yırtılma 

süreçleri belirlenmiştir. Fay düzlemi 3 km × 3 km boyutlarında 36 parçaya 

bölünmüştür ve her bir fay parçasına ait kaynak zaman fonksiyonu element sayısı 2 

olarak alınmıştır. Her bir ikizkenar üçgenin yarı genişliği (τ: yükselme zamanı) 1 

saniyedir (Şekil 3.130). 
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Şekil 3.130: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depremi için ters çözüm işlemi sonucunda 
çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.131: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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Ters çözümde 60 sn uzunluğunda kesilmiş ve 0.01–0.8 Hz aralığında filtrelenmiş 32 

adet telesismik geniş-bantlı P dalga kaydı kullanılmıştır (Şekil 3.131). Kırılmanın 

beyaz yıldız ile gösterilen odak noktasında başladığı ve daha sonra odaktan yukarıda 

ve aşağıda iki adet enerji boşalım alanının meydana geldiği görülmektedir.  Yani, 

kırılma dalım yönünde ilerlemiştir. Maksimum yerdeğiştirme (yaklaşık 10 cm) odak 

noktasının yukarısında meydana gelmiştir. Kırılmanın başladığı yer ile maksimum 

yerdeğiştirmenin gözlendiği yer arasındaki farklılık fay düzlemi üzerinde bulunan bir 

bariyer ile ilişkilendirilebilir. Modelleme sonucunda 7 km (fay uzunluğu) × 14 km 

(fay genişliği) = 98 km2 lik bir alanın kırıldığı ve yaklaşık 4.09 bar gerilme düşümü 

meydana geldiği belirlenmiştir (Tablo 3.2). Kaynak mekanizması çözümü ve kayma 

dağılımı modellemesinin belirlenebilmesi için yapılan farklı ters çözüm 

tekniklerinden elde edilen kaynak zaman fonksiyonu şekil ve genlik bakımından 

benzer olup depremin moment büyüklüğünün (M w) 5.4 olduğunu göstermektedir.  

Kırılma süresinin ortalama 5 sn olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.129 ve Şekil 3.130). 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki 

davranışı Şekil B.19’da detaylı olarak gösterilmektedir. 

3.4.3.9 11 Ağustos 1999 Kıbrıs (Mw ~ 5.6) 

Kıbrıs adasının güneyinde meydana gelmiş olan bu deprem küçük doğrultu atım 

bileşeni içeren ters faylanma mekanizması göstermektedir (Şekil 3.111). 15 kişinin 

yaralandığı ve 32 adet binanın yıkıldığı bu depremde Limasol bölgesinde (Io= VII) 

heyelanlar meydana gelmiştir. Deprem Kıbrıs adasının diğer ilçelerinde (Lefkoşe 

Io=V, Larnaka Io = IV ve Paphos Io=III) ve ayrıca Mısır, Lübnan ve Suriye’de etkili 

olmuştur (USGS-NEIC).  

Telesismik uzun periyotlu 35 adet P ve 15 adet SH dalgası kullanarak bulunan en 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü Şekil 3.132’de, geniş-bantlı 33 adet P 

cisim dalgası kullanarak bulunan en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü ise 

Şekil B.20’de gösterilmektedir. Kullanılan telesismik P dalga şekillerinin çoğu odak 

küresinin merkezinde toplanmıştır ve ters faylanma mekanizmasına uygun olacak 

şekilde yukarı doğru P dalgası ilk hareket yönüne sahiptirler. Yakın alan 

istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri de bulunan çözümle uyum 

içerisindedir (Şekil B.21). Telesismik BGCA (∆=32.30°) ve KMBO (∆=35.87°) 

istasyonları P odak küresinde düğüm düzlemi üzerinde bulunmaktadır ve dolayısıyla 
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genliklerinin düşük olduğu görülmektedir. En küçük hatalı kaynak mekanizması 

çözümü depremin odak derinliğinin 22±2 km, fayın doğrultusu 90±10°, dalımı 

59±10° ve kayma açısının 76±10° olduğunu göstermektedir.  Elde edilen P (basınç) 

eksenleri depremin bölgedeki K-G yönlü sıkışma kuvvetleri etkisiyle meydana 

geldiğini belirtmektedir (Şekil 3.132). 

 

Şekil 3.132: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu dalga şekilleri 
kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 
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11 Ağustos 1999 Kıbrıs (Mw~5.6) depremi için Harvard-CMT moment tensör 

kataloğunda ve Pilidou ve diğ. (2004) tarafından yapılan çalışmada kaynak 

mekanizması parametreleri belirtilmektedir. Harvard-CMT çözümüne göre deprem 

20 km odak derinliğinde meydana gelmiştir. Doğrultu, dalım ve kayma açıları 

sırasıyla 80°, 56° ve 63° olarak yayınlanmıştır. Pilidou ve diğ. (2004) ise depremin 

odak derinliğinin 11 km, doğrultu, dalım, kayma açısı ve sismik momentinin (M o) 

sırasıyla 92°, 64°, 67° ve 11.13 × 1016 Nm olduğunu belirtmiştir. Bu deprem için 

rapor edilen kaynak mekanizması çözümlerinin tümü depremin doğrultu atım 

bileşenine sahip ters faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir.  

Çözümlerde kaynak mekanizması parametrelerinden daha çok odak derinliklerinde 

farklılık görülmektedir. Pilidou ve diğ. (2004) kırılma süresinin daha uzun olduğunu 

belirlemiş ve dolayısıyla odak derinliğini daha sığ bulmuştur. Çözümlerin örnek 

istasyonlar üzerinde karşılaştırılması EK-H bölümünde detaylı olarak gösterilmiştir.  

Kaynak mekanizması çözümünden elde edilen kayma vektörü doğrultusu (26°), 

Anadolu levhası ve dalma batmaya uğrayan Afrika levhası arasındaki bağıl hareketi 

yansıttığı için fay düzlemi olarak dalma batma zonuna uygun olacak şekilde D-B 

doğrultulu düzlem seçilmiştir. Bu düzleme ait parametreler kullanılarak kayma 

dağılımı ve yırtılma süreçleri belirlenmiştir. Fay düzlemi 3 km × 3 km boyutlarında 9 

adet alt düzleme bölünmüş ve 39 adet geniş-bantlı telesismik P dalgası kullanılarak 

ters çözüm ile bu depreme ait kayma/yırtılma dağılımı belirlenmiştir (Şekil 3.133 ve 

Şekil 3.134).  

 

Şekil 3.133: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı.  
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Şekil 3.134: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) ve 
hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 

Fay düzlemi üzerindeki kayma/yırtılma dağılımı, odakta başlayan dairesel şekilli 

ilerleyen kırılmanın yaklaşık 56 km2’ lik alanda meydana geldiğini göstermektedir.  

Depremin kırılma süresi her iki ters çözüm tekniği ile yaklaşık 5 sn bulunmuştur. 

Kaynak zaman fonksiyonu kırılmanın basit olduğunu göstermektedir (Şekil 3.132 ve 

Şekil 3.133). Kayma dağılımı modelinden elde edilen sismik moment (M o) değeri 

(21.68×1016 Nm) kullanılarak kırılan alan için hesaplanan gerilme düşümü yaklaşık 

12.93 bar’dır. Fay düzlemi üzerinde meydana gelen maksimum yerdeğiştirme odakta 

gerçekleşmiş ve yaklaşık 30 cm olarak belirlenmiştir (Tablo 3.2). Kırılmanın zamana 

bağlı olarak davranışı Şekil B.22’de gösterilmiştir. 
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3.4.3.10 17 Ağustos 1999 Kıbrıs (Mw ~ 5.0) 

Kıbrıs adasının güneyinde 11 Ağustos 1999 (M w~5.6) depreminden bir hafta sonra 

aynı yerde meydana gelen bu depremin büyüklüğü küçük olduğu için sinyal kalitesi 

yüksek olan çok sayıda dalga şekli bulunamamıştır. Deprem nedeniyle Limasol 

bölgesinde (Io=IV MM) hasar meydana gelmiştir. Aynı zamanda Kıbrıs’ın güneyi ve 

batısında ve Lefkoşe’de hissedilmiştir (USGS-NEIC). Telesismik uzaklıklarda 

kaydedilen uzun periyotlu (5 adet P ve 1 adet SH) ve geniş-bantlı (8 adet P) dalga 

şekilleri bir arada kullanılarak yapılan ters çözüm işlemiyle depremin kaynak 

mekanizması parametreleri belirlenmiştir. Çözüme göre, depreme neden olan fay 

KB-GD doğrultulu ve ters faylanma mekanizmasına sahiptir. Doğrultu atım bileşeni 

oldukça düşüktür. Ters çözümde sadece BRVK (Kazakistan) istasyonuna ait SH 

dalga şekli kullanılabilmiştir. * ile gösterilen uzun periyotlu BRVK (∆=32.08°) ve 

MAKZ (∆=38.48°) istasyonlarına ait dalga şekilleri çözüme dahil edilmemişlerdir.  

Depremin odak derinliği 11 Ağustos 1999 (M w~5.6) depremiyle aynıdır ve 22±2 

km’dir. Depremin sismik momenti 4.299×1016 Nm olarak belirlenmiştir. Kanamori 

(1977) bağıntısı (bkz. Eşitlik 2.22) kullanılarak depremin moment büyüklüğünün 

(Mw) 5.0 olduğu hesaplanmıştır. En küçük hatalı kaynak mekanizması çözümüne 

göre, depremin doğrultusu 109±10°, dalımı 50±10°, kayma açısı 82±10° olarak 

belirlenmiştir (Şekil 3.135). Yakın alanda yer alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası 

ilk hareket yönlerinin dağılımı da incelenerek düğüm düzlemlerinin konumları 

kontrol edilmeye çalışılmıştır. Ancak çok fazla sayıda yakın alan P dalgası ilk 

hareket yönü okunamamıştır. Bu istasyonlarda da kayıtların sinyal/gürültü oranının 

düşük olduğu görülmektedir. Yapılan okumalar çeşitli istasyonlar örnek gösterilerek 

Şekil B.23’te verilmiştir.  

Depreme ait sadece Med-RCMT tarafından verilen moment tensor çözümü mevcut 

olup bu çalışma ile belirlenen kaynak mekanizması parametreleriyle benzerlik 

göstermektedir. Katalogda odak derinliği ve depremin sismik momenti (M o) sırasıyla 

27 km ve 2.6×1016 Nm olarak rapor edilmiştir (bkz. EK-H). 
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Şekil 3.135: 17 Ağustos 1999 Kıbrıs depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 
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3.5 Ölü Deniz Fay Zonu Bölgesi 

3.5.1 Genel tektonik yapı ve deprem etkinliği 

Arabistan levhasının Kızıldeniz boyunca Afrika levhasından ayrılması sonucu oluşan 

ve yaklaşık 1000 km uzunluğunda olan Ölü Deniz Fay Zonu, kuzeyde Kızıldeniz 

açılma merkezini güneydeki Bitlis Zağros çarpışma zonuna bağlayan aktif bir levha 

sınırıdır (Şekil 3.136). Geçmişten günümüze kadar fay zonu boyunca gelişen aktif 

tektonik yapılar çok sayıda araştırmacı tarafından jeolojik, jeofizik ve jeodezik 

veriler ışığında araştırılmıştır (Nur ve Ben-Avraham, 1978; Garfunkel, 1981; 

Garfunkel ve diğ., 1981; Lovelock, 1984; Lyberis, 1988; Walley, 1988; Steckler ve 

diğ., 1988, 1998; Lyberis ve diğ., 1992; Zanchi ve diğ., 2002; Aldersons ve diğ.,  

2003; Salamon ve diğ., 1996, 2003; Hofstetter ve Bock, 2004; Taymaz ve diğ., 

2007c, 2008a; Yolsal ve Taymaz, 2003a,b, 2004, 2006a, Yolsal ve diğ., 2005c, 

2007a,d; Riguzzi ve diğ., 2006). 

 

Şekil 3.136: Ölü Deniz Transform Fayı ve çevresindeki aktif tektonik yapılar 
(Garfunkel, 1981; Zanchi ve diğ., 2002). 
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Ölü Deniz Transform Fayı boyunca yapılan ilk jeolojik çalışmalar 19.yy ortalarında 

başlamıştır. İlk başta Doğu Afrika’daki riftlere benzer olarak açılan bir rift şeklinde 

(Gregory, 1921; Picard, 1943) yorumlanmıştır. Daha sonra yapılan bölgesel levha 

kinematiği çalışmaları ve fayın her iki tarafındaki jeolojik yapıların arasında gelişen 

ötelenmelerin incelenmesi sonucu baskın sol yönlü yanal harekete sahip olduğu 

saptanmıştır (Dubertret, 1932; Quennell, 1958, 1959; Freund, 1965; Wilson, 1965; 

Freund ve diğ., 1970; McKenzie ve diğ., 1970). Geç Proterozoyik Pan Afrika orojeni 

sırasında oluşan kıtasal bir kabuğu kesen Ölü Deniz Transform Fayı, bu dönemden 

sonra Phanerozoic dönemin çoğunda daha durağan bir davranış göstermiştir 

(Lovelock, 1984; Garfunkel, 1988; Beydoun, 1988). Permiyen (?) zamanında ise bu 

tektonik durağanlık bozulmuş ve Erken Mesozoyik’te Doğu Akdeniz kıyılarında 

çeşitli riftleşme yapıları meydana gelmiştir (Garfunkel, 1998). Genel olarak kabul 

edilen yaygın düşünce, Ölü Deniz Fay Zonu’nun Orta Senozoyik zamanında 

Arabistan levhasının Afrika’dan ayrılmasının bir sonucu olarak geliştiğidir 

(Garfunkel ve Ben-Avraham, 1996). Süveyş Körfezi ve Kızıldeniz açılma alanının da 

Arabistan levhasının saatin tersi yönünde dönerek Afrika’dan ayrılması sonucunda 

meydana geldiği bilinmektedir (McKenzie ve diğ., 1970; Freund ve diğ., 1970). 

Dolayısıyla, Kızıldeniz içerisinde Erken ve Geç Miyosen dönemlerinde farklı 

fazlarda gelişen açılma hareketi nedeniyle Akaba Körfezi ve Süveyş rifti meydana 

gelmiştir. Örneğin, başlangıçta (yaklaşık 28 My önce) Arabistan levhasının 

kuzeydoğuya doğru olan hareketi, Kızıldeniz bölgesinde riftleşmenin başlamasına ve 

genç yeni bir havzanın oluşmasına neden olmuştur. Açılma hareketi, sonraki 

evrelerde (~20 My önce) KD’ya doğru yönelerek Süveyş Körfezi’nin oluşmasına yol 

açmıştır. En son evrede ise, Süveyş riftindeki açılma yavaşlayarak Akaba Körfezi 

içerisinde açılma bileşeni de içeren KKD yönlü sol yanal kesme hareketini meydana 

getirmiştir. Jeolojik araştırmalar, Akaba Körfezi - Ölü Deniz Transform Fayı 

üzerindeki en yaşlı hareketin Süveyş Havzası’ndakinden daha genç olduğunu ve 

transfer hareketin yaklaşık 15 My önce başladığını göstermektedir (Steckler ve ten 

Brink, 1986; Riguzzi ve diğ., 2006). 

Ölü Deniz Transform Fayı, Akaba körfezi’nin kuzey ucundan başlayarak, Arava 

Vadisi (Wadi Araba), Ölü Deniz havzası, Ürdün Vadisi, Huley çöküntü alanı, Beqa’a 

vadisi ve El-Ghab grabenini geçerek GD Türkiye’de Karasu vadisine kadar 

uzanmaktadır (Şekil 3.136). Yapılan sismik kırılma çalışmaları, fayın güneyinde her 
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iki tarafında kalan kabuğun 30 - 35 km kalınlıkta olduğunu ve Akdeniz kıyılarına 

doğru gidildikçe inceldiğini göstermektedir (Ginzburg ve Folkman, 1980; Ginzburg 

ve diğ., 1981; Ginzburg ve Ben-Avraham, 1987; El-Isa ve diğ., 1987; ten Brink ve 

diğ., 2006). Bu geçiş, Pan Afrika dönemine ait kabuğun Erken Mesozoyik yaşlı 

riftleşmeye dönüşümün bir sonucudur. Kuzeye doğru gidildikçe kabuk kalınlığındaki 

benzer değişim gravite verilerinden de saptanmıştır (Khair ve diğ., 1993). Erken 

Miyosen zamanında gerçekleşen sıkışma ve yırtılma hareketleri sonucunda, erken 

Mesozoyik yaşlı açılma rejimi gösteren fayların da terslenmesiyle KD-GB yönlü 

kıvrımlar ile çeşitli fay ve kıvrımları içeren Suriye Yay Sistemi (Negev katlanma 

kuşağı) gelişmiştir (Bartov, 1974, Brew ve diğ., 2001; Gomez ve diğ., 2003, 2006).  

 

Şekil 3.137: Ölü Deniz Transform Fay Zonu boyunca gözlenen deprem aktivitesi ve 
bölgede yer alan ana tektonik unsurların şematik gösterimi (Garfunkel 
ve diğ., 1981; Kempler ve Garfunkel, 1991; Khair ve diğ., 2000; 
Salamon ve diğ., 1996, 2003). Deprem episantırları USGS-NEIC 
(1973–2008) kataloğundan alınmıştır. KF: Karmel Fayı, RF: Roum 
Fayı, YF: Yammouneh Fayı. 
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Jeolojik, jeomorfolojik ve jeofizik araştırmalar, Ölü Deniz transform fayı üzerindeki 

toplam atım miktarının güneyde ~105-107 km, kuzeyde ise ~70-80 km (Quennell, 

1959, 1984; Freund ve diğ., 1970; Bartov ve diğ., 1980; Bandel ve Khouri, 1981; 

Garfunkel, 1981; Dewey ve diğ., 1986; Joffe ve Garfunkel, 1987; Chaimov ve diğ.,  

1990; Girdler, 1990) olduğunu göstermektedir. Geçmiş 20000 yıl içerisinde Ölü 

Deniz Transform Fayı boyuca hesaplanan ortalama toplam yerdeğiştirme hızının ise 

yaklaşık 6 mm/yıl olduğu belirtilmektedir (Zak ve Freund, 1966; Freund ve diğ.,  

1970). Ancak Garfunkel ve diğ. (1981) bu deformasyon oranının son 1000 – 1500 yıl 

için 1.5 – 3.5 mm/ yıl arasında değiştiğini önermektedir. Radwan ve diğ. (1992)’de, 

üst Pleyistosen boyunca fayın kuzey kenarındaki sol yönlü hareketin yaklaşık 5 

mm/yıl olduğunu saptamıştır. Yapılan araştırmalar, Ölü Deniz Fay Zonu’nun yaşının 

yaklaşık 15-19 My olduğunu göstermektedir (Garfunkel, 1981; Ginat ve diğ., 1998). 

19 My olan üst yaş sınırı, Sina bölgesinde bu yaşı ortaya koyan bazalt dayklarının 

zonun Ürdün’deki doğu kısmından yaklaşık 105 km uzaklığa ötelenmesi göz önünde 

bulundurularak verilmektedir (Eyal ve diğ., 1981; Steinitz ve diğ., 1981). Ölü Deniz 

Fay Zonu’nun kuzey ve orta kesiminin yaşı ile ilgili çeşitli tartışmalar 

bulunmaktadır. Bazı araştırmalar (Freund ve diğ., 1970; Westaway, 1994; Yürtmen 

ve diğ., 2002) bu kısımların da zonun güneyi ile aynı zamanda oluştuğunu ve 

kaymanın günümüze kadar devam ettiğini önermektedir.  

Salamon ve diğ. (1996), Ölü Deniz Transform Fayı’nın çeşitli parçalardan 

oluştuğunu ve her bir parçanın birbirinden değişken ve farklı özellikler sergilediğini 

belirtmektedir. Örnek olarak fayın kuzeyindeki Yammonueh büklümünde sismojenik 

zonun oldukça geniş olduğunu ancak güneye doğru gidildikçe bu zonun daraldığı ve 

deprem aktivitesinin özellikle Ölü Deniz Havzası içerisinde yoğunlaştığını 

vermektedir. Benzer şekilde Khair ve diğ. (2000) fay zonunun geometrik ve 

jeomorfolojik yapısı, yapısal jeolojisi ve tarihsel deprem aktivitesini göz önünde 

bulundurarak, Ölü Deniz Transform Fayı’nı Arava, Ürdün, Beqa’a, El-Ghab ve 

Karasu segmentleri olmak üzere 5 sismojenik bölgeye ayırmaktadır. Bölgedeki 

morfolojik ve ikincil yapılar, fay zonunun güncel aktivitesinin birer kanıtıdırlar.  

Transform fay üzerindeki sol yönlü doğrultu atımlı baskın hareket, çek ayır (pull 

apart) havzalardaki genç sedimanların (Garfunkel ve diğ.,  1981), kesilen ve ötelenen 

drenaj sistemlerinin (Niemi, 1997; Zhang ve Niemi, 1999; Klinger ve diğ., 2000a, 

2000b) incelenmesiyle saptanabilmiştir. Transform fay boyunca özellikle fayın 
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güney kesiminde daha fazla sayıda bulunan derinlikleri bazı yerlerde ≥ 10 km’yi 

aşan çeşitli sayıda çek – ayır (pull-apart) havzalar yer almaktadır (Akaba Körfezi 

havzası, Galilee Denizi havzası vb). Bu havzaların en büyüğü Ölü Deniz Havzası ve 

güneydeki Akaba Körfezi Havzası’dır. Bu iki büyük havzanın içerisinde çeşitli 

sayıda daha küçük ve paralelkenar şekilli çöküntü alanları yeralmaktadır (Quennel, 

1958; Freund ve diğ., 1970; Ben-Avraham ve diğ., 1979; Zak ve Freund, 1981; 

Garfunkel, 1981; Garfunkel ve diğ., 1981; Ben-Avraham, 1985; Garfunkel ve Ben-

Avraham, 1996; Ehrhardt ve diğ., 2005; Ben-Avraham ve diğ., 2008). 

Ölü Deniz Transform Fay Zonu boyunca oluşan güncel deprem aktivitesi 

incelendiğinde, depremlerin daha çok fayın güney kesiminde Akaba Körfezi ve Ölü 

Deniz Havzası içerisinde oluştuğu görülmektedir.  Kuzeye doğru gidildikçe 

Yammouneh Fayı boyunca güneye oranla daha az sismik aktivitenin varlığı göze 

çarpmaktadır (Şekil 3.137). Ayrıca, fayın orta kesiminde yer alan Beqa’a segmenti 

ve kuzeyde Doğu Anadolu Fay Zonu ile birleşme noktasındaki Karasu vadisi 

bölgesinde de yoğun deprem aktivitesi gözlenmektedir.  Tarihsel katalogların bir 

çoğu bu bölgede yıkıcı ve büyük depremlerin varlığını ortaya koymaktadır (Ergin ve 

diğ.,  1967; Plassard ve Kogoj, 1981; Ambraseys ve Melville, 1988; Ambraseys ve 

Barazangi, 1989; Amiran ve diğ., 1994; Beydoun, 1997; Khair ve diğ., 2000). 

Ambraseys ve Barazangi (1989)’a göre, Karasu Vadisi bölgesinde büyük yıkıcı 

depremlerin tekrarlanma aralığı yaklaşık 450 – 700 yıl’dır. Beqa’a bölgesindeki 

deprem episantırlarının genel olarak Lübnan’daki Yammouneh fayı üzerinde 

toplandığı gözlenmektedir ve bu bölge için büyük depremlerin tekrarlanma aralığının 

yaklaşık 550 – 650 yıl olduğu belirtilmektedir (Khair ve diğ., 2000).  

Ölü Deniz Havzası içerisinde Akaba Körfezi’ne göre daha dağınık ve düşük 

seviyelerde deprem aktivitesi gözlenmektedir. Depremlerin odak mekanizması 

çözümleri sol yönlü doğrultu atımlı faylanma ve yaklaşık K-G yönlü açılma 

mekanizmalarını göstermektedir (Arieh, 1967; Wu ve diğ., 1973; Ben-Menahem ve 

diğ.,  1976; Van Eck ve Hofstetter, 1989; Salamon ve diğ., 1996, 2003). Deprem 

aktivitesi, havzanın asimetrik yapısını (ten Brink ve diğ., 1993; Dooley ve McClay, 

1997) ortaya çıkarmaktadır ve depremlerin büyük çoğunluğu kuzey bölümde 

yoğunlaşma göstermektedir. Havzanın kuzeyindeki depremlere ait gerilme analizleri 

sonuçları, baskın olarak sol yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizmasını 

göstermektedir. Ancak, normal faylanma mekanizması gösteren depremlerin de 
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varlığı, havzayı sınırlayan ve morfolojiyi etkileyen normal faylar ile 

ilişkilendirilmektedir (Hofstetter ve diğ., 2007). Bunun yanı sıra Ölü Deniz 

Havza’sının güney kenarındaki bazı depremlerin D-B doğrultulu sağ yanal faylanma 

mekanizması göstermesi çeşitli görüşler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Bu görüşlerden 

bir tanesi Ron ve diğ. (1984) ve Gilat (1991) tarafından yapılmıştır ve Ölü Deniz 

havzasının bölgedeki sol yönlü doğrultu atımlı ana faylar arasındaki alanın saatin 

tersi yönünde dönmesi sonucu oluştuğunu belirtmektedir. Böylece D-B doğrultulu 

sağ yanal fayların geliştiği düşünülmektedir. Bir diğer farklı görüş ise, Ben-Avraham 

ve Zoback (1992) ve Csato ve diğ. (1997) tarafından ortaya atılmıştır. Bu görüşe 

göre, D-B doğrultulu bu faylar Ölü Deniz havzası içerisindeki küçük alt havzaları 

sınırlandırmaktadırlar. Akaba Körfezi ile Galilee denizi arasında kalan bölgede 

oluşan mikro (küçük) depremlerin odak derinlikleri dağılımları, derin odaklı kabuk 

ölçeğindeki depremlerin sadece Ölü Deniz Transform Fayı boyunca gözlenmediğini 

aynı zamanda kuzeyde Karmel Fay Zonu’nda da oluştuğunu göstermektedir.  Güneye 

doğru gidildikçe deprem odak derinlikleri sığlaşmakta ve çok nadiren alt kabuğa 

kadar ulaşmaktadırlar. Uygun reolojik modeller öngörüldüğünde, Akaba Körfezi’nin 

kuzeyinde ölçülen yüzey ısı akısı (65 mW/m2), bölge için yaklaşık olarak belirlenen 

20 km’lik maksimum odak derinliği ile uyumludur. Akaba-Elat bölgesinde 

sismojenik zonun incelmesi, Kızıldeniz’e doğru gidildikçe artan bölgesel ısı akısının 

bir diğer sonucudur (Aldersons ve diğ., 2003).  

Bölgedeki havzaları sınırlandıran doğrultu atımlı faylarda açılma mekanizması 

baskındır ve yanal hareketleri birbirlerine göre değişkenlik göstermektedir. Fay 

boyunca transform hareket devam ettikçe, çek-ayır (pull-apart) havzalar hareket 

doğrultusunda boyuna uzama göstermektedirler ve böylece transform fay boyunca 

alanlarında artış gözlenmektedir (Şekil 3.138). Ölü Deniz Transform Fay Zonu’nu 

oluşturan çeşitli sayıdaki doğrultu atımlı fayların en-echelon hareketlerinden dolayı, 

havzaların doğrultuları ana faydan bir miktar sapma göstermektedir (Garfunkel, 

1981, 1998; Garfunkel ve Ben Avraham, 1996). Ayrıca, fay zonunun oluşumu 

sırasında yaygın olarak bölgesel yükselme ve volkanik aktivite meydana gelmiştir. 

Fayı çevreleyen alanlar yaklaşık 1 m veya bazı alanlarda daha fazla olacak şekilde 

bölgesel yükselmeye maruz kalmışlardır. Bu yüksekliklerin şekilleri ve boyutları 

transform fay boyunca değişiklik göstermektedir (Garfunkel, 1981; Garfunkel ve 

Ben – Avraham, 1996). 
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Şekil 3.138: Ölü Deniz Transform Fay Zonu boyunca gelişen çek–ayır (pull-apart) 

havzaların şematik olarak gösterimi (Garfunkel, 1981, 1998; Garfunkel 
ve Ben-Avraham, 1996). 

180 km uzunluğa ve 15 – 25 km genişliğe sahip olan Akaba Körfezi Havzası, Ölü 

Deniz Fayı’nın güneyinde yer almakta ve üç adet derin en-echelon yapıda çek – ayır 

havza serisinden oluşmaktadır (Garfunkel, 1981; Ben-Avraham, 1985; Kimata ve 

diğ., 1997; Ehrhardt ve diğ., 2005; Ben-Avraham ve diğ., 2008). Havzanın taban 

topoğrafyası oldukça pürüzlüdür. Sismik yansıma çalışmaları körfezin GD ve GB 

sınırlarının sol yönlü doğrultu atımlı faylarla, KB sınırının ise doğrultu atım bileşeni 

içeren normal faylarla sınırlandırılmış olduğunu göstermektedir.  Körfez içerisinde 

alınan manyetik ölçümler, batimetrik ve jeolojik yapılara paralel olacak şekilde KD 

yönlü uzanan anomaliler göstermektedir (Ben-Avraham, 1985; Alamri ve diğ.,  

1991). Akaba Körfezi içerisinde meydana gelen depremler, bölge için Quennell 

(1959) tarafından önerilen açılma tektoniği (Freund ve diğ., 1970; Garfunkel, 1981; 

Lyberis, 1988; Ben Avraham ve Zoback, 1992 vd.) ile ilişkilendirilmektedir. Tarihsel 

kayıtlar Akaba Körfezi’nin kuzeyinde 1068 ve 1212 tarihlerinde meydana gelen iki 

adet büyük (M>7.0) depremin olduğunu belirtmektedir (Abou Karaki, 1987; 

Ambraseys ve diğ., 1994). Aletsel dönem içerisinde bölgede meydana gelen deprem 

aktivitesi ise, Akaba Körfezi’nin Ölü Deniz Transform Fayı boyunca depremlerin en 

fazla gözlendiği bölümü olduğunu ortaya koymaktadır. Genel olarak bakıldığında, 

körfez içerisinde meydana gelen güncel depremlerin kaynak mekanizması 

çözümlerinin çok az normal faylanma bileşeni içeren sol yönlü doğrultu atımlı 

faylanma mekanizması gösterdiği görülmektedir. Ancak 03 Ağustos 1993 Akaba 

Körfezi (M w=6.1) depreminde olduğu gibi normal faylanma mekanizması ile oluşan 

bir çok sayıda deprem de bulunmaktadır. Bu depremlerin varlığı, Akaba körfezinin 
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Ölü Deniz Fay ile Kızıldeniz açılma bölgesinin arasındaki geçiş zonunda yer aldığını 

göstermektedir (Salamon ve diğ., 1996, 2003; Yolsal ve Taymaz, 2003a,b; 2004, 

2005a,b, 2006a; Yolsal ve diğ., 2007a,d).  

Bölgedeki diğer büyük çek-ayır tipinde bir havza olan Ölü Deniz Havzası (yaklaşık 

132 km uzunluğunda, 16 km genişliğinde), kuzey kesimleri daha genç olan ve üç 

adet alt havzadan meydana gelmektedir. Dünya genelinde doğrultu atımlı faylanma 

sonucu gelişen kıtasal ölçekli derin havzalara (> 10 km) verilebilecek en iyi örnektir.  

İki adet büyük doğrultu atımlı fay (doğuda Arava Fayı, batı kenarında ise Jericho 

Fayı) ile sınırlandırılmış olan bu havza içerisinde K-G yönlü açılma gözlenmektedir 

(Ben-Avraham ve ten Brink, 1989; ten Brink ve diğ., 1993; Garfunkel ve Ben 

Avraham, 1996; Hofstetter ve diğ., 2007). Ön görülen çek-ayır havza modeli, bu iki 

K-G doğrultulu fayın yaklaşık KB-GD uzanımlı normal veya doğrultu atımlı faylar 

ile birleştiğini göstermektedir. Havzanın güney kenarında listrik normal fay serileri 

gözlenirken, kuzey kenarında herhangi bir normal faylanma belirtilmemektedir 

(Kashai ve Crocker, 1987; van Eck ve Hofstetter, 1989; Al-Zoubi ve diğ.,  2002; 

Hofstetter ve diğ., 2007). ten Brink ve diğ. (1993), Ölü Deniz havzası’nın uzun 

ekseni boyunca K-G doğrultusunda kabuktaki gerilme kuvvetleri sonucu açılarak 

çökmesi sonucu meydana geldiğini önermektedirler. Ayrıca havzadaki maksimum 

gerilmenin, doğrultu atımlı fayın iki kolunun üst üste geldiği yer de bulunan 

havzanın en derin kesiminde yoğunlaştığını belirtmektedirler.  

Ölü Deniz Transform Fay Zonu’nun orta kesiminde yer alan bir diğer önemli 

tektonik yapı, yaklaşık 400 km uzunluğunda ve 100 km genişliğinde olan Palmira 

katlanma ve kıvrım kuşağıdır (Şekil 3.136 ve Şekil 3.137; Chaimov ve diğ., 1990). 

Bölgenin aktif tektonik ve güncel deformasyon yapısı bir çok araştırmacı tarafından 

incelenmiş ve yorumlanmıştır (McBride ve diğ., 1990; Chaimov ve diğ., 1990, 1992; 

Al-Saad ve diğ., 1992; Seber ve diğ., 1993; Salel ve Seguret, 1994; Walley, 1998; 

Tan ve Taymaz, 2002; Tan, 2004; Gomez ve diğ., 2006 vb.). Kıvrım kuşağı,  

Arabistan levhası üzerinde KD yönünde uzanmakta ve kuzeyde düşük topoğrafyalı 

ve oldukça durağan Halep platosu ile güneyde ise Rutbah yükselimi ile 

sınırlandırılmaktadır. Palmira bölgesindeki en önemli faylar, sağ yanal atımlı Jhar ve 

Bishri faylarıdır (Chaimov ve diğ., 1990; Al-Saad ve diğ., 1992). Güneydeki Rutbah 

yükseliminden, dik açıyla kuzeye dalan ters faylar ve bunlarla ilişkili küçük bindirme 

yapılarından oluşan Güney Palmira Fay Zonu ile ayrılmaktadır. Kopp ve diğ. (1994), 
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bu zon içerisindeki en-echelon karakterli fayların ve asimetrik katlanma yapılarının, 

deprem kaynak mekanizmalarıyla da (Ben-Menahem ve diğ., 1976, 1981) uyumlu 

olarak sol yanal atım bileşenine sahip olduklarını belirtmektedir. Bu sol yanal 

hareketin muhtemelen Rutbah Bloğu’nun saat yönünde dönmesi ile meydana geldiği 

düşünülmektedir (Kazmin, 2002). Benzer şekilde Tan (2004) deprem kaynak 

mekanizması çözümlerinden, Palmira kıvrım kuşağı içerisinde meydana gelen güncel 

depremlerin sol yanal atımlı faylanma ile meydana geldiklerini önermektedir.  

Palmira kıvrım kuşağının güncel tektonik yapısı son 50 My içerisinde Arabistan ve 

Avrasya arasındaki çarpışmanın bir sonucu olarak yaklaşık K-G yönlü sıkışma 

hareketi ile şekillenmiştir. Bölgedeki deformasyon miktarı, Orta Miyosen’den 

günümüze kadar olan sürede Arabistan levhasının batısında yer alan Yammouneh 

Fayı’nın (Freund ve diğ., 1970; Kopp ve diğ., 1994) hareketi nedeniyle artış 

göstermiştir (Şekil 3.137). Palmira katlanma ve kıvrım kuşağının güneybatı 

kesiminde gözlenen kabuktaki kısalma miktarı yaklaşık %20-25 civarındadır ve bu 

değer kuzeydoğuya doğru gidildikçe azalmaktadır (Chaimov ve diğ., 1990). 

Ölü Deniz Transform Fayı boyunca meydana gelen güncel deformasyonun doğrultu 

ve oranlarını belirlemek için çok sayıda GPS ölçümleri alınmıştır (Kimata ve diğ.,  

1997; Riguzzi ve diğ., 1999, 2006; Piersanti ve diğ., 2001; McClusky ve diğ., 2000, 

2003; Wdowinski ve diğ.,  2004; Mahmoud ve diğ.,  2005). McClusky ve diğ. (2003), 

Akaba Körfezi ve Ölü Deniz Transform Fayı’nın güneyi boyunca olan sol yönlü 

doğrultu atımlı hareket miktarının yaklaşık 6 ± 1 mm/yıl olduğunu belirtmektedir.  

Mahmoud ve diğ. (2005) ise bölgesel tektonik ile uyumlu olarak Akaba Körfezi-Ölü 

Deniz Transform Fayı’nın güneyi boyunca baskın sol yönlü doğrultu atım (~4.4 ± 

0.3 mm/yıl), Süveyş rifti içerisinde açılma (~1.5 ± 0.4 mm/yıl) ve sol yönlü doğrultu 

atım (~1.9 ± 0.3 mm/yıl), Kıbrıs Yayı’nın batısında yaklaşma (~8.9 ± 0.4 mm/yıl) ve 

sağ yönlü doğrultu atım (~-1.1 ± 0.6 mm/yıl) doğusunda ise sol yönlü doğrultu atımlı 

faylanma (~6.0 ± 0.4 mm/yıl) hareketin varlığını belirlemiştir. Kıbrıs Yayı’nın 

doğusunda gözlenen sol yönlü doğrultu atımlı hareketin İskenderun Körfezi’ne doğru 

gidildikçe açılma hareketine dönüştüğü ve İskenderun Körfezi’nde ~4.8 ± 0.5 mm/yıl 

oranında doğrultu atımlı hareket ile ~6.4± 0.5 mm/yıl oranında açılma gözlendiği 

saptanmıştır. Ayrıca, Ölü Deniz Transform Fayı’nın kuzeyinde Palmira kıvrım 

kuşağında gözlenen yamulmanın sol yönlü doğrultu atımlı hareket (3.4 ± 0.4 mm/yıl) 

ve kısalma (3.2 ± 0.4 mm/yıl) şeklinde olduğunu belirlemişlerdir (Şekil 3.139). 
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Şekil 3.139: Ölü Deniz Transform Fay Zonu ve çevresi için belirlenen GPS rezidüel 
hızları ve bölgeye ait elastik blok modelin şematik gösterimi Mahmoud 
ve diğ. (2005)’den değiştirilerek derlenmiştir. 

Bu gözlemler doğrultusunda Sina Yarımadası ve Levant bölgesinin Arabistan ve 

Afrika levhaları arasında sıkışan ayrı bir alt-levhadan meydana geldiği belirtilmiştir 

(Şekil 3.139). Benzer şekilde Akaba Körfez’indeki yaklaşık 8-9 mm/yıl (Le Pichon 

ve Gaulier, 1988) olarak tahmin edilen sol yönlü hareket ile Süveyş körfezindeki ~1 

mm/yıl olan çok düşük açılma hareketinden (Jackson ve diğ., 1988; Steckler ve diğ.,  

1988; Riguzzi ve diğ.,  2006) sorumlu tutulan Afrika levhasının Sina küçük alt 

levhasını içerdiği daha önceki çalışmalarda da önerilmiştir. Bunun yanısıra Riguzzi 

ve diğ. (2006), GPS gözlemlerine dayanarak Sina Yarımada’sının tek başına katı bir 

blok şeklinde davranmadığını, sıkışma ve açılma bileşenlerine sahip iki farklı bloktan 

oluştuğunu belirtmektedir. 
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3.5.2 Ölü Deniz Fay Zonu depremlerinin (Mw ≥≥≥≥ 5.0) kaynak mekanizması 

parametreleri ve yırtılma/kayma dağılımı modelleri. 

Bu tez kapsamında Ölü Deniz Fay Zonu bölgesinde meydana gelen güncel 7 adet 

orta ve büyük (Mw ≥≥≥≥ 5.0) depremin kaynak mekanizması çözümleri (Şekil 3.140) ve 

4 adet depremin fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımları 

belirlenmiştir. Çalışılan depremlerin büyük çoğunluğu son dönemde deprem 

açısından aktif olan Akaba Körfezi içerisinde meydana gelmiştir. Ayrıca, kuzeyde 

Ölü Deniz Havzası içerisinde meydana gelen depreme ait kaynak mekanizması 

çözümleri de incelenmiştir. Belirlenen bütün kaynak parametreleri Tablo 3.1’de 

özetlenmiştir.  

 

Şekil 3.140: Ölü Deniz Transform Fayı boyunca ve Akaba Körfezi içerisinde 
meydana gelen depremlerin kaynak mekanizması çözümleri. Sarı 
çizgiler kaynak mekanizması çözümlerinden elde edilen T-eksenlerini 
(açılma) göstermektedir. Deprem episantırları ve mavi odak küresi 
sırasıyla USGS-NEIC ve Harvard-CMT kataloğundan alınmıştır. 
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Ters çözüm işlemlerinde telesismik uzaklıklarda yer alan istasyonlara ait dalga 

şekilleri kullanılmıştır. Çalışılan bütün depremler için yakın alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri okunarak ters çözüm ile elde edilen 

sonuçlar kontrol edilmiştir. Kaynaktaki hız yapısı, yarı sonsuz ortam için Vp=6.5 

km/s, Vs=3.7 km/s and ρ=2.8 gr/cm3 olarak kabul edilmiş ve su katmanı da deniz 

içinde meydana gelen depremlerde hız yapısına ilave edilmiştir. 

Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri modelleri,  

sadece 03 Ağustos 1993 (M w~6.1 ve Mw~5.6), 22 Kasım 1995 (M w~7.2) ve 23 

Kasım 1995 (M w~5.5), Akaba Körfezi depremleri için belirlenebilmiştir. Diğer 

depremlere ait yeterli sayıda telesismik istasyonlarda kaydedilmiş gürültüsüz geniş 

bantlı P dalga şekli bulunamadığı için kayma dağılımları modellenememiştir. 

3.5.2.1 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi depremleri (Mw ~ 6.1 ve Mw ~ 5.6) 

03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi depremlerinden birincisi M w: 6.1 büyüklüğünde, 

oluş zamanı to: 12:43:05.74 ve 28.78°K-34.57°D (ISC) koordinatlarında meydana 

gelmiştir. Bu depremden hemen sonra bölgede bir çok sayıda artçı deprem 

gözlenmiştir. Örneğin bu artçı depremlerden bir tanesi, ana depremden yaklaşık 4 

saat sonra (to:16:33:21.47) aynı bölgede oluşan olan 03 Ağustos 1993 (M w~5.6) 

depremidir (Tablo 1.1). Deprem kümelenmesi şeklinde oluşan M>3.0 artçı 

depremlerin yaklaşık olarak 300’den fazla olduğu belirlenmiştir (Shamir ve Shapira, 

1994; Fattah ve diğ., 1997). Bu yoğun deprem aktivitesi Akaba Körfezi içerisindeki 

Aragonese Çukurluğu’nun güneybatısında meydana gelmiştir (Şekil 3.141). Ayrıca, 

Shamir ve Shapira (1994) gözlenen deprem kümelenmesinin körfezi oluşturan farklı 

derinliklere sahip çek-ayır havzaların aktif sınırlarını belirttiğini önermiştir. Moment 

büyüklüğü 6.1 olarak hesaplanan ilk depreme ait kaynak mekanizması parametreleri 

Çalışkan (2002) tarafından ters çözüm işlemiyle (doğrultu, dalım, kayma açısı, odak 

derinliği) = (166°, 30°, -99°, 8 km) olarak belirlenmiştir. Bu tez çalışmasında ise, 03 

Ağustos 1993 Akaba Körfezi (M w~6.1) depremine ait olan ve Çalışkan (2002) 

tarafından verilen kaynak parametreler,  kullanılarak fay düzlemi üzerinde meydana 

gelen kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri belirlenmiştir. KB-GD yönelimli düğüm 

düzlemininin bölgenin tektonik yapısı göz önünde bulundurularak fay düzlemi 

olduğu kabul edilmiştir. Ters çözümle elde edilen modellemeler sonucunda faylanan 

alanın boyutları, gerilme düşümü ve maksimumu yer değiştirme miktarı gibi kaynak 

parametreleri saptanmıştır (Tablo 3.2). 
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Şekil 3.141: Akaba Körfezi içerisinde oluşan 1983, 1990 ve 1993 deprem kümeleri 
ve 22 Kasım 1995 depreminin lokasyonu (Abou Karaki ve diğ., 1993; 
Klinger ve diğ., 1999’dan değiştirilerek alınmıştır). Akaba Körfezi 
kuzeyden güneye doğru, Alat Çukurluğu, Aragonese Çukurluğu ve 
Daka Çukurluğu olmak üzere 3 adet havzaya bölünmüştür (Ben-
Avraham, 1985). 

Ters çözüm ile bulunan kayma (yırtılma) dağılımı, odakta başlayan kırılmanın 

yaklaşık 10 sn sürdüğünü ve fay düzlemi üzerinde bir çok sayıda enerji boşalımına 

(asperity) neden olarak yüzeye doğru ilerlediğini göstermektedir (Şekil 3.141). Ters 

çözümde kullanılan 26 adet geniş-bantlı telesismik P dalga şeklinin oldukça iyi bir 

şekilde modellendiği görülmektedir (Şekil 3.142). Odakta meydana gelen 

yerdeğiştirme miktarının yaklaşık 80 cm olduğu belirlenmiştir. Yaklaşık 28 km 

(uzunluk) × 14 km (genişlik) = 392 km2 lik kırılan alan üzerinde gerçekleşen 

14.22×1017 Nm sismik moment boşalımının 4.58 bar lık gerilme düşümüne ve 

yaklaşık 12 cm ortalama yerdeğiştirme miktarına neden olduğu hesaplanmıştır (Şekil 

3.142, Şekil C.1 ve Tablo 3.2). 
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Şekil 3.142: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to:12:43:05.74) depremi için yapılan 
ters çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma 
dağılımı. 

 

Şekil 3.143: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (M w~6.1) depremine ait telesismik 
gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (M w~5.6) depremine ait en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümünde ise telesismik istasyonlarda kaydedilmiş 26 adet uzun 

periyotlu P, 21 uzun periyotlu SH ve 12 adet geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır 

(Şekil 3.144 ve Şekil C.2). P kayıtlarının normal faylanma mekanizmasını yansıtacak 

şekilde basit ve W şekilli oldukları görülmektedir. Ters çözüm sonucunda depremin 

sığ odak derinliğine (h: 7 km) sahip olduğu belirlenmiştir. Fay düzlemine ait 

doğrultu, dalım ve kayma açıları ise sırasıyla 357±10°, 67±5° ve -85±10° olarak 

saptanmıştır (Şekil 3.144).  



 219

 

Şekil 3.144: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to:16:33:21.47) depreminin uzun 
periyotlu dalga şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan 
kaynak mekanizması çözümü. 

Sonuç olarak 03 Ağustos 1993 tarihinde Akaba Körfezi içerisinde meydana gelmiş  

olan her iki büyük depremin en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, 

birbirleriyle benzer ve tektonik yapıyla da uyumlu olarak çok küçük sol yönlü 

doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma mekanizmasını gösterdiği 

belirlenmiştir. Çözümde * ile işaretlenen dalga şekilleri WWSSN tipi kayıtçılarla 

kaydedilmişlerdir. Kaynak zaman fonksiyonunun basit olması,  kırılmanın karmaşık 

olmadığının bir göstergesidir (Şekil 3.144). Yakın alan P dalgası ilk hareket yönleri 
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okunarak düğüm düzlemlerinin konumları kontrol edilmiştir (Şekil C.3). Bu depreme 

ait kaynak mekanizması parametreleri bir çok araştırmacı tarafından belirlenmeye 

çalışılmıştır. Örneğin Hofstetter ve diğ. (2003) yaptıkları çalışma sonucunda 03 

Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to:16:33:21.47) depreminin normal faylanma 

mekanizmasıyla meydana geldiğini, doğrultu, dalım ve kayma açılarının sırasıyla 

115°, 37° ve –160° olduğunu belirlemişler ve moment büyüklüğünü 5.4 olarak 

hesaplamışlardır. Bu tez kapsamında belirlediğimiz kaynak mekanizması çözümü ile 

Harvard – CMT kataloğu tarafından verilen parametreler (356°/ 79°/- 83°/ 15 km/ 

4.65 × 1017 Nm) odak derinliği ve sismik moment hariç bir birine çok yakındır. Bu 

kataloğa göre, deprem 15 km odak derinliğinde ve doğrultu atım bileşeni içeren 

normal faylanma mekanizması ile meydana gelmiştir. Ulusal ve uluslararası çeşitli 

enstitü ve kuruluşların ve çeşitli araştırmacıların vermiş olduğu çözümler EK-H 

içerisindeki testlerde karşılaştırmalı olarak verilmiştir. 

İkinci aşamada ise K-G doğrultulu ve 67°D dalımlı düğüm düzlemi fay düzlemi 

olarak seçilerek kayma (yırtılma) dağılımı belirlenmiştir (Şekil 3.145). 18 adet 

telesismik istasyonlarda kaydedilmiş geniş-bantlı P dalga şeklinin kullanıldığı (Şekil 

3.146) ters çözüm sonunda, kırılmanın odakta başladığı, dalım yönünde dairesel 

şekilde ilerlediği ve yaklaşık 30 cm yerdeğiştirmeye neden olduğu belirlenmiştir.  

 

Şekil 3.145: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to:16:33:21.47) depremi için ters 
çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma 
dağılımı. 

Bu depreme ait kırılma süresi ise her iki ters çözüm işlemiyle yaklaşık 6 sn olarak 

saptanmıştır. Kırılan alanın boyutları, 13 km fay uzunluğu ve 8 km fay genişliği 

şeklindedir.  Dolayısıyla ~104 km2’lik alanın kırıldığı düşünülerek 2.719×1017  

Nm’lik sismik moment boşalımının ~6.4 bar’lık gerilme düşümüne neden olduğu 

hesaplanmıştır (Şekil C.4 ve Tablo 3.2).  
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Şekil 3.146: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to:16:33:21.47) depremine ait 
telesismik gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga 
şekillerinin karşılaştırılması. 

Bu deprem için uygulanan iki farklı ters çözüm algoritması sonucunda bulunan 

sismik moment değerlerinin (30.74×1016 Nm ve 27.19×1016 Nm) hemen hemen aynı 

olduğu görülmektedir. (Şekil 3.144 ve Şekil 3.145). Sonuç olarak Akaba Körfezi 

içerisinde 03 Ağustos 1993 tarihinde meydana gelen iki adet orta büyüklükteki 

depremin kaynak mekanizması çözümleri, körfezin bu kesiminde açılma 

mekanizmasının baskın olduğunu ve sol yönlü doğrultu atım bileşeninin Ölü Deniz 

Transform Fayı’nın diğer bölgelerine oranla daha az olduğu sonucunu ortaya 

koymaktadır. Bu nedenle, körfezin bu kesiminde fayın sol yönlü doğrultu atımlı 

hareketinin Kızıldeniz açılma merkezinden kaynaklanan açılma hareketine geçişin 

etkili olduğunu söylemek mümkündür ve bu durum kaynak mekanizması 

çözümlerinden elde edilen T (açılma) eksenleri doğrultularından da görülmektedir 

(Şekil 3.140). 

3.5.2.2 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depremleri (Mw ~ 7.2 ve Mw ~ 5.2) 

Ölü Deniz Fay Zonu bölgesi için aletsel dönemde kaydedilmiş en büyük deprem olan 

22 Kasım 1995 depremi (M w~7.2) Akaba Körfezi’nde Ölü Deniz Transform Fay’ının 

bir parçası olan Aragonese Fayı üzerinde meydana gelmiştir (Şekil 3.141; Shamir ve 

diğ., 2003).  
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Hazırlanan bölgesel eş-şiddet haritasına göre deprem en fazla Akaba Körfezi’nin 

kenarındaki Akaba (Ürdün), Elat (İsrail), Haqel (Suudi Arabistan), Nuweyba (Mısır) 

şehirlerinde etkili olmuştur. Ancak bu deprem nedeniyle episantırdan uzakta yer alan 

Kahire’de bile hasar meydana geldiği rapor edilmiştir (Şekil 3.147; Al-Tarazi, 2000).  

 

Şekil 3.147: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin bölgesel eş-şiddet haritası ve 
etkili olduğu alanlar (Al-Tarazi, 2000). 

Bu tez çalışması kapsamında, depremin kırılma sürecinde fay düzlemi üzerinde 

meydana gelen kosismik kayma dağılımının nasıl gerçekleştiği belirlenmiştir. 

Depreme ait kaynak mekanizması parametreleri Çalışkan (2002)’den alınmıştır. Sol 

yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması gösteren düğüm düzlemi, fay düzlemi 

olarak seçilmiştir. Bu durumda kaynak parametreleri (doğrultu, dalım, kayma açısı,  

derinlik) = (205°, 49°, 18°, 7 km) şeklinde ters çözüm işlemine girilmiştir. Kayma 

(yırtılma) dağılımı modellemesi sonucunda, yaklaşık 20 sn süren kırılmanın 

kuzeydoğu doğrultusunda ilerlediği gözlenmiştir. Fayın boyu 50 km genişliği ise 24 

km olarak belirlenmiş  ve kırılan alanda gözlenen gerilme düşümü yaklaşık 35.50 bar 

olarak hesaplanmıştır. Belirlenen fayın boyu, bölge için tipik olarak verilen S dalgası 

hızı 3.5 km/sn ile uyumluluk göstermektedir (Ginzburg ve diğ., 1979; Barazangi ve 
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diğ., 1996). Kırılma hızı S dalgası hızının yaklaşık %85’i olarak alındığı takdirde 

yaklaşık 20 sn lik kırılma boyunca gözlenecek olan kırık uzunluğu ters çözüm ile 

bulunan modeldeki değer ile benzerlik içerisinde olacaktır. Yaklaşık 1200 km2 lik 

fay alanında gözlenen gerilme düşümüne neden olan yerdeğiştirmenin maksimum 

değeri 9.2 m’dir ve maksimum yerdeğiştirmenin episantırdan yaklaşık 25 km uzakta 

olduğu görülmektedir (Şekil 3.148 ve Şekil C.5). 

 

Şekil 3.148: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (M w~7.2) depremi için yapılan ters 
çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma 
dağılımı.  

Gözlemsel ve yapay dalga şekillerinin karşılaştırılması Şekil 3.149’da verilmiştir. Bu 

deprem için ayrıca Hofstetter ve diğ. (2003) ve Shamir ve diğ. (2003) tarafından 

yapılan kayma dağılımı modellemesinde fay alanı 45 km (fay uzunluğu) × 24 km 

(fay genişliği) olarak bulunmuştur. Bulunan her iki sonuç birbiriyle benzerlik 

göstermektedir. 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (to:04:15:11.86) depremine ait fay 

düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki 

davranışı Şekil A.95’de gösterilmektedir. Depremden sonra yapılan arazi çalışmaları 

sonucunda, Akaba körfezinin Mısır kıyıları (Nuweyba şehri yakınlarında) ve Suudi 

Arabistan kıyıları boyunca bu deprem ile ilişkili bazı yüzey kırıkları gözlenmiştir. 

Angelier ve diğ., (1996) tarafından Suudi Arabistan kıyıları boyunca yapılan 

gözlemlerde, yaklaşık K20D eğimli ve en-echelon dizilimli yüzey kırıkları 

belirlenmiştir ve bu kırıkların tümünün üzerinde genel olarak dalım atımlı 

yerdeğiştirmeler saptanmıştır. Angelier ve diğ. (1996) Akaba körfezi içerisinde 

yaklaşık D-B doğrultusunda bir geçiş rejimi olduğunu önermektedir. Klinger ve diğ.  

(1999) Mısır kıyıları boyunca gözlenen yüzey kırıklarını incelemişler ve en fazla 

göze çarpan yüzey kırığının Nuweyba şehri yakınlarındaki sahil yolu üzerinde 

geliştiğini ve bu kırıkların da Mısır kıyılarında gözlenenler gibi K20°D doğrultusu 

boyunca en echelon dizilimli olduklarını saptamışlardır. 
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Şekil 3.149: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (M w~7.2) depremine ait telesismik 

gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminden sonra Sina Yarımadası’nın kinematik 

olarak davranışını araştırmak için Riguzzi ve diğ. (1999) Afrika levhasının Süveyş 

Körfezi’nden Sina yarımadasına kadar olan kuzeydoğu kenarında 12 GPS 

istasyonundan oluşan bir ağ kurarak Kasım 1997 – Mayıs 1998 tarihleri arasında 

kaydedilen verileri kullanmış ve bölgedeki güncel deformasyon ve yerdeğiştirmeleri 

belirlemişlerdir (Şekil 3.150). 
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Şekil 3.150: GPS verilerinden elde edilen 2-B yerdeğiştirme vektörleri (Riguzzi ve 
diğ., 1999). 

Elde edilen GPS vektörlerine göre, Sina bölgesi Afrika ve Arabistan levhalarının 

hareketlerinin etkisi altında olan bir alt levha olarak davranış göstermektedir. Elde 

edilen tüm 2 boyutlu yerdeğiştirme vektörlerinin büyüklükleri 1.0-1.8 cm, azimutları 

-134° – -179° arasında değişmektedir. 6 aylık dönem içerisinde 7 GPS istasyonundan 

elde edilen ortalama yerdeğiştirme miktarı 1.5 ± 0.6 cm, ortalama azimut ise –152° 

(veya 208°) dir. Bu değerler kullanılarak bir yıl için hesaplanan ortalama 

yerdeğiştirme 3.0 ± 1.2 cm/yıl olarak belirlenmiştir. Akaba Körfezi’nin kuzeyinde 

yer alan ELAT istasyonunda (1.4 ± 1.2 cm/yıl) elde edilen deformasyon hızı ani bir 

şekilde ortalamanın yaklaşık yarısı değerine düşmektedir. Hata oranları da 

gözönünde bulundurulduğunda tüm yerdeğiştirme vektörlerinin Sina yarımadasının 

güneybatı yönlü hareketini açıkça ortaya koyduğu görülmektedir (Şekil 3.150). GPS 

ölçümlerinin kullanıldığı bir diğer çalışma Kimata ve diğ. (1997) tarafından 

yapılmıştır. Bu çalışmada da 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (M w~7.2) depremiyle 

meydana gelen maksimum yerdeğiştirmenin körfezin batı kenarına yakın olduğunu 

(yaklaşık 166 mm) ve bunun sol yönlü doğrultu atım mekanizmasıyla uyumlu olduğu 

belirtilmektedir.  
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GPS çalışmalarının yanı sıra Shamir ve diğ.  (2003) tarafından sismoloji ve InSAR 

verilerine dayalı olarak 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi depremi için kosismik 

interferogram modellemesi yapılmıştır (Şekil 3.151a,b). Şekil 3.151 a’da Fr ile 

gösterilen bölgelerde KB lobu için ~22.5 cm, KD lobu için ise ~6.5 cm açılma 

miktarı saptanmıştır. Deprem için öngörülen elastik model ve deprem kaynak 

mekanizması parametreleri kullanılarak yapılan simülasyonlar ile elde edilen 

interferogram modelinin (Şekil 3.151b) gözlemsel verilerle (Şekil 3.151a) oldukça 

uyumlu olduğu belirlenmiştir. Yapay interferogram üzerindeki her bir renk ölçeği 2.8 

cm yerdeğiştirmeye karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 3.151: a) 21 Eylül 1995 ve 24 Aralık 1998 tarihleri arasında Akaba Körfezi 
için belirlenen gözlemsel kosismik interferogram modeli. b) 22 Kasım 
1995 depreminin kosismik yüzey yerdeğiştirmesinin simülasyon ile 
belirlenen interferogram modeli (Shamir ve diğ., 2003). 

USGS-NEIC deprem kataloğuna göre, ana depremden sonra Akaba Körfezi 

içerisinde aynı gün içerisinde 3 adet Mw ≥ 5.0 büyüklüğünde artçı deprem meydana 

gelmiştir. Bu tez çalışmasında bölgedeki artçı depremlerden en büyüğü olan ve 

22:16:55.57 oluş zamanına sahip Akaba Körfezi depremi (M w~5.2) kaynak 

mekanizması parametreleri ters çözüm ile belirlenmiştir (Şekil 3.140 ve Şekil 3.152). 

Diğer iki küçük artçı depreme ait çözümler telesismik veri yetersizliği nedeniyle 

bulunamamıştır. Bu tez kapsamında çalışılan artçı 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi 

(Mw~5.2) depreminin ters çözüm ile belirlenen kaynak mekanizması parametreleri,  
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ana deprem ile benzer ve bölgenin tektoniği ile uyumlu olarak sol yönlü doğrultu 

atımlı faylanma çözümü göstermektedir. Bu durumda, fay düzleminin KD-GB 

doğrultusunda uzanan 21±10° doğrultu açısı, 83±10° dalım açısı ve 359±10° kayma 

açısına sahip düğüm düzlemi olduğu bulunmuştur. Depremin çok küçük olması 

nedeniyle azimutal dağılımı iyi olan istasyon seçimi yapılamamıştır. Ters çözüm 

işlemine uzun periyotlu ve geniş-bantlı dalga şekilleri bir arada girilmiş ve depremin 

odak derinliği 13 km, sismik momenti ise 7.913×1016  Nm olarak saptanmıştır. (Şekil 

3.152). Yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri dağılımları 

da en küçük hatalı mekanizma çözümü ile uyumludur (Şekil C.6). 

 

Şekil 3.152: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (Mw~5.2) depreminin uzun periyotlu ve 
geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Çözümde P dalga şekilleri için geniş bantlı olanlar kullanılmış * ile işaretlenenler 

işleme dahil edilmemişlerdir. Uzun periyotlu SH dalga şekillerinin gösterildiği 

bölümde ise * ile işaretlenen istasyonlar, WWSSN kayıtçısının olduğunu 

belirtmektedir (Şekil 3.152). Bu depreme ait kaynak mekanizması çözümü Hofstetter 

ve diğ. (2003) tarafından da verilmiştir. Ters çözüm sonucunda buldukları kaynak 
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mekanizması parametreleri sol yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizmasını 

göstermekte ve 18°/ 78°/ 2°/ 9 km/ 6.98×1016 Nm’dir. Depreme ait bir başka moment 

tensör çözümü ise Harvard-CMT tarafından verilen ve depremin 15 km odak 

derinliğinde 202°/67°/-3°/11.93×1016 Nm kaynak parametreleri ile meydana geldiğini 

gösteren çözümdür.Bu çalışmada yapılan ters çözüm ile belirlenen deprem kaynak 

mekanizması parametreleri için hata miktarlarının bulunması ve diğer çözümler ile 

karşılaştırılması EK-H içerisindeki testlerde gösterilmiştir. 

3.5.2.3 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi (Mw ~ 5.5) 

Tez kapsamında çalışılan bu deprem, Akaba Körfezi içerisinde son yıllarda meydana 

gelen en büyük deprem olan 22 Kasım 1995 depreminden (M w: 7.2) bir gün sonra 

29.20°K - 34.74°D lokasyonunda ve to: 18:07:15.10 (ISC) oluş zamanında meydana 

gelmiştir. Mısır, İsrail, Ürdün ve Lübnan’da etkili olarak hissedilmiştir (USGS 

NEIC). Ters çözüm ile elde edilen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümüne 

göre bu deprem de bölgenin tektoniğiyle uyumlu olarak sol yönlü doğrultu atımlı 

faylanma mekanizması ile oluşmuştur. Ancak diğer Akaba Körfezi depremlerinden 

farklı olarak odak derinliğinin çok sığ olmadığı (25 km) belirlenmiştir. Telesismik 

istasyonlarda kaydedilmiş olan uzun periyotlu 19 adet P ve 21 adet SH dalga şeklinin 

kullanıldığı modelleme sonucunda depremin basit bir kırılmayla meydana geldiği ve 

yaklaşık 4 sn sürdüğü saptanmıştır. Çözüme giren P ve SH dalga şekillerinden * ile 

işaretlenenler WWSSN istasyonları ile kaydedilmişlerdir (Şekil 3.153). Sadece 

telesismik geniş-bantlı P dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 

parametreleri de benzer kaynak parametresi değerlerine sahiptir (Şekil C.7). 

Belirlenen sismik moment değeri (M o: 25.16×1016 Nm) ve Kanamori (1977) bağıntısı 

kullanılarak, depremin moment büyüklüğünün 5.5 olduğu hesaplanmıştır. Bu deprem 

için de çeşitli araştırmacılar ve uluslararası deprem katalogları farklı kaynak 

mekanizması parametreleri vermektedir. Örneğin Hofstetter ve diğ. (2003) tarafından 

yapılan ters çözüm ile, depremin sol yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması 

sonucu (15°/ 86°/ 7°/ 24 km/ 2.66×1017 Nm) meydana geldiği belirlenmiştir. Ayrıca 

benzer olarak Harvard-CMT moment tensör çözümü de depremin doğrultu atımlı 

faylanma mekanizması ile 15 km odak derinliğinde meydana geldiğini 

göstermektedir. Bu çalışmadaki ters çözümde yapılan hata miktarlarının belirlenmesi 

ve diğer çözümlerin birbirleriyle karşılaştırılması EK-H içerisindeki testlerde 

verilmiştir. 
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Şekil 3.153: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin uzun periyotlu telesismik 

dalga şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

 
Şekil 3.154: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 

sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 
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Depreme ait kayma dağılımı ve yırtılma süreçlerinin modellenebilmesi için, sol 

yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması gösteren düğüm düzlemi fay düzlemi 

olarak seçilerek ters çözüm işlemi uygulanmıştır. Fay düzleminin 3 km × 3 km 

boyutlarında 70 adet alt düzleme bölünerek yapılan ters çözümde kırılmanın odakta 

başladığı ve doğrultu boyunca KD yönünde ilerlediği görülmektedir (Şekil 3.154).  

 

Şekil 3.155: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

Çözümde 20 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır ve hesaplanan 

yapay dalga şekillerinin gözlemsel dalga şekilleriyle karşılaştırılması Şekil 3.155’de 

gösterilmiştir. Elde edilen kayma dağılımının fay düzlemi üzerinde zamana bağlı 

olarak davranışı Şekil C.9’da gösterilmektedir. Ayrıca, fay doğrultusu boyunca 

ilerleyen kayma dağılımının çok basit olmadığı ve fay düzlemi üzerinde çeşitli sayıda 

enerji boşalım bölgelerinin (asperity) oluşmasına neden olduğu görülmektedir.  

Sismik momentin büyük bölümünün ilk 5 sn içerisinde açığa çıktığı ancak depremin 

yaklaşık 8 sn sürdüğü belirlenmiştir. Fay düzlemi üzerinde meydana gelen 

maksimum yerdeğiştirme miktarı yaklaşık 10 cm olarak bulunmuştur. 40.61×1016  

Nm olarak bulunan sismik moment değeri yaklaşık 22 km (fay uzunluğu) × 18 km 

(fay genişliği) = 396 km2 faylanan alan üzerinde ~1.28 bar’lık gerilme düşümüne 

neden olmuştur (Şekil 3.154 ve Tablo 3.2).  
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3.5.2.4 21 Şubat 1996 Akaba Körfezi (Mw ~ 5.2) 

Mısır, İsrail ve Akaba Körfezi çevresinde oldukça etkili olan bu deprem 28.87°K ve 

34.73°D koordinatlarında (ISC) meydana gelmiştir. Ters çözüm ile belirlenen en 

küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü depremin, çok küçük doğrultu atım 

bileşenine sahip normal faylanma mekanizması ile 21 km odak derinliğinde meydana 

geldiğini göstermektedir. Telesismik istasyonlarda kaydedilen 6 adet uzun periyotlu 

P, 9 adet geniş-bantlı P ve 5 adet uzun periyotlu SH dalga şekli ters çözümde bir 

arada modellenmiştir. * ile işaretlenen kayıtlar çözüme dahil edilmeyen istasyonları 

göstermektedir. Sol yönlü doğrultu atım bileşeninin az olması depremin Ölü Deniz 

Transform Fayı’ndan daha çok Akaba Körfez’indeki açılma tektoniğinin sonucu 

olarak gelişmiş olabileceğini göstermektedir.  KB-GD doğrultusunda uzanan ve 

GB’ya dalımlı fay düzleminin 126° doğrultu açısına, 41° dalım açısına ve –79° 

kayma açısına sahip olduğu belirlenmiştir.  

Saptanan bir diğer kaynak parametresi, deprem sırasında açığa çıkan enerjinin bir 

göstergesi olan sismik moment (M o: 5.536×1016 Nm) değeridir. P odak küresi 

üzerindeki istasyonların hepsi aşağı yönlü ilk hareket yönüne sahip ve çekme bölgesi 

içerisindedirler (Şekil 3.156). Sadece depremin episantırına yakın alanda yer alan 

BGIO (∆=2.86°) istasyonunda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönü yukarıya 

doğrudur ve ters çözüm ile elde edilen basınç bölgesinde yer almaktadır. P dalgası ilk 

hareket yönleri okunan diğer yakın alan istasyonların hepsinde aşağı doğru hareket 

gözlenmiştir (Şekil C.10).  

21 Şubat 1996 Akaba Körfezi depremi ayrıca Hofstetter ve diğ. (2003) tarafından 

çalışılmış ve ters çözüm ile kaynak mekanizması parametreleri belirlenmiştir 

(328°/48°/-97°/18 km/6.25×1016 Nm). Bu çözümde de depremin küçük sol yönlü 

doğrultu atım bileşenine sahip normal faylanma mekanizmasıyla meydana geldiği 

belirtilmektedir. Hofstetter ve diğ. (2003) depremin moment büyüklüğünün de 5.2 

olduğunu belirtmektedir. Bu depreme ait olarak yayınlanan bir diğer kaynak 

mekanizması parametreleri, Harvard-CMT moment tensör kataloğunda (328°/61°/-

82°/15km/1.14×1017Nm) verilmektedir. Bu parametreler de depremin benzer kaynak 

mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir. Bütün çözümlerin birbirleriyle 

karşılaştırılması ve kaynak parametrelerindeki hata miktarlarını belirlemek için 

yapılan testler EK-H içerisinde gösterilmektedir. 
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Şekil 3.156: 21 Şubat 1996 Akaba Körfezi depreminin uzun periyotlu ve geniş-bantlı 

dalga şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

3.5.2.5 11 Şubat 2004 Ölü Deniz Havzası (Mw ~ 5.2) 

Ölü Deniz Havzası içerisinde kuzeydoğu kenarında meydana gelen bu deprem, daha 

çok İsrail,  Ürdün ve diğer yakın ülkelerde (Lübnan, Mısır vb) hissedilmiştir. Deprem 

nedeniyle Ürdün’de 4 kişinin yaralandığı, Kudüs, Tel-Aviv ve Nablus şehirlerinde 

küçük ölçekli hasarların meydana geldiği rapor edilmiştir (USGS-NEIC). Ana şoktan 

sonra yaklaşık 6 ay boyunca bir çok sayıda artçı deprem aktivitesi meydana gelmiştir 

ve bu aktivitenin havzanın kuzeydoğu kenarı boyunca BKB doğrultusunda 

yoğunlaşma gösterdiği görülmektedir (Şekil 3.157; Salamon ve diğ., 2004; Salamon, 

2005).  
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Şekil 3.157: 11 Şubat 2004 Ölü Deniz Havzası depremi için çeşitli kuruluşlara ait 
deprem lokasyonu, 01.01.2003 – 30.09.2004 tarihleri arasındaki ilişkili 
artçı deprem aktivitesi ve havza içerisindeki tektonik unsurlar 
(Garfunkel ve Ben–Avraham, 2001 ve Salamon, 2005’ten değiştirilerek 
alınmıştır). Deprem episantırlarının tümü GII-İsrail kataloğundan 
derlenmiştir. EGF: En Gedi Fayı, BF: Boqeq Fayı. 

Yapılan arazi gözlemleri sonucunda, deprem nedeniyle bir çok bölgede çatlak 

oluşumu (Qalya ve Darga kıyıları), heyelanlar (Qalya kıyıları, Enot Zuqim, Hamme 

en Gedi), sıvılaşma ve tsunami (Qalya ve Darga kıyıları, Enot Zuqim), radon gazı 

çıkışı (Enot Zuqim), çeşitli kuyularda yaklaşık 20 – 30 cm su yükselimleri (Ölü 

Deniz Havzası) saptanmıştır. Gözlenen çatlakların kıyıya paralel uzandığı ve 
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bazılarının doğrusal, yay biçimli ve zigzag şekilli oldukları belirtilmektedir (Şekil 

3.158 ve Şekil 3.159; Salamon ve diğ.,  2004; Salamon, 2005). Örneğin, Qalya 

kıyılarında yükseklikleri yaklaşık 1 m’ye ulaşan tsunami (depreşim) dalgaları ve 

havzanın kuzey kıyılarında deniz içerisinde çalkantılar gözlendiği rapor edilmiştir 

(Şekil 3.160a ve Şekil 3.161). Ayrıca depremden hemen sonra, Qalya ve Darga 

kıyılarından bir kaç metre içeride küçük göllerin oluştuğu ve suyla yıkanmış kaya ve 

çakıltaşlarının (tsunamit) biriktiği belirlenmiştir (Şekil 3.160b; Salamon ve diğ.,  

2004). Yapılan gözlemler sonucunda depremin etkilerinin en fazla Ze’elim 

Formasyonu içerisindeki yumuşak Holosen yaşlı birikintileri üzerinde gözlenmesi, 

jeoteknik açıdan bölgedeki en zayıf birimin bu formasyon olduğunu ortaya 

çıkarmıştır (Salamon ve diğ., 2004; Şekil 3.159). 

   

Şekil 3.158: a) Qalya kıyılarındaki kayalıklarda deprem nedeniyle gözlenen 
çökmeler, b) Hamme En Gedi sıcak su kaynaklarına akan nehir 
içerisinde meydana gelen çökme (Salamon ve diğ., 2004; Salamon, 
2005). 

 

Şekil 3.159: a) Ze’elim Formasyonu içerisindeki nehir yatağında meydana gelen 
çökmeler. b) Qalya kıyılarındaki kayalıklarda gözlenen çökmeler 
(Salamon ve diğ., 2004; Salamon, 2005). 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Şekil 3.160: a) Depremden 30 dk sonra Ölü Deniz Gölü içerisinde bir hat şeklinde 
gözlenen dalgalar. Fotoğraf Qalya kıyılarından batıya doğru bakılarak 
çekilmiştir. b) Darga kıyılarında belirlenen yeniden açılmış çatlak ve 
tsunami (depreşim) dalgası nedeniyle biriken tsunamitler (Salamon ve 
diğ., 2004; Salamon, 2005). 

