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GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 

30 EKİM 2020 14:51 (UTC 11:51) MW=6.9 EGE DENİZİ DEPREMİ 

BİLGİLENDİRME NOTU 

2 Kasım 2020 

 
Bu b%lg%lend%rme notu, İnşaat Mühend%sl%ğ% Bölümü, Deprem ve Yapı Mühend%sl%ğ% programı öğret%m üyeler% tarafından 
hazırlanmıştır.  
 
DEPREM BİLGİSİ 
 
30 Ek&m 2020 tar&h&nde, yerel saat &le 14:51’de merkez üssü Ege Den&z&’nde S&sam Adası’nın kuzey& &le Doğanbey-
İzm&r açıkları (Enlem: 37.9020N Boylam: 26.7942) olan Mw=6.9 büyüklüğünde b&r deprem meydana gelm&şt&r 
(KRDAE Ön Değerlend&rme Raporu). Deprem, İzm&r &l& ve &lçeler& başta olmak üzere Ege ve Marmara Bölgeler& 
dah&l gen&ş b&r alanda h&ssed&lm&şt&r. Deprem&n meydana geld&ğ& yerel saatten 2 Kasım 2020 tar&h&ne kadar geçen 
süre &ç&nde bölgede 1200’den fazla deprem olmuş ve büyüklükler& 3.0 &le 5.2 arasında değ&şen 200’den fazla artçı 
deprem kayded&lm&şt&r. Deprem kaynak mekan&zma çözümü normal faylanma olup bölgen&n KD-GB açılma rej&m& 
&le uyumludur (Şek&l 1).  

 
Şek%l 1. Deprem dağılım har%tası, BÜ-KRDAE-BDTİM web sayfasından alınan %lksel çözüm kataloğu kullanılarak 

üret%lm%şt%r. Deprem kaynak mekan%zması çözümü European-Med,terranean Se,smolog,cal Centre (EMSC)’den alınmıştır. 
 

İzm&r &l& ve çevres&, tekton&k olarak Afr&ka levhasının kuzey yönlü hareket& &le Anadolu levhası altına dalarak yıllık 
yaklaşık 24 cm’y& bulan yer değ&şt&rmeler&n etk&s& altında, Batı Anadolu Açılma Rej&m& &ç&nde s&sm&k olarak akt&f 
b&r bölgeded&r. Bölgede yoğunluklu olarak Doğu-Batı doğrultulu akt&f normal fay s&stemler&n&n varlığı 
b&l&nmekted&r. Meydana gelen deprem, Kuşadası-S&sam fayı üzer&nde ve normal faylanma mekan&zmasına sah&pt&r. 
Deprem&n kaynak mekan&zması çözümler& ve artçı sarsıntı dağılımlarına bakıldığında, kuzey blokun görece düşme 
hareket& oluşturduğu söyleneb&l&r. Fay kırığı &lk değerlend&rmelere göre 50 km uzunluk ve 14 km gen&şl&ğe sah&p 
olup, 1.3 m atım oluşturarak yaklaşık 10.6 adet atom bombası gücünde b&r enerj& üretm&şt&r (Global D&saster Alert 
and Coord&nat&on System-GDACS). Deprem&n der&nl&ğ& farklı kaynaklar tarafından 10km &le 20km arasında 
değ&şen der&nl&klerde bulunmuştur. Bu değerler&n, bölgede beklenen der&nl&kler &le uyumlu olduğu l&teratürdek& 
çalışmalardan b&l&nmekted&r. 
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KUVVETLİ YER HAREKETİ ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 
Türk&ye deprem tehl&ke har&tasına göre bölgen&n deprem tehl&kes& ve farklı &stasyonlarda ölçülen yer &vmes& 
değerler& Şek&l 2’de göster&lm&şt&r. 30 Ek&m 2020 Mw=6.9 Ege Den&z& deprem&, Türk&ye B&na Deprem 
Yönetmel&ğ&nde (2018) tanımlanan standart tasarım yer hareket&ne karşılık gelen deprem yer hareket& düzey& DD-
2'n&n (tekrarlama per&yodu 475 yıl olan ve 50 yıl &ç&nde aşılma olasılığı %10 olan deprem) altında kalmaktadır 
(Şek&l 3). B&r öncek& yönetmel&ğ&m&z olan Deprem Bölgeler&nde Yapılacak B&nalar Hakkında Yönetmel&k (2007) 
uyarınca da deprem&n meydana geld&ğ& bölge Deprem Bölges& 1’de yer almaktadır, yan& beklenen etk&n yer &vmes& 
katsayısı 0.40 g olarak bel&rt&lm&şt&r. Afet ve Ac&l Durum Yönet&m Başkanlığı (AFAD) tarafından yayınlanan rapora 
göre, 129 adet &vmeölçer &le yapılan değerlend&rme sonuçlarına göre en büyük &vme deprem&n merkez üssüne 43 
km mesafede bulunan 0905 kodlu Kuşadası İvmeölçer İstasyonunun Kuzey-Güney b&leşen&nde 0.184 g olarak 
ölçülmüştür. Türk&ye Deprem Tehl&ke Har&tasına göre bu &stasyonun bulunduğu noktada beklenen en büyük yer 
&vmes& değer& (PGA) 0.436 g’d&r. Yapısal hasarın en yoğun gözlend&ğ& merkez üssüne yaklaşık 70 km mesafede 
bulunan Bayraklı &lçes&ndek& 3513 kodlu &vme &stasyonunda ölçülen maks&mum yer &vmes& değer& &se 0.11 g’d&r. 
Bu değer de tasarım yer &vmes& değerler&nden oldukça düşüktür.  
 

