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Bu kitap, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 10. yılında 
kaybettiklerimizin anısına ithaf edilmiştir. Marmara Depremi, toplum olarak 
deprem konusunda ne kadar unutkan olduğumuzu ve yaşadıklarımızdan, 
başkalarının yaşadıklarından ders almak konusunda ne kadar başarısız 
olduğumuzu çok acı bir şekilde hatırlatmıştır. Sanki hiç beklenmeyen bir 
anda gerçekleşen bilinmedik bir olaymış gibi, can-mal kayıplarını tüm 
ülkenin sırtına yükleyerek; “yeter artık, ülkeniz deprem tehlikesi altında, 
siz deprem riski altındasınız, her şeyiniz yüksek risk altında, uyanın ve 
yapmanız gerekenleri yapın!…” demiştir. Yaraların kısmen sarılmasını 
izleyen yıllarda bizim yine unutmaya ve uyutmaya başladığımız deprem 
gerçeğini hatırlatmak üzere pusuda beklemektedir. Yine, yakında uyarı 
görevini yapacak; doğal bir olayın insanlar tarafından nasıl da afete 
dönüştürüldüğünü yüzümüze çarpacak, gözümüze sokacaktır. Depremlerin 
neden, nasıl, nerede oluştuğunu, nasıl zarar verdiğini bilmekteyiz. Yer 
kabuğunun doğal devinimini doğru anlayamaz ve doğaya meydan 
okumaya kalkışırsak uğradığımız yenilginin boyutları gelecek kuşakları bile 
etkileyecek  mertebelere ulaşacaktır. Bundan kaçış yoktur.

Bu kitapta depremler bütün boyutlarıyla ele alınarak herkesin 
anlayabileceği basitlikte açıklanmaya çalışılmıştır. Jeolojik dönemler, 
tarihsel dönem ve aletsel dönemde meydana gelen depremler, dünyanın 
deprem kuşakları üzerinde meydana gelen belli başlı depremler ve 
sonuçları, Türkiye’nin depremselliği, il il olabildiğince ayrıntılı bir şekilde 
ele alındı. Kişiler ve kurumlar olarak yapılması gerekenler, depremler 
hakkında bilinmesi gereken basit bilgiler kitapta ve eki cd’de verilmeye 
çalışıldı. Gelmiş geçmiş deprem bölgeleri haritalarını da içerecek şekilde 
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası kitaba eklendi .

17 Ağustos Marmara Depremi’nin Onuncu yılında kaybettiklerimize 
ve her şeyin en önemli nedeni olduğuna inandığımız bilinç eksikliğinin 
giderilmesi konusunda elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Sizi geri 
döndüremeyiz ama bundan sonrası için bir şeyler yapabiliriz. Bunlardan biri 
de insanlarımıza bu konuda yardımcı olacak bilgileri hazırlayıp sunmaktır. 
İçerdiği cd ve haritasıyla bu kitabın amacı da budur. Bundan önce  
yaptığımız hataları tekrarlamamak konusunda yapabileceklerimiz bunlardır. 
Sizleri asla unutmadık, unutturmamak için elimizden geleni  yapmaya 
devam edeceğiz.

ÖNSÖZ
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Toplumun tüm fertleri, hükümetler, yerel yönetimler, sivil toplum 
kuruluşları, üniversiteler ve diğerleri… Bu konu hepimizin, insanımızın, 
ülkemizin, dünyanın sorunudur. Farkına varmalı ve hiç de zor olmayan basit 
önlemleri hep birlikte almalıyız. Umarız ki bu konuda bu kitabın olabildiğince 
katkısı olsun. Saygılarımızla.
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GİRİŞ
1

Türkiye Alp - Himalaya veya Akdeniz çevresi Deprem Kuşağı olarak 
adlandırılan ve her yıl Dünya’da meydana gelen depremlerin yaklaşık % 
20 - 25’inin oluştuğu bölgenin en tehlikeli kesiminde yer almaktadır. Je-
olojik dönemler, tarihsel dönemler ve güncel dönem deprem aktiviteleri 
incelendiğinde bu ülkede deprem tehlikesinin son derece yüksek olduğu 
açıkça görülmektedir.

