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Kentleşme ve Sanayileşmede 
Fay Hatlarının Rolü 

Bora SONUVAR 
Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı 



Üzerine bastığımız yerkürenin en dış kısmı, 
kabuk olarak nitelendirilen ve çeşitli 
levhalara bölünmüş halde bulunan kısmıdır. 

Bu levhalar birbirlerine yakınlaşan veya 
uzaklaşan şekillerde hareket ederler. 

Levhaların bu hareketlerinden dolayı levha sınırları, volkanik faaliyetler ve 
depremler açısından yerküre üzerindeki en hareketli yerler olarak gözlenir. 
Avrasya Levhası ile Afrika ve Arabistan Levhaları arasında kalan Anadolu 
mikro levhasının hareketinden kaynaklı olarak Ege Denizi, Dünya’da kıtalar 
arasında yer alan en aktif deprem alanını oluşturmaktadır. 



Arabistan Levhası’nın kuzeye doğru hareket etmesi ve Avrasya Levhası’nı sıkıştırması sonucunda, Anadolu Levhası tıpkı iki 
parmak arasında sıkıştırılmış bir zeytin çekirdeği gibi batıya doğru kaçmaktadır. Bu kaçış hareketi, Batı Anadolu’da 
güneybatıya doğru yönelmektedir. Girit’in güneyindeki Ege Yayı boyunca Afrika Levhası, Anadolu Levhası’nın altına 
dalmaktadır. (Bozkurt, 2001). 



   

   Anadolu Levhası’nın güneybatıya 
doğru yönelimi ve Afrika 
Levhası’nın üzerine doğru 
bindirmesi sonucunda ise Batı 
Anadolu’da kuzey-güney yönlü bir 
gerilme oluşmaktadır. 
 
 
Bu gerilmenin sonucunda ise çok 
sayıda doğu-batı uzanımlı normal 
faylar; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ve bu normal faylar arasındaki 
gerilme farklarından kaynaklanan 
kuzeydoğu-güneybatı uzanımlı 
doğrultu atımlı faylar sürekli 
hareket halindedir. 
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Prof. Dr. Erdin 
Bozkurt’un 
İzmir Depremi 
Çalıştayı’ndaki 
sunumundan alınmıştır. 

6 mm/yıl 



Normal Fay örneği: 16 Aralık 1954 Nevada depremi sonrasında oluşan normal faylanmaya bağlı oluşan fay dikliği. 

düşey hareket 



Doğrultu Atımlı Fay örneği: 12 Kasım Düzce (Mw:7.2) Depremi sonucunda oluşmuş doğrultu atımlı faya bağlı 
olarak gelişen 4.9 metre yerdeğiştirmeye neden olmuş sağ yanal atım (Ramazan Demirtaş arşivi). 

yatay hareket 



Fay-Segment Adı Uzunluk 
(km) 

Kayma 
Türü2 

Fayın 
Üretebileceği 
Maksimum 

Deprem 
Büyüklüğü 

(Mw) 

Gülbahçe Fay Zonu 70 SaD 7,23 

Yağcılar Fayı 12+? SaD 6,37 

Seferihisar Fayı 30 SaD 6,81 

Menemen Fay Zonu 17 N 6,48 

İzmir Fayı 35 N 6,90 

Tuzla Fayı 50 SaD 7,06 

Dağkızılca Fayı 27 SaD 6,76 

Kemalpaşa Fayı 27 N 6,75 

Manisa Fayı 45 N 7,04 

 

Prof. Dr. Hasan Sözbilir ve ekibinin TUBİTAK Projesi’nden alınmıştır. 

İzmir ve çevresinde, yerleşim 
yerlerinden geçen ve büyüklüğü 6 
üzerinde deprem üretebilecek fayların 
bir kısmı görülmektedir. Bu fayların 
birçoğu haritalanmıştır ancak yerleşim 
yerlerinde nasıl devam ettiklerinin 
saptanması için daha büyük ölçekli 
olarak haritalanması ve deprem 
tekrarlama periyotlarının belirlenmesi 
için her bir fay üzerinde 
paleosismolojik çalışmaların yapılması 
gerekmektedir.  



Karadaki bu fayların haricinde, 
denizdeki faylar da depremsellik 
açısından risk oluşturmaktadır ve 
detaylı çalışılması gerekmektedir. 
 
30 Ekim 2020 tarihinde meydana 
gelen 6.9 büyüklüğündeki 
deprem (Kandilli Rasathanesi’ne 
göre) bu faylardan biri üzerinde 
gerçekleşmiştir.  
 
Meydana gelen ana şok ve artçı 
deprem verilerine göre, fayın 
kırıldığı yer tektonik açıdan 
önemli olan yaklaşık D-B uzanımlı 
normal fay karakterli Kuzey 
Samos Fayı’na işaret etmektedir. 
 