       
 

Şek%l 2. Türk%ye Deprem Tehl%ke Har%tasına göre bölgen%n deprem tehl%kes%(sol); farklı %stasyonlarda ölçülen %vme 
değerler%(sağ) (AFAD) 

 
Deprem odak noktasına en yakın konumda bulunan Aydın, Kuşadası’nda bulunan (0905) yer &stasyonunda 
kayded&len yer hareket& yatay b&leşenler&ne (Kuzey ve Doğu) a&t davranış spektrumları, aynı konum &ç&n bel&rt&len 
DD-2 deprem yer hareket& düzey&ne a&t tasarım spektrumları &le beraber göster&lm&şt&r (Şek&l 3). Kuzey-Güney 
b&leşenler&ne a&t spektral &vme değerler&, 0.15 s’de 0.66 g mertebes&ne ulaşmaktadır.  
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Şek%l 3. Aydın-Kuşadası (0905) %stasyonunda kayded%len yer hareket%ne a%t %5 sönüm oranı %ç%n davranış spektrumları ve 

ZC zem%n sınıfı %ç%n DD-2 deprem yer hareket% düzey%ne a%t tasarım spektrumlarının karşılaştırılması 
  

İzm&r, Karşıyaka’da yer alan yer &stasyonunda (3519) kayded&len yer hareket& yatay b&leşenler&ne (Kuzey ve Doğu) 
a&t davranış spektrumları, aynı konum &ç&n bel&rt&len DD-2 deprem yer hareket& düzey&ne a&t tasarım spektrumları 
&le beraber &ncelend&ğ&nde, 0.75-1.2 s per&yot aralığındak& değerler&n yüksek olduğu görülmekted&r (Şek&l 4). 
Özell&kle Kuzey b&leşen&ne a&t spektral &vme değerler& 0.52 g değerler&ne kadar artmaktadır.  

 
Şek%l 4. İzm%r-Karşıyaka (3519) %stasyonunda kayded%len yer hareket%ne a%t %5 sönüm oranı %ç%n davranış spektrumları ve 

ZE zem%n sınıfı %ç%n DD-2 deprem yer hareket% düzey%ne a%t tasarım spektrumlarının karşılaştırılması 
 