 

Şekil 3.161: Darga kıyılarında kıyıdan bir kaç metre içerde muhtemelen tsunami 
dalgaları nedeniyle oluşan su birikintileri (Salamon ve diğ., 2004; 
Salamon, 2005). 

(a) (b) 
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Şekil 3.162: 11 Şubat 2004 Ölü Deniz Havzası depreminin uzun periyotlu ve geniş  
bantlı dalga şekilleri kullanılarak ters çözüm işlemi ile bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 
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Depreme ait kaynak mekanizması parametrelerinin belirlenebilmesi için 9 adet 

telesismik istasyonda kaydedilmiş P ve SH dalga şekli ters çözüme girilmiştir. Geniş  

bantlı ve uzun periyotlu P dalga şekilleri bir arada ters çözüme girilmiş ancak * ile 

işaretlenen uzun periyotlu kayıtlar çözüme dahil edilmemişlerdir. Depremin diğer 

kataloglar tarafından verilen çözümlerle (Harvard-CMT, EMSC, GII) benzer şekilde 

normal faylanma bileşeni içeren doğrultu atım mekanizması ile meydana geldiği 

belirlenmiştir. (Şekil 3.162).  

Yakın alanda yer alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri 

incelendiğinde, ilk hareket yönlerinin en küçük hatalı mekanizması çözümüyle 

uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil C.11). 

Genel olarak bakıldığında, Ölü Deniz Fay Zonu ile ilişkili olan ve transform fayın 

doğrultusundan yaklaşık 30° saatin tersi yönünde sapma gösteren sol yönlü doğrultu 

atım mekanizmasına sahip düğüm düzlemi fay düzlemi olarak nitelendirilebilir.  

Ancak diğer düğüm düzlemi de Ölü Deniz Havzası içerisindeki enine faylar ile 

uyumludur. Bu nedenle çözümde belirlenen KKD doğrultulu batıya dalımlı sol yönlü 

doğrultu atım mekanizmasına sahip düğüm düzlemi ile D-B doğrultulu kuzeydoğuya 

dalımlı sağ yönlü doğrultu atım mekanizmasına sahip düğüm düzlemlerinden 

hangisinin bu depremle ilişkili olduğu çok açık değildir.  

Depremden sonra meydana gelen BKB uzanımlı artçı deprem aktivitesine 

bakıldığında, sağ yönlü doğrultu atım mekanizması sonucu gösteren düğüm 

düzleminin fay düzlemi olduğu sonucuna varılabilir (Salamon ve diğ., 2004). 

Harvard-CMT moment tensör çözümüne göre 26.1 km odak derinliğinde meydana 

gelen bu depremin doğrultu, dalım, kayma açısı ve sismik momenti (M o) sırasıyla 

80°, 79°, -139° ve 1.15×1017 Nm’dir (bkz. EK-H). 

GII–İsrail Jeofizik Enstitüsü tarafından P dalgası ilk hareket yönleri ile belirlenen 

çözüme göre ise düzlemin doğrultu açısı 80°, dalım açısı 70°, kayma açısı ise –

140°’dir (Salamon ve diğ., 2004). Bu depreme ait bütün çözümlerin bu tez 

kapsamında belirlenen parametreler ile karşılaştırılması ve kaynak parametrelerinin 

belirlenmesi sırasında yapılan hata miktarları EK-H bölümündeki testler içerisinde 

verilmiştir. 
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3.6 Sığacık Körfezi Bölgesi 

3.6.1 Genel tektonik yapı ve deprem etkinliği 

İzmir Körfezi’nin güneyinde yer alan Doğanbey Burnu ile Karaburun Yarımadası 

arasında kalan Sığacık Körfezi, batıda Gülbahçe Fayı, doğuda ise Seferihisar Fayı ile 

sınırlandırılmıştır. Şekil 3.163’de körfez ve çevresinde etkin olan ve morfoloji 

üzerinde açıkça gözlenebilen önemli tektonik yapılar gösterilmiştir (Emre ve diğ.,  

2005; Ocakoğlu ve diğ., 2004, 2005). Levha tektoniği modeli yaklaşımına göre 

bölge, doğuda Anadolu levhası ile batıda Ege levhası arasındaki geçiş zonu 

içerisinde yer almaktadır (Dewey ve Şengör, 1979; Taymaz ve diğ., 1990, 1991; 

Kahle ve diğ., 1998; Papazachos, 1999; McClusky ve diğ., 2000, 2003; Aktuğ ve 

Kılıçoğlu, 2006). Anadolu levhasının batıya doğru kaçış hareketi ve K-G yönlü 

açılmanın olması,  Ege Denizi içerisinde düşük topoğrafyaya neden olmaktadır. Ege 

levhasının hareketinin hızının Hellenik dalma batma zonu üzerinde ortalama 35 

mm/yıl olduğu bilinmektedir. Anadolu’daki dönme hareketinin Ege levhası ötelenme 

hareketine geçişi, batı Anadolu’nun güney ve orta kesimlerinde meydana 

gelmektedir (Papazachos, 1999; McClusky ve diğ., 2000, 2003). 

Seferihisar ve çevresinde depremlere neden olan aktif faylar başlıca, Karaburun-

Gülbahçe Fayı, Urla Fayı, İzmir Fayı ve Tuzla Fayı’dır (Şekil 3.163 ve Şekil 3.164). 

İzmir ve çevresindeki deprem üreten aktif fayları haritalayan Emre ve diğ. (2005) 

yaptıkları çalışmalarda, bölgedeki diri fayların, KD-GB, K-G, KB-GD ve D-B 

doğrultularında uzandıklarını belirtmişlerdir. Bunlardan D-B uzanımlı olanlar 

genellikle normal fay, diğerleri ise baskın olarak doğrultu atımlı faylardır. Gediz 

graben sisteminin batısında yer alan faylar ile İzmir fayı normal fay özelliği 

gösterirken, KD-GB uzanımlı Tuzla Fayı ve Seferihisar Fayı, KB-GD uzanımlı 

Güzelhisar Fayı ve K-G uzanımlı Gülbahçe Fayları doğrulu atımlı faylardır (Şekil 

3.160 ve Şekil 3.161). Körfez içerisinde son yıllarda meydana gelen depremler, bu 

doğrultu atımlı fayların etkisiyle oluşmaktadırlar. Örneğin, 6 Kasım 1992 (M w: 6.0) 

depremi sağ yönlü doğrultu atımlı Tuzla fayı üzerinde, 10 Nisan 2003 (M w: 5.7) 

depremi yine sağ yönlü doğrultu atımlı bir fay olan Seferihisar Fayı üzerinde 

meydana gelmiştir. Ekim 2005 tarihinde de Sığacık Körfezi - Seferihisar bölgesinde 

oldukça yoğun deprem aktivitesi gözlenmiştir (Şekil 3.163).  
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Şekil 3.163: Sığacık Körfezi ve çevresindeki sismik aktivite ve aktif faylar (Şaroğlu 
ve diğ., 1992; Emre ve diğ., 2005). SF: Seferihisar Fayı, TF: Tuzla Fayı, 
İF: İzmir Fayı, GF: Gülbahçe Fayı’nı göstermektedir. Siyah oklar ve 
beyaz daireler, sabit Avrasya levhasına göre bağıl GPS hız vektörlerini 
ve %95 güvenlik çemberlerini göstermektedir (Aktuğ ve Kılıçoğlu, 
2006). 

 

Şekil 3.164: Sığacık Körfezi ve çevresinin Landsat-5 görüntüsü ve önemli aktif 
faylar (Emre ve diğ., 2005). 
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İzmir ve Urla civarında etkili olan bu orta büyüklükteki depremler aynı zamanda 

Sakız (Chios) ve Samos adalarında da hissedilmiştir (ISC). KD-GB yönlü açılma 

şeklinde olan gerilme alanı, bölgedeki belirgin doğrultu atımlı hareket ile 

birleşmektedir (Kiratzi, 2002; Kokouvelas ve Aydın, 2002; Emre ve diğ., 2005; 

Ocakoğlu ve diğ., 2004, 2005). Bölgenin karmaşık fay yapılarına sahip olduğu 

Ocakoğlu (2004), Ocakoğlu ve diğ. (2004, 2005) tarafından çok kanallı sismik 

yansıma verileri analizleri sonucunda belirlenmiştir (Şekil 3.165).  

 

Şekil 3.165: Sığacık Körfezi içerisinde alınmış, yorumlanmamış ve yorumlanmış 
sismik yansıma profilleri (Ocakoğlu ve diğ., 2004, 2005). 

Ayrıca, sismik kesitlerde bölgedeki fayların deniz tabanına kadar ulaşan ve 

dolayısıyla aktif faylar olarak nitelendirilen doğrultu atımlı fay karakterindeki fay 

zonları oldukları ve yönelimlerinin K-G ve KD-GB’ya değiştiği belirtilmiştir. Ancak 

körfezin aktif fay yapısının karmaşık olması nedeniyle, daha detaylı sığ çözünürlüklü 

ileri sismik calışmalarla incelenmesi gerektiği önerilmektedir (Şekil 3.166). 
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Şekil 3.166: Sığacık Körfezi ve çevresinin topoğrafya haritası ve sismik kesitlerden 
belirlenerek haritalanmış deniz içerisindeki aktif faylar ve bunların 
karadaki muhtemel uzantıları. Sol alt köşede bölgenin en önemli aktif 
fayları verilmiştir. Sağ üst köşede ise bölgedeki aktif tektonik yapının 
gelişmesinden sorumlu kesme modeli.TF: Tuzla Fayı, UF: Urla Fayı, 
KF: Karaburun Fayı, ZBF: Zeytindağ-Bergama Fayı, İF: İzmir Fayı, 
KMF: Küçük Menderes Fayı’nı göstermektedir (Ocakoğlu ve diğ.,  
2005’den değiştirilerek alınmıştır). 

Tarihsel dönemden günümüze yoğun deprem aktivitesine sahip olan İzmir ve yakın 

çevresindeki depremler, genellikle Ege Denizi, Karaburun-Sakız Adası, İzmir 

Körfezi-Midilli Adası, Doğanbey Burnu-Sisam Adası ve Sığacık Körfezi’nde 

yoğunluk göstermektedir. Tarihsel dönemde MS 17 (Io: X), MS 44, MS 176, MS 

253, MS 688 (Io: IX), 7 Kasım 1668 (Io: IX), 12 Temmuz 1688 (Io: X), 24 Mart 1739, 

2 Temmuz 1776, 01 Kasım 1875 depremleri İzmir ve çevresinde hasar ve can 

kayıplarına neden olacak şekilde etkili olmuşlardır (Ergin ve diğ., 1967). Son yıllarda 

bölge depremsellik açısından hayli aktif olmuş ve bir çok orta büyüklükte depremin 

meydana geldiği gözlenmiştir. Bölgede etkili olan başlıca büyük depremler, 31 Mart 

1928 Torbalı depremi (M s: 6.3), 22 Eylül 1939 Dikili-Bergama (M: 6.5), 23 Temmuz 

1949 Sakız Adası-Karaburun depremi (M s: 6.6), 02 Mayıs 1953 Karaburun (M s: 5.6), 

06 Nisan 1969 Karaburun (mb : 5.8), 14 Haziran 1979 Karaburun (M s: 5.7), 06 Kasım 

1992 Doğanbey depremi (Mw: 6.1) ve 10 Nisan 2003 Seferihisar (M w: 5.7) 
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depremleridir. Ekim 2005 tarihinden itibaren özellikle Sığacık Körfezi yoğun deprem 

aktivitesine maruz kalmıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası enstitü ve kuruluşların 

yayınladığı deprem kataloglarında (KRDAE, Harvard-CMT, USGS-NEIC, ISC vb.) 

Sığacık körfezinde M w ≥ 5.0 büyüklüğünde üç adet deprem oluştuğu rapor edilmiştir. 

Boğaziçi Üniveristesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Merkezi tarafından 

yayınlanan rapora göre 17-31 Ekim 2005 tarihleri arasında Sığacık Körfezi içerisinde 

839 adet M>2.4 deprem meydana gelmiştir.  

Benetatos ve diğ. (2006), Atina Gözlemevi (NOA) ve KRDAE istasyonlarını 

kullanılarak 17-22 Ekim 2005 tarihleri arasında meydana gelen ana deprem ve artçı 

sarsıntılarının konumlarını 49 adet (3.2 ≤ M w ≤ 5.8) depremin bölgesel moment 

tensör çözümlerini ve depremler ile oluşan Columb gerilme değişimlerini 

belirlemiştir.  

 

Şekil 3.167: Fay düzlemleri üzerinde bölgesel sıkışma gözönüne alınarak hesaplanan 
gerilme değişimi. Renk ölçeğindeki gerilme değişimi değerleri –5 ve +5 
değerleri arasında lineer değişim göstermektedir. Mavi alanlar açılma, 
kırmızı alanlar ise sıkışma bölgelerini göstermektedir. Yeşil daireler 20 
Ekim 2005 (21:40 UTC) depreminden sonra oluşan artçı şokları 
göstermektedir (Benetatos ve diğ., 2006’dan alınmıştır). 

Bu amaçla, elastik yarı sonsuz bir ortamdaki fayın hareketinin neden olduğu belirli 

bir fay yüzeyi boyunca her bir noktadaki gerilme tensöründe meydana gelen değişimi 
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ve üç adet orta büyüklükteki depremin etkilerini birleştirerek kabuk boyunca 

gözlenen gerilme değişimini hesaplamışlardır.  Hesaplamalar için D-B yönlü tek 

eksenli sıkışmadan kaynaklanan 20 MPa değerinde bölgesel gerilme alanının olduğu 

varsayılmıştır. Yaptıkları çalışma sonucunda, depremlerin büyük çoğunluğunun 

Sığacık Körfezi’nin kuzey kenarı boyunca yoğunlaştığı, yaklaşık KD-GB yönlü artçı 

deprem dağılımı gösterdiği ve baskın olarak doğrultu atımlı faylanma mekanizması 

ile oluştukları belirlenmiştir. Coulomb gerilmesindeki yaklaşık 5 bar’lık artışın da 

KD-GB yönelimli olarak gözlendiği ve artçı depremler ile gerilme artışının birbiriyle 

uyumlu olduğu belirtilmiştir (Şekil 3.167; Benetatos ve diğ., 2006).  

Sığacık körfezi depremlerinden sonra Aktuğ ve Kılıçoğlu (2006) tarafından yapılan 

GPS çalışmaları ise, Karaburun yarımadası ile İzmir Körfezi’nin kuzey kesimi 

arasında Doğu-Batı yönlü kısalmanın varlığını ve Gülbahçe–Karaburun Fayı’ndaki 

hareketin hızının 3–5 mm/yıl iken Tuzla Fayı’nda 5-6 mm/yıl olduğunu ortaya 

koymaktadır. Karaburun Yarımadasındaki D-B yönlü kısalma ve K-G yönlü 

açılmanın, bölgedeki sağ yönlü doğrultu atımlı faylar ve dönme (rotasyon) hareketi 

ile ilişkili olduğunu belirtmişlerdir. 

3.6.2 Sığacık Körfezi depremlerinin (Mw ≥≥≥≥ 5.0) kaynak mekanizması 

parametreleri ve kayma/yırtılma dağılımı modelleri. 

Bu tez kapsamında, Ekim 2005 yılında Sığacık Körfezi içerisinde meydana gelen 3 

adet orta büyüklükteki (M w ≥ 5.0) depremin kaynak mekanizması parametreleri 

(Şekil 3.168 ve Tablo 1.1), fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma (yırtılma) 

dağılımları ve dinamik fay parametreleri (fay alanı, yerdeğiştirme miktarı, gerilme 

düşümü vb.) belirlenmiştir. Çalışılan depremler için kaynaktaki hız yapısı, yarı 

sonsuz ortamda Vp=6.5 km/s, Vs=3.7 km/s and ρ=2.8 gr/ cm3 olarak kabul edilmiştir. 

Depremler deniz içerisinde meydana geldiği için, su katmanı da hız yapısına ilave 

edilmiştir. Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımı, sadece 17 

Ekim 2005 (M w~5.4; to:05:45:16) depremine ait yeterli sayıda telesismik geniş bantlı 

P dalga şekli bulunamadığı için belirlenememiştir.  

Tez kapsamında çalışılan güncel Sığacık Körfezi depremleri için belirlenen dinamik 

deprem parametreleri Tablo 3.2’de detaylı olarak verilmiştir. Deprem kaynak 

mekanizması çözümleri bulunurken her bir parametre için yapılan hata miktarları ise 

EK-H içerisinde bulunan CD’deki testlerde verilmiştir. 
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Şekil 3.168: Sığacık Körfezi ve çevresinde meydana gelen depremlerin kaynak 
mekanizması çözümleri.  Kırmızı, kahverengi ve mavi odak küreleri 
sırasıyla, bu çalışma sonuçlarını, Harvard-CMT kataloğunu ve Tan ve 
Taymaz (2002, 2003), Taymaz ve diğ. (2004) tarafından belirlenen 
odak mekanizması çözümlerini göstermektedir. Siyah vektörler, 
kaynak mekanizması çözümlerinden belirlenen T (açılma) eksenlerini 
göstermektedir. 

3.6.2.1 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (Mw ~ 5.4 ve Mw ~ 5.7) 

Bölgede meydana gelen ilk deprem, Sığacık Körfezi içerisinde 38.13°K and 26.50°D 

(USGS - NEIC) koordinatlarında meydana gelen ve 05:45:16 (GMT) oluş zamanına 

sahip 17 Ekim 2005 (M w~5.4) depremidir. Kaynak mekanizması çözümünde 8 adet 

telesismik uzun periyotlu P ve 9 adet uzun periyotlu SH dalgası kullanılmış ve ters 

faylanma bileşenine sahip sağ yönlü doğrultu atımlı kaynak mekanizmasıyla 

oluştuğu belirlenen bu depremin odak derinliği 14±2 km, sismik moment değeri (M o) 

ise 1.425×1017 Nm olarak saptanmıştır. İstasyonların üzerindeki “b” ve “d” harfleri 

sırasıyla geniş-bantlı ve uzun periyotlu istasyon kayıtlarını göstermektedir. P odak 

küresi üzerindeki uzun periyotlu LSZ (∆=53.16°) istasyonu ilk hareket yönü diğer 

istasyonlardan farklı olarak yukarı doğrudur. Basınç bölgesinde tek başına 

bulunmasından dolayı bu istasyonun kaynak mekanizması çözümündeki etkisi 

büyüktür (Şekil 3.169). 
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Şekil 3.169: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to:05:45:16) depreminin uzun periyotlu 
ve geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

Yakın alan istasyonlardaki P dalgası ilk hareket yönleri dağılımı incelendiğinde, Ege 

Denizi içerisinde bulunan APE (∆=1.41°), SANT (∆=2.03°) istasyonlarının da LSZ 

istasyonu gibi yukarı doğru ilk hareket yönünde P kayıtlarına sahip olduğu 

görülmüştür (Şekil D.1). Sonuç olarak, bu deprem için bulunan fayın doğrultusu 

234±10°, dalım açısı 72±10°, kayma açısı ise 180±10°’dir. Çeşitli ulusal ve 

uluslararası deprem kataloglarında farklı odak derinlikleri verilmiştir. Örneğin, ISC 

deprem kataloğu odak derinliğini 5.3 km, USGS – NEIC 8.1 km, Harvard–CMT 

kataloğu ise 15 km olarak vermektedir. Benetatos ve diğ. (2006) geniş-bantlı dalga 

şekilleri kullanarak yaptıkları çalışmada, depremin normal faylanma bileşeni içeren 

sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma ile 15 km odak derinliğinde meydana geldiğini 
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belirtmektedir. Aktar ve diğ. (2007) ise, deprem episantırını 38.16°K ve 26.63°D, 

moment büyüklüğünü (M w) ise 5.4 olarak belirlemiştir. 

Sığacık Körfezi içerisinde aynı gün meydana gelen ve bu tez kapsamında 

çözümlenen bir diğer deprem, 38.18°K ve 26.70°D (ISC) koordinatlarına 09:46:56 

(GMT) oluş zamanına sahip (Tablo 1.1) ve Çeşme, Kuşadası, Manisa, Midilli 

Adası’nda etkili olarak hissedilen 17 Ekim 2005 (M w: 5.7) depremidir. Aktar ve diğ.  

(2007) bu depremin 38.174°K, 26.676°D episantır koordinatlarında meydana 

geldiğini belirtmektedir. Bu tez çalışmasında yapılan ters çözümde 23 adet telesismik 

GDSN (Global Digital Seismograph Network) istasyonu kullanılmıştır. Hem uzun 

periyotlu P ve SH hem de geniş-bantlı P dalga şekli kullanılarak bulunan en küçük 

hatalı kaynak mekanizması çözümleri, depremin sağ yönlü doğrultu atımlı faylanma 

mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir (Şekil 3.170 ve Şekil D.2). 

Depremden sonra meydana gelen artçı deprem aktivitesi dağılımı KD–GB doğrultulu 

düğüm düzleminin fay düzlemi olabileceğini göstermektedir.  Bu durumda fayın 

doğrultusunun 233±10°, dalım açısının ise 79±10° olduğunu söylemek mümkündür. 

Depremin sağ yönlü doğrultu atım mekanizmasıyla oluştuğu, kayma açısı (179±10°) 

değerinden de anlaşılmaktadır.  Deprem odak derinliği 9±2 km, sismik momenti (M o) 

ise 4.645×1017 Nm olarak belirlenmiştir (Şekil 3.170). Ters çözümde kullanılan 

telesismik istasyonların her iki (P ve SH) odak küresi üzerindeki azimutal dağılımları 

yeterlidir. Çünkü odak küresinin hem çekme hem de basınç bölgesinde istasyon 

bulunmaktadır. Bu dağılım, yakın alan istasyonların da ilave edilmesiyle daha iyi 

hale getirilmiştir. Örneğin, deprem episantırının batısında kalan genişleme bölgesi 

içerisinde yer alan yakın alan istasyonlarda kaydedilen P dalgası ilk hareket yönleri 

azimutal dağılımı daha iyi hale getirmiştir. İncelenen yakın alan istasyonlarda 

kaydedilen aşağı ve yukarı doğru P dalgası ilk hareket yönlerinin en küçük hatalı 

mekanizma çözümüyle uyumlu olduğu görülmektedir (Şekil D.3). Ters çözüm işlemi 

ile belirlenen yamuk şekilli kaynak zaman fonksiyonu, kırılmanın kısa bir süre 

içerisinde gerçekleştiğini (yaklaşık 3 sn) göstermektedir (Şekil 3.171). Harvard CMT 

(Harvard Üniversitesi) tarafından verilen moment tensör çözümü de benzer şekilde 

depremin doğrultu atımlı faylanma mekanizmasıyla meydana geldiğini ve odak 

derinliğinin 12 km olduğunu göstermektedir. Benetatos ve diğ. (2006) tarafından 

belirlenen bölgesel moment tensör çözümü de doğrultu atımlı faylanma 

mekanizmasını göstermektedir (bkz. EK-H.). 
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Şekil 3.170: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to:09:46:56) depreminin uzun periyotlu 

telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü . 
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Kırılmanın fay düzlemi üzerinde zaman ve uzaydaki değişiminin belirlenebilmesi 

için yapılan kayma/yırtılma dağılımı modellemesi işleminde, telesismik uzaklıktaki 

istasyonlarda kaydedilen 12 adet geniş-bantlı P dalgası kaydı önce 40 sn pencere 

aralığında kesilmiş sonra 0.01–1.0 Hz frekans aralığına sahip bant geçişli süzgeç ile 

filtrelenmiş ve 0.25 sn örnekleme aralığı ile yerdeğiştirme kaydına dönüştürülmüştür. 

Ters çözüm işleminde fay düzlemi 3.3×3.3 km2 lik 25 adet alt düzleme bölünmüştür. 

Kayma açısının kırılma esnasında değişmediği ve kırılma hızının 3.2 km/sn olduğu 

kabul edilmiştir (Şekil 3.171). 

 

Şekil 3.171: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to:09:46:56) depremi için yapılan ters 
çözüm işlemi sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

Her bir alt fay düzlemine ait moment oran fonksiyonu 1 sn yükselme zamanına sahip 

3 adet ikizkenar üçgen fonksiyondan oluşmaktadır. Ters çözüm işleminde kullanılan 

gözlemsel ve yapay dalga şekillerinin karşılaştırılması Şekil 3.172’de verilmiştir. 

Azimutal dağılımlarına göre sıralanmış istasyonların kodlarının hemen altındaki sayı 

mikron cinsinden maksimum genliği gösterirken alttaki diğer sayılar sırasıyla 

istasyonun azimut ve uzaklığını belirtmektedir. (Şekil 3.172). 9 km (uzunluk)×14 km 

(genişlik): 126 km2  lik fay alanında gerçekleşen kırılma işlemi 5.685×1017 Nm 

sismik moment değeri (M o) ile yaklaşık ∆σ=10 bar’lık gerilme düşümüne neden 

olmuştur (Tablo 3.2). Kuzeydoğuya doğru gerçekleşen kırılma işleminde fay düzlemi 

üzerinde 60 cm olan ve episantırın hemen aşağısında gözlenen maksimum 

yerdeğiştirme meydana gelmiştir (Şekil 3.171). Aktar ve diğ. (2007) tarafından 

yapılan modellemelerde de kırılmanın KD’ya doğru olduğu belirtilmektedir. Fay 

düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının 6 sn içerisindeki davranışı 

Şekil D.4’de gösterilmiştir. 



 249

 

Şekil 3.172: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to:09:46:56) depremine ait telesismik 
gözlemsel (siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

3.6.2.2 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (Mw ~ 5.7) 

Bölgede meydana gelen bir diğer deprem, 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (M w~ 5.7) 

depremidir (Tablo 1.1). Körfezin içerisinde meydana geldiği belirlenen depremin 

lokasyonu Aktar ve diğ. (2007) tarafından 38.191 °K ve 26.696 °D olarak verilmiştir. 

Deprem, İzmir’de Io: VI, İstanbul’da Io: III şiddetinde hissedilmiştir. Urla’da bir çok 

sayıda binada ufak çapta hasar meydana gelmiştir. Ayrıca, Balıkesir, Bursa, 

Büyükçekmece, Çanakkale, Eskişehir, Gebze, Gölcük, Kuşadası, Manisa, Ödemiş,  

Polatlı ve Tekirdağ’da, Yunanistan’ın Sakız (Chios), Kalamakion, Kos, Mytilini, 

Neon Karlovasion, Psikhikon ve Zakinthos ilçelerinde de hissedildiği USGS–NEIC 

tarafından belirtilmiştir. Bu tez çalışmasında belirlenen en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümünde telesismik uzaklıklarda bulunan uzun periyotlu 19 adet P 

ve 22 adet SH kaydı kullanılmıştır. Depremin küçük dalım atım bileşenine sahip sağ 

yönlü doğrultu atımlı fay mekanizması ile 10±2 km odak derinliğinde meydana 

geldiği saptanmıştır (Şekil 3.173). Ayrıca sadece 18 adet telesismik geniş-bantlı P 

dalga şekilleri kullanılarak yapılan ters çözüm işlemiyle bulunan deprem kaynak 

parametreleri bu çözümle hemen hemen aynıdır (Şekil D.5). Körfez içerisinde 

meydana gelen diğer depremlerle benzer şekilde, bu depremin de KD–GB uzanımlı 

fay düzlemine sahip olduğu düşünülürse, fayın doğrultusunun 224±10°, dalım 

açısının ise 81±10° olduğu bulunmuştur (Şekil 3.173). Yakın alan istasyonlarda 

kaydedilen P dalgası ilk hareket yönlerinin  ters çözüm sonucuyla uyumlu olduğu 

belirlenmiştir (Şekil D.6). 
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Şekil 3.173: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depreminin uzun periyotlu telesismik 
dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü . 

Fay düzlemi üzerindeki kayma dağılımı modeli, kırılmanın 11 km fay uzunluğuna 

(L), 12 km fay genişliğine (W) sahip bir alan üzerinde gerçekleştiğini,  yaklaşık 50 

cm maksimum yerdeğiştirmeye ve yaklaşık 8.64 bar gerilme düşümüne (∆σ) neden 

olduğunu göstermektedir. Ortalama yerdeğiştirme miktarının 13.23 cm olduğu 

hesaplanmıştır (Şekil 3.174; Tablo 3.2). 
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Şekil 3.174: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremi için yapılan ters çözüm işlemi 

sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil 3.175: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremine ait telesismik gözlemsel 
(siyah) ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin 
karşılaştırılması. 

Ters çözümde 16 adet telesismik geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır ve 

istasyonların azimutal dağılımlarına bakıldığında genelde 50° – 70° azimut açısına 

sahip oldukları görülmektedir (Şekil 3.175). Ters çözüm işlemleri ile elde edilen 

kaynak zaman fonksiyonu, fay düzlemi üzerinde basit kırılmanın meydana geldiğini 

ve yaklaşık 5 sn sürdüğünü göstermektedir (Şekil 3.173 ve Şekil 3.174). Kayma 

(yırtılma) dağılımının 8 sn’lik süre içerisindeki davranışı detaylı olarak Şekil D.7’de 

gösterilmiştir. Modele göre kırılma beyaz yıldız ile gösterilen odak noktasında 

başlamış ve daha sonra yukarı doğru dalım yönünde ilerlemiştir. Kırılma 

doğrultusunun KD’ya doğru olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.174 ve Şekil D.7). 
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3.7 Deprem Kaynak Parametrelerinin Karşılaştırılması 

Bu bölümde tez çalışması içerisinde incelenen bütün depremlere ait kaynak 

parametrelerinin birbirleriyle karşılaştırılması verilmektedir. Modellemelerde farklı 

veri gruplarının (uzun periyotlu ve geniş-bantlı) kullanılması nedeniyle, ters çözüm 

işlemleri sonucunda aynı deprem için birbirinden çok az farklı kaynak parametreleri 

elde edilmiştir (Tablo 3.1 ve Tablo 3.2). Örneğin, uzun periyotlu telesismik P ve SH 

dalga şekilleri kullanılarak belirlenen doğrultu, dalım, kayma açısı,  odak derinliği ve 

sismik moment gibi kaynak parametreleri, sadece geniş-bantlı telesismik P 

dalgalarının kullanılması sonucu elde edilen değerlerden bir miktar farklılık 

göstermektedir (Şekil 3.176).  

 

Şekil 3.176: Farklı ters çözüm teknikleri ve veri guruplarıyla belirlenen sismik 
moment (M o) değerlerinin karşılaştırılması 

Ancak hem uzun periyotlu hem de geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri ile 

belirlenen kaynak parametrelerinin, testler ile saptanan hata miktarları içerisinde 

oldukları görülmektedir. Benzer şekilde kayma dağılımı modellemesi ile elde edilen 

sismik moment değerlerinin de bazı depremler için telesismik dalga şekli modelleme 
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ile belirlenenden çok az farklı olduğu görülmüştür. Uzun periyotlu ve geniş bantlı 

verilerin farklı frekans içeriklerine sahip olmaları ve çözümlerde kullanılan 

istasyonların aynı olmaması bu farklılığa sebep olarak gösterilebilir. Ayrıca, her iki 

ters çözüm tekniği ile belirlenen kırılma sürelerinin birbiriyle yaklaşık olarak aynı 

oldukları saptanmıştır. Bu parametrelere ek olarak kayma dağılımı modellemeleri 

sonucunda elde edilen sismik moment (M o) ve kırılan alan (S) değerleri kullanılarak 

Eşitlik (2.23) ile deprem sırasında meydana gelen ortalama yerdeğiştirme miktarları 

ve gerilme düşümü değerleri (Eşitlik 2.25) hesaplanmıştır (Tablo 3.1). 

3.7.1 P ve T eksenleri 

Bu tez kapsamında çalışılan Doğu Akdeniz bölgesi depremlerinin en küçük hatalı 

mekanizma çözümlerinden elde edilen ve bölgedeki açılma ve sıkışma yönlerini 

gösteren P ve T eksenleri Tablo 3.3’de verilmiştir. Tablodaki depremler meydana 

geldikleri bölgelere göre sıralanmıştır. Ayrıca iki adet düğüm düzlemi için 

hesaplanan kayma vektörlerinin yönleri tablonun en son kolonunda gösterilmiştir.  

T (çekme) eksenleri doğrultuları bölgedeki açılma rejiminin yönünü göstermektedir.  

Örneğin Akaba Körfezi içerisinde meydana gelen depremlerin T eksenleri 

doğrultuları incelendiğinde Kızıldeniz açılma merkezi ile Ölü Deniz Transform 

Fayı’nın geçiş yaptığı bölge belirlenebilmiştir. Benzer şekilde Gökova Körfezi 

içerisindeki güncel açılma doğrultuları da T eksenleri dağılımlarından faydalanılarak 

yorumlanmıştır. Girit–Hellenik Yayı boyunca meydana gelen depremlerin odak 

derinlikleri dağılımları birbirlerinden farklılık göstermekte dolayısıyla farklı 

mekanizmalardan kaynaklanmaktadırlar. Bu nedenle dalma batma zonunun üst 

kesimindeki açılma yönleri ile derinlerdeki açılma yönleri birbirlerinden ayrı 

yorumlanmışlardır. P (basınç) eksenlerinin doğrultuları ise bölgedeki sıkışma 

kuvvetlerinin yönlerini göstermektedir. Dalma batma zonları boyunca gerçekleşen 

yaklaşma hareketinin doğrultusunu belirleyebilmek açısından P ekseni dağılımlarını 

kullanmak önemlidir. 

Kayma vektörlerinin kaynak mekanizmalarındaki önemi ise, depreme neden olan 

faya ait her iki bloğun birbirlerine göre yapmış olduğu hareket doğrultusunu 

vermesinden kaynaklanmaktadır. Elde edilen kayma vektörü doğrultularını 

yorumlayabilmek için öncelikli olarak jeolojik, jeofizik çalışmalar ve tektonik 

haritaların kullanılarak gerçek fay düzleminin belirlenmesi gerekmektedir.  
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Tablo 3.3: Tez kapsamında belirlenen P (basınç), T (çekme) eksenleri ve kayma 
vektörlerinin (kv) yönleri. 

kv (°) 
No 

Tarih 
(gün.ay.yıl) 

Oluş 
Zamanı 

(sa:dk:sn) 
Mw 

P (basınç) 
Ekseni 

(°) 

T (çekme) 
Ekseni 

(°) 
1. 

DD 
2.  

DD 

Bölge 

1 27.04.1989 23:06:52.29 5.1 129 70 354 14 163 12 Gökova 
2 28.04.1989 13:30:19.77 5.4 210 76 16 13 199 12 Gökova 
3 22.03.1993 11:03:43.21 5.3 97 5 352 72 113 259 Kıbrıs 
4 03.08.1993 16:33:21.47 5.6 277 68 83 21 267 74 Akaba 
5 23.02.1995 21:03:02.79 5.9 104 35 254 51 91 333 Kıbrıs 
6 29.05.1995 04:58:35.12 5.1 117 35 27 52 106 342 Kıbrıs 
7 22.11.1995 22:16:55.57 5.2 336 6 246 4 291 21 Akaba 
8 23.11.1995 18:07:15.10 5.5 335 4 244 11 19 110 Akaba 
9 21.02.1996 04:59:53.67 5.1 150 82 28 4 202 36 Akaba 

10 20.07.1996 00:00:41.57 6.1 211 80 110 2 281 101 Oniki Adl. 
11 09.10.1996 13:10:50.42 6.8 272 6 6 30 233 135 Kıbrıs 
12 10.10.1996 01:10:21.45 5.7 285 6 19 32 246 147 Kıbrıs 
13 27.11.1996 00:44:22.43 5.3 286 18 20 13 242 334 Kıbrıs 
14 13.01.1997 10:19:24.53 5.6 246 0 337 31 206 107 Kıbrıs 
15 25.05.1999 17:15:25.64 5.4 272 9 11 47 240 129 Kıbrıs 
16 11.08.1999 04:27:55.39 5.6 190 13 326 72 26 180 Kıbrıs 
17 17.08.1999 15:06:24.28 5.0 205 5 332 82 31 199 Kıbrıs 
18 05.10.1999 00:53:27.53 5.3 54 72 145 0 127 342 Marmaris 
19 22.02.2000 11:55:22.38 5.2 233 14 336 43 95 201 Girit 
20 10.03.2000 22:01:45.63 5.4 244 17 16 66 88 230 Girit 
21 05.04.2000 04:36:57.51 5.6 169 10 302 75 2 160 Girit 
22 24.05.2000 05:40:36.05 5.5 223 66 335 9 310 173 Yunanistan 
23 13.06.2000 01:43:14.69 5.3 178 1 268 12 133 42 Oniki Adl. 
24 01.05.2001 06:00:56.04 5.1 143 76 275 9 264 104 Rodos 
25 29.05.2001 04:43:57.06 5.0 360 49 263 5 298 52 Oniki Adl. 
26 23.06.2001 06:52:42.67 5.7 215 4 305 8 80 170 Oniki Adl. 
27 30.10.2001 21:00:05.41 5.2 151 4 59 25 288 192 Kaş 
28 26.11.2001 05:03:21.06 5.2 251 9 2 67 95 233 Girit 
29 22.01.2002 04:53:52.10 6.1 219 30 333 35 94 187 Karpathos 
30 21.05.2002 20:53:30.18 5.8 132 4 222 4 177 87 Ege Denizi 
31 06.06.2002 22:35:41.51 5.1 128 23 24 30 165 258 Girit 
32 12.10.2002 05:58:50.44 5.4 196 40 68 36 222 129 Girit 
33 17.10.2003 12:57:07.13 5.9 215 48 59 40 228 119 Girit 
34 07.02.2004 21:17:21.37 5.2 262 56 91 34 268 108 Oniki Adl. 
35 11.02.2004 08:15:02.63 5.2 308 26 213 10 353 258 Ölü Deniz 
36 17.03.2004 05:20:57.75 6.0 123 0 33 11 168 259 Girit 
37 03.08.2004 13:11:30.99 5.1 206 82 343 6 169 337 Gökova 
38 04.08.2004 03:01:05.92 5.4 207 79 340 8 167 331 Gökova 
39 04.08.2004 04:19:46.55 5.3 186 78 346 11 169 341 Gökova 
40 04.08.2004 14:18:48.59 5.2 228 76 349 7 180 336 Gökova 
41 04.11.2004 06:22:37.56 5.1 117 4 16 68 276 136 Girit 
42 20.12.2004 23:02:14.98 5.3 267 77 162 4 175 330 Gökova 
43 10.01.2005 23:48:49.61 5.2 167 79 350 11 170 351 Gökova 
44 11.01.2005 04:35:56.88 5.2 202 79 338 8 164 329 Gökova 
45 23.01.2005 22:36:07.39 5.6 179 15 81 27 313 218 Kaş 
46 30.01.2005* 16:23:48.43 5.4 134 11 40 18 176 268 Kaş 
47 17.10.2005 05:45:16.56 5.4 98 13 190 13 54 324 Sığacık 
48 17.10.2005 09:46:56.24 5.7 98 7 189 8 53 323 Sığacık 
49 20.10.2005 21:40:02.09 5.7 89 8 179 5 44 134 Sığacık 
50 08.01.2006 11:34:54.64 6.5 131 7 26 63 152 284 Kythira 
51 03.02.2007* 13:43:23.08 5.3 146 1 56 27 284 188 Yunanistan 
52 28.03.2008* 00:16:25.8 5.5 179 25 33 61 332 191 Girit 
53 15.07.2008 03:26:35.90 6.1 223 13 320 28 88 184 Oniki Adl. 
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3.7.2 Faylanma alanı ve gerilme düşümünün sismik moment ile ilişkisi 

Deprem sırasında açığa çıkan enerjinin kırılma parametreleri ile ilişkisinin 

belirlenmesi geçmişten günümüze kadar sismolojinin ilgi alanlarından biri olmuştur. 

Aktif fayların uzunluğu, genişliği ve deprem ile meydana gelen yerdeğiştirme 

miktarlarının saptanabilmesi için çok sayıda sismolojik, jeomorfolojik, paleosismik 

ve jeolojik çalışmalar yürütülmüştür.  

Yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda farklı fay tipleri için deprem kırılma 

parametreleri ile deprem büyüklüğü arasındaki ilişkileri gösteren ampirik bağıntılar 

yayınlanmıştır (Tocher, 1958; Chinnery, 1969; Kanamori ve Anderson, 1975; 

Slemmons, 1977; Wyss, 1979; Scholz, 1982; Bonilla ve diğ., 1984; Schwartz ve 

Coppersmith, 1986; Wells ve Coppersmith, 1994; Mai ve Beroza, 2000; 

Konstantinou ve diğ., 2005; Tan, 2004; Tan ve Taymaz, 2005, 2006). Örneğin bu 

çalışmalardan Wells ve Coppersmith (1994), dünya üzerinde oluşan 421 adet 

depremi sınıflandırarak kaynak parametreleri ile sismik moment arasındaki ampirik 

bağıntıları geliştirmiştir. Konstantinou ve diğ. (2005), sadece Akdeniz içerisinde 

meydana gelen 36 adet sığ odaklı depremi kullanarak deprem büyüklüğü ve kırılan 

alanın boyutları arasındaki ilişkileri belirlemeye çalışmıştır. Ancak kırılma 

parametrelerinin ters çözüm teknikleri ile belirlenmesi yoluyla geliştirilen ampirik 

bağıntı sayısı oldukça azdır.  Tan ve Taymaz (2005, 2006) bu tez çalışmasındaki 

benzer ters çözüm teknikleri ile Doğu Anadolu ve Kafkasya bölgesinde meydana 

gelen 20 adet depreme ait kayma dağılımı modellerini belirlemiş ve elde ettiği 

parametreleri sismik moment ile ilişkilendirmiştir. 

Bu tez çalışmasında da Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde meydana gelen güncel 

depremlerin kayma dağılımı modellerinden elde edilen her bir kaynak parametresi ile 

sismik moment (M o) arasındaki ilişkiler gösterilmiştir (Şekil 3.177). Veriler hem 

doğrultu atımlı, normal ve ters faylanma mekanizmaları için ayrı ayrı 

değerlendirilmiş hem de bütün fay tipleri bir arada kullanılarakdeğerlendirilmiştir. 

Şekil 3.177’den de görüldüğü üzere, sismik moment boşalımı ile kırılma 

parametreleri arasında her tür fay tipi için hemen hemen benzer ilişki 

gözlenmektedir. Bu benzerlik özellikle fay genişliği ve maksimum yerdeğiştirme 

miktarı için daha yüksektir. Tez kapsamında kayma dağılımı ve yırtılma süreçleri 

modellemesi yapılan depremler için hesaplanan gerilme düşümü değerlerinin sismik 

moment ve kırılan alan boyutu ile ilişkisi ise Şekil 3.178’de gösterilmiştrir. 



 256

 

Şekil 3.177: Deprem kırılma parametrelerinin (L: fay uzunluğu, W: fay genişliği,  
Dmax: maksimum yerdeğiştirme, Dort: ortalama yerdeğiştirme) sismik 
moment ile ilişkilendirilmesi.  Grafiklerdeki kesikli çizgi,  tüm 
mekanizma tiplerinin bir arada kullanılması ile elde edilmiştir. 

Sismik moment ile kırılan alan arasındaki doğrusal ilişki Aki (1972), Thatcher ve 

Hanks (1973), Kanamori ve Anderson (1975), Abe (1975) ve Geller (1976) 

tarafından ortaya atılmıştır. Bu doğrusallık depremler ile meydana gelen sabit 

ortalama gerilme düşümü yoluyla yorumlanmıştır (Chinnery, 1964).  

Şekil 3.178’de sabit gerilme düşümü değerleri (1, 10, 30 ve 90 bar) için çizdirilen 

doğrular ve sismik moment ile fay alanı ilişkisi gösterilmiştir. Hesaplanan statik 

gerilme düşümünün ortalama 1-30 bar arasında değişim gösterdiği görülmektedir.  

Dalım atımlı faylanma mekanizması ile meydana gelen depremlerin gerilme düşümü 

değerlerinin (1-20 bar), doğrultu atımlı faylanma sonucu meydana gelen depremlerin 

gerilme düşümü değerlerinden (10-30 bar) düşük olduğu belirlenmiştir (Şekil 3.178).  
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Şekil 3.178: Bu tez çalışması ile belirlenen sismik moment (M o), kırılan alan miktarı 
ve gerilme düşümü ilişkisi. 

Tablo 3.4: Sismik moment (M o) ve kırılma parametreleri arasında en küçük kareler 
ile çizilen doğru denklemleri. r2 : korelasyon katsayısı. 

Tüm depremler (32 adet) 
                                                                                                   r2 

log (L) = 0.308 
× log (M o) - 4.404 0.71 

log (W) = 0.235 × log (M o) - 3.124 0.70 
log (S) = 0.543 × log (M o) - 7.524 0.76 

log (Dmaks) = 0.523 × log (M o) - 7.696 0.72 
log (Dort) = 0.449 × log (M o) - 6.802 0.72 

Ters faylanma (7 adet) 
log (L) = 0.256 × log (M o) - 3.552 0.78 
log (W) = 0.204 × log (M o) - 2.546 0.69 
log (S) = 0.461 × log (M o) - 6.099 0.83 

log (Dmaks) = 0.501 × log (M o) - 7.358 0.76 
log (Dort) = 0.539 × log (M o) - 8.382 0.87 

Normal faylanma (12 adet) 
log (L) = 0.441 × log (M o) - 6.601 0.84 
log (W) = 0.278 × log (M o) - 3.878 0.74 
log (S) = 0.718 × log (M o) - 10.471 0.83 

log (Dmaks) = 0.537 × log (M o) - 7.853 0.66 
log (Dort) = 0.277 × log (M o) - 3.905 0.59 

Doğrultu atımlı faylanma (13 adet) 
log (L) = 0.337 × log (M o) - 4.969 0.79 
log (W) = 0.233 × log (M o) - 3.122 0.67 
log (S) = 0.571 × log (M o) - 8.09 0.77 

log (Dmaks) = 0.586 × log (M o) - 8.871 0.75 
log (Dort) = 0.428 × log (M o) - 6.383 0.66 

Bölüm 2’de anlatıldığı gibi Kanamori ve Anderson (1975)’e göre levha içi depremler 

büyük gerilme düşümüne (~100 bar), levha sınırlarında meydana gelen depremler ise 



 258

daha küçük gerilme düşümüne (~30 bar) sahiptir. Bu tez içerisinde incelenen 

depremlerin büyük çoğunluğu levha sınırlarında (Hellenik ve Kıbrıs Yayları, Ölü 

Deniz Transform Fayı vb.) meydana geldiği için gerilme düşümü değerleri Kanamori 

ve Anderson (1975)’te belirtildiği gibi düşüktür.  

Bu tez çalışmasıyla benzer şekilde, günümüze kadar global ölçekte geçerli ampirik 

bağıntılardan başka sadece Doğu Akdeniz Bölgesi için fay düzlemi boyutları ve 

deprem büyüklükleri ilişkilerini gösteren çeşitli ampirik bağıntılar (Kiratzi ve diğ.,  

1985; Papazachos ve Papazachou, 1997; Drakatos ve Latousakis, 2001; Konstantinou 

ve diğ., 2005; Tan, 2004, 2005; Tan ve Taymaz, 2005, 2006 vb.) geliştirilmiştir. Bu 

bağıntılar Tablo 3.5’te özetlenerek gösterilmiştir.  

Tablo 3.5: Diğer araştırmacılar tarafından belirlenen deprem büyüklüğü ve fay 
boyutu ilişkileri. K85: Kiratzi ve diğ. (1985); PP97: Papazachos ve 
Papazachou (1997); WC94: Wells ve Coppersmith (1994); DL01: 
Drakatos ve Latousakis (2001); K05: Konstantinou ve diğ. (2005); TT06: 
Tan ve Taymaz (2006). 

Ampirik bağıntı Bölge Büyüklük 
aralığı 

Referans 

Yüzey altı fay uzunluğu-Büyüklük ilişkisi 
logL=-2.55 + 0.61M s Yunanistan 5.8-7.5 K85 
logL=-1.85 + 0.51M w Yunanistan 5.5-7.5 PP97 
logL=-2.44 + 0.59M w Global 4.8-8.1 WC94 
logL=-0.79 + 0.35M s Yunanistan 5.5-7.1 DL01 
LogL=-0.69 + 0.35M s Akdeniz 4.7-7.8 K05 

logL=0.36log(M o)-5.46 D. Akdeniz 5.1-7.3 TT06 
Yüzey altı fay genişliği–Büyüklük ilişkisi 

logW=-0.13 + 0.19M w Yunanistan 5.5-7.5 PP97 
logW=-1.01 + 0.32M w Global 4.8-8.1 WC94 
logW=-1.07 + 0.34M w Akdeniz 4.7-7.8 K05 

logW=0.24log(M o)-3.41 D. Akdeniz 5.1-7.3 TT06 
Fay Alanı-Büyüklük ilişkisi 

logS=-2.73 + 0.81M s Yunanistan 5.8-7.3 K85 
logS=-3.49 + 0.91M w Global 4.8-7.9 WC94 
LogS=-2.57 + 0.81M w Akdeniz 4.7-7.8 K05 
LogS=0.6log(M o)-8.94 D. Akdeniz  5.1-7.3 TT06 
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4. DEPREŞİM (TSUNAMİ) DALGALARININ OLUŞUMU, YAYILIMI VE 

SİMÜLASYONLARI 

4.1 Depreşim (Tsunami) Dalgalarının Oluşumu, Hareketi ve Modellenmeleri 

Tsunami kelimesi Japonca kaynaklı olup “tsu” (liman) ve “nami” (dalga) 

kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Genellikle okyanuslarda ve kıyı 

kesimlerde şiddetli ve ani olarak gerçekleşen deniz tabanı karmaşıklığından dolayı 

üretilirler ve oldukça uzun dalga boyu ve periyoduna sahip geniş dalga serileridirler.  

Büyük hacimdeki suyun ani olarak yerdeğiştirmesi, deniz tabanının deprem 

nedeniyle birden yükselmesi veya alçalması ve gravite kuvvetleri gibi etkenler büyük 

tsunami (depreşim) dalgalarının oluşmasına neden olur (Bryant, 1991). Ancak, yanal 

atımlı faylanmalar ile meydana gelen depremler su hacminde bir değişime neden 

olmadıkları için tsunami (depreşim) dalgası oluşturmazlar. Bu bağlamda, doğrultu 

atımlı faylanmaların gözlendiği bölgelerde tsunami oluşma olasılığı düşük 

olmaktadır.  

Tsunami dalgaları,  deniz tabanının depreşimi ile oluştukları için Yalçıner ve diğ.  

(2000) tarafından depreşim dalgası olarak adlandırılmışlardır. Okyanus veya deniz 

içerisinde hissedilmeden ilerleyen dalgalar, kıyılara ulaştıkları zaman, genlikleri 

artarak oldukça tehlikeli ve zarar verici olabilmektedirler. Zayıf tsunami dalgaları 

bile kıyılarda veya sığ sularda şiddetli akıntılar oluşturararak hasara neden olurlar.  

Dünya üzerinde rapor edilen en yıkıcı depreşim dalgalarının okyanus tabanı üzerinde 

veya kenarındaki fay alanlarında meydana gelen düşey atımlı, sığ odaklı büyük 

depremler tarafından üretildikleri bilinmektedir. Bu tip depremler genellikle tektonik 

levha sınırları boyunca gelişen yüksek deprem aktivitesine sahip dalma batma 

zonlarında oluşmaktadırlar. Örneğin, 26 Aralık 2004 Kuzey Sumatra (M w~9.3) 

depremi, Hint-Avustralya levhası ile Avrasya levhaları arasındaki dalma batma zonu 

ile ilişkili olarak, kırılgan üst kabuk içerisinde (h: 37 km) meydana gelmiştir ve 

çeşitli kıyılarda yaklaşık 10 m yüksekliğe kadar ulaşan tsunami (depreşim) 

dalgalarına neden olmuştur. Bu dalgalar kaynak bölgesinden çok uzaklara seyahat 
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ederek yayılma doğrultusu boyunca yıkıcı davranış sergileyebildikleri için çevredeki 

pek çok ülkede (Sumatra, Endonezya, Sri Lanka, Tayland, Malezya, Hindistan vb.) 

can ve mal kaybına neden olmuştur (Ammon ve diğ., 2005; Lay ve diğ., 2005; 

Taymaz ve Yolsal, 2005; Kennett ve Cummins, 2005; Ioualalen ve diğ.,  2006; 

Mignan ve diğ., 2006; Sibuet ve diğ., 2007; Franke ve diğ., 2008 vb.).  

Tsunami (depreşim) dalgaları deprem kaynaklı olarak oluşabildikleri gibi, deniz dibi 

kütle hareketleri (heyelanlar vb kaymalar) ve volkanik kaynaklı olarak ta (geniş  

ölçekli kaldera çökmeleri, volkan patlamaları vb.) meydana gelebilmektedirler.  

Ancak volkanik kaynaklı depreşim dalgaları daha karmaşık oluşum mekanizmalarına 

sahiptirler. Yıkıcı dalgalar, deniz tabanındaki volkan kraterlerinde oluşan volkan 

konisinin çökmesi veya patlaması sonucu meydana gelirler. Krater oluşumunun 

tarihsel gelişimi ve geometrisi, volkanik kökenli tsunamilerin oluşum 

mekanizmalarının anlaşılmasında oldukça büyük önem taşımaktadır (Bryant, 1991). 

Tsunami (depreşim) kaynağının seçimi de teorik olarak oldukça karmaşık bir 

problemdir ve bölgedeki faylanma mekanizmasının çok iyi bilinmesini gerektirir.  

Simülasyon konusunda yapılan ilk çalışmalar, kaynak parametrelerinin sadece 

deprem büyüklüğünün fonksiyonu olduğu varsayımına dayanılarak yapılmıştır. Fakat 

günümüzde bu yaklaşımın oldukça yetersiz olduğu düşünülmektedir (Murty, 1977; 

Pelinovsky, 1996). Güncel çalışmalarda, tsunami (depreşim) dalgalarının 

simülasyonları ile dalgaların uzak alan ve yakın alandaki etkilerinin belirlenebilmesi 

mümkün hale gelmiştir. Ward (1980) ve Okal (1982), uzak alandaki tsunami 

dalgalarının Rayleigh dalgalarında olduğu gibi normal modların girişimi sonucu 

oluştuklarını önermektedir. Yapılan modellemelerin sismoloji çalışmaları ile 

benzerliği dikkat çekicidir.  Özellikle kaynak yapısındaki karmaşıklığın, 

sismolojideki kuvvetli yer hareketi kayıtlarının modellenmelerine ve yerel tsunami 

dalgalarının simülasyonlarına etkisi çok benzerdir. Ancak aralarındaki temel 

farklılık, yerel tsunami dalgaları daha uzun dalga boylu oldukları için doğrudan 

batimetri ile ilişkilidirler ve kıyılardaki etkileri, tırmanma yükseklikleri gibi 

parametrelerin belirlenebilmesi sadece yüksek çözünürlüklü batimetri verisi ile 

mümkün olabilmektedir (Geist, 2000). Deprem nedeniyle oluşan tsunamiler, oluşma, 

yayılma ve tahribat (su baskını) olmak üzere üç aşama ile meydana gelirler. Gittikçe 

sığlaşan kıyılara ulaşan bir tsunami (depreşim) dalgası temel olarak iki çeşit 

değişikliğe uğrar: dalga boyu kısalır ve buna karşın dalga yüksekliği artar (Şekil 4.1). 
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Dalga yüksekliği 1 m’den 20 m’ye kadar artış gösterebilir. Dalga yüksekliğine bağlı 

olarak dalga enerjisi de artar ve böylece kıyıya ulaşan enerjisi yüksek dalga, o 

bölgede tahribatlara yol açar. Eğer deniz tabanında sırt yapıları mevcutsa, bunlar 

tsunami esnasında toplayıcı mercek görevi görerek dalgaların şiddetini arttırabilirler.  

Ayrıca eğer depreşim dalgaların ulaştıkları kıyıda dik bir uçurumla karşı karşıya 

kalırlarsa, dalga genlikleri artış gösterir. Çünkü uzun periyotlu dalgalar, engelleyici 

yapılar etrafında bükülebilirler ve karışık bir şekil alarak koylara ve körfezlere 

girebilirler.  Elde edilen gözlemler, dalga yüksekliğinin girişten uca doğru daralan 

koylarda arttığını,  dar girişe sahip koylarda ise azaldığını göstermektedir. Ayrıca, 

mercan kayalıkları ile çevrili adalar tsunami esnasında daha az enerjiyle karşı karşıya 

kalırlar. Grup halinde bulunan ada toplulukları da birbirlerini tsunami etkisinden 

koruyucu doğal dalga kıran görevi yaparlar (http://www.ngdc.noaa.gov). 

 

Şekil 4.1: Sığlaşan kıyıya doğru ilerleyen bir deniz dalgasında meydana gelen 
değişimler (Pinet, 1998). 

Tipik bir tsunami (depreşim) dalgasının boyu 100 km’yi geçtiği için dalgalar 

okyanusun her yerinde sığ su dalgası olarak davranırlar. Oluştukları anda genellikle 

tek bir dalga biçimindedirler ve dalga genlikleri küçüktür. Bu yüzden dalga kıyıya 

ulaşana kadar tsunami etkisi gözlenmez. Ancak kısa bir süre içerisinde çok sayıda 

dalgaya ayrılarak kıyılara doğru ilerlemeye başlarlar. Kıyı ve deniz batimetrisine 

bağlı olarak dalgalarda kırılma ve saçılmalar meydana gelir. Hareketleri, su 

moleküllerinin birbirini iterek yerdeğiştirmesi şeklinde gerçekleşir ve bu hareket su 

kütlesinde sürekli akıntı ve sürekli su transferinin oluşmasına neden olur (Yalçıner ve 

diğ., 2005). Depreşim dalgasının hızı, dalga boyuna (λ) ve suyun derinliğine bağlıdır.  

Sığ suda hızı yavaşlar ve dalga yüksekliği artar. Ayrıca, oluşan dalganın genliği,  

deniz tabanında meydana gelen yerdeğiştirme miktarı ile ilişkilidir. Aynı şekilde 

dalga boyu ve periyodu da deniz tabanındaki hareketin şekline ve boyutlarına bağlı 
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olarak değişim gösterir (Thurman ve Trujillo, 1999). Okyanus içerisinde ilerleyen bir 

dalganın hızı genel olarak aşağıdaki bağıntı ile hesaplanabilmektedir (Bascom, 

1964). 
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λ: dalga boyu;           d: derinlik;            g: yerçekim ivmesi 

tanhx ≈ 1  çok büyük x değerleri için 

tanhx ≈ x  çok küçük x değerleri için olduğunu varsaydığımızda, 

π

λ

2

g
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2

λ
>d  (4.2) 

gdv ≈                   sığ sular için, 
20

λ
<d  (4.3) 

 

Şekil 4.2: Dalga hızı ve dalga boyu arasındaki ilişki (Bascom, 1964). 

Lineer uzun periyotlu dalga teorisi, kaynak boyunun su derinliğine oranla oldukça 

büyük olduğu durumlarda geçerli olmaktadır. Teorinin denizel alanlardaki su 

derinliğinin 50 m’den fazla olduğu bölgelerde olumlu sonuçlar verdiği bilinmektedir.  

Shuto (1991a,b), su derinliğinin azalması halinde ilgili denklemlerin taban 

sürtünmesini de içermesi gerektiğini önermektedir. Tsunami (depreşim) dalgasını 

yaratan kaynak boyutu su derinliğinden fazla olduğu için, tabandaki yerdeğiştirmenin 

serbest yüzeydeki yerdeğiştirmeye eşit olduğu varsayılmaktadır (Hamouda, 2006). 

Lineer sığ su dalga teorisine göre, birim yüzeye gelen toplam dalga enerjisi 
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8

2H
gE ρ=  ile verilmektedir. Sığ su dalgası grup hızının (Cg) dalga ilerleme hızına 

(Cp) eşit olduğu varsayıldığında enerji akısı şu şekilde gösterilebilir. 

Enerji akısı = E ×Cg = gh
H

g
8

2

ρ  (4.4) 

Enerji akısının iki farklı nokta için değişmeyip sabit olduğu kabul edilirse,  
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h
HH Green’s yasası eşitliği elde edilmektedir. Böylece bir noktadaki su 

yüksekliği bilindiği zaman diğer noktaya ait su yüksekliğini hesaplamak mümkün 

olmaktadır (Mei, 1989; Pinet, 1998). 

4.1.1 Sığ su teorisi 

Düşük frekans ve uzun dalga boyuna sahip tsunami (depreşim) dalgalarının 

modellenmelerinde en yaygın olarak kullanılan matematiksel yaklaşım, sığ su teorisi 

modelidir ve aşağıdaki denklemler ile gösterilmektedirler (Imamura, 1995). 
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x, y: yatay eksenler,  

z: düşey eksen, 

t: zaman, 

h: durgun su derinliği, 

ηηηη: durgun su yüzeyi üzerindeki suyun düşeydeki yerdeğiştirme hareketi, 
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u, v, w: x, y ve z doğrultularındaki su partikül hızları, 

g: gravite ivmesi, 

ττττ ij: j normal düzlemi üzerinde i doğrultusundaki normal veya teğet kesme gerilmesi. 

Hidrostatik basıncı karşılayan p=0 olduğu yüzeydeki dinamik koşul ile z-

doğrultusundaki momentum denklemi, 

)( zgp −= ηρ  (4.10) 

Dalga ilerleme problemleri ancak yukarıda verilen denklemler ve geçerli sınır 

koşulları kullanılarak çözüme ulaştırılabilirler. Yüzeyde ve tabandaki dinamik ve 

kinetik koşullar şu şekilde verilebilir (Imamura, 1995). 
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Sığ su dalgası denklemleri,  Liebnitz kuralı uygulanarak tabandan yüzeye doğru 

integre edilirse, x-doğrultusundaki momentum denkleminin ilk terimi şu şekilde 

gösterilebilir. 
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Dinamik ve kinetik koşullar da kullanıldığı zaman sığ su teorisi olarak adlandırılan 

aşağıdaki 2 boyutlu denklemler elde edilir (Imamura, 1995). 
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D: (h+η) ile verilen toplam su derinliği; τx ve τy  :x ve y doğrultularındaki taban 

sürtünmeleri; A: uzayda sabit olduğu kabul edilen yatay eddy viskozitesi. 
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( ) uDhuudzM
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       x doğrultusundaki serbest kalan akış  (4.18) 

( ) vDhvvdzN
h
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       y doğrultusundaki serbest kalan akış  (4.19) 

Sığ sularda ilerleyen tsunami (depreşim) dalgasının yatay eddy türbülansı, taban 

sürtünmesiyle kıyaslandığında sadece karalardaki tırmanma durumu hariç ihmal 

edilebilir. Bu durumda aşağıdaki denklemler temel olarak alınabilir (Imamura, 1995). 
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4.1.2 Matematiksel modelin geliştirilmesi 

Tsunami modeli için matematiksel şemanın tanımlanmasında ilk adım, taban 

sürtünmesi olmadan dalganın bir boyutlu olarak lineer uzun dalga denklemleri ile 

tarif edilmesidir (Imamura, 1995). 
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Taylor serisine dayalı olan sonlu farklar tekniği kullanılarak yukarıdaki eşitlik 

çözümlendiğinde,  
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denklemi elde edilir (∆t: grid aralığı) ve ileri farklar ile yeniden düzenleme yapılarak 

aşağıdaki denkleme dönüştürülebilir. 
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Denklemin sağındaki ilk terim, zamana göre birinci derecede türevin sonlu farklar ile 

gösterimidir. O(∆t) ise, kısmi türev ile türevin sonlu farklar gösterimi arasındaki 

farklılığı belirten hata miktarıdır. 

 

Şekil 4.3: Merkezi sonlu farklar gösterimi (Imamura, 1995). 

Taylor serisinde ∆t yerine +∆t/2 ve -∆t/2 koyarak denklem yeniden düzenlenirse 

ikinci dereceden O(∆t) hatası içeren merkezi farklar denklemi elde etmiş olunur. 
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Daha sonraki aşamalarda, su seviyesi ve su akışı için derecelendirilmiş matematiksel 

noktalara sahip merkezi farklar yöntemi (dereceli leap-frog şeması) ile denklemler 

düzenlenir ve aşağıdaki bağıntılar elde edilir (Imamura, 1995). 
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Matematiksel hesaplamalarda, dereceli leap-frog şeması gözönünde bulundurulduğu 

zaman, η(x,t) ve M(x,t) şu şekilde ifade edilebilir. 
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Burada ∆x ve ∆t sırasıyla, x (uzay) ve t (zaman) ortamındaki grid aralığını 

göstermektedir. Matematiksel şemaya ait nokta gösterimi Şekil 4.4’de verilmiştir. Su 

derinliği (h) için noktaların gösterimi, su seviyesi (η) için verilenlerle aynıdır. 

Toplam su derinliği = i

n

i

n

i hD +=η   (4.32) 

 

Şekil 4.4: Matematiksel şemaya ait noktaların hesaplanması (Imamura, 1995). 

Burada önemli olan, sonlu farklar yönteminin C.F.L. (Courant, Friedrichs, ve Lewy) 

koşulunu sağlaması ve duraylı sonuçlar vermesidir. 

C (hız) < maksgh
t

x
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  (4.33) 

hmaks : hesaplama yapılan bölge içerisindeki maksimum su derinliği (m). 

Imamura ve Goto (1988) tsunami (depreşim) dalga simülasyonlarında kullanılan 

çeşitli matematiksel şemaları karşılaştırmış ve en doğru sonucu veren şemanın 

derecelendirilmiş leap-frog şeması olduğunu saptamışlardır.  Hesaplamalarda 

başlangıç koşulu olarak, durgun su seviyesinin tsunami esnasında sabit olduğu 

varsayılmaktadır. Bu durumda, (n-1) zamanında su yüzeyinde yukarı doğru herhangi 

bir hareketin olmadığı kabul edilmektedir (Imamura, 1995). 
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Suyun karadaki tırmanma yüksekliğinin hesaplanmasında ise başlangıç su 

seviyesinin η yer yüksekliğine (h) eşit olduğu kabul edilmektedir.  Ancak karalar için 

h değerinin – işaretli olduğu unutulmamalıdır (Imamura, 1995). 
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4.1.3 Taban sürtünmesi 

Tabanda meydana gelen sürtünme etkisini şu şekilde tanımlamak mümkündür 

(Imamura, 1995). 
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f: sürtünme katsayısı 

Yapılan çalışmalarda, f yerine daha yaygın olarak bilinen n: Manning pürüzlülük 

katsayısı kullanılmaktadır. Bu katsayının çeşitli malzemeler için geçerli olan 

değerleri Tablo 4.1’de verilmiştir. 

Tablo 4.1. n taban sürtünme katsayısı değerleri (Linsley ve Franzini, 1979). 

Taban malzemesi n Taban malzemesi n 
Katkısız çimento, pürüzsüz metaller 0.010 İyi koşullardaki doğal kanallar  0.025 
Moloz birikintisi 0.017 Taşlı ve bitkili doğal kanallar  0.035 
Düz (pürüzsüz) zemin 0.018 Çok zayıf doğal kanallar  0.060 
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4.2 Dünya Üzerinde Meydana Gelmiş Olan Tsunamiler 

İnsanlık tarihi boyunca deniz ve okyanus kenarlarındaki yerleşim alanları devamlı 

olarak tsunami riskine maruz kalmışlardır. Bu doğal olay, oldukça büyük miktarlarda 

can ve mal kaybının oluşmasına neden olmuştur. Tarihsel kayıtlar ve araştırmalar, 

çok eski zamanlardan beri dünya üzerinde çoğunlukla Japonya ve Akdeniz bölgeleri 

için tsunaminin varlığını göstermektedirler.  Doğu Akdeniz Bölgesinde kaydedilmiş  

olan ilk tsunami Suriye’nin güneyinde M.Ö. 2000 yılında Ugarit kasabasında 

gözlenmiştir (Dussaud, 1896; Virolleaud, 1935; Ambraseys, 1962; Ambraseys ve 

diğ.,  2002). Aletsel dönemin başlangıcı olan 1900’lü yıllardan günümüze kadar 

geçen zaman içinde ise Japonya, Peru, Şili, Yeni Gine ve Solomon adaları tsunami 

dalgalarına en fazla maruz kalan ülkeler olmuşlardır.  Gusiakov ve diğ. (1997), 

Pasifik okyanusunda M.S 684-1994 yılları arasında 800 den fazla tsunami yaratan 

depremin varlığını belirlemiştir. Ayrıca, Pasifik okyanusu kıyılarında gözlenen 



 269

tsunamilerin büyük çoğunluğunun Japonya ve Kamçatka yarımadası, Aleut adaları,  

Alaska körfezi ve Güney Amerika kıyıları gibi ülkelerde oluştuğu bilinmektedir.  

Dalma batma zonlarının bulunduğu Akdeniz ve Karayip denizleri de yaygın olarak 

yerel yıkıcı tsunami dalgalarına maruz kalan bölgelerdir (Altınok ve Ersoy, 2000). 

Günümüze kadar dünya üzerinde okyanuslarda ve denizlerde meydana gelmiş olan 

tsunamilerin yüzde olarak dağılımlarına baktığımızda, tsunami dalgalarının en çok 

gözlendiği bölgenin Okyanusya olduğu görülmektedir (Tablo 4.2).  

Tablo 4.2: Okyanuslarda ve denizlerde meydana gelmiş olan tsunamilerin yüzde 
olarak dağılımları (Bryant, 1991). 

Bölge % 
Okyanusya 25.4 
Doğu Hint adaları 20.3 
Japonya-Rusya 18.6 
Karayipler 13.8 
Akdeniz 10.1 
Pasifik okyanusu doğu kıyıları 8.9 
Atlantik okyanusu doğu kıyıları 1.6 
Bengal Körfezi 0.8 
Atlantik okyanusu batı kıyıları 0.4 

Deniz veya okyanus içerisinde meydana gelen bütün depremler tsunami (depreşim) 

dalgalarının oluşmasına neden olmazlar. Örneğin, 1861 – 1948 yılları arasında deniz 

içerisinde oluşan 15000 depremden sadece 124 tanesi tsunami dalgalarının 

oluşmasına yol açmıştır. Özellikle dalma batma zonlarında meydana gelen 

depremlerden sığ odaklı ve dalım atımlı olanların yıkıcı tsunami dalgalarının 

oluşmasında en önemli kaynak olduğu bilinmektedir (Bryant, 1991).  

4.3 Tsunami Büyüklüğü ve Şiddeti 

Bir depremin büyüklüğünün tsunami büyüklüğü ile orantılı olduğu kabul 

edilmektedir. İlk tsunami şiddet ölçeği Sieberg (1927) tarafından önerilmiştir. Bu 

ölçek, tsunaminin makroskopik etkilerini (bölgeye verdiği zarar miktarı) tanımlayan 

altı dereceden oluşmaktadır. Daha sonra Ambraseys (1962) Sieberg ölçeğinin 

değiştirilmiş bir başka şeklini ortaya koymuştur. Bunlardan başka Imamura (1942, 

1949), Iida (1956) ve Iida ve diğ. (1967) yaptıkları çalışmalar sonucu Imamura-Iida 

ölçeği olarak adlandırılan 6 dereceli (-1 ve 4 aralığında) tsunami büyüklük ölçeğini 

geliştirmişlerdir. Büyüklük, kıyıda gözlenen veya ölçüm istasyonunda ölçülen 

maksimum depreşim dalgası yüksekliğine (H, metre) dayalı olarak hesaplanmaktadır. 
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M=log2Hmaks  (4.39) 

Soloviev (1970) ve Soloviev ve Go (1974) tarafından geliştirilen ve tsunami şiddetini 

veren bağıntı ise )(22log His ×=  şeklindedir. Burada H, kıyıda gözlenen 

ortalama depreşim dalga yüksekliğini (metre cinsinden) göstermektedir. Bir başka 

benzer sınıflandırma Shuto (1993) tarafından geliştirilmiştir ve i=log2H bağıntısına 

dayalıdır. Burada da H, yerel depreşim dalgalarının yüksekliğini (m) göstermektedir 

0-5 aralığında değişen 6 dereceli bu ölçekte belirlenen hasar ve yıkımın derecesi 

tsunami yüksekliği ile orantılıdır (Tablo 4.3).  

Tablo 4.3 Shuto (1993) tarafından önerilen tsunami şiddet ölçeği. 

I (şiddet) H (m) i 
I-V < 1.0 0 
VI 2.0 1 

VII-VIII 4.0 2 
XI-X 8.0 3 

XI 16.0 4 
XII 32.0 5 

Soloviev (1978) tarafından önerilen tsunami şiddet ölçeği ise Tablo G.1’de 

verilmiştir. Tsunami büyüklüğü (M t) aşağıdaki denklem ile hesaplanmaktadır (Abe, 

1981, 1985, 1989). 

M t=a ×log (H) + b× log ∆ +D  (4.40) 

H: ölçüm istasyonunda belirlenen maksimum depreşim dalgası yüksekliği (m) 

∆: deprem episantırı ile ölçüm istasyonu arasındaki en kısa seyahat mesafesi (km) 

a, b, D: katsayılar 

Tsunami büyüklüğünü belirlemeye yönelik çalışmalardan bir diğeri Murty ve Loomis 

(1980) tarafından yapılmıştır ve tsunami büyüklüğü M L=2×(logE–19) ile 

hesaplanabilmektedir Bu denklemde, E tsunami potansiyel enerjisini (erg) 

belirtmektedir. 

4.4 Depreşim (Tsunami) Dalgası Simülasyon Çalışmaları 

Tsunami yaratan yavaş kırılma hızı ve uzun kırılma süresine sahip depremlerin 

oluşum mekanizmaları ilk defa Kanamori (1972) tarafından incelenmiştir. Daha 

sonra Fukao (1979) ve Okal (1988) sığ sediman tabakaları içerisinde yer alan deprem 
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kaynağının kaya içerisinde yer alanlardan daha büyük tsunami dalgalarına neden 

olduğunu ortaya atmıştır.  

Günümüzde de sığ sularda ve kara içerisinde ilerleyen tsunami (depreşim) 

dalgalarının davranışlarını hesaplamak ve yayılımlarını modelleyebilmek için çeşitli 

çalışmalar yapılmakta ve yeni simülasyon teknikleri geliştirilmektedir. Matematiksel 

hesaplamalar ile elde edilen sonuçlar göz önünde bulundurularak, liman, iskele vb. 

kıyı yapıları tsunami etkilerinden korunacak şekilde tasarlanmaktadır.  