Sisam Depremi sonrasında 
özellikle Bornova ve Bayraklı 
ilçelerinde tamamen çökme, ağır 
hasar, orta hasar ve hafif hasar 
olarak yapısal hasarların 
oluştuğu, 117 kişinin hayatını 
kaybettiği ve 1035 kişinin de 
yaralandığı, İzmir Valiliği ve AFAD 
tarafından rapor edilmiştir. 
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Teton silsilesinde 7 büyüklüğünde bir normal fay 
depreminin yarattığı fay basamağı. Burada oluşan 
geometri Sisam’ın kuzeyinde oluşan geometrinin 
aynısıdır ve oluşan düşey hareket İzmir ve civarında 
görülen tsunaminin nedenidir. 

Prof. Dr. 
Celal 
Şengör’ün 
İzmir 
Depremi 
Çalıştayı’nda
ki 
sunumunda
n alınmıştır. 



Türkiye kıyılarında yakın dönemde tanık olmadığımız 
bir deprem kaynaklı afet tür olan tsunami, ne yazık ki 1 
kişinin kaybıyla sonuçlanmıştır. Depremin merkez 
üssünden 70 km uzaklıktaki yerleşim yerlerinde 117 
kişinin kaybına ve ağır yapısal hasarlara neden olan 
ana etken depremin titreşim etkisi ve zemin 
büyütmesidir. 

Ancak bu deprem, yerleşim yerlerinden 
geçen İzmir Fayı gibi faylar üzerinde 
gerçekleşseydi, tekrarlı kayma gerilmeleri 
nedeniyle suya doygun, gevşek,  
kohezyonsuz zeminlerde, deprem 
sırasında boşluk suyu basıncı artışı ve 
efektif gerilmenin azalması nedeniyle 
kayma dayanımında azalma olarak ifade 
edilen sıvılaşma, temel zeminlerinde 
taşıma gücü göçmesi, oturma, yanal 
yayılma, gömülü hafif yapılarda yüzme 
gibi zemin deformasyonları 
oluşabilmektedir. Bunun yanısıra, heyelan 
ve taş düşmesi de gerçekleşebilir ve bu 
zemin sorunları nedeniyle alt yapı ve üst 
yapıda önemli hasarlar meydana 
gelmektedir. 

!!! 



Karşıyaka-Mavişehir dolayları hasarlı yapı durumunu gösterir harita (AFAD Sisam Depremi Raporu’ndan alınmıştır). 



Bornova dolaylarında hasarlı yapı durumunu gösterir harita (AFAD Sisam Depremi Raporu’ndan alınmıştır). 



Bayraklı dolaylarında hasarlı yapı durumunu gösterir harita (AFAD Sisam Depremi Raporu’ndan alınmıştır). 



Rızabey Apartmanı ve civarındaki farklı hasarlara sahip yapılar (AFAD Sisam Depremi Raporu’ndan alınmıştır). 





ODTÜ Raporu 



DAUM Raporu 

Bornova ovası için 
gerçekleştirilen ayrıntılı 
çalışmalar sonucunda 

mühendislik anakayası ara 
yüzeyinin K-G yönünde iç 

bükey bir halde bulunduğu ve 
bu durumun zemin 

büyütmesinin özel durumları 
arasında yer alan odaklanma 

etkisinin ova genelinde 
gözleneceğinin göstergesidir.  

 Bu iki özel durum (odaklanma 
ve rezonans etkisi) ova 
genelindeki kalın zemin 

tabakası ile birleştiğinde, ova 
için deprem dalgalarının 

frekans ve genlik içeriğinde 
ciddi değişimlere neden 
olmaktadır. Ayrıca, bu 

durumun hem deprem ivme 
değerlerinin büyümesine hem 

de depremin bu alanda 
süresinin uzamasına neden 

olmaktadır. 



DAUM Raporu 

İzmir kent merkezinde gözlenen hasarları değerlendirebilmek 
amacıyla kent merkezinde bulunan ivme ölçüm istasyonlarının 
kayıtlarına ait spektral ivme değerlerinin Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (2007) ve Türkiye Bina 

Deprem Yönetmeliği (2018) tasarım ivme spektrumları ile 
karşılaştırmaları yapılmış olup karşılaştırmalarda bu 

istasyonlarda alınan kayıtların her iki tasarım spektrumunun da 
altında kaldığı görülmüştür. 



 
 
 
 
 
Sonuç olarak; 
 
--Faylar, yer kabuğunu oluşturan levha hareketleri etkisi ile oluşmaktadır. 
 
--Kentleşme ve sanayi alanlarını belirlerken, planlama konusundaki kısıtlarımızı belirleyen en önemli 
dinamiklerdendir. 
 
--Öte yandan su kaynakları, kaplıca, jeotermal ve bazı maden yataklarının oluşum mekanizması fay ve kırık 
sistemlerinin denetimindedir. 
 
--Gevşek zemin üzerindeki, kentleşme ve sanayi alanlarında riskleri göz önünde bulundurarak, sivil savunma ve 
yangın önemleri önceden değerlendirilmelidir 
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