B&na yıkımlarının en fazla meydana geld&ğ& İzm&r, Bayraklı’da yer alan yer &stasyonunda (3513) kayded&len yer 
hareket& yatay b&leşenler&ne (Kuzey ve Doğu) a&t davranış spektrumları, aynı konum &ç&n bel&rt&len DD-2 deprem 
yer hareket& düzey&ne a&t tasarım spektrumları &le beraber &ncelend&ğ&nde, 0.5-1.4 s per&yot aralığındak& spektral 
&vme değerler&n&n yüksek olduğu görülmekted&r (Şek&l 5). Özell&kle Kuzey b&leşen&ne a&t spektral &vme değerler& 
bu &k& per&yotta 0.34 g ve 0.33 g değerler&ne kadar artmaktadır. Bu değerlerden, 1.4 s per&yot c&varındak& değerler, 
tasarım spektrumuna çok yaklaştığı &ç&n yapılara gelen etk&n&n tasarım değerler&ne yaklaştığı görülmekted&r. 
Bayraklı &lçes&nde göçen yüksek yapıların ortalama per&yotlarının 1.3-2.0 s arasında değ&şeb&leceğ& kabul 
ed&ld&ğ&nde bu per&yot değerler&ne karşılık gelen spektral &vme değerler&n&n özell&kle yer hareket&n&n Kuzey 
b&leşen& &ç&n tasarım spektrumuna yaklaştığı görülmekted&r (Şek&l 5).  
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Şek%l 5. İzm%r, Bayraklı (3513) %stasyonunda kayded%len yer hareket%ne a%t %5 sönüm oranı %ç%n davranış spektrumları ve ZD 

zem%n sınıfı %ç%n DD-2 deprem yer hareket% düzey%ne a%t tasarım spektrumlarının karşılaştırılması 
 

Şek&l 6’da bölgede mevcut 14 adet AFAD’a a&t &stasyonlardan elde ed&len &vme yer hareketler& anal&z ed&lm&ş ve 
elde ed&len davranış spektrumları TBDY-2018 ve DBYBHY-2007 tasarım spektrumları &le karşılaştırılmıştır. 
Şek&lden görüleceğ& üzere özell&kle ağır hasarın gözlend&ğ& Bayraklı &lçes& &stasyonu (3513) yer hareket& kaydı 1.0 
s-1.5 s arası uzun per&yotta yüksek spektral &vme değerler& göstermekted&r. Bu da bölgede yumuşak zem&nde 
yerleş&k, yüksek katlı, özell&kle 1998 yılından önce tasarlanmış esk& tar&hl& b&nalar &ç&n hasar r&sk& oluşturmaktadır. 

 

 
 

Şek%l 6. Bölgede mevcut 14 adet AFAD yer hareket% %stasyon kayıtları davranış spektrumlarının DBYBHY-2007 ve TBDY-
2018 tasarım spektrumları %le karşılaştırması  

 
Şek&l 7’de &se İzm&r, Bayraklı’da aralarında 1.5 km mesafede bulunan &k& farklı &stasyondan (3513 ve 3514) elde 
ed&len kayıtlara a&t davranış spektrumları &le ZD zem&n sınıfı &ç&n DD-2 deprem yer hareket& düzey&ne a&t tasarım 
spektrumu karşılaştırılmıştır. Özell&kle 1.0 s-1.5 s per&yot değerler& arasında (6~10 katlı b&naların hâk&m t&treş&m 
per&yotlarının bulunduğu aralık) zem&n büyütmes&n&n etk&s& açık b&r şek&lde görülmekted&r. 
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Şek%l 7. İzm%r Bayraklı’da bulunan 3513 ve 3514 no’lu %stasyon kayıtları davranış spektrumlarının TBDY-2018 tasarım 

spektrumu %le karşılaştırması 
 
İzm&r bölges&nde daha önce yapılmış İzm$r Deprem Senaryosu ve Deprem Master Planı ve d&ğer pek çok çalışma bu 
bölgen&n zem&n büyütmeler&ne maruz kalab&leceğ&n& gösterm&şt&r. Ac&l yardım ve kurtarma çalışmaları sonrasında 
gerçekleşt&r&lecek olan detaylı saha &ncelemeler& ve anal&zler bu büyütmeler&n ne ölçekte gerçekleşm&ş olduğunu 
ve farklı yapılarda deprem esnasında oluşmuş hasarlar üzer&ne etk&ler&n& gösterecekt&r.   
 