Tsunami risk analizinin yapılabilmesi için geliştirilen teknikler iki kategoride 

sınıflandırılmaktadır (Gusiakov ve Marchuk, 1996). 

a) Tarihsel deprem kataloglarından yararlanarak yapılan tahmini yaklaşım  

Tahmini yaklaşım, tarihsel deprem katalogları, mevcut tsunami kayıtları ve tsunami 

ölçüm istasyonlarından alınan dalga yüksekliği değerlerine dayalıdır ve herhangi bir 

matematiksel model veya sismotektonik yapı göz önünde bulundurulmamaktadır.  

b) Tümden belirlemeli yaklaşım  

Bu yaklaşımda yapılan simülasyonlarda, tsunamiye neden olan kaynağın 

parametreleri ve bölgenin batimetrik yapısı kullanılarak tsunami (depreşim) dalgası 

oluşumu, ilerlemesi ve oluşan dalgaların genlikleri matematiksel modellere dayalı 

olarak hesaplanmaktadır.  

Yapılan çalışmalara bir kaç örnek olarak, Aida (1974, 1984), Iwasaki ve Mano 

(1979), Abe ve diğ. (1990), Shuto ve diğ. (1990), Imamura ve diğ. (1995, 1997, 

2000), Yalçıner ve diğ.  (1995, 2000, 2001), Tinti ve Piatanesi (1996), Tanioka 

(1999), Hebert ve diğ. (2001a,b), Zahibo ve diğ. (2003), Hamouda (2006), Alasset ve 

diğ.  (2006), Salamon ve diğ. (2007), Shaw ve diğ.  (2008) ve Lorito ve diğ. (2008) 

verilebilir. Bu çalışmalar ile çeşitli depremlerle oluşan tsunamiler araştırılmış ve 

çeşitli matematiksel modeller kullanılarak yapılan simülasyon çalışmaları ile 

kıyılardaki su seviyesi değişimleri hesaplanarak su baskını alanları belirlenmiştir. 

Örneğin, Aida (1975, 1984) yaptığı çalışmada 1792 Unzen ve 1741 Oshima-Japonya 

tsunamilerini inceleyerek hesaplanan su yükselimi dağılımlarını tarihsel kayıtlar ile 

karşılaştırmıştır. Ayrıca Abe ve diğ. (1990), M.S. 869 Sanriku–Japonya depremi ve 

tsunamisinin neden olduğu su yüksekliği artışını,  arkeolojik ve sedimantolojik 

bulgulara dayandırabilmek için çeşitli arazi çalışmaları yapmıştır.  
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Hamouda (2006), sığ su ve lineer uzun periyotlu dalga teorisini kullanarak 8 Ağustos 

1303 Girit depremi ve neden olduğu tsunamisi için çeşitli modeller geliştirilmiştir. 

Yapılan çalışmada, 1303 depremi tsunamisi için önerilen modellere dayalı 

simülasyonlar ile tsunami (depreşim) dalgalarının kıyılara varış zamanlarının ve 

genlik değerlerinin saptanması ve böylece bölge için gelecekteki tsunami riskinin 

belirlenmesi hedeflenmiştir. 

Sığ bölgelere yaklaşan tsunami (depreşim) dalgaları, beraberinde kum veya çeşitli 

organik yapılardan oluşan deniz tabanı malzemelerini de kıyılara taşımaktadırlar. Bu 

malzemelerin üzerlerine zamanla biriken alüvyonlar, tsunami etkilerinin tarih 

boyunca korunmasını sağlamaktadır. Bu nedenle, geçmişteki tsunamilerin 

incelenmesinde, eğer tsunami tarafından biriktirilmiş ve korunmuş bir çökel ortam 

mevcutsa, çökellerin tane boyu, çökel içerisindeki fosiller, çökel yapıları ve matriksi,  

çökel kalınlığı, derecelenmeleri ve tabakalanmaları vb. parametrelere bakılmaktadır.  

Türkiye kıyılarında etkili olan tsunami (depreşim) dalgalarının araştırılması amacıyla 

Yalçıner ve diğ. (2000), Didim, Dalaman, Fethiye kıyıları, Santorini, Rodos ve Girit 

adalarında çeşitli kıyı araştırmaları yapmış ve bazı kıyılarda hendekler açılarak 

zemin altındaki tsunami ile ilişkili kum katmanlarını incelemişlerdir.  Örneğin, 

Dalaman ilçesinde Dalaman Çayı’nın 2 km batısında kıyıdan 250 m uzakta açılan 1.5 

m derinliğinde 19 m uzunluğundaki hendek içerisinde üç adet deniz kökenli kum 

katmanı bulunmuş ve katmanlar arasında sıvılaşmaya bağlı kılcal kum bağlantıları 

tespit edilmiştir. Katmanlardan alınan organik malzemelere uygulanan C14 yaş tayini 

analizleri, en alt katmanın MS 1499±20, ortadaki katmanın MS 1601±20 yıllarına ait 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Üstteki katmanın ise daha yakın zaman içerisinde 

meydana gelen 1303, 1473 ve 1851 depremleriyle ilişkili olabileceği düşünülmüştür 

(Yalçıner ve diğ., 2000, 2005). 

Bu tez çalışması ile yapılan tsunami dalga simülasyonları sonucunda belirlenen 

toplam dalga yükseklikleri,  maksimum negatif ve pozitif genlikli tsunami 

dalgalarının toplamından hesaplanmıştır. İncelenen 7 adet tarihsel Doğu Akdeniz 

Bölgesi depreminin neden olduğu tsunami dalgalarının genlikleri, kıyılarda seçilen 

ölçüm noktaları için ayrı ayrı detaylı olarak ilgili tablolarda gösterilmiştir. 
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4.5 Ege Denizi ve Doğu Akdeniz Kıyılarını Etkileyen Tarihsel Tsunamiler 

Doğu Akdeniz kıyılarını etkileyen ve tsunami (depreşim) dalgalarına neden olan 

depremler genellikle Hellenik ve Kıbrıs Yayları boyunca deniz içerisinde sığ ve orta 

odak derinliğinde dalım atımlı faylanma mekanizmasıyla oluşmaktadır. Ölü Deniz 

Fay Zonu boyunca oluşan depremlerin de Levant kıyılarında tsunami dalgalarına 

neden olduğu çeşitli tarihsel kataloglardan ve araştırmalardan bilinmektedir 

(Ambraseys, 1960; Sbeinati ve diğ., 2005; Guidoboni ve Comastri, 2005a,b; Fokaefs  

ve Papadopoulos, 2007). Afrika, Arabistan ve Avrasya levhaları arasındaki yaklaşma 

hareketlerden dolayı oldukça karmaşık bir tektonik yapıya sahip olan Doğu Akdeniz 

Bölgesi yoğun deprem etkinliğine maruz kalmaktadır (Şekil 1.2). Tarihsel kayıtlar, 

Doğu Akdeniz kıyılarını etkileyen ve Girit’teki Minoan uygarlığının yok olmasına 

neden olan en büyük tsunaminin M.Ö. 15.yy’da Santorini (Thera) volkanının 

püskürmesiyle oluştuğunu göstermektedir. Bundan başka bir çok yıkıcı deprem ve 

neden olduğu tsunami dalgaları,  bütün Ege ve Akdeniz kıyılarını etkilemiştir. Bu tez 

kapsamında Doğu Akdeniz kıyılarında tsunami (depreşim) dalgaları oluşturduğu 

rapor edilen depremler çeşitli tarihsel kayıtlardan yararlanılarak 3 grup altında 

sınıflandırılmıştır. Tablo E.1’de Guidoboni ve Comastri (2005a) tarafından derlenen, 

11. ve 15. yy arasında Doğu Akdeniz Bölgesi’nde meydana gelmiş ve tsunami 

dalgaları yaratarak kıyıları etkilemiş tarihsel depremler listelenmiş ve Şekil 4.5’de 

gösterilmiştir. Papadopoulos ve diğ. (2007) tarafından sınıflandırılan Hellenik yayı 

ve çevresindeki tsunami depremleri ve ilişkili oldukları sismojenik zonlar Tablo E.2 

ve Şekil 4.6’da verilmiştir. İncelenen diğer tarihsel katalog, Sbeinati ve diğ. (2005) 

tarafından hazırlanan ve M.Ö. 1365 – M.S. 1900 yılları arasında Ölü Deniz Fay 

Zonu, Levant havzası ve çevresindeki depremleri, tahmini şiddet değerleri ve 

konumlarını depreme eşlik eden jeomorfolojik etkileri ile gösteren katalogdur. (Şekil 

4.7, Tablo E.3). Genel olarak incelendiğinde, Türkiye ve çevresindeki kıyıları 

etkileyen tsunamilerin büyük çoğunluğunun Akdeniz, Marmara Denizi, İstanbul, 

İzmit Körfezi ve Ege Denizi içerisinde oluştuğu gözlenmektedir (Calvi, 1941; 

Ambraseys, 1960, 1962; Antonopoulos, 1979; Poirier ve Taher, 1980; Papadopoulos 

ve Chalkis, 1984; Papazachos ve diğ., 1985; Papadopoulos, 1993; Soysal ve diğ.,  

1981; Kuran ve Yalçıner, 1993; Altınok ve Ersoy, 1997; Altınok ve Ersoy, 2000; 

Guidoboni ve Comastri, 2005a,b; Yolsal ve diğ., 2007a). 1598 Amasya, 1939 
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Erzincan (Fatsa tsunamisi) ve 1968 Bartın depremlerinin de (Amasra tsunamisi) 

Karadeniz kıyılarında tsunami (depreşim) dalgalarına neden olduğu belirtilmektedir 

(Altınok ve Ersoy, 2000). Doğu Akdeniz Bölgesi’nin yoğun deprem aktivitesi ve 11 

bölgeye ayrılarak sınıflandırılan potansiyel tsunami risk alanları tezin giriş  

bölümünde Şekil 1.3’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 4.5: 11. ve 15. yy arasında Doğu Akdeniz Bölgesinde meydana gelen ve 
tsunami yarattığı rapor edilen tarihsel depremler (Guidoboni ve Comastri 
2005a). Sayılar,  Tablo E.1’deki depremleri belirtmektedir (Yolsal ve 
diğ., 2007a,b). 

 
Şekil 4.6: Hellenik Yayı ve civarında meydana gelen ve tsunami oluşumu rapor 

edilen depremler (Papadopoulos ve diğ., 2007 ve Papadopoulos ve 
Fokaefs, 2005’den derlenmiştir). Sayılar, Tablo E.2’deki depremleri 
belirtmektedir (Yolsalve diğ., 2007a,b). 
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Şekil 4.7: M.Ö. 1365 – M.S. 1900 yılları arasında Ölü Deniz Fay Zonu, Levant 

havzası ve çevresinde meydana gelen ve tsunami dalgaları yarattığı rapor 
edilen tarihsel depremler, (Sbeinati ve diğ., 2005). DAF: Doğu Anadolu 
Fayı; ÖDF: Ölü Deniz Fayı; PTF: Paphos Transform Fayı’nı 
göstermektedir. Sayılar Tablo E.3’deki depremleri belirtmektedir (Yolsal 
ve diğ., 2007a,b). 

Bütün şekillerde bulunan siyah büyük oklar, levhaların sabit Avrasya levhasına göre 

bağıl hareketlerini göstermektedir (McClusky ve diğ., 2000, 2003). Her 500 metrede 

bir gösterilen batimetrik konturlar ise GEBCO-BODC (1997)’den alınmıştır. 

Doğrusal olmayan uzun dalga teorisine ve Okada (1985) modeline dayalı olarak 

geliştirilen TUNAMI-N2, AVI-NAMI ve NAMI-DANCE (Shuto ve diğ., 1990; 

Pelinovsky ve diğ., 2001; Zahibo ve diğ., 2003; Yalçıner ve diğ., 1995, 2000, 2003, 

2004; Yalçıner ve Pelinovsky, 2007) programları ile 1000 m ve 2000 m grid 

aralığına sahip batimetri dosyaları (GEBCO-BODC/1997) kullanılarak tsunami dalga 

simülasyonları yapılmış, kıyılarda etkili olan su seviyesi yükseklikleri seçilen ölçüm 

noktaları için belirlenmiştir. Simülasyon programında, deniz tabanındaki dalım atımlı 

faylanma ile meydana gelen düşey harekete bağlı olarak tanımlanan başlangıç 
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dalgası kullanılmakta ve dalganın denizde ve sığ sularda ilerlemesinin sayısal analiz 

yoluyla belirlenmesi amaçlanmaktadır.  Tsunami dalga simülasyonlarının 

matematiksel modelleri için gereken en önemli parametreler, deprem geometrisi 

(kaynak derinliği, doğrultu, dalım ve kayma açıları), odaktaki düşey yerdeğiştirme 

miktarı, faylanma alanı, sismik moment (enerji), depremin kıyıdan olan uzaklığı ve 

kıyı geometrisi (su derinliği ve kıyı eğimi)’dir. Ayrıca, tsunamilerin kıyılarda neden 

olacağı su baskınları veya taşma miktarlarının belirlenmesinde oldukça önemli rol 

oynayan yüksek çözünürlüklü deniz içi batimetri verilerinin kullanılması simülasyon 

çalışmalarında kullanılan en önemli giriş parametrelerinden birisidir (Yalçıner ve 

diğ., 1995, 2003). 

 

Şekil 4.8: Depreşim dalgalarının modellemesi için yapılan veri hazırlama aşamaları 
(Okada, 1985; Shuto, 1993; Imamura, 1995; Yalçıner ve diğ., 1995, 2000, 
2003, 2004). 

4.5.1 21 Temmuz 365 Girit depremi (M~ 8.5) tsunami simülasyonu 

Güncel jeolojik çalışmalar ve tarihsel deprem katalogları, 4. - 6. yüzyılın ortalarında 

Doğu Akdeniz kıyılarını etkileyen birçok sayıda yıkıcı deprem kümesinin varlığını 

ortaya koymaktadır. Bu depremlerden en önemlisi, tüm Doğu Akdeniz kıyılarında 

hissedilen 21 Temmuz 365 Girit depremidir (Şekil 4.9; Ambraseys, 1960, 1962; 
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Heck, 1947; Shebalin ve diğ., 1974; Papadopoulos ve Chalkis, 1984; Altınok ve 

Ersoy, 2000; Papadopoulos, 2001; Guidoboni ve diğ., 1994) ve Girit adasında 

yaklaşık 9 m yükselime, ~100 km yi aşan uzunlukta litosferik bloğun eğimlenmesine 

neden olduğu düşünülmektedir (Hafemann, 1965; Thommeret ve diğ., 1981; Kelletat, 

1994, 1998; Pirazzoli ve diğ., 1982, 1992, 1996; Stiros ve Papageorgiou, 2001; 

Stiros, 2001; Scheffers, 2006a,b; Scheffers ve Scheffers, 2007). Bu yükselimin 

miktarı 1964 Alaska (M s: 8.4) depremi esnasında gözlenen değerlere yakın olduğu 

için 21 Temmuz 365 Girit depreminin de yaklaşık aynı büyüklükte olduğu kabul 

edilmektedir (Ambraseys ve Jackson, 1990; Ambraseys ve diğ., 1994; Papazachos ve 

Papazachou, 1997). Ambraseys ve diğ. (1994) tarihsel kataloglara dayanarak, 

depremin büyüklüğünün 8 veya daha fazla olduğunu, Girit adası ve Yunanistan 

arasındaki bir alanda ve orta odaklı sayılabilecek bir derinlikte meydana geldiğini 

önermektedir. Yapılan araştırmalar, depremin ve neden olduğu tsunami (depreşim) 

dalgalarının Sicilya’dan Yunan adaları, Adriyatik kıyıları, Girit adasının güneyi ve 

batısı, Kourion ve Paphos kasabaları (Kıbrıs), Leptis ve Sabratha (Libya), Nil Deltası 

– İskenderiye açıklarına kadar etkili olarak hissedildiğini göstermektedir. Örneğin, 

Mora Yarımadasının güneyinde Methone kasabasında tsunami (depreşim) dalgaları 

nedeniyle karaya sürüklenmiş gemi ve teknelerin bulunduğu belirtilmektedir (Sorren, 

1988; Di Vita, 1990; Guidoboni ve diğ., 1994; Pirazzoli ve diğ., 1996; Stiros, 2001; 

Stiros ve Papageorgiou, 2001; Stiros ve Drakos, 2006; Fischer ve Babeyko, 2007). 

 

Şekil 4.9: 365 depremi esnasında Girit adasında meydana gelen yükselme miktarları 
(Pirazzoli ve diğ., 1996; Stiros, 2001). Kesikli çizgi, yükselen litosferik 
bloğun tahmini sınırını (Pirazzoli ve diğ., 1996), kalın çiz gi ise depreme 
neden olan ters fayın yaklaşık konumunu göstermektedir. K: Kisamos, E: 
Eleutherna, G: Gortyn, C: Chania. 
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Bu tez çalışmasında 21 Temmuz 365 Girit depremine ait tsunami dalga 

simülasyonun yapılabilmesi için öncelikle, çeşitli araştırmacılar tarafından derlenen 

tarihsel kayıtlara ve kataloglara dayanarak depremin konumu, etkilediği alanlar, 

deprem büyüklüğü vb. gibi parametreler belirlenmeye çalışılmıştır. Örneğin, bu 

deprem için DiVita (1986, 1990), Cezayir’den Suriye’ye kadar tüm Akdeniz 

kıyılarını etkileyen büyük bir deprem, Guidoboni ve diğ. (1994), M.S. 361-450 

yılları arasında oluşan sismik felaketler dizisi, Jacques ve Bousquet (1984) ise Girit 

ve Nil Delta’sında etkili olan bir deprem şeklinde tanımlamalar yapılmıştır. Ayrıca 

Ambraseys ve diğ. (1994), depremin kuzeydoğu Libya’da da oldukça etkili olduğunu 

belirtmektedir. Arkeolojik çalışmalar ise 365 Girit depremi ve neden olduğu tsunami 

(depreşim) dalgalarının Girit adasında 100’den fazla kasabanın hasar görmesine 

neden olduğunu açığa çıkarmıştır. Özellikle adanın batısında Kisamos ve orta 

kesiminde Eleutherna ilçelerinde oldukça etkili hissedilmiştir (Stiros, 2001; 

Stefanakis, 2006). İskenderiye - Mısır açıklarında tsunami (depreşim) dalgalarının 

gözlenmesi, Girit adasında oldukça büyük oranda hasarın meydana gelmesi, özellikle 

adanın güney batısında maksimum yükselmenin oluşması, depremin muhtemelen tek 

başına büyük bir deprem olduğunu ve Hellenik dalma batma zonu ile ilişkili olarak 

ters faylanma mekanizması ile oluştuğunu düşündürmektedir. Ancak tek bir deprem 

görüşü hakkında da çeşitli şüpheler bulunmaktadır. Bölgede oluşan ters faylanma 

mekanizmalarının, Ege Denizi ve Akdeniz litosferi arasındaki tektonik yaklaşma 

hareketinin bir sonucu olarak geliştiği bilinmekte (McKenzie, 1972; Le Pichon ve 

Angelier, 1979; Taymaz ve diğ.,  1990, 1991; Kiratzi ve Louvari, 2003; Benetatos ve 

diğ., 2004) ve 365 depreminin de bu yaklaşma hareketi ile ilişkili olduğu 

düşünülmektedir (Stiros, 2001; Stiros ve Papageorgiou, 2001). Bölgenin aktif 

tektoniğine bakıldığında, Afrika ve Avrasya levhaları arasında oluşan çarpışma 

hareketinin adada son 13 My içerisinde ~2-3 m yükselmeye neden olduğu 

hesaplanmıştır. Günümüzde de devam eden bu yükselme hareketi, Son Buzul 

(Interglacial) ve Geç Halosen yaşlı kıyılardaki denizel sedimanlardan açıkça 

görülmektedir (Angelier, 1979; Pirazzoli ve diğ., 1982, 1996). Ada üzerinde baskın 

olarak gözlenen normal faylanmalar, derinlerdeki bindirmeler üzerinde gelişen 

açılma yapıları ile ilişkilidirler (Angelier, 1979; Taymaz ve diğ., 1990). Adanın batı 

kesiminin rijit (katı) bir blok (Meier ve diğ., 2007) halinde davrandığı önerilmektedir 

(Huchon ve diğ., 1982; Stiros, 1996). Girit adası üzerinde bulunan aktif faylanmalar 

ve bunların tektonik gelişimi Şekil 4.10 ve Şekil 4.11’de gösterilmektedir.  
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Şekil 4.10: Girit adasının morfolojik özellikleri ve aktif fay zonları (Fassoulas, 
2001). Topoğrafya verisi USGS – NASA SRTM3, batimetri verisi ise 
GEBCO – BODC’den alınmıştır. 

 

Şekil 4.11: (a-c) Girit-Heraklion havzasındaki faylanmalar ve tektonik gelişimin 
basitleştirilmiş blok-diyagramları. d) Girit adasındaki güncel 
(Kuvaternerden günümüze) düşey hareketler (Fassoulas, 2001). 
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21 Temmuz 365 depremine ait faylanma parametreleri, Girit adasının güneybatısında 

yer alan (35.0°K ve 23.15°D) ve ters faylanma mekanizması gösteren güncel 

depremlerin (M w ≥ 5.0) kaynak mekanizması çözümlerine (Taymaz ve diğ., 1990, 

1991, 2007b, 2008; Kiratzi ve Louvari,  2003; Yolsal ve Taymaz, 2004, 2005, 2007b, 

2008a) dayalı olarak belirlenmiş ve depreme neden olan faylanmaya ait doğrultu, 

dalım, kayma açılarının sıras ıyla 295°, 15°, 90°, odak derinliğinin 20 km, maksimum 

yerdeğiştirme miktarının da yaklaşık 15 m olduğu kabul edilmiştir (Şekil 4.12).  

 

Şekil 4.12: a) Girit adası ve çevresinin aktif tektoniği ve deprem aktivitesi. 
Dikdörtgen kutu içerisindeki yıldız, 21 Temmuz 365 Girit depreminin 
(M~8.5) yaklaşık konumunu göstermektedir.  Sol alt köşede ise tsunami 
dalga simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri verilmiştir.  
b) Başlangıç dalgası ve yapay su seviyesi ölçüm noktaları. 
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21 Temmuz 365 Girit depremi ve tsunami (depreşim) dalga simülasyonu, bu tezde 

yapılan çalışmaya benzer şekilde Fischer ve Babeyko (2007) tarafından da 

yapılmıştır. Fischer ve Babeyko (2007), doğrultu ve dalım açılarını 297°, 13°, 

faylanan alanın uzunluğunu 145 km, genişliğini 130 km, maksimum yerdeğiştirme 

miktarını ise 42 m olarak kabul ederek yaptıkları simülasyon sonucunda, Sicilya, 

İskenderiye (Mısır) kıyılarına ulaşan maksimum dalga genliğinin yaklaşık 2–3 m, 

Libya kıyılarında gözlenen dalgaların ise >10 m olduğunu hesaplamıştır. 

Sismoloji alanında kabul gören ampirik bağıntılar (Wells ve Coppersmith, 1994; Mai 

ve Beroza, 2000; Tan, 2004; Tan ve Taymaz, 2005, 2006 vb.) kullanılarak yapılan 

hesaplamalar Fischer ve Babeyko (2007)’den farklı olarak, M w ~ 8.5 büyüklüğünde 

ve ters faylanma mekanizması gösteren bir deprem için faylanan alanın uzunluğunun 

~ 200 km, genişliğinin ise ~ 50 km olabileceğini göstermektedir ve tez içerisindeki 

simülasyonlarda da bu şekilde kabul edilmişlerdir. Öngörülen faylanma parametreleri 

ve bölge için 2000 m örnekleme aralığında hazırlanan GEBCO–BODC (1997) 

batimetri verisi kullanılarak yapılan simülasyonda, kırılma meydana geldiği anda 

deniz içinde oluşan başlangıç dalgası genliğinin 7.528 m olduğu belirlenmiştir (Şekil 

4.12). 21 Temmuz 365 depremi ile oluşan tsunami (depreşim) dalgalarının Doğu 

Akdeniz içerisindeki yayılımı ve hesaplanan su yüzeyi yükseklikleri dağılımları ilk 

120 dk için Şekil 4.13’de, 130–300 dk’lık süre aralığı için ise Şekil 4.14’de 

gösterilmektedir. Hesaplanan maksimum genlikli tsunami dalgalarının kıyılara varış  

zamanları 10 dk’lık kontur aralıkları ile çizilerek gösterilmiştir (Şekil 4.15). Ayrıca 

çeşitli kıyılarda bulunduğu varsayılan 56 adet ölçüm noktasında, toplam su seviyesi 

genlikleri ve ilk dalganın kıyıya varış zamanları saptanmıştır. Böylece, bu 

büyüklükte bir depremin Akdeniz kıyılarında ne kadar etkili olduğu belirlenerek 

bölgenin tsunami riski açısından analizi yapılmıştır. Yapay olarak oluşturulan 

tsunami (depreşim) dalgalarının çeşitli ölçüm noktalarında birbirinden farklı frekans  

içeriklerine sahip olmaları, genlikleri ve şekillerinin deniz içi ve kıyı batimetrisinden 

etkilendiğini ve çeşitli deniz içi yapılarından kaynaklanan kırılma ve yansıma 

fazlarını içerdiğini göstermektedir (Şekil 4.16).  

Simülasyon sonucunda hesaplanan maksimum pozitif tsunami dalgası genliklerinin 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney kıyılarındaki dağılımına bakıldığında 21 

Temmuz 365 Girit depreminin en fazla etkilediği alanların Girit adasının batısı,  

Libya–Afrika ve İskenderiye–Mısır kıyıları olduğu görülmektedir. En büyük tsunami 
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dalgası genliğinin kuzey kıyılar için deprem episantırının hemen yakınında Girit’in 

güneybatı kesiminde yaklaşık 14.5 m, güney kıyılar için ise Libya açıklarında 

yaklaşık 10.5 m olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.17).  

 

Şekil 4.13: 21 Temmuz 365 Girit depremi için öngörülen faylanma modelinde 
verilen parametrelere göre 0-120 dk’lık süre için hesaplanan su seviyesi 
yüksekliklerinin dağılımı. 
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Elde edilen sonuçlar, depremin neden olduğu tsunami (depreşim) dalgalarının, 

deprem olduktan hemen sonra ilk 10 dk içerisinde Girit adasının ve Yunanistan’ın 

güneybatı kıyılarını etkilediğini ve yaklaşık 20-30 dk sonra da Afrika kıyılarına 

ulaştığını göstermektedir. Örneğin, Yunanistan’ın güneybatı kıyısında bulunduğu 

varsayılan 12 no’lu ölçüm noktasında hesaplanan su seviyesi değişiminin ~ 3 m 

olduğu ve dalgaların yaklaşık 5 dk içerisinde kıyıya ulaştığı hesaplanmıştır (Şekil 

4.15 ve Şekil 4.16).  

 

Şekil 4.14: 21 Temmuz 365 Girit depremi için öngörülen faylanma modelinde 
verilen parametrelere göre 130-300 dk’lık süre için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı. 
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Libya–Afrika kıyılarındaki (46–50 no’lu) su seviyesi ölçüm noktalarında, depremden 

yaklaşık 25–50 dk sonra gözlenen ve 10 m’ye kadar ulaşan tsunami (depreşim) 

dalgalarının varlığı dikkat çekicidir (Şekil 4.16). Guidoboni ve diğ. (1994), M.S. 

364–368 yılları arasında Libya’nın kuzey kıyılarında can ve mal kaybının çok büyük 

olduğu ve geniş ölçekli sismik hasarın gözlendiğini ortaya koymaktadır.  

Tarihsel kayıtlara göre 365 Girit depreminin etkili olduğu bir diğer Doğu Akdeniz 

kıyısı, İskenderiye–Mısır açıklarındaki Nil Deltası’dır. Simülasyon sonuçları da bu 

kayıtlarla uyumlu olarak, İskenderiye kıyılarında ~ 3 m. yüksekliğinde su seviyesi 

değişimlerini göstermektedir ve maksimum dalga genliklerinin bu kıyılarda geniş  

çapta hasara neden olabileceğini düşündürmektedir (Şekil 4.16). Bunun yanı sıra, 

gözlenen tsunami (depreşim) dalgalarının Türkiye’nin güneydoğu kıyılarında, batı 

kıyılarına oranla çok fazla etkili olmadığı saptanmıştır (34 ve 36 no’lu ölçüm 

noktalarında ~ 80 cm). Ayrıca, depremden yaklaşık 100 dk sonra Paphos – Kıbrıs 

kıyılarına ulaşan tsunami (depreşim) dalgalarının da ~ 40 cm olduğu hesaplanmıştır 

(Şekil 4.16). Tarihsel kayıtlar Kıbrıs adasının güneybatısında yer alan Paphos ve 

Kourion kasabalarında M.S. 364–Eylül 365 tarihleri arasında deprem kaynaklı 

yıkımın meydana geldiğini rapor etmektedir (Sorren, 1985, 1988; Soren ve Davis, 

1985). 

 

Şekil 4.15: 21 Temmuz 365 Girit depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 
(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 
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Şekil. 4.16: 21 Temmuz 365 Girit depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 
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Şekil 4.17: 21 Temmuz 365 Girit depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 
kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 

Girit adasının kuzeyinde Ege Denizi içerisinde yer alan volkanik adalarda hesaplanan 

tsunami dalga genliklerinin ortalama 1.5 m olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.16; Tablo 

4.4). Ayrıca Kos adasında (23 no’lu ölçüm noktası) ~ 60 cm, Rodos adasında (27 ve 

28 no’lu) yaklaşık 1 m dalga genlikleri hesaplanmıştır. Bodrum ve Datça kıyılarında 

ise sırasıyla 32 cm ve 56 cm su yükseklikleri elde edilmiştir. Levant Havzası 
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kıyılarına baktığımızda (41 ve 42 no’lu ölçüm noktaları), deprem episantırından 

oldukça uzakta olmalarına rağmen hesaplanan ortalama su yüksekliğinin ~1 m’den 

daha fazla olduğu görülmektedir (Tablo 4.4). Beyrut ve Lübnan kıyılarında (39 

no’lu) hesaplanan su seviyesi yükselimi ise ~50 cm’dir (Şekil 4.16). 

Girit adasının çeşitli kesimlerinde küçük ölçekli olarak yapılan arkeolojik kazılar,  

adanın orta kesiminde yer alan kasabalarda çamur içerisinde kalan iskeletler ve 

çamurla kaplanmış evler ortaya çıkmıştır ve C14 yaş tayinleri yapılarak bu hasarın 21 

Temmuz 365 depremi ile ilişkili olduğu belirlenmiştir (Stiros, 2001; Stefanakis, 

2006).  

Ayrıca Stöckhert (2006) Girit adasının batısında 6 m, ortasındaki güney kıyılarında 

ise ~1 m lik yükselmenin meydana geldiğini ve bunun da 21 Temmuz 365 depremi 

ile ilişkilendirilebileceğini belirtmektedir (Şekil 4.18 ve Şekil 4.19). Bölgede bu 

boyutlarda yükselimlere neden olacabilecek bir depremin ~8.5 büyüklüğünde olması 

gerektiği çeşitli simülasyonlar yapılarak belirlenmiştir (Shaw ve diğ.,  2008 ve 

Papadimitriou ve Karakostas, 2008). 

 

Şekil 4.18: 21 Temmuz 365 depremi nedeniyle Girit adasının batısında gözlenen su 
seviyesi değişimi. Ka: Bin yıl (Stöckhert, 2006’dan alınmıştır). 
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Şekil 4.19: 21 Temmuz 365 depremi nedeniyle Girit adasının ortasının güney 
kıyılarında gözlenen su seviyesi değişimi. Ka: Bin yıl (Stöckhert,  
2006’dan alınmıştır). 

21 Temmuz 365 Girit depremi ayrıca Shaw ve diğ. (2008) ve Lorito ve diğ. (2008) 

tarafından çalışılmıştır. Shaw ve diğ. (2008) depremin 100 km uzunluğunda, 30° KD 

dalımlı ve 45 km derinliğinde olan bir fay üzerinde meydana geldiğini ve 20 m 

yerdeğiştirme miktarına sahip olduğunu kabul ederek tsunami dalga simülasyonu 

yapmış ve depremin Nil Deltası ve Adriyatik kıyılarında en fazla etkiyi yapmış 

olduğunu hesaplamıştır. Lorito ve diğ (2008) ise 365 depreminin 8.4 büyüklüğünde 

ve dalma batma zonuna paralel doğrultu ve dalım açılarına sahip olduğunu 

varsayarak yaptığı simülasyon sonucunda, kuzey Afrika ve Libya kıyılarında 

gözlenen tsunami dalgalarının ~5 m olduğunu belirlemiştir. Ayrıca kaynaktan çıkan 

tsunami dalgalarının İtalya’nın güney kıyılarına 60-70 dk içerisinde ulaşırken Libya 

kıyılarında yaklaşık 30 dk içerisinde etkili olduklarını saptamıştır. 

Günümüze kadar yapılan arkeolojik çalışmalar, mevcut tarihsel kataloglar ve tsunami 

dalga simülasyonları sonuçları,  Doğu Akdeniz bölgesinin çoğu kıyısının 21 Temmuz 

365 Girit depreminden oldukça fazla etkilendiğini ve dolayısıyla bu depremin bir çok 

araştırmacının (Kelletat, 1998; Stiros, 2001; Stiros ve Papageorgiou, 2001 vb.) 

önerdiği gibi evrensel nitelikte olduğunu söylemenin yanlış olmayacağını ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 4.4: 21 Temmuz 365 Girit Depremi için yapılan tsunami dalgası simülasyon 
çalışması ile 56 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay dalga genlikleri 
(mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Etkilenen 
Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 

(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 
 (cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 23.546 35.438 Girit 1 -299.6 561.4 861 
2 23.935 35.165 Girit 1 -170.7 358.3 529 
3 24.731 35.050 Girit 2 -728.4 478.4 1206.8 
4 24.949 34.921 Girit 2 -97 87.1 184.1 
5 25.350 34.975 Girit 6 -95.4 101 196.4 
6 25.752 34.996 Girit 10 -182.9 148.5 331.4 
7 26.331 35.166 Girit 30 -169.2 204.8 374 
8 25.943 35.214 Girit 40 -59.1 53.8 112.9 
9 25.385 35.357 Girit 18 -121.8 114.1 235.9 
10 24.676 35.432 Girit 15 -202.8 207.9 410.7 
11 24.036 35.561 Girit 10 -290.1 491.6 781.7 
12 22.899 36.528 Yunanistan 8 -181.4 123.5 304.9 
13 22.347 36.583 Yunanistan 8 -40.6 54.8 95.4 
14 22.929 37.249 Yunanistan 20 -43.8 58.3 102.1 
15 24.451 37.107 Serifos 32 -87.6 78.6 166.2 
16 24.291 36.667 Milos 12 -111.8 116.9 228.7 
17 24.867 36.569 Folegandros 12 -67.6 49.8 117.4 
18 25.357 36.964 Naksos 50 -59.9 68.6 128.5 

1 9  2 5 . 9 1 1  3 6 . 7 6 3  A m o r g o s  4 0  

2 0  2 5 . 5 1 4  3 6 . 3 3 7  S a n t o r i n i 1 6  

2 1  2 6 . 3 6 5  3 6 . 4 7 4  A s t y p a la ia  4 4  

2 2  2 7 . 1 9 6  3 7 . 0 5 9  B o d r u m  8 2  

2 3  2 7 . 0 4 6  3 6 . 7 1 2  K o s  6 0  

2 4  2 7 . 5 3 7  3 6 . 7 8 0  D a t ç a  7 0  

2 5  2 6 . 8 2 8  3 5 . 3 5 0  K a r p a t h o s  4 0  

2 6  2 7 . 2 2 3  3 5 . 4 3 8  K a r p a t h o s  5 0  

2 7  2 7 . 7 0 0  3 5 . 8 8 8  R o d o s  6 5  

2 8  2 8 . 1 0 2  3 6 . 4 3 3  R o d o s  7 2  

2 9  2 8 . 6 5 4  3 6 . 7 0 5  F e t h iy e  7 5  

3 0  2 9 . 3 0 8  3 6 . 2 2 8  K a ş  7 4  

3 1  2 9 . 9 5 4  3 6 . 1 8 1  K e k o v a , 8 0  

3 2  3 0 . 8 4 0  3 6 . 8 0 7  A n t a l y a  9 9  

3 3  3 1 . 9 9 8  3 6 . 5 2 1  A la n y a  1 0 6  
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4.5.2 11 Mayıs 1222 Kıbrıs depremi (M-~7.0-7.5) tsunami simülasyonu 

Kıbrıs adasını etkileyen tsunami (depreşim) dalgaları bir çok araştırmacının (Kelletat 

ve Schellmann, 2002; Whelan ve Kelletat, 2002) dikkatini çekmiştir. Tarihsel dönem 

içerisinde bölgede meydana gelen önemli depremlerden birtanesi 11 Mayıs 1222 

depremidir ve neden olduğu tsunami (depreşim) dalgaları Kıbrıs adasında Limasol, 

Paphos ve Lefkoşe ilçelerini oldukça fazla etkilemiş ve özellikle Paphos’taki 

kalelerde çökmeler meydana getirerek birçok kişinin ölmesine yol açmıştır. Tarihsel 

kataloglarda depremin tsunami şiddetinin i = 4 olduğu belirtilmektedir (Ambraseys, 

1960, 1962; Ergin ve diğ., 1967; Calvi,  1941; Antonopoulos, 1980; Soysal ve diğ.,  

1981; Ambraseys ve diğ., 1994; Altınok ve Ersoy, 2000). Shuto (1993) tarafından 

verilen ve 0-5 aralığında değişen tsunami şiddet ölçeğine göre, bu depremin şiddeti 

yaklaşık XI’a karşılık gelmektedir (bkz. Tablo 4.3).  

Tsunami (depreşim) dalgalarını yaratan deprem kaynağının seçimi oldukça karmaşık 

bir problemdir ve deprem kaynak mekanizmasının çok iyi bilinmesini gerektirir. Bu 

tez kapsamında 1222 Kıbrıs depreminin neden olduğu tsunaminin fay kaynaklı 

olarak gerçekleştiği düşünülerek dalga simülasyonu yapılmıştır. Öncelikle, Kıbrıs  

yayı boyunca gözlenen deprem aktivitesinin çoğunlukla Kıbrıs adasının güneyi ve 

güneybatısı boyunca yoğunlaştığı göz önünde bulundurularak depremin olası yeri 

belirlenmiştir. Depremlerin büyüklükleri ve oluş sayıları dağılımına baktığımızda, 

Kıbrıs Yayı boyunca M > 6.0 büyüklüğünde olan depremlerin sayısının küçük 

depremlere göre nispeten az olduğunu, ancak bölgede var olan büyük depremlerin de 

özellikle Kıbrıs adasının güney batısında ve Kıbrıs Yayı ile ilişkili olarak meydana 

geldiğini söylemek mümkündür (Şekil 3.108).  

Simülasyonun yapılabilmesi için gereken faylanma parametreleri ise, Kıbrıs Yayının 

güneyinde meydana gelen güncel depremlerin (M w ≥ 5.0) P- ve SH- dalga 

şekillerinin kullanılmasıyla yapılan ters çözüm işlemi sonuçlarına dayalı olarak 

saptanmıştır. Ters faylanma çözümü gösterdiği düşünülen bu deprem için büyüklük 

M ~ 7.0–7.5 olarak alınmış, Wells ve Coppersmith (1994) ve Mai ve Beroza (2000) 

bağıntıları ile hesaplamalar yapılmış ve fay uzunluğu ve genişliği yaklaşık olarak 50 

km (uzunluk) × 25 km (genişlik), düşey yerdeğiştirme miktarı ise ~3 m olarak kabul 

edilmiştir. Olası fay düzleminin doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla, 305°, 35°, 

110°, odak derinliği ise 15 km olarak alınmıştır (Şekil 4.20).  
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Şekil 4.20: a) Kıbrıs Yayı ve çevresinin deprem aktivitesi. Dikdörtgen kutu 
içerisindeki yıldız, 11 Mayıs 1222 Paphos-Kıbrıs (M~7.0-7.5) 
depreminin yaklaşık konumunu göstermektedir. Sol alt köşede ise 
tsunami dalga simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri 
verilmiştir. b) Başlangıç dalgası ve alfabetik sıraya göre dizilmiş yapay 
su seviyesi ölçüm noktaları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 

Bölgeye ait GEBCO BODC-1997 batimetri verisi (1000 m grid aralığı) kullanılarak 

yapılan simülasyon sonucunda elde edilen depreşim dalgalarının 100 dk’lık süre 

içerisindeki yayılımı Şekil 4.21’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.21: 11 Mayıs 1222 Kıbrıs depremi için öngörülen faylanma modelinde 
verilen parametrelere göre 100 dakikalık süre için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 
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Öngörülen faylanma parametrelerine göre yapılan simülasyonda 1222 Paphos-Kıbrıs 

depremi nedeniyle deniz içerisinde oluşan başlangıç dalgası genliğinin 0.991 m 

olduğu hesaplanmıştır. Belirlenen maksimum pozitif ve negatif genlik değerleri ise 

sırasıyla 0.888 m ve -0.103 m’dir (Şekil 4.20). 11 Mayıs 1222 Paphos depremi ile 

meydana gelen tsunami (depreşim) dalgalarının Türkiye’nin güney kıyılarına 

yaklaşık 20–30 dk sonra ulaştığı görülmektedir. Depremin kırılma ve dalgaların 

ilerleme doğrultusundan dolayı, dalgaların İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarına 

depremden yaklaşık 1-1.5 saat sonra ulaştığı belirlenmiştir. Ancak, hem depremin 

küçük olması hem de Kıbrıs adasının bir bariyer gibi davranması nedeniyle 

İskenderun Körfezi ve çevresinde (l, m ve n ölçüm noktaları) gözlenen dalga 

genlikleri (~10 cm) oldukça düşüktür (Şekil 4.22 ve Şekil 4.23a). 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif 

dalga genliği dağılımı, en büyük su seviyesi değişiminin kuzey kıyılarda yaklaşık 

olarak ~2.5 m olduğunu ve Kıbrıs adasının güney batısında gözlendiğini 

göstermektedir. Güney kıyılardaki maksimum tsunami dalgası genliğinin ise ~1 m 

civarında olduğu görülmektedir (Şekil 4.23a,b ve Şekil 4.24).  

 

Şekil 4.22: 11 Mayıs 1222 Kıbrıs depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 
(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 
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Şekil. 4.23a: 11 Mayıs 1222 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 
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Şekil. 4.23b: 11 Mayıs 1222 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 
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Tüm grid noktaları için hesaplanan su yüzeyindeki zamana bağlı değişim, seçilen 

çeşitli ölçüm noktaları için çizilerek her birinde gözlenen dalga genlikleri ve ilk 

dalganın kıyıya varış zamanları (Tablo 4.5) belirlenmiştir. Simülasyon sonuçlarının 

tarihsel kataloglar ile uyumlu olduğu ve deprem nedeniyle Paphos’ta ~2 m, 

İskenderiye-Mısır’da ise ~1 m genlikli tsunami dalgalarının meydana geldiği 

saptanmıştır (Şekil 4.23a,b ve Şekil 4.24).  

Tablo 4.5: 11 Mayıs 1222 Kıbrıs Depremi için yapılan depreşim dalgası simülasyon 
çalışması ile 29 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay dalga genlikleri 
(mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Etkilenen 
Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
 (cm) 

Maks. (+) 
Genlik 
(cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 32.307 34.855 Kıbrıs 0.3 -17.9 34.9 52.8 
2 32.224 35.091 Kıbrıs 0.9 -12.2 17 29.2 
3 32.710 34.642 Kıbrıs 0.7 -87.8 101.3 189.1 
4 33.159 34.665 Kıbrıs 4.5 -13.6 13.1 26.7 
5 34.106 34.961 Kıbrıs 26 -8.4 9.5 17.9 
6 34.390 35.494 Kıbrıs 40 -6.1 5.8 11.9 
7 34.095 35.553 Kıbrıs 42 -3.2 4 7.2 
8 33.124 35.399 Kıbrıs 25 -4.7 6 10.7 
a 27.809 35.837 Rodos 60 -5.9 5.1 11 
b 28.224 36.204 Rodos 59 -5 5.3 10.3 
c 28.981 36.666 Dalaman 58 -10.9 9.1 20 
d 29.869 36.097 Fethiye 31 -11.1 10.6 21.7 
e 30.650 36.796 Antalya 32 -10.1 9.1 19.2 
f 31.372 36.725 Antalya 15 -8.8 9.1 17.9 
g 31.988 36.500 Antalya 17.9 -7.5 8.2 15.7 
h 32.343 36.145 Antalya 20 -5.6 8.4 14 
i 33.183 36.086 Silifke 25 -4.9 5.3 10.2 
j 34.118 36.358 Mersin 56.4 -3.2 4.9 8.1 
k 34.521 36.689 Mersin 60 -6.8 9.6 16.4 
l 36.142 36.819 İskenderun 110 -3.1 4.5 7.6 
m 35.846 36.157 Hatay 70.3 -3.7 3.9 7.6 
n 35.740 35.565 Levant 56.1 -5.2 4.9 10.1 
o 35.846 34.878 Levant 52 -4.4 4.2 8.6 
p 35.610 34.144 Levant 41 -4.4 4.3 8.7 
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Şekil 4.24: 11 Mayıs 1222 Kıbrıs depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 
kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 
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4.5.3 08 Ağustos 1303 Girit depremi (M ~ 8.0) tsunami simülasyonu 

Çalışılan diğer deprem Hellenik Yayı boyunca Girit adasının güneydoğusunda 

meydana geldiği düşünülen 08 Ağustos 1303 depremidir (M~8.0). Tarihsel kayıtlar 

depremin episantırının adanın hemen yakınınında olduğunu (Şekil 4.25) ve Girit, 

Mora Yarımadası, Rodos, Antalya (GB Türkiye), Kıbrıs, İskenderiye-Nil Deltası 

(Mısır)’da etkili olarak hissedildiğini belirtilmektedir (bkz. Tablo E.4; Ambraseys, 

1962; Antonopulos, 1980; Guidoboni ve Comastri, 1997; Guidoboni ve diğ., 1994).  

 

Şekil 4.25: 08 Ağustos 1303 depremininin yeri ve Akdeniz havzası içerisindeki etki 
alanları (Guidoboni ve Comastri, 1997, 2005a,b). 

Depremin etkileri ve etkilediği alanlar tarihsel kataloglarda oldukça detaylı olarak 

verilmektedir. Çeşitli kataloglara göre bu depreme ait aşağıdaki gözlemler rapor 

edilmiştir. 

a) Hellenik Yayı üzerinde büyük bir deprem olduğu (Ambraseys ve diğ., 1994; 

Guidoboni ve Comastri, 1997). 

b) Yunanistan, Mora Yarımadası’nın güneyinde büyük bir deprem olduğu 

(Maamoun ve diğ., 1984). 

c) Mısır, Suriye ve Girit adasını etkileyen deprem dizisi olduğu (Sieberg, 1932; 

Ben-Menahem, 1979; Antonopoulos, 1980). 
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Depremin etkili olarak hissedildiği alanların başında Girit adası, Mısır ve Filistin 

kıyıları ve daha az etkili olduğu Adriyatik kıyıları gelmektedir.  

Girit adası (Candia, Heraklion): Deniz oldukça büyük bir kuvvetle şehrin içerisine 

doğru ilerleyerek bir çok binada hasar oluşmasına ve can kaybına neden olmuştur. 

Sonra hızlıca geri çekilerek kıyıyı terk etmiştir. Depremle birlikte tsunami meydana 

geldiği bir çok gazetede (Ricobaldo da Ferrara (14. c.),  Annales Caesenates (14. c.),  

Annales Forolivienses (15. c.) ve Bartolomeo della Pugliola (15. c.)) yayınlanmıştır 

(Guidoboni ve Comastri, 1997). 

Akka (İsrail): Deniz kıyıdan içerilere doğru taşarak Dayan kasabasına kadar 

ulaşmıştır (Guidoboni ve Comastri, 1997). 

İskenderiye (Mısır): Deniz öncelikle geri çekilmiş sonra kıyıdan içerilere doğru 

ilerleyerek şehir duvarlarına kadar ulaşmıştır. Liman içerisindeki gemiler ve kayıklar 

sürüklenerek kayalıklara doğru savrulmuşlardır (al-Nuwairı, XXX, 64; Ibn al-

Dawadari, IX, 110-113; Mufaddal b. Abi ‘l-Fada’il, XX, 86-90; al-‘Aini, IV, 260-

265; al-Maqrizi, al-Suluk, I, 942-943; Ibn Bahadur, II, 205; al-‘Amri, XVI, 3) 

(Guidoboni ve Comastri, 1997). 

Adriyatik kıyıları: Denizde olağandışı bir hareketlilik gözlenmiş ancak herhangi bir 

hasar meydana gelmemiştir (Ricobaldo da Ferrara (14. c.),  Annales Caesenates (14. 

c.), Annales Forolivienses (15. c.) ve Bartolomeo della Pugliola (15. c.)) 

yayınlanmıştır (Guidoboni ve Comastri, 1997). 

Nil nehri (Mısır):  Minya kasabasında Nil nehrinin suları nehir yatağını açacak 

şekilde parçalanmış ve tekrar birleşmiştir (Guidoboni ve Comastri, 1997). Mısır’da 

büyük miktarda hasar Abyar’da ve Nil Deltası üzerindeki Damanhur al-Wahsh ve 

Sakha kasabalarında gözlenmiştir. Kahire’de bir çok sayıda cami ciddi boyutlarda 

hasar görmüş bazılarının minaresi çökmüştür. Ayrıca Mısır’ın güneyinde Minya ve 

Qus kasabalarında binalarda hasar meydana gelmiştir (Guidoboni ve Comastri, 

1997). 

08 Ağustos 1303 depremi ve meydana gelen tsunami dalgalarının simülasyonu 

birçok araştırmacı tarafından çalışılmıştır. Hamouda (2006) sismik verileri 

kullanarak, fayın doğrultu ve dalım açılarını sırasıyla K80°D ve 25°, fay uzunluğunu 

60 km, genişliğini 30 km, depremin odak derinliğini ise 3 km olarak kabul etmiştir. 

Deniz tabanında meydana gelen düşey yerdeğiştirme miktarını Mansinha ve Smylie 
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(1971) teorisine göre hesaplanmış ve ~4 m olarak simülasyona girmiştir. Sonuçta, 

maksimum tırmanma yüksekliğini İskenderiye kıyılarında ~9 m, minimum tırmanma 

yüksekliğini ise batı Mısır kıyılarında ~2 m olarak belirlenmiştir.  

Bir diğer çalışma El-Sayed ve diğ. (2000) tarafından yapılmıştır. Bu çalışmada 1303 

depremi sonucunda rapor edilen tsunami dalga hareketi için, depremin normal, ters 

veya doğrultu atım mekanizması sonucunda oluştuğu varsayılmış ve Panza ve diğ. 

(2000) tarafından geliştirilen yöntem kullanılarak çeşitli modeller öne sürülmüştür. 

Simülasyon sonucunda, depremin farklı lokasyon ve zamanlarda meydana gelen iki 

depremden oluştuğunu ve böylece geniş bir alanı etkilemesinin söz konusu 

olabileceğini önermişlerdir. Bu depremlerden birinin 7.0-7.5 büyüklüğü arasında 10-

15 km odak derinliğinde ve normal faylanma mekanizması ile oluştuğunu varsayarak 

Girit, Rodos, İskenderiye’de büyük hasara, Filistin, Ürdün, Kıbrıs, Suriye ve 

Türkiye’de daha az hasara yol açtığını açıklayabilmişlerdir. İkinci depremin ise orta 

büyüklükte ve Kahire’nin güneyinde Nil vadisi içerisinde meydana gelerek Kahire ve 

Nil Deltası boyunca büyük hasara yol açtığını ve kuvvetli deniz çalkantılarının 

oluşmasına yol açtığını düşünmüşlerdir (El-Sayed ve diğ., 2000). 

Bu tez kapsamında da 08 Ağustos 1303 Girit depreminin kıyılarda neden olduğu 

tsunami (depreşim) dalgaları, yapılan simülasyonlar ile belirlenmeye çalışılmıştır. 

Girit adasının güney doğusunda meydana gelen güncel depremlerin (M w ≥ 5.0) 

kaynak mekanizması çözümleri (Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Yolsal ve Taymaz, 

2004, 2005, 2007b) göz önünde bulundurularak, depremin doğrultu, dalım ve kayma 

açıları sırasıyla 115°, 45° ve 110°, odak derinliği ~20 km, düşey yerdeğiştirme 

miktarı ise ~8 m olarak alınmıştır. Fay boyu ve genişliğinin yaklaşık 100 km ve 30 

km olduğu sismoloji alanında kabul gören ampirik bağıntılar (Wells ve Coppersmith, 

1994; Mai ve Beroza, 2000; Tan, 2004 ve Tan ve Taymaz, 2006 vb.) kullanılarak 

belirlenmiştir. Kırılma meydana geldiği anda oluşan baş langıç dalgası yüksekliği 

2.444 m olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.26).  

Öngörülen faylanma modelinde verilen parametrelere göre 100 dk’lık süre için 

hesaplanan su yüzeyi yüksekliklerinin dağılımı Şekil 4.27’de, seçilen 22 adet ölçüm 

noktasında hesaplanan yapay su seviyeleri ise Şekil 4.29a,b ve Tablo 4.6’da 

gösterilmiştir. Tsunami dalga simülasyonu sonucunda, maksimum dalga 

yüksekliğinin Girit’in doğusunda (~7 m), Afrika kıyılarında ~3 m ve İskenderiye-Nil 

kıyılarında ise ~1.15 m olduğu hesaplanmıştır (Şekil 4.29a,b).  
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Şekil 4.26: a) Hellenik Yayı ve çevresinin M> 5.0 deprem aktivitesi. Dikdörtgen 
kutu içerisindeki yıldız, 08 Ağustos 1303 Girit depreminin (M ~ 8.0) 
yaklaşık konumunu göstermektedir. Sol alt köşede ise tsunami dalga 
simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri verilmiştir. b) 
Başlangıç dalgası ve alfabetik sıraya göre dizilmiş yapay su seviyesi 
(mareogram) ölçüm noktaları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 
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Şekil 4.27: 08 Ağustos 1303 depremi için öngörülen faylanma modelinde verilen 

parametrelere göre 100 dk’lık süre için hesaplanan su yüzeyi 
yüksekliklerinin dağılımı (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 

Tsunami (depreşim) dalgaları İskenderiye kıyılarına yaklaşık 1 saat sonra ulaşmıştır 

(Şekil 4.30a,b). Dalgaların simülasyonda verilen kırılma geometrisi nedeniyle Girit 

adasının batısında çok etkili olmadığı (b noktasında ~ 27 cm) fakat doğusunda 

yüksek genlikli dalgalar meydana getirdiği (c noktasında 114.5 cm ve d noktasında 

695.4 cm) görülmektedir. Karpathos ve Rodos adası civarında hesaplanan yapay su 

seviyesi değerleri ise ~100.1 cm (g noktasında) ve 148.3 cm’ dir (h noktasında). 

Tsunami dalgalarının Kıbrıs adasına (u noktası) ulaşma süresi ve yapay su seviyesi 

değeri yaklaşık 70 dk ve 90 cm olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.28 ve Şekil 4.29a,b).  
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Şekil 4.28: 08 Ağustos 1303 depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 

(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 

 

Tablo 4.6: 08 Ağustos 1303 Girit Depremi için yapılan depreşim dalgası simülasyon 
çalışması ile 22 adet ölçüm noktasında hesaplanan dalga genlikleri 
(mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Etkilenen 
Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 
 (cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
a 22.474 36.394 Yunanistan 51.5 -15.1 15.1 30.2 
b 23.517 35.380 Girit 12 -12.7 14.6 27.3 
c 25.022 34.933 Girit 1 -63.8 50.7 114.5 
d 26.155 35.008 Girit 2 -314.7 378.5 695.4 
e 25.454 35.336 Girit 10 -28.6 24.8 53.4 
f 25.480 36.318 Santorini 12 -31 38 69 
g 27.198 35.388 Karpathos 12 -50.6 49.6 100.1 
h 27.764 35.872 Rodos 34.2 -77.9 70.4 148.3 
i 27.600 36.960 Gökova 64 -14.6 18.6 33.2 
j 28.226 36.692 Gökova 43.6 -42.6 33.9 76.5 
k 30.834 36.811 Antalya 70.4 -19.6 14.8 34.4 
l 33.323 36.111 Silifke 82 -6.8 7.8 14.6 
m 35.781 36.319 Hatay 130 -0.7 6.1 6.8 
n 35.439 33.786 Levant 118 -7.2 14.2 21.4 
o 34.783 32.221 Levant 110 -13.3 20.2 33.5 
p 29.761 31.163 İskenderiye 65 -68 46.3 114.3 
q 27.858 31.275 Mısır 36.7 -49.7 35.6 85.3 
r 24.575 32.027 Libya 36 -151.9 152.1 304 
s 23.100 32.728 Libya 32 -91.1 90.3 181.4 
t 32.786 34.635 Kıbrıs 80 -18.1 18.1 36.2 
u 32.339 34.933 Kıbrıs 70.5 -45 45 90 
v 32.915 35.417 Kıbrıs 82.8 -11.6 10.6 22.2 
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Şekil 4.29a: 08 Ağustos 1303 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 

noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 
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Şekil 4.29b. 08 Ağustos 1303 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 

noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri ve ilk dalga teorik varış  
zamanları (Yolsal ve diğ., 2007a,b). 

08 Ağustos 1303 Girit depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney 

kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalga genliği dağılımı 

incelendiğinde, kuzey kıyılar için Girit adasının doğusunda ~5 m’yi aşan dalga 

genliklerinin bulunduğu, güney kıyılar için ise Afrika ve İskenderiye–Mısır 

kıyılarında ~3 m’ye ulaşan maksimum pozitif dalga genliklerinin elde edildiği 
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görülmektedir. Türkiye’nin güney batısında özellikle Fethiye Körfezi, Marmaris, 

Bodrum vb. kıyılarda da etkili pozitif maksimum tsunami dalga genlikleri elde 

edilmiştir. Levant havzası (İsrail, Lübnan vb.) boyunca dalga genlikleri nispeten daha 

azdır (Şekil 4.30). 

 
Şekil 4.30: 08 Ağustos 1303 Girit depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 

kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 
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4.5.4 1481 Rodos depremleri (M ~ 7.5) tsunami simülasyonu 

Rodos adası açıklarında tarihsel dönem içerisinde yıkıcı büyük depremlerin meydana 

geldiği ve bunların bir çoğunun Akdeniz kıyılarını etkileyen tsunami (depreşim) 

dalgaları oluşturdukları rapor edilmektedir (Şekil 4.5 ve Şekil 4.6; Ambraseys, 1962; 

Antonopoulos 1973, 1980; Poirier ve Taher, 1980; Papadopoulos and Chalkis, 1984; 

Evagelatou-Notara, 1993; Ambraseys ve Melville, 1995; Guidoboni ve diğ., 1994; 

Soloviev et al. 2000; Altınok ve Ersoy, 2000; Guidoboni ve Comastri, 2005a,b; 

Fokaefs ve Papadopoulos, 2006; Papadopoulos ve diğ., 2004, 2007). Ada ve çevresi,  

Hellenik dalma batma zonuyla ilişkili olması, yoğun deprem aktivitesi ve Dalaman 

çukurluğu olarak adlandırılan ~ 4000 m derinliğindeki tektonik yapıya sahip olması 

nedeniyle tsunami ve aktif tektonizma açısından riskli bölgelerden biri olarak kabul 

edilmektedir. Tarihsel kataloglara bakıldığında bölgede 1481 ve 1851 tarihlerinde bir 

çok sayıda depremin meydana geldiği görülmektedir.  Bu tez çalışması kapsamında 

incelenen tsunami (depreşim) dalga simülasyonu çalışmalarında da Rodos adası için 

temsili olarak tarihsel kayıtlarda rapor edilmiş bu depremler kullanılmıştır. 

Papadopoulos ve diğ. (2004) Dalaman’da açtıkları hendekte belirledikleri sediman 

yapının radyokarbon yaş tayini ile 1473±46 tarihleri arasında olduğunu ve bunun 

1481 Rodos depremleri ile ilişkili olabileceğini önermektedirler. Ayrıca 

Papadopoulos ve diğ. (2007), bölgede tsunami yarattığı rapor edilen depremlerin 

Rodos adası, Dalaman ve Fethiye Körfezi’nde kuvvetli deniz dalgalarına neden 

olduğunu belirtmektedir. 

Bölgenin aktif tektonik yapısına, tarihsel kataloglara ve deprem kaynak mekanizması 

çözümlerine (Taymaz ve diğ., 1990, 1991, 2005a,b, 2007a,c, 2008; Yolsal ve diğ.,  

2007a,b,c,d; Yolsal ve diğ., 2008a,b) bakıldığında, büyük depremlerin genel olarak 

doğrultu atım bileşenine sahip ters faylanma mekanizması ile meydana geldiği ve 

ortalama M~7.0-7.5 büyüklüğüne sahip oldukları görülmektedir. Temsili olarak 

alınan bu deprem için de sismoloji alanında kabul gören çeşitli ampirik bağıntılar 

(Wells ve Coppersmith, 1994; Mai ve Beroza, 2000; Tan, 2004, Tan ve Taymaz, 

2005, 2006) kullanılarak hesaplamalar yapılmış ve fay uzunluğu ve genişliği yaklaşık 

olarak sırasıyla 70 km ve 30 km, düşey yerdeğiştirme miktarı ise ~3.5 m olarak kabul 

edilmiştir. Depreme ait fay düzleminin doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla, 

50°, 60°, 70°, odak derinliği ise 15 km olarak alınmıştır (Şekil 4.31).  
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2000 m grid aralığına sahip GEBCO-BODC/1997 batimetri verisi simülasyonda 

kullanılabilecek şekilde hazırlanmıştır. Simülasyon sonucunda elde edilen tsunami 

(depreşim) dalgalarının 300 dk’lık süre içerisindeki yayılımı Şekil 4.32 ve Şekil 

4.33’ de gösterilmiştir. Tüm grid noktaları için hesaplanan su yüzeyindeki zamana 

bağlı değişim, seçilen çeşitli ölçüm noktaları için ayrı ayrı çizilerek Şekil 4.35a,b’de 

verilmiştir. Ayrıca bütün ölçüm noktaları için dalga yüksekliği ve ilk dalganın kıyıya 

varış zamanları (Şekil 4.35a,b ve Tablo 4.7) belirlenmiştir. Bu deprem nedeniyle 

oluşan kırılma anındaki, ilk su dalgasının yüksekliği 1.250 m olarak hesaplanmıştır.  

 

Şekil 4.31: a) Rodos Adası ve çevresinin deprem aktivitesi. Dikdörtgen kutu 
içerisindeki yıldız, 1481 Rodos depremlerinin (M~7.5) yaklaşık 
konumunu göstermektedir. Sağ alt köşede ise tsunami dalga 
simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri verilmiştir. b)  
Başlangıç dalgası ve yapay su seviyesi ölçüm noktaları. 
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Şekil 4.32: 1481 Rodos Adası depremleri için öngörülen faylanma modelinde verilen 

parametrelere göre 0-120 dakika’lık süre için hesaplanan su yüzeyi 
yüksekliklerinin dağılımı. 

Yapılan tsunami (depreşim) dalgası simülasyonu, Rodos adası depremlerinin 

yaklaşık 10 dk içerisinde adanın yakın çevresinde yer alan bütün güney batı Türkiye 

kıyılarını, ~30 dk sonra Girit adası kıyılarını etkilediğini, Afrika ve Kıbrıs kıyılarına 

ise ~50 dk sonra ulaştığını göstermektedir (Şekil 4.32 ve Şekil 4.35a,b ). 
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Şekil 4.33: 1481 Rodos Adası depremleri için öngörülen faylanma modelinde verilen 

parametrelere göre 130–300 dk süre için hesaplanan su yüzeyi 
yüksekliklerinin dağılımı. 

Simülasyon ile elde edilen sonuçlara göre, depremin kaynağına yakın olan Rodos  

adasının doğusundaki 1 (~3.35 m), 2 (~2.85 m) ve 3 no’lu (~2.18 m) ölçüm 

noktalarında en büyük dalga genlikleri hesaplanmıştır. İskenderiye-Mısır ve Afrika 

kıyılarındaki tsunami (depreşim) dalga genlikleri ise yaklaşık 1 m’dir. Fethiye 

kıyılarına (11 no’lu nokta) ulaştığı hesaplanan tsunami (depreşim) dalgasının genliği 

yaklaşık 1.5 m bulunmuştur (Şekil 4.35a,b ve Tablo 4.7). Bunun yanı sıra, Kıbrıs 

adasına ulaşan dalgaların genliklerinin oldukça düşük olduğu göze çarpmaktadır. 
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Şekil 4.34: 1481 Rodos Adası depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 
(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 

Örneğin, Kıbrıs’ın batısında Paphos kıyılarında yer alan a ölçüm noktası için 

belirlenen toplam dalga yüksekliği ~22.3 cm, doğusundaki e ölçüm noktasında ise 

27.6 cm’dir.  Tarihsel 1481 Rodos adası depremiyle meydana gelen tsunami 

(depreşim) dalgalarının kaynaktan çıkarak deniz içerisinde çok fazla çalkantıya sebep 

olmadan ilerledikleri, ancak zaman içerisinde Kıbrıs adasının kuzey doğusunda, 

Girit’in kuzeyinde ve Nil Deltası kıyılarında karmaşık hale geldikleri görülmektedir 

(Şekil 4.32 ve Şekil 4.34).  

Tarihsel kataloglara göre bu deprem serisi,  kuvvetli fakat çok büyük hasarlar 

yaratmayan bir çok sayıda artçı depremden oluşmuş ve Rodos adası’nda genlikleri 3 

m’ye kadar ulaşan tsunami dalgalarına neden olmuştur. Su baskınından hemen sonra 

deniz geri çekilmiş ve normal su seviyesine dönmüştür (Ambraseys 1962; Ben-

Menahem 1979; Papazachos ve diğ., 1986; Soloviev ve diğ.,  2000). Bu çalışma ile 

Rodos adası ve çevresinde benzer dalga genlikleri (~3.35 m) elde edilmiştir. Bu 

nedenle elde edilen simülasyon sonuçlarının tarihsel kataloglar ile uyumlu olduğunu 

söylemek mümkündür (bkz. Tablo E.1). Simülasyon ile hesaplanan negatif ve pozitif 

dalga genliklerive bunların mutlak değerli toplamlarından oluşan toplam dalga 

yüksekliği değerleri ile kıyılara ulaşan ilk tsunami (depreşim) dalgasının seçilen 53 

adet ölçüm noktasına teorik varış zamanları Tablo 4.7’de gösterilmiştir. 
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Şekil 4.35a: 1481 Rodos Adası depremleri tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 
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Şekil 4.35b: 1481 Rodos Adası depremleri tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 

noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri ve ilk dalga teorik varış  
zamanları. 

Depremin neden olduğu tsunami (depreşim) dalgalarının maksimum pozitif 

genlikleri dağılımı, dalgaların Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey kıyıları için Rodos  

adası açıklarında yaklaşık 2.5 m’ye ulaştığını göstermektedir. Güney kıyılarda ise 

yaklaşık 70–80 cm mertebesinde daha düşük pozitif dalga genlikleri görülmektedir 

(Şekil 4.36).  
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Tablo 4.7: 1481 Rodos Adası Depremi için yapılan tsunami (depreşim) dalgası 
simülasyonu ile 53 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay dalga 
genlikleri (mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Etkilenen 
Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 
(cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 28.182 36.210 Rodos 1 -165 170.9 335.9 
2 28.243 36.304 Rodos 1 -137.8 147.8 285.6 
3 38.077 36.048 Rodos 1 -104.9 113.9 218.8 
4 27.739 36.019 Rodos 1 -24.1 28.7 52.8 
5 27.825 36.283 Rodos 2 -16.5 17.1 33.6 
6 28.109 36.418 Rodos 2 -44.2 60.4 104.6 
7 28.288 36.682 Marmaris, Muğla 6 -74 68.1 142.1 
8 28.687 36.714 Dalyan, Muğla  6 -34.7 38.2 72.9 
9 29.252 36.300 Kalkan, Antalya 10 -70.8 61.8 132.6 

10 29.937 36.165 Demre, Antalya 15 -13.5 15.9 29.4 

1 1  3 1 . 1 0 0  3 6 . 7 8 5  M a n a v g a t , A n t a ly a  3 7

1 2  3 2 . 0 1 4  3 6 . 4 9 0  A la n y a , A n t a l y a  4 1

1 3  3 3 . 1 6 2  3 6 . 0 7 2  B o z y a z ı , M e r s in  6 1

1 4  3 4 . 3 7 1  3 6 . 5 9 9  M e r s in  7 5

1 5  3 5 . 2 5 4  3 6 . 5 5 2  A d a n a  8 7

1 6  3 6 . 1 5 4  3 6 . 8 1 6  D ö r t y o l , H a t a y  1 3 3

1 7  3 5 . 7 9 7  3 5 . 9 0 1  H a t a y  1 1 0

1 8  3 5 . 8 4 4  3 5 . 0 3 3  U g a r it ,  S u r iy e  9 8

1 9  3 5 . 5 1 8  3 3 . 9 4 8  L ü b n a n  9 0

2 0  3 5 . 0 9 9  3 3 . 1 5 7  İ s r a i l 8 7

2 1  3 4 . 8 0 5  3 2 . 3 2 0  İ s r a i l 1 0 0

2 2  3 4 . 4 7 9  3 1 . 6 8 5  İ s r a i l 1 0 2

2 3  3 4 . 1 6 9  3 1 . 3 5 9  İ s r a i l 1 1 4

2 4  2 9 . 8 2 9  3 1 . 2 2 0  İ s k e n d e r iy e , M ıs ır  6 7

2 5  2 8 . 5 2 6  3 1 . 1 1 1  M ıs ır  4 9

2 6  2 7 . 5 5 0  3 1 . 2 3 5  L i b y a  4 8

2 7  2 6 . 4 3 4  3 1 . 5 6 1  L i b y a  4 8

2 8  2 5 . 5 9 6  3 1 . 6 2 3  L i b y a  6 3

2 9  2 4 . 3 4 1  3 2 . 0 4 1  L i b y a  7 5

3 0  2 3 . 5 0 4  3 5 . 4 2 1  G ir it   7 1

3 1  2 4 . 5 4 2  3 5 . 0 9 5  G ir it  5 2

3 2  2 5 . 4 5 7  3 4 . 9 7 1  G ir it  4 0

3 3  2 6 . 3 2 5  3 5 . 1 2 6  G ir it  2 7



 315

 

 

 

 
Şekil 4.36: 1481 Rodos adası depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey 

ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 
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4.5.5 01 Temmuz 1494 Girit depremi (M ~ 7.5) tsunami simülasyonu 

01 Temmuz 1494 depreminin, Girit adasının güneyinde Hellenik dalma batma zonu 

ile ilişkili olarak meydana geldiği düşünülmektedir (Ambraseys, 1962; Antonopoulos 

1973, 1980; Papadopoulos ve Chalkis, 1984; Soloviev, 1990; Ambraseys ve diğ.,  

1994; Papazachos ve Papazachou, 1997; Soloviev ve diğ., 2000; Altınok ve Ersoy, 

2000; Papadopoulos, 2001; Papadopoulos ve Fokaefs, 2005; Fokaefs ve 

Papadopoulos, 2007). Guidoboni ve Comastri (2005a) depremin 35.12°K, 24.55°D 

koordinatlarında oluştuğunu, şiddetinin Io=VIII-IX arasında değiştiğini ve dolayısıyla 

yaklaşık olarak M~7.5 büyüklüğünde olduğunu belirtmektedir. Tarihsel kayıtlar ve 

kataloglarda, deprem nedeniyle Girit adası açıklarında yerel tsunami dalgalarının 

gözlendiği ve özellikle Girit (Candia) limanındaki bütün demirlenmiş gemilerin 

şiddetli bir şekilde birbirine çarptığı rapor edilmiştir (Ambraseys, 1962; Soloviev ve 

diğ., 2000). Ayrıca Hayfa ve İsrail kıyılarında da denizde dalgalanmalar ve geri 

çekilmelerin gözlendiği belirtilmektedir (Ben Menahem, 1979; Fokaefs ve 

Papadopoulos, 2007). 

Depremin episantırının bulunduğu bölgedeki güncel düşey atımlı depremlerin ters 

faylanma mekanizması ile meydana geldikleri ve sığ odak derinliklerine sahip 

oldukları bilinmektedir (Şekil 3.4). Bu nedenle dalma batma zonunun yapısı ve 

geometrisi de (Taymaz ve diğ., 1990; Hatzfeld ve diğ., 1988, 1996, 1997,; 

Papazachos ve diğ., 1995, 2000; Kiratzi ve diğ., 1991, Kiratzi ve Louvari, 2003 vb.) 

göz önünde bulundurularak 01 Temmuz 1494 Girit depreminin kaynak mekanizması 

parametrelerinin (doğrultu, dalım, kayma açıları) 110°, 50° ve 80° olabileceği kabul 

edilmiştir. Wells ve Coppersmith (1994) ve Mai ve Beroza (2000) gibi sismoloji 

alanında genel kabul gören ampirik bağıntılar kullanılarak M ~ 7.5 büyüklüğünde ve 

ters faylanma mekanizması gösterdiği düşünülen bu depreme ait fay uzunluğu ve 

genişliği sırasıyla yaklaşık olarak 70 km ve 30 km, yerdeğiştirme miktarı ise ~3.5 m 

olarak hesaplanmıştır. Tsunami (depreşim) dalga simülasyonunun yapılabilmesi için 

belirlenmesi gereken bir diğer önemli parametre deprem odak derinliğidir. Genel 

olarak sığ odaklı büyük depremlerin tsunami (depreşim) dalgalarına neden olduğu 

bilinmektedir. Bölgedeki güncel depremlerin kaynak mekanizması parametreleri 

incelenerek 01 Temmuz 1494 Girit depreminin odak derinliğinin ~ 15 km olduğu 

varsayılmıştır (Şekil 4.37).  
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Bölgeye ait batimetri verisi (2000 m çözünürlüklü GEBCO – BODC/1997) ve ön 

görülen ilgili fay parametreleri kullanılarak 300 dk’lık süre içerisinde tsunami 

(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz Bölges i içerisindeki yayılımları ve ilerleme 

doğrultusu etkileri belirlenmiştir (Şekil 4.38 ve Şekil 4.39). Simülasyon ile yapılan 

hesaplamalara göre, kırılma anında oluşan su seviyesi yüksekliği ~1.281 m’dir.  

