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Gediz ve Dolaylarının Sismotektonik Özellikleri

Seismotectonic features of Gediz and its surroundings

MELİH TOKAY O.D.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara
VEDAT DOYURAJST O.D.T.Ü. Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Ankara

Öz: Gediz ve dolayları karmaşık blok faylanmasından etkilenmiştir. Batı Anadolu'nun genel tektoniğini belirleyen D-B
yönlü fayların yanısıra BKB-DGD ve KD-GB doğrultulu fay-İar da gelişmiştir.

Bölgede belirgin bir deprem kuşağının varlığı belirlenmiş ve BKB-DGD doğrultulu Gediz ve Simav fayları ile D-B
doğrultulu Emet fayının bölge sismisitesine önemli katkıları bulunduğu anlaşılmıştır.

ABSTRACT: Gediz and its surroundings have been affected by complex block faulting. In addition to E-W trending
faults, which characterize the general tectonic pattern of the Western Anatolia, WNW-ESE and NB-SW trending
have also developed.

A distinct earthquake belt is present within the region and WNW-ESE trending Gediz and Simav faults, as well
as E-W trending Emet fault are believed to contribute much to the seismicity of the region.

GİRİŞ

Gediz ve dolayları zaman zaman şiddetli depremlerden
etkilenmiştir. Gerek tarihsel ve gerekse aletsel deprem ka-
yıtlarından bu bölgenin sismisite yönünden aktif olduğu an-
laşılmaktadır. Son yıllarda kaydedilen, 23.3.1969 Demirci
(M: 5, 6-6, 1); 28.3.1969 Alaşehir-Sangöl (M=6, 0); 28.3.1970
Gediz (M=7.1) depremleri bunun en tipik örnekleridir.
Özellikle Gediz depreminin yol açtığı can ve mal kaybı yük-
sek düzeydedir.

Gediz ve dolaylarının sismotektonik özelliklerini belirle-
mek amacı ile yürütülen bu çalışmada, bölgenin egemen fay
çizgileri belirlenmiş ve bunların deprem episantr dağılımı
ile ilişkileri tartışılmıştır.

YÖNTEM ;

Fay çizgilerini belirleme çalışmaları iki aşamada yürü-
tülmüştür. İlk olarak bölgede daha önce yapılan tüm jeolojik

çalışmaları içeren rapor, derleme ve yayımlar incelenmiştir.
Bu çalışmalarda belirlenen faylar 1:500.000 ölçekli bir baz
haritada derlenmiştir. Önceki çalışmalar, 1:100.000 Ölçekli
bölgesel jeolojik araştırmaları ve 1:25.000 ölçekli jeotermaî
enerji kaynakları, maden yatakları ve yöresel jeolojik araş-
tırmaları kapsamaktadır, özellikle ayrıntılı jeolojik çalışma-
larda, incelenen sahanın sınırlı genişlikte olması nedeniyle,
bazı fay çizgilerinin sürekliliği saptanamamıştır.

Mevcut kaynakları inceleme, değerlendirme ve derleme-
lerinden sonra, bölgenin 1:500 000 ölçekli Iıandsat uzay gö-
rüntülerinden yararlanılmıştır, özellikle bölgesel ölçekte son
derece yararlı olan bu görüntülerden saptanan faylar baz
haritaya işlenmiştir.

Deprem episantrlarma ilişkin veriler deprem katalogla-
rından elde edilmiştir. Bilindiği gibi 'tarihsel" olarak nite-
lendirilen (1913 yılına kadar) depremlere ilişkin aletsel ka-
yıt bulunmamaktadır. Bu gibi depremlerle ilgili episantr ve
şiddet saptanması depremin yol açtığı hasar gözlemleri ile



210 TOKAY--.DOYURAN

gerçekleşmiştir. Bu nedenle, episantrlar, genellikle yapay
olarak depremin hasar yaratabileceği yerleşme merkezlerine
kaydırılmakta ve maksimum şiddetin de sağlıklı olarak be-
lirlenmesi güçleşmektedir (Gürpınar ve diğerleri, 1978). Bu
gibi sakıncaları nedeniyle, tarihsel depremlere ilişkin veriler
değerlendirmede kullanılmamıştır.