KIYI SU BASKINLARI VE TSUNAMİ DEĞERLENDİRİLMESİ  
 
Meydana gelen deprem &le oluşan den&z tabanı çöküntüsü sonucunda tsunam& olmuştur. Tsunam&n&n hasar ver&c& 
etk&s&, Sığacık ve S&sam Adası kıyılarında kend&n& gösterm&şt&r. Türk&ye’de b&r k&ş& 30 Ek&m tar&hl& tsunam& sebeb& 
&le boğularak hayatını kaybetm&şt&r. Can kayıplarının önlenmes& amacı &le deprem sonrası pan&k yapmadan kıyıları 
boşaltmak ve yüksek yerlere doğru &lerlemek hayat& önem taşımaktadır. Şek&l 8 ve Şek&l 9’da deprem odağına 
yakın kıyı şer&d&n& etk&leyen tsunam&ye a&t görsellere yer ver&lm&şt&r. 
 

   

   
Şek%l 8. 30 Ek%m 2020 tar%hl% tsunam%n%n kıyılarndak% etk%ler% (Sığacık).  
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Şek%l 9. 30 Ek%m 2020 tar%hl% tsunam%n%n kıyılarındak% etk%ler% (S%sam Adası). 

 
Yapılan ön çalışma kapsamında, tsunam&n&n &lerley&ş&n&, kıyıya varış süres&n&, etk& alanlarını ve su çek&lme ve kıyı 
taşkını mekan&zmalarını benzeşt&rmek amacıyla kamuya açık er&ş&leb&l&r ver&ler kullanılarak sayısal model 
s&mülasyonu gerçekleşt&r&lm&şt&r. Deprem&n mekan&zmasına ve den&z tabanında meydana gelen değ&ş&mlere &l&şk&n 
daha ayrıntılı b&lg&ler geld&kçe model s&mülasyonları bu b&lg&ler ışığında yen&lenecekt&r. Model senaryosunda 
merkez üssü çevres&nde b&r çöküntü olduğu varsayılarak modelleme çalışmaları gerçekleşt&r&lm&şt&r. Model&n 
kal&brasyonu &ç&n hal&hazırda sahada toplanan ver&ler beklenmekted&r. Sahada tsunam&n&n etk& alanının gösteren 
har&talama çalışmalarının tamamlanmasının ardından gel&şt&r&len model&n doğrulanması mümkün olacaktır. Bu 
raporun tar&h& &t&bar& &le mevcut ver&ler ışığında gel&şt&r&len &lk model s&mülasyonundan farklı anlarda alınmış plan 
görünüşler& Şek&l 10’da sunulmuştur. Model sonuçlarına göre &lk dalga kıyıda suların çek&lmes&ne, ardından gelen 
dalga &se kara &çer&s&nde &lerleyerek su baskınlarına yol açmıştır. Bu b&r&nc&l sonuçlar görgü tanıklarının sağladığı 
b&lg&lerle uyumludur. Model sonuçlarına göre bell& kıyılarda 1 m'ye yakın b&r kıyı taşkını gözlenm&şt&r.  İlk model 
sonuçları &lk poz&t&f dalganın depremden yaklaşık 5 dak&ka sonra S&sam adasının kuzey doğusunu vurduğunu, 
Türk&ye’de &se depremden yaklaşık 10 dak&ka sonra, Kavak körfez&ne ve Ömür Beldes&’ne yaklaşık 15 dak&ka 
sonra Akarca ve Yağcılar sah&ller&ne, yaklaşık 23. dak&kada da Sığacık’a ulaştığını göstermekted&r.  
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Şek%l 10. Model sonuçlarına göre fayın kırılmasından sırasıyla 10, 15, 20 ve 30 dak%ka sonra bölgedek% su sev%yes% 

değ%ş%mler%. 
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YAPISAL HASARLAR 
 