Kırılma anında oluşan tsunami (depreşim) dalgasının maksumum pozitif genliği 

1.170 m, maksimum negatif genliği ise –0.111 m olarak belirlenmiştir (Şekil 4.37).  

 
Şekil 4.37: a) Girit adası ve çevresinin deprem aktivitesi.  Dikdörtgen kutu 

içerisindeki yıldız, 01 Temmuz 1494 Girit depreminin (M~7.5) 
yaklaşık konumunu göstermektedir. Sağ alt köşede ise tsunami dalga 
simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri verilmiştir. b) 
Başlangıç dalgası ve yapay su seviyesi ölçüm noktaları. 
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Şekil 4.38: 01 Temmuz 1494 Girit depremi için öngörülen faylanma modelinde 

verilen parametrelere göre 0-120 dakikalık süre için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı. 

Kıyılara ulaşan tsunami (depreşim) dalgası genlikleri de çeşitli kıyılarda olan 56 

ölçüm noktası için belirlenmiş ve Şekil 4.41a,b’de gösterilmiştir. 01 Temmuz 1494 

Girit depremi için varsayılan deprem kaynak mekanizması ve kırılma doğrultusu gibi 
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etkenler nedeniyle kırılma anında oluşan tsunami (depreşim) dalgaları Girit 

adasından güneye Libya–Afrika kıyılarına doğru ilerlemiştir. Hesaplanan yapay 

tsunami (depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisinde zamana bağlı olarak 

yayılımı Şekil 4.40’da gösterilmektedir. Kırılma meydana geldikten yaklaşık 20 dk 

içerisinde Girit adasının bütün güney kıyılarının tsunami (depreşim) dalgalarından 

etkilendiği görülmektedir. Bu dalgaların Libya - Afrika kıyılarına yaklaşık 30–40 dk, 

Mısır kıyılarına ise 70–80 dk sonra ulaştığı hesaplanmıştır (Şekil 4.39 ve Şekil 4.40).  

 
Şekil 4.39: 01 Temmuz 1494 Girit depremi için öngörülen faylanma modelinde 

verilen parametrelere göre 130–300 dk süre aralığı için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı. 
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Nil Deltası ve Afrika kıyılarında gözlenen en büyük tsunami (depreşim) dalgası 

genliklerinin İskenderiye-Mısır (40 no’lu ölçüm noktasında ~ 50 cm) ve Libya 

kıyılarında (46 ve 48 no’lu ölçüm noktalarında ~ 250 cm) olduğu belirlenmiştir 

(Tablo 4.8). Tsunami (depreşim) dalga simülasyonu sonucunda bulunan yapay su 

yüksekliği değerleri Türkiye’nin güney ve güney doğu kıyılarının, Kıbrıs adası ve 

Levant sahilinin 01 Temmuz 1494 Girit depreminden çok fazla etkilenmediğini 

göstermektedir. Örneğin, bazı kıyılarda seçilen yapay ölçüm noktalarındaki su 

seviyesi değerlerine bakıldığında Kıbrıs adası ve Antalya açıklarında yaklaşık 10 cm, 

İsrail kıyılarında ise yaklaşık 7 cm dalga genlikleri görülmektedir. Bu seviyelerdeki 

değişimlerinin kıyılarda etkili olmadığı açıkça görülmektedir (Şekil 4.41a,b ve Tablo 

4.8).  

01 Temmuz 1494 depremi olduktan hemen sonra, kaynaktan çıkan tsunami 

(depreşim) dalgaları deniz içerisinde ilk 50 dk dairesel bir şekilde yayılarak 

ilerlemiştir. Ancak daha sonra kıyılardan yansıyan dalgaların girişimleri ile bu 

dairesel ilerleme bozulmuş ve deniz içerisinde çalkantı yaratarak yoluna devam 

etmiştir. Özellikle Kıbrıs adası, Levant kıyıları ve Girit adasının kuzeyi boyunca 

dalgaların birbirleriyle etkileşimleri belirgin bir şekilde görülmektedir (Şekil 4.40). 

 

Şekil 4.40: 01 Temmuz 1494 depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 
(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 
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Tablo 4.8: 01 Temmuz 1494 Girit Depremi için yapılan depreşim dalgası 
simülasyonu ile 56 adet ölçüm noktasında hesaplanan dalga genlikleri 
(mareogram) ve teorik ilk dalga teorik varış zamanları. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Etkilenen 
Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 

(cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 24.542 35.095 Girit  0.1 -39.8 61.2 101 
2 24.682 34.971 Girit  0.1 -31.1 82.6 113.7 
3 25.023 34.894 Girit  0.5 -28 46.8 74.8 
4 25.457 34.971 Girit  1 -31.5 32.4 63.9 
5 26.015 35.002 Girit  19 -47.7 39.2 86.9 
6 26.325 35.126 Girit 25 -22.5 21.8 44.3 
7 25.968 35.235 Girit  51 -7.5 10.1 17.6 
8 25.131 35.374 Girit  71 -4.6 7.5 12.1 
9 23.907 35.560 Girit  37 -11 10.2 21.2 
10 23.504 35.421 Girit  15 -5.9 7.6 13.5 
11 22.868 36.211 Kythira 34 -6.4 5.9 12.3 
12 22.697 36.754 Atina 42 -10.9 9.2 20.1 
13 24.449 37.095 Paros 63 -4 3.7 7.7 
14 25.612 37.173 Naksos 61 -3.6 2.5 6.1 
15 25.503 36.444 Santorini 70 -3.5 4.5 8 
16 27.178 35.390 Karpathos  31 -14.7 22.6 37.3 
17 27.736 35.839 Rodos 46 -12.5 13.1 25.6 
18 27.782 36.304 Rodos 56 -3.9 3.3 7.2 
19 27.116 36.506 Nisyros 58 -4.8 5.7 10.5 
20 26.883 36.769 Kos  69 -3.2 2.9 6.1 
21 27.767 36.971 Gökova, Muğla 79 -8 4.8 12.8 
22 28.092 36.552 Marmaris, Muğla 69 -6.9 8.6 15.5 
23 28.976 36.676 Fethiye, Muğla 63 -9 8.7 17.7 
24 29.937 36.165 Kekova, Antalya 70 -5.9 5.9 11.8 
25 30.666 36.816 Antalya 90 -5.9 6.4 12.3 
26 31.100 36.785 Antalya 92 -6.9 7.3 14.2 
27 32.014 36.490 Alanya, Antalya 94 -3.9 4 7.9 
28 33.162 36.072 Bozyazı, Mersin 108 -2.9 3 5.9 
29 33.890 36.242 Mersin 114 -4.1 7.4 11.5 
30 34.743 36.754 Mersin 132 -10.5 12 22.5 
31 35.735 36.335 Hatay 160 -1.7 1.9 3.6 
32 35.828 35.452 Latakya, Suriye 153 -2.5 2.4 4.9 
33 35.952 34.584 Tripoli, Lübnan 146 -4.4 2.6 7 
34 35.518 33.948 Beyrut, Lübnan 132 -1.8 1.7 3.5 
35 35.099 33.157 İsrail 126 -2.2 2.9 5.1 
36 34.913 32.847 İsrail 126 -3.5 3.8 7.3 
37 34.805 32.320 İsrail 137 -4.2 3.5 7.7 
38 34.479 31.685 Ashkelon, İsrail 138.5 -3.4 3.8 7.2 
39 34.169 31.359 Gazze, İsrail 146 -11.1 9.6 20.7 
40 29.829 31.220 İskenderiye, Mısır 75 -23.4 24.3 47.7 
41 27.891 31.282 Mısır 53 -24.7 29 53.7 
42 27.550 31.235 Mısır 49 -22 23.3 45.3 
43 26.434 31.561 Libya 39 -28.1 25.2 53.3 
44 25.596 31.623 Libya 36 -34.1 41 75.1 
45 24.651 32.057 Libya 25 -65.2 67.3 132.5 
46 24.341 32.041 Libya 24 -90.1 90.8 180.9 
47 23.151 32.698 Libya 28 -86.8 96 182.3 
48 22.888 32.731 Libya 29 -141.1 109.3 250.4 
49 22.445 32.895 Libya 32 -25 28 53 
a 32.293 34.940 Kıbrıs  88 -5.1 6.8 11.9 
b 32.867 34.630 Kıbrıs  94 -7 5.2 12.2 
c 33.720 34.925 Kıbrıs  116 -2.9 3.8 6.7 
d 34.650 35.715 Kıbrıs  141 -4 3.4 7.4 
e 33.549 35.390 Kıbrıs  113 -3 3.9 6.9 
f 32.929 35.436 Kıbrıs  100.5 -8.9 9.7 18.6 
g 32.619 35.235 Kıbrıs  94 -5.7 5.4 11.1 
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Şekil 4.41a: 01 Temmuz 1494 Girit depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 
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Şekil 4.41b: 01 Temmuz 1494 Girit depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif 

su seviyesi yüksekliği dağılımları, tsunami (depreşim) dalgalarının maksimum pozitif 

genliklerinin kuzey kıyılar için Girit adasının güneyinde (~2.5 m), güney kıyılar için 

ise adanın karşısında yer alan Afrika kıyılarında (~1.5 m) meydana geldiğini 

göstermektedir (Şekil 4.42). 
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Şekil 4.42: 01 Temmuz 1494 Girit adası depreminin oluşturduğu tsunami nedeniyle 
Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney kıyılarında gözlenen 
maksimum pozitif tsunami dalgası genliklerinin değişimleri. 
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4.5.6 13 Ağustos 1822 Suriye depremi (M ~ 7.0-7.5) tsunami simülasyonu 

Ambraseys (1989), 13 Ağustos 1822 Suriye depreminin M s=7.4 büyüklüğünde ve 

36.7°K - 36.9D° koordinatlarında meydana geldiğini belirtmiştir (Şekil 4.43 ve Tablo 

4.9). Ben–Menahem (1979) ise, depremin M L= 7.1 büyüklüğünde olduğunu ve Hatay 

ve Aleppo (Suriye)’da en fazla hasarın gözlendiğini ve ayrıca Ürdün ve Kıbrıs  

adasında da hissedildiğini rapor etmiştir. Depremin etkileri, Karadeniz kıyılarından 

Gazze’ye kadar görülmüştür ve yaklaşık 2.5 yıl süren artçı deprem aktivitesine 

sahiptir. Türkiye’de Gaziantep ve Antakya’da, Kuzeybatı Suriye’de Aleppo ve Khan 

Sheikhun’da çok sayıda can ve mal kaybına neden olmuştur. Gaziantep ve 

çevresindeki bir çok kasaba ve şehir tamamen yıkılmıştır. Kıbrıs adası ve 

Mezopotamya bölgelerinde de hissedilmiştir (Sieberg, 1932; Ergin ve diğ.,  1967; 

Ben-Menahem, 1979; Poirier ve Taher, 1980; Ambraseys, 1989; Sbeinati ve diğ.,  

2005). Çeşitli araştırmacıların bu deprem için vermiş olduğu büyüklük ve şiddet 

değerleri Tablo 4.9’ da özetlenmiştir.  

Tablo 4.9: 13 Ağustos 1822 Suriye depremi için çeşitli kaynaklarda rapor edilen 
deprem büyüklük ve şiddet değerleri. MMS: Modifiye edilmiş Mercalli 
Ölçeği; MSK: Medvedev-Sponheuer-Karnik Ölçeği. 

Kaynak Io (Ş iddet) Büyüklük (M) 
Ben Menahem (1979, 1991) X-XI 7.1 (M L) 

Poirier ve Taher (1980) X-XI (MMS) - 
Ambraseys (1989) X (MSK) 7.4 (M s) 

Ambraseys ve Barazangi (1989) - 7.4 (M s) 

13 Ağustos 1822 Suriye depremi nedeniyle gözlenen tsunami (depreşim) dalgalarının 

Hatay, Aleppo, Beyrut, Latakya ve İskenderun Körfezi’nde (Ben-Menahem, 1979; 

Poirier ve Taher, 1980; Plassard ve Kogoj, 1981; Altınok ve Ersoy, 2000) etkili 

olduğu belirtilmektedir. Sbeinati ve diğ. (2005) depremin odak derinliğinin 18 km 

olduğunu belirtmektedirler.  

Bu tez çalışması içerisinde yapılan tsunami (depreşim) dalga simülasyonu için 

gereken deprem parametreleri tarihsel kayıtlar ve gözlemler doğrultusunda 

belirlenmiştir. Bütün hesaplamalar, depremin büyüklüğünün M ~ 7.0-7.5 olduğu 

varsayılarak yapılmıştır. Fay uzunluğu ve genişliğinin yaklaşık 50 km olduğu, 

yerdeğiştirme miktarının ise ~5 m olduğu, sismoloji alanında genel kabul gören 

ampirik bağıntılar (Wells  ve Coppersmith, 1994; Mai ve Beroza, 2000; Tan, 2004, 

Tan ve Taymaz, 2005, 2006 vb) ile belirlenmiştir. Ayrıca Ölü Deniz Fay Zonu’nun 
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kuzeybatısında meydana gelen güncel depremler göz önünde bulundurularak, 

depremin normal faylanma çözümü gösterdiği düşünülmüştür. Tarihsel kataloglarda, 

1822 Suriye depreminin episantırının karada bulunduğu belirtildiği için, gözlenen 

tsunami (depreşim) dalgalarının fayın deniz içerisine olan uzanımının bir sonucu ile 

meydana geldiği kabul edilmiştir. Depremin meydana geldiği fay düzleminin 

doğrultu, dalım ve kayma açıları sırasıyla, 190°, 20°, -20°, odak derinliği ise 15 km 

olarak alınmıştır. Tsunami (depreşim) dalga simülasyonunda 1000 m grid aralığına 

sahip GEBCO-BODC/97 batimetri verisi kullanılmıştır (Şekil 4.44). 13 Ağustos 

1822 Suriye depremi için öngörülen faylanma parametrelerine göre 0-80 dk’lık süre 

için hesaplanan su yüzeyi yüksekliklerinin dağılımı Şekil 4.45’da, 90–250 dk’lık süre 

içerisindeki dağılımı ise Şekil 4.46’da gösterilmektedir. 

 

Şekil 4.43: 13 Ağustos 1822 Suriye depreminin şiddet dağılım haritası (Ambraseys, 
1989’dan alınarak yeniden çizilmiştir). 

Tüm grid noktaları için hesaplanan su yüzeyindeki değişimin zamana bağlı olarak 

davranışı, kıyılarda seçilen çeşitli ölçüm noktaları için ayrı ayrı çizilerek Şekil 

4.47’de gösterilmiştir. Ayrıca bütün ölçüm noktaları için maksimum dalga yüksekliği 

ve ilk dalganın kıyıya varış zamanları da (Tablo 4.10) belirlenmiştir.  
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Şekil 4.44: a) Kıbrıs Yayı, Ölü Deniz Fay Zonu ve çevresinin deprem aktivitesi.  
Dikdörtgen kutu içerisindeki yıldız, 13 Ağustos 1822 Suriye depreminin 
(M~7.0-7.5) yaklaşık konumunu göstermektedir. Sol alt köşede ise 
tsunami dalga simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri 
verilmiştir. b) Başlangıç dalgası ve alfabetik sıraya göre dizilmiş yapay 
su seviyesi ölçüm noktaları. 
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Şekil 4.45: 13 Ağustos 1822 Suriye depremi için öngörülen faylanma modelinde 

verilen parametrelere göre 0-80 dk süre için hesaplanan su seviyesi 
yüksekliklerinin dağılımı. 

Tsunami (depreşim) dalga simülasyon sonuçlarına göre, 13 Ağustos 1822 Suriye 

depremi nedeniyle meydana gelen kırılma anındaki başlangıç su dalgasının 

yüksekliği 2.053 m’dir (Şekil 4.43). Kıbrıs adasının kuzey doğusunda yer alan Suriye 

kıyılarında başlayan tsunami (depreşim) dalgalarının 10 dakika içerisinde hemen 

hemen İskenderun Körfezi, Latakya-Suriye ve Adana kıyılarında etkili olduğu 

görülmektedir. Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde bu deprem nedeniyle oluşan 
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maksimum dalga yüksekliğinin 4 no’lu ölçüm noktasında yaklaşık 293.4 cm olduğu 

hesaplanmıştır. İsrail ve Lübnan kıyıları da 30 dk içerisinde tsunami (depreşim) 

dalgalarından etkilenmiştir. Bu kıyılarda gözlenen dalga genliklerinin güneye doğru 

azaldığı ancak Gazze – İsrail kıyısında tekrar yükselerek 126 cm’ye kadar artış 

gösterdiği görülmektedir (Şekil 4.48a,b ve Tablo 4.10). 

 

Şekil 4.46: 13 Ağustos 1822 Suriye depremi için öngörülen faylanma modelinde 
verilen parametrelere göre 90-250 dk süre aralığı için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı. 
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Kısa bir süre içerisinde tsunami (depreşim) dalgalarından etkilenen bir diğer bölge 

(yaklaşık 12 dakika sonra) Kıbrıs adasının kuzey doğu kıyılarıdır.  Bu kıyılara ulaşan 

dalga yüksekliğinin (a ölçüm noktasında) yaklaşık 133.4 cm olduğu belirlenmiştir. 

Ancak, adanın batı kıyılarında (d ve e ölçüm noktaları) 10 cm’lere kadar düşen 

tsunami (depreşim) dalgaları görülmektedir. Ayrıca, benzer olarak Türkiye’nin 

Marmaris, Fethiye, Bodrum vb. güneybatı kıyılarında ve Rodos, Karpathos 

adalarında hesaplanan dalga genlikleri de oldukça düşüktür. Buna neden olarak, 

deprem nedeniyle boşalan enerjinin büyük çoğunluğunun Kıbrıs’ın kuzey doğusu ve 

İskenderun Körfezi arasındaki bölgede yayılarak saçılmış olması gösterilebilir.  

İskenderiye – Mısır kıyılarında da 110 dk içerisinde gözlenen tsunami (depreşim) 

dalgalarının genliklerinin çok yüksek olmadığı (yaklaşık 20 cm) belirlenmiştir (Şekil 

4.48a,b ve Tablo 4.10). 

 

Şekil 4.47: 13 Ağustos 1822 Suriye depremi ile oluşan maksimum genlikli tsunami 
(depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının zamana 
bağlı olarak değişimi. 

Doğu Akdeniz bölgesinin kuzey ve güneyindeki kıyılarda gözlenen maksimum 

pozitif dalga genliklerine bakıldığında, en büyük pozitif dalga genliğinin, kuzey 

kıyılar için İskenderun Körfezi ve Suriye kıyılarında (~3 m), güney kıyılar için ise 

İsrail (Gazze), Lübnan ve İskenderiye (Mısır) kıyılarında (~1.5 m) elde edildiği 

görülmektedir (Şekil 4.49). Bu durumda tsunami dalga simülasyon sonuçlarının 

tarihsel kataloglar ile uyumlu olduğunu söylemek mümkündür. 
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Şekil 4.48a: 13 Ağustos 1822 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 
noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 
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Şekil 4.48b: 13 Ağustos 1822 depremi tsunami simülasyonu için seçilen ölçüm 

noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk dalga 
teorik varış zamanları. 
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Şekil 4.49: 13 Ağustos 1822 Suriye depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 
kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 

Tarihsel kataloglar (Sieberg, 1932; Ben-Menahem, 1979; Ambraseys, 1989; 

Guidoboni ve diğ., 2005; Sbeinati ve diğ., 2005) depremin etkilerinin çok geniş bir 

alanda gözlendiğini belirtmektedirler ve bu gözlemler ile tsunami (depreşim) dalga 

simülasyon sonuçlarının uyumlu olduğu görülmektedir. Ancak, deprem nedeniyle 

oluşan tsunami (depreşim) dalgalarının kıyılardan içerilere nasıl ve ne kadar 

taşındığının belirlenebilmesi için daha yüksek çözünürlüklü batimetri verilerine 

ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Tablo 4.10: 13 Ağustos 1822 Depremi için yapılan tsunami (depreşim) dalgası 
simülasyonu ile 53 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay dalga 
genlikleri (mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

No 
Boylam 

(°D) 
Enlem 

(°K) 
Etkilenen 

Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 

(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 

(cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 35.785 35.742 Latakya, Suriye 0.1 -85.3 91.9 177.2 
2 35.850 36.450 İskenderun, Hatay 0.5 -86.4 79.8 166.2 
3 36.166 36.647 İskenderun, Hatay 1 -79.7 66.4 146.1 
4 36.068 36.864 Dörtyol, Hatay 1 -144.1 149.3 293.4 
5 35.850 36.734 Yumurtalık, Hatay 1 -109.1 93.2 202.3 
6 35.621 36.548 Adana 1 -172.5 107 279.5 
7 35.044 36.636 Adana 1 -98.9 91.8 190.7 
8 34.531 36.679 Mersin 1 -47.9 60.6 108.5 
9 33.681 36.102 Silifke, Mersin 38 -20.6 28.4 49 
10 32.940 36.036 Anamur, Mersin 52 -20.7 17.9 38.6 
11 32.177 36.330 Alanya, Antalya 68 -5.3 3.3 8.6 
12 31.382 36.723 Manavgat, Antalya 79 -5.9 6.5 12.4 
13 30.619 36.777 Antalya 86 -8 11.6 19.6 
14 30.085 36.211 Finike, Antalya 91.4 -14.8 17.1 31.9 
15 29.268 36.221 Kalkan, Antalya 98 -3.8 5.9 9.7 
16 29.082 36.483 Fethiye 103 -4.10 4.9 9 
17 28.483 36.745 Gökova, Muğla 113 -11.70 13.7 25.4 
18 28.221 36.221 Rodos 102 -2.60 3.8 6.4 
19 27.807 36.320 Rodos 132 -1.4 1.5 2.9 
20 27.252 36.766 Bodrum, Muğla 151 -2 1.7 3.7 
21 27.175 35.371 Karpathos 116 -3.1 2.9 6 
22 27.350 31.426 Mısır 117 -3.0 3.5 6.5 
23 27.971 31.165 Mısır 115 -5.0 5.7 10.7 
24 28.647 31.078 Mısır 110.2 -3.7 3.6 7.3 
25 29.856 31.230 İskenderiye, Mısır 113.5 -9.5 13.1 22.6 
26 34.248 31.373 İsrail 73 -69.5 56.5 126 
27 34.706 32.069 İsrail 54 -33.4 36 69.4 
28 34.891 32.854 İsrail 32 -10.6 11.2 21.8 
29 35.262 33.519 Lübnan 21 -16 20.1 36.1 
30 35.556 33.987 Lübnan 11.5 -20.3 14.9 35.2 
31 35.883 34.750 Suriye 5 -30.3 39.4 69.7 
32 35.894 35.339 Suriye 1 -36.6 53.5 90.1 
a 34.630 35.731 Kıbrıs 12 -64.4 69 133.4 
b 33.954 35.546 Kıbrıs 33 -13 14.8 27.8 
c 33.028 35.448 Kıbrıs 51 -12.7 20.6 33.3 
d 32.439 35.164 Polis, Kıbrıs 62 -7 6.6 13.6 
e 32.635 34.641 Paphos, Kıbrıs 45 -7.3 4.6 11.9 
f 33.354 34.685 Limasol, Kıbrıs 30 -19.5 18.6 38.1 
g 33.790 34.936 Larnaka, Kıbrıs 21 -13.8 15.5 29.3 
h 34.259 35.448 Kıbrıs 13 -63.1 43.3 106.4 

 



 335

4.5.7 09 Şubat 1948 Karpathos depremi (M~7.5) tsunami simülasyonu 

Karpathos Adası açıklarında Hellenik dalma batma zonuyla ilişkili olarak meydana 

gelen büyük depremler genel olarak, ters faylanma bileşeni içeren doğrultu atımlı 

faylanma mekanizması ile oluşmaktadırlar (Taymaz ve diğ., 1990, 1991; Louvari,  

2000; Benetatos ve diğ.,  2004; Kiratzi ve Louvari, 2003; Yolsal ve Taymaz, 2004, 

2005, 2007b; Yolsal ve diğ., 2007a,b,c,d, 2008a,b). Tarihsel kataloglarda 

(Ambraseys, 1962; Antonopoulos, 1980; Papazachos ve diğ., 1986; Altınok ve 

Ersoy, 2000; Papadopoulos ve Fokaefs, 2005; Papadopoulos ve diğ., 2007). 09 Şubat 

1948 Karpathos depreminin tsunami (depreşim) dalgalarına yol açtığı ve Ocak 1949 

yılına kadar kuvvetli artçı depremlere sahip olduğu rapor edilmektedir 

(Galanopoulos, 1955; Ambraseys, 1989).  

Altınok ve Ersoy (2000) depremin Sieberg ölçeğine göre i=4 şiddetinde tsunamiye 

neden olduğunu ve oluşan dalgalarının karada yaklaşık 900 m içeriye kadar 

ilerlediğini belirtmektedir.  Ayrıca Papadopolus (2001) tarihsel katalogları kullanarak 

yaptığı sınıflandırmada, bu depremin 7.1 büyüklüğü ve 9 şiddetinde olduğunu, sığ 

odak derinliğinde meydana geldiğini ve Karpathos adası açıklarında yıkıcı tsunami 

dalgalarına yol açtığını rapor etmiştir.  

Bölgenin aktif tektonik yapısı, kaynak mekanizması çözümleri (Taymaz ve diğ.,  

1990, 1991, 2005a, 2007a,c,d, 2008a,b; Kiratzi ve Louvari, 2003; Benetatos ve diğ., 

2004; Yolsal ve diğ., 2007a,b,c,d; Yolsal ve diğ.,  2008a) ve tarihsel kataloglar göz 

önünde bulundurularak depremin olası yeri ve kaynak mekanizması parametreleri 

belirlenmiştir. Depremin 15 km odak derinliğinde meydana geldiği ve fayın doğrultu, 

dalım ve kayma açılarının sırasıyla 45°, 80° ve –15° olduğu kabul edilerek tsunami 

(depreşim) dalga simülasyonu yapılmıştır. Diğer depremlerle benzer şekilde çeşitli 

ampirik bağıntılar (Wells ve Coppersmith, 1994; Mai ve Beroza, 2000; Tan, 2004; 

Tan ve Taymaz, 2005, 2006 vb.) ile hesaplamalar yapılarak fay uzunluğu ve 

genişliğinin sırasıyla yaklaşık 95 km ve 20 km olduğu varsayılmıştır.  

2000 m grid aralığına sahip GEBCO-BODC/1997 batimetri verisi ile yapılan tsunami 

dalga simülasyonu sonucunda kırılma anındaki başlangıç dalgasının yüksekliği 0.612 

m olarak hesaplanmıştır (Şekil 4.50). Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen 

tsunami (depreşim) dalgalarının 120 dk’lık süre içerisindeki yayılımı Şekil 4.51’de 

130 - 250 dk’lık zaman aralığındaki yayılımı ise Şekil 4.52’de gösterilmiştir.  
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Şekil 4.50: a) Karpathos Adası ve çevresinin deprem aktivitesi.  Dikdörtgen kutu 

içerisindeki yıldız, 09 Şubat 1948 Karpathos adası depreminin (M ~ 7.5) 
yaklaşık konumunu göstermektedir. Sağ alt köşede ise tsunami dalga 
simülasyonunda kullanılan fay düzlemi parametreleri verilmiştir. b)  
Başlangıç dalgası ve yapay su seviyesi ölçüm noktaları. 

Tüm grid noktaları için hesaplanan su yüzeyindeki zamana bağlı değişim seçilen 

çeşitli ölçüm noktaları için ayrı ayrı çizilerek Şekil 4.53’de gösterilmiştir. Ayrıca 

bütün ölçüm noktaları için yapay tsunami (depreşim) dalga yüksekliği ve ilk dalganın 

kıyıya varış zamanları Tablo 4.11’de verilmektedir. Elde edilen simülasyon 

sonuçlarına göre tsunami dalgaları en fazla Karpathos adası kıyılarında etkili 

olmuştur. Tarihsel kataloglarda da 1948 depremi için belirgin olarak sadece Doğu 

Akdeniz Bölgesi’nde Karpathos adası kıyılarında gözlendiği rapor edildiği 

düşünülürse, bulunan sonuçların kataloglar ile uyumlu olduğunu söylemek mümkün 

olmaktadır (Tablo 4.11). 
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Şekil 4.51: 09 Şubat 1948 Karpathos depremi için öngörülen faylanma modelinde 

verilen parametrelere göre 120 dakikalık süre için hesaplanan su seviyesi 
yüksekliklerinin dağılımı. 

Tsunami (depreşim) dalgalarının Libya - Afrika kıyılarına depremden 30 dk sonra 

İskenderiye-Mısır kıyılarına ise 1 saat sonra ulaştığı görülmektedir (Şekil 4.51 ve 

Şekil 4.54). Afrika ve Arabistan kıyılarında hesaplanan tsunami (depreşim) dalga 

genliklerinin kıyıları etkilemeyecek kadar düşük oldukları görülmektedir. Örneğin, 

İsrail kıyılarında yer alan 31 ve 32 no’lu ölçüm noktalarında toplam dalga yüksekliği 
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yaklaşık 10 cm mertebesindedir (Şekil 4.53 ve Tablo 4.11). Şekil 4.54’den de 

görüleceği gibi 1948 Karpathos depreminin neden olduğu tsunami (depreşim) 

dalgaları, tez kapsamında simülasyonu yapılan diğer depremlerden farklı olarak çok 

daha erken saçılmaya uğramış (~70 dk) ve deniz içerisinde çalkantı yaratmaya 

başlamıştır. Kaynak mekanizmasında verilen doğrultu atım bileşenin yüksek olması, 

oluşan başlangıç dalgasının büyüklüğünü etkilemiş ve dalgaların hızlı saçılmasına 

yol açmış olabilir. İskenderiye – Mısır kıyısında bulunan 35 no’lu ölçüm noktasında 

hesaplanan dalga yüksekliği ~ 33.9 cm’dir. Kıbrıs adasında da çok belirgin yıkıcı ve 

hasar verici düzeyde tsunami (depreşim) dalga genlikleri hesaplanmamıştır. 

 
Şekil 4.52: 09 Şubat 1948 Karpathos depremi için öngörülen faylanma modelinde 

verilen parametrelere göre 130–300 dakikalık süre için hesaplanan su 
seviyesi yüksekliklerinin dağılımı. 
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Tablo 4.11: 09 Şubat 1948 Karpathos Depremi (M~7.5) için yapılan depreşim 
dalgası simülasyonu ile 46 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay 
dalga genlikleri (mareogram) ve ilk dalga teorik varış zamanları. 

No 
Boylam 

(°D) 
Enlem 

(°K) 
Etkilenen 

Bölge 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 

(cm) 

Dalga 
Yüksekliği 

(cm) 
1 27.178 35.390 Karpathos 0.1 -32.5 33.2 65.7 
2 26.325 35.126 Girit 2 -25.6 25.8 51.4 
3 26.201 34.992 Girit 2 -12.5 13.2 25.7 
4 25.457 34.971 Girit 15 -3.7 4.5 8.2 
5 25.023 34.894 Girit 17 -2.7 3.1 5.8 
6 24.542 35.095 Girit 25 -2.8 3 5.8 
7 23.504 35.421 Girit 49 -0.8 1 1.8 
8 22.868 36.211 Kythira 69 -1.4 1.6 3 
9 22.697 36.754 Yunanistan 75 -1.7 2 3.7 

10 23.907 35.560 Girit 56 -3.1 3.1 6.2 
11 25.131 35.374 Girit 20 -12.2 9.7 21.9 
12 25.737 35.386 Girit 18 -7.3 9.3 16.6 
13 25.503 36.444 Santorini 28 -7.6 7 14.6 
14 24.449 37.095 Paros 72 -1.5 1.7 3.2 
15 25.612 37.173 Naksos 63 -4.1 3.1 7.2 
16 26.883 36.769 Kos 22 -3.8 5.4 9.2 
17 27.767 36.971 Gökova, Muğla 56 -4.9 4.5 9.4 
18 27.782 36.304 Rodos 18 -2.9 5 7.9 
19 27.736 35.839 Rodos 12 -14.5 15.1 29.6 
20 28.092 36.552 Marmaris, Muğla 32 -8 5.7 13.7 
21 28.976 36.676 Fethiye, Muğla 28 -7.4 7.6 15 
22 29.937 36.165 Kekova, Antalya 32 -8.2 6.8 15 
23 30.666 36.816 Antalya 49.4 -3.4 4 7.4 
24 32.014 36.490 Alanya, Antalya 60 -4 4 8 
25 33.162 36.072 Bozyazı, Mersin 73 -3.6 3.3 6.9 
26 34.743 36.754 Mersin 105 -7.9 6.1 14 
27 35.735 36.335 Hatay 130 -1.2 1.8 3 
28 35.828 35.452 Latakya, Suriye 120 -1.7 2.3 4 
29 35.952 34.584 Tripoli, Lübnan 114 -4.7 6.1 0.8 
30 35.518 33.948 Beyrut, Lübnan 108 -3.1 3 6.1 
31 35.099 33.157 İsrail 94 -3.4 3.5 6.9 
32 34.805 32.320 İsrail 100 -8.1 10.3 18.4 
33 34.479 31.685 Ashkelon, İsrail 104 -5.7 5.6 11.3 
34 34.169 31.359 Gazze, İsrail 115 -8.4 8.7 17.1 
35 29.829 31.220 İskenderiye 63 -14.3 19.6 33.9 
36 27.891 31.282 Mısır 38 -21 19.2 40.2 
37 26.434 31.561 Libya 31 -13.2 14.9 28.1 
38 25.596 31.623 Libya 40 -10 9.1 19.1 
39 24.341 32.041 Libya 27 -10.4 12 22.4 
40 23.151 32.698 Libya 48 -7.8 7.6 15.4 
41 22.445 32.895 Libya 59 -2.8 4.1 6.9 
42 32.293 34.940 Kıbrıs 58 -6.9 6.8 13.7 
43 32.929 35.436 Kıbrıs 70 -21.1 19.2 40.3 
44 34.650 35.715 Kıbrıs 106 -4 4.7 8.7 
45 33.720 34.925 Kıbrıs 83 -3.5 4 7.5 
46 32.867 34.630 Kıbrıs 66 -9.5 12.1 21.6 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif 

su seviyesi yüksekliği dağılımı yapay tsunami dalgalarının en fazla depremin 

kaynağına yakın olan Karpathos adasını etkilediğini göstermektedir (Tablo 4.11 ve 

Şekil 4.55). 
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Şekil 4.53: 09 Şubat 1948 Karpathos depremi tsunami simülasyonu için seçilen 

ölçüm noktalarındaki yapay su seviyesi değerleri (mareogram) ve ilk 
dalga teorik varış zamanları. 

Tsunami (depreşim) dalgalarının maksimum pozitif genlikleri dağılımı, dalgaların 

Doğu Akdeniz Bölgesi’nin kuzey kıyıları için Rodos ve Karpathos adası açıklarında 

~1.2 m yüksekliğe kadar ulaştığını göstermektedir. Güney kıyılarda ise çok fazla 

etkili olmadığı ~40 cm mertebesinde daha düşük pozitif dalga genliklerinin 

hesaplandığı görülmektedir (Şekil 4.55). 
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Şekil 4.54: 09 Şubat 1948 Karpathos Adası depremi ile oluşan maksimum genlikli 
tsunami (depreşim) dalgalarının Doğu Akdeniz içerisindeki yayılımının 
zamana bağlı olarak değişimi. Koyu mavi alan kırılmanın başlangıcını 
göstermektedir. 

 

Şekil 4.55: 1948 Karpathos adası depremi nedeniyle Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 
kuzey ve güney kıyılarında gözlenen maksimum pozitif tsunami dalgası 
genliklerinin değişimleri. 
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4.6 Tsunami (depreşim) Dalgaları Simülasyonu Duyarlılık Analizleri 

Tsunami (depreşim) dalga simülasyonlarında giriş parametrelerinin sonuca olan 

duyarlılığının belirlenebilmesi için çeşitli testler yapılmıştır. Duyarlılık testleri,  

başlangıçta oluşan dalganın şekli, periyodu ve genliğinin depremin odak derinliği,  

dalgaların ilerleme doğrultusunu belirleyen fay düzleminin doğrultu açısı, dalım, 

kayma açılarına ve düşey yerdeğiştirme miktarına yani deprem kaynak 

parametrelerine bağlı olarak değişiklik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, 

deprem sırasında kırılan alanın boyutları (fay uzunluğu ve genişliği) doğrudan 

depremin büyüklüğü ve boşalan sismik moment ile ilgili olduğu için simülasyon 

sonuçları üzerinde etkili olmaktadır.  Bu nedenle, tsunami (depreşim) dalga 

simülasyonlarında bu gibi kaynak parametrelerinin doğru olarak belirlenmesi 

oldukça önemlidir (Titov ve diğ.,  1999; Geist, 2005; Chatenoux ve Peduzzi, 2005; 

Ioualalen, 2007; Ioualalen ve diğ., 2006, 2007).  

Bu tez kapsamında, deprem kaynak parametrelerinin tsunami (depreşim) dalga 

simülasyon sonuçlarına olan etkilerinin belirlenebilmesi amacıyla çeşitli testler 

yapılmıştır. Öncelikle bütün parametrelerin kırılma anında meydana gelen başlangıç 

dalgasına olan etkileri araştırılmıştır. Bu amaçla, parametrelerin çeşitli değerleri için 

başlangıç dalgası genliklerindeki değişimleri belirlenmiştir. Testlerde 2000 m 

çözünürlüklü GEBCO-BODC/1997 sayısal batimetri verisi kullanılmıştır. Ayrıca, 

Doğu Akdeniz kıyılarında yer aldığı varsayılan 8 adet ölçüm noktasında her bir 

parametre değişimi için hesaplanan yapay tsunami (depreşim) dalga genlikleri ve 

frekans içerikleri karşılaştırılmıştır.  

Daha sonra, batimetrik yapının etkisini belirlemek amacıyla, belirli profiler boyunca 

deniz içerisinde ve kıyılarda bulunan yapay ölçüm noktalarında hesaplanan tsunami 

(depreşim) dalga genlikleri belirlenmiştir. Parametrelerin etkilerinin incelendiği 

testlerde 08 Ağustos 1303 Girit depremine ait kaynak mekanizması parametreleri 

(115°/45°/110°, yerdeğiştirme: 8 m, fay uzunluğu ve genişliği sırasıyla, 100 km ve 

30 km) kullanılmıştır. Dalga ilerleme etkilerinin belirlenmesi amacıyla yapılan 

testlerde ise 08 Ağustos 1303 Girit depreminden başka 11 Mayıs 1222 Kıbrıs 

depremi için varsayılan tahmini kaynak parametreleri de kullanılmıştır.  
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4.6.1 Deprem lokasyonu etkisi 

Titov ve diğ. (1999) tsunami (depreşim) dalga simülasyonunda sonuçları etkileyen en 

önemli parametrenin deprem lokasyonu olduğunu belirtmektedir. Bu tez 

çalışmasında da, deprem lokasyonun tsunami (depreşim) dalga simülasyonu 

sonuçlarına olan etkisini belirleyebilmek için 08 Ağustos 1303 Girit depremi 

lokasyonu değiştirilmiş, kırılma Karpathos adasına doğru kaydırılarak 180 dk için 

dalga simülasyonu yapılmıştır. Diğer deprem parametreleri (fay uzunluğu, genişliği,  

odak derinliği, kaynak mekanizması çözümü, düşey yerdeğiştirme miktarı vb.) 

değiştirilmemiştir. Simülasyonlarda 2000 m çözünürlükle hazırlanmış GEBCO 

BODC/1997 sayısal batimetri verisi kullanılarak iki farklı lokasyon için 8 adet ölçüm 

noktasında hesaplanan yapay tsunami (depreşim) dalgalarının genlik ve frekans  

içeriklerinde meydana gelen değişimler incelenmiştir (Şekil 4.56). 

Elde edilen sonuçlara göre, deprem lokasyonunun yerinin değişmesi başlangıç 

dalgası üzerinde etkili değildir. Her iki deprem lokasyonu için hesaplanan başlangıç 

dalgası genliği 2.444 m’dir.  Ancak, lokasyonun ve dolayısıyla kırılmanın 

batimetrideki yeri ve kaynağın kıyılara olan uzaklığı değiştiği için 8 adet ölçüm 

noktasında hesaplanan yapay tsunami (depreşim) dalga genlikleri, dalgaların şekilleri 

ve frekans içerikleri ve ilk dalganın kıyılara varış zamanları çok büyük oranda 

değişim göstermiştir. Örneğin, Girit adasının batısında yer alan 1 no’lu ölçüm 

noktasında 1. lokasyon için belirlenen dalga genliği 695.4 cm iken, 2. durumda 174.4 

cm’dir. En fazla değişim, Rodos adasındaki 4 no’lu ölçüm noktasında meydana 

gelmiştir. Deprem episantırının Rodos adasına yaklaşması, dalgaların kıyıya varış 

zamanının azalmasına ve dalga genliğinin yaklaşık 14 m’ye çıkmasına neden 

olmuştur. Benzer şekilde Libya kıyılarında yer alan 8 no’lu ölçüm noktasına 

baktığımızda, kırılmanın başlangıç lokasyonu Libya kıyısına göre biraz 

uzaklaştığında dalga genliği yaklaşık 1.5 kat azalmıştır.  

Ayrıca, her bir ölçüm noktasında farklı lokasyonlar için belirlenen yapay tsunami 

(depreşim) dalga şekilleri ve frekans içeriklerinin de değişiklik gösterdiği 

görülmektedir. Bu değişimde, dalgaların ilerleme doğrultuları boyunca deniz 

tabanında yer alan yapılar (deniz dağları, çukurluklar vb.) nedeniyle gerçekleşen 

kırılma, saçılma ve yansıma gibi faktörler etkili olmaktadır (Şekil 4.56). 
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Şekil 4.56: Çeşitli deprem lokasyonları için kıyılarda hesaplanan yapay tsunami 
(depreşim) dalga genlikleri ve ilk dalga teorik varış zamanları ilişkisi. 
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4.6.2 Odak derinliği etkisi 

Odak derinliğinin tsunami (depreşim) dalga simülasyonlarında sonuçlar üzerindeki 

etkisinin büyük olduğu bilinmektedir. Bu tez kapsamında yapılan testler ile, dalga 

simülasyonlarında odak derinliğinin değişmesi ile yapay tsunami (depreşim) 

dalgalarında oluşan farklılıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Testlerde 08 Ağustos 1303 

Girit depremi (M w ~ 8.0) parametrelerinden sadece odak derinliği değerleri 

değiştirilmiş ve her bir derinlik değeri (5, 10, 15, 20, 25 ve 30 km) için kırılma 

anında meydana gelen başlangıç dalgası oluşturulmuştur. Belirlenen sonuçlar Tablo 

4.12’de gösterilmektedir. Dalga simülasyonuna, tsunami (depreşim) dalgalarının 

deniz içerisinde 180 dk süresince yayılımları elde edilene kadar devam edilmiştir. 

Ayrıca odak derinliğinin 5, 10 ve 20 km olması durumu için, öngörülen kıyılarda 

seçilen ölçüm noktalarında yapay tsunami (depreşim) dalga genlikleri hesaplanarak 

karşılaştırılmıştır (Şekil 4.57). 

Tablo 4.12: Odak derinliği ve başlangıç dalgası yüksekliği ilişkisi. 

O dak 
derinliği  
h (km) 

Başlangıç 
Dalgası maks. 
(+) Genlik (m) 

Başlangıç 
Dalgası maks. 
(-) Genlik (m) 

Başlangıç Dalgası 
Toplam 

Yüksekliği  (m) 
5 3.866 -0.416 4.282 

10 3.203 -0.265 3.468 
15 2.696 -0.189 2.885 
20 2.301 -0.143 2.444 
25 1.987 -0.114 2.102 
30 1.730 -0.099 1.829 

Tablo 4.12’den de görüldüğü gibi odak derinliği arttıkça kırılma anında meydana 

gelen başlangıç dalgasının genliklerinde azalma görülmektedir. 5 km odak derinliği 

için başlangıç dalgasının toplam yüksekliği 4.282 m iken, 30 km odak derinliğinde 

1.829 m’ye kadar düşmektedir. Başlangıç dalgasının değişmesi aynı zamanda 

kıyılarda gözlenecek dalga genliklerini de etkilemektedir. Örneğin, depremin 20 km 

odak derinliğinde olması durumunda Girit adasının doğusunda hesaplanan tsunami 

(depreşim) dalga yüksekliği, 695.4 cm iken, daha sığ derinlik (5 km) için yaklaşık 

963.5 cm’dir. Kıyılara ulaşan ilk dalgaların teorik varış zamanlarının hemen hemen 

aynı olduğu belirlenmiştir (Şekil 4.57). 
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Şekil 4.57: Çeşitli odak derinlikleri için kıyılarda hesaplanan yapay tsunami 
(depreşim) dalga genlikleri ve ilk dalga teorik varış zamanları ilişkisi. 
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4.6.3 Düşey yerdeğiştime (atım) miktarının etkisi 

Dalım atımlı depremlerde düşey yönde meydana gelen yerdeğiştirme miktarı,  

depremin büyüklüğüne ve boşalan enerjinin miktarına bağlı olarak değişim gösterir.  

Özellikle dalma batma zonlarında gözlenen sığ odaklı ters ve normal fay 

mekanizması ile meydana gelen deniz içi depremlerinin tsunami kaynağı oldukları 

bilinmektedir. Tsunami (depreşim) dalga simülasyonu ile kırılma anında meydana 

gelen yapay başlangıç dalgasının oluşturulmasında düşey yerdeğiştirme (atım) 

miktarının etkisini araştırmak için 08 Ağustos 1303 Girit depremi (M w~8.0) kaynak 

parametreleri kullanılarak testler yapılmıştır. Simülasyonda kaynak 

parametrelerinden sadece düşey yerdeğiştirme değeri değiştirilmiş ve her bir değer 

için kırılma anında meydana gelen başlangıç dalgası oluşturulmuştur. Diğer testlerde 

olduğu gibi 180 dk için simülasyona devam edilmiştir. Elde edilen sonuçlar 

aşağıdaki Tablo 4.13’de gösterilmektedir. Düşey yerdeğiştirme miktarının 5, 8 ve 10 

m olması durumu için, çeşitli kıyılarda seçilen ölçüm noktalarında yapay tsunami 

(depreşim) dalga genlikleri hesaplanarak karşılaştırılmıştır (Şekil 4.58). Kırılma 

anında meydana gelen başlangıç dalgasının değişmesi, kıyılarda gözlenecek dalga 

genliklerini de etkilemektedir. Örneğin, depremin düşey yerdeğiştirme miktarının 5 

m olması durumunda Girit adasının doğusunda hesaplanan tsunami (depreşim) dalga 

yüksekliği 440.9 cm iken, 10 m yerdeğiştime miktarı için yaklaşık 861.6 cm’dir.  

Odak derinliğinde olduğu gibi, yerdeğiştirme miktarının değişmesi de ilk dalganın 

kıyılara varış zamanlarını fazla değiştirmemektedir. Düşey yerdeğiştirme miktarı 

arttıkça kırılma anında meydana gelen başlangıç dalgasının genliklerinin arttığı 

görülmektedir. 5 m düşey yerdeğiştirme (atım) miktarında başlangıç dalgasının 

toplam yüksekliği 1.527 m iken, 10 m olması durumunda 3.054 m’ye yükselmiştir 

(Tablo 4.13). 

Tablo 4.13: Düşey yerdeğiştirme miktarı ve başlangıç dalgası yüksekliği ilişkisi. 

Düşey 
Yerdeğitirme 

D (m) 

Başlangıç 
Dalgası maks. 
(+) Genlik (m) 

Başlangıç 
Dalgası maks. 
(-) Genlik (m) 

Başlangıç 
Dalgası Toplam 
Yüksekliği  (m) 

5 1.438 -0.089 1.527 
6 1.726 -0.107 1.833 
7 2.013 -0.125 2.138 
8 2.301 -0.143 2.444 
9 2.589 -0.160 2.749 

10 2.876 -0.178 3.054 
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Şekil 4.58: Çeşitli düşey yerdeğiştirme (atım) değerleri için kıyılarda hesaplanan 
yapay tsunami (depreşim) dalga genlikleri ve ilk dalga teorik varış 
zamanları ilişkisi. 

 



 349

4.6.4 Deprem odak mekanizması parametrelerinin etkisi 

Tsunami (depreşim) dalga simülasyonlarında, odak mekanizması parametrelerinin 

(doğrultu, dalım ve kayma açısı) yapay dalga genlikleri üzerine olan etkisini 

araştırmak için aynı depreme ait farklı mekanizmalar için testler yapılmıştır. 3 farklı 

odak mekanizması çözümünün kullanıldığı tsunami (depreşim) dalga 

simülasyonlarında 08 Ağustos 1303 Girit depreminde olduğu gibi, fay uzunluğu ve 

genişliği sırasıyla 100 km ve 30 km, odak derinliği 20 km, düşey yerdeğiştirme 

miktarı 8 m olarak kabul edilmiştir. Yani, testlerde sadece odak mekanizması 

çözümü değiştirilmiştir. Bütün tsunami (depreşim) dalga simülasyonlarında 

kullanılan deprem lokasyonu aynıdır (Tablo 4.14). 

Tablo 4.14: Testlerde kullanılan üç farklı odak mekanizması çözümü parametreleri. 

Model No Doğrultu açısı 
θθθθ (°) 

Dalım açısı 
δδδδ (°) 

Kayma açısı 
λλλλ (°) 

Model 1 115 45 110 
Model 2 220 40 140 
Model 3 150 40 95 

Depreme ait odak mekanizması çözümünün değişmesi, hesaplanan yapay depreşim 

dalgalarının genliklerinin, frekans içeriklerinin değişmesine ve ilk dalganın kıyılara 

varış zamanlarının farklı olmasına neden olmuştur. Her üç simülasyonda kırılma 

anında meydana gelen başlangıç dalgası genliği de birbirinden farklıdır. Birinci odak 

mekanizması çözümünde (Model 1), çok küçük doğrultu atım bileşeni içeren ters 

faylanma mekanizması çözümü durumunda yapay tsunami (depreşim) dalgalarının 

deniz içerisinde ilerlemesi ve kıyılardaki genlikleri belirlenmiştir.  

2. modelde ise doğrultu atım bileşeni arttırılmış ters faylanma mekanizması 

parametreleri kullanılırken 3. model tamamen ters faylanma mekanizması çözümü 

içeren parametreler simülasyona girilmiştir (Tablo 4.14 ve Şekil 4.59). 2. modelde 

kırılma doğrultusunun çok fazla değişmesinden dolayı 1 no’lu ölçüm noktasında 

hesaplanan dalga genlikleri birbirinden çok farklı oldukları belirlenmiştir. Doğrultu 

atım bileşeninin artması kaynakta yanal yönde hareket miktarını arttırdığı ve 

dolayısıyla başlangıçta daha az miktarda suyun düşey yönde yerdeğiştirmesine neden 

olduğu için bütün ölçüm noktalarında nispeten daha düşük tsunami (depreşim) dalga 

genliklerinin elde edilmesine neden olmuştur (Şekil 4.59). 

 



 350

 

Şekil 4.59: Farklı odak mekanizması çözümleri için kıyılarda hesaplanan yapay 
tsunami (depreşim) dalga genlikleri ve ilk dalga teorik varış zamanları 
ilişkisi. 

4.6.5 Kırılma alanı etkisi 

Tez içerisinde yapılan tsunami (depreşim) dalgası duyarlıklık testlerden bir diğeri de, 

deprem nedeniyle deniz tabanında gerçekleşen kırılma boyutlarının (fay uzunluğu ve 

fay genişliği) dalga simülasyonuyla elde edilen yapay dalga genlikleri üzerine olan 
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etkisini araştırmak için yapılan testlerdir. Bu testlerde de, 08 Ağustos 1303 Girit 

(M~8.0) depremi kaynak parametreleri ve lokasyonu kullanılmıştır. Kullanılan 

parametrelerden sadece fay uzunluğu ve genişliği %30 oranında hem arttırılmış hem 

de azaltılmıştır (Şekil 4.60). 

 

Şekil 4.60: Çeşitli fay uzunluğu ve genişliği için kıyılarda hesaplanan yapay tsunami 
(depreşim) dalga genlikleri ve ilk dalga teorik varış zamanları ilişkisi. 



 352

Tsunami (depreşim) dalga simülasyonu 180 dk’lık süre için yapılmıştır ve çeşitli 

kıyılarda yer alan 8 adet ölçüm noktasında hesaplanan yapay dalga genlikleri 

birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, kırılan alanın küçülmesi 

durumunda başlangıç dalgası genliği azalmakta ve dolayısıyla kıyılarda belirlenen 

tsunami (depreşim) dalga genlikleri azalmaktadır. Benzer şekilde alanın büyümesi, 

dalga genliklerinin artmasına neden olmaktadır. Dalgaların kıyılara ulaşma süresinde 

belirgin bir değişim gözlenmemektedir (Şekil 4.60). 

4.7 Yapay tsunami (depreşim) dalgalarının deniz içi ve kıyılardaki davranışı 

Yapay tsunami (depreşim) dalgalarının deniz tabanındaki davranışlarının ve kıyılara 

yaklaştıkça genlik ve frekans içeriklerinde meydana gelen değişimlerinin 

belirlenebilmesi için çeşitli testler yapılmıştır. Hesaplamalar ve tsunami (depreşim) 

dalga simülasyonları 08 Ağustos 1303 Girit (M~8.0) ve 1222 Kıbrıs (M~7.5) 

depremlerine ait olarak ön görülen faylanma parametreleri ile yapılmıştır.  

08 Ağustos 1303 Girit depremine ait faylanma parametreleri kullanılarak yapılan 

tsunami (depreşim) dalga simülasyonu ile incelenen kesitler, Girit adası - İsrail 

kıyıları (a - l) ve Girit adası - Libya (Afrika) kıyıları (1 – 14) arasında yer almaktadır.  

Nil Delta’sındaki sedimanların ve kıta yamacından sonra gözlenen ani sığlaşmanın 

kıyılarda ölçülen dalga genlikleri üzerindeki etkisi büyüktür. Bu nedenle bu 

bölgedeki ölçüm noktaları daha fazla sayıda olacak şekilde seçilmiştir. Faylanma 

mekanizması parametreleri ile belirlenen başlangıç dalgası genliği  2.444 m’dir 

(Şekil 4.61). 7 ve 14 arasındaki ölçüm noktalarının bulunduğu kesit incelendiğinde, 

deniz içerisinde ortalama 20 cm olan dalga genliklerinin kıyıya yaklaştıkça artış 

gösterdiği ve kıyıda ~ 2 m’ye ulaştığı (14 no’lu ölçüm noktası) gözlenmektedir.  

Benzer şekilde, Libya kıyılarında sığlaşmanın başladığı yerden itibaren (5 no’lu 

ölçüm noktası) deniz içerisinde ~ 80 cm olan dalga genliği yaklaşık 2 m’ye kadar 

artış göstermiştir. Bir diğer profil, Girit ile İsrail kıyıları arasında yer alan (a ve l 

ölçüm noktaları arası) profildir.  Bu profilde de Girit adası kenarında ~ 75 cm olan 

tsunami (depreşim) dalga genliği kaynaktan uzaklaştıkça çeşitli doğrultularda 

yayınım ve ilerleme etkilerinden dolayı azalma göstermektedir. Ancak, İsrail 

kıyılarındaki sığ alanlara yaklaştıkça dalga genliklerinde tekrar yükselme 

görülmektedir. Örneğin,  c ve j ölçüm noktaları arasında dalga genliği 10 cm 

seviyesine kadar düşmüştür (Şekil 4.61 ve Tablo 4.15). 
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Şekil 4.61: 1303 Girit depremi (M ~ 8.0) için varsayılan kaynak parametreleri ile 
hesaplanan yapay tsunami (depreşim) dalga genliklerinin deniz  
tabanında ve kıyıdaki değişimi. 

 

Tablo 4.15: Deniz içerisinde ve kıyılarda bulunan ölçüm noktalarında hesaplanan 
yapay tsunami (depreşim) dalgalarının koordinatları, ilk dalga teorik 
varış zamanları ve dalga genlikleri. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem  
(°K) 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 
(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 
(cm) 

Dalga  
Yüksekliği 

(cm) 
a 26.454 34.961 2 -20.5 54 74.5 
b 26.985 34.735 3 -14.5 31.9 46.4 
c 27.758 34.445 13 -10 18 28 
d 28.579 34.139 22.5 -9 13.4 22.4 
e 29.674 33.705 35 -5.3 10.7 16 
f 30.624 33.238 46 -5.1 10.1 15.2 
g 31.478 32.867 59 -5.0 9.2 14.2 
h 32.299 32.497 72 -5.3 8.3 13.8 
i 32.943 32.191 86.5 -4.2 8.4 11.6 
j 33.490 31.901 98 -5.8 7.3 13.1 
k 33.990 31.579 112 -6.8 12.7 19.5 
l 34.231 31.467 124 -20.9 15.8 36.7 
1 25.087 34.386 1 -26.1 40.4 66.5 
2 24.891 33.904 2 -28.6 51.6 80.2 
3 24.681 33.363 2 -28.7 52.1 80.8 
4 24.470 32.821 5 -24.9 50.5 75.4 
5 24.320 32.400 11.5 -45.7 80 125.7 
6 24.214 32.084 26 -101.5 102.6 204.1 
7 27.900 33.904 15 -8.7 17.4 26.1 
8 28.367 33.242 21 -6.8 16.3 23.1 
9 28.833 32.550 30 -6.6 14.5 21.1 

10 29.209 31.978 38 -10.1 14.4 24.5 
11 29.375 31.723 42 -11.5 16.3 27.8 
12 29.570 31.482 49 -14.3 19.1 33.4 
13 29.721 31.286 57 -42.7 34.1 76.8 
14 29.796 31.181 65 -108.8 93 201.8 
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Şekil 4.62: Doğu Akdeniz Bölgesi’ne ait batimetrik yapının (GEBCO-BODC/1997) 
değişiminin çeşitli doğrultularda alınan kesitlerle gösterilmesi. 
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Ancak k ve l noktalarında ~ 40 cm’ye artmıştır. Batimetrik yapıdan da görüleceği 

gibi bu profilde sığlaşan yapıların deniz içerisinde geniş bir alanı kaplaması, dalga 

enerjisinin saçılmasına neden olmakta ve dalga genliklerinin düşük olmasına yol 

açmaktadır.  Örneğin, İskenderiye ve Libya kıyılarında sığlaşmanın birden başladığı 

ve tsunami (depreşim) dalga genliklerinin daha yüksek olduğu görülmektedir (Şekil 

4.61; Tablo 4.16). Batimetrik yapıyı göstermek için alınan kesitlerde de Afrika ve 

Arabistan kıyılarındaki ani sığlaşmanın deniz tabanındaki uzanımı açık bir şekilde 

görülmektedir (Şekil 4.62). Benzer sonuçlara Ioualalen ve diğ. (2007) tarafından 26 

Aralık 2004 Sumatra (M w~9.3) depreminin Bengladeş kıyılarında yarattığı etkiler 

incelenerek ulaşılmıştır. Ioualalen ve diğ. (2007) Bengladeş kıyılarında gözlenen 

tsunami (depreşim) dalga genliklerinin düşük olmasının sebebini, Nil Delta’sında 

olduğu gibi kıyıdaki sığ kıtasal şelfin deniz içerisinde geniş alanlarda yer kaplaması 

ve böylece kıyıya ulaşan dalganın kısa bir süre içerisinde kırılarak genliğini 

kaybetmesi olarak belirtmektedirler (bkz. Şekil 4.64’de 29-35°D boylamları arası ).  

Ayrıca, 11 Mayıs 1222 Kıbrıs depremi faylanma mekanizması parametrelerini göz 

önünde bulundurarak deniz içi ve kıyılarda olmak üzere 29 noktada yapay tsunami 

(depreşim) dalga genlikleri hesaplanmıştır ve Tablo 4.16’da özetlenmiştir. Kesitler 

batimetrinin etkisini daha iyi görülebilmek için, Kıbrıs–Rodos adaları, Kıbrıs–

Antalya Körfezi ve Kıbrıs–Nil Deltası arasında olacak şekilde seçilmiştir (Şekil 

4.63). 

Tablo 4.16 dan görüleceği gibi tsunami (depreşim) dalgaları sığ kıyılara yaklaştıkça 

genliklerinde artış meydana gelmektedir. En büyük tsunami (depreşim) dalga 

genlikleri, deprem episantırının hemen yanındaki noktalarda hesaplanmıştır. Mısır 

kıyılarında yer aldığı düşünülen 29 no’lu ölçüm noktasında yapay tsunami 

(depreşim) dalgası genliği hesaplanamamıştır. Nil Deltası önündeki sedimanların 

etkisi nedeniyle birbiriyle girişime uğrayan dalgalar kıyıya ulaşamamışlardır. Bu 

etki, tez kapsamında çalışılan bütün depremlere ait dalga simülasyonuyla elde edilen 

sonuçlarda açıkça görülmektedir.  

Kırılma doğrultusu enerjinin yayılmasında oldukça önemli rol oynamaktadır.  

Örneğin, kırılma doğrultusu üzerinde yer almayan Antalya Körfezi kıyılarında 

İskenderiye kıyılarına oranla daha düşük dalga genlikleri elde edilmiştir (bkz. Tablo 

4.16). 
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Şekil 4.63: 1222 Kıbrıs depremi kaynak parametreleri ile hesaplanan yapay tsunami 
(depreşim) dalgalarının deniz içerisinde ve kıyıdaki davranışı. 

Tablo 4.16: Deniz içerisinde ve kıyılarda bulunan ölçüm noktalarında hesaplanan 
yapay tsunami (depreşim) dalgalarının koordinatları, ilk dalga teorik 
varış zamanları ve dalga genlikleri. 

Ölçüm 
No 

Boylam 
(°D) 

Enlem 
(°K) 

Varış 
Zamanı 

(dk) 

Maks. (-) 
Genlik 

(cm) 

Maks. (+) 
Genlik 

(cm) 

Dalga  
Yüksekliği 

(cm) 
1 32.053 34.788 1 -6.4 15.3 21.7 
2 31.411 34.995 5 -3.7 8.8 12.5 
3 30.967 35.165 10.7 -3.5 8.2 11.7 
4 30.193 35.401 22 -3.6 6.8 10.4 
5 29.523 35.600 30.8 -3.5 5.5 9 
6 29.098 35.713 36 -2.0 3.1 5.1 
7 28.522 35.939 42 -1.6 2.6 4.2 
8 28.229 36.053 45 -2.4 3.5 5.9 
9 32.204 34.920 1 -11.1 20 31.1 

10 31.760 35.354 5 -4.0 7.1 11.1 
11 31.487 35.666 10 -3.1 5.6 8.7 
12 31.222 36.015 15 -2.6 4.5 7.1 
13 30.920 36.374 21 -2.5 4.1 6.6 
14 30.722 36.648 26 -6.1 4.7 10.8 
15 32.497 34.599 1 -15.2 41.6 56.8 
16 32.374 34.287 1 -7.6 30.5 38.1 
17 32.129 33.806 4 -5.7 21 26.7 
18 31.912 33.381 10 -5.0 17.2 22.2 
19 31.742 32.965 16 -5.4 15.7 21.1 
20 31.496 32.455 25 -7.8 17.7 25.5 
21 31.402 32.134 33 -22.4 26.8 49.2 
22 31.203 31.757 49 -25.7 28.3 54 
23 33.139 34.608 2 -9.7 12 21.7 
24 33.092 34.004 5 -3.3 7.4 10.7 
25 33.045 33.192 16 -4.6 10.5 15.1 
26 32.912 32.389 27 -4.0 9.8 13.8 
27 32.865 31.870 38 -6.6 11.8 18.4 
28 32.771 31.389 71 -15.6 19.1 34.7 
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Duyarlılık testleri ve yapılan araştırmalar, kıyılara ulaşan tsunami dalgalarının 

yaratacağı hasarın boyutlarının çeşitli faktörlere bağlı olduğunu göstermektedir.  

Özellikle gittikçe sığlaşan ve deniz içerisinde geniş alanlar kaplayan yapıların varlığı 

kaynaktan çıkan ve deniz içerisinde ilerleyen tsunami dalga genliklerinin değişime 

uğramasına neden olmaktadır. Bu gibi alanlarda, kıyıya ulaşan dalgaların yayılma 

doğrultuları, dispersiyon ve taban sürtünmesi değişimleri gibi parametreler dalgaların 

genliklerinin hesaplanmasında büyük rol oynamaktadırlar. Sonuç olarak, tsunami 

simülasyonlarında hesaplamaları etkileyen faktörler kısaca şu şekilde özetlenebilir 

(Okada, 1985; Ioualalen, 2007; Ioualalen ve diğ., 2006, 2007; Yalçıner ve diğ., 2003, 

2004, 2005; Yolsal ve diğ., 2007a; Yolsal ve diğ., 2008a,b; Cochard ve diğ., 2008).  

• Bölge için tehlikeli olabilecek tsunami kaynağının (deprem, heyelan, volkanik 

patlamalar vb) büyüklüğü ve kıyıların kaynağa olan uzaklığı, 

• Kıyıya yaklaşık 10 km uzaklıktaki deniz tabanı derinliği ve batimetrisi, 

• Tsunami kaynağı ve kıyı arasında yer alan dalgaları engelleyici doğal yapılar 

(adalar, mercan adaları, deniz tabanı vadileri, kanyonları vb.), 

• Yakın kıyı batimetrisi, kıyı şekli (körfez veya kanallar vb.) ve kıyı şeridinin 

yapısı (kayalık veya kumsal olması), 

• Kıyıda yer alan ekosistemlerin varlığı, boyutları ve konumları (yosun 

toplulukları, mercan kayalıkları vb.), 

Bu tez çalışmasında yapılan testler ile belirlenen yapay tsunami (depreşim) dalga 

genlikleri yukarıda özetlenen risk faktörlerinin etkilerini göstermektedir.  Örneğin, 

tsunami kaynağının kıyılara olan uzaklığının bölge için su baskını riskinin 

belirlenmesinde en önemli faktör olduğu, deprem kaynağının konumunun etkisinin 

araştırıldığı bölümde gösterilmiştir. Ayrıca, kaynak ile kıyılar arasında yer alan 

adaların, deniz dağlarının vb. yapıların varlığı ve yakın kıyı batimetrisi ile kıyı 

şeklinin de tsunami (depreşim) dalga genliklerini etkiledikleri dalga 

simülasyonlarında açıkça görülmektedir.  Kıyılarda bulunan ve gittikçe sığlaşan 

alanların morfolojik özelliklerinin (eğimi, sediman kalınlığı,  pürüzlülüğü vb.) 

oldukça önemli olduğu yapılan testlerden görülmüştür. Ancak, bu etkilerin daha 

detaylı ve doğru olarak belirlenmesi daha yüksek çözünürlüklü batimetri verilerinin 

(multi-beam vb.) kullanılmasıyla mümkündür. 
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5. SONUÇLAR 

Bu tez çalışması kapsamında tektonik açıdan oldukça aktif olan Doğu Akdeniz 

Bölgesinde son 20 yılda oluşan M w ≥ 5.0 depremlerin kaynak mekanizması 

çözümleri (Tablo 3.1) ve fay düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımları 

(Tablo 3.2) incelenmiştir. Ayrıca bölgenin tsunami potansiyeli dikkate alınarak 

tarihsel dönemde Girit, Rodos, Kıbrıs ve Ölü Deniz Fay Zonu boyunca oluştuğu 

rapor edilen yıkıcı, büyük depremlerin neden olduğu tsunami dalgaları yapılan 

simülasyonlar ile incelenmeye çalışılmıştır. Böylece gelecekte oluşabilecek büyük 

bir depremin Doğu Akdeniz kıyılarını ne kadar zamanda ve nasıl etkileyeceği 

belirlenmiştir. Doktora çalışması kapsamında yapılan bütün çalışmalar çeşitli ulusal 

ve uluslararası seminer ve sempozyumlarda (Taymaz ve diğ., 2004, 2005a,b; Yolsal 

ve Taymaz, 2001, 2002, 2003a,b, 2004, 2005, 2006a,b, 2007a,b; Yolsal ve diğ.,  

2005a,b,c, 2007b,c,d, 2008) tartışılmış ve yayınlanmıştır (Salamon ve diğ.,  2004; 

Yolsal ve diğ., 2007a; Taymaz ve diğ.,  2008b). Tezin bu son bölümünde, elde edilen 

en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümleri, mevcut sismik, gravite, manyetik ve 

sismoloji verileri ışığında Girit-Hellenik Yayı, Rodos-Oniki Adalar, Gökova Körfezi,  

Kıbrıs Yayı, Sığacık Körfezi ve Akaba Körfezi-Ölü Deniz Fay Zonu olmak üzere altı 

bölge için yorumlanmış ve ön görülen tektonik modeller üzerinde tartışılmıştır. 

Doğu Akdeniz Bölgesinde meydana gelen 7 adet tarihsel depremin (M~7.0–8.5) 

neden olduğu (Tablo 1.2) tsunami dalgalarının deniz içerisindeki yayılımları ve 

kıyılarda etkili olan su seviyesi değişimleri, lineer olmayan uzun dalga teorisine ve 

Okada (1985) modeline dayalı TUNAMI-N2, AVI-NAMI ve NAMI-DANCE 

(Yalçıner ve diğ., 2000, 2003, 2004; Imamura ve diğ., 2006; Yalçıner ve Pelinovsky, 

2007) simülasyon programları ile sismotektonik ve jeodinamik süreçlerin birlikte 

yorumlanmasıyla belirlenmiştir. Simülasyonlarda GEBCO-BODC/1997 tarafından 

yayınlanan (1000 m veya 2000 m çözünürlüklü) batimetri verileri kullanılmıştır. 

Kıyılarda etkili olan su seviyesi genlikleri seçilen gözlem noktaları için belirlenerek 

batimetrik yapının tsunami (depreşim) dalgasının deniz içerisinde ilerlemesi, dalga 

genlikleri ve kıyılara varış zamanlarına olan etkileri incelenmiştir. Ancak tsunami 
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dalgalarının kıyılardan daha içerilerde nasıl etkili olabileceklerinin belirlenmesi için 

daha sığ alanlarda (h<50 m) detaylı batimetri verisinin kullanılması gerekmektedir.  

Tsunami dalga simülasyonlarında, deniz tabanındaki eğim atımlı faylanma ile 

meydana gelen düşey harekete bağlı olarak tanımlanan başlangıç dalgası kullanılmış  

ve dalganın denizde ve sığ sularda ilerlemesinin sayısal analiz yoluyla belirlenmesi 

amaçlanmıştır. Doğu Akdeniz Bölgesinde kuvvetli tsunami (depreşim) dalgaları 

yaratan depremlerin oluşma aralığının yaklaşık 150-200 yıl arasında olduğu ve bu 

depremlerin büyük çoğunluğunun Hellenik Yayı, Korinth Körfezi, orta Yunanistan, 

Marmara Denizi, GB Karadeniz, GB Kıbrıs, Ölü Deniz Fayı, Levant Havzası 

içerisinde faylar, deniz içerisindeki aktif volkanlar (örn; Santorini,  Columbos) ve 

deniz dağları (örn, Eratosthenes ve Anaksimander) ile ilişkili olarak meydana 

geldikleri bilinmektedir (Guidoboni ve Comastri 2005a,b; Yolsal ve diğ.,  2007a). 

Teorik tsunami dalga simülasyonları tarihsel kayıtlar ile uyumlu olarak, yıkıcı 

depremlerin neden olduğu tsunami dalgalarının deprem kaynağından oldukça 

uzaktaki kıyılarda bile etkili bir şekilde hissedildiğini göstermektedirler. Bu nedenle, 

bölgenin tsunami risk çalışmalarının tamamlanması, deniz içi batimetrik yapısının ve 

özellikle kıtasal şelf alanının detaylı bir şekilde hazırlanması oldukça fazla önem 

taşımaktadır.  

Bu çalışmada ayrıca, tsunami (depreşim) dalga simülasyonu analizlerinde elde edilen 

su seviyesi genliklerinin ve tsunami dalgalarının deniz içerisindeki yayılımlarının 

kaynak parametrelerine ve deprem lokasyonuna olan duyarlılıklarının 

belirlenebilmesi amacıyla pek çok test uygulanmıştır. Öncelikle her bir parametrenin 

kırılma anında oluşan başlangıç dalgası üzerine olan etkisi belirlenmiştir. Yapılan 

testler sonucunda, kırılma oluştuğu anda meydana gelen başlangıç dalgası 

yüksekliğine ve sonrasında kıyılarda hesaplanan dalga genliklerine en fazla etki eden 

kaynak parametrelerinin, düşey yerdeğiştirme miktarı, fay genişliği ve odak derinliği 

olduğu görülmüştür. Fay düzlemi parametrelerinin değiştirilmesi durumunda tsunami 

dalgalarının yayılma doğrultuları değiştiği için dalgaların kıyılara ulaşma süreleri 

değişmiş, farklı mekanizmalar için farklı şekil ve genliklerde yapay dalgalar elde 

edilmiştir. Ayrıca, deprem kaynağı ile kıyılar arasında yer alan adalar ve deniz 

dağları gibi süreksizlik yapılarının varlığı ve kıyı batimetrisi ile kıyı şeklinin de 

tsunami (depreşim) dalga genliklerini etkiledikleri dalga simülasyonlarında açıkça 

görülmektedir.  
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Şekil 5.1: Bu tez çalışmasında incelenen Hellenik Yayı, Oniki Adalar, Gökova ve 
Sığacık Körfezleri’nde oluşan depremlerin kaynak mekanizması 
çözümleri. (Detaylar için bkz. Tablo 3.1). 

Bu tez çalışmasından elde edilen kaynak parametrelerinin Doğu Akdeniz Bölgesi’nin 

tektonik yapısının anlaşılabilmesine yapmış olduğu en önemli katkılardan biri 

deprem odak derinliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve farklı bölgelerdeki 

sismojenik zonun derinliği hakkında fikir sahibi olunmasıdır. Çünkü bölgedeki 

güncel depremler için çeşitli uluslararası kuruluşların depremden hemen sonra hızlı 

çözümlerle vermiş oldukları moment tensör çözümleri ve odak derinlikleri 

birbirlerinden oldukça farklılık göstermektedir. Özellikle Harvard CMT ve USGS-

NEIC gibi kataloglarda depremlerin odak derinliklerinin çoğu zaman hesaplanmadığı 

ve sabit bir değer olarak atandığı (örn; 15 km, 33 km gibi) görülmektedir. Bu 

durumda bölgenin sismojenik zonu ve tektonik yapısı hakkında bir yorum yapılması 

mümkün olmamaktadır. Oysa bu tez içerisinde de analiz edildiği gibi, ters çözüm 

teknikleri ile derinlik fazlarının da modellenmesi sayesinde deprem odak derinlikleri 

doğru bir şekilde belirlenebilmektedir.  
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Girit adası ve Hellenik Yayı boyunca oluşan depremler bölgenin karmaşık aktif 

tektonizmasını yansıtmaktadır. Yayın güneyi ve batısı boyunca meydana gelen düşük 

açılı ters faylanma mekanizması çözümleri, Afrika levhasının kuzeye doğru olan 

hareketi ile oluşan çarpışmayı ve dalma batmayı yansıtırken, yay boyunca gözlenen 

doğrultu atımlı faylanma mekanizmaları Ege-Avrasya levhası arasındaki sınır ile 

ilişkilendirilmektedir.  

