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Bu çalıĢmada amaç, yerel deprem verileri kullanılarak Gökova Körfezi  ve çevresindeki üst 

kabuğa ait yeni bir-boyutlu (1-B) sismik dalga hız modeli üretmektir. Bu amaçla, AFAD, 

KRDAE ve Yunanistan' a ait toplam 30 hız ve ivme istasyon kayıtları incelenmiĢtir. Daha fazla 

istasyon kullanarak kaliteli bir model üretmek amacıyla, AFAD' a ait ivme verilerinden de dalga 

fazı okumaları yapılmıĢtır. Ocak-Aralık 2017* tarihleri arasında meydana gelen depremlerin 

konum, büyüklük ve olayların oluĢ zamanlarının belirlenebilmesi için istasyonlara kaydedilen 

sinyallerden P ve S sismik dalga fazlarının varıĢ zamanları okunmuĢtur. Konum belirleme 

iĢleminden sonra, ters çözüm için gerekli veri seçimi yapılmıĢtır. Veri seçiminde,  GAP değeri 

200' den küçük  ve gözlem sayıları P için 10, S için de 5 olacak Ģekilde kaliteli sayılabilecek 

kayıtlar seçilmiĢtir. Konum parametreleri ve istasyon artık zamanları hesaplanmaya 

çalıĢılmıĢtır.  Basit bir hız modeli ile seçilen verilere 1-B ters çözüm yöntemi uygulanmıĢtır. 

Ters çözüm programı ile 1488 adet deprem yaklaĢık olarak konumlandırılmıĢtır. Toplam 28028 

P  ve 22452 S fazı varıĢ zamanları elde edilmiĢtir.  Son olarak 1-B ters çözüm yöntemiyle 

hesaplanan hız modelinin doğruluk derecesini belirlemek amacıyla kararlılık testleri 

uygulanmıĢtır. ÇalıĢma sonucuna göre, bölgede kabuk kalınlığının 33 km olduğu belirlenmiĢtir. 

Bu sonuç bölge için daha önce yapılmıĢ olan kabuk çalıĢmaları ile desteklenmektedir. 

Belirlenen Moho-kabuk topografyası daha önce yapılmıĢ çalıĢmalar sonucunda ortaya konmuĢ 

tektonik yapı ile uyumludur. Sonuç olarak, Gökova Körfezi ve çevresine ait sismolojik 

araĢtırmalarda gerekli olan 1-B sismik hız yapısı belirlenmiĢ olup, gelecekte yapılacak olan 3-B 

tomografi çalıĢmaları ve sismik risk analizleri için referans olacaktır.  
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The aim of this study is to produce a new one-dimensional (1-B) seismic wave velocity model 

of the upper crust in and around Gökova Bay using local earthquake data. For this purpose, 30 

speed and acceleration station records of AFAD, KRDAE and Greece were examined. In order 

to produce a quality model using more stations, wave phase  readings were also made from the 

acceleration data of AFAD. In order to determine the location, magnitude and occurrence times 

of the earthquakes occurring between January and December 2017*, the arrival times of seismic 

wave phases P and S were read from the signals recorded at the stations. After the 

determination, the necessary data was selected for the inverse solution. In the selection of data, 

records with a GAP value of less than 200 and observation numbers of 10 for P and 5 for S were 

selected. Position parameters and station residues have been calculated. 1-D inversion method 

was applied to the selected data with a simple velocity model. With the inversion program, 1488 

earthquakes were located approximately. A total of 28028 P and 22452 S phase arrival times 

were obtained. Finally, stability tests were applied to determine the accuracy of the velocity 

model calculated by 1-D inversion. According to the result of the study, the crustal thickness is 

33 km in the region. This result is supported by previous crustal studies for the region. The 

determined Moho-crust topography is consistent with the tectonic structure revealed by previous 

studies. As a result, the 1-D seismic velocity structure required in the seismological surveys of 

Gökova Bay and its vicinity has been determined and will be the reference source for future 3-D 

tomography studies and seismic risk analyzes. 
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1. GİRİŞ 

 

Bu tez çalıĢmasının amacı, Gökova Körfezi ve çevresine ait yerel deprem verilerinin 

seyahat zamanlarının, bir boyutlu (1-B) ters çözüm yöntemi ile çalıĢma bölgesine ait üst 

kabuk hız yapısının belirlenmesi ve deprem konumlarının iyileĢtirilmesidir. Jeolojik 

yapıların doğru bir Ģekilde yorumlanabilmesi için yeraltı hız yapılarının dikkatli bir 

Ģekilde çözümlenmesi gerekmektedir. Ülkemizin güney batısında yer alan ve  gözde 

tatil yerlerimizden birisi olan Gökova Körfezi ve dolaylarında, 20 Temmuz 2017 

tarihinde meydana gelen 6.3 (Mw) büyüklüğündeki depremin art sarsıntılarına ait 

konumların tam olarak belirlenebilmesi için 1-B kabuk hız modeli elde edilmiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢma ile 1-B hız modeli sayesinde, Gökova körfezi ve dolaylarında olan 

olayların konumları dikkatli bir Ģekilde saptanarak, 3-B tomografi çalıĢmaları ve sismik 

risk analizleri daha sağlıklı yapılabilecektir.  

 

ÇalıĢma alanında daha önceden yapılmıĢ birçok jeolojik, jeofizik ve jeodezik çalıĢmalar 

mevcuttur. Bölgedeki normal faylanmaları ispatlamak için yüzey morfolojisi, fay 

mekanizma çözümleri, sismisite ve deniz sismiği üzerine çalıĢmalar yapılmıĢtır (Görür 

vd. 1995, Eyidoğan vd. 1996, Kurt vd. 1999, Uluğ vd. 2005). Makris (1977), Ege 

Bölgesinde 26 ile 32 km ler arasında sıcaklık ve basınç etkisinden dolayı incelmiĢ 

kabuk olduğunu ve hız değerlerinin bu derinliklerde fazla düĢebileceğini belirtmiĢtir. 

ÇalıĢma bölgesini de içine alan Isparta bölgesine ait yapılan çalıĢmada, 10. km deki hız 

düĢmesinin sebebinin alüvyon yığıĢımları olduğu ve 20 km deki hız artmasının 

sebebinin ise üst-alt kabuk geçiĢi olduğu tahmini üzerine durulmuĢtur (Erduran vd. 

2007). Yağmurlu vd. (2009), Gökova Fayı üzerinde paleosismolojik bir çalıĢma 

yapmıĢlar ve fay üzerinde 6000 yıl öncesine kadar bir hareketlilik olduğundan söz 

etmiĢlerdir. Yıldırım vd. (2017) tarafından yapılan bir çalıĢmada ise, 21 Temmuz 2017 

tarihinde meydana gelen depremin hemen sonrasında yapılan odak mekanizması 

çözümleri ile  depremin kabaca BKB-DGD doğrultulu ve kuzeye doğru eğimli düĢük 

açılı normal bir fay üzerinde veya güneye doğru eğimli daha yüksek eğimli bir fay 

üzerinde gerçekleĢtiği yorumu yapılmıĢtır. Ayrıca Gökova Körfezi' nin kuzey kıyıları ile 

güney kıyılarında deniz tabanında gel-git çentikleri üzerine tarama yapılmıĢtır ve 
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kıyılara oldukça yakın denizin altında faylanmalar olduğu ve bu faylanmaların büyük 

tsunamilere neden olabilecek kadar büyük olaylar üretebileceği görüĢü belirtilmiĢtir 

(Yıldırım vd. 2018).  Kurt vd. (1999) tarafından Gökova Körfezi' nde yapılan çok 

kanallı sismik yansıma çalıĢmasında, denizaltı aktif tektoniğin varlığına iĢaret etmiĢler, 

Gökova Körfezi'nin içinde yer aldığı grabenin oluĢumunda güney kenarı kontrol eden 

Datça Fayı’nın da önemli rol oynadığı belirtmiĢlerdir. Üstteki ve alttaki havza 

dolgusunda, Likya napları oluĢumlarını gözlemlemiĢtir. Ayrıca, fay düzleminin Gökova 

Körfezindeki havza dolgusu ile temas ettiği yerdeki yüksek akustik empedans 

farklılığından dolayı güçlü yansımalar gözlemlemiĢlerdir. Çağlar vd. (2001), bölgede 

düĢey elektrik sondajı ile graben yapısının jeoelektrik modelini tanımlamaya çalıĢmıĢtır.   