Yaşanan deprem sonrasında İzm&r-Bayraklı ve yakın çevres&nde gözlenen yapısal hasarlara a&t fotoğraflar aşağıda 
yer almaktadır. Meydana gelen hasarların ağırlıklı olarak dolgu duvarı hasarı olduğu gözlenm&ş olup, düşey taşıyıcı 
elemanlarda kesme t&p& çatlakların olduğu b&nalara rastlanmıştır. Yapılan gözlemsel değerlend&rmeler sonucunda; 
düşük malzeme kal&tes&, kolonların alt ve üst uçlarında oluşturulması gereken özel sarılma bölgeler&n&n 
yeters&zl&kler&, kolonların k&r&şlerden daha zayıf teşk&l ed&lm&ş olduğu g&b& bulgular öncel&kl& olarak 
söyleneb&lmekted&r.   
 

  
 

 
Fotoğraf 1. İzm%r, Bayraklı bölges%nde yıkılan Rıza Bey apartmanına a%t hava görüntüler% (AA, AFAD). 
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Fotoğraf 2. İzm%r, Bayraklı bölges%nde kısm%/tümden göçme meydana gelen bazı b%nalara a%t görüntüler. 
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Fotoğraf 3. İzm%r Bayraklı bölges%nde b%nalarda gözlemlenen yapısal elemanlardak% hasarlara a%t görüntüler. 
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Fotoğraf 4. İzm%r Bayraklı bölges%nde b%nalarda yapısal olmayan dolgu duvar elemanlarında meydana gelen hasarlara a%t 

görüntüler 
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DEĞERLENDİRME 
 
Meydana gelen deprem etk&s&nde gözlenen yapısal hasarın dağılımının ve nedenler&n&n zem&n koşullarının yapı 
hasarına etk&s& &le b&rl&kte detaylı olarak &ncelenmes& gerekmekted&r. Ayrıca, ülkem&zde 1990 yılından &t&baren 
meydana gelen yıkıcı depremler (Erz&ncan, 1992; D&nar, 1995; Ceyhan, Adana, 1998; Kocael& ve Düzce, 1999; 
Van 2011; Elazığ 2020) gösterm&şt&r k&; artık sadece depreme dayanıklı yapılar tasarlamak yetmemekted&r. 26 Eylül 
2019, MW=5.8 S&l&vr& deprem& sonrasında da bel&rtt&ğ&m&z şek&lde büyük megapollere dönüşen şeh&rler&m&z&, aynı 
zamanda deprem sonrası oluşab&lecek her türlü duruma ve tehl&keye (Tsunam&, yangın, altyapı s&stemler&nde olası 
hasarlar vb.) d&rençl& olacak şek&lde &nşa etmem&z b&r zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. “Deprem Erken 
Uyarı ve Yapı Sağlığı İzleme SDstemlerD’n&n gel&şt&r&lmes&, şeh&rler&m&z& depremlere karşı daha d&rençl& hale 
get&recekt&r.  Erken Uyarı S&stemler&, depremler&n çok kısa b&r süre de olsa önceden öğren&lmes&n& sağlayarak 
öneml& tes&slerde (doğal gaz dolum tes&sler&, elektr&k s&stemler& vb.) meydana geleb&lecek felaket&n boyutlarını 
azaltmakta; “Yapı Sağlığı İzleme SDstemlerD” &se kr&t&k öneme sah&p yapıların deprem önces& ve sonrası &zlenerek 
hasar durumları hakkında b&lg& sah&b& olunmasını sağlamaktadır. 
 
Başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara bölges&n& etk&leyecek olan olası büyük deprem &le &lg&l& olarak can ve 
ekonom&k kayıpları azaltmak amacıyla r&skl& yapıların ve endüstr&yel tes&sler&n bölgesel kentsel dönüşüm &le 
güçlend&rme/yen&leme çalışmaları hızlandırılmalıdır. 
 
Tüm bunların ötes&nde, deprem başta olmak üzere b&rçok afet tehl&kes& altında olan ülkem&zde, d&ğer gel&şm&ş 
toplumlarda örnekler& görüldüğü g&b&, “YetkDn MühendDslDk” s&stem& b&r an önce kurulmalıdır. 
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