Girit adası ile Mora Yarımadası arasında kalan bölgede sığ odak derinliğinde normal 

faylanma mekanizması gösteren depremlerle (örn; 24 Mayıs 2000, 17 Ekim 2003) 

birlikte özellikle Kythira fayı boyunca doğrultu atım bileşeni içeren ters faylanma 

mekanizması çözümleri (04 Kasım 2004, 08 Ocak 2006 vb.) elde edilmiştir. Kiratzi 

ve Louvari (2003)’nin belirttiği gibi bu bölgedeki depremlerin doğrultularının 

batıdaki Kefalonya Transform Fayı’na paralel uzanım gösterdiği saptanmıştır. Bu 

depremlerin odak derinliklerinin yayın batısındaki diğer depremlere göre daha derin 

olduğu belirlenmiştir (yaklaşık 40-60 km). Laigle ve diğ. (2004) kaynak 

mekanizması çözümleri ile uyumlu olarak, Kythira bölgesi için sismojenik zonun 

dalım doğrultusu yönünde oldukça fazla değişkenlik gösterdiğini ve bu nedenle 

zonun daha derin ve geniş bir alan kapladığını önermiştir. Girit adasının kuzeyinde 

kalan bölgede ise Hellenik Yayı’nın uzanımı (Gudmundsson ve Sambridge, 1998) 

boyunca derin odaklı depremler bulunmaktadır. Bu depremlerin baskın doğrultu 

atımlı faylanma mekanizması ile oluştukları belirlenmiştir. Çözümlerde ayrıca çok 

küçük ters faylanma bileşeninin olduğu görülmektedir.  

Hellenik Yayının doğu ucunda yer alan depremlerin en küçük hatalı kaynak 

mekanizması çözümleri ise normal veya ters faylanma bileşenleri içeren sol yönlü 

doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile meydana gelmektedir. Rodos adasının 

batısı ile Karpathos adaları arasında kalan bölgede oluşan depremler genel olarak sığ 

odak derinliğinde ve normal faylanma mekanizması ile oluşmuştur (örn; 20.07.1996 

ve 01.05.2001) Bu depremlerin doğrultu atımlı faylanma bileşenleri oldukça 

düşüktür. Hesaplanan T (açılma) eksenleri, bu kısımdaki açılmanın yaklaşık KB-GD 

yönünde olduğunu göstermektedir. Oldukça sığ odak derinliğine (~10 km) sahip olan 

bu depremler Mascle ve Martin (1990) tarafından belirtilen Rodos-Karpathos adaları 

arasındaki graben sistemleri ile ilişkilendirilebilirler (Şekil 5.1).  

Kos adası açıklarında ise depremlerin odak derinliklerinin 100 km mertebelerine 

kadar artış gösterdiği görülmektedir.  Harvard CMT moment tensor kataloğu bu 
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bölgedeki depremlerin (örn; 27.09.1983, 13.09.2003, 07.10.2004 vb.) derin odaklı 

olduklarını ve ters faylanma bileşeni yüksek olan doğrultu atım mekanizması 

sonucunda meydana geldiklerini rapor etmektedir. Kos ve Rodos adaları arasında 

kalan bölge için kaynak mekanizması çözümlerinden hesaplanan açılma doğrultuları 

KB-GD yönünü işaret etmektedir. Girit adasına doğru gidildikçe depremlerin 

doğrultu atımlı faylanma bileşenlerinin daha etkin hale geldiği dikkate alınırsa, bu 

depremlerin Hellenik Yayı’nın Pliny ve Strabo hendekleri boyunca olan uzanımının 

bir sonucu olarak oluştukları gözlenmektedir (Şekil 3.57).  

Rodos adasının doğusunda Kaş açıklarında etkin olan tektonik hareketin ters 

faylanma bileşeni içeren doğrultu atım mekanizması olduğu belirlenmiştir. Son 

yıllarda meydana gelen depremlerin (örn; 23.06.2001, 30.10.2001 ve 30.01.2005) 

ortalama 30 km odak derinliklerinde bu mekanizma ile meydana gelmesi, Rodos  

havzasının oluşumu ve tektonik gelişimi üzerine Hall ve diğ. (2008) tarafından 

yapılan sismik yansıma çalışmaları sonucunda önerilen tektonik model ile oldukça 

uyumludur. Bu modelde havzanın güneydoğusunda Anaksimander deniz dağları 

çevresinde ters faylanma bileşenine sahip doğrultu atım mekanizmasının hakim 

olduğu belirtilmektedir.  Hall ve diğ.  (2008), Rodos adasının doğusundaki sıkışma ve 

sol yönlü doğrultu atımlı hareketin Fethiye-Burdur Fay Zonu (Taymaz ve Price, 

1992; Alçiçek ve diğ., 2006) üzerinde de takip edildiğini ve sol yönlü hareketin M.S 

417 depreminin Kibra hipodromunda yapmış olduğu atımdan açıkça görüldüğünü 

(Akyüz ve Altunel, 2001) işaret etmektedir. Oniki Adalar Bölgesi depremlerinin fay 

düzlemi üzerinde gerçekleştirdikleri kayma dağılımları modelleri, kırılmanın genel 

olarak odakta başlayan oldukça basit ve dairesel şekilli olduğunu ve fayın eğimi 

boyunca ilerlediğini göstermektedir. Levha sınırlarında meydana gelen depremlerde 

beklenildiği gibi Oniki Adalar Bölgesi depremlerinin gerilme düşümü değerlerinin 

düşük olduğu ve ortalama 5-20 bar arasında değiştiği hesaplanmıştır (Tablo 3.2). 

Tez kapsamında incelenen bir diğer bölge Gökova Körfezi Bölgesi’dir. Gökova 

Körfezi’nde bulunan birçok aktif fay parçasının Batı Anadolu’da hakim olan açılma 

tektoniğinin etkisi ile deprem etkinliğini sürdürdüğü ve bölgedeki depremlerin 

normal fayların denetiminde meydana geldiği bilinmektedir. Son dönemde oluşan 

depremlerin, bölgenin jeolojisi ve tektoniği ile uyumlu olarak çok küçük doğrultu 

atımlı faylanma bileşeni içeren normal faylanma mekanizması ile oluştukları 

belirlenmiştir (Şekil 3.82 ve Şekil 5.1). Körfez içerisindeki sismojenik zonun 
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yaklaşık 8-15 km olduğun görülmektedir. Kaynak mekanizması parametrelerinden 

elde edilen T (açılma) eksenleri açılma yönünün körfezin doğu kesiminde yaklaşık 

K-G olduğunu, batı ucuna doğru gidildikçe KB-GD yönüne doğru döndüğünü 

göstermektedir. Sığ odak derinliğinden derin odak derinliğine geçiş Kos (İstanköy) 

adası açıklarında gözlenmektedir. Papadopoulos ve diğ. (1998) Kos adasının hemen 

yanında bulunan ve aktif volkanizmaya sahip olan Nisyros adası ve çevresinde 1990–

1997 tarihleri arasında oluşan deprem aktivitesini incelemişler ve depremlerin yoğun 

olarak sığ ve orta odak derinliklerinde meydana geldiklerini belirlemişlerdir. Ayrıca, 

sığ depremlerin bölgedeki oldukça heterojen yapılı kabuk içerisinde gözlenen 

volkanik ve tektonik etkileşimler ile ilişkili oldukları sonucuna varmışlardır.  

Parcharidis ve diğ. (2005) ise SAR interferometre tekniği ile Nisyros adasındaki 

volkanik aktivitenin Kos adasını oldukça fazla etkilediğini ve kabuk yapısında 

deformasyon meydana getirdiğini saptamıştır. Piper ve Perissoratis (2003) ise sismik 

yansıma çalışmaları ile Kos adası çevresinde Ege Denizi’nin içine doğru KD-GB 

uzanımlı sol yönlü doğrultu atımlı fayların bulunduğunu saptamıştır. Gökova Körfezi 

depremlerine ait kayma dağılımı modelleri, kırılmaların genellikle kısa süreli, eğim 

yönü boyunca dairesel, tekdüze ve basit şekilde normal faylanma mekanizması 

karakterine uygun olarak gerçekleştiğini göstermektedir.  

Çalışılan bütün depremler göz önünde bulundurulduğunda normal faylanma 

mekanizması ile meydana gelen bu tür kırılma modelinin Gökova Körfezi depremleri 

için karakteristik bir özellik olduğunu söylemek mümkündür. Bu tez çalışması ile 

Girit, Hellenik Yayı, Oniki Adalar ve Gökova Körfezi Bölgeleri için belirlenen 

kırılma mekanizması çözümleri gözönünde bulundurularak öne sürülen kinematik 

model Şekil 5.2’de gösterilmektedir. Önerilen modelden de görüleceği gibi, Batı 

Anadolu ve Hellenik Yayı’nın doğusunda yer alan Oniki Adalar bölgelerinde genel 

olarak açılma tektoniği hakimdir.  

Şekil 5.2’ deki kinematik ayrışma zonu ten Veen ve diğ. (2008) tarafından önerilmiş  

olan Likya Taurid’lerini kontrol eden KD-GB ve KB-GD yönlü olan açılma 

hareketlerini KD-GB doğrultusundaki Batı Anadolu açılma yönünden ayıran ve 

bölgedeki yerel sıkışma yapılarını da belirten tektonik ve yapısal karmaşıklığı 

yansıttığı düşünülen bir zondur. Bu bölgenin ayrıntılı olarak incelenmesi 

gerekmektedir. 
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Şekil 5.2: Girit-Hellenik Yayı, Oniki Adalar ve Gökova Körfezi Bölgeleri için bu tez 
çalışması ile belirlenen ve önceki çalışmaların (Taymaz ve diğ., 1990, 
1991; Mascle ve Martin, 1990; Taymaz ve Price, 1992; Kurt ve diğ., 1999; 
McClusky ve diğ., 2000, 2003; Fassoulas, 2001; Woodside ve diğ, 2000, 
2002; Poisson ve diğ., 2003; ten Veen ve diğ., 2004, Ocakoğlu ve diğ.,  
2004, 2005; Rimmele ve diğ., 2006; Alçiçek ve diğ.,  2006; Hall ve diğ.,  
2008; Aksu ve diğ., 2008) sonuçları gözönünde bulundurularak öne 
sürülen kinematik model. Kırmızı konturlar dalma batma zonunun 
uzanımını (Gudmundsson ve Sambridge, 1998) göstermektedir. FBFZ: 
Fethiye-Burdur Fay Zonu, AH: Antalya Havzası, RH: Rodos Havzası, IA: 
Isparta Açısı (Üçgeni), AB: Aksu Bindirmesi, BMG: Büyük Menderes 
Grabeni, G: Gökova, TuF: Tuzla Fayı, FH: Finike Havzası, TF: Tatarlı 
Fayı, SF: Sultandağı Fayı, Ge: Gediz. 
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Kıbrıs Yayı boyunca oluşan yaklaşma hareketi ve bu hareketin Eratosthenes deniz 

dağları nedeniyle doğal olarak engellenmesi, bölgede karmaşık deformasyon 

yapılarının oluşmasına neden olmakta ve yayın farklı kesimlerinde farklı kaynak 

mekanizmalarının etkin olmasına yol açmaktadır. Güncel sismik etkinliklerin genel 

olarak yayın şeklini takip ettiği ve çoğunlukla Kıbrıs adasının güneybatısında 

yoğunlaştığı, yayın doğusuna doğru gidildikçe daha dağınık ve saçılmış bir deprem 

etkinliğinin meydana geldiği görülmektedir.  

Bu tez kapsamında incelen Kıbrıs Yayı depremlerine ait en küçük hatalı mekanizma 

çözümleri, yayın güney batısında derin odaklı ve doğrultu atımlı faylanma 

mekanizması çözümü gösterirken, adanın kuzeybatısı ve güneyinde daha sığ ve ters 

faylanma mekanizması çözümü göstermektedirler. Örneğin bölgede son yıllarda 

meydana gelen en büyük deprem olan 09 Ekim 1996 Kıbrıs depremi (M w ~ 6.8) 

Afrika levhasının Anadolu Bloğu’na yaklaşma hareketine dik olacak şekilde KD-GB 

doğrultusuna sahiptir. Kaynak mekanizması parametreleri, depremin 85 km odak 

derinliğinde ters faylanma bileşenine sahip doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile 

meydana geldiğini göstermektedir. Kıbrıs Yayı’nın bu kesimindeki diğer orta 

büyüklüklü depremlerinde benzer mekanizmalar ile meydana geldikleri saptanmıştır. 

Ters faylanma bileşenlerinin olması bölgedeki yaklaşma hareketinin varlığını 

göstermektedir. Depremlerin derin odaklı olmaları ve doğrultu atımlı faylanma 

mekanizması sonucunda meydana gelmeleri bir yırtılma fayı üzerinde oluştuklarını 

göstermektedir (Şekil 5.4).  

Bu yırtılma fayı, Kıbrıs Yayı’nın kuzeyinde Antalya Körfezi’ne uzanan parçasında 

devam eden dalma batma hareketini güneyindeki yaklaşma hareketine bağlamaktadır 

(Arvidsson ve diğ., 1998; Pilidou ve diğ.,  2004). Kıbrıs Yayı’nın güneyi ve batısında 

yapılan deniz jeofiziği çalışmaları deniz tabanındaki jeolojik yapıların yay boyunca 

K-G yönlü yaklaşma hareketi gösterdiğini belirtmektedir (Robertson, 1998; Zaldivar 

ve diğ., 2001; Woodside ve diğ., 2002 vb). Kıbrıs adasının güneyinde meydana gelen 

13 Haziran 1959, 25 Ocak 1965 ve 11, 13 ve 17 Ağustos 1999 Kıbrıs depremleri ise 

(Şekil 3.111 ve Şekil 5.3) baskın olarak ters faylanma mekanizması 

göstermektedirler. Sığ odak derinliğinde gerçekleşen bu faylanmalar muhtemelen 

Afrika ve Anadolu levhası arasındaki yaklaşma ve kabuktaki kısalma hareketini 

belirtmektedir (Şekil 5.4). 
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Şekil 5.3: Bu tez çalışmasında incelenen Kıbrıs Yayı ve Akaba Körfezi – Ölü Deniz 
Fay Zonu depremlerinin kaynak mekanizması çözümleri.  (Detaylar için 
bkz. Tablo 3.1). 

Kıbrıs Yayı’nın doğusuna doğru gidildikçe oldukça belirgin doğrultu atımlı faylanma 

bileşeni içeren orta odak derinlikli ters faylanmalar göze çarpmaktadır. Yayın bu 

kesimindeki bazı depremler (örn, 24 Eylül 1983, 07 Temmuz 1986, 16 Ekim 2004 

gibi) doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile meydana gelmişlerdir ve bölgedeki 

sırtlar (Latakya, Larnaka vb) ile uyumlu olarak sol yönlü doğrultu atımlı faylanma 

mekanizması çözümü sergilemektedirler. Ancak bu depremlerde de baskın ters 

faylanma bileşeni gözlenmiştir (Şekil 3.111 ve Şekil 5.3). 
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Şekil 5.4: Kıbrıs Yayı ve Ölü Deniz Fay Zonu Bölgesi için bu tez çalışması (Yolsal 
ve diğ., 2005b,c, 2007a,b,c, Yolsal ve Taymaz, 2006a,b vb.) ve önceki 
çalışmaların sonuçları (Garfunkel ve diğ., 1981; Kempler ve Garfunkel, 
1991; Salamon ve diğ.,  1996, 2003; Woodside ve diğ., 2002; Zanchi ve 
diğ., 2002; Poisson ve diğ., 2003; Tan, 2004; Tan ve Taymaz, 2006; 
Alçiçek ve diğ., 2006; Schattner ve diğ., 2006a,b; Gardosh ve Druckman, 
2006; Schattner ve Ben-Avraham, 2007; Ben-Avraham ve diğ., 2008; Hall 
ve diğ., 2008; Aksu ve diğ., 2008) göz önünde bulundurularak önerilen 
kinematik model. Şekildeki kırmızı daire, Latakya sırtı ve Levant kıtasal 
sınırı boyunca olan fayların birleştiği yeni üçlü eklem noktasını 
göstermektedir. AKF: Akkar Fayı, AH: Antalya Havzası; AB: Aksu 
Bindirmesi, BMG: Büyük Menderes Grabeni, BTB: Beyrut-Tripoli 
Bindirmesi,  DAF: Doğu Anadolu Fayı, EF: Ecemiş Fayı, FBFZ: Fethiye 
Burdur Fay Zonu, AKMH: Aksu, Köprü Manavgat Havzası; FZ: Fay 
Zonu, IA: Isparta Açısı (Üçgeni), KaFZ: Karmel Fay Zonu, KFZ: Karataş 
Fay Zonu, ÖDF: Ölü Deniz Fayı, PTF: Paphos Transfer Fayı, RF: Roum 
Fayı, RH: Rodos Havzası, RTF: Rodos Transfer Fayı, YF: Yammouneh 
Fayı. 
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Ölü Deniz Transform Fayı boyunca meydana gelen güncel orta ve büyük 

depremlerin çoğu Akaba Körfezi içerisindedir. Fayın Doğu Anadolu Fay zonu ile 

birleştiği bölge ile orta kesimde yer alan Palmira katlanma kuşağında da belirgin 

deprem aktivitesi gözlenmektedir (Şekil 3.137). Ters çözüm ile elde edilen en küçük 

hatalı mekanizma çözümleri, genel olarak depremlerin açılma bileşeni içeren sol 

yönlü doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile meydana geldiklerini 

göstermektedir. Özellikle Akaba Körfezi içerisinde oluşan depremler, körfezin 

kuzeyinde baskın olan doğrultu atımlı faylanma karakterinin güneye doğru gidildikçe 

kaybolduğunu ve açılma kuvvetlerinin daha baskın hale geldiğini göstermektedir 

(Şekil 5.4). T (açılma) eksenleri, açılma hareketinin körfezin güneyinde Kızıldeniz 

açılma yönüne hemen hemen paralel yönde uzanım gösterdiğini ortaya koymaktadır. 

Depremlerin odak derinlikleri Ölü Deniz Fay Zonu boyunca sismojenik zonun 

oldukça sığ olduğunu ve yaklaşık 10-20 km aralığında değiştiğini göstermektedir.  

Akaba Körfezi’nin kuzey kenarında yer alan depremlerin odak derinlikleri güney 

kesimine göre daha derindir.  Kızıldeniz açılma merkezine doğru gidildikçe deprem 

odak derinliklerinin azaldığı görülmektedir (Tablo 3.1 ve Şekil 5.3). Kayma dağılımı 

modellemeleri belirlenirken fay düzlemi olarak K-G yönlü uzanıma sahip sol yönlü 

atım mekanizmasını gösteren düğüm düzlemleri alınmıştır. Kayma dağılımı 

modelleri, normal faylanma mekanizması ile meydana gelen depremlerin basit şekilli 

dairesel kırılmalarla meydana geldiklerini,  doğrultu atımlı faylanma mekanizmasının 

baskın olduğu depremlerde ise daha çok fay uzunluğu boyunca gelişen karmaşık 

yapılı kırılmaların meydana geldiğini göstermektedir.  

Son yıllarda Sığacık Körfezi ve çevresinde meydana gelen yoğun deprem aktivitesi 

bir çok araştırmacının ilgisini çekmiş ve çeşitli jeoloji, jeofizik ve jeodezik 

araştırmaları (Tan ve Taymaz, 2001, 2003; Genç ve diğ., 2001; Emre ve diğ., 2005; 

Ocakoğlu ve diğ.,  2004, 2005; Aktuğ ve Kılıçoğlu, 2006; Benetatos ve diğ.,  2005; 

Aktar ve diğ., 2007; Yolsal ve Taymaz, 2006b, 2007a vb.) yönlendirmiştir. Sığacık 

Körfezi ve çevresindeki aktif tektonik yapıların sağ yönlü doğrultu atımlı faylarla 

ilişkili olduğu depremlerin odak mekanizması çözümlerinden ve sığ sismik 

araştırmalardan görülmektedir. Bu tez çalışmasıyla, 17-20 Ekim 2005 Sığacık 

Körfezi depremlerinin KD–GB yönünde uzanan ve normal faylanma bileşenine sahip 

sağ yönlü doğrultu atım mekanizması sonucu meydana geldikleri belirlenmiştir. T 

(açılma) ekseni vektörleri körfez içerisindeki açılmanın yaklaşık KD–GB yönlü 
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olduğunu göstermektedir (Şekil 3.172 ve Şekil 5.5). Ayrıca depremlerin odak 

derinliği dağılımlarına bakılarak sismojenik zonun yaklaşık 15 km olduğunu 

söylemek mümkündür. Fay düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma (yırtılma) 

dağılımları ise, depremlerin genel olarak çok karmaşık olmayan kırılmalar ile 

meydana geldiklerini, kırılmaların KD’ya doğru ilerleyerek gerçekleştiğini ve odakta 

ortalama 50 cm maksimum yerdeğiştirmeye neden olduklarını göstermektedir.  

Depremlerin fay düzlemi üzerinde meydana getirdikleri gerilme düşümleri ise 

ortalama 10-20 bar arasında değişimektedir (Tablo 3.2). Bölgede meydana gelen 

artçı deprem dağılımlarını incelemiş ve saçılmış, dağınık bir deprem etkinliğinin 

gözlendiği belirtilmiştir (Benetatos ve diğ.,  2006; Aktar ve diğ.,  2007). Bölgenin 

jeotermal bir alan olduğu gerçeği de gözönünde bulundurularak, bölgede durağan 

olmayan fay sistemlerinin yer almasının ve ana şok sonrasında bu tip dağınık artçı 

deprem aktivitesine sahip olmasının çok normal olduğu belirtilmektedir. Ayrıca 

Aktar ve diğ. (2007), bölge içerisindeki KB-GD yönelimli diğer yapıların da 

aktivitesi sonucunda açığa çıkan artçı deprem aktivitesi saptamış ve bu aktivitenin V 

şekilli aktif eşlenik fay sistemleri ile meydana geldiğini ve bu tip yapıların Ege 

bölgesindeki K-G yönlü açılma tektoniği ile uyumlu olduğunu önermiştir.  

 

Şekil 5.5: Sığacık Körfezi için bu tez çalışması ve önceki çalışmaların sonuçları 
(Şaroğlu ve diğ., 1992; Tan ve Taymaz, 2003; Emre ve diğ.,  2005; 
Ocakoğlu ve diğ., 2004, 2005) göz önünde bulundurularak önerilen 
kinematik model. GF: Gülbahçe Fayı, SF: Seferihisar Fayı, TS: Tuzla 
Fayı, UF: Urla Fayı, KF: Karaburun Fayı, ZBF: Zeytindağı-Bergama 
Fayı, İF: İzmir Fayı, KMG: Küçük Menderes Fayı, BF: Bornova Fayı. 
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Çalışma bölgesinde meydana gelen ve kayma dağılımı modelleri belirlenen orta ve 

büyük depremler için sismik moment ve kaynak parametreleri ilişki (self-similarity 

properties) formülleri çıkarılmıştır. Elde edilen bu bağıntılar bölgesel ölçekli 

olmayıp sadece inceleme alanı (28°-38°K ve 20°-38°D) için geçerli olduğundan 

dolayı diğer küresel ölçekli depremleri yansıtan eşitliklerden (Dziewonski ve 

Woodhouse, 1983; Wells ve Coppersmith, 1994; Mai ve Beroza, 2000 vb.) bir miktar 

farklılık göstermektedir.  

Doğu Akdeniz Bölgesi depremlerinin neden olduğu gerilme düşümü değerleri 

incelendiğinde, genel olarak 5-30 bar arasında dağılım gösterdikleri görülmektedir.  

Nispeten düşük olan bu gerilme düşümü değerlerinin sebebi olarak, incelenen 

depremlerin çoğunun levha sınırları boyunca meydana gelmiş olmaları gösterilebilir.  

Levha sınırları boyunca oluşan depremlerin tekrarlanma aralıklarının kısa olması ve 

sınırlarda bulunan ve kaymayı kolaylaştırıcı fay pastası (fault gouge paste) ve kil gibi 

malzemelerin fazla olması bu düşük gerilme düşümü değerlerinin nedeni olarak 

gösterilebilir (Scholz, 1990; Tan, 2004; Tan ve Taymaz, 2005, 2006). 

Son yıllarda özellikle 2004 Sumatra depremi ve tsunamisinden sonra tsunami dalga 

simülasyonu çalışmaları önem kazanmış ve bu konuda yapılan araştırmalara ağırlık 

verilmiştir. Doğu Akdeniz Bölgesi’nin de tsunami açısından riskli olması bu 

bölgedeki tarihsel depremlerin birçok araştırmacı tarafından çalışılmasına ve 

incelenmesine neden olmuştur. Özellikle tarihsel dönem içerisinde hemen hemen 

bütün Doğu Akdeniz kıyılarını etkilediği rapor edilen 365 ve 1303 Girit depremleri 

hakkında çeşitli araştırmalar yapılmıştır (Pirazzoli ve diğ., 1996 ; Stiros, 2001; Stiros 

ve diğ., 2001, 2006; El-Sayed ve diğ., 2000; Hamouda, 2006; Yolsal ve diğ., 2007b, 

2008a; Shaw ve diğ., 2008, Lorito ve diğ., 2008; Bilham, 2008 vb.).  

Bu tez kapsamında yapılan tsunami (depreşim) dalga simülasyonları, Girit ve Rodos 

adası açıklarında oluşabilecek büyük (M>7.0-7.5) dalım atımlı depremlerin neden 

olduğu tsunami dalgalarının episantıra yakın kıyılardan başka Nil Deltası ve 

İskenderiye (Mısır), Libya, Fethiye Körfezi ve İsrail-Levant kıyılarında oldukça 

etkili olabileceğini göstermektedir. Hesaplanan yapay tsunami dalga genlikleri, bu 

depremlerle oluşan tsunami dalgalarının Türkiye’nin güneydoğu kıyılarını 

etkilemediğini ortaya koymaktadır (Şekil 5.6). Ölü Deniz Fay Zonu boyunca 

özellikle Hatay ve Suriye’de oluşan depremler ise daha çok Levant kıyılarını 



 371

etkilemektedirler. Bu bölgede oluşabilecek depremlerle meydana gelen tsunami 

(depreşim) dalgalarının ilerleme doğrultusu boyunca Kıbrıs adasının doğal dalga 

kıran gibi bulunması Türkiye kıyılarının çok fazla etkilememesini sağlamaktadır.  

Fakat İskenderun Körfezi ve çevresinde oluşan bir deprem, Türkiye’nin GD Akdeniz 

kıyılarında oldukça fazla etkili olmaktadır. Açığa çıkan enerjinin büyük çoğunluğu 

İskenderun körfezinde toplanarak Hatay, Mersin ve Adana kıyılarında yüksek 

genlikli tsunami dalgalarının oluşmasına sebep olmaktadır. Kıbrıs Yayı boyunca 

meydana gelen tsunami depremlerinin (örn, 1222 Paphos-Kıbrıs depremi) daha çok 

Kıbrıs, Levant ve İskenderiye-Mısır kıyılarında etkili olduğu belirlenmiştir. Bu 

depremlerin de Türkiye kıyılarında çok fazla hissedilmeyecek yükseklikte dalgalara 

neden olacağı hesaplanmıştır. Tsunami (depreşim) dalga simülasyon sonuçlarının 

doğruluğu, öncelikle deprem için öngörülen kaynak mekanizması parametreleri ve 

bölgeye ait batimetri verisinin çözünürlüğü ile ilişkilidir. Tarihsel bir depreme ait 

kaynak mekanizması parametrelerinin doğru olarak belirlenebilmesi ise depremin 

lokasyonunun doğru olarak saptanmasını gerektirmektedir.  Dolayısıyla deprem 

lokasyonunun ve ayrıntılı batimetrinin simülasyonlardaki etkisi fazladır. Çünkü 

deprem kaynağının bulunduğu noktadaki su derinliği başlangıçta oluşan dalganın 

ilerleme hızını ve böylece yayılımlarını etkilemektedir. 

Tsunami (depreşim) dalga simülasyon sonuçlarını mevcut tarihsel kataloglar ile 

karşılaştırdığımızda, sonuçların kataloglarla uyumlu olduğu ve en fazla hasarın 

meydana geldiği rapor edilen kıyılarda hesaplanan yapay tsunami dalgalarının daha 

büyük genlikli oldukları saptanmıştır. Örneğin, 08 Ağustos 1303 Girit depremi 

(M~8.0) için kataloglarda dalgaların özellikle Girit ve İskenderiye-Mısır kıyılarında 

etkili olduğu belirtilmektedir (bkz. Tablo E.1). Simülasyon ile elde edilen yapay su 

seviyesi yüksekliklerinin Girit adası kıyılarında yaklaşık 7 m, İskenderiye’de ise ~1.5 

m olarak saptanmıştır. Benzer şekilde 1481 Rodos adası depremleri için tarihsel 

kataloglarda Rodos’ta genlikleri 3 m’yi aşan tsunami dalgalarının gözlendiği 

belirtilmektedir (bkz. Tablo E.1). Simülasyonlar ile Rodos adası kıyılarında yaklaşık 

3.35 m’ye ulaşan dalga genlikleri hesaplanmıştır.  

Bu bağlamda tarihsel kataloglar ile simülasyon sonuçlarının birbirleriyle uyumlu 

olduğunu söylemek mümkündür. 
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Şekil 5.6: Bu tez kapsamında tsunami dalga simülasyonu yapılan tarihsel Doğu 
Akdeniz Bölgesi depremleri ve tsunami açısından riskli olduğu 
belirlenen kıyılar. BMG: Büyük Menderes Grabeni, RTF: Rodos 
Transfer Fayı, FR: Florence Sırtı, FBFZ: Fethiye-Burdur Fay Zonu, PTF: 
Paphos Transfer Fayı, IA: Isparta Açısı (Üçgeni), AKMH: Aksu, Köprü, 
Manavgat Havzası, AB: Aksu Bindirmesi, DAF: Doğu Anadolu Fayı, 
ÖDF: Ölü Deniz Fayı, EF: Ecemiş Fayı, KFZ: Karataş Fay Zonu 
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Yapılan araştırmalar (Kanamori,  1972; Fukao, 1979; Bilek ve Lay, 1999 vb.) 

tsunamiye neden olan depremlerin yavaş kırılma hızına ve yüksek yerdeğiştirme 

miktarlarına sahip olduklarını göstermektedir.  Özellikle dalma batma zonlarındaki 

düşük katılık (rijidite) özelliği gösteren tortulların tsunami depremlerinin kırılma 

mekanizmalarını etkilediği bilinmektedir. Dolayısıyla tarihsel deprem kataloglarında 

verilen ve tsunami oluşturduğu rapor edilen ve Hellenik dalma batma zonu ile ilişkili 

olan Doğu Akdeniz bölgesi depremlerinin de sığ odak derinliklerinde meydana 

geldikleri ve bu düşük rijitli tortullarla ilişkili olduğunu söylemek mümkündür. Tez 

çalışması ile ulaşılan bir başka bulgu ise, kıyılarda yer alan tortulların deniz 

içerisindeki doğal uzanımlarının tsunami dalga genliklerini oldukça fazla 

etkilediğidir. Örneğin, Mısır-Nil deltası önündeki alüvyon yelpazasinin deniz 

içerisinde oldukça geniş bir alan kaplaması tsunami dalga enerjisinin bu yapılar 

içerisinde saçılmasına ve kıyılarda çok fazla etkili olmamasına neden olmaktadır.  

Oysa, İskenderiye ve Libya kıyılarındaki daha dar uzanıma sahip tortullar kıyıya 

ulaşan tsunami dalgasının genliklerini büyütmekte ve daha fazla etkili olmalarına 

neden olmaktadır. Benzer sonuçlara dünya üzerindeki başka depremler için yapılmış 

olan çalışmalarda da rastlanılmaktadır.  

Bu tez çalışmasında, depremlerin kaynak mekanizması parametreleri ve kayma 

dağılımlarının ayrıntılı olarak belirlenmesinin ve batimetri verilerinin 

çözünürlüğünün, tsunami dalga simülasyonlarının doğruluğunu belirlediğini ve 

dolayısıyla deprem kaynağına yönelik araştırmaların gerekliliğini ve önemini açıkça 

ortaya koymaktadır. 



 374

KAYNAKLAR 

Abe, K., 1975. Reliable estimation of the seismic moment of large earthquakes, J. 
Phys. Earth, 23, 381-390. 

Abe, K., 1981. Physical size of tsunamigenic earthquakes of the northwestern 
Pasific, Phys. Earth Planet. Int., 27, 194-205. 

Abe, K., 1985. Quantification of major earthquake tsunamis of the Japan Sea, Phys. 

Earth Planet. Int., 38, 214-223. 

Abe, K., 1989. Quantification tsunamigenic earthquakes by the M t scale, 
Tectonophysics, 166, 27-34. 

Abe, H., Sugeno, Y. and Chigama, A., 1990. Estimationof the height of the Sanriku 
Jogan 11 earthquake - tsunami (AD 869) in Sendai Plain, Zishin, 43,  
513-525. 

Abou Karaki, N., 1987. Synthese et carte sismotectonique des pays de la bordure 
orientale de la Mediterranee: Sismicite du psysteme de failles du 
Jourdain-Mer Morte, Unpublished PhD thesis, IPGS, Univ. of 
Strasbourg, 417 pp. 

Abou-Karaki, N., Dorbath, L. and Haessler, H., 1993. La crise sismique du golfe 
d'Aqaba de 1983: implication tectonique, C. R. Acad. Sci., Paris, 317, 
1411–1416. 

Aida, I., 1974. Numerical computation of a tsunami based on a fault origin model of 
an earthquake, Zishin, 27, 141-154. 

Aida, I., 1975. Numerical experiments of the tsunami associated with the collapse of 
Mt. Mayuyama in 1792, Zishin, 28, 449-460. 

Aida, I., 1984. An estimate of tsunamis generated by volcanic eruptions–the 1741 
eruption of Oshima-Ohshima, Hokkaido, Bull. Earthquake Res. Inst., 

59, 519-531. 

Aki, K., 1966. Generation and propagation of G waves from the Niigata earthquake 
of June 16, 1964. 2. Estimation of earthquake movement, released 
energy and stress-strain drop from G wave spectrum, Bull. of the 

Earthq. Res. Inst, Tokyo University, 44, 23-88. 

Aki, K.,1967. Scaling law of seismic spectrum, J. Geophys. Res., 72, 1217-1231. 

Aki, K., 1972. Earthquake Mechanism, Tectonophysics, 13 (1-4), 423-446. 

Aki, K and Richards, P.G., 1980. Quantitative Seismology: Theory and Methods.  
W.H. Freeman and Co., New York. 

Aki, K. and Richards, P.G., 2002. Quantitative Seismology, 2nd edition, University 
Science Books, pp.700. 



 375

Akaike, H., 1980. Likelihood and Bayes procedure, in Bayesian Statistics, Eds. 
Bernardo, J.M., DeGroot, M.H., Lindley, D.V., and Smith, A.F.M., 
University Press, Valencia, Spain, p. 143-166. 

Akgün, F. and Sözbilir, H., 2000. A palynostratigraphic approach to the SW 
Anatolian molasses basin: Kale-Tavas molasses and Denizli molasses, 
Geodynamica Acta, 14, 71-93, doi: 10.1016/S0985-3111(00) 01054-8. 

Aksu, A.E., Hall, J. and Yaltırak, C., 2008. Miocene-Recent evolution of 
Anaximander Mountain and Finike Basin at the juction of Hellenic 
and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean, Marine Geology, doi: 
10.1016/j.margeo.2008.04.008. 

Aktar, M., Karabulut, H., Özalaybey, S . and Childs, D.M., 2007. A conjugate 
strike-slip fault system within the extensional tectonics of western 
Turkey, Geophys. J. Int., doi: 10.1111/j.1365-246X.2007.03598.x 

Aktuğ, B. and Kılıçoğlu, A., 2006. Recent crustal deformation of ˙Izmir, Western 
Anatolia and surrounding regions as deduced from repeated GPS 
measurements and strain field, J. of Geodyn., 41 (5), 471-484. 

Akyüz, H.S . and Altunel, E., 2001. Geological and archaeological evidence for 
post-Roman earthquake surface faulting at Cibyra, SW Turkey, 
Geodinamica Acta, 14 (1-3), 95-101. 

Alamri, A.M., Schult, F.R. and Bufe, C.G., 1991. Seismicity and aeromagnetic 
features of the Gulf of Aqaba (Elat) Region, J. Geophys. Res., 96,  
B12, 20179-20185. 

Alasset, J.P., Hebert, H., Maouche, S ., Calbini, V. and Meghraoui, M., 2006. The 
tsunami induced by the 2003 Zemmouri earthquake (MW=6.9, 
Algeria): modelling and results, Geophys. J. Int., 166, 213-226. 

Alçiçek, M.C., ten Veen, J.H. and Özkul, M., 2006. Neotectonic development of 
the Çameli Basin, southwestern Anatolia, Turkey, in Tectonic 
Development of the Eastern Mediterranean Region, Eds. Robertson, 
A.H.F. and Mountrakis, D., Geological Society, London, Special 
Publications, 260, p. 591–611. 

Aldersons, F., Ben-Avraham, Z., Hofstetter, A., Kissling, E. and Al-Yazjeen, T., 
2003. Lower-crustal strength under the Dead Sea Basin from local 
earthquake data and rheological modeling, Earth and Planetary 

Science Letters, 214, 129 – 142. 

Alsdorf, D., Barazangi, M., Litak, R., Seber, D., Sawaf, T. and Al-Saad, D., 
1995. The intraplate Euphrates fault system- Palmyrides mountain belt 
junction and relationship to Arabian plate boundary, Annali Di 
Geofisica, 38 (3-4), 385-397. 

Altınok, Y. and Ersoy, Ş ., 1997. Tsunamis in the Aegean Sea and surroundings, in, 
International Earth Sciences Colloquium on the Aegean Region, Eds. 
Pişkin, Ö. et al., 9-14 October 1995, İzmir, 215-226. 

Altınok, Y. and Ersoy Ş ., 2000. Tsunamis observed on and near the Turkish coast, 
Natural Hazards, 21, 185-205. 



 376

Al-Saad, D., Sawaf, T., Gebran, A., Barazangi, M., Best, J. and Chaimov, T., 
1992. Crustal structure of central Syria: the intracontinental Palmyride 
mountain belt, Tectonophysics, 207, 345-358. 

Al-Tarazi, E., 2000. The major Gulf of Aqaba Earthquake, 22 November 1995–
Maximum Intensity Distribution, Natural Hazards, 22, 17 – 27. 

Al-Zoubi, A., Shulman, H. and Ben-Avraham, Z., 2002. Seismic reflection 
profiles across the southern Dead Sea basin, Tectonophysics, 346, 61–
69. 

Ambraseys, N.N., 1960. The seismic sea wave on July 9, in the Greek archipelago, 
J. Geophys. Res., 65 (4), 1257-1265. 

Ambraseys, N.N., 1962. Data for the investigation of the seismic sea waves in the 
Eastern Mediterranean, Bull. Seism. Soc. Am, 52, 895-913.  

Ambraseys, N.N. and Melville, C.P., 1988. An analyses of the Eastern 
Mediterranean Earthquake of 20 May 1202, in Historical 

Seismograms and Earthquakes of the World, Eds. W.H. Lee, 
H.Meyers and K. Shimazaki, San Diego, California, p. 181-200. 

Ambraseys, N.N., 1989. Temporary seismic quiescence: SE Turkey, Geophysical 
Joıunal International, 96, 311-331. 

Ambraseys, N.N. and Barazangi, M., 1989. The 1759 earthquake in the Bekaa 
Valley: implications for earthquake hazard assessment in the Eastern 
Mediterranean region, J. of Geophys. Res., 94, 4007-4013. 

Ambraseys, N.N. and Jackson, J.A., 1990. Seismicity and associated strain of 
central Greece between 1890 and 1988, Geophys. J. Int., 101, 663-
708. 

Ambraseys, N.N. and Adams, R.D., 1993. Seismicity of the Cyprus region, Terra 

Nova, 5, 85-94. 

Ambraseys, N.N. and Finkel, C.F., 1993. Material for the investigation of 
seismicity of the Eastern Mediterranean region during the period 
1690-1710, in Materials of the CEC Projecty “Review of Historical 

Seismicity in Europe” edited by M. Stucchi, CNR Milano 1, 173-194. 

Ambraseys, N.N., Melville, C.P. and Adam, R.D., 1994. The seismicity of Egypt, 

Arabia and the Red Sea: A Historical Review, Cambridge, UK 

Ambraseys, N.N. and Finkel, C.F., 1995. The seismicity of Turkey and adjacent 
areas: a historical review (1500-1800), Muhittin Salih EREN 

Publications, İstanbul-Turkey. 

Ambraseys, N.N. and Melville, C.P., 1995. Historical Evidence of Faulting in 
Eastern Anatolia and Northern Syria, Annales Geofisica, 38, 337-343. 

Ambraseys, N.N. and Jackson, J.A., 1998. Faulting associated with historical and 
recent earthquakes in the eastern Mediterranean region, Geophysical 

Journal International, 133, 390-406. 

Ambraseys, N.N., 2002a. The seismic activity of the Marmara Sea region over the 
last 2000 years, Bull. of. Seism. Soc. Am., 92, 1-18.  



 377

Ambraseyes, N.N., 2002b. Seismic sea-waves in the Marmara Sea region during the 
last 20 centuries, Journal of Seismology, 6, 571-578. 

Ambraseys, N.N., Jackson, J.A. and Melville, C.P., 2002. Historical seismicity and 
tectonics: the case of the Eastern Mediterranean and the Middle East, 
in International Handbook of Earthquake and Engineering 

Seismology, W.H.K. Lee, H. Kanamori, P.C. Jennings, and Kisslinger, 
C. (Eds), Academic Press, Amsterdam, 747–763. 

Amiran, D.H.K., 1950. A revised earthquake-catalogue of Palestine, Israel 

Exploration Journal, 1, 223–46. 

Amiran, D.H.K., 1952. A revised earthquake-catalogue of Palestine, Israel 

Exploration Journal, 2, 48–65. 

Amiran, D.H.K., Arieh, E. and Turcotte, T., 1994. Earthquakes in Israel and 
adjacent areas: macroseismic observations since 100 B.C.E., Israel 

Exploration Journal, 44, 260–305. 

Ammon, C.J., Ji, C., Thio, H.K., Robinson, D., Ni, S ., Hjorleifsdottir, V., 
Kanamori, H., Lay, T., Das, S ., Helmberger, D., Ichinose, G., 
Polet, J., Wald, D., 2005. Rupture process of the 2004 Sumatra – 
Andaman earthquake, Science, 308, 1133 – 1139. 

Anastasakis, G. and Kelling, G., 1991. Tectonic connection of the Hellenic and 
Cyprus Arcs and related geotectonic elements, Marine Geology, 97, 
261-277. 

Anderson, J. G., Wesnousky, S .G. and Stirling, M.W., 1996. Earthquake size as a 
function of fault slip rate, Bull. Geol. Soc. Am., 86 (3), 683-690. 

Angelier, 1979. Néotectonique de l'arc Egéen, Soc. Geol. du Nord, 3. 

Angelier, J., Lyberis, N., Le Pichon, X, Barrier, E. and Huchon, P., 1982. The 
neotectonic development of the Hellenic Arc and the Sea of Crete: A 
synthesis, Tectonophysics, 86, 159 – 196. 

Angelier, J., Hancock, P., Al-Dall, M. and Sha'at, N., 1996. Etude 
seismotectonique de failles acti ves entre Haql et Maqnah, Arable 
Saoudite: Trace du seisme du Golfe d'Aqaba (22 Nov. 1995) 
(Abstract), in RST 16

th
, Orleans, France. 

Antonopoulos, J., 1973. Tsunamis of the Eastern Mediterranean from Antiquity to 
present time (in Greek), Athens. 

Antonopoulos, J., 1979. Catalogue of tsunamis in the Eastern Mediterranean from 
antiquity to present times, Annali di Geofisica, 32, 113-130. 

Antonopoulos, J., 1980. Data from investigation on seismic sea-waves events in the 
Eastern Mediterranean from the birth of Christ to 1980 AD (6 parts), 
Annali di Geofisica, 33, 141-248. 

Archuleta, R.J., 1984. A faulting model for the 1979 Imperial Valley earthquake, J. 

Geophys. Res., 89, 4559-4585. 

Argus, D.F., Gordon, R.G., DeMets, C. and Stein, S ., 1989. Closure of the Africa-
North America plate motion circuit and tectonics of the Gloria fault, J. 
Geophys. Res., 94, 5585-5602. 



 378

Arieh, E., 1967. Seismicity of Israel and adjacent areas, Geol. Surv. Isr. Bull.,  43, 1-
14. 

Arvidsson, R., Ben-Avraham, Z., Ekström, G., and Wdowinski, S ., 1998. Plate 
tectonic framework for the October 9, 1996, Cyprus earthquake, 
Geophys. Res. Lett., 25, No.12, 2241-2244. 

Backus, G. and Mulcahy, M., 1976. Moment tensors and other phenomenological 
descriptions of seismic sources. I: continuous displacements, Geophys. 
J. R. astron. Soc., 46, 341–361. 

Baker, C., Hatzfeld, D., Lyon-Caen, H., Papadimitriou, E., Rigo, A., 1997. 
Earthquake mechanisms of the Adriatic Sea and Western Greece: 
implications for the oceanic subduction-continental collision 
transition, Geophys. J. Int., 131, 559– 594. 

Bandel, K. and Khouri, H., 1981. Lithostratigraphy of the Triassic of Jordan, 
Facies, 4, 1-23. 

Barazangi, M., Seber, D., Sandvol, E. and Vallve, M., 1996. Digital database 

development and seismic characterization and calibration for the 

Middle East and North Africa, Department of Energy, USA, PL–2222. 

Bartov, Y., 1974. A structural and palegeographical study of the central Sinai faults 
and domes, Ph.D. thesis, The Hebrew University of Jerusalem. 

Bartov, Y., Steinitz, G., Eyal, M. and Eyal, Y., 1980. Sinistral movement along the 
Gulf of Aqaba – its age and relation to the opening of the Red Sea, 
Nature, 285, 220-222. 

Bascom, W., 1964. Waves and Beaches, Doubleday, p58-59. 

Ben-Avraham, Z., Shoham, Y. and Ginzburg, A., 1976. Magnetic anomalies in the 
eastern Mediterranean and the tectonic setting of the Eratosthenes 
Seamount, Geophys. J.R. astr. Soc., 45, 105-123. 

Ben-Avraham, Z., Almagor, G. and Garfunkel, Z., 1979. Sediments and structure 
of the Gulf of Elat, Sediment. Geol., 23, 239-267. 

Ben-Avraham, Z., 1985. Structural framework of the Gulf of Elat (Aqaba), northern 
Red Sea, J. Geophys. Res., 90, 703-726. 

Ben-Avraham, Z., 1989. Multiple opening and closing of the Eastern Mediterranean 
and south China basins, Tectonics, 8, 351-362.  

Ben-Avraham, Z. and ten Brink, U., 1989. Transverse faults and segmentation of 
basins within the Dead Sea rift, J. Afr. Earth Sci., 8, 603-616. 

Ben-Avraham, Z. and Ginzburg, A., 1990. Displaced terranes and crustal evolution 
of the Levant and the eastern Mediterranean, Tectonics, 9, 613-622. 

Ben-Avraham, Z. and Zoback, M.D., 1992. Transform-normal extension and 
asymmetric basins: an alternative to pull-apart models, Geology, 20, 
423-426. 

Ben-Avraham, Z., Tibor, G., Limonov, A.F., Leybov, M.B., Ivanov, M.K., 
Tokarev, M.Y. and Woodside, J.M., 1995. Structure and tectonics of 
the eastern Cyprus Arc, Mar. Petr.Geol., 12 (3), 263-271. 



 379

Ben-Avraham, Z., Ginzburg, A., Makris, J. and Eppelbaum, L., 2002. Crustal 
structure of the Levant Basin, eastern Mediterranean, Tectonophysics,  
346, 22-43. 

Ben-Avraham, Z., Garfunkel, Z. and Lazar, M., 2008. Geology and evolution of 
the southern Dead Sea Fault with emphasis on subsurface structure, 
Annu. Rev. Earth Planet. Sci, 36, 357-387. 

Benetatos, C. and Kiratzi, A., 2004. Stochastic simulation of intermediate depths 
earthquakes: The cases of May 30, 1990 Vrancea region ( Romania) 
and January 22, 2002 Karpathos (Greece) deep focus earthquakes, Soil 

Dynamics and Earthquake Engineering, 24, 1, 1-9. 

Benetatos, C., Kiratzi, A., Papazachos, C. and Karakaisis, G., 2004. Focal 
mechanisms of shallow and intermediate depth earthquakes along the 
Hellenic Arc, Journal of Geodynamics, 37, 253-296. 

Benetatos, C., Kiratzi, A., Ganas, A., Ziazia, M., Plessa, A. and Drakatos, G., 
2006. Strike-slip motions in the Gulf of Sigacik (western Turkey): 
Properties of the 17 October 2005 earthquake seismic sequence, 
Tectonophysics, doi:10.1016/j.tecto.2006.08.003. 

Ben-Menahem, A., Nur, A. and Vered, M., 1976. Tectonics, seismicity and 
structure of the Afro-Eurasian junction – the breaking of an incoherent 
plate, Physics of the Earth and Planet. Interiors, 12, 1–50, 1976. 

Ben Menahem, A., 1979. Earthquake catalogue for the Middle East (92 B.C. to 1980 
A.D.), Boll. Geofis. Teor. Appl., 21, 245-313. 

Ben-Menahem, A. and Aboodi, E., 1981. Micro- and macroseismicity of the Dead 
Sea rift and off-coast eastern Mediterranean, Tectonophysics, 80, 199–
234, 1981. 

Ben-Menahem, A., 1991.Four thousand years of seismicity along the Dead Sea Rift, 
J. of Geophys. Res., 96, No. B12, 20195-20216. 

Berberian, M., Jackson, J., Qorashi, M., Khatib, M. M., Priestley, K., Talebian, 
M. and Ghafuri-Ashtiani, M., 1999. The 1997 May 10 Zirkuh 
(Qa’enat) earthquake (M w = 7.2: faulting along the Sistan suture zone 
of eastern Iran, Geophys. J. Int., 136, 671-694. 

Beroza, G.C., and Spudich, P., 1988. Linearized inversion for fault rupture 
behavior: application to the 1984 Morgan Hill, California earthquake, 
J. Geophys. Res., 93, 6275–6296. 

Beydoun, Z.R., 1988. The Middle East: Regional geology and petroleum resources, 
Scientific Press, Buckinghamshire, U.K 292 sayfa. 

Beydoun, Z.R., 1997. Earthquakes in Lebanon: an Overview, Leban. Sci. Bull., 10,  
109-129. 

Bilek, S .L. and Lay, T., 1999. Rigidity variations with depth along interplate 
megathrust faults in subduction zones, Nature, 400, 443-446. 

Bilham, R., 2008. Tsunamigenic Middle Earth, Nature Geoscience, Vol. 1, 211-212. 

Bingöl, E., Delaloye, M. and Ataman, G., 1982. Granitic intrusion in western 
Anatolia: a contribution to the geodynamic study of this area, Eclogea 

Geologisch Helvetica, 75, 437-446. 



 380

Bohnhoff, M., Makris, J, Papanikolaou, D. and Stravakakis, G., 2001. Crustal 
investigation of the Hellenic subduction zone using wide aperture 
seismic data, Tectonophysics, 343, 239 – 262. 

Bonilla, M.G., Mark, R.K. and Lienkaemper, J.J., 1984. Statistical relations 
among earthquake magnitude, surface rupture length and surface fault 
displacement, Bull. Seism. Soc. Am., 74, 2379-2411. 

Bouchon, M., Bouin, M.-P., Karabulut, H., Toksöz, N., Dietrich, M., and 
Rosakis, A.J., 2001. How fast is rupture during an earthquake? New 
insights from the 1999 Turkey earthquakes, Geophys. Res. Lett., Vol. 
28, No. 14, 2723-2726. 

Bouchon, M., and Vallee, M., 2003. Observation of long supershear rupture during 
the magnitude 8.1 Kunlunshan earthquake, Science 301, 824 - 826. 

Bouchon, M., 2005. Variability of Earthquake Rupture Velocity: Possible Origin 
and Implications, Geophysical Research Abstracts, Vol. 7, 03354, 
European Geosciences Union, Vienna, Australia. 

Bozkurt, E. and Park, R.G., 1994. Southern Menderes Massif: an incipient 
metamorphic core complex in western Anatolia, Turkey, Journal of 
Geological Society, London, 151, 213-216. 

Bozkurt, E., 2000. Timing of extension on the Büyük Menderes Graben, western 
Turkey and its tectonic implications, in, Tectonics and Magmatism in 

Turkey and Surrounding Area, Eds. Bozkurt, E., Winchester, J.A. and 
Piper, J.D.A., Geological Society, London, Special Publications 173,  
385-403. 

Bozkurt, E. and Sözbilir, H., 2004. Tectonic evolution of the Gediz Graben: field 
evidence for an episodic, two-stage extension in western Turkey, 
Geological Magazine, 141 (1): 63-79. 

Brew, G., Barazangi, M., Al-Maleh, A. K. and Sawaf, T., 2001. Tectonic and 
geologic evolution of Syria, GeoArabia, 6(4), 573-616. 

Brune, J.N., 1970. Tectonic stress and the spectra of seismic shear waves from 
earthquakes, J. Geophys. Res., 75, 4997-5009. 

Brune, J.N., 1971. Seismic sources, fault plane studies and tectonics, EOS, 52, 178-
187. 

Bryant, E.A., 1991. Natural Hazards, Cambridge University Press, 58-85. 

Büyükaşıkoğlu, S., 1980. Eurasian-African plate boundary in Southern Turkey and 
Eastern Mediterranean, in Proceedings of the 7

th
 World Conference on 

Earthquake Engineering, Geoscience Aspects, part I, p. 209-212. 

Calvi, V.S ., 1941. Erdbebenkatalog der Türkei und Einiger Benaehbarter Gebiete,  
Report No. 276, MTA Enstitüsü, Ankara. 

Casten, U. and Snopek, K., 2006. Gravity modelling of the Hellenic subduction 
zone - a regional study, Tectonophysics, 417, 183–200. 

Chaimov, T.A., Barazangi, M., Al-Saad, D., Sawaf, T. and Gebran, A., 1990. 
Crustal shortening in the Palmyride fold belt, Syria, and implications 
for movement along the Dead Sea fault system, Tectonics, 9, 1369 - 
1386 



 381

Chaimov, T., Barazangi, M., Al-Saad, D., Sawaf, T. and Gebran, A., 1992. 
Mesozoic and Cenozoic deformation inferred from seismic 
stratigraphy in the southwestern intracontinental Palmyride fold-thrust 
belt, Syria, Geological Society of America Bulletin, 104, 704-715. 

Chatenoux, B. and Peduzzi, P., 2005: Analysis of the role of bathymetry and other 
environmental parameters in the impact from the 2004 Indian Ocean 
Tsunami, Report for the UNEP Asian Tsunami Disaster Task Force, 
UNEP/EDWA/GRID Europe, Switzerland. 

Chinnery, M.A., 1964, The strength of the earth's crust under horizontal shear stress, 
Journal of Geophysical Research, 69, no. 10, 2085-2089. 

Chinnery, M.A., 1969. Earthquake magnitude and source parameters, Bull. Seism. 

Soc. Am., 59, 1969-1982. 

Chu, D. and Gordon, R.G., 1998. Current plate motions across the Red Sea, 
Geophys. J. Int., 135, 313-328. 

Chung, W.-Y. and Kanamori, H., 1980. Variation of seismic source parameters 
and stress drops within a descending slab and its implications in plate 
mechanics, Phys. Earth Planet. Inter., 23, 134–159. 

Clément, C., Sachpazi, M., Charvis, P., Graindorge, D., Laigle, M., Hirn, A. and 
Zafiropoulos, G., 2004. Reflection-refraction seismic in the Gulf of 
Corinth: Hints at deep structure and control of the deep marine basin, 
Tectonophysics, 391, 97–108. 

Cochard, R., Ranamukhaarachchi, S .L., Shivakoti, G.P., Shipin, O.V., Edwards, 
P.J. and Seeland, K.T., 2008. The 2004 tsunami in Aceh and 
Southern Thailand: A review on coastal ecosystems, wave hazards and 
vulnerability, Perspectives in Plant Ecology, Evolution and 

Systematics, 10( 1), 3-40. 

Comninakis, P.E. and Papazachos, B.C., 1972. Seismicity of the Eastern 
Mediterranean Ridge, Bull. Geol. Soc. Am., 83, 1093-1102. 

Comninakis, P.E. and Papazachos, B.C., 1982. A Catalogue of Historical 

Earthquakes in Greece and Surrounding Area, 479 B.C. – 1900 A.D., 
Thessaloniki. 

Coronelli, P. and Parisotti, V., 1688. Isola di Rodi geografica, storica, antica e 
moderna, Venice. 

Csato, I., Kendall, C., Nairn, A. and Baum, G., 1997. Sequence stratigraphic 
interpretations in the southern Dead Sea basin, Israel,  Geological 

Society of America Bulletin, 108, 1485-1501. 

Çalışkan, C., 2002. 3 Ağustos 1993, 22 Kasım 1995 ve 22 Ocak 1997 depremlerinin 
kaynak parametrelerinin çözümleri, Yüksek Lisans Tezi, İTÜ Fen 
Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Çağlar, İ. and Duvarci, E., 2001. Geoelectric structure of inland area of the Gökova 
rift, Southwest Anatolia and its tectonic implications, J. of Geodyn., 
31, 33-48. 

 

 



 382

Çemen, İ., Catlos, E.J., Göğüş, O. and Özerdem, C., 2006. Postcollisional 
extensional tectonics and exhumation of the Menderes massif in the 
Western Anatolia extended terrane, Turkey, in Postcollisional 

tectonics and magmatism in the Mediterranean region and Asia,  
Geological Society of America, Special Paper, Eds. Dilek, Y. and 
Pavlides, 409, p. 353-379. 

Darawcheh, R., Sbeinati, M.R., Margottini, C. and Paolini, S ., 2000. The 9 July 
551 AD Beirut earthquake, Eastern Mediterranean region, J. of 

Earthquake Engineering, 4, 403-414. 

De Graciansky, P.C., Lemoine, M., Lys, M., and Sigal, J., 1967. Une coupe 
stratigraphique dans le Paléozoique Supérieur et le Mésozoique á 
l’extremité occidentale de la chaine sud-anatolienne, Mineral 
Research and Exploration Institute of Turkey Bulletin, 65, 10-33. 

Delibasis, N.D., 1968. Focal mechanism of earthquakes of intermediate focal depth 
in the arc of Greece and the distribution of their macroseismic 
intensities, Ph.D. Thesis, Univ. Athens, 105 pp. 

Delibasis, N., Makris, J. and Drakopoulos, J., 1988. Seismic investigation of the 
crust and the upper mantle model: An application to the Alpine–
Mediterranean region, Tectonophysics, 223, 53 – 65. 

DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S ., 1990. Current plate motions, 
Geophys. J. Int., 102, 425-478. 

DeMets, C., Gordon, R.G., Argus, D.F. and Stein, S ., 1994. Effect of recent 
revisions to the geomagnetic reversal time scale on estimates of 
current plate motions, Geophys. Res. Lett., 21, 2191-2194.  

Demirbağ, E., Rangin, C., Le Pichon, X. and Şengör, A.M.C., 2003. Investigation 
of the tectonics of the Main Marmara Fault by means of deep-towed 
seismic data, Tectonophysics, 361, 1-69. 

Dercourt, J., Zonenshain, L.P., Ricou, L.E., Kazmin, V.G., Le Pichon, X., 
Knipper, A.L., Grandjacquet, C., Sbortshikov, I. M., Geyssant, J., 
Lepvrier, C., Pechersky, D.H., Boulin, J., Sibuet, J.-C., Savostin, 
L.A., Sorokhtin, O., Westphal, M., Bazhenov, M.L., Lauer, J.P. 
and Biju-Duval, B., 1986. Geological evolution of the Tethys belt 
from the Atlantic to the Pamirs since the Lias, Tectonophysics, 123, 
241-315.  

Dewey, J.F., Pitman, W.C., Ryan, W.B.F. and Bonnin, J., 1973. Plate tectonics 
and the evolution of the alpine system, Bull. of. Geol. Soc. Am., 84,  
3137-3180. 

Dewey, J.F. and Şengör, A.M.C., 1979, Aegean and surrounding regions: Complex 
multiplate and continuum tectonics in a convergent zone, Geol. Soc. of 

America Bull., 90, 84-92. 

Dewey, J.F., Hempton, M.R., Kidd, W.S.F., Şaroğlu, F. And Şengör, A.M.C., 
1986. Shortening of continental lithosphere: the neotectonics of 
Eastern Anatolia – a young collision zone, in Collision Tectonics, Eds. 
Coward, M.P., Ries, A.C., Geol. Soc. London, Spec. Publ., 19, 3 – 36. 



 383

Dewey, J.F., Helman, M.L., Turco, E., Hutton, D.H.W. and Knott, S .D., 1989. 
Kinematics of the Western Mediterranean, Geological Society, 
London, Special Publications, 45, 265-283. 

De Voogd, B., Truffert, C., Chamot-Rooke, N., Huchon, P., Lallemant, S . and 
Le Pichon X., 1992. Two-ship deep seismic soundings in the basins  
of the Eastern Mediterranean Sea (Pasiphae cruise), Geophys. J. Int.,  
109, 536-552. 

Dilek, Y. and Moores, E.M.  ,1990. Regional tectonics of the Eastern Mediterranean 
ophiolites, in Ophiolites: Oceanic Crustal Analogues, Eds. Malpas, J., 
Moores, E.M., Panayiotou, A. and Xenophontos, C., Proceedings of 
the Symposium Troodos 1987, Geological Survey Department, 
Nicosia, 295-309. 

Dilek, Y. and Eddy, C.A., 1992. The Troodos (Cyprus) and Kızıldağ (S. Turkey) 
ophiolites as structural models for slow spreading ridge segments, 
Journal of Geology, 100, 305-322. 

Dilek, Y. and Flower, M.F.J., 2003. Arc-trench rollback and forearc accretion: 2. A 
model template for ophiolites in Albania, Cyprus and Oman, in 
Ophiolites in Earth History, Eds. Dilek, Y.and Robertson, P.T., 
Geological Society of London, Special Publications, 218, 43-68. 

Dilek, Y. and Rowland, J.C., 1993. Evolution of a conjugate passive margin pair in 
Mesozoic southern Turkey, Tectonics, 12, 954-970. 

Di Vita, A., 1986. I terremoti a Gortina in eta Romana e proto-bizantina, Una nota. 
Annuario della Scuola di Atene e delle Missioni Italiane in Oriente, 
LVII–LVIII (nuova serie XLI–XLII, 1979–1980), Roma, 435–440. 

Di Vita, A., 1990. Sismi, urbanistica e cronologia assoluta. Terremoti e urbanistica 
nelle citta di Tripolitania fra il I secolo A.C. ed il IV D.C, Collection 

de l’Ecole Frannaise de Rome 134, 425–494. 

Dominey-Howes, D., Cundy, A. and Croudace, I., 2000. High energy marine flood 
deposits on Astypalaea Island, Greece: possible evidence for the AD 
1956 southern Aegean tsunami, Marine Geology, 163, 303-315. 

Dooley, T. and McClay, K., 1997. Analog modeling of pull-apart basins, Amer. 

Assoc. Petrol. Geol. Bull., 81, 1804-1826. 

Douglas, H.C. and Ruff, L.J., 1985. Analysis of the trade-off between hypocentral 
depth and source time function, Bull. Seism. Soc. Am., 75, 1637-1656. 

Drakatos, G. and Drakopoulos, J., 1991. 3-D velocity structure beneath the crust 
and upper mantle of the Aegean sea region, Pure Appl. Geophys., 135,  
401-420. 

Drakatos, G. and Latousakis, J., 2001. A catalog of aftershock sequences in 
Greece (1971-1997): their spatial and temporal characteristics, J.  

Seismology, 5, 137-145. 

Dubertret, M.L., 1932. Les formes structurales de la Syrie et de la Plaestine, C. R. 

Acad. Sci. France, 195, 66. 

Dussaud, R., 1896. Voyage en Syrie, Rev. Archaeol. Ser., 3, 299. 



 384

Dziewonski, A.M. and Woodhouse, J.H., 1983. An experiment in systematic study 
of global seismicity: Centroid moment tensor solutions for 201 
moderate and large earthquakes of 1981, J. Geophysical Res., 88, 
3247-3271. 

Eaton, S . and Robertson, A., 1993. The Miocene Pakhour Formation, Southern 
Cyprus, and its relationship to the Neogene tectonic evolution of the 
Eastern Mediterranean, Sedimentary Geology, 86, 273-292. 

Ehrhardt, A., Hübscher, C., Ben-Avraham, Z. and Gajewski, D., 2005. Seismic 
study of pull-apart-induced sedimentation and deformation in the 
Northern Gulf of Aqaba (Elat), Tectonophysics, 396 (1-2), 59-79. 

Ekström, G. and England, P.,  1989. Seismic strain rates in regions of distributed 
continental deformation, J. Geophys. Res., 94, 10231-10257. 

Ellenblum, R., Marco, S ., Agnon, A., Rockwell, T. and Boas, A., 1998. Crusader 
castle torn apart by earthquake at dawn, 20 May 1202, Geology, 26,  
303-306. 

El-Sayed, A., Fomanelli, F. and Panza, G.,  2000. Recent seismicity and realistic 
waveforms modelling to reduce the ambiguities about 1303 seismic 
activity in Egypt, Tectonophysics, 328, 341-357. 

El-Isa, Z., Mechie, J., Prodehl, C., Makris, J. and Rihm, R.,  1987. A crustal 
structure study of Jordan derived from seismic refraction data, 
Tectonophysics, 138, 235 – 253. 

Emre, Ö., Özalp, S ., Doğan, A., Özaksoy, V., Yıldırım, C. ve Göktaş, F., 2005. 
İzmir yakın çevresinin diri fayları ve deprem potansiyelleri, MTA 

Rapor, No: 10754. 

Endrun, B., Meier, T., Bischoff, M. and Harjes, H.P., 2004. Lithospheric structure 
in the area of Crete constrained by receiver functions and dispersion 
analysis of Rayleigh phase velocities, Geophys. J. Int., 158, 592-608. 

Ercan, T., Günay, E., and Türkecan, A., 1984. Bodrum Yarımadası’nın jeolojisi,  
Mineral Research and Exploration, Institute of Turkey (MTA) 

Bulletin, 97/98, 1-12 (in Turkish with English abstract) 

Ergin, K., Güçlü, U. ve Uz, Z.,  1967. Türkiye ve civarının deprem kataloğu.  
İstanbul Teknik Üniversitesi, Maden Fakültesi Ofset Baskı Atölyesi 

Ergün, M. and Oral, E.Z.,  1999. Some remarks about the general tectonic 
framework of the Eastern Mediterranean, International Conference on 

Earthquake Hazard Risk in the Mediterranean Region, 157-166. 

Ergün, M., Okay, S ., Sarı, C., Oral, E.Z., Ash, M., Hall, J. and Miller, H., 2005. 
Gravity anomalies of the Cyprus Arc and their tectonic implications, 
Marine Geology, 221 (1-4), 349-358. 

Ersoy, Ş ., 1991. Datça (Muğla) Yarımadasının stratigrafisi ve tektoniği, Türkiye 

Jeoloji Bülteni, 34, 1-14. 

Evagelatou-Notara, F., 1993. Earthquakes in Byzantium from the 13
th

 to the 15
th

  

century-a historical Examination, 24, Parousia, Athens (in Greek with 
English summary). 



 385

Eyal, M., Eyal, Y., Bartov, Y. and Steinitz, G., 1981. The tectonic development of 
the western margin of the Gulf of Eilat (Akaba) rift, Tectonophysics,  
80, 39 – 66. 

Ezen, Ü., 1991. Crustal structure of western Turkey from Rayleigh wave dispersion, 
Bulletin of International Institute of Seismology and Earthquake 

Engineering, 25, 1-21. 

Fattah, A., Hesham, H., Ibrahim, E. and El Atta, A., 1997. Fault plane solutions 
of the 1993 and 1995 Gulf of Aqaba earthquakes and their tectonic 
implications, Ann. Geofis, 40, 1555–1564. 

Fassoulas, C., 2001. The tectonic development of a Neogene basin at the leading 
edge of the active European margin: the Heraklion basin, Crete, 
Greece, Journal of Geodynamics, 31, 49-70. 

Fischer, K.D. and Babeyko, A., 2007. Modelling the 365 AD Crete Earthquake and 
its Tsunami, Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, European 
Geosciences Union 2007. 

Flemming, N., 1972. Eustatic and tectonic factors in the relative vertical 
displacement of the Aegean coast, in The Mediterranean Sea, Ed. 
Stanley, D.J., Dowden, Hutchinson and Ross, Stroudsberg, 189–201. 

Flower, M.F.J. and Levine, H.M., 1987. Petrogenesis of a tholeiite-boninite 
sequence from Ayios Mamas, Troodos ophiolite, evidence for splitting 
of a volcanic arc?, Contributions to Mineralogy and Petrology, 97,  
509-524. 

Fokaefs, A. and Papadopoulos, G.A., 2006. Tsunami hazard in the Eastern 
Mediterranean: strong earthquakes and tsunamis in Cyprus and the 
Levantine Sea, Natural Hazard, doi:10.1007/S11069-006-9011-3.  

Foster, A.N. and Jackson, J., 1998. Source parameters of large African 
earthquakes: implications for crustal rheology and regional 
kinematics, Geophys. J. Int., 134, 422 – 448. 

Franke, D., Schnabel, M., Ladage, S ., Tappin, D.R., Neben, S ., Djajadihardja, 
Y.S ., Müller, C., Kopp, H. and Gaedicke, C., 2008. The great 
Sumatra–Andaman earthquakes-Imaging the boundary between the 
ruptures of the great 2004 and 2005 earthquakes, Earth and Planetary 
Science Letters, 269 (1-2), 118-130. 

Freund, R., 1965. A model of the structural development of Israel and adjacent areas  
since Upper Cretaceous times, Geol. Mag., 102, 189 – 205. 

Freund, R., Garfunkel, Z., Zak, I., Goldberg, M., Weissbrod, T. and Derin, B., 
1970. The shear along the Dead Sea Rift, Phil. Trans. R. Soc. Lond., 
A., 267, 107 – 130. 

Freund, L.B., 1979. The mechanics of dynamic shear crack propagation, J. of 

Geophys. Res., 84, 2199 - 2209. 

Fukahata, Y., Yagi, Y. and Matsu’ura, M., 2003.  Waveform inversion for seismic 
source processes using ABIC with two sorts of prior constraints: 
comparison between proper and improper formulations, Geophys. Res. 

Lett., 30, doi. 10.1029/2002GL016293.  



 386

Fukao, Y., 1979. Tsunami earthquakes and subduction processes near deep-sea 
trenches, J. of Geophys. Res., 84, 2303 -2314. 

Fukao, Y. and Kikuchi, M., 1987. Source retrieval for mantle earthquakes by 
iterative deconvolution of long-period P-waves, Tectonophysics, 144,  
249–269. 

Futterman, W., 1962. Dispersive body waves, J. Geophys. Res., 67, 5279 – 5291. 

Galanopoulos, A.G., 1955. Seismic Geography of Greece, Annales Geologiques des  
Pays Helleniques, 6, 83–121 (in Greek). 

Galanopoulos, A., 1961. On the magnitude determination usingmacroseismic data, 
Annali Geofis., 14, 225–253. 

Galanopoulos, A. and Delibasis, N., 1965. The seismic activity in the Cyprus area, 
Prakt. Akad. Athenon, 40, 387-405. 

Galanopoulos, A.G., 1981. The damaging shocks and the earthquake potential of 
Greece, Annales G´eologiques des Pays Hell´eniques 30/2, 674–724 
(in Greek). 

Ganas, A., Drakatos, G., Pavlides, S ., Stavrakakis, G., Ziazia, M., Sokos, E. and 
Karastathis, V., 2005. The 2001 M w=6.4 Skyros earthquake, 
conjugate strike slip faulting and spatial variation in stress within the 
central Aegean Sea, J. Geodyn., 39, 61-77. 

Gardosh, M.A. and Druckman, Y., 2006. Seismic stratigraphy, structure and 
tectonic evolution of the Levantine Basin, offshore Israel, in Tectonic 

Development of the Eastern Mediterranean Region, Spec. Publ. Geol. 
Soc. Lond., Eds. Robertson, A.H.F. and Mountrakis, 260, p. 201-227. 

Garfunkel, Z., 1981. Internal structure of the Dead Sea leaky transform (rift) in 
relation to plate kinematics, Tectonophysics, 80, 81 – 108. 

Garfunkel, Z., Zak, Y. and Freund, R., 1981. Active faulting in the Dead Sea rift, 
Tectonophysics, 80, 1-26. 

Garfunkel, Z., 1988. The pre-Quaternary geology of Israel, in The Zoogeography of 

Israel, Eds.Yom-Tov, Y. and Tchernov, E., Junk, Dordrecht, 7 – 34. 

Garfunkel, Z. and Ben-Avraham, Z., 1996. The structure of the Dead Sea Basin, 
Tectonophysics, 266, 155 – 176. 

Garfunkel, Z., 1998. Constrains on the origin and history of the Eastern 
Mediterranean basin, Tectonophysics, 298, 5-35. 

Gass, I.G. and Masson-Smith, D., 1963. The geology and gravity anomalies of the 
Troodos Massif, Cyprus, Phil. Trans. of the Royal Soc. of London,  
255, 417-467. 