Batı Anadolu' da kabuk kalınlığını hesaplamak isteyen Yüksel (2004), gravite 

yöntemlerinden yararlanmıĢtır ve Ege ve Akdeniz kıyılarında 32 km olan kalınlığın iç 

kesimlere doğru 40 km olduğunu belirtmiĢtir. Özakın (2004) tarafından yapılan bir 

çalıĢmada, Gökova Körfezi' nde yer alan deprem gözlem istasyonlarından elde edilen 

bilgilerle, alıcı fonksiyon yöntemi kullanılarak bölgenin kabuk kalınlığı haritası 

hazırlanmıĢtır. Sonuç olarak 25-30 km derinliklerinde keskin bir Moho geçiĢi olduğu 

yorumunu yapmıĢtır. Gökova Körfezi ve civarında yapılmıĢ sismolojik çalıĢmalar, 

kuzeye ve güneye eğimli iki fay zonunun olduğunu göstermiĢtir. Gökova Körfezi 

kuzeyden 180 km uzunluğundaki D-B uzanımlı güneye eğimli Gökova Fay Zonu 

(GFZ); güneyden BKB-DGD gidiĢli, kuzeye eğimli Datça ve Selimiye Fayları 

tarafından denetlenmektedir (Kadirioğlu vd. 2017). Bu faylanma yapısı tektonik olarak 

açılma rejimi altındadır. Küresel konumlama sistemi (GPS) verileri kullanılarak, 

Gökova Körfezi' nde bulunan fay sistemlerinin mekanizması, yapılan bir çok çalıĢma ile 

araĢtırılmıĢtır (Acar, Doğru ve Özener 2013, Aktuğ 2009, Aktuğ, Doğru, Görgün ve 

Özener 2014, McClusky 2000, Reilinger 2006,  Tiryakioğlu 2013). 

 

ÇalıĢma kapsamında, ele alınan deprem verileriyle yapılan 1-B kabuk hız yapısının 

belirlenmesi çalıĢması daha önceleri Türkiye' nin bazı bölgelerinde de uygulanmıĢ olup 

baĢarılı sonuçlar alınmıĢtır. Örneğin, Kaypak ve Eyidoğan (2002), Erzincan bölgesini 

aynı yöntemle ele almıĢlar ve altı tabakalı bir hız modeli elde etmiĢlerdir. Çıvgın (2010) 

tarafından yapılan tez çalıĢmasında ise, Ankara ve dolaylarının deprem verileriyle 
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kabuk hız yapısı kestirilmeye çalıĢılmıĢtır. Ankara ve çevresinde Kaypak ve Çıvgın 

(2012) tarafından yapılan çalıĢmada ise elde edilen ters çözüm iĢlemi sırasında 

gözlemsel anomali ile kuramsal anomali arasındaki karesel hata (RMS) değeri daha 

önceki çalıĢmalarda elde edilen RMS değerinin altında çıkarak daha uyumlu sonuçlar 

vermiĢtir. Ayrıca Çıvgın (2010) tarafından yapılan çalıĢma ile de benzer sonuçlar 

vermesi olumlu olarak değerlendirilmiĢtir. Antalya Körfezi' nde ve Kıbrıs zonunda 

yapılan bir çalıĢmada, daha önce yapılan farklı çalıĢmalarla aynı sonuçlar elde edilmiĢtir 

(Perk 2013). Kaypak vd. (2015)' in Van Gölünde yaptıkları çalıĢma ise, o bölge için 

kabul edilebilir bir model özelliği taĢımaktadır. Ġzmir ilinde jeotermal sahalarda 

üretimlerinde kullanılması amacıyla yapılan çalıĢmada ise, çalıĢma bölgesinde önceden 

üretilen modellere istinaden daha güvenilir sonuçlar verdiği açıklanmıĢtır (Özer ve Polat 

2017).  

 

Bu çalıĢmada deprem verilerinden seyahat zamanları belirlenerek, daha kaliteli bir veri 

setinin seçimi ve bunların baĢlangıç modelleri ile yinelemeli ters çözüme sokulması ve 

son olarak elde edilen sonuçların güvenirliliğini ölçmek için odak yerlerinin rastgele ve 

sistematik olarak kaydırıldığı çeĢitli kararlılık testleri anlatılmaktadır. Bu kapsamda, 

Gökova Körfezi ve çevresinde, 1-B kabuk hız modelinin araĢtırılması amacıyla, 2017 

yılına ait 1488 deprem verisinin 28028  P  ve 22452  S fazı seyahat zamanı, 

çözümlemelerde kullanılmıĢtır. VELEST yazılımı kullanılarak, tüm veri içerisinden, 

sismik boĢluk (GAP) < 200 ve minimum 10 adet P ve 5 adet S verisi kıstas alınarak veri 

seçimleri yapılmıĢtır. 0-33 km derinlikteki tabakalar ters çözüm ile çözümlenebilmiĢtir. 

Yapılan bu çalıĢma ile, çalıĢma alanında yedi farklı hız tabakası olduğu belirlenmiĢtir. 
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2. ÇALIŞMA ALANI 

 

ÇalıĢma alanı, Anadolu’nun güney batısında 36.50 – 37.50 K enlemleri ile 26.80 – 

29.00 D boylamları arasında kalan bölgedir. Gökova Körfezi, K-G yönlü rejyonal 

açılma tektonik rejimi içerisinde yer alır. Batı Anadolu’nun K-G yönlü geniĢlemesi, 

birçok grabenin de buna dik D-B uzanımlı grabenlerin oluĢmasını sağlamıĢtır. Körfez 

yaklaĢık olarak D-B yönlü 100 km, K-G yönlü 25 km uzunluğa sahiptir. Körfezin 

güneyinde Datça Yarımadası kuzeyinde ise Bodrum Yarımadası yer alır. 

 

2.1 Jeolojik Özellikler 

 

Arap Levhasının Avrasya Levhasına hareketi sonucu Anadolu Levhası doğudan batıya 

doğru hareket etmektedir (ġengör 1980, ġengör vd. 1985) (ġekil 2.1). Bu hareketlenme 

sebebiyle Ege Bölgesinde K-G yönlü gerilme söz konusudur. K-G yönlü tektonik 

açılıma sonucunda, bölgede büyük graben yapıları oluĢmuĢtur. Bölgede daha önce 

yapılmıĢ çalıĢmalar gösteriyor ki, çalıĢma alanı iki ardıĢımlı tektonik yapıdan 

oluĢmuĢtur. Ġlk tektonik yapı, KB - GD yönlerinde olan rift-grabeni oluĢturan kuzey 

güney doğrultulu paleo tektonik geliĢimdir. Ġkinci tektonik yapı ise, D-B doğrultulu 

Gökova Grabeninin oluĢumunu sağlayan K-G yönlü açılmadır (Görür vd. 1995).  