Türkiye, güneyinde Arap - Afrika levhaları ile olan sınırı boyunca mey-
dana gelen tektonik aktivitelere sahne olmakta; jeolojik şekillenmesini 
günümüzde de sürdürmektedir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde kuzey - gü-
ney yönünde sıkışmakta, bu ana kuvvetlerin etkisiyle basınç gerilmele-
rine bağlı olarak ters faylar ve bindirmeler oluşmakta, bu oluşum anında 
biriken enerjinin boşalması nedeniyle zaman zaman yıkıcı depremler ya-
şanmaktadır. Türkiye’nin batı bölgelerinde ise yine kuzey - güney yönlü 
çekme gerilmeleri etkisinde gelişen normal faylara bağlı büyük deprem-
ler; kuzeyinde ise sağ yanal atımlı bir fay olan Kuzey Anadolu Fayı’na ve 
ona bağlı birtakım ikincil faylara bağlı olarak meydana gelen depremlerin 
yıkıcı etkileri yaşanmaktadır. 

Türkiye batıda ege Denizi’nden başlayıp van Gölü’ne kadar uzanan 
sağ yönlü doğrultu atımlı Kuzey Anadolu Fayı, güneyde Kızıldeniz’den 
başlayıp Hatay’a kadar uzanan Ölü Deniz fayı, Hatay’dan başlayıp erzin-
can civarında Kuzey Anadolu Fayı ile kesişen Doğu Anadolu Fayı, Adıya-
man civarından Hakkari’ye kadar uzanan Güneydoğu Anadolu Bindirmesi  
ve batıda ege Graben Sistemi’ni oluşturan fay sistemleri tarafından kont-
rol edilmekte, adı geçen fay sistemlerini oluşturan faylara bağlı büyük 
depremlere sahne olmaktadır. Ayrıca niğde civarından başlayıp Mersin’e 
doğru uzanan ecemiş Fayı yine niğde’den başlayıp Ankara civarına kadar 
uzanan Tuz Gölü Fayı, kuzeyde niksar - erbaa Fayı, Keskin Fayı, Sultan-
dağ Fayı, eskişehir Fay zonu gibi büyük deprem yaratacak potansiyelde 
pek çok aktif fay tarafından örümcek ağı gibi sarılmıştır.

1.  GİRİŞ
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Türkiye’nin tektonik özellikleri hem jeolojik, tarihsel ve hem de güncel 
dönemde yıkıcı depremleri sıklıkla yaşamasının başlıca nedenidir. Arkeo-
lojik bulgular, özellikle Batı, İç Batı, Kuzey Batı Anadolu ve Doğu Akdeniz 
bölgelerinde eski medeniyetlerin yıkılmasına yol açmış çok sayıdaki bü-
yük depremlerin varlığını kanıtlamaktadır. Depremler doğal jeolojik olay-
lar olup, afete dönüşmelerine ise biz insanlar neden olmaktayız.

Depremlerin afete dönüşmesinde yapılaşma için; yer seçiminde dü-
şülen hatalar, projelendirmede düşülen hatalar, malzeme seçiminde dü-
şülen hatalar, yapım aşamasında uygulama hataları, denetimde görülen 
yetersizlikler, başlıca rolü oynamaktadır.

Bilindiği gibi Türkiye’nin önemli yerleşim alanlarının neredeyse tama-
mı, altta aktif faylar tarafından kontrol edilen alüvyal ovalar üzerinde ku-
rulmuştur. Bu tür yerleşim alanları hem tektonik bakımdan ve hem de ze-
min özellikleri nedeniyle depremler açısından en elverişsiz durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Yer seçiminde düşülen bu önemli hata; yani aktif 
fay hatları üzerinde ve yakın çevresinde oluşturulan yapılaşma ve deprem 
açısından elverişsiz zeminler üzerine inşa edilen yapılar, bir de depreme 
dayanıklı yapım ilkelerine uyulmadan; proje, malzeme seçimi, daha da 
önemlisi yapım aşamasında yönetmelik kurallarına uyulup uyulmadığının 
etkin şekilde denetlenememesi gibi faktörler beklenmeyen, büyük yıkım-
larla karşılaşmamızın başlıca nedenlerini oluşturmaktadır. 