Gautier, P. and Brun, J.P., 1994. Ductile crust exhumation and extensional 
detachments in the central Aegean (Cyclades and Evia islands), 
Geodyn. Acta, 7, 57-85. 

GEBCO, 1997. General Bathymetric Chart of the Oceans, Digital Version, 
Distributed on CD-ROM by the British Oceanographic Data Centre, 
Birkenhead. 



 387

Geist, E.L.,  2000. Complex earthquake rupture and local tsunamis, J. of Geophys. 

Res., 107, No. B5, doi: 10.1029/2000JB000139. 

Geist, E.L., 2005. Rapid tsunami models and earthquake source parameters: far-field 
and local applications, ISET Journal of Earthquake Technology, Paper 
No. 460, Vol. 42, No. 4, December 2005, 127-136. 

Geller, R.J., 1976. Scaling relations for earthquake source parameters and 
magnitudes, Bull. Seism. Soc. Am., 66, 1501-1523. 

Genç, C., Altunkaynak, Ş., Karacık, Z., Yazman, M., Yılmaz, Y., 2001. The 
Çubukludağ Graben, south of İzmir: tectonic significance in the 
Neogene geological evolution of the Western Anatolia, Geodinamica 

Acta, 14, 1-12. 

Gilat, A., 1991. Oversized U-shaped canyon development at the edge of rotating 
blocks due to wrench faulting on margins of the Dead Sea Graben, 
Terra Nova, 3, 638 – 647. 

Gilbert, F., 1970. Exitation of the normal modes of the Earth by earthquake sources, 
Geophys. J. R. astron. Soc., 22, 223–226. 

Ginat, H., Enzel, Y. and Avni, Y., 1998. Translocated Plio-Pleistocene drainage 
systems along the Arava fault of the Dead Sea Transform, 
Tectonophysics, 284, 151 – 160. 

Ginzburg, A., Makris, J., Fuchs, K., Prodehl, C., Kaminski, W. and Amitai, U., 
1979. A Seismic study of the crust and upper mantle of the Jordan-
Dead Sea rift and their transition toward the Mediterranean Sea, 
Journal of Geophysical Research, 84,1569-1582. 

Ginzburg, A. and Folkman, Y., 1980. The crustal structure between the Dead Sea 
rift and the Mediterranean Sea, Earth Planet. Sci. Lett., 51, 181-188. 

Ginzburg, A., Makris, J., Fuchs, K. and Prodehl, C., 1981. The structure of the 
crust and upper mantle in the Dead Sea Rift, Tectonophysics, 80, 109-
119. 

Ginzburg, A. and Ben-Avraham, Z., 1987. A seismic refraction study of the north 
basin of the Dead Sea, Israel, Geophys. Res. Lett., 24, 2063-2066 

Girdler, R.W., 1990. The Dead Sea Transform fault system, Tectonophysics, 180, 1-
13. 

Gnos, E., Immenhauser, A. and Peters, T., 1997. Late Cretaceous / early Tertiary 
convergence between the Indian and Arabian plates recorded in 
ophiolites and related sediments, Tectonophysics, 271, 1-19. 

Goldstein, P., Dodge, D. and Firpo, M., 1999. SAC2000: Signal Processing and 
analysis tools for seismologists and engineers, UCRL-JC-135963, 
Invited contribution to the IASPEI International Handbook of 

Earthquake and Engineering Seismology. 

Gomez, F., Meghraoui, M., Darkal, A. N., Hiajzi, F., Mouty, M., Suleiman, Y., 
Sbeinati, R., Darawcheh, R., Al-Ghazzi, R. and Barazangi, M., 
2003. Holocene faulting and earthquake recurrence along the 
Serghaya branch of the Dead Sea fault system in Syria and Lebanon, 
Geophysical Journal International, 153(3), 658-674. 



 388

Gomez, F., Khawlie, M., Tabet, C., Darkal, A., Khair, K. and Barazangi, M., 
2006. Late Cenozoic uplift along the northern Dead Sea transform in 
Lebanon and Syria, Earth Planet. Sci. Lett., 241, 913-931. 

Görür, N., Şengör, A.M.C., Sakınç, M., Tüysüz, O., Akkök, R., Yiğitbaş, E.,  
Oktay, F., Barka, A., Sarıca, N., Ecevitoğlu, B., Demirbağ, E.,  
Ersoy, Ş ., Algan, O., Güneysu, C. and Aykol, A., 1995. Rift 
formation in the Gökova Region, Southwest Anatolia: Implications for 
the opening of the Aegean Sea, Geological Magazine, 132, 637-650. 

Gregory, J.W., 1921. The Rift Valleys and Geology of East Africa, London, Seeley, 
Service, 479 pp. 

Grumel, V., 1958. Trait´e d’´etudes byzantines. I. La chronologie, Paris. 

Gudmundsson, O. and Sambridge, M., 1998. A regionalized upper mantle (RUM) 
seismic model, J. of Geophys. Res., No. B4, 7121-713. 

Guidoboni, E., Comastri, A. and Triana, G., 1994. Catalogue of Ancient 

Earthquakes in the Mediterranean Area up to the 10
th

 century.  
Instituto Nazionale di Geofisica, Rome. 

Guidoboni, E. and Traina, G., 1996. Earthquakes in medieval Sicily: A historical 
revision (7th–13th century), Annali di Geofisica, 39 (6), 1201–1225. 

Guidoboni E. and Comastri, A., 1997. The large earthquake of 8 August 1303 in 
Crete: seismic scenario and tsunami in the Mediterranean area, J. of 

Seismology, 1, 55–72 

Guidoboni, E. and Comastri, A., 2005a. Catalogue of Earthquakes and Tsunamis 
in the Mediterranean area from the 11

th
 to the 15

th
 Century. INGV-

SGA, Bologna, pp 1037. 

Guidoboni, E. and Comastri, A., 2005b. Two Thousand Years of Earthquakes and 

Tsunamis in the Aegean Area (from 5
th

 BC to 15
th

 Century).  
International Symposium on the Geodynamics of Eastern 
Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstract 
Book, p. 242, Kadir Has University, 15-18 June, 2005, İstanbul, 
Turkey. 

Gusiakov V.K. and Marchuk An.G., 1996. Numerical modeling in the problem of 
estimation of the tsunami risk for the Bering Coast of Koryakiya. 
Novosibirsk, Vychilitelnye Technologii. 

Gusiakov, V.K., Marchuk, An.G. and Osipova, A.V., 1997. Expert tsunami 
database for the Pacific: motivation, design and proof-of-concept 
demonstration - Perspectives on Tsunami Hazard Reduction, Kluwer 
Academic Publishers. 

Gürer, F. and Yılmaz, Y., 2002. Geology of the Ören and surrounding areas, SW 
Anatolia, Turkish Journal of Earth Sciences, 11, p.1-13. 

Hafemann, D., 1965. Die Niveauveränderungen an den Küsten Kretas seit dem 
Altertum nebst einigen Bemerkungen zu älteren Strandbildungen auf 
Westkreta. Akademie der Wissenschaften Mainz, Abhandlungen der 
Matematisch-Naturwissenschaftlichen Klasse, 12, 609-688. 



 389

Hall, J., Aksu, A.E., Yaltırak, C. and Winsor, J.D., 2008. Structural architecture 
of the Rhodes Basin: A deep depocentre that evolved since the 
Pliocene at the junction of Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern 
Mediterranean, Marine Geology, doi:10.1016/j.margeo.2008.02.007. 

Hamouda, A.Z., 2006. Numerical computations of 1303 tsunamigenic propagation 
towards Alexandria, Egyptian Coast, J. of Afr. Earth Sci. 44, 37-44. 

Harris, N.B.W., Kelley, S . and Okay, A., 1994. Post collision magmatism and 
tectonics in northwest Anatolia, Contribution to Mineralogy and 

Petrology, 117, 241-252. 

Harrison, J.C., 1955. An interpretation of gravity anomalies in the eastern 
Mediterranean, Philos. Trans. R. Soc. Lond., 248A,. 283–325. 

Harrison, R.W., Newell, W.L., Batıhanlı, H., Panayides, I., McGeehin, J.P., 
Mahan, S .A., Özhür, A., Tsiolakis, E. and Necdet, M., 2004. 
Tectonic framework and Late Cenozoic tectonic history of the 
northern part of Cyprus: implications for earthquake hazards and 
regional tectonics, J. of Asian Earth Sci., 23, 191-210. 

Hartzell, S .H. and Heaton, T.H., 1983.  Inversion of strong ground motion and 
teleseismic waveform data for the fault rupture history of the 1979 
Imperial Valley, Califormnia earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 73, 
1553-1583. 

Hakyemez, Y.H., 1989. Geology and stratigraphy of the Cenozoic sedimentary 
rocks in the Kale-Kurbalık area, Denizli-Southwestern Turkey, MTA 
Bulletin, 109, 1-14. 

Hatzfeld, D., Pedotti, G., Hatzidimitriou, P., Panagiotopoulos, D., Scordilis, M., 
Drakopoulos, J., Makropoulos, K., Delibasis, N., Latoussakis, J., 
Baskoutas, J. and Frogneux, M., 1988. The Hellenic subduction 
beneath Peloponnese: first results of a microearthquake study, Earth 
and Planetary Science Letters, 93, 283-291. 

Hatzfeld, D., Kementzetzidou, D., Karakostas, V., Ziazia, M., Northard, S ., 
Diagourtas, D., Deschamps, A., Karakaisis, G., Papadimitriou, P., 
Scordilis, M., Smith, N., Voulgaris, N. and Bernard, P., 1996. The 
Galaxidi earthquake of 18 November 1992: A possible asperity within 
the normal fault system of the Gulf of Corinth (Greece), Bull. Seism. 

Soc. Am., 86, 1987-1991. 

Hatzfeld, D., Martinod, J., Bastet, G. and Gautier, P., 1997. An analog 
experiment for the Aegean to describe the contribution of gravitational 
potential energy, J. Geophys. Res., 102, 649 – 659. 

Hatzidimitriou, P.M., Scordilis, E.M., Papadimitriou, E.E., Hatzfeld, D. and 
Christodoulou, A.A., 1991. Microearthquake study of the 
Thessaloniki area (northern Greece), Terra Nova, 3, 648-654. 

Hayward, A.B., 1984. Miocene clastic sedimentation related to the emplacement of 
the Lycian Nappes and the Antalya Complex, SW Turkey, in The 
Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Eds. Dixon, J.E. 
and Robertson, A.H.F., The Geological Society, London, Special 
Publications, 17, 287-300. 



 390

Hébert, H., Heinrich, P., Schindelé, F. and Piatanesi, A., 2001a. Far-field 
simulation of tsunami propagation in the Pacific Ocean: impact on the 
Marquesas Islands (French Polynesia), J. Geophys. Res., 106, C5, 
9161-9177. 

Hébert H., Schindelé, F. and Heinrich, P., 2001b. Tsunami risk assessment in the 
Marquesas Islands (French Polynesia) through numerical modeling of 
recent and generic far-field events, Natural Hazards and Earth System 
Sciences, 1, 233-242. 

Heck, N.H., 1947. List of seismic sea waves, Bull. Seism. Soc. Am., 37, 269-286. 

Hempton, M.R., 1987. Constraints on Arabian plate motion and extensional history 
of the Red Sea, Tectonics, 6, 687-705. 

Hetzel, R. and Reischmann, T., 1996. Intrusion age of Pan-African augen gneisses 
in the southern Menders Massif and the age of cooling after Alpine 
ductile extensional deformation, Geological Magazine, 133, 565-572. 

Hodgson, J. and Cock, J., 1956. Direction of faulting in the Greek earthquakes of 
August 9-13, 1953, Publ. Dom. Obs., 18, 149-167. 

Hofstetter, A., Thio, H. K. And Shamir, G., 2003. Source mechnaism of the 
22/11/1995 Gulf of Aqaba earthquake and its aftershock sequence, J. 

of Seism., 7, 99-114. 

Hofstetter, A. and Bock, G., 2004. Shear wave velocity structure of the Sinai 
subplate from receiver function analysis, Geophys. J. Int., 158, 67–84. 

Hofstetter, A., Klinger, Y., Amrat, A. Q., Ri vera, L. and Dorbath, L., 2007. 
Stress tensor and focal mechanisms along the Dead Sea Fault and 
related structural elements based on seismological data, 
Tectonophysics, 429 (3-4), 165 – 181. 

Hoff, K.E.A, von, 1840. Chronik der Erdbeben und Vulcanausbruche, erster Theil 
vom Jahre 3460 vor, bis 1759 unserer Zeitrechnung. In Geschichte der  
durchüberlieferung nachgewiesenen natürlichen Veranderungen der 

Erdoberflache, Theil 4, Gotha. 

Huchon, P., Lyberis, N., Angelier, J., Le Pichon, X. and Renard, V., 1982. 
Tectonics of the Hellenic Trench: a synthesis of Sea-Beam and 
submersible obervations, Tectonophysics,  86, 69–211  

Ide, S . and Takeo, M., 1997. Determination of constitutive relations of fault slip 
based on seismic wave analysis, J. Geophys. Res., 102-B12, 27379-
27391. 

Iida, K., 1956. Earthquakes accompanied by tsunamis occurring under the sea off 
the islands of Japan, J. Earth Sci., 4, 1-43. 

Iida, K., Cox, D.C. and Pararas-Carayannis, G., 1967. Preliminary Catalogue Of 

Tsunamis Occurring in the Pacific Ocean, Hawaii Institute of 
Geophysics, University of Hawaii, Data Report No. 5. 

Imamura, A.,  1942. History of Japanese tsunamis, Kayo-No-Kagaku 

(Oceanography), 2, 74-80. 

Imamura, A., 1949. List of tsunamis in Japan, J. Seismol. Soc. Japan, 2, 23-28 (in 
Japanese). 



 391

Imamura, F. and Goto, C., 1988. Truncation error in numerical tsunami simulation 
by the finite difference method, Coastal Engineering in Japan, 31,  
245–263.  

Imamura, F.,  1995. Tsunami Numerical Simulation with the staggered leap-frog 

scheme (Numerical Code of TUNAMI-N1), School of Civil 
Engineering, Aslan Inst. Tech. and Disaster Control Research Center, 
Tohoku University. 

Imamura, F. and Imteaz, M.A., 1995. Long Waves in Two Layer, Governing 
Equations and Numerical Model, Journal of Science of Tsunami 

Hazards, 13(1), 3-24. 

Imamura, F., Minoura, K., Takahashi, T., Yalçıner, A.C., Kuran, U. and 
Papadopoulos, G., 1997. The Geological Study on Historical 
Tsunamis in the Aegean Sea, IASPEI Symposium, August 1997, 
Thessaloniki, Greece. 

Imamura, F., Minoura, K., Takahashi, T., Yalçıner, A.C., Kuran, U., 
Papadopoulos, G. and Nakamura, T., 2000. Discovey of Minoan 
Tsunami Deposits, Geology, 28 (1), 59-62. 

Imamura, F., Yalçıner, A.C. and Özyurt, G., 2006. Tsunami Modelling Manual 

(TUNAMI model), pp 58. 

Ioualalen, M., Asavanant, J., Kaewbanjak, N., Grilli, S .T., Kirby, J.T. and 
Watts, P., 2006. Modelling of the 26th December 2004 Indian Ocean 
tsunami: case study of impact in Thailand, J. Geophys. Res., 112, doi: 
10.1029/2006JC003850. 

Ioualalen, M., 2007. Sensitivity test on relations between tsunami signal and seismic 
rupture characteristics: The 26 December 2004 Indian Ocean event 
case study, Environmental Modelling and Software,  
doi:10.1016/j.envsoft.2007.07.007, 1-9. 

Ioualalen, M., Pelinovsky, E., Asavanant, J., Lipikorn, R. and Deschamps, A., 
2007. On the weak impact of the 26 December Indian Ocean tsunami 
on the Bangladesh coast, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 7, 141-147. 

Iwasaki, T. and Mano, A., 1979. Two-dimensional numerical simulation of tsunami 
run-ups in the Eulerian description, in Proc. 26

th
 Conf. Coastal Eng.,  

JSCE, 70-74. 

Jackson, J. and McKenzie, D., 1988. The relationship between plate motions and 
seismic moment tensors, and the rates of active deformation in the 
Mediterranean and Middle East, Geophysical Journal, 93, p. 45-73. 

Jackson, J.A., White N. J., Garfunkel, Z. and Anderson, H., 1988. Relations 
between normal-fault geometry, tilting and vertical motions in 
extensional terrains: an example from the southern Gulf of Suez, J. 

Struct. Geol., 10 (2), 155-170. 

Jackson, J., 1994. Active tectonics of the Aegean Region, Annu. Rev. Earth 

Planetary Sci., 22, 239-271. 

Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., 2002. Active tectonics of 
the Alpine – Himalayan Belt between western Turkey and Pakistan, 
Geophys. J. R. astr. Soc., 77, 185-264. 



 392

Jacques, F. and Bousquet, B., 1984. Le cataclysme du 21 Juillet 365: Phenomene 
regional ou catastrophe cosmique? Tremblements de terre: Histoire et 
archeologie. IVemes  rencontres internationales d’archeologie et 
d’histoire d’Antibes. Association pour la promotion et la diffusion des  
connaissances archeologiques, Valbonne, pp. 183-198. 

Jeffreys, S .H. and Bullen, K.E., 1940. Seismological Tables, British Assoc. 

Advancement Sci., Gray – Milne Trust, London. 

Joffe, S . and Garfunkel, Z., 1987. Plate kinematics of the circum Red Sea re-
evaluation, Tectonophysics, 141, 5-22. 

Jones, G. and Robertson, A.H.F., 1991. Tectono-stratigraphy and evolution of the 
Mesozoic Pindos Ophiolite and related units, Northwestern Greece, 
Journal of the Geological Society, London, 148, 267-288. 

Jongsma, D., 1974. Heat flow in the Aegean Sea, Geophys. J. R. Astron. Soc.,37,  
337–346.  

Jongsma, D., 1977. Bathymetry and shallow structure of the Pliny and Strabo 
Trenches, south of the Hellenic Arc, Bull. Geol. Soc. Am., 88, 797–
805. 

Jongsma, D. and Mascle, D., 1981. Evidence for northward thrusting southwest of 
the Rhodes Basin, Nature, 193 (5827), 49 – 51. 

Jost, M.L. and Herrmann, R.B., 1989. A Student’s Guide to and Review of 
Moment Tensors, Seismological Research Letters, 60, No. 2, 37-57. 

Juteau, T., 1980. Ophiolites of Turkey, Ofioliti, 2, 199-238. 

Julian, B.R., Miller, A.D. and Foulger, G.R., 1998. Non-double-couple 
earthquakes, 1. Theory, Reviews of Geophysics, 36 (4), 525 - 549. 

Kahle, H.-G., Straub, C., Reilinger, R., McClusky, S ., King, R., Hurst, K., Veis, 
G., Kastens, K. and Cross, P., 1998. The strain rate field in the 
eastern Mediterranean region, estimated by repeated GPS 
measurements, Tectonophysics, 294, 237–252. 

Kalogeras, I., Stavrakakis, G. and Solomi, K., 1999. The October 9, 1996 
earthquake in Cyprus: seismological,  macroseismic and strong motion 
data, Annali Di Geofisica, 42 (1), 85-97. 

Kanamori, H., 1972. Mechanism of tsunami earthquakes, Phys. Earth Planet. Inter.,  
6, 246-259.  

Kanamori, H., 1977. The energy release in great earthquakes, J. Geophys. Res., 82, 
2981-2876. 

Kanamori, H. and Anderson, D.L., 1975. Theoretical basis of some empirical 
relations in seismology, Bull. Seis. Soc. Am., 65 (5), 1073-1095. 

Kanamori, H., 1994. Mechanics of earthquakes, Annu. Rev. Earth Planet. Sci., 22,  
207-237. 

Kanamori, H. and Brodsky, E.E.,  2004. The Physics of Earthquakes, Reports on 

Progress in Physics, 67, 1429 - 1496. 



 393

Kanamori, H. and Rivera, L.,  2004. Static and dynamic scaling relations for 
earthquakes and their implications for rupture speed and stress drop, 
Bull. of Seism Soc. Am., 94 (1), 314-319. 

Kanamori, H. and Allen, C.R., 1986. Earthquake repeat time and average stress 
drop, in Earthquake Source Mechanics, Eds. Das, S. and Scholz, C.H., 
American Geophysical Union, Washington D.C., 227-235. 

Karacık, Z. and Yılmaz, Y., 1998. Geology of the ignimbrites and the associated 
volcano-plutonic complex of the Ezine area, Northwestern Anatolia, 
Journal of Volcanology and Geothermal Research, 85, 251-264. 

Karagianni, E.E., Panagiotopoulos, D.G., Panza, G.F., Suhadolc, P., 
Papazachos, C.B., Papazachos, B.C., Kiratzi, A., Hatzfeld, D., 
Makropoulos, K., Priestley, K. and Yuan, A., 2002. Rayleigh wave 
group velocity tomography in the Aegean area, Tectonophysics, 358,  
187–209. 

Karagianni, E.E., Papazachos, C.B., Panagiotopoulos, D.G., Suhadolc, P., Vuan, 
A. and Panza, G.F., 2005. Shear velocity structure in the Aegean area 
obtained by Rayleigh waves, Geophys. J. Int., 160, 127-143. 

Karagianni, E.E. and Papazachos, C.P., 2007. Shear velocity structure in the 
Aegean region obtained by joint inversion of Rayleigh and Love 
waves, in The Geodynamics of the Aegean and Anatolia, Eds. 
Taymaz, T., Yılmaz, Y and Dilek, Y., Geol. Soc. London, Special 
Publications, 291, 159-181. 

Karakostas, C., Makarios, T., Lekidis, V., Salonikios, T., Sous, S., Makra, K., 
Anastasiadis, A., Klimis, N., Dimitriou, P., Margaris, B., 
Papaioannou, C., Theodulidis, N. and Savvaidis, A., 2006. The 
Kythira earthquake of January 8, 2006: Preliminary report on strong 
motion data, geotechnical and structural damage. 
http://www.eeri.org/lfe/pdf/greece_kythira_ITSAK.pdf. 

Karnik, V., 1961. Seismicity of the European Area, Vol. 2, Reidel, Holland. 

Kasahara, K., 1981. Earthquake Mechanics, Cambridge University Press, 
Cambridge. 

Kasapoğlu, E., 2004. Gökova'daki depremler volkanik aktivitenin öncüsü olabilir,  
http://www.akut.org.tr. 

Kashai, E. and Crocker, P., 1987. Structural geometry and evolution of the Dead 
Seea-Jordan rift system as deduced from new subsurface data, 
Tectonophysics, 141, 33-60. 

Kawasaki, I.A., 1982. A method for the near-source anisotropy by the pair event 
inversion of Rayleigh wave radiation patterns, Geophys. J. R Astr. 

Soc., 71, 395-424. 

Kazmin, V.G., 2002. The late Paleozoic to Cenozoic intraplate deformation in North 
Arabia: a responce to plate boundary-forces, EGU Stephan Mueller  

Special Publication Series, 2, 123–138. 

Kelletat, D., 1994. Holocene neotectonics and coastal features in Western Crete, 
Greece, Field Guide, Field Methods and Models to Quantify Rapid 



 394

Coastal Changes, International Geographical Union, Commission on 
Coastal Systems, Essen, 40-78. 

Kelletat, D.,1998. Geologische Belege katastrophaler Erdkrustenbewegungen 365 
AD im Raum von Kreta, In Olshausen and Sonnabend, 156 – 161. 

Kelletat, D. and Schellmann, G., 2002. Tsunami in Cyprus, field evidences and 14C 
dating results, Zeitschrift für Geomorphologie, NF 46 (1), 19–34. 

Kempler, D. and Ben-Avraham, Z.,  1987. The tectonic evolution of the Cyprean 
Arc, Annales Tectonicae, 1(1), 58-71. 

Kempler, D. and Garfunkel, Z., 1991. The northeast Mediterranean triple junction 
from a plate kinematics point of view, Bull. Tech. Univ. Istanbul, 44, 
203-232. 

Kempler, D., 1993. Tectonic patterns in the easternmost Mediterranean, PhD Thesis, 
Hebrew University of Jerusalem. 

Kennett, B.L.N. and Cummins, P.R., 2005. The relationship of the seismic source 
and subduction zone structure for the 2004 December 26 Sumatra–
Andaman earthquake, Earth and Planetary Science Letters, 239 (1-2),  
1-8. 

Khair, K., Khawlie, M., Haddad, F., Barazangi, M., Seber, D., and Chaimov, T., 
1993. Bouguer gravity and crustal structure of the Dead Sea transform 
fault and adjacent mountain belts in Lebanon, Geology, 21, 739-742. 

Khair, K., Karakaisis, G.F. and Papadimitriou, E.E., 2000. Seismic zonation of 
the Dead Sea Transform Fault area, Annali Di Geofisica, 43 (1), 61 - 
79. 

Kikuchi, M. and Kanamori, H., 1991. Inversion of complex body waves – III, Bull.  

Seism. Soc. Am., 81, 2335-2350. 

Kikuchi, M., and Kanamori, H., 1995. Source characteristics of the 1992 
Nicaragua tsunami earthquake inferred from teleseismic body waves, 
Pure Appl. Geophys, 144, p. 441-453.  

Kimata, F., Tealeb, A., Murakami, H., Furukawa, N., Mahmoud, S ., Khalil, H., 
Sakr, K.O. and Hamdy, A.M., 1997. The Aqaba Earthquake of 
November 22, 1995 and co-seismic deformation in Sinai Peninsula, 
deduced from repeated GPS measurements, Acta Geod. Geoph. 
Hung., 32, (1-2), 53-71. 

Kiratzi, A.A., Karakaisis, G.F., Papadimitriou, E.E and Papazachos, B.C., 1985. 
Seismic source parameter relations for earthquakes in Greece, Pure 

and Applied Geophysics, 123, 27-41. 

Kiratzi A.A. and Langston, C.A., 1989. Estimation of earthquake source 
parameters of the May4, 1972 event of the Hellenic arc by inversion 
of waveform data, Physics Earth Planet Interiors, 57, 225-232. 

Kiratzi, A., Wagner, G. and Langston, C., 1991. Source parameters of some 
earthquakes in Northern Aegean determined by body waveform 
inversion, Pure Appl. Geophys., 105, 515-527. 



 395

Kiratzi A.A. and Langston, C.A., 1991. Moment tensor inversion of the January 
17, 1983 Kefallinia event, Ionian Islands (Greece), Geophys. J. Int., 
105, 529-535. 

Kiratzi, A., 2002. Stress tensor inversions along the westernmost north and central 
Aegean Sea, Geophys. J. Int., 106, 433-490. 

Kiratzi, A. and Louvari, E.,  2003. Focal mechanisms of shallow earthquakes in the 
Aegean Sea and surrounding lands determined by waveform 
modeling: a new database, Journal of Geodynamics, 36, 251-274. 

Kiratzi, A., 2007. Distributed earthquake faulting in the Aegean Sea and kinematic 
analysis of strong events, EGU (European Geosciences Union) 2007, 
Geophysical Research Abstracts, Vol. 9, EGU2007-A-04405, Vienna, 
Austria. 

Kissel, C., Laj, C., Mazaud, A., Poisson, A., Savaşçın, Y., Simeakis, K. and 
Mercier, J.L., 1986. Palaeomagnetic evidence for Neogene rotational 
deformations in the Aegean domain, Tectonics, 5, 783-795. 

Klinger, Y., Ri vera, L., Haessler, H. and Maurin, J.C., 1999. Active faulting in 
the Gulf of Aqaba: New knowledge from the M w 7.3 Earthquake of 22 
November 1995, Bull. Seism. Soc. Am., 89 (4), 1025 – 10236. 

Klinger, Y., Avouac, J.P.,  Abou Karaki, N., Dorbath, L., Bourles, D. and Reyss, 
J.L., 2000a. Slip rate on the Dead Sea transform in northern Araba 
valley (Jordan), Geophys. J. Int., 142, 755 – 768. 

Klinger, Y., Avouac, J.P., Dorbath, L., Abou Karaki, N. and Tisnerat, N., 2000b. 
Seismic behaviour of the Dead Sea fault along Araba valley, Jordan, 
Geophys. J. Int., 142, 769 – 782. 

Knapmeyer, M. and Harjes, H.-P., 2000. Imaging crustal discontinuities and the 
downgoing slab beneath western Crete, Geophys. J. Int. 143, 1–21. 

Kokhetsu, K., 1985. The extended reflectivity method for synthetic near-field 
seismograms, J. Phys. Earth, 33, 121-131. 

Kokouvelas, I. and Aydın, A., 2002. Fault structure and related basins of the North 
Aegean Sea and its surroundings, Tectonics, 21 (5), 1046 
doi:10.1029/2001TC901037. 

Kondopoulou, D. and Lauer, J.P., 1984. Palaeomagnetic data on the northern part 
and tentative overview of Neogene rotation in the Aegean Zone, in, 
The Geological evolution of the Eastern Mediterranean, Eds. Dixon, 
J.E. and Robertson, A.H.F., Spec. Publ, Geol. Soc. London, 681-689. 

Konstantinou, K.I., Papadopoulos, G.A., Fokaefs, A. and Orphanogiannaki, K., 
2005. Empirical relationships between aftershock area dimensions and 
magnitude for earthquakes in the Mediterranean Sea region, 
Tectonophysics, 403, 95-115. 

Konstantinou, K.I., Kalogeras, I.S ., Melis, N.S ., Kourouzidis, M.C. and 
Stavrakakis, G.N., 2006. The 8 January 2006 Earthquake (Mw 6.7) 
Offshore Kythira Island, Southern Greece: Seismological, Strong-
Motion, and Macroseismic Observations of an Intermediate-depth 
Event, Seism. Res. Lett., 77 (5), 544 – 553. 



 396

Kopp, M.L., Leonov, Yu. G. and Adjamian, J., 1994. Deformations of the Western 
Arabian plate as a result of strike slip along the Levant fault, 
Geotectonika, N3, 61–76, (in Russian). 

Kostrov V.V., 1974. Seismic moment and energy of earthquakes, and seismic flow 
of rocks, Izv. Acad. Sci. USSR Phys. Solid Earth, 1, Eng. Transl., 23-
44. 

Kuran, U. and Yalçıner, A.C., 1993. Crack propagations earthquakes  and tsunamis  
in the vicinity of Anatolia, in, Fifteenth International Tsunami 

Symposium, 1991, Tsunamis in the World, Ed. S. Tinti, Kluwer 
Academic Publishers, Holland, 159-175. 

Kurt, H., Demirbağ, E. and Kuşcu, İ.,  1999. Investigation of submarine active 
tectonism in the Gulf of Gökova, southwest Anatolia-southeast 
Aegean sea, by multi-channel seismic reflection data, Tectonophysics,  
305, 477-496. 

Kurt, H., 2000. Gökova ve Saros körfezlerinin aktif tektonizmalarının sismik 
yansıma verileri ile incelenmesi, Doktora Tezi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Laigle, M, Sachpazi, M. and Hirn, A., 2004. Variation of seismic coupling with 
slab detachment and upper plate structure along the western Hellenic 
subduction zone, Tectonophysics, 391, 85-95. 

Lambeck, K., 1995. Late Pleistocene and Holocene sea-level change in Greece and 
south-western Turkey: a seperation of eustatic, isostatic and tectonic 
contributions, Geophys. J. Int., 122, 1022-1044. 

Langston, C. and Helmberger, D., 1975. A procedure for modelling shallow 
dislocation sources, Geophys. J. R. Astr. Soc., 42, 117-130. 

Larson, K.M., Freymueller, J.T. and Philipsen, S ., 1997. Global plate velocities  
from the Global Positioning System, J. Geophys. Res., 102, 9961-
9981. 

Lay, T., Kanamori, H. and Ruff, L., 1982. The asperity model and the nature of 
large subduction zone earthquakes, Earthquake Pred. Res., 1, 1-71. 

Lay, T. and Wallace, T.C., 1995. Modern Global Seismology, Academic Press, Inc, 
California, USA. 

Lay, T., Kanamori, H., Ammon, C.J., Neetles, M., Ward, S .N., Aster, R., Beck, 
S ., Bilek, S .L., Brudzinski, M.R., Butler, R., DeShon, H.R., 
Ekström, G., Satake, K., Sipkin, S ., 2005. The great Sumatra 
Andaman earthquake of 26 December 2004, Science, 308, 1127-1132. 

Le Pichon, X. and Angelier, J., 1979. The Hellenic Arc and Trench system: a key to 
the neotectonic evolution of the Eastern Mediterranean area, 
Tectonophysics, 60, 1-42. 

Le Pichon, X. and Angelier, J., 1981. The Aegean Sea, Philos. Trans. R. Soc. 

London Ser., A300, 357-372. 

Le Pichon, X., Lyberis, N., Angelier, J. and Renard, V., 1982. Strain distribution 
over the east Mediterranean ridge: A synthesis incorporating new Sea-
Beam data, Tectonophysics, 86, 243-274. 



 397

Le Pichon, X., Lyberis, N. and Alvarez, F., 1984. Subsidence history of the North 
Aegean trough, Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, 
Spec. Publ. Geol. Soc. London, 17, 27-741. 

Le Pichon, X. and Gaulier, J.M., 1988. The rotation of Arabia and the Levant fault 
system, Tectonophysics, 153, 271 – 294. 

Li, X., Bock, G., Vafidis, A., Kind, R., Harjes, H.-P., Hanka, W., Wylegalla, K., 
van der Meijde, M. andYuan, X., 2003. Receiver function study of 
the Hellenic subduction zone: imaging crustal thickness variations and 
the oceanic Moho of the descending African lithosphere, Geophys. J. 

Int., 155, 733–748. 

Ligdas, C.N., Main, I.G. and Adams, R.D., 1990. 3-D structure of the lithosphere 
in the Aegean Sea Region, Geophys. J. Int., 102, 219 – 229. 

Ligdas, C.N. and Lees, J.M., 1993. Seismic velocity constraints in the Thessaloniki 
and Chalkidiki areas (northern Greece) from a 3-D tomographic study, 
Tectonophysics, 228, 97 – 121. 

Linsley, R.K. and Franzini, J.B., 1979. Water Resources Engineering (3rd Ed..) 
McGrawHill, ISBN 0-07-037965-3  

Lorito, S ., Tiberti, M.M., Basili R., Piatanesi, A. and Valensise, G., 2008. 
Earthquake-generated tsunamis in the Mediterranean Sea: Scenarios of 
potential threats to Southern Italy, J. Geophys. Res., Vol. 113, 
B01301, doi:10.1029/2007/JB004943. 

Louvari, E., Kiratzi, A. and Papazachos, B., 1999. The Cephalonia Transform 
Fault and its continuation to western Lefkada Island, Tectonophysics, 
308, 223-236. 

Louvari, E., 2000. A detailed seismotectonic analysis of the Aegean and the 
surrounding area, PhD Thesis, Aristotle University of Thessaloniki, 
374 pp. 

Louvari, E. and Kiratzi, A.A., 2001. Source parameters of the September 7, 1999 
Athens (Greece) earthquake from teleseismic data, J. Balkan Geophys. 

Soc.,4, 51-60. 

Lovelock, P.E.R., 1984. A review of the tectonics of the northern Middle East 
region, Geol. Mag., 6, 577-587. 

Lyberis, N., Angelier, J., Barrier, E. and Lallemant, S ., 1982. Active deformation 
of a segment of arc: the strait of Kythira, Hellenic arc, Greece, J. of 

Structural Geology, 4, 299 – 311. 

Lyberis, N., 1988. Tectonic evolution of the Gulf of Suez and the Gulf of Aqaba, 
Tectonophysics, 153 (1–4), 209–220. 

Lyberis, N., Yürür, T., Chorowicz, J., Kasapoglu, E. and Gündogdu, N., 1992. 
The East Anatolian Fault: an oblique collisional belt, Tectonophysics,  
204 1–15. 

Maamoun, M., Megahed, A. and Allam, A., 1984. Seismicity of Egypt, Bull. 

HIAG, 4, 109-160. 



 398

Madariaga, R., 1977. Implications of stress drop models of earthquakes for the 
inversion of stress drop from seismic observations, Pure and Applied 
Geophysics, 115, 301-315, 1977. 

Madariaga, R., 1979. On the relation between seismic moment and stress drop in 
the presence of stress and strength heterogeneity, J. Geophys. Res., 84, 
2243 – 2250. 

Maggi, A., Jackson, J., Priestley, K. and Baker, C., 2000. A re-assessment of focal 
distributions in southern Iran, the Tien Shan and northern India: do 
earthquakes really occur in the continental mantle? Geophys. J. Int., 
143, 629-661. 

Mahmoud, S ., Reilinger, R., McClusky, S ., Vernant, P. and Tealeb, A., 2005. 
GPS evidence for northward motion of the Sinai Block: Implications 
for E. Mediterranean tectonics, Earth Planet. Sci. Lett., 238, 217 – 
224. 

Mai, P.M. and Beroza, G.C., 2000. Source scaling properties from finite-fault-
rupture models, Bull. Seism. Soc. Am., 90, 604–615. 

Makris, J., 1973. Some geophysical aspects of the evolution of the Hellenides, Bull.  
Geol. Soc. Greece, 10, 206 – 213. 

Makris, J.A., 1976. A dynamic model of the Hellenic arc deduced from geophysical 
data, Tectonophyics, 36, 339 – 346. 

Makris, J., 1978. The crust and upper mantle of the Aegean region from deep 
seismic soundings, Tectonophysics, 46, 269–284 

Makris, J., Ben-Avraham, Z., Behle, A., Ginzburg, A., Giese, P., Steinmetz, L., 
Whitmarsh, R.B. and Eleftheriou, S ., 1983. Seismic refraction 
profiles between Cyprus and Israel and their interpretation, Geophys. 

J.R. Astr. Soc., 75, 575-591. 

Makris, J. and Stobbe, C., 1984. Physical properties and state of the crust and 
upper mantle of the Eastern Mediterranean sea deduced from 
geophysical data, Marine Geology, 55, 347-363. 

Makris, J., 1985. Geophysics and geodynamic implications for the evolution of the 
Hellenides, in, Geological Evolution of the Mediterranean Basin, Eds. 
D. Stanley and F. Wezel, Springer, Berlin, p. 231–248. 

Makris, J., Wang, J., Odintsov, S .D.and Udintsev, G.B., 1994. The magnetic field 
of the eastern Mediterranean, in, Geological Structure of the 

Northeastern Mediterranean, Eds. Krasheninnikov, V. A., Hall, J. K., 
75-86, Historical Productions Hall, Jerusalem. 

Makris, J., and Wang, J.,  1994. Bouguer gravity anomalies of the Eastern 
Mediterranean Sea, in Geological Structure of the North-Eastern 

Mediterranean, Eds. Krasheninnikov, V.A., and Hall, J.K., Jerusalem 
(Historical Productions-Hall Ltd.), 87-98. 

Mallet, R., 1853. Third report on the facts of earthquake phaenomena, British 

Association for the Advancement of Science, 1, pp.1–176. 

 

 



 399

Malpas, J., Calon, T. and Squires, G., 1993. The development of a Late Cretaceous 
microplate suture zone in SW Cyprus, in Magmatic Processes and 
Plate Tectonics, Eds. Prichard, H.M., Alabaster, T., Harris, N.B.W. 
and Neary, C.R., Geol. Soc. London, Spec. Publ., 76, p. 177-195. 

Mansinha, L. and Smylie, D. E., 1971. The displacement fields of inclined faults, 
Bull. Seism. Soc. Am., 61, 1433-1440, 

Mart, Y. and Woodside, J., 1994. Preface: Tectonics of the Eastern Mediterranean, 
Tectonophysics, 234, 1-3. 

Marone, F., van der Meijde, M., van der Lee, S . and Giardini, D., 2003. Joint 
inversion of local, regional, and teleseismic data for crustal thickness 
in the Eurasia-Africa boundary region, Geophys. J. Int.,154, 499-514. 

Mascle, J., Le Cleac’h, A. and Jongsma, D., 1986. The eastern Hellenic margin 
from Crete to Rhodes: example of progressive collision, Marine 

Geology, 73, 145-168. 

Mascle, J. and Martin, L., 1990. Shallow structure and recent evolution of the 
Aegan Sea: A synthesis based on continuous reflection profiles, Mar. 

Geol., 94, 271 - 299. 

McBride, J., Barazangi, M., Best, J., Al-Saad, D., Sawaf, T., Al-Otri, M., 
Gebran, A., 1990. Seismic reflection structure of the intracratonic 
Palmyride fold-thrust belt and surrounding Arabian platform in Syria, 
Am. Assoc. Pet. Geol. Bull., 74, 238-259. 

McCaffrey, R. and Abers, G., 1988. SYN3: A program for inversion of teleseismic 
body waveforms on microcomputers, Technical Report AFGL-TR-
88-0099, Air Force Geophysics Laboratory, Hanscomb Air Force 
Base, MA., USA. 

McCaffrey, R. and Nàbělek, J., 1987. Earthquakes, gravity and the origin of the 
Bali Basin: an example of a nascent continental fold - and - thrust belt, 
J. Geophys. Res., 92, 441-460. 

McCaffrey, R., Zwick, P. and Abers, G., 1991. SYN4 Program, IASPEI Software 

Library, 3, 81-166. 

McCallum, J.E. and Robertson. A.H.F., 1990. Pulsed uplift of the Troodos Massif; 
evidence from the Plio-Pleistocene Mesaoria Basin, in Ophiolites: 
oceanic crustal analogues, Eds. MALPAS, J. et al., Proceedings of the 
Symposium ‘Troodos 1987’, 217–229, Geological Survey of Cyprus, 
Nicosia. 

McClusky, S., Balassanian, S ., Barka, A., Demir, E., Ergintav, S ., Georgiev, I.,  
Gurkan, O., Hamburger, M., Hurst, K., Kahle, E., Kastens, K., 
Kekelidze, G., King, R., Kotzev, V., Lenk, O., Mahmoud, S ., 
Mishin, A., Nadariya, M., Ouzounis, A., Paradissis, D., Peter, Y., 
Prilepin, M., Reilinger, R., Sanlı, I., Seeger, H., Tealeb, A., 
Toksöz, M.N. and Veis, G., 2000. Global Positioning System 
constraints on plate kinematics and dynamics in the Eastern 
Mediterranean and Caucaus, Journal of Geophysical Research, 105,  
No. B3, 5695-5719. 



 400

McClusky, S ., Reilinger, R., Mahmoud, S ., Ben Sari, D. and Tealeb, A., 2003. 
GPS constraints on Africa (Nubia) and Arabia plate motions, 
Geophysical Journal International, 155 (1), 126-138. 

McKenzie, D.P., 1970. Plate tectonics of the Mediterranean region, Nature, 226,  
239– 243.  

McKenzie, D.P., Davies, D. and Molnar, P., 1970. Plate tectonics of the Red Sea 
and East Africa, Nature, 226, 243-248. 

McKenzie, D.P., 1972. Active tectonics of the Mediterranean region, Geophys. J. R. 

Astr. Soc., 30, 109-185. 

McKenzie, D.P., 1978. Active tectonics of the Alpine-Himalayan Belt: The Aegean 
sea and its surronding regions, Geophys. J. R. Astr. Soc., 55, 217-254. 

Mercier, J., Vergely, P. and Delibasis, N., 1973. Comparison between deformation 
deduced from the analysis of recent faults and from mechanisms of 
earthquakes: an example for the Paphos region, Cyprus, 
Tectonophysics, 19, 315-332. 

Mercier, J., Sorel, D., Vergely, P. and Simeakis, K., 1989. Extensional tectonic 
regimes in the Aegean basins during the Cenozoic, Basin Research, 2,  
49–71. 

Mei, C.C., 1989. The Applied Dynamics of Ocean Surface Waves, World Scientific 
Publishing Co., Singapore. 

Meier, T., Rische, M., Endrun, B., Vafidis, A. and Harjes, H.–P., 2004. 
Seismicity of the Hellenic subduction zone in the area of western and 
cental Crete observed by temporary local seismic networks, 
Tectonophysics, 383, 149-169. 

Meier, T., Becker, D., Endrun, B., Rische, M., Bohnhoff, M., Stöckhert, B. and 
Harjes, H.-P., 2007. A model for the Hellenic subduction zone in the 
area of Crete based on seismological investigations, Geological 
Society, London, Special Publications; Vol. 291, 183-199. 

Meulenkamp, J.E., van der Zwaan, G.J. and van Wamel, W.A., 1994. On Late 
Miocene to recent vertical motions in the Cretan segment of the 
Hellenic arc, Tectonophysics, 234, 53-72. 

Mignan, A., King, G., Bowman, D., Lacassin, R. and Dmovska, R., 2006. Seismic 
activity in the Sumatra–Java region prior to the December 26, 2004 
(Mw=9.0–9.3) and March 28, 2005 (Mw=8.7) earthquakes, Earth and 

Planetary Science Letters, 244 (3-4), 639-654. 

Montandon, F., 1953. Les tremblements de terre destructeurs en Europe, Catalogue 

par territories seismique, de l’an 1000 á 1940,  L’Union internationale 
de Secours, Geneva. 

Moreria, V.S ., 1971. Earthquakes and tsunamis in the European area, H. Soysal’s 
archive, İstanbul. 

Morris, A., Anderson, M.W. and Robertson, A.H.F., 1998. Multiple tectonic 
rotations and transform tectonism in an intraoceanic suture zone, SW 
Cyprus, Tectonophysics, 299, 229-253. 



 401

Morris, A., Anderson, M.W., Inwood, J. and Robertson, A.H.F., 2006. 
Paleomagnetic insights into the evolution of Neotethyan oceanic crust 
in the eastern Mediterranean, in Tectonic Development of the Eastern 

Mediterranean Region, Eds. Robertson, A.H.F. and Mountrakis, D., 
Geological Society, London, Special Publications, 260, p. 351–372. 

Murton, B.J., 1990. Was the southern Troodos transform Fault a victim of 
microplate rotation?, in Ophiolites: Oceanic Crustal Analogues, Eds. 
Malpas, J., Moores, E.M., Panayiotou, A. and Xenophontos, C., 
Geological Survey Department, Nicosia, 87-98. 

Murty, T.S ., 1977. Seismic sea waves, tsunamis, Canadian Department of Fisheries  

and the Environment, Bulletin, 198, 337 p. 

Murty, T.S . and Loomis, H.G., 1980. A new objective tsunami magnitude scale, 
Mar. Geod., 4, 267-282. 

Nàbělek, J., 1984. Determination of earthquake source parameters from inversion of 
body waves, PhD Thesis, M.I.T., Massachusetts, USA 

Niemi, T.M., 1997. Preliminary estimate of palaeoearthquakes along the northern 
Wadi Araba Fault, Dead Sea Transform, Jordan, GSA Abstracts with 
Programs, 29, A-131. 

Nur, A. and Ben-Avraham, Z., 1978. The eastern Mediterranean and the Levant: 
tectonics of continental collision, Tectonophysics, 46, 297-311. 

Ocakoğlu, N., 2004. İzmir Körfezi ve Alaçatı-Doğanbey-Kuşadası açıkları aktif 
tektoniğinin sismik yansıma verileri ile incelenmesi, Doktora Tezi, 
İTÜ Fen Bilimleri Ensitüsü, 198 sayfa, Maslak, İstanbul. 

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

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

Okada, Y., 1985. Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space, 
Bull. of the Seism. Soc.of Am., 75, 1135-1154. 

Okal, E.A.,  1982. Mode-wave equivalence and other asymptotic problems in 
tsunami theory, Phys. Earth Planet. Inter., 30, 1-11. 

Okal, E., 1988. Seismic parameters controlling far-field tsunami amplitudes, Natural 

Hazards, 1, 67-96. 

Orbay, N., Düzgit, Z., Gündoğdu, O., Hisarlı, M. and Özçep, F., 1993. 
Anadolu’nun Paleomanyetizması ve Tektonik Gelişimi, TUBITAK 

Projesi (YBAG-017). 

Özel, N., Kılıç, K., Berberoğlu, A. and Kekovalı, K., 2005. August 4, 2004 
earthquakes and swarm activity in Gökova Gulf, Aegean Sea Region, 
International Symposium on the Geodynamics of Eastern 



 402

Mediterranean: Active tectonic of the Aegean Region, 15-18 June 
2005, p 118, Kadir Has University, İstanbul 

Panza, G.F., Romanelli, F. and Yanovskaya, T., 2000. Synthetic tsunami 
mareograms for realistic oceanic models, Geophys. J. Int., 141 (2),  
498-508. 

Papanikolau, D.J., 1984. The three metamorphic belts of the Hellenides, in 
Geological Evolution of the Eastern Mediterranean, Eds. Dixon, J.E. 
and Robertson, A.H.F, Geol. Soc. London. Spec. Pub., 17, 551- 561. 

Papadimitriou, E.E., 1993. Focal mechanism along the convex side of the Hellenic 
arc and its tectonic significance, Boll. Geof. Teor. Appl., 35, 401-426. 

Papadimitriou, E.E. and Karakostas, V.G., 2006. Earthquake generation in Cyprus 
revealed by the evolving stress field, Tectonophysics, 423, 61-72. 

Papadopoulos, G.A. and Chalkis, BJ., 1984. Tsunamis observed in Greece and 
surrounding area from antiquity to the present times, Marine Geology,  
56, 09-317.  

Papadopoulos, G.A., 1993. Seismic faulting and nonseismic tsunami generation in 
Greece, in Proc. IUGG/IOC International Tsunami Symposium, 23-27 
August 1993, Wakayama, Japan, 115-123. 

Papadopoulos, G.A., Sachpazi, M., Panopoulo, G., and Stavrakis, G., 1998. The 
volcanoseismic crisis of 1996 – 97 in Nisyros, SE Aegean Sea. 
Greece, Terra Nova, Vol. 10, No. 3, 151 – 154. 

Papadopoulos, G.A.,  2001. Tsunamis in the East Mediterranean: a catalogue for the 
area of Greece and adjacent seas, in Proc Joint IOC-IUGG Int 

Workshop, Tsunami Risk Assessment beyond 2000: Theory, Practice 
and Plans, Moscow, Russia. 

Papadopoulos, G.A., Imamura, F., Minoura, K., Takahasi, T., Kuran, U. and 
Yalçıner, A.C., 2004. Strong earthquakes and tsunamis in the East 
Hellenic Arc, European Geosciences Union, Geophysical Research 

Abstracts, 6, 03212. 

Papadopoulos, G.A. and Fokaefs, A., 2005. Strong tsunamis in the Eastern 
Mediterranean Sea: A Re-Evaluation, ISET Journal of Earthquake 

Technology, Paper No. 463, Vol. 42, No.4, 159 – 170. 

Papadopoulos, G.A., Daskalaki, E., Fokaefs, A. and Giraleas, N. 2007. Tsunami 
hazard in the Eastern Mediterranean: strong earthquakes and tsunamis  
in the east Hellenic Arc and Trench system, Natural Hazards and 

Earth System Sciences, 7, 57-64. 

Papageorgiou, A., 1988. On two characteristic frequencies of acceleration spectra: 
Patch corner frequency and fmax, Bull. Seism. Soc. Am., 78, 509-529. 

Papagiotopoulos, D.G. and Papazachos, B.C., 1985. Travel times of Pn waves in 
the Aegean and surrounding area, Geophys. J. R. Astron. Soc., 80,  
165–176. 

Papaioannou, Ch., 2001. A model for the shallow and intermediate depth seismic 
sources in the eastern Mediterranean region, Boll.  Geofis. Teor. Appl.,  
42, 57-74. 



 403

Papazachos, B.C., 1961. A contribution to the research on the focal mechanism of 
earthquakes in Greece, PhD Thesis, Univ. Athens, 75pp. 

Papazachos, B.C. and Comninakis, P.E., 1971. Geophysical and tectonic features 
of the Aegean Arc, J. Geophys. Res., 76, 8517-8533.  

Papazachos, B.C., Koutitas, Ch., Hatzidimitriou, P.M., Karacostas, B.G. and 
Papioannou, Ch. A., 1985. Tsunami hazard in Greece and the 
surrounding area, Annales Geophysicae, 4B (1), 79-90. 

Papazachos, B.C., Koutitas, Ch., Hatzidimitriou, P.M. and Papaioannou, Ch. 
A., 1986. Tsunami hazard in Greece and the surrounding area, Annali 

di Geofisica, 4B, 79-90. 

Papazachos, B. and Papazachos, C., 1989. Earthquakes in Greece. Thessaloniki (in 
Greek). 

Papazachos, B., Kiratzi, A. and Papadimitriou, E., 1991. Regional focal 
mechanisms for earthquakes in the Aegean area, Pure and Applied 

Geophysics, 136, 405–420. 

Papazachos, C.B., Hatzidimitriou, P.M., Panagiotopoulos, D.G. and Tsokas, 
G.N., 1995. Tomography of the crust and upper mantle in southeast 
Europe, J. Geophys. Res., 100, 12405 – 12422. 

Papazachos, C.B. and Nolet, G., 1997. P and S deep velocity structure of the 
Hellenic area obtained by robust nonlinear inversion of travel times, J. 

Geophys. Res., 102, 8349 – 8367. 

Papazachos, B.C. and Papazachou, K., 1997. The Earthquakes of Greece.  
Thessaloniki, Greece, Ziti Editions, 304 pp. 

Papazachos, B.C., Papadimitriou, E.E., Kiratzi, A.A., Papazachos, C.B. and 
Louvari, E.K.,  1998. Fault plane solutions in the Aegean Sea and the 
surrounding area and their implication, Bolletino Di Geofisica Teorica 
Ed Applicata, 39 (3), 199-218. 

Papazachos, C.B., 1999. Seismological and GPS evidence for the Aegean-Anatolia 
interaction, Geophys. Res. Lett., 26 (17): 2653-2656. 

Papazachos, B.C. and Papaioannou, A.Ch., 1999. Lithospheric boundaries and 
plate motions in the Cyprus area, Tectonophysics, 308, 193-204. 

Papazachos, B.C, Papaioannou, C.A, Papazachos, C.B and Savvaidis A.S ., 1999. 
Rupture zones in the Aegean region, Tectonophysics, 308, 205–21. 

Papazachos, B.C., Karakostas, V.G., Papazachos, C.B. and Scordilis, E.M., 
2000. The geometry of the Wadati – Benioff zone and lithospheric 
kinematics in the Hellenic arc, Tectonophysics, 319, 275 – 300. 

Papazachos, B.C. and Papazachou, C.B., 2003. Earthquakes of Greece (in Greek). 
Ziti, Thessaloniki, 286 sayfa. 

Parcharidis, Is., Foumelis, M. , Sakkas, V. and Lagios, E., 2005. Deformation 
Monitoring in Kos Island (Hellenic Volcanic Arc, Eastern Greece) 
Using Differential Interferometry, IEEE, 2899 – 2902. 

Parke, G., 2001. Active tectonic and sedimentary processes in western Turkey, PhD 

Thesis, University of Cambridge. 



 404

Paton, S ., 1992. Active normal faulting, drainage patterns and sedimentation in 
southwestern Turkey, J. of the Geol. Soc., London, 149, 1031-1044. 

Pelinovsky, E.N., 1996. Hydrodynamics of tsunami waves, Institute of Applied 
Physics, Nizhny Novgorod. 

Pelinovsky, E., Kharif, C., Riabov, I. And Francius, M., 2001. Study of tsunami 
propagation in the Ligurian Sea, Natural Hazards and Earth System 

Sciences, 1, 195-201.  

Perrey, A., 1850. Memoire sur les tremblements de terre ressentisdans la Peninsule 
Turco-Hellenique et en Syrie, Memoires del’Academie de Belgique 

23, Bruxelles, 1–20. 

Perrey, A., 1855. Note sur les tremblements de terre en 1584, avec supplements pour 
les annees anterieures 1852-1853, Bulletin of the Royal Academy of 
Sciences, Brussels, 22-I, 526-572. 

Perissoratis, C. and Padadopoulos, G.C.B., 1999. Sediment instability and 
slumping in the southern Aegean Sea and the case history of the 1956 
tsunami, Marine Geology, 161, 287-305. 

Pınar, A. and Kalafat, D., 1999. Source processes and seismotectonic implications 
of the 1995 and 1996 Cyprus, Eastern Mediterranean region, 
earthquakes, Tectonophysics, 301 (3-4), 217-230. 

Picard, L., 1943. Structure and evolution of Palestine with comparative notes on 
neighboring countries, Hebrew University, Jerusalem, Geological 

Department Bulletin 4, 134 pp. 

Pidwirny, M. and Gattuso, J.P., 2007. Physiography of the ocean basins, in 
Encyclopedia of Earth,  Ed. Cleveland, C.J, Washington, D.C, 
Environmental Information Coalition, National Council for Science 
and the Environment.  

Piersanti, A., Nostro, C. and Riguzzi, F., 2001. Active displacement field in the 
Suez–Sinai area: the role of postseismic deformation, Earth and 

Planet. Sci. Lett., 193, 13 – 23. 

Pilidou, S ., Priestley, K., Jackson, J. and Maggi, A., 2004. The 1996 Cyprus 
earthquake: a large, deep event in the Cyprean arc, Geophys. J. Int.,  
158, 85-97. 

Pinet, P.R., 1998. Invitation to Oceanography, Jones and Barlett Publishing Inc.,  
London. 

Piper, D.J.W. and Perissoratis, C., 2003. Quaternary neotectonics of the South 
Aegean arc, Marine Geology, 198, 259-288. 

Pirazzoli, P.A., Thommeret, J., Thommeret, Y., Laborel, J. and Montaggioni, 
L.F., 1982.  Crustal block movements from Holocene shorelines: Crete 
and Antikythira (Greece), Tectonophysics, 86, 27-83. 

Pirazzoli, P.A., Ausseil – Badie, J., Giresse, P., Hadjidaki, E. and Arnold, M., 
1992. Historical environmental changes at Phalasarna Harbour, west 
Crete, Geoarchaeology, 7 (4), 371 – 392. 



 405

Pirazzoli, P., Laborel, J. and Stiros, S ., 1996. Earthquake clustering in the Eastern 
Mediterranean during historical times, Journal of Geophysical 
Research, 101, 6083 – 6097. 

Plataki, N., 1950. Earthquakes in Crete from ancient times to present day, Kritika 

Chronika 4, 463–526 (in Greek).  

Plassard, J. and Kogoj, B., 1981. Seismicité du Liban: catalogue des seismes 

ressentis, 3rd ed., Annales-Mémoires de l’Observatoire de Ksara, IV, 
p. 67, CNRS, Beyrouth. 

Plesinger, A., Zmeskal, M. and Zednik, J., 1996. Automated Processing of Digital 
Seismograms – Principles and Software, Version 2.2 E. Bergmann, 
Ed., Prague/ Golden,174 p. 

Poirier, J.P. and Taher, M.A., 1980. Historical seismicity in the near and Middle 
East, North Africa, and Spain from Arabic documents (VII-XVIIIth 
century), Bull. Seism. Soc. Am., 70, 2185-2201. 

Poisson, A., Wernli, R., Sağular, E.K. and Temiz, H., 2003. New data concerning 
the age of the Aksu Thrust in the south of the Aksu valley, Isparta 
Angle (SW Turkey): consequences for the Antalya Basin and the 
Eastern Mediterranean, Geological Journal, 38, 311-327. 

Quennell, M., 1958. The structural and geomorphic evidence of the Dead Sea Rift, 
Q. J. Geol. Soc. London, 114, 1-24. 

Quennel, A.M., 1959. Tectonics of the Dead Sea Rift, Int. Geol. Congr. Mexico,  
385-405. 

Quennel, A.M., 1984. The western Arabian rift system, in The Geological Evolution 

of the Eastern Mediterranean, Eds. Dixon, J.E. and Robertson, 
A.H.F., Special Publication, London, 17, United Kingdom, The 
Geological Society, 775-778. 

Radwan, Y., Al-Naijar. H. and Layous, I., 1992. Indications of new tectonics along 
the Syrian Lebanese fault (El-Ghab depression), in The Proceeding of 

the Regional Workshop on Archaeoseismicity in the Mediterranean 

Region, Damascus, 122-133. 

Reilinger, R., McClusky, S ., Oral, B., King, R., Toksöz, N., Barka, A., Kinik, I., 
Lenk, O. and Şanlı, I., 1997. Global Positioning System 
measurements of present day crustal movements in the Arabia-Africa-
Eurasia plate collision zone, J. of Geophys. Res., 102-B5, 9983-9999. 

Reilinger, R., McClusky, S ., Vernant, P., Lawrence, S ., Ergintav, S ., Çakmak, 
R. and Özener, H., 2006. GPS constraints on continental deformation 
in the Africa-Arabia-Eurasia continental collision zone and 
implications for the dynamics  of plate interactions, Journal of 

Geophysical Research-Solid Earth, 111 (B5), Art. No.B05411. 

Riguzzi, F., Mahmoud, S . and Tealeb, A., 1999. Displacement pattern of the Sinai 
area: first result from GPS, Ann. Geofis., 42, 755 – 762. 

Riguzzi, F., Pietrantonio, G., Piersanti, A. and Mahmoud, S ., 2006. Current 
motion and short-term deformations in the Suez-Sinai area from GPS 
observations, J. of Geodyn., 41, 485 – 499. 



 406

Ritsema, A.R., 1974. The earthquake mechanism of the Balkan Region, R. Netherl.  

Meteorol. Inst. Sci. Rep., 74, 36 pp. 

Robertson, A.H.F., 1990. Ophiolites Oceanic Crustal Analogues, in Proceedings of 

the Symposium, Eds. Malpas, J., Moores, E.M., Panayiotou, A. and 
Xenophontos, C., Troodos 1987, 235- 252. 

Robertson, A.H.F., Clift, P.D., Degnan, J.P., Morris, A. and Ustaömer, T., 1990. 
Synthesis of the Late Palaeozoic – Early Tertiary tectonic evolution of 
Neotethys in the eastern Mediterranean, 237 – 243. 

Robertson, A.H.F., Clift, P.D., Degnan, P.J. and Jones, G., 1991. 
Palaeogeographic and palaeotectonic evolution of the eastern 
Mediterranean NeoTethys, Paleoceanography, Palaeoclimatology, 

Palaeoecology, 87, 289-343. 

Robertson, A.H.F., Kidd, R.B., Ivanov, M.K., Limonov, A.F., Woodside, J.M., 
Galindo-Zaldivar, J. and Nieto, I., 1995a. Eratosthenes Seamount: 
Collisional processes in the easternmost Mediterranean in relation to 
the Plio-Quaternary uplift of southern Cyprus, Terra Nova, 7, 254-
264. 

Robertson, A.H.F., Emeis, K.C., Richter, C., Blanc-Valleron, M.M., 
Bouloubassi, I., Brumsack, H.J., Cramp, A., De Lange, G.J., Di 
Stefano, E., Flecker, R., Frankel, E., Howell, M. W., Janecek, T. 
R., Jurado, M.J., Kemp, A. E. S ., Koizumi, I., Kopf, A., Major, C. 
O., Mart, Y., Pribnow, D. F. C., Rabaute, A., Roberts, A.P., 
Rüllkotter, J.H., Sakamoto, T., Spezzaferri, S ., Starker, T.S ., 
Stoner, J.S ., Whiting, B.M. and Woodside, J.M., 1995b. Evidence 
of collisional processes associated with ophiolite obduction in the 
eastern Mediterranean, Results from ocean drilling program leg 160, 
GSA Today, 5 (213), 219-221. 

Robertson, A.H.F., 1998. Tectonic significance of the Eratosthenes Seamount: a 
continental fragment in the process of collision with a subduction zone 
in the eastern Mediterranean, Ocean Drilling Program Leg 160, 
Tectonophysics, 298, 63-82. 

Robertson, A.H.F., 2000. Tectonic evolution of Cyprus in its easternmost 
Mediterranean setting, in Proceedings Third International Conference 

on the Geology of the Eastern Mediterranean, Eds. Panayides, I., 
Xenophonton, C. and Malpas, J., Geological Survey Department, 
Nicosia, 11-44. 

Robertson, A.H.F., 2002. Overview of the genesis and emplacement of Mesozoic 
Ophiolites in the Eastern Mediterranean Tethyan Region, Lithos, 65,  
1-67. 

Robinson, D.P., Henry, C., Das, S . and Woodhouse, J.H., 2001. Simultaneous  
rupture along two conjugate planes of the Wharton Basin Earthquake, 
Science, 292, 1145-1148. 

Robinson, D.P., Brough, C. and Das, S ., 2006. The M w 7.8, 2001 Kunlunshan 
earthquake: Extreme rupture speedvariability and effect of fault 
geometry, J. of Geophys. Res., Vol. 111, B08303, doi:10.1029/ 
2005JB004137. 



 407

Rogers, N.W., MacLeod, C.J. and Murton, B.J., 1989. Petrogenesis of boninitic 
lavas from the Limassol Forest Complex Cyprus, in Boninites, Eds. 
Crawford, A.J., Allen and Unwin, London, 288-313. 

Ron, H., Freund, R., Garfunkel, Z., Nur, A., 1984. Block rotation by strike-slip 
faulting: structural and paleomagnetic evidence, J. Geophys. Res., 89, 
6256-6270. 

Rosakis, A.J., Samudrala, O. and Coker, D., 1999. Cracks faster than the shear 
wave speed, Science, 284, 1337-1340. 

Rotstein, Y. and Ben-Avraham, Z., 1985. Accretionary processes at subduction 
zones in the eastern Mediterranean, Tectonophysics, 112, 551-561.  

Ruff, L. and Kanamori, H., 1983. Seismic coupling and uncoupling at subduction 
zones, Tectonophysics, 99, 99-117. 

Rudnicki, J.W. and Kanamori, H., 1981. Effects of Fault Interaction on Moment, 
Stress Drop, and Strain Energy Release, Journal of Geophysical 

Research, 86, No. B3, 1785-1793. 

Russel, K.W., 1985. The earthquake chronology of Palestine and northwest Arabia 
from the 2nd through the mid-8 th century A.D., Bull. of the Am. School 
of Oriental Research, 260, 37-59. 

Ryan, W.B.F., Stanley, D.J., Hersey, J.B., Fahlquist, D.A. and Allan, T.D., 1971. 
The tectonics and geology of the Mediterranean Sea, in The Sea, Ed. 
Maxwell, A., vol. 4, part II, 422-443. 

Saadeh, S ., 1982. Ugharit, Mu’assaset Al-Fikr lil’abhath we Al-Nasher, 1st ed., 
Beirut. 

Saccani, E., Padoa, E. and Photiades, A., 2003. Triassic mid-ocean ridge basalts 
from the Argolis Peninsula (Greece): new constraints for the early 
oceanization phases of the Neo-Tethyan Pindos basin, in Ophiolites in 

Earth History, Eds. Dilek, Y. and Robertson, P.T., Geological Society, 
London, Special Publications, 218, 129-145. 

Salamon, A., Hoffstetter, A., Garfunkel, Z. and Ron, H., 1996. Seismicity of the 
eastern Mediterranean Region: Perspective from the Sinai subplate, 
Tectonophysics, 263, 293-305. 

Salamon, A., Hofstetter, A., Garfunkel, Z. and Ron, H., 2003. Seismotectonics of 
the Sinai subplate-the eastern Mediterranean region, Geophys. J. Int.,  
155, 149-173. 

Salamon, A., Abelson, M., Amit, R., Ashkenazi, S ., Avni, Y., Baer, G., Begin, 
Z.B., Zion, C., Crouvi, O., Enzel, Y., Feldman, L., Gavrieli, I., 
Gvirtzman, Z., Hamiel, Y., Hemo, H., Hofstetter, R., Katz, O., 
Magdalen, T., Malik, U., Nachmias, Y., Porat, N., Steinberg, J., 
Steinitz, G., Taymaz, T., Weinberger, R., Yechieli, Y., Yolsal, S ., 
Zilberman, E., 2004. Seismically induced ground effects of the 
February 11, 2004, M L=5.2, northeastern Dead Sea earthquake, Report 
GSI/30/2004, Geological Survey of Israel, Jerusalem, pp. 80 
December 2004.  

Salamon, A., 2005. Natural seismogenic effects of the February 11, 2004, ML=5.2, 
Dead Sea earthquake, Israel Journal of Earth Sciences, 54, 145-169. 



 408

Salamon, A., Rockwell, T., Ward, S .N., Guidoboni, E. and Comastri, A., 2007. 
Tsunami Hazard Evaluation of the Eastern Mediterranean: Historical 
Analysis and Selected Modeling, Bull. of Seism. Soc. Am., 97 (3), 705-
724. 

Salel, J.F. and Seguret, M., 1994. Late Cretaceous to Palaeogene thin-skinned 
tectonics of the Palmyrides belt (Syria), Tectonophysics, 234 (4), 265 -
290. 

Satır, M. and Friedrischen, H., 1986. The origin and evolution of the Menders 
Massif, western Turkey: rubidium/strontium and oxygen isotope 
study, Geologische Rundschau, 75, 703-714. 

Savage, J.C. and Wood, M.D., 1971. The relation between apparent stress and 
stress drop, Bull. Seismol. Soc. Am., 61, 1381-1388. 

Sbeinati, M.R., Darawcheh, R. and Mouty, M.,  2005. The historical earthquakes  
of Syria: an analysis of large and moderate earthquakes from 1365 
B.C. to 1900 A.D, Annales of Geophysics, 48, No. 3, 347-435. 

Schaeffer, C.F.A., 1948. Stratigraphie Comparee et Chronologie de l’Asie 

Occidentale (IIIe et IIe millenaries), Oxford University Press, Oxford. 

Schattner, U., Ben-Avraham, Z., Lazar, M. and Hüebscher, C., 2006a. Tectonic 
isolation of the Levant basin offshore Galilee-Lebanon e effects of the 
Dead Sea fault plate boundary on the Levant continental margin, 
eastern Mediterranean, J. of Structural Geology, 28, 2049-2066. 

Schattner, U., Ben-Avraham, Z., Reshef, M., Bar-Am, G. and Lzar, M., 2006b. 
Oligocene–Miocene formation of the Haifa basin: Qishon–Sirhan 
rifting coeval with the Red Sea–Suez rift system, Tectonophysics, 419,  
1-12. 

Schattner, U. and Ben-Avraham, Z., 2007. Transform margin of the northern 
Levant, eastern Mediterranean: From formation to reactivation, 
Tectonics, 26, doi:10.1029/2007TC002112. 

Scheffers, A., 2006a. Argumente und Methoden zur Unterscheidung von Sturm-und 
Tsunamischutt und das Problem der Datierung von Paläo-Tsunami. 
Die Erde 136, 413-430.2049-2066. 

Scheffers, A., 2006b. Coastal transformation during and after a sudden Neotectonic 
uplift in Western Crete (Greece). Z. Geomorphol.,  NF Suppl. 146, 97-
124. 

Scheffers, A. and Scheffers, S., 2007. Tsunami deposits on the coastline of west 
Crete (Greece), Earth and Planetary Science Letters, 259, 613-624. 

Schmidt, J., 1879. Studien über Erdbeben, Carl Scholtze, Leipzig. 

Scholz, C.H., 1982. Scaling laws for large earthquakes: consequences for physical 
models, Bull. Seismol. Soc. Am., 72, 1-14. 

Scholz, C.H., 1990. The Mechanics of Earthquakes and Faulting, Cambridge 
University Pres, pp. 439. 

Schwartz, D.P. and Coppersmith, K.J., 1986. Seismic hazards-new trends in 
analysis using geological data, ın: Active Tectonics, National 
Academy Press, Washington D.C., 215 – 230. 



 409

Seber, D., Barazangi, M., Chaimov, T.A., Al-Saad, D., Sawaf, T. and Khaddour, 
M., 1993. Upper crustal velocity structure and basement morphology 
beneath the intracontinental Palmyride fold-thrust belt and north 
Arabian platform in Syria, Geophys. J. Int., 113, 752-766. 

Sella, G.F., Dixon, T.H. and Mao, A., 2002. REVEL: A model for recent plate 
velocities from space geodesy, J. Geophys. Res., 107 (B4), 2081, 
doi:10.1029/2000JB000033. 

Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1991. Late Cenozoic crustal extension and basin 
formation in west Turkey, Geological Magazine, 128, 155-166. 

Seyitoğlu, G. and Scott, B.C., 1994. Late Cenozoic basin development in West 
Turkey: Gördes Basin tectonics and sedimentation, Geological 

Magazine, 131, 631-637. 

Seyitoğlu, G. and Scott, B. C., 1996. Age of the Alaşehir graben (West Turkey) and 
its tectonic implications, Geological Journal, 31, 1-11. 

Seyitoğlu, G., Işık, V. and Çemen, I., 2004. Complete Tertiary history of the 
Menderes masif, western Turkey: an alternative working hypothesis, 
Terra Nova, v.16, No.6, 358-364. 

Shallo, M., Kodra, A. and Gjata, K., 1990. Geotectonics of the Albanian 
ophiolites, in, Ophiolites: Oceanic Crustal Analogues, Eds. Malpas, 
J., Moores, E.M., Panayiotou, A. and Xenophontos, C., Proceedings of 
the Symposium Troodos 1987, Nicosia, 165-170. 

Shamir, G. ve Shapira, A., 1994. Earthquake sequences in the gulf of Elat, 27th 
General Assembly of the International Association of Seismology and 
Physics of the Earth’s Interior, Wellington, New Zealand. 

Shamir, G., Baer, G. and Hofstetter, A., 2003. Three-dimensional elastic 
earthquake modeling based on integrated seismological and InSAR 
data: the M w=7.2 Nuweiba earthquake, gulf of Elat/Aqaba 1995 
November, Geophys. J. Int., 154, 731 – 744. 

Shaw, B., Ambraseys, N.N., England, P.C., Floyd, M.A., Gorman, G.J.,  Higham, 
T.F.G., Jackson, J.A., Nocquet, J.M., Pain, C.C. and Piggott, 
M.D., 2008. Eastern Mediterranean tectonics and tsunami hazard 
inferred from the AD 365 earthquake, Nature Geoscience, Vol. 1, 
265-276. 

Shebalin, N.V., Karnik, V. and Hadzievski, D., 1974. Catalogue of earthquakes. 
UNESCO, Skopje, Yugoslavia. 

Shebalin, N.V., K´arn´ik, V. and Hadzievski, D., 1974. Catalogue of Earthquakes. 

Part I, 1901–1970. Part II, prior to 1901, UNDP/UNESCO Survey of 
the seismicity of the Balkan region, Skopje. 

Shuto, N., Goto, G. and Imamura, F., 1990. Numerical simulation as a means of 
wearning for near field tsunami, Coast. Eng. Jpn., 33, 173-193. 

Shuto, N., 1991a. Historical changes in characteristics of tsunami disasters. 
Proceedings of the International Symposium on Natural Disaster and 
Civil Engineering, Osaka, 77-86. 