 

Gökova Körfezi, güneybatı Anadolu'nun önemli grabeni olan D-B doğrultulu Gökova 

Grabeni' nin Ege Denizi içerisinde bulunan bölgesidir. Gökova Grabeni'nin yalnızca 

ufak bir bölgesi kara üzerinde yer almaktadır. Gökova Grabeni ve çevresinin jeolojisi ile 

ilgili detaylı çalıĢmalar yapılmıĢtır (De Graciansky ve diğ. 1967, De Graciansky 1972, 

Atalay 1980, Ersoy 1991, Görür ve diğ. 1995) (ġekil 2.2) . 
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ġekil  2.1 Doğu Akdeniz’in tektonik haritası (Kaymakçı 2006, Özkaymak 2015)  

 

ġekil 2.2' de görüldüğü üzere, Gökova Körfezi ve çevresinde ana kayayı genellikle 

Elmalı (Likya) napları oluĢturur. Orta Eosen'den önce, güneydeki Menderes-Toros 

Platformu ile kuzeydeki Sakarya Zonu' nun çarpıĢması sonucu Ġzmir-Ankara Süturu 

boyunca Neotetis Okyanusunun kuzey kolu kapanmıĢtır (ġengör ve Yılmaz 1981, 

ġengör 1982, Okay 1989, Okay ve Tüysüz 1999). ÇarpıĢma sonrası kıta-içi 

yakınlaĢmasının Geç Miyosen'e kadar sürmesi ile Elmalı napları progresif bir yer 

değiĢtirme ile kuzeybatıdan güneybatıdaki bugünkü konumuna taĢınmıĢtır (ġengör ve 

Yılmaz 1981). Likya naplarının yapısal kalınlığı ortalama 2 km kadardır. Orta bölge 

birçok farklı stratigrafik dilimlerden oluĢur. Dilimlerin büyüklüğü kuzeyden güneye ve 

güneydoğuya doğru azalır. Gökova Körfezi'nde Köyceğiz dilimi mostra vermiĢtir. Bu 

dilim üst Kretase ve Permiyen arasındaki sedimanter seri ile temsil edilir. Gökova Rifti 

120 km'lik D-B doğrultulu uzunluğu ve 6 - 30 km arasında K-G doğrultulu geniĢliği ile 

en büyük rifttir.    

 

Gürer ve Yılmaz (2002), körfezin kuzeyinde bulunan D-B doğrultulu fayların Üst 

Miyosen-Pliyosen yaĢlı tortulları kestiğini ve önlerinde ise 400 m den kalın çakıl taĢı ve 

molozların biriktiğini söylemiĢlerdir.  
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ġekil 2.2  Gökova Körfezi'nin jeoloji haritası (Görür vd. 1995) 

 

2.2 Tektonik Özellikler 

 

Tektonik yapıyı gözlemlemek amacıyla Gökova Körfezi ve çevresinde birçok jeolojik, 

jeofizik ve saha araĢtırmaları yapılmıĢtır (Kissel vd. 1986, Kurt vd. 1999, Kurt 2000, 

Uluğ vd. 2005). Kurt vd. (1999), körfez tabanında sismik çalıĢma yapmıĢlar ve grabenin 

güneyinde sıyrılma karakterinde bir ana faydan bahsetmiĢlerdir. Bu ana kayma düzlemi 

kuzeyinde sıyrılma faylarına özgü sürüme kıvrım ve genç fayların varlığından 

bahsederler. (Kurt vd. 1999) tarafından, Gökova Körfezinde oluĢan açılma hızı 
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minimum 1.1 mm/yıl olmak üzere tüm açılım 5.5 km olduğu belirtilmiĢtir. Son 

zamanlarda yapılan GPS ölçümleri de özellikle Anadolu’nun batısının Ege Denizi' nden 

itibaren hızlı bir Ģekilde (yaklaĢık 34 mm/yıl) GB’ye doğru hareket ettiğini 

göstermektedir (Reilinger 2006). Körfezin kuzeyinde yer alan normal fayların çoğu D-

B, KB ve GD uzanımlı olarak deniz tabanını keser.  Ġç kesimlerde yer alan antitetik 

faylar ve sintetik faylar ile ana fayların görünümü azalmaktadır. Körfezin doğusunda 

bulunan horst ve graben yapıları ise KB ve GD yönelimlidir. Dirik (2007), Erken 

Kuvaternerde geliĢmeye baĢlayan Gökova Fayı' nın güneyinde bulunan çöküntüyü 

Gökova Grabeni,  Hisarönü ve Gökova Grabenleri arasında kalan yükseltiyi ise 

ReĢadiye Horstu olarak adlandırmıĢtır (ġekil 2.3).  Yapılan batimetri çalıĢmaları, D-B 

yönelimli ana yapısal birimleri tanımlarken, KB-GD uzanımlı Ģevlerinde ise iç 

kısımlarda ve doğu bölümünde yer aldığını göstermiĢtir (Kurt vd. 1999, Uluğ vd. 2005). 

Körfezin kuzeyinde, D-B ile KB ve GD uzanımlı uçurumlar ve Ģevler vardır. Güneyinde 

ise böyle yapılar bulunmamaktadır. Orta çukur olarak nitelendirilen orta kısım, havza ile 

Ege Denizi arasında köprü görevindedir ve 700 m'yi aĢkın su derinliği bulunmaktadır 

(Kurt vd. 1999, Uluğ vd. 2005). Bölgede aktif Ģekilde deformasyon gözlemlenmektedir. 

YükselmiĢ topografya bunun göstergesidir. Bölgenin kuzey kesimi ile orta kısımlarında 

D-B yönelimli olarak bulunan normal fay üzerinde depremler sıklaĢmaktadır. Gökova 

Fay Zonu, havza kenar olarak nitelendirilebilir (Görür vd. 1995, Gürer ve Yılmaz 2002, 

Kokkalas ve Aydın 2013). Toplam uzunluğu 120 km olup, karadaki uzunluğu ise 60 km' 

dir (Duman vd. 2011, Emre vd. 2011, 2013).  Son yıllarda meydana gelen büyük ölçekli 

depremler ele alındığında, doğudan batıya bir enerji göçü olduğu gözlemlenmektedir. 
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ġekil 2.3 Gökova fay zonu ve çevresinin genç tektonik hatları (Görür vd.  1995, Kurt   

     vd.1999 ve Dirik 2007' den değiĢtirilerek alınmıĢtır.) 

 

2.3 Depremsellik 

 

Anadolu'nun GB kesimi ile batı Ege Bölgesi, sismik hareketliliğin fazla olduğu 

bölgelerden biridir. Tarihsel ve Aletsel Dönem olarak kayıtlar incelendiğinde; X 

Ģiddetli, büyüklüğü ise 7.7’ye yaklaĢık olan deprem ve tsunamiler olduğu görülür. 

Gökova Körfezi' nin orta ve kuzey kesiminde yüzeye yakın hareketliliklerin 

yoğunlaĢması, bu bölgenin halen aktif olduğunu gösterir. Derin odaklı depremler ise, 

Ege Yitim Zonuyla alakalı olup güneydeki ReĢadiye bölgesinde yoğunlaĢır. Tarihsel 

depremler ve sismik aktiviteler incelendiğinde bölgede tsunami olma olasılığı yüksektir 

(Dirik 2007).  
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2.3.1 Tarihsel dönem deprem etkinliği 

 

Gökova Körfezinde,  MÖ 227, MÖ 199-198, MS 142-144, 1741, 1851, 1863, 1869 

yıllarında birçok yıkıcı deprem yaĢanmıĢtır  (Ergin vd. 1967, Soysal vd. 1981) (ġekil 

2.4). Bodrum' un yıkılmasına sebep olan deprem ise 1493 depremidir (McKenzie 1972). 

Gökova Körfezi'nde meydana gelen diğer tarihsel kayıtlar ise 1741 (ġiddet:?), 1851  

(ġiddet: IX), 1863 (ġiddet: IX) ve 1869 (ġiddet: VIII) depremleridir (Kartal ve diğ. 

2014). Yağmurlu ve diğ. (2009) yılında Gökova Fayı üzerinde paleosismolojik amaçlı 

bir çalıĢma yapmıĢlar ve üzerinde 6000 yıl öncesine kadar depremlerin olduğundan 

bahsederler. 

