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‹TÜ Maden Fakültesi'nin 8 May›s 2001'de Prof. Dr. Tuncay Taymaz’›n
yürütücülü¤ünde düzenledi¤i sempozyumda, 17 A¤ustos 1999 Gölcük
depreminden günümüze, Kuzeybat› Anadolu'da ve Ege’de yürütülen deprem
araﬂt›rmalar›n›n sonuçlar› ele al›nd›. Tüm kat›l›mc› araﬂt›rmac›lar›n üzerinde
hemfikir olduklar› ana sonuç, Kuzey Anadolu Fay›'n›n do¤rultu at›ml› karakterinin
Marmara Denizi'nin içlerine dek uzand›¤› yönündeydi...
8 May›s 2001 tarihinde ‹stanbul
Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen
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larla ilgili olarak son iki y›ld›r yürütülen araﬂt›rmalar›n sonuçlar› genel çerçevede ele al›nd›. Sismoloji, jeofizik,
jeodezi gibi, yer bilimlerinin farkl›
alanlar›ndaki uzmanlar ve bizzat araﬂt›rmalar› yürüten bilim insanlar› sempozyumda konuﬂmac› olarak söz ald›-

lar. Frans›z Le Suroit gemisinin geçti¤imiz y›l Eylül ay›nda Marmara Denizi taban›ndan elde etti¤i yeni yap›sal
veriler ve GPS verileri, Marmara Denizi taban›nda Kuzey Anadolu Fay
sisteminin davran›ﬂ› konusundaki tart›ﬂmalar›n oda¤›yd›. Sonuçlarsa ﬂöyle:

Marmara Denizi taban›ndaki en belirgin özellik, Ganos Fay›'ndan Gölcük Fay›'na dek y›lda 20 milimetrelik
sa¤ yanal do¤rultu-at›ml› hareketi
üzerinde biriktiren ana bir fay›n olmas›. Le Suroit gemisi, Ç›narc›k Çukurlu¤u'nun güneydo¤usunda hâlâ aktif
olan normal faylarla dolu bir sistem
ve ayr›ca Ç›narc›k'›n bat›s›nda bindirme yap›lar› oldu¤unu gün ›ﬂ›¤›na ç›kard›. Bu hareket Ç›narc›k Çukuru'nun kuzeyindeki sa¤ yönlü do¤rultu-at›ml› hareketin nedeni olabilir.
Marmara bölgesinde GPS verileriyle saptanan deformasyonun, Kuzey
Anadolu Fay›'n›n kuzey ve güney kollar› aras›na eklenen küçük bir Marmara Bloku ve onu s›n›rlayan faylar›n
üzerinde biriken gerilmeyle modellenebilece¤i vurguland›. Bu sonuç, bölgedeki deprem tehlikelerinin saptanmas› aç›s›ndan büyük önem taﬂ›yor.
17 A¤ustos 1999 Gölcük depreminden sonra meydana gelen mikrodepremleri ölçmek üzere, Marmara
Denizi'nin taban›na 28 Nisan - 17
Temmuz 2000 tarihleri aras›nda; s›ras›yla, Ç›narc›k, Orta Marmara ve Tekirda¤ aç›klar›na 10'ar adet "okyanus
taban› sismometresi (OBS)" yerleﬂtirildi. Bunlar "üç bileﬂen sensörleri
olan kara sismograflar›" ve "say›sal
kay›t üniteleri" ile desteklendi.
(OBS'ler, 1 -hatta 0.5- büyüklü¤ündeki depremleri bile saptad›.)
OBS'lerle Marmara Denizi'nin taban›nda Kuzey Anadolu Fay›'n›n tah-

mini kollar›n›n bulundu¤u bölgelerde
birçok deprem kaydedildi. Araﬂt›rman›n ilk sonuçlar›, Ç›narc›k çevresinde
daha önce farkl› sismolojik yöntemlerle saptanm›ﬂ sismotektonik yap›y› destekliyor; ayr›ca sismolojik, jeodezik,
jeomorfolojik ve jeolojik gözlemler
birbirleriyle uyum içinde. Bu mikrodepremlerin oluﬂum (kaynak/y›rt›lma) mekanizmas› çözümleri de tan›mland›¤›nda en küçük fay kolunun (k›r›¤›n›n) bile sismik davran›ﬂ› belirlenmiﬂ olacak. Çünkü bu küçük fay kollar›n›n davran›ﬂ›, deprem riski ve yarataca¤› hasarlar aç›s›ndan çok önemli.
Avrupa Uzay Dairesi (ESA) uydusundan elde edilen Sentetik Aç›kl›k
Radar Giriﬂimi (SAR) verileri kullan›larak, 17 A¤ustos 1999 Gölcük ve 12
Kas›m 1999 Düzce depremlerinin
yeryüzünde yol açt›klar› yer de¤iﬂimleri daha net olarak haritaland›. Böylece at›m›n daha önce arazide haritalanandan daha da bat›ya do¤ru uzan-

d›¤› sonucu ortaya ç›kt›. Gelecekte ‹stanbul ve çevresini etkileyecek ﬂiddetli (y›k›c›) bir deprem riski oldukça
yüksek.
17 A¤ustos 1999 Gölcük Depremi'ni izleyen 1,5 y›ll›k zaman dilimi
boyunca, büyüklü¤ü 4 ila 6,2 aras›nda de¤iﬂen artç› depremlerin (40
adet) incelenmesi sonucunda, Gölcük
Depremi'nin neden oldu¤u artç› depremlerin, ço¤unlukla sa¤ yönlü do¤rultu-at›ml› (Gölcük ve Düzce depremlerinde gözlendi¤i gibi) hareketlere ba¤l› olarak gerçekleﬂtikleri ortaya
ç›kt›. Bunlar Kuzey Anadolu Fay›'n›n
sular alt›nda kalan kollar›na paralel
olarak geliﬂmekte ve tehlikeli olarak
yorumlanmaktalar. Ayr›ca artç› depremlerin zaman-mekansal da¤›l›m›,
ana depremin etkisinin bat›da Prenses Adalar›'n›n 10 kilometre güneyine
dek devam etti¤ini do¤rulamakta.
Marmara Denizi taban›nda hem
do¤rultu-at›ml› hem de normal fay hareketinin ayn› anda olmas›; yüzeyde
kuzey-güney yönlü gerilme, daha derindeyse sa¤ yanal at›ml› bir hareket
oldu¤unu gösteriyor. Bu durumsa,
bölgede yeni araﬂt›rmalar›n yap›lmas›
zorunlulu¤unu vurgular nitelikte.
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