 410

Shuto, N., 1991b. Tsunami intensity and disasters, in Tsunamis in the World, Ed. 
Tinti, S., Kluwer Academic Publishers, Dortrecht, 197-216. 

Shuto, N., 1993. Tsunami intensity and disasters, in Tsunamis in the World, Ed. Tinti 
S., Kluwer, p. 197 – 216. 

Sibuet, J.C., Rangin, C., LePichon, X., Singh, S., Cattaneo, A., Graindorge, D., 
Klingelhoefer, F., Lin, J.Y., Malod, J., Maury, T., Schneider, J.L., 
Sultan, N., Umber, M., Yamaguchi, H. and the “Sumatra 
aftershocks” team, 2007. 26th December 2004 great Sumatra–
Andaman earthquake: Co-seismic and post-seismic motions in 
northern Sumatra, Earth and Planetary Science Letters, 263 (1-2), 88-
103. 

Sieberg, A., 1927. Geologische, physikalische und angewandte Erdbebenkunde. 
Verlag von Gustav Fischer, Jena. 

Sieberg, A., 1932. Untersuchungen übar erdbeben und bruchscholenbau im 
Östlichen mittelmeergebeit, Denkschrifften der Medizinsch-

Naturwissenschaft Gesellschaft zu Jena, 18, 161-273. 

Simonian, K.O. and Gass, I.G., 1978. Arakapas fault belt, Cyprus, a fossil 
transform fault, Geological Society of America Bulletin, 89, 1220-
1230. 

Sipkin, S .A., 1986. Interpretation of non-double-couple earthquake mechanisms  
derived from moment tensor inversion, J. of Geophys. Res., 91, No. 
B1, 531-547. 

Slemmons, D.B., 1977. Faults and earthquake magnitude, U.S. Army Corps of 
Engineers, Waterways Experimental Station, Miscellanous Papers S-

73-1, Report 6, 1-129. 

Smith, A.G., 1971. Alpine deformation and the oceanic areas of the Tethys, 
Mediterranean and Atlantic, Geological Society of America Bulletin,  
82, 2039–2070 

Smith, K., Brune, J. and Priestly, K., 1991. Seismic spectrum, radiated energy and 
the Savage and Wood inequality for complex earthquakes, 
Tectonophysics, 188, 303-320. 

Smith, W.H.F and Sandwell, D.T., 1997a. Measured and estimated seafloor 
topography (version 4.2), World Data Centre-A for Marine Geology 
and Geophysics research publication RP-1, poster, 34" x 53". 

Smith, W.H.F. and Sandwell, D.T., 1997b. Global seafloor topography from 
satellite altimetry and ship depth soundings, Science, 277, 1957-1962. 

Sodoudi, F., Kind, R., Hatzfeld, D., Priestley, K., Hanka, W., Wylegella, K., 
Stavrakakis, G., Vafidis, A., Harjes, H.P.and Bohnhoff M., 2006. 
Lithospheric structure of the Aegean obtained from P and S receiver 
functions, J. of Geophys. Res., 111, B12307, doi: 10.1029 / 
2005JB003932.  

Soloviev S .L., 1970. Recurrence of tsunamis in the Pacific, in Tsunamis in the 
Pacific Ocean, Ed. Adams, W.M., East West Center Press, Honolulu. 



 411

Soloviev, S .L., 1978. Tsunamis, The assessment and the mitigation of earthquake 
and risk, UNESCO, 118–143. 

Soloviev, S .L., 1990. Tsunamigenic zones in the Mediterranean Sea, Natural 

Hazards, 3, 183–202. 

Soloviev S .L. and Go, Ch.N., 1974. A catalogue of tsunamis on the western shore of 

the Pacific Ocean, Moscow, "Nauka" Publishing House, 308p. 

Soloviev, S .L, Solovieva, O.N., Go, C.N, Kim, K.S , Shchetnikov, N.A., 2000. 
Tsunamis in the Mediterranean Sea 2000 B.C. – 2000 A.D, Advances 

in Natural and Technological Hazards Research, Vol 13. Kluwer, 
Dordrecht. 

Sorel, D., Mercier, J. L., Keraudren, B. and Cushing, M., 1988. Le rule de la 
traction de la lithosphere subductée dans l’Evolution géodynamique 
Plio-Pleistocene de l’arc Égéen: mouvement verticaux alternés et 
variations du régime tectonique, C. R. Acad. Sci., 307, 1981 – 1986. 

Sorren, D., 1985, An earthquake on Cyprus: new discoveries from Kourion, 
Archaeology, 38, 52–59. 

Sorren, D. and Davis, T., 1985. Seismic archaeology at Kourion: the 1984 
campaign, Report of the Department of Antiquities, Cyprus, 293–301. 

Sorren, D., 1988. The day the world ended at Kourion – Recconstructing an ancient 
earthquake, National Geographic Magazine, 174, 30-33. 

Soysal, H., S ipahioğlu, S ., Kolçak, D. ve Altınok, Y., 1981. Türkiye ve çevresinin 
Tarihsel Deprem Kataloğu (MÖ 2100- MS 1900). Tübitak, TBAG 
Proje No. 341, İstanbul. 

Spakman, W., 1986. Subduction beneath Eurasia in connection with the Mesozoic 
Tethys, Geol. Mijnbouw, 65, 145-153. 

Spakman, W., Wortel, M.J.R. And Vlaar, N.S ., 1988. The Hellenic subduction 
zone: A tomographic image and its geodynamical implications, 
Geophys. Res. Lett., 15, 60 – 63. 

Spakman, W., Van Der Lee, S . and Van der Hilst, R.D., 1993. Travel time 
tomography of the European – Mediterranean mantle down to 1400 
km, Geophys. Res. Lett., 15, 60 – 63. 

Steckler, M.S. and ten Brink, U.S ., 1986. Lithospheric strength variations as 
control on new plate boundaries: examples from the northern Red Sea 
region, Earth and Planet. Sci. Lett., 79, 120 – 132. 

Steckler, M.S., Berthelot, F., Lyberis, N., Le Pichon, X., 1988. Subsidence in the 
Gulf of Suez: implications for rifting and plate kinematics, 
Tectonophysics, 153, 249-270. 

Steckler, M.S., Feinstein, S., Kohn, B.P., Lavier, L.L., Eyal, M., 1998. Pattern of 
mantle thinning from subsidence and heat flow measurements in the 
Gulf of Suez: evidence for the rotation of Sinai and along-strike flow 
from the Red Sea, Tectonics 17, 903–920. 

S tefanakis, M.I., 2006. Natural Catastrophes in the Greek and Roman World: Loss 
or Gain? Four Cases of Seaquakes-Generated Tsunamis, 
Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 6 (1), 61-88. 



 412

Stein, S . and Wysession, M. 2003. An Introduction to Seismology, Earthquakes, and 

Earth Structure, Blackwell Science, Oxford, 498 pp. 

Steinitz, G., Bartov, Y., Eyal, M. and Eyal, Y.,  1981. K-Ar age determination of 
Tertiary magmatism along the western margin of the Gulf of Elat, 
Geol. Surv. Israel Curr. Res., 1980, 27-29. 

Stiros, S ., 1996. Identification of earthquakes from archaeological data: 
methodology, criteria and limitations, in, Archaeoseismology. British 
School at Athens, Fitch Laboratory Occasional Paper, Eds. Stiros, S. 
and Jones, R., 7, 129–152. 

S tiros, S .C., 2001. The AD 365 Crete earthquake and possible seismic clustering 
during the fourth to sixth centuries AD in the Eastern Mediterranean: 
a review of historical and archaeological data, J. of Structural 
Geology, 23, 545 – 562. 

Stiros, S .C. and Papageorgiou, S ., 2001. Seismicity of Western Crete and the 
destruction of the town of Kisamos at AD 365: Archaeological 
evidence, J. of Seismology, 5, 381 – 397. 

Stiros, S .C. and Drakos, A., 2006. A fault – model for the tsunami- associated, 
magnitude≥8.5 Eastern Mediterranean, AD 365 earthquake, Zeitschrift 

fur Geomorphologie, 146, 125 – 137. 

Stöckhert, B., 2006. Kişisel görüşme. 

Şaroğlu, F., Emre, Ö. and Kuşçu, İ., 1992. Active Fault Map of Turkey, 2 sheets,  
MTA, Ankara. 

Şengör, A.M.C., 1982. Ege’nin neotektonik evrimini yöneten etkenler, in Batı 

Anadolu’nun Genç Tektoniği ve Volkanizması Paneli,  Eds. O. Erol 
and V. Öygür, Ankara, Türkiye Jeoloji Kurumu, 59-72 

Şengör, A.M.C, 1993. Some current problems on the tectonic evolution of the 
Mediterranean during the Cenozoic, in Recent Evolution and 
Seismicity of the Mediterranean Region, Eds. Boschi, E., Mantovani, 
E. and Morelli, A., Kluwer, Dordrecht, 1-51. 

Şengör, A.M.C., Satır, M. and Akkök, R., 1984. Timing of tectonic events in the 
Menderes Massif, western Turkey: implications for tectonic evolution 
and evidence for Pan-African basement in Turkey., Tectonics, 3, 693-
707. 

Şengör, A.M.C., Görür, N. and Şaroğlu, F., 1985. Strike slip faulting and related 
basin formation in zones of tectonic escape: Turkey as a case study, in 
Strike Slip deformation, Basin Formation and Sedimentation, Eds. 
Biddle, K.T. and Blick, N.C., Society of Economic Palaeontologists 
and Mineralogists, Special Publications, 37, 227-264. 

Şengör, A.M.C. and Yılmaz, Y., 1981. Tethyan evolution of Turkey: a plate 
tectonic approach, Tectonophysics 75, 181–241. 

Şengör, A.M.C., 1982. Ege’nin neotektonik evrimini yöneten etkenler, in Batı 

Anadolu’nun Genç Tektoniğ i ve Volkanizması Paneli, eds. O. Erol and 
V. Öygür, Ankara: Türkiye Jeoloji Kurumu, 59-72 



 413

Taher, M.A., 1979. Corpus des texts arabes relatifs aux tremblements de terre et 

autres catastrophes naturelles de la conquête arabe au XII H. /XVIII 
J.C, These de Doctorat d’Etat, Universitè Paris 1. 

Talebian, M. and Jackson, J., 2004. A reappraisal of earthquake focal mechanism 
and active shortening in the Zagros mountains of Iran, Geophys. J. 

Int., 156, 506-526. 

Tan, O. and Taymaz, T., 2002. Source parameters of November 6, 1992 (M w=6.0, 
W-Turkey) and November 15, 2000 Van (M w=5.7, Eastern Turkey) 
Earthquakes, 1st International Symposium of Istanbul Technical 

University, the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering,  
p. 70, İstanbul 

Tan, O. and Taymaz, T., 2003. Seismotectonics of Karaburun Peninsula and 
Kuşadası Gulf: Souce Parameters of April 2, 1996 Kuşadası Gulf and 
April 10, 2003 Seferihisar (İzmir) Earthquakes, International 

Workshop on the North Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault 

Systems: Recent Progress in Tectonics and Paleoseismology and Field 

Training Course in Paleoseismology, p. 147, METU, Ankara. 

Tan, O., 2004. Kafkasya, Doğu Anadolu ve Kuzeybatı İran Depremlerinin Kaynak 
Mekanizması Özellikleri ve Yırtılma Süreçleri, Doktora Tezi, 308 
sayfa, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

Tan, O. ve Taymaz, T., 2005. Arabistan-Avrasya kıtasal çarpışma bölgesindeki 
depremlerin benzerlik ilişkileri, İTÜ Dergisi/d, 4, Sayı 6, 105-115. 

Tan, O. and Taymaz, T., 2006. Active tectonics of the Caucasus: Earthquake 
Source Mechanisms and Rupture Histories Obtained from Inversion of 
Teleseismic Body Waveforms, in Post-collisional Tectonics and 

Magmatism in the Mediterranean Region and Asia, Geol. Soc. of 
America, Special Paper, 409, 531-578, doi: 10.1130/2006.2409 (25). 

Tan, O., Tapırdamaz, M.C. and Yörük, A., 2007. The Earthquake Catalogues for 
Turkey, Turkish Journal of Earth Sciences, 17, 405-418. 

Tanioka, Y., 1999. Analysis of the far-field tsunamis generated by the 1998 Papua 
New Guinea earthquake, Geophys. Res. Lett., 26, 3393-3396 

Tapley, W.C. and Tull, J.E., 1992. Seismic Analysis Code (SAC), Lawrence 
Livermore National Laboratory. 

Taymaz, T., 1990. Earthquake source parameters in the Eastern Mediterranean 
Region, PhD Thesis, Darwin College, University of Cambridge, U.K. 

Taymaz, T., Jackson, J. and Westaway, R., 1990. Earthquake mechanisms in the 
Hellenic Trench near Crete, Geophys. J. Int., 102, 695-731. 

Taymaz, T., Jackson, J.A. and McKenzie, D., 1991. Active tectonics of the north 
and central Aegean Sea, Geophys. J. Int., 106, 433-490. 

Taymaz, T. and Price, S ., 1992. The 1971 May 12 Burdur earthquake sequence, 
SW Turkey: a synthesis of seismological and geological observations, 
Geophys. J. Int., 108, 589-603. 

Taymaz, T., Tan, O. and Yolsal, S., 2004. Seismotectonics of Western Turkey: A 
Synthesis of Source Parameters and Rupture Histories of Recent 



 414

Earthquakes, Convergent Plate Tectonics of the Mediterranean 
Region, EOS Transactions, 85 (47), Moscone Convention Center, San 
Fransisco-California, USA. 

Taymaz, T. ve Yolsal, S ., 2005. 26 Aralık 2004 Kuzey Sumatra Depremi (Mw ~9.1). 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendislik Haberleri,  
Sayı 438, 55-58. 

Taymaz, T., Tan, O. and Yolsal, S ., 2005a. Recent Devastating Earthquakes in 
Turkey and Active Tectonics of the Aegean and Marmara Seas, 
Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan 

Countries, The Rila Mountains-Resort Village Borovetz, Bulgaria. 

Taymaz, T., Tan, O. ve Yolsal, S ., 2005b. Egelados Projesi ve İzmir depremleri.  
TÜBİTAK Bilim ve Teknik, No: 456. 

Taymaz, T., Yılmaz, Y. and Dilek, Y., 2007a. The Geodynamics of the Aegean and 
Anatolia: Introduction, Geological Society, London, Special 
Publications, 291, 1-16. 

Taymaz, T., Wright, T.J., Yolsal, S ., Tan, O., Fielding, E. and Seyitoğlu, G., 
2007b. Source characteristics of the 6 June 2000 Orta – Çankırı 
(central Turkey) earthquake: a synthesis of seismological, geological 
and geodetic (InSAR) observations, and internal deformation of the 
Anatolian plate, in The Geodynamics of the Aegean and Anatolia, Eds. 
Taymaz, T., Yılmaz, Y. and Dilek, Y., Special Publication, Geological 
Society, London, 291, p. 259-290. 

Taymaz, T., Yolsal, S . and Yalçıner, A.C., 2007c. Potential Source Regions and 
Understanding Tsunami Prone Mechanisms in the Eastern 
Mediterranean, International Symposium on Subduction Dynamics-

Bridging the Scales, pp. 80-81, 29 May-01 June 2007, Germany. 

Taymaz, T., Yolsal, S . and Tok, H.E., 2007d. Source Rupture Processes of Mw 6.7 
Kytheria Earthquake of January 8, 2006 and Synthesis of International 
EGELADOS and COLUMBOS Projects: Active Tectonics of the 
Aegean Sea, EGU (European Geosciences Union) General Assembly 

2007, 15-20 April 2007, Vienna-Austria. 

Taymaz, T., Yolsal, S. and Yalçıner, A.C., 2008a. Seismotectonics of the Cyprus 
Arc and Dead Sea Transfrom Fault and Simulations of the historical 
earthquakes and tsunamis, EGU (European Geosciences Union) 

General Assembly 2008, 13-19 April 2008, Vienna-Austria. 

Taymaz, T., Tan, O. and Yolsal, S ., 2008b. Recent Devastating Earthquakes in 
Turkey and Active Tectonics of the Aegean and Marmara Seas, in 
Earthquake Monitoring and Seismic Hazard Mitigation in Balkan 

Countries, Ed. Huseybe, E.S., Springer Science and Business Media 
B.V. 2008, p. 47-55. 

ten Brink, U., Ben-Avraham, Z., Bell, R., Hassouneh, M., Coleman, D., 
Andersean, G., Tibor, G. and Coakley, B., 1993. Structure of the 
Dead Sea pull-apart basin from gravity analyses, J. of Geophys. Res., 
98, 21887-21894. 



 415

ten Brink, U.S ., Al-Zoubi, A.S ., Flores, C.H., Rotstein, Y., Qabbani, I., Harder, 
S .H. and Keller, G.R., 2006. Seismic imaging of deep low-velocity 
zone beneath the Dead Sea basin and transform fault: Implications for 
strain localization and crustal rigidity, Geophys. Res. Lett., 33,  
L24314, doi:10.1029/2006GL027890. 

ten Veen, J.H and Postma, G.,1999. Roll-back controlled vertical movements of 
outerarc basins of the Hellenic subduction zone (Crete, Greece), Basin 
Research, 11 (3), 243-266. 

ten Veen, J.H. and Kleinspehn, K.L., 2002. Geodynamics along an increasingly 
curved convergent plate margin: Late Miocene-Pleistocene Rhodes  
(Greece), Tectonics, 21, 10.1029/2001TC001287. 

ten Veen, J.H. and Kleinspehn, K.L., 2003. Incipient continental collision and 
plate-boundary curvature: Late Pliocene–Holocene transtensional 
Hellenic forearc, Crete, Greece, J. Geol. Soc. London, 160, 161–181. 

ten Veen, J.H., Woodside, J.M., Zitter, T.A.C., Dumont, J.F., Mascle, J. and 
Volkonskaia, A., 2004. Neotectonic evolution of the Anaximander 
Mountains at the junction of the Hellenic and Cyprus Arcs, 
Tectonophysics, 391, 1-4, 35-65. 

Thommeret, Y., Thommeret, J., Laborel, J., Montaggioni, L. F. and Pirazzoli, P. 
A., 1981. Late Holocene shoreline changes and seismo-tectonic 
displacements in western Crete (Greece), Z. Geomorphol. Suppl., 40,  
127 – 149. 

Thurman, H.V. and Trujillo, A.P., 1999. Essential of Oceanography. 6 th ed., Upper 
Saddle River, N.J., Prentice Hall, UK. 

Tiberi, C., Diament, M., Lyon-Caen, H. and King, T., 2001. Moho topography 
beneath the Corinth Rift area (Greece) from inversion of gravity data, 
Geophys. J. Int., 145, 797 – 808. 

Tinti, S . And Piatanesi, A., 1996. Numerical simulations of the tsunami induced by 
the 1627 earthquake affecting Gargano, Southern Italy, Journal of 

Geodynamics, 21, 141-160. 

Tirel, C., Gueydan, F., Tiberi, C. and Brun, J. P., 2004. Aegean crustal thickness 
inferred from gravity inversion and geodynamical implications, Earth 
Planet. Sci. Lett., 228, 267 – 280. 

Titov, V.V., Mofjeld, H.O., Gonzalez, F.I. And Newman, J.C., 1999. Offshore 
forecasting of Hawaiian tsunamis generated in Alaskan-Aleutian 
Subduction Zone, NOAA Technical Memorandum ERL PMEL-114, 
Pacific Marine Environmental Laboratory, Seattle, America. 

Thatcher W. and Hanks, T., 1973. Source parameters of southern California 
earthquakes, J. Geophys. Res., 78, 8547-8576. 

Tocher, D., 1958. Earthquake energy and ground breakage, Bull.  Seism. Soc. Am.,  
48, 147-153. 

Trèhu, A.M. and Solomon, S .C., 1983. Earthquakes in the Orozco Transform Zone: 
Seismicity, source mechanisms and tectonics, J. Geophys. Res., 88,  
8203-8225. 



 416

Tsapanos, T.M. and Christova, C.V., 2003. Earthquake Hazard Parameters in 
Crete Island and its surrounding area Inferred from Bayes Statistics: 
An Integration of Morphology of the Seismically Active Structures 
and Seismological Data, Pure and Applied Geophysics, 160, 1517 – 
1536. 

Tsokas, G.N. and Hansen, R.O., 1997. Study of the crustal thickness and 
subducting lithosphere in Greece from gravity data, J. Geophys. Res., 
102, 20585-20597. 

Twiss, R.J. and Moores, E.M., 1992. Structural Geology. New York, Freeman and 
Company, 531p. 

Udias, A., 1999. Principles of Seismology, Cambridge University, 475 sayfa. 

Uluğ, A., Duman, M., Ersoy, Ş ., Özel, E. and Avcı, M., 2005. Late Quaternary sea-
level change, sedimentation and neotectonics of the Gulf of Gökova: 
Southeastern Aegean Sea, Marine Geology, 221, 381-395. 

van Eck., T. and Hofstetter, A., 1989. Microearthquake activity in the Dead Sea 
region, Geophys. J. Int., 99, 605 – 620. 

Ventouzi, Ch., Bruestle, A., Fischer, K. D., Kueperkoch, L.,Taymaz, T., Meier, 
T., Friederich, W., Papazachos, C., Stavrakakis, G. and the 
EGELADOS working group, 2007. Investigations on the Kythira-

earthquake (SW Aegean Sea) on 8 January 2006 using the 

EGELADOS-network, EGU (European Geosciences Union) General 
Assembly 2007, 15-20 April 2007, Vienna-Austria. 

Vidal, N. Alvarez-Marron, J. and Klaeschen, D., 2000. The structure of the 
Africa-Anatolia plate boundary in the eastern Mediterranean, 
Tectonics, 19 (4), 723-739. 

Virolleaud, Ch., 1935. La revolte de Koser contre Baal, Syria, 16, 29–45. 

Walley, C.D., 1988. A braided strike – slip model for the northern continuation of 
the Dead Sea Fault and its implications for the Levantine tectonics, 
Tectonophysics, 145, 63-72. 

Walley, C.D., 1998. Some outstanding issues in the geology of Lebanon and their 
importance in the tectonic evolution of the Levantine region, 
Tectonophysics, 298, 37–62. 

Ward, S .N., 1980. Relationships of tsunami generation and an earthquake source, J. 

Phys. Earth, 28, 441 – 474. 

Wdowinski, S ., Bock, Y., Baer, G., Prawirodirdjo, L., Bechor, N., Naaman, S ., 
Knafo, R., Forrai, Y. and Melzer, Y., 2004.GPS measurements of 
current crustal movements along the Dead Sea Fault, J. of Geophys. 
Res., 109, B05403, doi: 10.1029/2003JB002640. 

Wdowinski, S ., Ben-Avraham, B., Arvidsson, R. and Ekström, G., 2006. 
Seismotectonics of the Cyprean Arc, Geophys. J. Int., 164, 176-181. 

Wells D.L. and Coppersmith, K.J., 1994. New empirical relationships among 
magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface 
displacement, Bull. Seism. Soc. Am., 84, 974-1002. 



 417

Wessel, P. and Smith, W.H.F., 1998. New, improved version of the Generic 
Mapping Tools released, EOS, Trans. Am. Geophys. Union, 79, 579. 

Westaway, R., 1994. Present – day kinematics of the Middle East and eastern 
Mediterranean, J. Geophys. Res., 99, 12071 – 12090. 

Whelan, F. and Kelletat, D., 2002. Geomorphic evidence and relative and absolute 
dating results for tsunami events on Cyprus, Sci. Tsunami Hazards, 
20, 3–18 

White, R.S ., McKenzie, D. and O'Nions, K., 1992. Oceanic crustal thickness from 
seismic measurements and rare Earth element inversions, J. Geophys. 

Res., 97(B13), 19683–19715. 

Wiens, D.A., 2001. Seismological constraints on the mechanism of deep 
earthquakes:temperature dependence of deep earthquake source 
properties, Phys. of the Earth and Planetary Interiors, 127, 145-163. 

Wilson, J.T., 1965. A new class of faults and their bearing on continental drift, 
Nature, 207, 343-347. 

Woodside, J.M., 1977. Tectonic elements and crust of the Eastern Mediterranean 
Sea, Marine Geophysical Researches, 3, 317–354. 

Woodside, J., Mascle, J. Huguen, C. and Volkonskala, A., 2000. The Rhodes  
Basin, a Post-Miocene tectonic trough, Marine Geology, 165, 1–12. 

Woodside, J.M., Mascle, J., Zitter, T. A. C., Limonov, A. F., Ergun, M. and 
Volkonskaia, A. and a shipboard scientists of the PRISMED II 
expedition, 2002. The Florence Rise, the western bend of the Cyprus 
Arc, Mar. Geol, 185, 177–194. 

Wright, T.J., Parson, B. E., Jackson, J. A., Haynes, M., Fielding, E.J., England, 
P. C. and Clarke, P., 1999. Source parameters of the 1 October 1995 
Dinar (Turkey) earthquake from SAR interferometry and seismic body 
wave modeling, Earth Planet. Sci. Lett., 172, 23-37. 

Wu, F. T., Karcz, I., Arieh, E. J., Kafri, U. and Peled, U., 1973. Microearthquakes 
along the Dead Sea Rift, Geology, 1, 159 – 161. 

Wyss, M., 1979. Estimating maximum expectable magnitude of earthquakes from 
fault dimensions, Geology, 7, 336-340. 

Yalçıner, A.C., Kuran, U., Akyarlı, A. and Imamura F., 1995. An Investigation 
on the Generation and Propagation of Tsunamis in the Aegean sea by 
Mathematical Modeling, in Tsunami: Progress in Prediction, Disaster  

Prevention and Warning, Eds. Tsuchiya, Y. and Shuto, N., Advances 
in Natural and Technological Hazards, p. 55-70. 

Yalçıner, A., Kuran, U., Minoura, K., Imamura, F., Takahashi, T. and 
Papadopoulos, G., 2000. Tsunami Traces at the Coasts of the Aegean 
Sea, Symposium on the Seismicity of West Anatolia, 256-266, 23-27 
May, 2000, İzmir. 

Yalçıner, A.C., Synolakis, C.E., Alpar, B., Borrero, J.C., Altınok, Y., Imamura, 
F., Tinti, S ., Ersoy, S ., Kuran, U., Pamukçu, S . and Kanoğlu, U., 
2001. Field surveys and modeling of the 1999 İzmit tsunami, ITS 2001 

Proceedings, Session 4, Number 4-6. 



 418

Yalçıner, A.C., Pelinovsky, E., Okal, E. and Synolakis, C.E., 2003. Proceedings  
of the NATO Advanced Research Workshop on underwater ground 
failures on tsunami generation, modeling, risk and mitigation, NATO 
Science Series, pp. 328, İstanbul-Turkey. 

Yalçıner, A.C., Pelinovsky, E.,Talipova, T., Kurkin, A., Kozelkov, A. and 
Zaitsev, A.,  2004. Tsunami in the Black Sea: comparison of the 
historical, instrumental and numerical data, J.of Geophys. Res., 109, 
C12023, doi:10.1029/2003JC002113. 

Yalçıner, A.C., Kuran, U., Minoura, K., Imamura, F., Takayashi, T., 
Papadopoulos, G. ve Ersoy, Ş ., 2005. Türkiye kıyılarında depreşim 
dalgası (tsunami) izleri, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye 
Mühendislik Haberleri, Sayı 438, 38-42. 

Yalçıner, A.C. and Pelinovsky, E., 2007. A short cut numerical method for 
determination of periods of free oscillations for basins with irregular 
geometry and bathymetry, Ocean Engineering, 
doi:10.1016/j.oceaneng.2006.05.016. 

Yagi, Y. and Kikuchi, M., 2000. Source rupture process of the Kocaeli, Turkey, 
earthquake of August 17, 1999, obtained by joint inversion of near-
field data and teleseismic data, Geophys. Res. Lett., 27, 1969-1972. 

Yagi, Y., Kikuchi, M. and Nishimura, T., 2003. Co-seismic slip, post-seismic slip, 
and largest aftershock associated with the 1994 Sanriku – Haruka-Oki, 
Japan, earthquake, Geophysical Research Letters, 30, doi: 
10.1029/2003GL018189. 

Yagi, Y., Mikumo, T. and Pacheo, J., 2004. Source rupture process of the 
Tecoman, Colima, Mexico earthquake of January 22, 2003, 
determined by joint inversion of teleseismic body wave and near-field 
data, Bull. Seism. Soc. Am., 94 (5),1795-1807. 

Yılmaz, Y., 1989. An approach to the origin of young volcanic rocks of western 
Turkey, in Tectonic Evolution of the Tethyan Region, Ed. Şengör, 
A.M.C., Kluwer, p. 159-189. 

Yılmaz, Y., Tüysüz, O., Yiğitbaş, E., Genç, Ş .C. and Şengör, A.M.C., 1997. 
Evolution of the Pontides, in Regional and Petroleum Geology of the 
Black Sea and Surrounding Region, Ed. Robinson, A.G., AAPG 
Memoir, p. 183-226. 

Yılmaz, Y. and Polat, A., 1998. Geology and evolution of the Thrace volcanics, 
Turkey, Acta Volcanologica, 10, 293-303. 

Yılmaz, Y., Genç, Ş .C., Gürer, F., Bozcu, M., Yılmaz, K., Karacık, Z., 
Altunkaynak, Ş . and Elmas, A., 2000. When did the western 
Anatolian grabens begin to develop?, in Tectonics and Magmatism in 

Turkey and the surrounding Area, Eds. Bozkurt, E., Winchester, J.A. 
and Piper, J.D.A., Geological Society, London, Special Publications, 
173, p. 353-384. 

Yolsal, S. and Taymaz, T., 2001. Source Parameters of Cyprean Earthquakes 
Obtained From Inversion of Teleseismic Body-Waveforms, 4th 

International Turkish Geology Symposium: Work in Progress on the 



 419

Geology of Turkey and Its Surroundings, p.170, 24-28 September, 
2001, Çukurova University, Adana. 

Yolsal, S. and Taymaz, T., 2002. Source Parametres of the Cyprean Earthquakes 
Obtained From Inversion of Teleseismic P- and SH- Body- 
Waveforms, 1

s t
 International Symposium of Istanbul Technical 

University the Faculty of Mines on Earth Sciences and Engineering, 

p.71, 16-18 May, 2002, Istanbul Technical University, Istanbul. 

Yolsal, S . ve Taymaz, T., 2003a. Kıbrıs Yayı ve Ölü Deniz Bölgesinin 
sismotektoniği: Deprem Kaynak Mekanizması Çözümleri, Kocaeli 

2003 Deprem Sempozyumu, sayfa 9, 12-14 Mart 2003, Kocaeli. 

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2003b. Earthquake Source Mechanism Parameters and 
Seismotectonics of Cyprus Arc and Dead Sea Fault Zone: The Eastern 
Mediterranean Region, International Workshop on the North 

Anatolian, East Anatolian and Dead Sea Fault Systems: Recent 

Progress in Tectonics and Paleoseismology and Field Training 

Course in Paleoseismology,  p.161, Middle East Technical University 
(METU), 31 August - 12 September 2003, Ankara. 

Yolsal, S. and Taymaz, T., 2004. Seismotectonics of the Cyprus Arc and Dead-Sea 
Fault Zone: Eastern Mediterranean. Session T14: Convergent Plate 

Tectonics of the Mediterranean, EOS Transactions AGU, 85 (47), Fall 

Meeting Supplements, Abstract T52B-06, Moscone Convention 
Center, SanFransisco-California, USA, December 13–17, 2004. 

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2005. Potential source regions of earthquakes and 
tsunamis along the Hellenic and Cyprus Arcs, Eastern Mediterranean, 
International Symposium on the Geodynamics of Eastern 

Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean Region, Abstract 
Book: p. 240, Kadir Has University, 15-18 June, 2005, İstanbul. 

Yolsal, S., Kılınç, H., Çağlar, İ. and Taymaz, T., 2005a. The relationship between 
heat flow regime and active tectonics inferred from seismological data 
in Western Anatolia, Proceedings World Geothermal Congress 2005, 
24-29 April 2005, Antalya. 

Yolsal, S ., Tan, O. and Taymaz, T., 2005b. Source mechanism and rupture histories 
of the Gulf of Gökova earthquakes occured during 1989-2005, 
International Symposium on the Geodynamics of Eastern 

Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, Kadir Has University, 
Cibali Campus, 15-18 June 2005, İstanbul. 

Yolsal, S., Tan, O. and Taymaz, T., 2005c. Active tectonics of the Dead Sea 
Transform Fault and Palmyrides: Source mechanism parameters of 
recent earthquakes, International Symposium on the Geodynamics of 

Eastern Mediterranean: Active Tectonics of the Aegean, Kadir Has  
University, Cibali Campus, 15-18 June 2005, İstanbul. 

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2006a. Source parameters and rupture histories of the 
earthquakes occured along the Cyprus-Hellenic arcs and Dead Sea 
Transform Fault, Ecole Doctorale Des Sciences De La Terre Institut 

de Physique du Globe de Paris - Congres Des Doctorants, 24-27 
April 2006, p.4, Paris-France.  



 420

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2006b. Source Rupture Properties of Recent 
Earthquakes in Sığacık Bay (W Turkey) and Seismotectonic 
Implications, 17th International Geophysical Congress and Exhibition 

of Turkey, p. 54-55, November 14-17, 2006, Ankara. 

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2007a. Source mechanism and rupture histories of the 
recent Gulf of Gökova and Sığacık Bay earthquakes, EGU (European 

Geosciences Union) General Assembly 2007, 15-20 April 2007, 
Vienna-Austria.  

Yolsal, S . and Taymaz, T., 2007b. Source Parameters and Rupture Histories of 
Recent Earthquakes  Along the Hellenic and Cyprus Arcs Obtained 
From Teleseismic Body Waveform Inversion, International 

Symposium on Subduction Dynamics-Bridging the Scales, p.84, 29 
May – 01 June 2007, Sprockhövel, Germany. 

Yolsal, S ., Taymaz, T. and Yalçıner, A.C., 2007a. Understanding tsunamis, 
potential source regions and tsunami prone mechanisms in the Eastern 
Mediterranean, in The Geodynamics of the Aegean and Anatolia, Eds. 
Taymaz, T., Yılmaz, Y. and Dilek, Y., Special Publication, Geological 
Society, London, Special Publications, 291, p. 201-230. 

Yolsal, S., Taymaz, T. and Yalçıner, A.C., 2007b. Source Characteristics of 
Earthquakes along the Hellenic and Cyprus Arcs and Simulation of 
Historical Tsunamis, Geophysical Research Abstracts, Vol.9, EGU-
2007-A-02306, EGU (European Geosciences Union) General 
Assembly 2007, 15-20 April 2007, Vienna-Austria. 

Yolsal, S ., Taymaz, T., ve Yalçıner, A.C., 2007c. Hellenik ve Kıbrıs Yayı 
Depremlerinin Kaynak Parametreleri ve Tarihsel Depremlerle İlişkili 
Tsunami Simülasyonları, 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, 
Genişletilmiş Bildiriler Kitabı, 509-516, TMMOB İnşaat Mühendisleri 
Odası, 25-28 Ekim 2007, İzmir. 

Yolsal, S ., Taymaz, T., and Yalçıner, A.C., 2007d. Historical Tsunamis, Potential 
Source Regions and Tsunami Simulations in the Eastern 
Mediterranean Region, International Earthquake Symposium Kocaeli 

2007, October 22-26, 2007, Kocaeli. 

Yolsal, S., Taymaz, T. and Yalçıner, A.C., 2008a. Earthquake Source Rupture 
Characteristics Along the Hellenic Arc and Simulation of the AD 365 
Crete Earthquake and its Tsunami, Geophysical Research Abstracts,  
Vol.10, EGU-2008-A-00065, EGU (European Geosciences Union) 

General Assembly 2008, 13-19 April 2008, Vienna-Austria. 

Yolsal, S., Taymaz, T. and Yalçıner, A.C., 2008b. Source Mechanisms of the 
Recent Rhodes-Dodecanese Islands Earthquakes and Historical 
Tsunami Simulations in the eastern Mediterranean, Geophysical 

Research Abstracts, Vol.10, EGU-2008-A-00072, EGU (European 

Geosciences Union) General Assembly 2008, 13-19 April 2008, 
Vienna-Austria. 

Yoshida, S ., 1992. Waveform inversion for rupture process using a non-flat seafloor 
model: application to 1986 Andreanof Islands and 1985 Chile 
earthquakes, Tectonophysics, 211, 45-59. 



 421

Yoshida, S ., Kokhetsu, K., Shibazaki, B., Sagiya, T., Kato, T. and Yoshida, Y., 
1996. Joint inversion of near- and far-field waveforms and geodetic 
data for rupture process of the 1995 Kobe earthquake, J. Phys. Earth, 
44, 437-454. 

Yürtmen, S ., Guillou, H., Westaway, R., Rowbotham, G. and Tatar, O., 2002. 
Rate of strike slip motion on the Amanos Fault (Karasu Valley, 
southern Turkey) constrained by K-Ar dating and geochemical 
analysis of Quaternary basalts, Tectonophysics, 344, 207 – 246. 

Zak, I. and Freund, R., 1966. Recent strike slip movements along the Dead Sea 
Rift, Isr. J. Earth Sci, 15, 33–37. 

Zak, I.  and Freund, R., 1981. Asymmetry and basin migration in the Dead Sea Rift, 
Tectonophysics, 80, 27 – 38. 

Zaldivar, J.G., Nieto, L.M., Robertson, A.H.F. and Woodside, J.M., 2001. Recent 
tectonics of Eratosthenes Seamount: an example of seamount 
deformation during incipient continental collision, Geo-Marine 

Letters, 20, 233-242. 

Zanchi, A., Crosta G.B. and Darkal, A.N., 2002. Paleostress analyses in NW 
Syria: constraints on the Cenozoic evolution of the northwestern 
margin of the Arabian plate, Tectonophysics, 357, 255 – 278. 

Zahibo, N., Pelinovsky E., Yalçıner, A.C., Kurkin, A., Koselkov, A. and Zaitsev, 
A., 2003. The 1867 Virgin Island tsunami, Natural Hazards and Earth 

System Sciences, 3, 367-376. 

Zhang, H. and Niemi, T.M., 1999. Slip rate of the northern Wadi Araba Fault, Dead 
Sea Transform, Jordan, GSA Abstracts with Programs, 31, A – 114. 

Zhou, S .Y. and Chen, X.F., 2003. Inversion of near-field waveform data for 
earthquake source rupture process (I): Method and numerical test, 
Science in China Series D-Earth Sciences, 46 (11), 1089-1102 . 

Zitter, T.A., Woodside, J.M. and Mascle, J., 2003. The Anaximander Mountains: a 
clue to the tectonics of southwest Anatolia, Geological Journal, 38,  
375-394. 

Zwick, P., McCaffrey, R. and Abers, G., 1994. MT5 Program, IASPEI Software 

Library, 4. 

 



 422

EKLER 

EK-A. GİRİT-HELLENİK YAYI, RODOS ADASI VE GÖKOVA KÖRFEZİ 
DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI ÇÖZÜMLERİ, KAYMA 
DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET YÖNLERİ 

EK-B. KIBRIS YAYI DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI 
ÇÖZÜMLERİ, KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET 
YÖNLERİ 

EK-C. ÖLÜ DENİZ TRANSFORM FAYI DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P 
DALGASI ÇÖZÜMLERİ,  KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK 
HAREKET YÖNLERİ 

EK-D. SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI 
ÇÖZÜMLERİ, KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET 
YÖNLERİ 

EK-E. TARİHSEL KATALOGLARDA DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE 
MEYDANA GELDİĞİ RAPOR EDİLEN TSUNAMİ DEPREMLERİ 

EK-F. DÜNYA ÜZERİNDE KURULMUŞ  GDSN İSTASYONLARI LİSTESİ 

EK-G. SOLOVIEV (1978) TSUNAMİ ÖLÇEĞİ 

EK-H. CD ŞEMATİK DOSYA YAPISI 

 



 423

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EK-A 

 

GİRİT-HELLENİK YAYI, RODOS ADASI VE GÖKOVA KÖRFEZİ 
DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI ÇÖZÜMLERİ,  

KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET YÖNLERİ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 424

Tezin bu bölümünde Girit-Hellenik Yayı, Rodos adası, Gökova Körfezi, Kıbrıs Yayı, 
Ölü Deniz Transform Fayı ve Sığacık Körfezi bölgelerinde meydana gelen 
depremlerin (M w ≥ 5.0) geniş-bantlı (BB) telesismik P dalgaları ile bulunan en küçük 
hatalı kaynak mekanizması çözümleri (Tablo A.1), fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımlarının zaman içerisindeki davranışları ve P dalgası ilk 
hareket yönleri dağılımları verilmiştir. Ayrıca bu tez çalışmasında kullanılan diğer 
araştırmacılar ve uluslararası enstitü ve kuruluşlar tarafından rapor edilen deprem 
kaynak mekanizması parametreleri de Tablo A.2’de gösterilmiştir. Telesismik geniş  
bantlı P dalgaları kullanılarak bulunan en küçük hatalı mekanizması çözümlerinin 
gösterildiği şekillerde en üstte 1. ve 2. düğüm düzlemine ait doğrultu, dalım ve 
kayma açıları,  depremin odak derinliği ve sismik momenti gösterilmiştir. P odak 
küresinin altında ise ters çözüm ile belirlenen kaynak zaman fonksiyonu (STF) 
verilmiştir. Çözümde kullanılan P ve SH dalga şekillerinin sol üst köşesinde, 
kaydedildiği telesismik istasyonun kodu (KEV), odak küresi üzerindeki konumunu 
belirten harf (A) ve onun hemen altında ise geniş-bantlı olduğunu gösteren (b) harfi 
işaretlenmiştir. 

Tablo A.1: Geniş-bantlı (BB) telesismik P dalgası kullanılarak belirlenen en küçük 
hatalı kaynak mekanizması çözümleri. 

Düğüm Düzlemi 1 Tarih 
(gün.ay.yıl) 

Mw Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Odak 
Derinliği 

(km) 

Sismik 
Moment 

(×××× 1016 Nm) 
Bölge 

03.08.1993 5.6 352 64 -91 8 33.13 Akaba 
23.02.1995 5.9 255 19 157 13 121.6 Kıbrıs 
29.05.1995 5.2 237 19 128 14 7.073 Kıbrıs 
23.11.1995 5.6 27 84 8 26 26.44 Akaba 
09.10.1996 6.8 45 65 162 84 1663 Kıbrıs 
10.10.1996 5.9 61 66 52 77 96.45 Kıbrıs 
25.05.1999 5.4 52 47 125 37 13.86 Kıbrıs 
11.08.1999 5.6 97 63 88 20 26.46 Kıbrıs 
05.04.2000 5.5 70 53 77 6 21.92 Girit 
24.05.2000 5.5 255 49 315 15 23.43 Yunanistan 
01.05.2001 5.2 174 47 -91 13 9.25 Oniki Ad. 
23.06.2001 5.7 97 86 8 51 41.67 Oniki Ad. 
22.01.2002 6.1 88 88 49 82 159.7 Girit 
21.05.2002 5.8 169 86 -1 88 60.27 Ege Denizi 
17.03.2004 6.1 186 83 4 36 156.7 Girit 
04.08.2004 5.4 76 35 -99 9 20.44 Gökova 
10.01.2005 5.3 79 34 -89 8 11.26 Gökova 
23.01.2005 5.7 119 86 156 34 39.52 Kaş 
17.10.2005 5.8 234 90 157 7 63.82 Sığacık 
20.10.2005 5.8 225 89 -166 7 62.82 Sığacık 
08.01.2006 6.5 191 42 53 58 837.8 Kythira 
28.03.2008 5.5 83 69 101 45 16.6 Girit 

Şekillerde gözlemsel dalga şekilleri düz, ters çözüm ile hesaplanan yapay dalga 
şekilleri ise kesikli çizgilerle gösterilmiştir. İncelenen bütün depremler için yakın 
alan ve telesismik istasyonların bir arada değerlendirildiği P dalgası ilk hareket 
yönleri dağılımları da örnek istasyonlar üzerinde detaylı bir şekilde verilmiştir. Fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma dağılımlarının zaman içerisindeki davranışları 1 
sn aralıklarla gösterilmiştir. Beyaz yıldız ile depremin odak noktası belirtilmektedir.  
Her bir fay parçasına ait kayma vektörü yönü de siyah oklarla belirtilmiştir.  
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Tablo A.2: Tez çalışmasında yararlanılan diğer depremlerin çeşitli araştırmacılar tarafından rapor edilmiş kaynak mekanizması parametreleri. 

Lokasyon Düğüm Düzlemi 1 Düğüm Düzlemi 2 
Ref. Tarih 

(gün.ay.yıl) 
to 

(sa:dk:sn) Enlem 
(°) K 

Boylam 
(°) D 

h 
(km) 

M Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Sismik 
Moment 

××××  1016 Nm 

M73 10.09.1953 04:06:01 34.72 32.24 - 6.2 27 73 144 129 56 21 - 
MK72 24.04.1957 19:10:13 36.37 28.59 50 6.9b 83 63 16 346 76 152 - 
MK72 25.04.1957 02:25:42 36.47 28.56 - 7.1b 58 85 19 325 71 174 - 
MK72 25.04.1959 00:26:39 36.97 28.50 43 6.1b 65 76 -70 188 24 -144 - 

S03 13.06.1959 12:01:50 34.8 32.9 - 5.5 L 100 40 100 267 51 82 - 
CP72 15.09.1961 01:46:10 34.91 33.83 - 6.2 298 55 112 83 41 62 - 
S03 12.09.1963 08:18:55 34.8 32.1 - 5.0 L 190 52 63 50 45 120 - 
S03 25.01.1965 12:18:34 34.6 32.8 - 4.7 L 95 45 110 248 48 71 - 
T90 09.04.1965 23:57:02 35.06 24.31 51 6.0b 63 76 157 159 68 15 151 
T90 09.05.1966 00:42.53 34.43 26.44 16 5.5b 132 46 110 284 47 70 22 
S03 15.06.1967 14:56:05.30 34.1 32.4 - 4.6 L 95 75 -30 193 61 -163 - 
T90 12.06.1969 15:13:31.1 34.43 25.04 19 5.8b 163 50 44 41 58 131 110 
T90 04.05.1972 21:39:57.0 35.15 23.56 41 5.9b 112 74 98 265 18 64 258 
T90 29.11.1973 10:57:44.3 35.18 23.81 18 5.7b 224 67 10 130 81 157 54 

 29.11.1973 2.kaynak   19  236 45 77    30 
S03 28.01.1975 21:12:34 34.71 33.5 - 4.6 L 145 25 110 303 67 81 - 
T90 22.09.1975 00:44:56.4 35.20 26.26 64 5.4b 209 75 131 316 43 22 29 
S03 12.01.1976 17:50:24 34.3 32.5 - 5.0 L 270 70 -160 173 71 -21 - 
S03 12.01.1976 20:19:58 34.3 32.5 - 4.9 L 250 60 -170 155 81 -30 - 
T90 18.08.1977 09:27:40.7 35.27 23.52 38 5.5b 114 79 96 265 13 62 20 
T90 11.09.1977 23:19:19.0 34.95 23.05 19 5.8b 276 47 89 97 43 91 84 

 11.09.1977 2.kaynak   19  248 77 5    50 
B04 28.11.1977 02:59:09.99 35.95 27.78 66 5.6w 88 51 32 337 66 137 - 
HRV 23.04.1979 13:01:55.48 31.16 35.50 33 5.1b 197 40 -4 291 87 -130 5.89 
T90 15.05.1979 06:59:22.6 34.58 24.45 35 5.5b 253 17 65 99 75 97 39 
T90 15.06.1979 11:34:16.7 34.94 24.21 40 4.9b 150 75 70 25 25 142 35 

 

4
2

5
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Tablo A2: Devam ediyor. 

Lokasyon Düğüm Düzlemi 1 Düğüm Düzlemi 2 
Ref. Tarih 

(gün.ay.yıl) 
to 

(sa:dk:sn) Enlem 
(°) K 

Boylam 
(°) D 

h 
(km) 

M Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Sismik 
Moment 

××××  1016 Nm 

B04 22.08.1979 20:12:47 35.89 27.38 68 5.3w 64 31 -106 262 60 -81 - 
S03 20.05.1982 03:28:10 34.62 33.7 - 4.6 L 110 45 70 317 48 109 - 
T90 17.08.1982 22:22:20 33.71 22.94 39 6.6b 230 45 109 24 48 72 300 
T90 19.03.1983 21:41:42 35.02 25.32 67 5.7b 44 51 139 163 59 47 30 
S03 24.09.1983 16:40:10 34.53 33.6 - 4.6 L 280 70 -160 183 71 -21 - 
HRV 27.09.1983 23:59:38 36.72 26.93 160 5.4b 312 46 122 54 78 46 14.1 
T90 21.06.1984 10:43:40 35.31 23.28 39 5.8b 110 72 83 312 19 111 120 
T90 27.09.1985 16:39:46 34.40 26.55 38 5.6b 125 77 9 33 81 167 55 
S03 07.07.1986 14:17:25 34.8 33.67 - 4.6 L 241 60 132 0 50 41 - 
HRV 02.10.1986 10:12:45 34.81 28.30 15 5.2w 99 37 -53 236 61 -114 8.95 
S03 15.01.1987 11:19:35 34.63 33.86 - 5.1 L 170 35 50 36 64 114 - 
S03 18.02.1987 05:34:59 34.9 32.26 - 4.7 L 340 55 130 104 51 47 - 
B04 19.06.1987 18:45:42 36.79 28.18 65 5.2w 121 41 88 304 49 92 - 
S03 09.11.1987 07:50:16 34.72 32.88 - 4.4L 240 85 70 137 21 166 - 
HRV 20.11.1988 21:01:06 35.29 28.70 15 5.4w 24 32 -152 270 76 -61 16.1 
HRV 19.02.1989 14:28:45 36.98 28.19 15 5.4w 93 32 -85 267 58 -93 16.4 
B04 18.10.1991 14:04:55 35.75 28.45 43 5.2 82 88 13 352 77 178 - 

TT01 06.11.1992 19:08:09 38.11 26.95 13 6.0s 225 85 -158 133 68 -5 153 
T07 13.11.1994 06:56:01 36.92 29.05 12 4.9 138 55 -66 280 42 -120 8 

TT03 02.04.1996 07:59:23 37.84 26.97 9 5.2b 269 46 -125 134 54 -59 9.393 
B04 12.04.1996 15:39:10 36.58 27.04 162 5.2w 235 80 -52 338 39 -164 - 
B04 26.04.1996 07:01:27 36.33 27.96 70 5.3w 343 54 174 77 85 36 - 
HRV 22.07.1996 01:44:37 36.08 27.12 15 5.0w 223 36 -78 29 55 -99 4.58 
HRV 10.10.1996 04:54:47 34.67 32.16 33 5.2w 55 87 152 147 62 4 7.09 
HRV 09.03.1998 11:21:18 35.88 28.40 53.7 5.1w 10 33 -116 220 60 -74 6.42 
MED 13.08.1999 15:31:39 34.69 32.89 21.9 5.0b 285 16 71 125 75 96 3.49 
TT03 10.04.2003 00:40:16 38.25 26.89 8 5.5s 70 85 165 161 75 5 42 

4
2

6
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Tablo A2: Devam ediyor. 

Lokasyon Düğüm Düzlemi 1 Düğüm Düzlemi 2 
Ref. Tarih 

(gün.ay.yıl) 
to 

(sa:dk:sn) Enlem 
(°) K 

Boylam 
(°) D 

h 
(km) 

M Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Doğrultu 
(°) 

Dalım 
(°) 

Kayma 
(°) 

Sismik 
Moment 

××××  1016 Nm 

HRV 17.04.2003 22:34:26 38.18 26.94 15 5.2w 156 50 -15 256 78 -138 7.04 
HRV 13.09.2003 13:46:14 36.61 26.87 159.9 5.2w 97 40 10 360 84 129 8.65 
MED 07.10.2004 01:05:12 36.46 26.79 143.9 5.5w 339 32 -177 246 88 -58 20 
HRV 16.10.2004 15:28:25 34.33 33.23 43.3 4.7w 88 78 44 347 47 164 1.32 
HRV 04.08.2005 10:45:28 34.83 26.50 31.1 5.0w 90 80 7 358 83 169 4.3 
HRV 02.09.2005 07:42:22 33.91 25.90 23.4 5.1w 138 80 178 228 88 10 5.82 
HRV 17.10.2005 09:55:30 38.17 26.71 18 5.2w 250 42 -161 146 78 -50 8.28 
HRV 25.11.2005 09:30:55 35.07 23.51 54.5 5.2w 289 34 67 136 59 105 7.42 
HRV 09.04.2006 23:27:22 35.34 27.29 25.6 5.3w 144 36 -117 356 58 -72 10.6 
HRV 13.08.2006* 10:35:12 34.42 26.56 25.4 5.3w 107 76 169 200 80 14 10.1 
HRV 22.08.2006* 09:23:21 35.24 27.12 12 5.1w 5 10 8 267 89 99 4.75 
HRV 31.08.2007* 20:52:43 36.65 26.72 15.7 5.2w 71 25 -83 243 65 -93 7.28 
HRV 23.09.2007* 00:54:29 35.27 27.12 17.5 5.3w 234 41 -23 342 75 -129 12.9 

MK72: McKenzie (1972); M73: Mercier ve diğ. (1973); CP72: Comninakis ve Papazachos (1972); T90: Taymaz ve diğ. (1990);  
P91: Papazachos ve diğ. (1991); TT02: Tan ve Taymaz (2002); TT03: Tan ve Taymaz (2003); S03: Salamon ve diğ. (2003); B04: Benetatos ve 
diğ. (2004); T07: Tan ve diğ., 2007; MED: Mediterranean-RCMT moment tensor kataloğu; HRV: Harvard CMT moment tensör kataloğu 
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Şekil A.1: 10 Mart 2000 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 

 

Şekil A.2: 05 Nisan 2000 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.3: 05 Nisan 2000 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
 

 

Şekil A.4: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.5: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.6: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.7: 24 Mayıs 2000 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.8: 26 Kasım 2001 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.9: 22 Ocak 2002 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.10: 22 Ocak 2002 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.11: 22 Ocak 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 
Şekil A.12: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 

şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.13: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depreminin yakın alan ve telesismik 

istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.14: 21 Mayıs 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.15: 06 Haziran 2002 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
 

 

Şekil A.16: 06 Haziran 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.17: 12 Ekim 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 



 437

 

Şekil A.18: 12 Ekim 2002 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.19: 17 Ekim 2003 Yunanistan depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 



 438

 

Şekil A.20: 17 Ekim 2003 Yunanistan depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.21: 17 Mart 2004 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.22: 17 Mart 2004 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

 

Şekil A.23: 17 Mart 2004 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.24: 04 Kasım 2004 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.25: 08 Ocak 2006 Kythira-Güney Yunanistan depreminin geniş-bantlı 
telesismik P dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 
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Şekil A.26: 08 Ocak 2006 Kythira - Güney Yunanistan depreminin yakın alan ve 
telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri 
dağılımı.  

 

Şekil A.27: 08 Ocak 2006 Güney Yunanistan depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı 
(Taymaz ve diğ., 2007d). 
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Şekil A.28: 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.29: 03 Şubat 2007 Güney Yunanistan depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.30: 28 Mart 2008 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 

kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.31: 28 Mart 2008 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.32: 28 Mart 2008 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.33: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.1: 10 Mart 2000 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 

 

Şekil A.2: 05 Nisan 2000 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.3: 05 Nisan 2000 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
 

 

Şekil A.4: 05 Nisan 2000 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.5: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.6: 24 Mayıs 2000 Yunanistan depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.7: 24 Mayıs 2000 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.8: 26 Kasım 2001 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.9: 22 Ocak 2002 Girit depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.10: 22 Ocak 2002 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.11: 22 Ocak 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 
Şekil A.12: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 

şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.13: 21 Mayıs 2002 Ege Denizi depreminin yakın alan ve telesismik 

istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.14: 21 Mayıs 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.15: 06 Haziran 2002 Girit depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
 

 

Şekil A.16: 06 Haziran 2002 Girit depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.34: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

 
Şekil A.35: 20 Temmuz 1996 Oniki Adalar depremine ait fay düzlemi üzerinde 

gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.36: 13 Haziran 2000 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
 
 

 

Şekil A.37: 13 Haziran 2000 Oniki Adalar depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.38: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.39: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.40: 01 Mayıs 2001 Oniki Adalar depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.41: 29 Mayıs 2001 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.42: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 
Şekil A.43: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 

istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.44: 23 Haziran 2001 Oniki Adalar depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.45: 30 Ekim 2001 Doğu Akdeniz depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.46: 07 Şubat 2004 Oniki Adalar depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.47: 23 Ocak 2005 Kaş depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil A.48: 23 Ocak 2005 Kaş depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.49: 23 Ocak 2005 Kaş depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.50: 27 Nisan 1989 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.51: 28 Nisan 1989 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.52: 05 Ekim 1999 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.53: 03 Ağustos 2004 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil A.54: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 03:01:07.10) depreminin 
telesismik geniş-bantlı dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak 
mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.55: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 03:01:07.10) depreminin yakın 
alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket  
yönleri dağılımı.  
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Şekil A.56: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 03: 01: 07.10) depremine ait fay 

düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman 
içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.57: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 04:19:48.00) depreminin yakın 
alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket  
yönleri.  
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Şekil A.58: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 14:18:50.20) depreminin yakın 
alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket  
yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.59: 04 Ağustos 2004 Gökova Körfezi (to: 14: 18: 50.20) depremine ait fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman 
içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.60: 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.61: 20 Aralık 2004 Gökova Körfezi depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil A.62: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin geniş-bantlı dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil A.63: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 
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Şekil A.64: 10 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma  dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil A.65: 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil A.66: 11 Ocak 2005 Gökova Körfezi depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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EK-B 

 

 

KIBRIS YAYI DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI ÇÖZÜMLERİ, 
KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET YÖNLERİ 
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Şekil B.1: 22 Mart 1993 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil B.2: 23 Şubat 1995 Kıbrıs  depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil B.3: 23 Şubat 1995 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil B.4: 23 Şubat 1995 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil B.5: 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü 

 

Şekil B.6: 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil B.7: 29 Mayıs 1995 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 
 
 
 
 

 

Şekil B.8: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin geniş-bantlı telesismik P dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil B.9: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 

kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil B10: 09 Ekim 1996 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil B.11: 10 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil B.12: 10 Ekim 1996 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil B.13: 10 Ekim 1996 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil B.14: 27 Kasım 1996 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil B.15: 13 Ocak 1997 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 

kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 
 
 

 
Şekil B.16: 13 Ocak 1997 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 

kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil B.17: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depreminin geniş-bantlı telesismik dalga şekilleri 
kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil B.18: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik istasyonlarda 
kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı. 
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Şekil B.19: 25 Mayıs 1999 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 

 

Şekil B.20: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs  depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil B.21: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil B.22: 11 Ağustos 1999 Kıbrıs depremine ait fay düzlemi üzerinde gerçekleşen 
kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil B.23: 17 Ağustos 1999 Kıbrıs depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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EK-C 

 

 

ÖLÜ DENİZ TRANSFORM FAYI DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P 
DALGASI ÇÖZÜMLERİ,  KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK 
HAREKET YÖNLERİ 
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Şekil C.1: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to: 12:43:05.74) depremine ait fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman 
içerisindeki davranışı. 
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Şekil C.2: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to: 16:33:21.47) depreminin geniş-bantlı 
telesismik P ve uzun periyotlu SH dalga şekilleri kullanılarak bulunan 
kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil C.3: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to: 16:33:21.47) depreminin yakın alan 
ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri 
dağılımı.  

 

 

Şekil C.4: 03 Ağustos 1993 Akaba Körfezi (to: 16:33:21.47) depremine ait fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman 
içerisindeki davranışı. 
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Şekil C.5: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (to: 04:15:11.86) depremine ait fay 
düzlemi üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman 
içerisindeki davranışı. 
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Şekil C.6: 22 Kasım 1995 Akaba Körfezi (to: 22:16:55.57) depreminin yakın alan ve 
telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri 
dağılımı.  

 

Şekil C.7: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil C.8: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 
Şekil C.9: 23 Kasım 1995 Akaba Körfezi depremine ait fay düzlemi üzerinde 

gerçekleşen kayma / yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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Şekil C.10: 21 Şubat 1996 Akaba Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  

 

Şekil C.11: 11 Şubat 2004 Ölü Deniz Havzası depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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EK-D 

 

 

SIĞACIK KÖRFEZİ DEPREMLERİNİN GENİŞ -BANT P DALGASI 
ÇÖZÜMLERİ, KAYMA DAĞILIMLARI VE P DALGASI İLK HAREKET 
YÖNLERİ 
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Şekil D.1: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to: 05:45:16) depreminin yakın alan ve 
telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri 
dağılımı.  

 

Şekil D.2: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to: 09:46:56) depreminin geniş-bantlı 
telesismik dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması 
çözümü. 
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Şekil D.3: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to: 09:46:56) depreminin yakın alan ve 
telesismik istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri 
dağılımı.  

 

Şekil D.4: 17 Ekim 2005 Sığacık Körfezi (to: 09:46:56) depremine ait fay düzlemi 
üzerinde gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki 
davranışı. 
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Şekil D.5: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depreminin geniş-bantlı telesismik dalga 
şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 

 

Şekil D.6: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depreminin yakın alan ve telesismik 
istasyonlarda kaydedilen P dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımı.  
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Şekil D.7: 20 Ekim 2005 Sığacık Körfezi depremine ait fay düzlemi üzerinde 
gerçekleşen kayma/yırtılma dağılımının zaman içerisindeki davranışı. 
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EK-E 

 

 

TARİHSEL KATALOGLARDA DOĞU AKDENİZ BÖLGESİNDE 
MEYDANA GELDİĞİ RAPOR EDİLEN TSUNAMİ DEPREMLERİ 
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Tablo E.1: 11.–15. yy. arasında Doğu Akdeniz Bölgesi içerisinde oluşumu rapor edilen tsunamiler (Guidoboni ve Comastri 2005a; Yolsal ve diğ., 2007a). 

No Tarih Etki Alanı Jeomorfolojik Gözlemler 
[1] 5 Aralık 1033 İsrail - Filistin tsunami ve çökme 
  (gece; enlem: 32° 00′; boylam: 35° 12′; Io=IX, Me=6.0)  

Kudüs’te oldukça ciddi boyularda ve yaygın hasar meydana gelmişt ir. Tüm şehir duvarları, bazı kiliseler ve binalar yıkılmışt ır. Deprem aynı 
zamanda Mısır-Negev Çöl’ünde, kuzeyde Suriye-Galile dağlık kesiminde de hissedilmişt ir. Kayıtlar Filistin kıyılarında tsunami dalgalarının 
oluştuğunu, Acre Limanında suyun denizden geriye doğru çekildiğini göstermektedir. Sadece  bu bölge için tsunamiden bahsedilmiş olsa da tüm 
kıyıların deprem ve tsunamiden etkilenmiş olabileceği düşünülmektedir (Ergin ve diğ., 1967; Taher 1979; Soloviev ve diğ., 2000). 

[2] 23 Mart 1036 veya 11 Mart 1037 Kilikya ?- güney Türkiye tsunami ve heyelan 

Depremle ve hasarın boyutları ile ilgili kayıt bulunmamaktadır. Ancak depremin çevre üzerine olan etkileri rapor edilmişt ir. Örneğin, dağlar çok şiddetli bir 
şekilde sarsıldığı, heyelanların meydana geldiği ve kuvvetli tsunami dalgalarının gözlendiği belirtilmişt ir (Canard ve Berberian, 1973). 

[3] 18 Mart 1068 Elat, İsrail  
  (06:30 UT; enlem: 29° 33′; boylam: 34° 57′; Io=IX, Me=8.1) çatlaklar ve yeni su kaynakları oluşumları 

[4] 29 Mayıs 1068 Ramla, Kudüs Tsunami, Fırat nehrinde taşma 
  (enlem: 32° 34′; boylam: 35° 17′; Io=IX, Me=6.0)  

Deprem nedeniyle Filistin kıyılarında denizin geriye doğru çekildiği daha sonra kıyıya ilerleyerek can kaybına neden olduğu belirtilmektedir. Fırat nehri 
kıyılarında da taşmalar meydana gelmişt ir (Taher, 1979; Ambraseys ve diğ., 1994; Soloviev ve diğ., 2000). 

[5] 20 Mayıs 1202 Batı Suriye-Lübnan Tsunami ve heyelan 
  (02:40 UT; enlem: 33° 26′; boylam: 35° 43′; Io=X, Me=7.6)  

Tarihsel ve sismolojik çalışmaların çoğuna göre, Akdeniz içerisinde meydana geldiği rapor edilen en şiddetli ve en iyi kayıtlara sahip depremlerden biridir 
(Ambraseys ve Melville (1988)). Kıbrıs adası ile Suriye kıyıları arasında dev dalgaların yükseldiği belirtilmişt ir. Depremden sonra öncelikle kıyılarda su 
çekilmeleri gözlenmiş daha sonra gelen dalgalar kıyılarda hasar yaratarak fenerlerin yıkılmasına neden olmuştur. (Guidoboni ve Traina, 1996; Ambraseys ve 
Jackson 1998; Ellenblum ve diğ. 1998). 
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Tablo E.1: Devam ediyor. 

[6] 11 Mayıs 1222 Kıbrıs adası Tsunami, kaynak ve göl oluşumu 
  (06:15 UT; enlem: 34° 42′;boylam: 32° 48′; Io=IX, Me=6.0)  

Kıbrıs adasındaki Limassol, Paphos ve Lefkoşe şehirlerinde oldukça fazla hasar meydana gelmiş kalelerin surları yıkılmış ve çok sayıda insanın ölmesine 
neden olmuştur. Deprem aynı zamanda Mısır’da da hissedilmişt ir. Kıbrıs adasının güneyinde yer alan Limasol ve Paphos, ilçeleri tsunami dalgaları 
nedeniyle hasar görmüştür (Ergin ve diğ. 1967; Ambraseys ve diğ. 1994). 

[7] 08 Ağustos 1303 Girit  (Yunanistan) Tsunami, heyelan ve su baskını 
  (03:30 UT; enlem: 35° 11′; boylam: 25° 38′; Io=X, Me=8.0)  

Bu deprem Akdeniz Bölgesi içerisinde rapor edilmiş en etkili ve büyük depremlerden birisidir. Deprem nedeniyle meydana gelen tsunami dalgalarının Girit 
ve Mısır kıyılarını oldukça şiddetli olarak etkilediği, Filistin kıyılarında da kısmen etkili olarak gözlendiği belirtilmektedir. Adriyatik kıyılarında dalgalar 
daha az hissedilmişt ir (Ambraseys, 1962; Taher, 1979; Guidoboni ve Comastri, 1997; Soloviev ve diğ., 2000; El-Sayed ve diğ., 2000). 

[8] 18 Ekim 1343 Marmara Denizi (Türkiye) tsunami 
  (16:15 UT; lat: 41° 03′; long. 29° 04′; I=VIII)  

Büyük deniz dalgaları kıyılardan içerilere doğru ilerlemişt ir. Bazı gemiler limanlardan diğer kıyılara sürüklenmiştir. Depremden biraz sonra deniz karadan 
geri çekilerek ardında ölü balık ve çamur bırakmışt ır (Ergin ve diğ., 1967; Taher, 1979; Papazachos and Papazachou, 1997; Guidoboni and Comastri, 2002; 
Soloviev ve diğ., 2000; Ambraseys, 2002a,b). 

[9] 20 Mart 1389 Sakız adası (Yunanistan) tsunami 
  (12:30 UT; enlem: 38° 16′; boylam: 26° 31′; Io=VIII-IX, Me=5.8)  
Sakız adasına kadar ilerleyen deniz dalgaları rapor edilmişt ir (Ambraseys, 1962; Ergin ve diğ., 1967; Papazachos and Papazachou 1997; Soloviev ve diğ., 
2000). 
[10] Temmuz 1402 Korinth Körfezi (Yunanistan) Tsunami, heyelanlar, çatlaklar 
  (enlem: 38° 09′; boylam. 22° 20′; Io=X, Me=6.3)  

Deprem ve ona eşlik eden tsunami dalgaları Korinth Körfezi’nin her ikikıyısında da hissedilmişt ir. Ancak kuzey kıyıda en şiddetli olarak etkili olduğu 
belirtilmektedir. Bu kıyılarda ilk başta dalgalar denizden yaklaşık 970 metre geri çekilmiş, daha sonra şiddetli olarak kıyılardan içeri girmiş ve yaklaşık 200 
metre içerilere ilerlemişt ir. Patras ve Korinth’teki kaynak sularında artış gözlenmişt ir (Ambraseys 1962; Ambraseys ve Melville 1995; Ergin ve diğ., 1967; 
Soloviev ve diğ., 2000). 
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Tablo E.1: Devam ediyor. 

[11] 29 Aralık 1408 Batı Suriye ve Kıbrıs Tsunami, heyelanlar 
  (enlem: 35° 40′; boylam: 36° 10′; Io=IX, Me=6.0)  

Deprem ve ona eşilk eden tsunami dalgaları gözlenmişt ir. Fakat dalgaların etkili olduğu yer konusunda çok net bir bilgi yayınlanmamışt ır. Kıyıdaki küçük 
gemiler kara alanlarına doğru savrulmuştur. Daha başka hasar belirtilmemişt ir (Taher, 1979; Ambraseys ve Melville, 1995; Ambraseys ve Jackson, 1998). 

[12] 19 Aralık 1419 veya 16 Ocak 1420 İstanbul, KB Türkiye Tsunami ? 
    

(Taher, 1979; Papazachos and Papazachou, 1997; Ambraseys, 2002b). 

[13] 3 Mayıs 1481 ve 17-18-19 Aralık 1481 Güney Ege, Rodos, Antalya tsunami 
 3 Mayıs 1481                   06:30 UT: Rodos      enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=V-VII  

  Antalya   enlem: 36° 53′; boylam: 30° 42′  
 3 Ekim 1481 Rodos    enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=V-VI  

 17 Aralık 1481                 22:00 UT: Rodos      enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=V-VI  
 18 Aralık 1481                 03:00 UT: Rodos      enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=V-VI  

 18 Aralık 1481                 05:15 UT: Rodos      enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=VIII-IX  
 19 Aralık 1481                 05:15 UT: Rodos      enlem: 36° 26′; boylam: 28° 13′; Io=IV-V  

Bu deprem serisi, kuvvetli fakat çok büyük hasarlar yaratmayan bir çok sayıda artçı depremden oluşmaktadır. Depremler nedeniyle Rodos 
adası yükseklikleri 3 m’ye kadar ulaşan tsunami dalgalarına maruz kalmıştır. Su baskınından hemen sonra deniz geri çekilmiş ve normal su 
seviyesine dönmüştür. Bazı yerlerde hasarın gözlendiği rapor edilmiştir (Ambraseys, 1962; Ben-Menahem, 1979; Papazachos ve diğ., 1986; 
Soloviev ve diğ., 2000). 

[14] 01 Temmuz 1494 Girit  (Yunanistan) tsunami 
  (10:10 UT; enlem: 35° 12′; boylam: 24° 55′; Io=VIII-IX)  

Bu deprem, Candia limanında yerel bir tsunami yaratacak kadar kuvvetli hissedilmiştir. Demirlenmiş bütün gemilerin oldukça şiddetli bir 
şekilde birbirlerine çarptığı rapor edilmiştir (Ambraseys, 1962; Soloviev ve diğ., 2000). 
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Tablo E.2: 1365 M.Ö. - 1900 M.S. tarihleri arasında Levant havzası civarında meydana gelen ve tsunami oluşumu rapor edilen depremler 
(Sbeinati ve diğ., 2005; Yolsal ve diğ., 2007a). 

No Tarih/Büyüklük Gözlenen şiddet ve etki alanı Jeomorfolojik Gözlemler Kaynaklar 
[1] ~1365 MS  VIII-IX (Ugharit); VII (Tyre) Tsunami ve Yangın S48,S82,BM79 
[2] 590 MS (M L 6.8) VII (Tyre) Tsunami (Tyre ve Lübnan kıyıları) BM79, PK81, S32 
[3] 525 MS 

(M L 7.5) 
VIII – IX (Tyre, Sidon) 
III-IV (Cyclades ve Eubea adaları) 

Tsunami (Bisri ve Lübnan kıyıları) S32, BM79, PK81 

[4] 148 – 130 MS  > VII (Hatay) Tsunami (Suriye kıyıları) S32, G94 
[5] 92 MS (M L 7.1) III – IV (Suriye, Mısır) Tsunami (Levant kıyıları) BM79, PK81 
[6] 13 Aralık 115 

(M L 7.4) 
VII (Hatay), VI-VII (Mirana) 
V (Rodos), Pitana 

Tsunami  
(Hatay, Yavne, Caesaria, Filistin) 

BM79, PK81 

[7] 303-304 
(M L 7.1) 

VIII (Sidon, Tyre), VII (Suriye) 
III-IV (Al-Quds) 

Tsunami (Caesaria-Filistin) BM79, PK81, G94 

[8] 348-349 
(M L 7.0) 

VII (Beyrut), VI (Arwad) Tsunami (Beyrut, Arwad) S32, BM79, G94 

[9] 9 Temmuz 551 IX – X (Beyrut, Sur, Trablus, 
Byblus, Al-Batron) 
VII-VIII (Sarf ve, Sidon) 
III-IV (Arwad) 

Tsunami (Lübnan kıyıları) 
Heyelan (Al-Batron) 

S32, PK81, D00 

[10] 18 Ocak 749 VII-IX (Tabor Dağı) 
VIII (Baalbak, Nawa, Balqa) 
VII (Basra, Al-Quds, Tabaryya, 
Al-Ghouta, Manbej) 
VII-VIII (Beit Qubayeh),  
VI (Daraya), V-VI (Ariha) 

Tsunami, Sıvılaşma ve  
Heyelan ve Yüzeyde Faylanma 

BM79, R85, G94 

[11] 5 Nisan 991 
(M L 6.5) 

VIII-IX (Baalbak) 
III-IV (Mısır), VII-VIII (Şam) 

Tsunami (Suriye) S32, G94 
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Tablo E.2: Devam ediyor. 