 

 

 

ġekil 2.4 Gökova Körfezi ve yakın civarında tarihsel dönemde meydana gelen  

               depremler (Kartal, R. F. ve diğ. 2014’den düzenlenerek alınmıĢtır) 
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2.3.2 Aletsel dönem deprem etkinliği 

 

Gökova Körfezi' nde, 1900 yılından bugüne  kadar bir çok deprem olmuĢtur. Magnitüdü 

6.0 ve üzeri olarak, 1941' de, 1933' de ve 2017' de büyük depremler olmuĢtur. Aletsel 

döneme ait önemli depremler; 23/04/1933 Kos adası (Ms=6.5), 23/05/1941 Muğla 

(Ms=5.9), 13/12/1941 Muğla (Ms=5.7), 23/05/1961 Marmaris (Ms=6.3), 27/04/1989 

(Mw=5.1, Mw=5.4), 05/10/1999 (Mw=5.2), 21/06/2013 (Mw=4.0) ve 20/07/2017 

(Mw=6.3)  Gökova depremleridir (Çizelge 2.1). Ayrıca 08/2004 ve 01/2005 aylarında 

çok fazla deprem hareketlilikleri olmuĢtur (Yolsal ve Taymaz 2010). Bölgenin en aktif 

yeri Bodrum' dur ve 2014 yılında çok fazla deprem olmuĢtur (Kartal ve diğ. 2014). 

20/07/2017 tarihinde Bodrum ve Datça arasında yaĢanan hareketlilik (Mw=6.3) bölgede 

az da olsa hasarlara neden olmuĢtur. 07/2017 ve 08/2017 arasında çok fazla artçı 

sarsıntılar gözlemlenmiĢtir. 24/10/2017' de, Mw= 4.6 olan bir hareketlilik olmuĢtur. 

Gökova Fayının batı bölümünde yaĢanan bu hareketlilikler, doğuya doğru kaymaktadır 

(Hançer ve Tekin 2017). Büyük depremleri gösteren sismotektonik haritada depremlerin 

mekanizma çözümleri ile fayların yönleri görülebilmektedir (ġekil 2.5).   

 

Çizelge 2.1 Aletsel Döneme Ait Büyük Deprem Kayıtları (Tiryakioğlu ve diğ. 2018)  
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ġekil 2.5 Aletsel döneme ait büyük depremleri gösterir sismotektonik harita (Duman    

     vd 2011, Emre vd. 2011) 

 

21 Temmuz 2017 de Bodrum ve Datça arasında meydana gelen deprem (Mw=6.3) 

bölgede kısmen yıkıntılara sebep olmuĢtur. Temmuz ve Ağustos 2017 tarihleri arasında 

ise çok sayıĢa artçı depremin ardından 24 Ekim 2017 de ise Mw= 4.6 olan bir deprem 

daha meydana gelmiĢtir. 21 Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen 6.3 büyüklüğündeki 

deprem için bazı kurumlar ve yetkili kiĢiler tarafından bilgi notları yayınlanmıĢtır. 

KRDAE tarafından yayınlanan bilgi notunda, depremin Bodrum ve Kos Adası 

kıyılarında tsunamiye neden olduğu ve Bodrum deniz seviyesi istasyonunda 13 cm 

tsunami dalgası ölçüldüğü belirtilmiĢtir. Seyitoğlu ve Esat (2017) yayınladıkları bilgi 

notunda deprem hakkındaki görüĢlerini "Bodrum depremini üreten fayın Gökova Oluğu 

nu kuzeyden sınırlayan fayın kuzeybatı devamı olan güney-güneybatıya eğimli bir 

normal fay olduğu değerlendirilmiĢtir." Ģeklinde ifade etmektedir. Sözbilir vd. (2017) 

ise yayınladığı bölgesel depremsellik raporunda, diri faylar hakkında bilgilendirmeler 

yapmıĢ olup oluĢacak deprem zararlarını azaltmaya yönelik yapılması gereken ön 

çalıĢmalar hakkında bilgiler vermiĢlerdir.  
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3. 1-B KABUK HIZ MODELİ  

 

Cisim dalgaları ile yapılan uygulamalardan biri de 1-B kabuk hız modeli çalıĢmalarıdır. 

Doğrudan gelen P ve S dalga fazlarının seyahat süreleri kullanılarak, yeraltına ait hız 

modeli ortaya çıkartılmaya çalıĢılır. Ortam içerisinde kaynaktan yayılan sismik 

dalgaların özel nitelikli alıcılar tarafından kaydedilmesiyle baĢlayan süreç, dalgaların 

seyahat sürelerinin ilgili programlarda veri iĢlem ve yorumlama ile devam eder. P ve S 

dalgalarına ait faz seçimleri özenli bir Ģekilde yapılır. GAP değerleri ve artık zaman 

değerleri dikkate alınarak kontrollü bir Ģekilde faz seçimleri yapıldıktan sonra hız 

parametresinin bulunması amacıyla yapılan iĢlem ters çözüm iĢlemidir. Bu sebeple 

tomografi, bir ters çözüm problemi olarak değerlendirilir.  

 

3.1  Yöntem 

 

1-B hız modellemesi, deprem konumlarının bulunması için yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Ġstasyon düzeltmeleri yapılmıĢ 1-B modeller, 3-B yerel deprem 

tomografisi için baĢlangıç konumlarının ve sismik hızlarının hesaplanmasını 

sağlamaktadır. Bunun yanı sıra, istasyon gecikmeleri olan basit 1-B hız yapısı, 3-B 

değiĢkenlik gösteren karmaĢık tektonik bölgelerde her zaman uygun olmayabilir. 

Tektonik olarak karmaĢık bölgeler için 1-B modeller hesaplamak gerekir ve bunlar 

içinden de minimum RMS değerli olan seçilir.  

  

Yeraltına ait 1-B sismik hız yapısının belirlenmesi ile o bölgede meydana gelen 

depremlerin enlem, boylam, derinlik ve oluĢ zamanı gibi parametreler doğru bir Ģekilde 

belirlenir. ÇalıĢma bölgesinde daha önceden yapılan araĢtırmalar sonucunda belirlenmiĢ 

bir hız modeli varsa, bu model ile birlikte meydana gelen depremlerin odak 

parametreleri belirlenerek yeni bir hız modeli belirlenir. Bulunan yeni model ile 

parametreler tekrar çözümlenerek ters çözüm yapılır. Gözlemsel ile kuramsal veriler 

arasındaki fark minimum oluncaya kadar yineleme yapılarak ters çözüm uygulanır.  

Minimum 1-B model, yerel deprem tomografisinde sismik hızların ve doğru baĢlangıç 

konumlarının elde edilmesinde en iyi hız modeli olarak önerilmiĢtir (Kissling 1994). 
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Minimum 1-B modelin hesaplanması, odak - hız probleminin çözülmesini sağlayarak 

deprem konumları için uygun hız modelinin elde edilmesini sağlar.  

 

T, sismik dalganın seyahat süresi; i, deprem ve j sismik istasyonu belirtmek üzere; bir 

sismik dalganın,  bir depremden bir alıcı istasyona seyahat süresi, ıĢın teorisi 

kullanılarak aĢağıdaki integral ile ifade edilir. 

 

                                    Tij =                                                                     (3.1) 

 

 u hızın tersi olarak yavaĢlığı ifade ederken, ds yol uzunluğunu ifade eder. 

Dalganın varıĢ zamanı tij, (3.2) de ki gibi yazılabilir; 

                              

                                   tij  =   ij   +Tij                                                                (3.2) 

 

    ij, depremin baĢlangıç zamanını göstermektedir. Kaynak koordinatları, baĢlangıç 

zamanı, ıĢın yolları ve yavaĢlık alanı bilinmeyen parametrelerdir. (3.1) ve (3.2) 

denklemleri kullanılarak     hesaplanır.  