çoğu Dünya ölçeğinde önemli aktif faylar üzerine kentler kurulmasına 
en tipik örneği Kuzey Anadolu Fayı üzerine kurulmuş olan ve bu nedenle 
son bin yıllık süreçte 18 kez yıkıcı deprem yaşayan erzincan gösterilebi-
lir. Adapazarı, İzmit, Adana, Osmaniye, Hatay ve daha pek çok yerleşim 
alanı, aktif büyük faylar tarafından kontrol edilen alüvyal zeminler üzerine 
kurulmuştur. Yani hata katmerlidir. Hem aktif fayın üzerine ve hem de 
depremin yıkıcı etkisini iki katına kadar artıran alüvyal zeminler üzerine 
kurulan yerleşim alanları. üstelik buralarda uygun zemine doğru yapı il-
kesi göz ardı edilerek kurulmuş olan kentler; zemin - yapı etkileşimi ve 
zeminin yer hareketini büyütme etkisi gözardı edilerek yapılmış binalar, 
tamamı deprem tehlikesi altında bulunan Türkiye’de nerede ne tür yapı-
nın, nasıl yapılması gerektiği konusunda düşülen ölümcül hatalar, yapı 
tipi seçiminde deprem olgusunu asla dikkate almayan anlayış, ülkenin 
bilinen deprem riskini, yapılar ve bu yapıları kullanan insanlar için çok 
daha fazla yükseltmektedir.
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DEPREMLERİn OLuŞuMu
2

2.1. YERYUvARININ İç YAPISI

Depremlerin nasıl ve neden oluştuğunu anlamak için öncelikle yerkü-
renin iç yapısını bilmek gerekir. 

Dünyamız çekirdek, manto ve yerkabuğu olmak üzere iç içe üç ana 
katmandan oluşur. Yeriçi hakkındaki bilgiler daha çok jeofizik ve sismik 
yöntemlerle yapılan çalışmalardan elde edilmektedir.
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Şekil 2.1: Yeryuvarı’nın çekirdek, manto ve kabuğunu gösteren bir kesit  

(Monreo ve Wicander, 2007)
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Çekirdek: Dünyanın en iç ve en sıcak kısmıdır. Dış ve iç çekirdek 
diye ikiye ayrılır. 2,300 km kalınlığa sahiptir. ergimiş haldeki Demir ve 
nikel’den oluşmuştur. Ortalama sıcaklığı 5,500 0c’dir. çekirdek mantoya 
oranla iki kat daha yoğundur. Hacim olarak yeryuvarının % 16 kadarlık bir 
kısmını kaplamakta olup hesaplanmış yoğunluğu 10 - 13 gr / cm3’tür.

Manto: Yerkabuğunun hemen altında yer alır ve çekirdeğe kadar uza-
nır. 2,900 km kalınlığa sahiptir. Alt ve üst manto diye ikiye ayrılır. Manto 
katmanının sıcaklığı çekirdeğe yakın yerlerde 4,000 0c iken, astenosfe-
rin en üst bölümünde 1,000 0c kadar düşer. Hacim olarak yeryuvarının  
% 83’ünü oluşturur ve yoğunluğu 3,3 - 5,7 gr / cm3 arasında değişir.

Yerkabuğu: Yeryuvarının en dışta yer alan kısmıdır. Değişik büyüklük-
lerde, soğuk ve hareketli levhalardan oluşur. Kalınlığı 6 ila 70 km arasın-
da değişir. Kıtasal kabuk ve okyanusal kabuk olarak ikiye ayrılır. Kıtasal 
kabuğun kalınlığı 20 - 90 km arasındadır ve ortalama yoğunluğu 2,7 gr / 
cm3’tür. Silis ve alüminyum içeriği bakımından zengindir. Okyanusal ka-
buk ise kıtasal kabuğa göre daha incedir. Kalınlığı 5 - 10 km’dir ve kıtasal 
kabuğa göre daha yoğundur. Koyu renkli bazik, ultrabazik mağmatik ka-
yaçlardan oluşur. 

Manto fiziksel özelliklerine göre üç seviyeye ayrılır. Alt manto katı 
özellikte ve hacim olarak yeryuvarı içinin en büyük kısmını oluşturur.

Astenosfer: Alt mantoyu çevreler. Alt mantoyla aynı bileşime sahip 
olmakla birlikte plastik özellikte olup yavaş akıcı kıvamdadır. litosferin 
hemen altında ve yaklaşık 100 km’lik kalınlığa sahiptir ve genellikle er-
gimiş kayaçlardan oluşan mantonun üst kısmına denir. Yaklaşık 1,000 0c 
sıcaklığa sahiptir. 