No Tarih/Büyüklük Gözlenen şiddet ve etki alanı Jeomorfolojik Gözlemler Kaynaklar 
[12] Kasım 1114 

(M L 7.0) 
VIII (Maskaneh) 
VII-VIII (Maraş, Samsat, Urfa),  
VII (Harran), V (Halep), 
IV (Hatay) 

Tsunami (Filistin) ve Heyelan BM79, PK81 

[13] 29 Haziran 1170 
(M L 7.9) 

VII – VIII (Şam, Homs, Hama, Al-
Sham, Lattakia, Baalbak, Shaizar) 
VII (Barin), VII-VIII (Halep),  
V (Irak, Al Jazira, Al-Mousel) 

Tsunami AB89, PK81 

[14] 20 Mayıs 1202 IX (Lübnan Dağı, 
Baalbak, Tyre,Beit Jin) 
VIII (Nablus, Banyas, Al-Samyra,  
Şam, Hauran, Hama, Trablus ) 

Tsunami, Heyelan ve artçı sarsıntılar AM88, A94,  
(bkz. Tablo E.1) 
 

[15] 8 Ağustos 1303 VII (Kahire, İskenderiye, 
Damanhur, Safad) 
VI (Şam, Hama) 
IV (Hatay, Tunus, Barqa,  
Fas, Kıbrıs, Istanbul, Sicilya) 

Tsunami 
(İskenderiye, Kahire-Şam) 

PK81,  
(bkz. Tablo E.1) 

[16] 20 Şubat 1404 VI-II (Qalaat), VIII (Bkas) 
VII-VIII (Batı Halep,  
Qalaat Al-Marqeb) 
VII (Trablus, Lattakya, Jableh) 

Tsunami (Halep) S32, AB89, AM95 

[17] 29 Aralık 1408 VIII-IX (Shugr, Bkas) 
VIII (Blatnes) 
VII (Lattakya, Jableh, Hatay),  
VI (Suriye) 

Tsunami PT80, AM95,  
(bkz. Tablo E.1) 
 

[18] 29 Aralık 1546 VI-VII (Nablus), V (Şam) 
VI (Al-Quds, Yafa, Trablus) 

Tsunami S32, PK81 
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Tablo E.2: Devam ediyor. 

No Tarih/Büyüklük Gözlenen şiddet ve etki alanı Jeomorfolojik Gözlemler Kaynaklar 
[19] 21 Temmuz 1752 

(M L 7.0) 
VII (Lattakya), V (Trablus) Tsunami (Suriye kıyıları) S32, BM79 

[20] 30 Ekim 1759 
(M L 6.5) 

VIII (Al-Qunaytra), VII (Safad) 
VI (Acre, An-Nasra, Sidon, Saasaa) 
V (Şam),  
IV (Halep, Al-Quds, Beyrut, Hatay, Gaza, 
Kıbrıs) 

Tsunami (Acre ve Trablus) S32, BM79, AM89 

[21] 25 Kasım 1759 
(M L 6.8) 

>VIII (Baalbak, Serghaya, Zabadani) 
VII (Ras Baalbak, Al-Qunaytra) 
VII-VIII (Şam, Beyrut, Sidon, Safad, Sur) 
VII (Trablus, Acre),  
VI-VII (Homs, Hama,  
An-Nasra, Hosn Al-Akrad) 
V-VI (Lattakya, Al-Quds, Gaza) 

Tsunami ve Faylanma  BM79, AB89 

[22] 13 Ağustos 1822 
(M L 7.1; M S 7.4) 

IX (Jisr Ash Shoughour, Quseir) 
VIII-IX (Halep, Darkoush) 
VIII (Hatay, Iskenderun, Idleb, Sarmeen, 
Kelless)  
VII-VIII (Armanaz, Sarmada) 
VII (Lattakia, Homs, Hama, Maraş,  
Ram Hamadan, Bennesh, Maarret 
Missrin)  
III (Şam, Gaza, Al-Quds, Karadeniz, 
Kıbrıs) 

Tsunami ve Faylanma 
(İskenderun, Beyrut, Kıbrıs, Kudüs) 

BM79, PT80, A89 

[23] 1 Ocak 1837 
(M L 6.4) 

VII-VIII (Safad, Nablus, Beit Lahm, Al-
Khali) VII (Tabariya),  
VI-VII (Beyrut), VI (Şam) 

Tsunami S32, BM79 
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Tablo E.2: Devam ediyor. 

No Tarih/Büyüklük Gözlenen şiddet ve etki alanı Jeomorfolojik Gözlemler Kaynaklar 
[24] 3 Nisan 1872 

(M L 7.3; M S 7.2) 
VIII (Harem, Armanaz) 
VII-VIII (Buhyret Al-Amq, Hatay) 
VII (Halep, Suaidiya) 
VI-VII (Izaz, Idleb, Iskenderun) 
IV (Hama, Homs, Trablus) 
III (Şam, Beyrut, Sidon, Diyarbakır, 
Mısır, Rodos) 

Tsunami A89, AB89, PT80 

 
Kaynaklar: A89–Ambraseys, 1989; AB89–Ambraseys ve Barazangi, 1989; AF95–Ambraseys ve Finkel, 1995; AF93–Ambraseys ve Finkel, 
1993; AM88–Ambraseys ve Melville, 1988; AM95–Ambraseys ve Melville, 1995; A94–Ambraseys ve diğ., 1994;  
BM79–Ben-Menahem, 1979; D00–Darawcheh ve diğ., 2000; E67–Ergin ve diğ., 1967; G94–Guidoboni ve diğ., 1994; PK81–Plassard ve Kogoj, 
1981; PT80–Poirier ve Taher, 1980; R85 – Russel, 1985; S82 – Saadeh, 1982; S05–Sbeinati ve diğ., 2005; S48–Schaeffer, 1948;  
S32 – Sieberg, 1932. 
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Tablo E.3: Hellenik Yayı ve çevresinde meydana gelen ve tsunami oluşumu rapor edilen depremler (Papadopoulosve diğ., 2007, Papadopoulos 
ve Fokaefs, 2005 ve Yolsal ve diğ., 2007a). 

No Tarih Bölge / Şiddet ve Büyüklük Jeomorfolojik Gözlemler 
[1] (222?) 227 B.C. Rodos, Tilos Adaları, Karya ve Likya şehirleri 

(36° 30′K, 27° 48′D; Io: IX; M s: 7.5) 
Rodos adasında deniz dalgaları 

Sieberg (1932) bu deprem nedeniyle bölgede tsunami dalgaları oluştuğunu rapor etmiş, fakat bu deniz dalgaları diğer mevcut tarihsel 
kayıtlarda belirtilmemiştir (Papadopoulos, 2001; Ambraseys, 1962). 

[2] 66 Girit adası güneyi (35° 12′K, 23° 30 ′D) Girit 
[3] 148 Rodos, Oniki Adalar 

(36° 18′K, 28° 36′D; Io: IX; M s: 7.0) 
Yıkıcı su baskınları 

[4] 262 Güney Anadolu (36° 30′K, 27° 48′D) Su baskınları 
Akdeniz’in çeşitli yerlerinde (Roma, Libya, Güney Anadolu vb.) bir çok sayıda yıkıcı doğal olaylar oluşmasına rağmen (Guidoboni ve 
diğ.,  1994; Ambraseys, 1962; Antonopoulos, 1980), depremler ve bunlarla ilişkili tsunamiler kayıtlarda çok net bir şekilde 
verilmemektedir. 

[5] 21 Temmuz 365 Girit (36°K, 23°D) Girit 
[6] (554 ?) 556 Kos, Oniki Adalar  

(36° 48′K, 27° 18′D; Io: 10; M s: 7.0) 
Yıkıcı deprem ve tsunami 

[7] 08 Ağustos 1303 Girit ve Oniki Adalar 
(35° 00′K, 27° 00′D; Io: X; M s: 8.0) 

Yıkıcı su baskınları 

Birçok tarihsel kayıt ve rapora göre (Ambraseys, 1962; Ambraseys ve diğ., 1994; Guidoboni ve Comastri, 1997), bu deprem Hellenik 
Yayının doğu uzanımı üzerinde Girit ve Rodos adaları arasında meydana gelen ve tsunami dalgalarına neden olan en büyük depremdir. 
Girit, Rodos, İskenderiye ve Acre kıyılarında etkili tsunami dalgaları rapor edilmiştir. Tarihsel kayıtlar denizin çok şiddetli olarak Girit 
kıyılarından içerilere doğru ilerleyerek birçok binanın hasar görmesine ve can kaybının oluşmasına neden olmuştur. Ayrıca, Nil 
nehrinde gürültüyle birlikte taşmalar meydana gelmiştir (Antonopoulos, 1980; El Sayed ve diğ., 2000; Papadopoulos ve diğ., 2007). 
Fakat Evagelatou-Notara (1993) ve Guidoboni ve Comastri (1997) tsunami dalgalarının Rodos adasını çok fazla etkilediğini 
desteklememektedir (Papadopoulos ve diğ., 2004). 
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Tablo E.3: Devam ediyor. 

No Tarih Bölge / Şiddet ve Büyüklük Jeomorfolojik Gözlemler 
[8] 03 Mayıs 1481 Rodos adası 

(gece; 36° 30 ′K, 28° 20′D; Io: VII; M s: 6.5) 
Rodos adasında yıkıcı dalgalar 

Deprem Rodos adası kıyısında 3 m yüksekliğe ulaşan tsunami dalgalarına neden olmuştur. Gemiler kıyılardan uzağa sürüklenerek 
mercan adalarına çarpıp parçalanmıştır (Coronelli and Parisotti, 1688; Tablo E.1 ve E.2). Ben-Menahem (1979) Levant kıyılarında da 
etkili tsunami dalgalarının gözlendiğini belirtmiştir. Papadopoulos ve diğ. (2004) Dalaman’da açtıkları hendekte belirledikleri sediman 
yapının radyokarbon yaş tayini ile 1473 ± 46 tarihleri arasında olduğunu saptamışlardır. 

[9] 1489 Oniki Adalar, Antalya (36° 36′K, 28° 24′D) Denizde şiddetli geri çekilme 
[10] 01 Temmuz 1494 Girit Adası Tsunami 

Detaylar için Tablo E. 1 ve Tablo E.2’ye bakınız. 
[11] Nisan 1609 Rodos adası, GD Ege Denizi 

(36° 24′K, 28° 20′D; Io: IX; M s: 7.2) 
Rodos adası ve Dalaman’da deniz dalgaları 

Bu deprem Rodos adasını ve Doğu Akdeniz kıyılarını etkileyen kuvvetli tsunami dalgalarına neden olmuştur. Ambraseys ve Finkel 
(1995) tarihsel verileri derleyerek depremin adanın yarısının yıkıldığını ve yaklaşık 10 000 kişinin deniz dalgaları nedeniyle boğularak 
öldüğünü belirtmektedir. Papadopoulos ve diğ. (2004) Dalaman ilçesinde açtıkları tsunami hendeğinde 1609 depremine ait sediman 
yapıyı saptayamamıştır.  

[12] 08 Kasım 1612 Girit adasının kuzey kıyıları 
(35° 30′K, 25° 12′D; Io: VIII; M s: 7.0) 

Yıkıcı su baskınları 

[13] 09 Mart 1630 Kythira Adası, GD Ege Deniz Tsunami 
[14] 14 Şubat 1672 Kuzey Ege Denizi, Kos adası 

(39° 42′K, 26° 00′D; Io: VIII; M s: 6.8) 
Kos adasında deniz dalgaları 

Bu kuvvetli deprem ve tsunami dalgaları sadece Midilli adası,  Tenedos ve KD Ege bölgesinde hissedilmemiş aynı zamanda Kos  
adası’nda da etkili olmuştur  (Sieberg, 1932; Montandon, 1953; Ambraseys ve Finkel, 1995; Papadopoulos, 2001; Papadopoulos ve 
diğ., 2007). 
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Tablo E.3: Devam ediyor. 

No Tarih Bölge / Şiddet ve Büyüklük Jeomorfolojik Gözlemler 
[15] 31 Ocak 1741 Rodos adası, GD Ege Denizi 

(to: 01:15; 36° 12′K, 28° 30′D; Io: VIII; M s: 7.3) 
Rodos adasında kuvvetli ve yıkıcı dalgalar 

Bu büyük deprem Rodos adası ile Kıbrıs adası arasında meydana gelmiş ve Famagusta ilçesinde yıkıma neden olmuştur (Ambraseys ve 
diğ.,  1994). Tarihsel kayıtlara göre (Ambraseys ve Finkel, 1995) deprem nedeniyle Rodos adası kenarında deniz şiddetli bir şekilde 
geri çekilmiş ve daha sonra kıyılara 12 kere çarparak hasar meydana getirmiştir. Bu sırada oldukça yüksek gürültü meydana gelmiştir. 
Ayrıca Papadopoulos ve diğ. (2004) Dalaman’da açtıkları hendek içerisinde 1741 depremi ile ilişkili sediman tabakasına rastlamıştır. 

[16] 14 Mart 1743 Antalya  Denizde geri çekilme 
Ambraseys ve Finkel (1995) depremin Antalya’dan Rodos adasına kadar olan bölge içerisinde oldukça etkili olduğunu belirtmektedir. 

[17] 28 Şubat 1851 Güney Anadolu, Fethiye, Muğla, Rodos 
(36° 24′K, 28° 42′D; Io: IX; M s: 7.1) 

Fethiye’de deniz dalgaları 

Birçok tarihsel kayıt ve rapor depremin oldukça kuvvetli olduğunu ve Fethiye, GB Türkiye ve Rodos adasında etkili olduğunu işaret  
etmektedir (Ambraseys, 1962; Ambraseys ve diğ., 1994; Papazachos and Papazachou, 1997). Ayrıca Fethiye kıyılarının yaklaşık 0.6 m 
normal su seviyesinin üzerinde olacak şekilde sel baskınına uğradığı belirtilmektedir (Perrey, 1855; Ambraseys, 1962; Antonopoulos, 
1980). 

[18] 03 Nisan 1851  Güney Anadolu, Fethiye Körfezi 
(36° 24′K, 28° 42′D) 

Fethiye’de deniz dalgaları 

Tsunami şiddet ölçeğine göre 3 şiddetinde olan bu depremin muhtemelen 28 Şubat 1851 depreminin artçısı olduğu düşünülmektedir 
(Ambraseys ve diğ., 1994). Tarihsel kayıtlar Fethiye kıyılarında yakşalık 1.8 m yüksekliğinde tsunami dalgalarının varlığını 
göstermektedir. 

[19] 23 Mayıs 1851 Rodos, Oniki adalar (36° 24 ′K, 28° 42′D) Rodos adasında deniz dalgaları 
[20] 13 Şubat 1855 Güney Anadolu, Fethiye Körfezi Fethiye’de deniz dalgaları 

Bu deprem ile Fethiye Körfezi’nde meydana gelen su baskınları Schmidt (1879) ve Perrey (1855) tarafından rapor edilmiştir. 

[21] 30 Ağustos 1926 Argolikos Körfezi, GB Ege Denizi 
(36° 30′K, 23° 18′D) 

Tsunami 
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Tablo E.3: Devam ediyor. 

No Tarih Bölge / Şiddet ve Büyüklük Jeomorfolojik Gözlemler 
[22] 09 Şubat 1948 Karpathos adası, GD Ege Denizi 

(to: 12:58:13; 35° 30′K, 27° 12′D ; Io: IX; M s: 7.1) 
Karpathos adasında yıkıcı deniz dalgaları 

Galanopoulos (1955, 1960) hazırladıkları raporda, depremin Karpathos adasında yıkıma neden olduğu ve kıyılarda büyük deniz 
dalgalarının gözlendiğini belirtmektedirler. Denizdeki ilk hareket geri çekilme şeklinde olmuştur (Papadopoulos ve diğ.,  2007). Birkaç 
tane tanık ilk tsunami dalgasının depremden sonra 5-10 dk içerisinde kıyılarda gözlendiğini ve tekneleri sürükleyerek parçaladığını 
söylemiştir. Arazi incelemeleri su yüksekliğinin Karpathos adasındaki Pigadia kasabasında yaklaşık 2.5 m olduğunu ve depremden 5-
10 dk sonra gözlendiğini göstermiştir (Papadopoulos ve diğ., 2007).  

[23] 09 Temmuz 1956 Yunan adaları, Güney Ege Denizi 
Amorgos, Astypalea Adaları 
(to: 03:11:40; 36° 38′K, 25° 58′D ; Io: IX; M s: 7.5) 

Yıkıcı büyük dalgalar 
 

Bu deprem 20.yy içerisinde Ege Denizi’nde meydana gelen ve en iyi şekilde kaydedilen tsunami yaratan bir depremdir (Stiros ve diğ.,  
1994). Amorgos adasının GB kıyısında meydana gelmiş 53 kişinin ölmesine bir çok evin yıkılmasına neden olmuştur. Amorgos  
adasının güneydoğu kıyılarında ve Astypalaea adasının kuzey kıyılarında çok yüksek tsunami dalgalarının gözlendiği rapor edilmiştir  
(Ambraseys, 1962). Tsunami dalgalarının muhtemelen Amorgos-Astypalaea çukurluğunda meydana gelen birkaç adet heyelan 
serisinden kaynaklandığı düşünülmektedir (Perissoratis ve Padadopoulos, 1999; Dominey-Howes ve diğ., 2000).  

[24] 05 Nisan 2000  Heraklion, Girit Adası kuzeyi Tsunami 
[25] 24 Mart 2002 Rodos adası (36° 27′K, 28° 12′D; M s: 7.5)  

Yerel gazeteler, deprem nedeniyle Rodos adası kıyılarında yaklaşık 3-4 m’ye kadar ulaşan tsunami dalgalarının meydana geldiğini 
belirtmiştir. Tsunaminin kaynağının, asismik deniz tabanı heyelanları olduğu düşünülmektedir. Çünkü bu tarihlerden once ve sonra 
Rodos adası civarında deprem meydana gelmemiştir (Papadopoulos ve diğ., 2007). 
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Tablo E.4: Kronolojik sıraya göre 08 Ağustos 1303 Girit depremi için çeşitli araştırmacılar tarafından ayrıntılı rapor edilmiş olan deprem 
parametreleri (Guidoboni ve Comastri, 1997’den derlenmiştir). 

Katalog Depremin Tarihi Etkilediği Bölgeler 
Şiddet  

(I) 
Büyüklük 

(M) 
Hoff (1840) 1303 Mısır, Kahire, Suriye, Hamah, İskenderiye - - 

Perrey (1850) 
08 Ağustos 1304 

[1302, 1303] 

Mısır, İskenderiye, Mora, Suriye, Akka, Girit , Rodos, Adriyatik 

Denizi kıyıları, Venedik 
- - 

Mallet (1853) 
08 Ağustos 1303 

[1302, 1304] 

İskenderiye, Fayium, Akka, Mora Yarımadası, Girit , Adriyatik 

Denizi, Venedik, Hamah 
- - 

Sieberg (1932) 

1303 [1302, 1304]; 1326; 

08 Ağustos 1304; 1306; 

1311; 1303 

1. Mısır, Rodos, Girit, Suriye, Mora Yarımadası, Akka, Hamah 

2. Mısır, İskenderiye 

3. Girit  

4. Girit , Heraklion 

5. Girit  

6. Suriye, Hamah  

7. Mısır, Fayium. 

- - 

Plataki (1950) 

1303 [1304]; 

08 Ağustos 1304; 1306; 

1311 

1. Candia 

2. Rodos, İskenderiye, Mora Yarımadası, Girit , Anadolu, 

Venedik 

3. Heraklion 

4. Girit  

- - 

Amiran (1950-1952) 08 Ağustos 1303 [1304] Mısır, Akka, Şam - - 
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Tablo E.4: Devam ediyor. 

Katalog Depremin Tarihi Etkilediği Bölgeler 
Şiddet  

(I) 
Büyüklük 

(M) 

Galanopoulos (1955) 08 Ağustos 1303  

[1304]; 1306 

1. Heraklion (Episantır Mısır’ın güneyinde) 

2. Girit , Heraklion 

- - 

Grumel (1958) 1302 –3; 07 Ağustos 1303 1. Suriye, Mısır 

2. Girit , Rodos, Kıbrıs 

- - 

Galanopoulos (1961) 08 Ağustos 1304; 1306 1. Rodos 

2. Heraklion 

X 

IX 

 

Ambraseys (1962) 08 Ağustos 1303; 

Aralık 1303 

1. Tsunami: Mısır, Suriye, Girit  

2. Tsunami: Girit , Mora Yarımadası, Rodos, Mısır, Adriyatik 

Denizi 

-  

Shebalin ve diğ. (1974) 08 Ağustos 1304 

[1303]; 1306 

1. Rodos adası yakını 

2. Girit  

X 

IX 

 

Ben- Menahem (1979) 08 Ağustos 1303; 

Aralık 1303 

1. İskenderiye, Kahire, Nil, Rodos, Girit , Mora Yarımadası, 

Suriye, İsrail; Rodos, Girit  ve Levant kıyılarında tsunami 

2. Girit , İskenderiye, Akka, Mısır ve Mora Yarımadasında 

tsunami 

XI 

 

X 

7.6 

 

7.0 

Antonopoulos (1980) 08 Ağustos 1303; 

Aralık 1303 

1. Tsunami: Mısır, Suriye, Girit  

Deprem: Mısır, Kahire, Nil, Akka, Şam, Safad, Girit , Adriyatik 

Denizi, Venedik 

2. Tsunami: Girit , Mora Yarımadası, Rodos, Mısır, Adriyatik 

Denizi 

Deprem: İstanbul, Rodos, Mora Yarımadası, Girit , İskenderiye 

- - 
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Tablo E.4: Devam ediyor. 

Katalog Depremin Tarihi Etkilediği Bölgeler 
Şiddet  

(I) 
Büyüklük 

(M) 

Poirier ve Taher (1980) 
30 Temmuz 1303; 1262; 

Mayıs 1341 

1. Kahire, İskenderiye (aynı zamanda tsunami), Nil, Safad, 

Şam, Akka (tsunami), Hatay, Kıbrıs, Gabes (Tunus), Sicilya 

2. Kahire, İskenderiye (tsunami) 

3. İskenderiye 

- - 

Galanopoulos (1981) Aralık 1303; 1306 
1. Rodos 

2. Girit  (Heraklion) 

IX-XI 

VIII-IX 
- 

Comninakis ve Papazachos 

(1982) 
08 Ağustos 1304 Rodos XI 8.0 

Maamoun ve diğ. (1984) 
08 Ağustos 1303; 1326; 

Mayıs 1341 

1. Kahire, Nil havzası, İskenderiye (tsunami), Suriye, Akka, 

Hamah, Rodos, Mora Yarımadası 

2. Mısır, İskenderiye 

3. İskenderiye 

- 

 

- 

- 

7-8 

 

- 

- 

Papadopoulos ve Chalkis 

(1984) 
08 Ağustos 1304 Tsunami: Rodos, Girit, Mora Yarımadası - 8.0 

Papazachos ve diğ. (1986) Ağustos 1304 Girit  (Heraklion) - - 

al-Hakeem, (1988) 08 Ağustos 1303 Suriye - 8.0 

Bektur ve Alpay (1988) 08 Ağustos 1303 Rodos, Girit , Kıbrıs X - 

Papazachos ve Papazachos 

(1989) 
Aralık 1303; 1306 

1. Rodos, İskenderiye, Mora Yarımadası, Girit , Venedik, 

İstanbul 

2. Heraklion 

XI 

VIII 

8.0 

6.5 

Soloviev (1990) 1303 Tsunami: Rodos - 8.0 
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Tablo E.4: Devam ediyor. 

Katalog Depremin Tarihi Etkilediği Bölgeler 
Şiddet  

(I) 
Büyüklük 

(M) 

Evangelatou- Notara 

(1993) 

08 Ağustos 1303 İstanbul, Rodos, Kıbrıs 

Girit , Methone, Korone, Kahire, İskenderiye, Cyrenaica, Tunus, 

Gabes, Fas 

- - 

Amiran ve diğ. (1994) 08 Ağustos 1303  Mısır, Akka (tsunami), Şam, Safad, Gaza (tsunami), İskenderiye 

(tsunami) 

- - 

Ambraseys ve diğ. (1994) 08 Ağustos 1303 Abyar, Akka, İskenderiye, Alaya, Antalya, Hatay, Kahire, Candia, 

Kıbrıs, Girit , Damanhur al-Wahsh, Şam, Hamah, Karak, Korone, 

Lefkoşe, Minya, kuzey Afrika, Mora Yarımadası, Qus, Rodos, 

Safad, Sakha, Shaubak, Kilikya 

VII-IX - 

 
I: Depremin şiddeti, M: Depremin büyüklüğü 

 

 

 

 

 

5
0

2
 



 503

 

 

 

EK-F 

 

 
DÜNYA ÜZERİNDE KURULMUŞ  GDSN İSTASYONLARI LİSTESİ 
İç ve dış çember sırasıyla 30° - 90° episantır uzaklığını göstermektedir. 
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Tablo F.1: Dünya üzerinde kurulmuş ve bu tez kapsamında deprem kayıtları 
incelenen telesismik (30° ≤ ∆ ≤ 90°) GDSN istasyonlarının dağılımı. 

İstasyon 
Kodu 

Bulunduğu Ülke Enlem 
(°K) 

Boylam 
(°D) 

Ağ 

AAA Almaty  (Alma-Ata), Kazakistan 43.27 76.94 KAZK 
AAC Aachen, Nordrhein-Westfalen, Almany a  50.78 6.08 - 
AAE Addis Ababa, Ethiopia 9.029 38.766 IU 

AAHD Abu Hadid, Mısır 23.74 32.75 USGS 
AAK Ala Archa, Kırgızistan 42.64 74.49 II 

AALM Campus Universitario de Almería, Ispanya  36.83 -2.401 USGS 
AAM Ann Arbor, Michigan, U.S.A. 42.300 -83.656 USNSN 
AAP Anini-y , Panay , Filipinler 10.42 121.94 USGS 
AAU Alta, Salt Lake County , Utah, ABD 40.59 -111.63 USGS 
ABA Alger-Bouzareah, Cezay ir 36.80 3.03 USGS 
ABB Abborrasen, İsveç 57.84 12.78 USGS 
ABE Aberdeen, İskoçy a 57.16 -2.1 USGS 
ABG Abington, Pennsy lvania, ABD 40.11 -75.13 USGS 
ABH Alteburg, Almany a 49.88 7.54 USGS 
ABK Abisko, İsveç 68.34 18.81 USGS 

ABKT Alibek, Türkmenistan 37.930 58.119 II 
ABM Ambohimiarambe, Madagaskar  -19.78 47.36 USGS 
ABUS Abu Simbel, Mısır 22.25 31.14 IRIS/USGS 
ACSO Alum State Park Ohio, ABD 40.23 -82.98 USNSN/OGS 
ADK Adak, Aleut Adaları, Alaska 51.884 -176.684 USGS 
AGD Arta Grotte, Djibouti 11.529 42.824 G 
AHID Auburn Hatchery , Idaho, ABD 42.77 -111.1 USNSN/WY/UU 
AIB Aibetsu, Japonya 43.91 142.65 PACIFIC21 

AIGLE Aigle İsviçre 46.34 6.95 ETH Zurich 
AIO Antillo, Messina, Sicily a, Italy a 37.97 15.23 MEDNET 
AIS New Amsterdam, Indian Ocean -37.797 77.569 G 

AKK Akkeshi, Kushira, Hokkaido, Japony a 43.01 144.84 USGS 
AKTK Akty ubinsk Kaza kistan 50.43 58.02 LDEO 
AKU Akurey ri, Izlanda  65.68 -18.10 USGS 
ALE Alert, N.W.T., Kanada 82.503 -62.35 II 
ALQ Albuquerque, New Mexico, ABD 34.94 -106.46 USNSN 
AML Almayashu, Kırgızistan 42.13 73.69 KYRG 

ANMO Albuquerque, New Mexico, ABD 34.95 -106.46 IRIS/USGS 
ANP Tay van 25.183 121.517 BATS 

ANTO Ankara, Türkiy e 39.870 32.790 IU 
AOB Aobay ama, Miy agi, Honshu, Japony a 38.25 140.85 TOH 
APE Apirathos, Naxos, Yunanistan 37.07 25.53 GEOFON/NOA 

APEZ Moni Apezano, Girit, Yunanistan 34.98 24.89 GEOFON 
AQU L'Aquila, Italya 42.350 13.417 MN 
ARA0 ARCESS Array  Site A0 69.53 25.51 NORSAR 
ARU Arti, Rusy a 56.430 58.563 II 

ASCN Butt Crater, Ascension Adaları -7.93 -14.36 II 
ATD Arta Cave, Djibouti 11.530 42.847 - 
ATL Atlanta, ABD 33.433 -84.337 ATL 
BAG Baguio, Philippines 16.400 120.600 PACIFIC21 
BBB Bella Bella, Kanada  52.18 -128.11 OTTR 
BBN Black Butte, New Mexico, ABD 34.40 -106.74 USGS 

BCAO Bangui, Orta Afrika Cumhuriyeti 4.430 18.540 BNG 
BDFB Brezily a  -15.644 -48.014 GT 
BEC Bermuda Bermuda 32.379 -64.681 IRIS/USGS 

BEKR Beckerwourth, Nevada, ABD 39.87 -120.36 UNR 
BER Bergen, Norveç 60.384 5.334 BER 

BERNI Berninapass, Isviçre  46.41 10.02 ZUR 
BFO Black Forest Observatory , Schiltach, Almanya 48.33 8.330 II 

BGCA Bogoin, Orta Afrika Cumhuriy eti 5.18 18.42 GT 
BGIO Bar Giyy ora, Israil 31.722 35.088 IPRG/GEOFON 
BGY Beograd, Serbia 44.802 20.515 MN 
BHM Barham, İngiltere 51.21 1.17 BKN 
BHP Balboa Heights, Panama 8.96 -79.55 USGS 
BILL Bilibino, Rusy a 68.07 166.45 IU 
BINY Binghamton New York, ABD 42.2 -75.99 USNSN 
BISS Bistriski Jarek, Sloveny a  46.65 15.13 Sloveny a 
BJI Baij iatuan, Beij ing, Çin  40.040 116.175 CD 
BJT Baij iatuan, Beij ing, Çin  40.02 116.17 IC 

BKN Blacknest, İngiltere 51.36 -1.19 BKN 
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Tablo F.1: Devam ediyor. 

İstasyon 
Kodu 

Bulunduğu Ülke Enlem 
(°K) 

Boylam 
(°D) 

Ağ 

BLA Blacksburg Virginia, ABD 37.211 -80.420 USNSN 
BMBC Bull Mountain, Kanada 56.04 -122.13 OTT 
BMN Battle Mountain, Nevada, ABD 40.43 -117.22 UNR 

BNALP Bannalp, İsviçre 46.87 8.42 ZUR 
BNG Bangui, Republique Centrafricaine 4.435 18.547 G 
BNI Bardonecchia, Italya 45.052 6.678 MN 
BOC Bochum, Nordrein Westfalen, Almany a 51.48 7.21 USGS 

BOCO Bogota, Kolombiya 4.59 -74.04 IRIS/USGS 
BOG Bogota, Kolombiya 4.62 -74.06 USGS 

BORG Borgarfjordur, Asbjarnarstadir, İzlanda 64.75 -21.33 II 
BOSA Boshof, Güney  Afrika -28.613 25.416 GT 

BOURR Bourrignon, İsviçre 47.39 7.18 ZUR 
BOZ Bozeman Montana, ABD 45.600 -111.632 USNSN/MBMG 

BRAS Brasopolis Brezily a -22.54 -45.58 USP 
BRG Berggießhübel, Almanya  50.87 13.94 USGS 

BRNL Berlin-Lankwitz Almanya 52.42 13.35 USGS 
BRVK Borovoy e, Kazakistan 53.06 70.28 II 

BSD Bornholm, Danimarka 55.11 14.91 DK 
BSEG Bad Segeberg Almany a  53.93 10.31 USGS 
BTDF Bukit Timah Dairy  Farm Singapore 1.36 103.77 IRIS(GSN 
BUL Bulaway o, Zimbabwe -20.14 28.61 USGS 
BUW Bucklebury  West, İngiltere 51.41 -1.22 BKN 
BW06 Boulder, Wy oming, ABD 42.78 -109.56 USNSN 
CALF Calern-Plateau Fransa 43.75 6.93 CNRS/Valbonne 
CALN Calern-Plateau Fransa 43.75 6.89 CNRS/Valbonne 
CAR Caracas, Venezuela 10.50 -66.92 USGS 

CART Cartagena, İspanya 37.56 -1.00 UCM/SFO/GEOFON 
CAY Cayenne, Fransa Guanası 4.948 -52.317 G 
CBB Campbell River, B.C., Kanada 50.03 -125.36 CNSN 
CBI Chichij ima, Bonin Adaları 27.09 142.18 PACIFIC21 

CBKS Cedar Bluff Kansas, ABD 38.81 -99.71 SLU/USNSN 
CBM Caribou Maine, ABD 46.93 -68.12 USNSN 
CCG Camp Century , Grönland 77.16 -61.13 USGS 
CCM Cathedral Cave, Missouri, ABD 38.056 -91.225 IU 
CEH Chapel Hill North Carolina, ABD 35.89 -79.09 USNSN 
CEL Celeste, Reggio Calabria Calabria, Italya 38.25 15.89 MEDNET 

CESS Cesta pri Krskem Sloveny a 45.97 15.46 Slovenia 
CFF Clermont Ferrand Fransa 45.76 3.1 RENASS 

CHG Chiang Mai, Tay land 18.81 98.94 USGS 
CHKZ Chkalovo Kaza kistan 53.68 70.62 LDEO 
CHTO Chiang Mai, Tay land 18.790 98.977 IU 

CII Isernia, Italy a 41.72 14.31 MN 
CLL Collm Almanya 51.31 13.0 GRSN 
CLZ Claustha Almanya 51.84 10.37 GRSN 
CMC Kugluktu k (Coppermine), Kanada  67.83 -115.0833 USGS 

CMLA Cha de Macela, Sao Miguel Island 37.76 -25.52 II 
CMO Observatory , Fairbanks,Alaska  64.860 -147.835 ID 

COCO West Island, Cocos (Keeling) Islands -12.19 96.83 II 
COL College Outpost, Alaska, ABD 64.900 -147.793 IU 

COLA College Outpost, Alaska, ABD 64.87 -147.87  
COP Copenhagen, Danimarka 55.683 12.433 DK 
COR Corvallis, Oregon, ABD 44.586 -123.303 IU 

CPUP Villa Florida (Caapucu), Paraguay   -26.33 -57.33 GTSN 
CRZF Port Alfred, Crozet, Güney  Hint Okyanusu -46.430 51.861 G 
CSS Mathiatis Kıbrıs 34.96 33.33 GEOFON/GII 

CTU Camp Tracy , Utah, ABD 40.69 -111.75 UU 
CUC Castrocucco, Cosenza Calabria, Italy a 39.99 15.82 MEDNET 
CWF Charnwood Forest, İngiltere 52.74 -1.31 Blacknest 
DAG Danmarkshavn Grönland 76.770 -18.655 GEOFON/AWI 
DAL Dallas, Teksak, ABD 32.84 -96.78 USGS 
DAV Davao, Filipinler 7.09 125.57 IRIS/USGS 

DAWY Dawson Yukon, Kanada 64.07 -139.39 CN 
DBIC Dimbokro, Cote d'Ivoire 6.67 -4.86 GT 

DGAR Diego Garcia Chagos Archipelago -7.3 72.4 IRIS/IDA(GSN) 
DIX Grand Dixence, İsviçre 46.08 7.41 ZUR 

DLBC Dease Lake, B.C., Kanada 58.44 -130.03 CNSN 
DOBS Dobrina, Sloveny a 46.15 15.47 Sloveny a 
DPC Dobruska-Polom, Çek Cumhuriy eti 50.36 16.41 GI/CAS Praha 
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Tablo F.1: Devam ediyor. 

İstasyon 
Kodu 

Bulunduğu Ülke Enlem 
(°K) 

Boylam 
(°D) 

Ağ 

DRLN Deer Lake, NFLD. 49.256 -57.504 CN 
DSB Dublin, İrlanda 53.25 -6.38 GE 

DUG Dugway , Utah, ABD 40.20 -112.81 USNSN/UU/ARPA 
DWPF Disney  Wilderness Preserve, Florida, ABD 28.33 -81.21 IU 
ECH Echery  , Fransa 48.216 7.158 G 
EDM Edmonton Alberta, Kanada 53.22 -113.35 CN 
EIL Elat İsrail 29.550 34.950 GE- GII/GEOFON 

EKB Eskdalemuir, İskoçya 55.34 -3.18 Blacknest 
EKS2 Erkin-Say , Kırgızistan 42.66 73.77 KYRG 
ELK Elko, Nevada, ABD 40.74 -115.24 LLNL 

EMAL Malaga İspany a 36.73 -4.11 IGN 
EMV Vieux Emosson, Isviçre  46.06 6.9 ETH Zurich 
ENH Enshi, Hubei Province, Çin  30.272 109.487 CD 

EQUE Quentar, İspany a 37.21 -3.44 IGN 
ERIP Rio Piedras, İspany a 37.37 -7.26 IGN 
ERM Erimo, Hokkaido Adaları, Japony a 42.015 143.157 II 
ESK Eskdalemuir, İskoçya, UK 55.317 -3.205 II 

ESLA Sonesca Array , İspany a 39.67 -3.96 IGN 
EVN Everest, Nepal 27.96 86.82 - 

EVOP Evora Portekiz 38.53 -8.01 GEOSCOPE 
EYAK Cordova Ski Area (Ey ak), Orta Alaska, ABD 60.54 -145.74 GIA 
EYMN Ely  Minnesota, ABD 47.95 -91.5 USNSN 

FCC Churchill Manitoba, Kanada 58.76 -94.09 CN 
FDF Fort de France, Martinique, Fransa 14.74 -61.14 G 
FFC Flin Flon, Kanada 54.725 -101.978 II 

FIAN Fianaratosa, Madagaskar -22.00 47 IRIS/IDA 
FLO Florissant, Missouri, ABD 38.80 -90.37 USGS 

FNBC Fort Nelson, B.C., Kanada 58.84 -122.57 CNSN 
FODE Fodele, Girit, Yunanistan 35.38 24.96 GEOFON 
FRB IQALUIT, N.W.T. 63.747 -68.547 CN 
FUJ Fuji-kawa, Japony a 35.23 138.47 PACIFIC21 
FUR Fuerstenfeldbruck Münih Almany a  48.17 11.28 GRSN 

FURI Mt. Furi, Ethiopia 8.90 38.68 IU 
FUSIO Fusio, İsviçre 46.45 8.66 USGS 
FVM French Village, Missouri, ABD 37.98 -90.42 USGS 
GAC GLEN ALMOND, QUE 45.700 -75.490 CN 
GAR Garm, Taj ikistan 39.000 72.320 II 
GDH Godhavn Grönland 69.250 -53.533 GDSN 
GDM Grand'Maison Fransa 45.2 6.12 RENASS/GRN 
GEC2 Geress Array  Site C2, Almany a 48.84 13.71 U. Bochum 
GEO Georgetown, Columbia, ABD 38.90 -77.06 USGS 
GFA Gafsa, Tunus 34.338 9.726 MEDNET 

GHAR Ghary an, Libya 32.12 13.08 USGS 
GNI Garni, Ermenistan 40.053 44.724 IU 

GOGA Godfrey  Georgia, ABD 33.41 -83.47 USNSN 
GOL Golden (Bergeb Park), Colorado, ABD 39.70 -105.37 USGS 
GRF Gräfenberg Array , Bay ern, Almany a 49.69 11.22 USGS 

GRFO Grafenberg, Almany a 49.6919 11.2217 IU 
GRM Grahamstown, Güney  Afrika -33.31 26.57 USGS 
GSH Grosshau, Almany a 50.74 6.38 GRSN 

GTC1 Geo-Toc ocean bottom cable 31.40 140.92 PS 
GVD Gavdos Adaları, Yunanistan 34.83 24.09 GE 

GWDE Greenwood Delaware, ABD 38.83 -75.62 USNSN/DE 
H2O Hawaii-2 Observatory  Northern Pacific 28.00 -141.00 IRIS(GSN)/UH 
HAL Halifax, Nova Scotia, Kanada  44.638 -63.592 ID 

HASLI Hasliberg, İsviçre 46.76 8.15 ETH Zurich 
HAWA Hanford, Washington, ABD 46.39 -119.53 USNSN 

HCH Hachijoj ima, Japony a 33.12 139.8 PACIFIC21 
HEA Headley , İngiltere 51.36 -1.26 Blacknest 
HGN Heijmans Groeve Hollanda 50.76 5.93 KNMI 
HIA Hailar, Neimenggu Province,Çin 49.267 119.742 CD 
HKC Hong Kong, Çin 22.30 114.171 USGS 
HKJ Hokuriku, Japony a 35.94 136.21 PACIFIC21 
HKT Hockley , Teksas, ABD 29.95 -95.83 IRIS/USGS/UT 

HLID Hailey , Idaho, ABD 43.56 -114.42 USNSN/WY/UU 
HLW Helwan, Mısır 29.85 31.34 USGS 

HNME Houlton Maine, ABD 46.16 -67.99 USGS 
HOW Howrah, West Bengal, Hindistan 22.41 88.30 USGS 
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HRJ Hory u, Japony a 37.40 137.14 PACIFIC21 
HRV Harvard, Massachusetts, ABD 42.506 -71.558 IU 
HVU Hansel Valley , Utah, ABD 41.78 -112.78 UU 

HWUT Hardware Ranch, Utah, ABD 41.61 -111.57 USNSN/UU 
HYB Hy derabad, Hindistan 17.417 78.553 GEOS 
IAS Iasi, Romanya  47.19 27.56 USGS 
IAV Isla Aves, Venezuela 15.70 -63.60 USGS 

IBBN Ibbenbueren Almanya 48.77 9.2 Bochum/GEOFON 
IBK Innsbruck, Avusturya  47.26 11.38 USGS 
ICH Ichihara, Honshu, Japonya 35.40 140.17 USGS 
ICI Italian Cany on, Idaho, ABD 44.32 -112.94 USGS 

ICQ Islets - Caribou, Quebec, Kanada 49.52 -67.27 USGS 
ICY Ichiy ama, Honshu, Japony a 34.90 138.93 USGS 
IDE Isla Desecheo, Puerto Rico 18.38 -67.47 USGS 
IDI Anogia, Yunanistan 35.29 24.89 Mednet 

IDID Didziasalis, Litvany a  55.31 26.73 USGS 
IDR Barrage Idriss Premier, Fas  34.16 -4.75 USGS 
IFR Ifrane, Fas 33.51 -5.12 USGS 

IGAB Igarata, Sao Paulo, Brezily a -23.25 -46.11 USGS 
IGL Igloolik, Nunavut, Kanada 69.36 -81.80 USGS 
IGR Igron, Tacikistan 38.30 69.30 USGS 
IGT Igoumenítsa, Ipiros, Yunanistan 39.53 20.33 USGS 
IHR Ishihara, Shikoku, Japony a 33.68 133.47 USGS 
IID Iida, Honshu, Japony a 35.51 137.83 USGS 
IIDJ Iida Outpost, Honshu, Japony a 35.48 137.91 USGS 

IIGN Ignalina, Litvany a 55.35 26.22 USGS 
IIS Int'l Inst. of Seism. and Earthquake, Honshu, Japony a  35.70 139.69 USGS 

IL16 Eielson Array  Site 16, Alaska, ABD 64.79 -146.92 USGS 
IL17 Eielson Array  Site 17, Alaska, ABD 64.80 -146.88 USGS 
IL18 Eielson Array  Site 18, Alaska, ABD 64.75 -146.77 USGS 
IL19 Eielson Array  Site 19, Alaska, ABD 64.74 -146.79 USGS 

INCN Inchon, Republic of Korea 37.48 126.63 IU 
INK INUVIK, N.W.T. 68.31 -133.52 CN 
INU Inuyama, Japonya 35.350 137.029 G 

ISCO Idaho Springs, Colorado, ABD 39.80 -105.61 USNSN 
ISIK Tokushima (Ishii), Japony a 34.06 134.46 PACIFIC21 
ISP Isparta, Türkiy e 37.84 30.51 GEOFON/MedNet 

JACV Velka Javorina Çek Cumhuriyeti 48.88 17.67 Univ. of Brno./Zamg 
JCT Junction, Texas, ABD 30.48 -99.8 USNSN/UTIG/TTU 
JER Jerusalem, İsrail 31.772 35.197 GE 

JFWS Jewell Farm Wisconsin, ABD 42.91 -90.25 USNSN/SLU 
JIZ Nakaizu, Japony a 34.91 139 PACIFIC21 
JMI Jan May en, Norveç 70.93 -8.73 Norweg. Nat. Net. 

KAAO Kabul, Afganistan 34.54 69.04 USGS 
KAMOR Kamor, İsviçre 47.28 9.48 USGS 

KAPI Kappang, Sulawesi, Endonezya -5.02 119.75 IRIS/IDA 
KAPO Kapuskasing Ontario, Kanada 49.45 -82.51 CN 
KBD Kabt, Kuvey t 29.18 47.69 KISR 
KBK Karagay bulak, Kırgızistan 42.65 74.94 KNET 
KBL Kabul, Afganistan 34.54 69.04 USGS 
KBS Ny-Alesund, Spitsbergen, Norveç 78.93 11.94 IRIS/USGS 

KDAK Kodiak Island, Alaska, ABD 57.78 -152.58 II 
KEG Kottamy a, Mısır 29.93 31.83 MEDNET 
KEV Kevo, Finlandiy a 69.756 27.012 IU 
KFU Kofu, Japony a 35.74 138.57 PACIFIC21 
KGJ Kitagami, Japony a 39.39 141.57 PACIFIC21 
KHC KASPERSKEHORY, Çek Cumhuriyeti 49.13 13.58 CZ 

KIEV Kiev, Ukray na 50.69 29.21 IU 
KIV Kislovodsk, Rusy a 43.866 42.439 II 
KKJ Kaminokuni, Japonya 41.78 140.18 PACIFIC21 

KMBO Kilima Mbogo, Kenya -1.13 37.25 IRIS/GEOFON 
KMI Kunming, Yunnan Province, Çin 25.123 102.740 CD 

KMNB Tay van 24.46 118.39 BATS 
KMY Kunming, Yunnan Province, Çin 25.15 102.75 ID 
KNB Kanab, Utah, ABD 37.02 -112.82 LLNL 
KOD Kodaikanal Hindistan 10.233 77.467 IRIS/USGS 
KOG Kourou, French Guy ana 5.21 -52.73 G 
KON Kongsberg, Norveç 59.64 9.59 USGS 
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KONO Kongsberg, Norveç 59.649 9.632 IU 
KOWA Kowa, Mali 14.50 -4.02 IU 
KRBA Kerman, İran 30.28 57.07 INSN 
KRIS Kristallenia, Girit, Yunanistan 35.18 25.5 GEOFON 
KRK Kirkenes, Norveç 69.72 30.06 USGS 

KRUC Moravsky  Krumlov Çek Cumhuriyeti 49.06 16.4 Univ. of Brno./Zamg 
KSP Ksiaz Polonya 50.84 16.29 Polish Acad. Sci. 
KTG Kap Tobin, Grönland 70.41 -21.98 USGS 

KTJD Kamitakara, Japony a 36.28 137.33 PACIFIC21 
KURK Kurchatov, Kazakhstan 50.72 78.62 II 
KWP Kalwaria Paclawska Polonya 49.63 22.71 GEOFON 
KYM Kumisi, Gürcistan 41.63 44.73 USGS 
KZA Ky zart, Kırgızistan  42.07 75.24 KYRG 
KZK Kashiwazaki, Japony a  37.30 138.52 PACIFIC21 
LAH Lahore, Pakistan 31.55 74.33 USGS 

LBNH Lisbon New Hampshire, ABD 44.24 -71.93 USNSN 
LBTB Lobatse, Botswana, Africa -25.015 25.597 GT 
LDS Leeds, Utah, ABD 37.24 -113.35 SNL 
LEM Lembang, Jawa, Endonezy a -6.82 107.61 USGS 
LID Liddow, Ruegen Almany a 54.58 13.36 GRSN/GEOFON 
LJU Ljubljana, Slovenya 46.04 14.53 Sloveny a 

LKBD Leukerbad, İsviçre 46.39 7.63 ETH Zurich 
LKWY Lake Wy oming, ABD 44.57 -110.4 USNSN/UU 
LLLB Lillooet, B.C. 50.61 -121.88 CN 
LLS Linth-Limmern, İsviçre 46.85 9.01 ETH Zurich 

LLW Llanuwy chlly n, Wales, İngiltere 52.85 -3.67 Blacknest 
LMN Caledonia Mountain New Brunswick, Kanada 45.85 -64.81 CN 
LMQ La Malbaie Quebec, Kanada 47.55 -70.33 CN 
LON Longmire, Washington, ABD 46.75 -121.81 GDSN 
LOR Lormes, Bourgogne, Fransa 47.26 3.85 USGS 
LPW Lampeter, Wales, İngiltere 52.11 -4.07 Blacknest 
LSA Tibet, China 29.700 91.150 IC, CD 

LSCT Lakeside Connecticut, ABD 41.68 -73.22 USNSN/LDEO 
LSZ Lusaka, Zambia -15.28 28.19 IC 
LUB Lubbock, Teksas, ABD 33.58 -101.86 USGS 
LVZ Lovozero, Rusy a 67.898 34.651 II 

LYUB Tay van 22.0 121.58 BATS 
LZH Lanzhou, Gansu Province,Çin 36.087 103.844 CD 
MA2 Magadan, Russia 53.024 158.650 IU 

MAHO Mahon İspany a 39.9 4.27 U. Madrid/GEOFON 
MAIO Mashhad, İran 36.30 59.49 SRO 
MAJO Matsushiro, Japan 36.542 138.209 IU 
MAKZ Makanchi, Kazakhstan 46.81 81.98 IU 
MAL Malaga, İspany a 36.72 -4.41 USGS 

MALT Malatya, Türkiy e 38.31 38.43 GEOFON/MEDNET 
MAN Manila, Luzon, Filipin ler 14.66 121.07 USGS 
MAT Matsushiro, Japonya 36.54 138.20 USGS 

MBAR Mbarara, Uganda -0.60 30.73 II 
MBC Mould Bay , N.W.T., Kanada 76.24 -119.36 CNSN 
MBO M'Bour, Senegal 14.391 -16.955 G 

MCWV Mont Chateau West Virginia, ABD 39.66 -79.85 USNSN 
MDJ Mudanjiang, Heilongjiang Province, Çin 44.616 129.592 CD, IC 
MDS Madison, Wisconsin, ABD 43.37 -89.76 USGS 
MDT Midelt, Morocco 32.817 -4.614 MN 
MEB Medea, Cezay ir 36.303 2.730 MN 

MELI Melilla, İspany a 35.29 -2.93 USGS 
MEM Membach, Belçika 50.61 6.01 ROB 
MHI Mashhad, İran 36.30 59.49 USGS 
MHV Michnevo,Rusya 54.96 34.77 GEOFON 
MIAR Mount Ida Arkansas, ABD 34.55 -93.57 USNSN 
MIN Mineral, Kaliforniya, ABD 40.34 -121.6 BDSN 
MLR Muntele Rosu, Romany a 45.49 25.95 GEOFON  
MLS Moulis Fransa 42.96 1.1 RENASS 

MMK Mattmark, İsviçre 46.05 7.96 ETH Zurich 
MMY Middlesmoor, İngiltere 54.18 -1.87 Blacknest 
MNN Minneapolis, Minnesota, ABD 44.91 -93.19 USGS 

MOBC Morseby , B.C., Kanada 53.20 -131.9 CNSN 
MORC Moravsky , Beroun, Çek Cumhuriy eti 49.77 17.54 GE 
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MOX Moxa, Almany a 50.65 11.62 GRSN 
MPU Maple Cany on, Utah, ABD 40.02 -111.63 UU 

MRCP Maricao Puerto Rico 18.18 -67.03 PRSN 
MRMJ Murotomisakİ, Japony a  33.24 134.18 PACIFIC21 
MRNI Mount Meron, İsrail 33.01 35.4 GII/GEOFON 
MSEY Mahe, Sey chelles -4.67 55.48 II 
MSH Mashhad, İran 36.31 59.58 USGS 

MSHA Masjed-E-Solayman, İran 31.93 49.3 INSN 
MSKU Masuku, Gabon -1.66 13.61 IU 
MSO Missoula, Montana, ABD 46.82 -113.94 USGS 
MTE Manteigas,Portugal 40.40 -7.54 GE 
MUD Mønsted Kalkmine, Denmark 56.45 9.17 DK 
MUO Muotathla, İsviçre 46.97 8.64 ETH Zurich 
MVU Mary svale, Utah, ABD 38.50 -112.21 UU/SNL 

MYNC Murphy  North Carolina, ABD 35.07 -84.13 USNSN 
NACB Tay van 24.18 121.59 BATS 
NAGO Nago, Ry uky u Adaları, Japony a 26.0 128.1 - 

NAI Nairobi, Kenya -1.274 36.804 IRIS/GEOFON 
NAT Natal, Rio Grande do Norte, Brezily a -5.86 -35.28 USGS 
NCB Newcomb New York, ABD 43.97 -74.22 USNSN/ LDEO 
NDI New Delhi Hindistan 28.683 77.200 IRIS/USGS 

NEW Newport Washington, ABD 48.26 -117.12 USNSN 
NHA Nha Trang, Vietnam 12.21 109.21 USGS 
NHSC New Hope South Carolina, ABD 33.11 -80.18 USNSN 
NIL Nilore, Pakistan 33.650 73.252 II 

NMR Nemuro, Hokkaido, Japony a 43.37 145.73 HSS 
NOQ N. Oquirrh Mt., Utah, ABD 40.65 -112.12 UU 
NOR Nord, Grönland 81.60 -16.68 USGS 

NRA0 NORESS Array  Site A0, Norveç 60.74 11.54 Norway  
NRIL Norilsk, Rusy a 69.505 88.441 II 
NRS Narasarsuaq, Grönland 61.15 -45.41 DK 
NUR Nurmijärvi, Finlandiy a  60.50 24.64 USGS 
NVS Novosibirsk, Ru ssia 54.840 83.235 II 
OBN Obninsk, Ru sy a 55.114 36.569 II 

OCWA Octopus Mountain 47.75 -124.18 USNSN/CREST 
OGD Ogdensburg, New Jersey , ABD 41.08 -74.59 USGS 
OGS Chichij ima, Bonin Adaları, Japonya 27.050 142.200 PS 
OJC Ojcow, Polony a 50.23 19.84 Polish Acad. Sci. 

OKY Okuy ama, Japonya 35.23 138.42 PACIFIC21 
OLIL Olney , Illinois, ABD 38.73 -88.09 SLM 
OXF Oxford Mississippi, ABD. 34.512 -89.409 USNSN/LLNL/MSU 
OZB Mount Ozzard, B.C., Kanada 48.96 -125.49 CNSN 
PAB San Pablo, İspanya 39.546 -4.348 IU 
PAF Port aux Francais, Güney  Hint Oky anusu -49.351 70.213 G 

PAHR Pah Rah Range, Nevada, ABD 39.71 -119.38 UNR 
PAL Palisades New York, ABD 41.01 -73.91 LDEO 

PALK Pallekele Sri Lanka 7.27 80.70 IRIS/IDA(GSN) 
PCR Plaine des Cafres, Hint Oky anusu -21.196 55.578  

PD10 Pinedale Array  Site 10, Wy oming, ABD 42.75 -109.55 USGS 
PD11 Pinedale Array  Site 11, Wy oming, ABD 42.75 -109.57 USGS 
PDA Ponta Delgada, Azores, Portekiz 37.74 -25.66 USGS 
PET Petropavlovsk, Rusy a 53.024 158.650 IU 
PGC Pacific Geoscience Center, B.C., Kanada 48.65 -123.45 CNSN 
PHC Port Hardy , B.C., Kanada 50.71 -127.43 CNSN 

PLAL Pickwick Lake Alabama, ABD 34.98 -88.08 SLU 
PMB Pemberton B.C., Canada 50.52 -123.08 CN 
PMR Palmer Alaska, ABD 61.59 -149.13 ATWC/USNSN 
PNT Penticton, B.C., Kanada 49.32 -119.62 CNSN 
POO Pune, Maharashtra, Hindistan 18.52 73.84 USGS 
PRE Pretoria, Gauteng, Güney  Afrika -25.75 28.19 USGS 
PRU Pruhonice Çek Cumhuriyeti 49.99 14.54 GI/CAS Praha 
PSI Parapat, Indonezya 2.690 98.920 PS 
PSZ Piszkes, Macaristan 47.92 19.89 GE VBB Station 

PTGA Pitinga, Brezily a -0.73 -59.97 IU 
PTO Porto, Portekiz 41.13 -8.60 USGS 
PUL Pulkovo, Rusy a 59.77 30.32 GEOFON 
QIZ Qiongzhong, Guangduong Province, Çin  19.029 109.843 CD 
QUE Quetta Pakistan 30.188 66.950 IRIS/USGS(GSN) 
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RAIO Rainier, Oregon, ABD 46.04 -122.89 IRIS/OSU 
RAYN Ar Ray n, Sudi Arabistan 23.60 45.60 II 
RCBR Riachuelo, Brezily a -5.82 -35.90 IU 
RCD Rapid City , South Dakota, ABD 44.07 -103.20 USGS 
RER Riviere de l'Est, La Reunion (Hint Oky anusu) -21.159 55.746 G 
RES Resolute, N.W.T., Kanada 74.69 -94.9 CN 
RGN Ruegen, Almany a, Grönland 54.55 13.32 GE GRSN/GEOFON 
RIOB Rio Branco, Brezily a -10.15 -67.75 GEOFON 
RSCP Cumberland Plateau Tennessee, ABD. 35.600 -85.569 RSTN 
RSNT Yellowknife N.W.T., Kanada 62.480 -114.592 RSTN 
RSNY Adirondack New York, ABD 44.548 -74.530 RSTN 
RSON Red Lake Ontario, Kanada 50.859 -93.702 RSTN 
RSSD Black Hills, South Dakota, ABD 44.120 -104.036 IU 
RUE Ruedersdorf Almany a 52.48 13.78 GRSN/GEOFON 

SACV Santiago Adası, cape Verde Adaları 14.97 -23.61 IRIS/IDA 
SADO Sadowa Ontario, Kanada 44.77 -79.14 CN 
SAML Samuel Dam, Brezily a -8.95 -63.18 IRIS/USGS 
SANT Santorini Adası, Yunanistan 36.37 25.46 GEOFON 
SAOF Saorge, Fransa 43.98 7.55 USGS 
SBD Saint Breward, İngiltere 50.57 -4.69 Blacknest 

SCHQ Schefferville, PQ 54.83 -66.83 CN 
SCK South Creake, İngiltere 52.88 0.75 Blacknest 
SCO Scoresby sund, Grönland  70.48 -21.95 KMS 
SCP State College, Pennsy lvania, ABD 40.80 -77.87 GDSN 
SDB Sa da Bandeira, Angola  -14.92 13.57 USGS 
SDV Santo Domingo, Venezuela 8.88 -70.63 IU 
SEO Seoul, Güney  Kore 37.567 126.967 IU 
SEY Seymchan, URSS 62.933 152.373 G 

SEY1 Mahe, Sey şeller -4.61 55.49 USGS 
SFJ Sondre Stromfjord, Grönland 67.05 -50.30 IRIS/GEOFON 

SFUC San Fernando, İspanya, 36.64 -6.18 UCM/SFO/GEOFON 
SHA Sring Hill, Alabama, ABD 30.69 -88.14 USGS 

SHEL Horse Pasture, St. Helena Adaları -15.96 -5.750 II 
SHI Shiraz, İran 29.64 52.51 USGS 

SHIO Shillong, Hindis tan 25.56 91.88 USGS 
SHK Shiraki, Japony a 34.53 132.68 PACIFIC21 
SHL Shillong, Hindis tan 25.56 91.88 USGS 
SIT Sitka Alaska, ABD 57.06 -135.32 ATWC/USNSN 

SIWA Siwa, Mısır 29.11 25.31 MEDNET 
SJG San Juan, Puerto Rico 18.112 -66.150 IU 

SKD Sitkalidak Island, Alaska, ABD 57.16 -153.08 USGS 
SKOR Skordalos, Girit, Yunanistan 35.41 23.93 GEOFON 
SLEB Sale Mountain, B.C., Kanada 51.17 -118.13 CNSN 
SLR Silverton, Güney  Afrika -25.73 28.28 GDSN 
SMY Shemy a Alaska, ABD 52.73 174.10 ATWC/USNSN 
SNG Songkh la, Tay land 7.17 100.61 USGS 
SPB Sao Paulo, Brezilya -23.59 -47.43 GEOSCOPE 
SRU San Rafael Swell, Utah, ABD 39.11 -110.52 UU 
SSB Saint Sauveur Badole, Fransa 45.279 4.542 G 

SSB2 Saint Sauveur Badole,Fransa 45.28 4.54 G 
SSB3 Saint Sauveur Badole,Fransa 45.28 4.54 G 
SSE Sheshan, Shanghai, Çin 31.096 121.187 CD, IC 

SSLB Tay van 23.79 120.95 BATS 
SSPA Standing Stone,Pennsy lvania 40.64 -77.89 IU 
SSY Sortino, Siracusa Sicily a, Italya 37.15 15.07 MEDNET 
STG St. Georges, İsviçre 46.53 6.27 ETH Zurich 
STU Stuttgart, Almany a 48.771 9.195 GE- VBB istasy on 
SUR Sutherland, Güney  Afrika -32.380 20.818 II 

SUW Suwalki, Polony a 54.01 23.18 GEOFON 
TAB Tabriz Iran 38.067 46.327 INSN 
TAM Tamanrasset, Cezay ir 22.791 5.527 G 

TATO Taipei, Taiwan 24.980 121.490 IU 
TBT Taburiente, Kanary a Adaları 28.68 -17.91 IRIS/USGS/IGN 

TDCB Tay van 24.26 121.26 BATS 
TEIG Tepich, Yucatan, Meksika 20.23 -88.28 IRIS/USGS/MNSN 
TGY Tagay tay , Filipinler 14.102 120.937 PACIFIC21 
THR Tehran, Karaj , İran 35.88 50.9 INSN 
TIP Timpagrande, Catanzaro Calabria,Italya 39.18 16.76 MEDNET 
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TIR Tiran, Arnavutluk 41.35 19.87 MN 
TIXI Tiksi, Rusy a 71.65 128.87 IU 
TJN Taejon, Güney  Kore 36.38 127.37 - 

TKM2 Tokmak2, Zhamby l, Kazakistan 42.92 75.59 KYRG 
TLO Toledo, İspany a 39.86 -4.01 USGS 
TLY Talay a, Rusy a, Antartika 51.681 103.644 II 
TNS Taunusobservatorium Frankfurt Almanya 50.22 8.45 GRSN 
TOK Toky o, Japonya 35.69 139.76 PACIFIC21 
TOL Toledo, İspany a 39.881 -4.049 IU 

TPUB Tay van 23.3 120.63 BATS 
TRI Trieste, Italya 45.709 13.754 MN 

TRIN Trindade Trindade Island, Brezilya -29.5 -29.3 IRIS/USGS(GSN) 
TRIS Tristan da Cunha Tristan da Cunha -37.0 -12.5 IRIS/USGS(GSN) 
TRN Trinidad 10.64 -61.40 USGS 
TRO Tromso, Norveç 69.63 18.92 USGS 

TRTE Tartu,Estonya 58.38 26.72 GEOFON 
TSK Tsukuba, Japony a 36.211 140.110 PS 

TSUM Tsumeb, Namibia -19.20 17.58 IU 
TTE Trieste, Italya 45.660 13.790 MN 
TTT Tottori, Japonya 35.51 134.24 PACIFIC21 

TTW Tolt Reservoir, Washington, ABD 47.69 -121.68 USGS 
TUE Stuetta, Sondrio Lombardy , Italya 46.47 9.35 MEDNET 
TUY Tsuy ama, Miyagi, Honshu, Japony a 38.39 141.22 USGS 

TWKB Tay van 21.94 120.81 BATS 
TYM Tatey ama, Chiba, Honshu, Japony a 34.97 139.85 CDPJ 
UCH Uchtor, Kırgızistan 42.22 74.51 KYRG 
UGM Wanagama,İndonezya -7.91 110.52 GE 

ULHL Ulahol, Kırgızistan 42.24 76.24 KYRG 
ULM Pinawa (Lac du Bonnet?) Manitoba, Kanada 50.25 -95.88 CN 
ULN Ulaanbaatar, Mongoly a 47.87 107.05 IU 
UME Umea, İsveç 63.81 20.23 USGS 
UPA Universidad de Panamá, Panama  8.98 -79.53 USGS 
UPP Uppsala, İsveç 59.86 17.63 İsveç 
USP Uspenovka, Zhamby l, Kazakistan 43.26 74.49 KYRG 
VAE Valguarnera, Enna Sicilya, Italya 37.48 14.41 MEDNET 
VAL Valentia, İrlanda 51.93 -10.24 USGS 
VAO Valinhos, Brezily a -23.00 -46.97 USP 
VBY Vinica Bojanci Sloveny a 45.5 15.26 Sloveny a 
VDL Valle di Lei, İsviçre 46.48 9.45 ETH 

VINO Villanova Italy a 46.26 13.28 MEDNET 
VLC Villacollemandina, Massa Tuscany , Italy a 44.16 10.39 MEDNET 

VNDA Vanda Dry  Valley s, Antartika -77.52  161.85 GTSN 
VOS Vostochnoye Kazakistan 52.78 70.98 LDEO 

VRAC Vranov Çek Cumhuriy eti 49.31 16.59 Univ. of Brno 
VSL Villasalto, Italya 39.496 9.378 MN 
VTS Vitosha, Bulgaristan 42.618 23.235 MN 

WALA Waderton Lake, Alberta, Kanada 49.06 -113.92 CNSN 
WAR Warszawa Polony a 52.24 21.02 Polish Acad. Sci. 
WCI Wyandotte Cave, Indiana, ABD 38.28 -86.35 IU 
WDC Whiskey town Dam 40.58 -122.54 BDSN 
WDD Wield Dalam ,Malta 35.87 14.52 MN 
WES Weston, Massachusetts, ABD  42.38 -71.32 USGS 
WET Wettzell Almanya 49.15 12.88 GRSN 
WFM Westford, Mass., ABD 42.61 -71.49 G 
WFSB Tay van 25.07 121.78 BATS 
WHY Whitehorse, YT 60.66 -134.88 CN 

WIMIS Wimmis, İsviçre 46.66 7.62 USGS 
WIN Windhoek, Namiby a -22.56 17.10 USGS 
WIT Witteveen Hollanda 52.81 6.67 KNMI 
WLF Walferdange,Luxembourg 49.66 6.152 GE 

WMOK Wichita Mountains, Oklahama, ABD 34.73 -98.78 USGS 
WMQ Urumqi, Xinj iang Province, Çin 43.821 87.695 CD 
WOL Wolverton, İngiltere 51.31 -1.22 USGS 
WON Wolverton North, İngiltere 51.32 -1.22 USGS 
WSAR Wadi Sarin Oman 23.00 58.00 IRIS/IDA(GSN 
WTS Winterswijk Hollanda  52.0 6.81 KNMI 

WUAZ Wupatki, Arizona, ABD 35.51 -111.37 USGS 
WUS Wushi, Xinj iang Uy gur,Çin 41.20 79.22 G 
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Tablo F.1: Devam ediyor. 

İstasyon 
Kodu 

Bulunduğu Ülke Enlem 
(°K) 

Boylam 
(°D) 

Ağ 

WVOR Wild Horse Valley , Oregon, ABD 42.43 -118.63 NEIC 
WVT Waverly , Tennessee, ABD 36.11 -87.78 IU 
XAN Xi'an, Çin 34.039 108.921 IC 
YAK Yakutsk, Rusy a 62.03 129.68 IU 
YBH Yreka Blue Horn, Kaliforniy a, ABD 41.73 -122.71 USGS 

YKW1 Yellowknife Seismic Array  62.493 -114.509 CN 
YKW2 Yellowknife N.W.T., Kanada 62.42 -114.61 CN 
YKW3 Yellowknife Seismic Array  62.561 -114.616 CN 
YKW4 Yellowknife N.W.T., Kanada 62.49 -114.74 CN 
YMR Madison River Wy oming, ABD 44.67 -110.96 UU 

YSNY Yorkshire New York, ABD. 42.48 -78.54 USNSN 
YSS Yuzhno Sakhalinsk, Rusy a 46.950 142.750 IU 

ZRNK Zerenda Kazakistan 52.95 69.0 LDEO 
ZST Zelezna Studnicka Slova k Republic 48.2 17.1 GI/SAS Bratislava 
ZUR Zürih, İsviçre 47.37 8.58 - 
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EK-G 

 

 
SOLOVIEV (1978) TSUNAMİ ŞİDDET ÖLÇEĞİ 
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Tablo G.1: Soloviev (1978) tarafından önerilen tsunami şiddet ölçeği.  

Tsunami 
şiddeti 

Tırmanma 
yüksekliği 

(m) 
Tsunami etkisi 

I 0.5 Çok hafif: Çok zayıf genlikli olan dalga ancak ölçüm istasyonu 
kayıtlarında belli belirsiz gözlenir 

II 1 Hafif: Dalgalar insanlar tarafından çok düz kıyılarda 
farkedilebilir  

III 1 Biraz büyük: Genellikle farkedilebilir. Hafif eğimli kıyılarda sel 
baskınları gözlenir. Hafif yelkenliler kıyılara doğru savrulurlar. 
Kıyılardaki hafif yapılarda çok az zarar gözlenir. Koylarda, 
nehir akışında akıntıya karşı terslenmeler gözlenir. 

IV 4 Büyük: Kara üzerinde geniş oyuklar ve kıyıda derinlere doğru 
ilerleyen sel baskınları gözlenir. Rıhtımlar, sokulumlar ve kıyıya 
yakın zayıf yapılar zarar görür. Kıyılardaki kuvvetli yapılar çok 
az zarar görür. Büyük gemiler ve küçük vapurlar karaya doğru 
sürüklenirler. Kıyılar sel çamuru nedeniyle karmakarışık olur. 

V 8 Oldukça büyük: Kıyıdan içerilere doğru ilerleyen sel baskınları 
gözlenir. Rıhtımlar ve kıyıya yakın yapılar zarar görür. Hafif 
yapılar tamamen yıkılırlar. Ekili tarım alanlarında şiddetli 
yarılmalar oluşur ve kıyılarda yüzen çöplük alanları, balıklar ve 
diğer deniz hayvanları gözlenir. Çok büyük gemiler hariç, tüm 
deniz taşıt ları karaya veya denizden uzağa doğru sürüklenirler. 
Koylarda büyük çukurlar oluşur. Limanlardaki yapılar zarar 
görürler ve can kayıpları meydana gelir. Büyük gürültüye eşlik 
eden dalgalar gözlenir. 

≤ VI 16 Felaket: Kıyıdan uzaktaki insan yapımı tüm yapılar kısmen 
veya tamamen zarar görürler. Çok geniş alanlarda sel baskınları 
gözlenir. Büyük gemiler çok büyük miktarda zarar görürler. 
Ağaçlar oluşan dalgalar nedeniyle yerlerinden koparlar veya 
kırılırlar. 
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EK-H 

 

CD ŞEMATİK DOSYA YAPISI 
 
 
Tez içerisinde sunulamayan şekiller ayrı bir CD içerisinde toplanarak tezin arka 
sayfasında sunulmuştur. Bu CD içerisinde, çalışılan bütün depremlerin kaynak 
mekanizması parametrelerinin hata miktarlarının bulunabilmesi için yapılan testler 
bulunmaktadır. Ayrıca ulusal ve uluslararası deprem kataloglarında yayınlanan 
moment tensör çözümlerinin dalga şekilleri üzerinde gösterimi ve bu çalışma sonucu 
ile karşılaştırılması da her bir deprem için ayrı ayrı gösterilmiştir. İncelenen 
depremler ayrı bölgeler halinde sınıflandırılarak ve oluş tarihleri ile isimlendirilerek 
verilmiştir (bkz. Tablo H.1). 
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EK-I 

 

15 AĞUSTOS 2008 ONİKİ ADALAR DEPREMİ 
 
 

Bu tez çalışmasının İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsüne tesliminden hemen sonra Rodos  
adasının güneydoğusunda oluşan bu depremin (to:03:26:35.9) sismik moment 
büyüklüğü M w : 6.1’dir ve tez sonuçları ile tutarlı bulgular sağlamaktadır (Şekil I.1).  
Ters çözüm işleminde azimutal dağılımı yeterli olacak şekilde seçilen telesismik 
istasyonlarda kaydedilmiş uzun periyotlu 28 P ve 22 adet SH dalga şekli 
kullanılmıştır. Belirlenen en küçük hatalı kaynak mekanizması çözümü, bölgenin 
tektoniği ile uyumlu olarak depremin ters faylanma bileşenine sahip sol yönlü 
doğrultu atımlı faylanma mekanizması ile meydana geldiğini göstermektedir.  
Faylanmanın doğrultusu 94 ± 10°, dalımı 80 ± 10° ve kayma açısı 30 ± 10° olarak 
saptanmıştır (Tablo 3.1). Yakın alan ve telesismik istasyonlarda kaydedilen P  
dalgalarının ilk hareket yönleri dağılımları da ters çözüm sonucuyla uyum 
içerisindedir. 

 

Fay düzlemi olarak düşünülen 94°/ 80°/ 30° doğrultu, dalım ve kayma açısına sahip 
düğüm düzlemi üzerinde meydana gelen kayma dağılımı, kırılmanın doğuya doğru 
gerçekleştiğini ve yaklaşık 12 km uzunluğunda ve 16 km genişliğinde bir alanın 
kırılmasına neden olarak maksimum 100 cm’lik yer değiştirme oluşturduğunu 
göstermektedir (Şekil I.2 ve Şekil I.3). Deprem sırasında meydana gelen gerilme 
düşümünün yaklaşık 27 bar olduğu hesaplanmıştır (Tablo 3.2). Kayma dağılımı için 
yapılan ters çözümde telesismik 39 adet geniş-bantlı P dalga şekli kullanılmıştır 
(Şekil 3.40). 
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Şekil I.1: 15 Temmuz 2008 Oniki Adalar depreminin uzun periyotlu telesismik P ve 
SH dalga şekilleri kullanılarak bulunan kaynak mekanizması çözümü. 
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Şekil I.2: 15 Temmuz 2008 Oniki Adalar depremi için yapılan ters çözüm işlemi 
sonucunda çözümlenen kosismik kayma/yırtılma dağılımı. 

 

Şekil I.3: 15 Temmuz 2008 Oniki Adalar depremine ait telesismik gözlemsel (siyah) 
ve hesaplanan yapay (kırmızı) dalga şekillerinin karşılaştırılması. 
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