Aletsel deprem verileri (1913-1970 arası) Kandilli Rasat-
hanesince yayımlanan (Alsan ve diğerleri, 1975) katalogdan
elde edilmiş ve tektonik haritaya işlenmiştir (Şekil 1).

GENEL, TEKTONİK DURUM

Ege Bölgesi'nin tipik tektonik yapısını oluşturan çö-
küntü havzalarının varlığı öteden beri, bilinmektedir (Arpat
ve Bingöl, 1970).

Bunların başlıcaları Büyük Menderes, Küçük Mende-
res, Alaşehir, Simav, Gediz, Bergama ve Edremit çöküntü
havzalarıdır. Bu çöküntü havzalarının genel doğrultusu ka-
baca doğu-batıdır.

Gediz ve dolaylarını içeren tektonik haritada (Şekil 1)
doğu-batı yönlü genel gidişler yanısıra, çok sayıda ve farklı
doğrultularda fayların da varlığı ortaya çıkmıştır. Bu faylar
kabaca BKB-DGD ve KD-GB yönlerinde gelişmiştir. Bu du-
rum, bölgenin karmaşık blok faylanmalardan etkinlendiğini
göstermektedir.

Bölgede genellikle düşey atımdı normal faylar egemen-
dir. Batı Anadolu'nun tipik çöküntü havzalarının varlığından
da anlaşılacağı gibi, bölge gerilme kuvvetlerinin etkisi altın-
dadır. Bu kuvvetlerin etkilerinin sürekli olduğu, bölgede çok
eskiden beri süregelen ve zaman zaman şiddetli olabilen dep-
remlerden anlaşılmaktadır, örneğin, Demirci, Alaşehir, Ge-
diz depremleri gibi.

SÎŞTOTEKTONİK DURUM

Deprem episantrlannm tektonik harita üzerindeki dağı-
lımı incelendiğinde, bunların bazı faz çizgileri ile iyi bir uyum.
içinde olduğu görülmektedir (Şekil 1). Deprem episantrları
yaklaşık 40-50 km genişliğinde ve kabaca BKB-DGD doğrul-
tusunda uzanan bir kuşak içinde yoğunlaşmaktadır. Ambra-
seys ve Tchalenko (İ972), Gediz depreminden sonraki bir yıl
içinde oluşan çok sayıda ard sarsıntıların odak noktalarının
bir kuşak içinde yeraldığını ve bu kuşağın 300 km uzunlukta
olup Edremit Körfezine kadar uzandığını ileri sürmektedir.

: Deprem episantr dağılımı ile belirlenen kuşak; BKB-DGD
doğrultum bazı fayları, örneğin, Gediz ve Simav fayları ile
D-B doğrultulu Emefc fayını içermektedir. Bu faylar boyunca
dizilim, gösteren çok sayıda deprem episantrınm varlığı bun-
ların diri olabileceğini göstermektedir. KD-GB doğrultulu
fayların ise sismisite yönünden kayda değer olmadığı kabul
edilebilir.

SONUÇ ' '

Gediz ve dolayları karmaşık blok faylanmasindan etki-
lenmiştir. Bölgede izlenen faylar genellikle düşey atıriılı nor-
mal faylardır.

Bölgede yaklaşık 40-50 km genişliğinde BKB-DGD doğ-
rultusunda uzanan bir deprem kuşağı yer almaktadır. Bu
kuşak içinde yer alan Gediz, Simav ve Emet faylarının böl-
ge sismisitesine önemli katkıda bulunduğu kabul edilebilir.

KATKI BELİRLEME
Tektonik haritanın hazırlanmasında, bölgede daha önce

çalışan bir s*>k yerbilimcinin raporlarından yararlanılmıştır.
Bu çalışmaların önemli bir kısmı kaynaklar listesinde belir-
tilmiştir.

Çalışmanın yürütülmesi sırasında her türlü yardımı
esirgemeyen îmar ve îskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Mü-
dürlüğüne teşekkürü borç biliriz.
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