                                            

                                        =   -                                                         (3.3) 

 

Kaynak ve istasyon arasındaki mesafe boyunca sismik dalganın seyahat süresi, hız alanı 

ve odak parametrelerinin doğrusal olmayan bir fonksiyonu olarak da tanımlanabilir. 

 

                           tgöz  = F(t0, x0, y0,z0, V(x,y,z))                                          (3.4) 

 

t0 depremin baĢlangıç zamanı, x0 y0 z0 sırasıyla kaynak koordinatları olan enlem, 

boylam ve derinliktir. V(x,y,z), hız alanını temsil eder. 

 

VarıĢ zamanları ve istasyon yerleri bilinirken, gerçek odak parametreleri ve hız alanı 

bilinmemektedir. EĢitlik, yalnızca seyahat süresi ve istasyon yerleri ile çözülemeyebilir. 

Teorik varıĢ zamanı  ( ), baĢlangıç hız modeli yardımı ile bulunabilir. Gözlemlenen 

ve hesaplanan seyahat süresi arasındaki farklar olarak tanımlanabilen artık zaman (artık 
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zaman) seyahat süresi ( ), tahmin edilen ve hesaplanan odak ve hız parametreleri 

arasındaki farkların fonksiyonu olarak yazılabilir (Kissling 1994). 

                                           

               =  =1,4 . ∆ hk + =1,n   . . ∆ mi + e                      (3.5) 

 

t  artık zaman seyahat süresinin vektörünü,  h odak parametre vektörünü, m model 

parametre vektörünü ve e ise gözlemlenen seyahat sürelerinin ölçülmesindeki hataları, 

istasyon koordinatlarındaki hatalardan dolayı hesaplanan seyahat sürelerindeki hataları, 

yanlıĢ hız ve odak koordinatlarının uygulanması ve doğrusal yaklaĢımla yaratılan 

hataların vektörünü temsil ediyor.  

 

(3.5) eĢitliği, aĢağıdaki gibi yazılabilir; 

 

                                         t = A . d + e                                                                    (3.6)  

 

A, tüm kısmi türevlerin matrisidir ve d ise odak ve model parametrelerinin vektörüdür 

(Kissling 1994). 

                                             

            A =            (3.7)      

 

A matrisinin birinci kısmı, odak parametrelerinin kısmi türevlerini gösteriyor. Ġkinci 

kısmı ise model parametrelerine karĢılık geliyor. 

 

(3.6) denklemi aĢağıdaki gibi yazılabilir; 

 

                                 t = A . d + e =Hh + Mm + e                                                     (3.8) 
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Burada; H, odak parametrelerine göre seyahat süresinin kısmi türevlerinin matrisini, M 

ise model parametrelerle ilgili seyahat süresinin kısmi türevlerinin matrisini ifade eder.  

 

Bu çalıĢmada, ters çözüm yaparak hız modelleri elde etmek için kullanılan program 

VELEST programıdır (Kissling vd. 1994, Kissling vd. 1995). Konumlandırma iĢlemi 

yapılmıĢ olan cisim dalgalarının seyahat süreleri, istasyon koordinatları,  artık zaman 

değerleri ve baĢlangıç hız modeli programa giriĢ yapılarak modelleme iĢlemine 

baĢlanılmaktadır.   

         

3.2  1-B  Hız Modeli Aşamaları     

 

ÇalıĢma alanında önceden yapılmıĢ bir çalıĢma olması durumunda, o çalıĢmada elde 

edilmiĢ hız modeli, yeni üretilecek hız modeli için bir baĢlangıç model gibi VELEST 

programına girdi verisi olarak kullanılabilir. Eğer; çalıĢma alanına ait geçmiĢe dair 

herhangi bir çalıĢma yapılmamıĢ ve baĢlangıç hız model verisi yoksa çok sayıda 1-B 

baĢlangıç hız modeli oluĢturulur. ÇalıĢma alanının ortasında yer alan ve sürekli aktif 

durumda kayıt alan bir istasyon referans istasyon olarak seçilir. ÇalıĢma alanı içerisinde 

meydana gelmiĢ deprem kayıtları içerisinden yüksek kaliteli veriler seçilerek, eĢ 

zamanlı ve yinelemeli ters çözüm uygulanır. Birinci yinelemede elde edilen hız modeli, 

istasyon bilgileri ve parametre değerleri bir sonraki yineleme için giriĢ verisi olarak 

kullanılır.  Yinelemeler sırasında birbirine yakın hızlı katmanlar birleĢtirilerek yeni 

model dosyaları oluĢturulur. Her yinelemeden sonra RMS değerleri incelenerek en 

düĢük değerli RMS veren model dosyası bir sonraki adımda girdi verisi olarak 

kullanılır. Ġstasyon ve hız parametreleri sabit tutularak, depremler VELEST programı ile 

yeniden konumlandırılır. Bir sonraki adımda, hesaplanan model ve istasyon artık zaman 

değerleri kullanılarak, istasyon ve hız parametreleri sabit tutularak program single mode 

durumunda çalıĢtırılır. Bu aĢamanın ardından, GAP ve gözlem sayısı dikkate alınarak, 

elde edilen verilerden tekrar bir seçim daha uygulanarak, yeni veri dosyası düzenlenir. 

Yer bulma iĢlemi ile oluĢturulmuĢ yeni veri dosyası, P dalga hızı modelinin 

hesaplanması için yeniden iĢlemler tekrarlanır. Sonuçta, yeni 1-B P hız modeli üretilmiĢ 

olur. S dalga hızı modeli elde etmek için ise, elde edilmiĢ olan P dalga hızı modeli 
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referans alınarak, wadati diagramları oluĢturulur. BaĢlangıç S dalga hız modeli elde 

edilerek, en baĢtaki iĢlemler S dalgası içinde tekrarlanır. Kaliteli veri seçimleri 

yapılırken, 10 < P, 5 < S fazı okuması, GAP < 200°   kriterlerine dikkat edilir.  S dalgası 

baĢlangıç hız modeli ve artık zaman değerleri birlikte ters çözüme sokulurken, P dalga 

hızı modeli için sönüm değeri arttırılarak, yineleme süresince P hızının sabit tutulması 

sağlanır. P dalga hızı modeli için yapılan iĢlem adımları aynı Ģekilde S dalga hızı modeli 

için de uygulanır ve son olarak bulunan minimum RMS değerine sahip model, 1-B S hız 

modeli olarak hesaplanır. 

 

Hesaplanan P ve S hızlarına ait modellerin doğruluk derecesini görmek amacıyla, 

kararlılık testleri uygulanır. Tüm odak koordinatları, rastgele ve sistematik olarak iki 

Ģekilde kaydırılır. Kaydırma iĢleminden sonra, indirgeme faktörü kullanılarak ve 

kullanılmadan da ters çözümler yapılarak sonuçlar incelenir ve hesaplanan modelin 

kararlılık testleri ile doğruluğu belirlenmiĢ olur. 
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4. GÖKOVA KÖRFEZİ  VE 1-B KABUK HIZ YAPISI 

 

4.1 Çalışma Bölgesi Genel Özellikleri 

 

Ege Bölgesi'nin en güneyinde yer alan, Kerme veya Ġstanköy Körfezi olarak iki ismi 

olan Gökova Körfezi; kuzeyi Bodrum ve  güneyi Datça ile sınırlandırılmıĢtır. Eski ismi 

ise Kerameikos' tur. Aslında Gökova ismini, körfezin doğusundaki ovadan almaktadır. 