Litosfer (Taşküre): Yerkabuğunun altında bulunan manto katmanının 
kabuğa yakın kısmı, daha çok katı kayaçlardan oluşmuştur. Mantonun bu 
kısmı ile yerkabuğu katmanının birlikte oluşturduğu ve kalınlığı 80 km 
dolayında olan bölüme litosfer denir. litosfer, levha ya da plaka olarak 
adlandırılan ve altındaki konveksiyon akımları etkisiyle hareket eden çok 
sayıda parçaya ayrılmıştır. levhalar, değişik biçimlerde ve yönlerde ol-
mak üzere, çok yavaş da olsa sürekli hareket halindedir. Hareketler düşey 
yönde (epirojenik) ya da yatay yönde (orojenik) olabilir. Bütün levhalar 
birbirleriyle temas halinde olduğundan herhangi birinin hareketi diğerini 
de etkiler. Bu levhaların birbirleriyle olan etkileşimleri nedeniyle deprem-
ler, volkanik etkinlikler, sıradağlar ve okyanus havzaları oluşmaktadır.
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2.2. YERKABUĞUNUN EvRİMİ, LEvHA TEKTONİĞİ TEORİSİ

Yeryüzüne bakıldığında sıradağların, volkanların ve deprem üst mer-
kezlerinin gelişigüzel dağılmadığı, belli bir düzen içinde birbiriyle ilişkili 
olduğunu görmek mümkündür. Genellikle dar zonlar boyunca birbirine 
paralel olarak uzanan volkanik aktivite ile deprem üst merkezlerinin dağı-
lışı konusunda ortaya atılan varsayımların en çok kabul göreni ve bugün 
artık bilim insanlarının pek çoğu tarafından benimsenmiş olanı kıtaların 
kayması teorisidir.

Bu tezi, ilk olarak 1915 yılında Alfred Wegener ortaya atmıştır. 
Wegener’in iddialarını Güney Afrikalı ünlü jeolog Alexander du Toit daha 
da geliştirmiş ve kıtaların kayması teorisini destekleyen çok sayıda jeo-
lojik ve paleontolojik kanıtlar bulmuştur. Bütün bu çalışmalara rağmen, 
kıtaların kayması teorisi ancak 1960’lı yıllarda okyanuslarda yapılan çalış-
malar sonucu bulunan yeni kanıtlarla yaygın bir şekilde kabul görmüştür. 
Wegener, Paleozoyik jeolojik zamanı sonunda bütün kıtaların yan yana 
bulunduğu birleşik bir Dünya Kıtası (Pangea)’nın bulunduğunu, Dünya 
Okyanusu adını verdiği dev bir okyanusun ise bu kıtayı çevrelediğini ileri 
sürmüştür (şekil 2.2). Günümüzden yaklaşık 200 milyon yıl önce Pangea 
Kıtası, kuzey ve güney kıtaları olmak üzere önce ikiye bölünmüştür. Ku-
zeyde kalana lavrasya, güneydekine ise Gondvana ismi verilmiştir. Bu 
iki kıtayı, bugünkü Akdeniz’in atası sayılan Tethis Okyanusu ayırmıştır. 
Daha sonraki dönemler boyunca adı geçen bu iki kıta da parçalanarak 
yeni kıtaların oluşması sürecine girilmiştir. lavrasya’nın parçalanması 
sonucu Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya kıtaları, Gondvana’nın parçalan-
masıyla da Güney Amerika, Afrika, Avustralya, Hindistan ve Antartika 
kıtaları meydana gelmiştir. 

Günümüzde birbirinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan kıtaların 
daha önceki dönemlerde yan yana ve hatta bir bütün olduklarını kanıtla-
yan pek çok ipucu bulunmaktadır. Bunların başlıcaları bu kıtaları oluştu-
ran kayalar içinde bulunan fosiller, kıta kıyılarının uyumu, jeolojik yapılar-
daki benzerlikler, buzul kanıtları ve paleomagnetizmadır.

Yapılan araştırmalar göstermektedir ki bugün litosfer, yani yerkabuğu, 
70 - 100 km kalınlıkta ve rijit özellikte, katı kayalardan oluşan kabuk şek-
lindeki yaklaşık yedi adet büyük ve pek çok küçük levhacıktan meydana 
gelmektedir. Bu parçalar, altta bulunan yumuşak özellikli üst manto üze-
rinde yüzer durumdadırlar.
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A. 200 milyon yıl önce

B. 150 milyon yıl önce

c. 100 milyon yıl önce

D. 50 milyon yıl önce

E. Günümüz

Şekil 2.2: Bugünkü kıtaların oluşum evreleri (http://www.gasd.k12.pa.us/~dpompa / 
Mini% 20Lecture.html (3 Kasım 2008)
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Sırt ekseni Yitim kuşağı Sıcak nokta Hareket yönü

Şekil 2.3: Levhalar, levha sınırları, görece hareket yönü ile cm / yıl cinsinden hareket 
hızları ve sıcak noktaları gösteren dünya haritası (Monreo ve Wicander, 2007) 