 

Ege Bölgesi' ndeki D-B uzanımlı tektonik hareketlilikler sonucunda meydana gelen 

grabenlerin en güneyde olan bölgesidir. Kuzey bölümünde dik yamaçlar ve uçurumlar 

vardır. Derinlik ise, batıya doğru artmaktadır. Türkiye'nin güneybatı kıyısında bulunan 

Gökova Körfezi' nin kıyı kesimi girintili çıkıntılıdır ve bu girintili çıkıntılı kıyı kesimi, 

koyların oluĢmasını sağlamıĢtır.  

 

4.2 Veri Toplama ve Derleme 

 

Bu çalıĢmada, 01.01.2017 ve 31.12.2017 tarihleri arasında Gökova Körfezinde meydana 

gelen, Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Deprem Dairesi BaĢkanlığının 

(AFAD), Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem AraĢtırma Enstitüsü 

(KRDAE) ve Yunanistan Deprem AraĢtırma Merkezi (GEIN-NOA)' ya ait bölgedeki 

alıcı istasyonlar tarafından kaydedilen GAP, RMS, P ve S fazı vb dahil kısıtlama 

uygulanmamıĢ 1488 deprem kaydı kullanılmıĢtır. AFAD' a ait kuvvetli yer hareketlerini 

ölçen ivme kayıtçı istasyonları ve zayıf yer hareketlerini ölçen hız kayıtçı istasyonları 

tarafından kaydedilen veri dosyasına ek olarak, aynı zaman aralığına ait KRDAE ve 

GEIN-NOA' ya ait hız ölçer kayıtçılardan elde edilen veriler de ilave edilmiĢtir. 

AFAD'a ait 18 adet kuvvetli yer hareketlerini ölçen ivme istasyonlarından ve 4 adet 

zayıf yer hareketlerini ölçen hız istasyonlarından bilgiler alınmıĢtır. Ayrıca KRDAE' e 

ait 5 adet hız ölçer istasyonlardan ve GEIN-NOA' ya ait 3 adet hız kayıtçı 

istasyonlarından bilgiler alınarak tek bir klasörde birleĢtirilmiĢ olup toplamda 30 

istasyonda kaydedilen sismik dalgalardan P ve S faz okumaları yapılmıĢtır. 1-B hız 
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modeli çalıĢmalarında, çalıĢılan bölgede bulunan istasyon sayısı ne kadar çok ise elde 

edilecek olan model bilgisi de o kadar doğru ve kararlılık derecesi yüksek olacaktır. 

ġekil 4.1' de görüldüğü üzere, çalıĢma bölgesinde farklı kurumlara ait istasyonlar bir 

araya getirilerek, daha fazla bilgi alınması sağlanmıĢtır (Çizelge 4.1). 

 

 

ġekil 4.1 Gökova Körfezi ve çevresindeki mevcut  AFAD , KRDAE ve Yunanistan   

     (GEIN-NOA)' ya ait deprem gözlem istasyonlarının dağılımı 
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Çizelge 4.1 ÇalıĢmada kullanılan istasyon listesi ve gözlem sayısı değerleri 

 

İstasyon  

Sayısı 

İstasyon 

Adı 

Enlem Boylam Yükseklik 

     (m) 

P 

Gözlem 

Sayıları 

S 

Gözlem 

Sayıları 

Toplam 

Gözlem 

Sayıları 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

0918     

2018     

2019     

4801     

4806     

4807     

4808     

4809     

4810     

4811     

4812     

4814     

4815     

4816     

4817     

4818     

4819     

4821     

BDRM     

BODT     

DALY     

DAT      

DDIM     

MLSB     

MULA     

TURN     

YER      

NISR     

KLNA     

NIS1     

37.3697 

37.2330 

37.4420 

37.2145 

37.3028 

37.3397 

37.1338 

37.0330 

36.8393 

36.9700 

36.7122 

37.3992 

36.6887 

36.7718 

37.2402 

37.4440 

37.0313 

37.1055 

37.0650 

37.0613 

36.8162 

36.7308 

37.4571 

37.2953 

37.2561 

36.7753 

37.1337 

36.6106 

36.9580 

36.6023 

27.2643 

28.8948 

28.8438 

28.3562 

27.7807 

28.1368 

28.2842 

27.4400 

28.2448 

28.6868 

27.6880 

27.6567 

28.0460 

28.7987 

27.6032 

28.3575 

27.9712 

28.4138 

27.4435 

27.3100 

28.6532 

27.5767 

27.2414 

27.7767 

28.3208 

28.2444 

28.2840 

27.1309 

26.9728 

27.1782 

0047 

0705 

1055 

0638 

0052 

0365 

0701 

0026 

0016 

0024 

0025 

0063 

0010 

0000 

0010 

0897 

0010 

0615 

0000 

0379 

0010 

1064 

0000 

0500 

0000 

0000 

0709 

0048 

0030 

0378 

1221 

 699 

 845 

1161 

 891 

1148 

1235 

1248 

1130 

 496 

1295 

 894 

1347 

 584 

1336 

1218 

1306 

1113 

 623 

 611 

 973 

 998 

1132 

 881 

1114 

1035 

 999 

 254 

 217 

  24 

957 

 559 

 650 

 927 

 645 

 920 

 966 

 889 

 942 

 385 

 908 

 630 

1088 

 473 

1019 

 965 

1019 

 891 

 622 

 599 

 762 

 896 

 906 

 806 

 877 

 887 

 799 

 236 

 206 

  23 

2178 

1258 

1495 

2088 

1536 

2068 

2201 

2137 

2072 

 881 

2203 

1524 

2435 

1057 

2355 

2183 

2325 

2004 

1245 

1210 

1735 

1894 

2038 

1687 

1991 

1922 

1798 

 490 

 423 

  47 

 

Farklı kurumlardan alınan depremlerin veri dönüĢümleri ve faz okumaları yapılarak 

seyahat zamanı bilgileri birleĢtirilmiĢtir. Böylelikle, bölge için tek bir deprem bilgi 

dosyası oluĢturulmuĢtur. Daha sonra her istasyona ait farklı veri sayısı olmasından 

dolayı ters çözümde güven faktörü olarak nitelendirilen ağırlık faktörü kullanılmıĢtır. 

Bunun için, yüksek oranda veri kaydeden AFAD' a ait 4819 olarak isimlendirilen ivme 

kayıtçı istasyonu ağırlıklandırma hesaplamalarında kullanılmak üzere merkez istasyon 

olarak seçilmiĢtir. 1-B sismik hız modelinin belirlenmesi çalıĢmalarında, ham deprem 

verileri zSacWin EQ Processing (Yılmazer 2002) programı kullanılarak, konumları 

belirlenerek, seyahat zamanları hesaplanmıĢtır. Toplam 1488 deprem kaydına ait P ve S 
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faz okumaları yapılmıĢtır. Elde edilen P ve S faz okumaları daha sonra FORTRAN 

tabanlı VELEST yazılım programı kullanılarak, belirli kriterlere göre veri seçimleri 

yapılmıĢtır. Seçim yapılmadan önce tüm verileri içermesi amacıyla; GAP değeri 400, P 

ve S değerleri 0 alınarak, maksimum dıĢ merkez uzaklığı 0-300 km aralığında olmak 

üzere VELEST programı tarafından okunabilir deprem veri sayısı 1488 olarak 

hesaplanmıĢtır.  Bu verilere ait toplam 28028  P , 22452  S fazı seyahat zamanı bilgileri 

elde edilmiĢtir. Daha sonra belirli kriterler içerisinde ; GAP değeri < 200  ve minimum 

10 adet P ve 5 adet S faz okuma değeri kıstas alınarak veri seçimleri yapılmıĢtır. GAP , 

yeterince minimum ve gözlem sayısının maksimum olması veri kalitesini artıran en 

önemli unsurlardır. Bu sayede, kararlı bir hız modeli elde edilir.  

 

Konumları hesaplanmıĢ deprem verilerinin koordinatlarına karĢılık derinliklerini 

gösteren harita ġekil 4.2' de gösterilmektedir. Harita incelendiğinde, yaklaĢık olarak 40 

km derinliğe kadar depremler kaydedilmiĢtir. Enlemin derinlikle değiĢimine bakıldığı 

zaman depremlerin genelde 37.00  K enleminin güneyi ve ilk 15 km derinliklerde 

yoğunlaĢmaların olduğu görülmektedir. Harita düzleminde bakıldığında üç bölgede 

deprem kümelenmeleri görülmektedir. En fazla depremin Bodrum ve etrafında, yüzeye 

yakın sığ kesimlerde meydana geldiği net olarak görülmektedir. Milas ve çevresi ile 

Muğla merkez ve Ula arasında da  sismik etkinliklerin bulunduğu anlaĢılmaktadır. Her 

ne kadar 37.00  K enleminin güneyinde deprem miktarı fazla olsa da haritada görüldüğü 

üzere 37.00  K enleminin kuzeyinde de daha büyük  depremlerin meydana geldiği ve 20 

km derinliklere kadar inebildiği gözle görülmektedir.  
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ġekil 4.2 Tüm deprem verilerinin yer bulma iĢlemi sonucunun harita üzerinde     

     gösterimi.Yıldız ile gösterilen ana Ģok, Gökova Körfezinde 20 Temmuz 2017   

     tarihinde meydana gelen Mw=6.3 büyüklüğündeki Bodrum depremini       

     göstermektedir 

 

ġekil 4.3' de her bir istasyon tarafından okunabilen P ve S fazı gözlem sayıları 

görülmektedir. Burada 4819 istasyonu, çalıĢma bölgesinin merkezinde olmasından ve 

çok sayıda veri kaydedebilmiĢ olmasından dolayı veri iĢlem aĢamasında referans 

istasyon olarak belirlenmiĢtir. En fazla veri 4815 istasyonunda veri kaydı olmasına 

rağmen merkeze çok uzak olmasından dolayı tercih edilmemiĢtir.   
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ġekil 4.3 Her bir istasyondaki P ve S fazı gözlem sayısı histogramı 

 

ġekil 4.4' de ise, Gökova Körfezi ve çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklük 

histogramı yer almaktadır. Bu histogramda görüldüğü üzere, deprem büyüklükleri 

genellikle 1.5 ve 5.2 aralığında değiĢmektedir. 20 Temmuz 2017 tarihinde 6.3 

büyüklüğünde tek bir tane deprem meydana geldiği için histogramda net olarak 

gösterilememesinden dolayı genel büyüklük aralığı olarak 0 - 6 arası seçilmiĢtir. 

Depremlerin önemli bir bölümünün büyüklüğü  ise 2.5 ile 2.7 arasında değiĢmektedir.  

  

  

 

ġekil 4.4 Yer bulma iĢlemi sonucu elde edilmiĢ depremlere ait büyüklük (ML)            

 histogramı 

ortalama ML=2.79 
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Tüm depremlere ait istasyon dağılımlarındaki GAP, gözlemsel sayıya göre dağılımını 

gösteren Ģekil 4.5' de ise, GAP değerlerinin 30 ile 330 arasında değiĢtiği görülmektedir. 

Bu çalıĢmada, GAP değeri kriterimiz en fazla 200 olarak seçilmiĢtir. GAP değeri, 

kaliteli veri seçiminde kullanılan önemli parametrelerden bir tanesidir.  

 

 

 

ġekil 4.5 Tüm depremlere ait istasyon dağılımlarındaki GAP dağılım   histogramı 

 

 

Gözlemsel değerler ile kuramsal değerler arasındaki farkın bir fonksiyonu olan zaman 

ortamındaki hataların belirteci artık zaman değerleri, ne kadar küçükse elde edilecek hız 

modelimiz de gerçeğe o kadar yakın olacaktır. Tomografi çalıĢmalarının ilk aĢaması 

olan, deprem verilerinin toplanmasının ardından depremlerin konumlarının belirlenmesi 

sonucunda hesaplanan tüm deprem verilerine ait artık zaman dağılım histogramı Ģekil 

4.6' da verilmektedir.  

 

1488 deprem verisinden elde edilen fazların artık zamanları, -1 ile 1 sn aralığında 

değiĢmekte olup, ağırlıklı olarak 0 - 0.1 aralığında yer almaktadır. Artık zaman 

değerlerinin çoğunlukla 0 - 0.1 aralığında olması, zamansal hataların oldukça az 

olduğunun göstergesidir ve deprem konumları belirlenirken istenilen en uygun kriter 

ortalama GAP= 110.722
o
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aralığında olması da hız modelinin gerçeğe en yakın olarak hesaplanmasında yardımcı 

olacaktır. 

 

 

 

      ġekil 4.6 Konum belirleme iĢlemi sonrası tüm istasyonlardan elde edilen fazlara ait  

                     artık zaman dağılımları 

 

4.3 1-B P Dalga Hız Modeli için Veri Seçimi ve Ters Çözümü 

 

zSacWin EQ Processing (Yılmazer 2002) programı ile elde edilen 1488 deprem 

verisi içinden, GAP < 200
o
 olan ve minimum 10 adet istasyondan P faz okuması 

yapılmıĢ olması kriterlerine göre seçilen 1261 deprem verisi 1-B P dalga hızı modeli 

hesaplaması için ters çözümde kullanılmıĢtır. SeçilmiĢ olan bu 1261 deprem 

verisinin, Ģekil 4.7' de konumları görülürken, hem enlem hem de  boylamda odak 

noktalarının derinliğine göre değiĢimi de haritanın yanında ve altındaki kesitlerde 

görülmektedir. Yıldız iĢareti 20.07.2017 Bodrum depreminin (Mw=6.3) ana Ģokunu 

belirtmektedir. Mavi üçgenler istasyon dağılımlarını gösterirken, sarı daireler ise 

depremlerin konumlarını göstermektedir.   

 

ort artık zaman = 0.0325 sn 
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ġekil 4.7 1-B P- dalga hızı modeli için belirli kriterlerde seçilmiĢ depremler 

 

ġekil 4.7' de görüldüğü üzere, seçilen deprem verileri, seçim sırasında uygulanan 

kriterlerden dolayı istasyon ağının arasında bulunmaktadır. Kesitlere bakıldığında, 

depremlerin genelde çalıĢma bölgesinin ilk 0 ile 30 km arasındaki derinlikte meydana 

geldiği ve Bodrum dolaylarında en fazla depremin yaĢanarak bunu Milas ve Muğla-Ula 

arası bölgelerin takip ettiği görülmektedir.   

 

Ters çözümde kullanılacak olan depremler, GAP <200 ve 10 P - 5 S kriterlerine göre 

seçilmiĢtir. Bu kriterler çerçevesinde, P ve S fazları ile GAP değer aralıkları bizim daha 

kaliteli veri seçmemizi sağlamaktadır.  
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ġekil 4.8 1-D P- dalga hızı ters çözümü için seçilen depremlere ait P faz sayısı    

     histogramı.  Faz  sayılarının belirli bir değerden baĢlaması, veri seçimindeki    

     sınır değere karĢılık gelmektedir 

 

ġekil 4.8' da 1-B P dalga hızı modeli için seçilmiĢ depremlere ait faz  sayısı 

histogramı görülmektedir. Histogram incelendiğinde, depremlerin çoğunun 18 ve 23 

arasında faz değerlerine sahip olduğu görülmektedir.  Her istasyonda tüm 

depremlerin kayıtlarının olmamasının sebeplerinden birisi çalıĢma alanının çok fazla 

büyük olması ve çalıĢma bölgesi koordinatları içerisinde bulunan alıcı istasyonların 

birbirinden çok uzakta olmaları veya kaynak ile arasında dalganın sönümlü gelecek 

kadar uzak mesafe olması, diğer sebep ise yer hareketleri olduğu esnada, alıcı 

istasyonların aktif olmaması ya da teknik arızalardan dolayı o an için kayıt 

alamamasından kaynaklanmaktadır. Çünkü çalıĢma alanı koordinatları çok fazla 

büyük seçilmemiĢtir.  