Bağıl olarak hareket eden levhaların sınırları, yeryüzünde bir kaç yıl 
içinde meydana gelen depremlerin üst merkezlerinin (episantır) dağılı-
mına bakılmak suretiyle belirlenebilmektedir. Bu durum levha sınırlarının 
hareketli olduklarını kanıtlayan önemli ipuçlarından biri de sayılmaktadır. 
Denizaltı ve yeryüzünde meydana gelen volkanik faaliyetler, okyanusların 
oluşması, kıvrımlı - bindirmeli sıradağların oluşumu, büyük ölçekli ancak 
yavaş gerçekleşen yatay kayma hareketleri, büyük tektonik hareketler 
hep bu levha sınırlarında meydana gelmektedir.

Dünya üzerinde şimdiye kadar saptanan büyük levhalar; Avrasya (Av-
rupa - Asya) levhası, Pasifik levhası, Avustralya levhası, Kuzey Amerika 
levhası, Güney Amerika levhası, Afrika levhası ve Antartika levhası’dır. 
Küçük levhacıklar ise, nazka levhacığı, cocos levhacığı, Juan de fuca 
levhacığı, Filipinler levhacığı, Antiller levhacığı, Arap levhacığı, İran 
levhacığı, Scotia levhacığı ve caribbean levhacığı’dır.

Yeryuvarının dış kısmını oluşturan levhaların sınırlarında görülen ol-
dukça aktif hareketler ve bunların sonucunda oluşan deformasyonlar ge-
nellikle levha içinde pek görülmezler. Örneğin herhangi bir levha üzerinde 
yer alan iki şehir arasındaki uzaklık hep aynı kalırken, farklı iki levha üze-
rinde bulunan iki şehir arasındaki uzaklık sürekli değişir. Bazen yaklaşır, 
bazen de uzaklaşır.
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levha sınırlarındaki bu hareketler üç türlüdür. 

Bunlar; 

levhaların birbirinden uzaklaşması (Diverjan levha sınırları), a. 

levhaların birbirine yaklaşması (Konverjan ya da çarpışan levha b. 
sınırları)

levhaların kayarak yanal yönde birbirinden uzaklaşması (Trans-c. 
form faylı sınırlar). 

a. Levhaların birbirinden uzaklaşması (Diverjan levha sınırları ya 
da uzaklaşan levha sınırları): İki levhanın birbirinden uzaklaştığı alanlar, 
okyanus tabanı boyunca belirli yerlerde bulunur. Okyanusların yaklaşık 
olarak ortasına denk gelen bu bölgelerde okyanus sırtlarının ters yönde 
birbirinden ayrılıp, derin bir yarık meydana getirmesi ve bu yarıklar yardı-
mıyla, astenosferden yükselen, kısmen sıvı ve sıcak mağmanın soğuyarak 
levha kenarlarına eklenmesi, okyanus ortası sırtların da yükselmesi ola-
rak özetlenebilir. Okyanus kabukları, ya da okyanusal levhalar bu şekilde 
oluşmaktadır.

Mağmanın yükselmesinin nedeni olarak litosferin astenosfer üzerine 
yaptığı basınç gösterilmektedir. Bu şekilde çıkıp yayılan ve yeni kabuk 
parçaları ile binlerce metre yüksekliğe ulaşan sırtları meydana getiren 
mağma, yarığın her iki yanında bulunan levha parçasının da birbirinden 
uzaklaşmasına neden olmaktadır. Yayılma hızı ortalama 6 cm / yıl olarak 
kabul edilirken, örneğin Pasifik Okyanusu’nda bu hız, 6 - 10 cm / yıl’a çıka-
bilmektedir. Yayılma merkezleri normal fayların da sıkça meydana geldiği 
bölgelerdir. Bu kesimlerde normal faylara bağlı depremler sıklıkla oluşur. 
Buralarda özellikle odak derinlikleri bakımından sığ ve küçük magnitüdlü 
depremler görülür.

Uzaklaşan levha sınırlarında deniz tabanı yayılmasının gerçekleştiği 
zonlarda çok şiddetli denizaltı volkanizması olayları da görülür. Bunun so-
nucu olarak bazaltik yastık lavlar, peridotit ve diğer ultramafik kayalarla, 
gabrolar ve daha sonraki aşamalarda pelajik canlı kalıntıları içeren deniz 
sedimentleri üst üste birikerek, ofiyolitik topluluk adı verilen kaya grubu-
nu meydana getirirler. 