 

 

ortalama P-faz = 19.47 
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ġekil 4.9 1-D P- dalga hızı ters çözümü için seçilen depremlere ait GAP değeri 

 dağılımları 
 

P dalga hızı modeli GAP dağılımını gösteren Ģekil 4.9 incelendiğinde, en büyük GAP 

değeri 200
o
 ile sınırlandırılmıĢtır. Veri seçimi sırasında belirlenen kriterlerden birisi 

olan GAP değeri 200 ve altı değerler seçilmiĢti. Alt kriterlerde herhangi bir sınırlama 

uygulanmamıĢtır. En düĢük GAP değerinin 40
o
 olduğu histogram üzerinde 

görülmektedir. Ayrıca dağılım grafiğinde, en fazla veri kaydedilen GAP değerinin de 

80
o
 ile 100

o
 arasında değiĢtiği açıkça görülmektedir.  

 

ġekil 4.10' de ise, soldaki Ģekil seçim yapılmadan önceki tüm P dalga hızı modeline ait 

verilerdeki GAP dağılımını gösterirken, sağdaki Ģekil seçim yapıldıktan sonraki P dalga 

hızı modeline ait verilerdeki GAP dağılımını göstermektedir. Seçim yapılmadan önceki 

dağılım grafiğinde, 300
o
 ye kadar büyük GAP değerleri gözlemlenirken, 30

o
 lik küçük 

GAP değerlerinin de olduğu görülmektedir. Seçim yapıldıktan sonraki GAP dağılımına 

bakıldığında ise, seçim yapılmadan önceki dağılımda yer alan 30
o
 gibi düĢük değerli 

GAP değerlerinin olmamasının sebebi olarak, veri seçimi esnasında bir diğer kriter olan 

10P kuralının bu 30
o
 lik GAP değerlerinde geçerli olmaması olarak söylenebilir.  

 

ortalama P-GAP = 104.89
o
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ġekil 4.10 P dalgası hız modeline ait verilerin seçilmeden önceki ve seçildikten sonraki    

      GAP dağılımlarını gösteren histogram 

 

Veri kalitesini etkileyen bir diğer unsur da artık zamanlardır. Bir diğer adıyla artık 

zaman değerleridir. Gözlemlenen ile hesaplanan seyahat süreleri arasındaki zaman 

farkını ifade eden artık zaman değerlerinin fazla olması demek, depremlerin 

konumlandırılmaları yapılırken, hatalı P ve S faz değerlerinin okunmasından 

kaynaklanmaktadır. Veri seçimleri sırasında, artık zaman değerleri dikkate alınmamıĢtır. 

Çünkü 1-B ters çözüm yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra aralarındaki değer farkı 

gözlemlenerek, yapılan veri iĢlemlerin ne derece doğru olduğu hakkında yorum 

yapılması istenmektedir. ġekil 4.11 incelendiğinde; 1-B P dalga hızı modeli için 

kullanılan verilerin artık zamanların genellikle -1 ile +1 değerleri arasında değiĢtiği 

anlaĢılmaktadır. Gözlem yapılan verilerin büyük çoğunluğunun, sıfıra yaklaĢık değerli 

artık zamanları vardır. Faz okumaları sırasında elde edilen artık zaman değerleri, 

modelin veri iĢlemi için uygun olarak değerlendirilebilir.   
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ġekil 4.11  Seçilen depremlere ait 24551 P- fazı için elde edilmiĢ artık zaman dağılımı 

 

ÇalıĢma alanında daha önceden yapılmıĢ her hangi bir sismik çalıĢma olmamasından 

dolayı, sismik yöntemler ile belirlenmiĢ bir hız modeli de bulunmamaktadır. Bu 

sebeple, baĢlangıç hız modeli için çalıĢma bölgesine en yakın bölgede daha önceden 

yapılmıĢ olan bir çalıĢma referans alınarak modelleme yapılmıĢtır. Kaypak ve Gökkaya 

(2012) tarafından Denizli Havzası' nda yapılmıĢ 3-B tomografi çalıĢması kapsamında 

hesaplanan 1-B hız modeli, referans modeli olarak alınmıĢtır. Bu referans modeli, 

VELEST (Kissling vd. 1995) programına girdi verisi olarak kullanarak, çalıĢma 

bölgesinin jeolojik özelliklerine ve amaca göre ilgili parametrelerle yeniden 

yapılandırılarak, ön çalıĢma dosyaları elde edilmiĢtir. Daha sonra, GAP < 200
o
 ve 10 P 

kriterlerine göre veri seçimi yapılmıĢtır. Seçim esnasında, çalıĢma alanının kabuk yapısı 

40 km olarak alınmıĢtır. Kaliteli veri seçiminin ardından istasyon koordinatları, yeni 

seçilmiĢ veri dosyası ve model dosyasının VELEST programına giriĢ yapılmasıyla, 100 

adet baĢlangıç hız modelleri üretilmiĢtir. ġekil 4.12' de üretilmiĢ olan 100 adet baĢlangıç 

hız modelleri görülmektedir. Ġlk model için minimum değer 2 ve maksimum değer ise 4 

seçilmiĢ olup son model için ise bu aralık 7 ile 8.5 arasındadır.  

 

ort  P-artık zaman= 0.0332 

sn 
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ġekil 4.12 1-B P  hız modeli ters çözümü için gerekli baĢlangıç hız modelleri  

 

ġekil 4.13, 1-B P hız modelinin belirlenmesi için yapılacak olan ters çözüm iĢleminde 

kullanılacak olan baĢlangıç hız modelini belirlemek için üretilen 100 adet hız modeline 

ait RMS değerlerini göstermektedir. 100 adet model içerisinde en düĢük RMS değerini 

63. model vermiĢtir. Modeller üretilirken ani düĢüĢler yaĢayarak belirli bir zamandan 

sonra yavaĢ Ģekilde düĢme eğilimine geçmiĢtir. 63. modelden sonra çok düĢük artıĢlar 

ile yeniden yükselme trendine geçmiĢtir. Bu aĢama ile ters çözüm iĢlemimizin ilk adımı 

tamamlanmıĢtır. 
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ġekil 4.13 1-B P hız modeli ters çözümü için gerekli baĢlangıç hız modelini belirlemek    

       için üretilen 100 adet hız modeline ait RMS değerleri 

 

1-B P hız modeli üretimi için yapılacak olan ters çözüm iĢleminin ikinci adımında ise; 

ilk adımda elde edilen 63. model dosyası, seçilmiĢ olan veri dosyası ve istasyon 

dosyasının belirli kriterlerde hazırlanmıĢ parametre dosyası ile VELEST programına 

girdisi yapılarak, 9 yineleme yapılmıĢtır. Her bir yineleme sonrası bulunan sonuçlar bir 

sonraki adımda girdi verisi olarak kullanılmıĢtır. Her yineleme sonrası bulunan model 
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dosyasında birbirine yakın tabakalar birleĢtirilerek yeni model oluĢturulup, bir sonraki 

yineleme de yeni modeller kullanılmıĢtır. BaĢlangıçta yüksek olan RMS değerleri her 

yineleme sonrası zamanla düĢmüĢtür. YapılmıĢ olan yinelemelerde de RMS değerleri 

incelenerek, en düĢük RMS değerini veren model dosyası güncellenmiĢ model dosyası 

olarak kabul edilmiĢtir. GüncellenmiĢ model dosyası ile VELEST programında yeniden 

deprem konumlandırma iĢlemi yapılıp ardından yeniden veri seçimi uygulanmıĢtır. Elde 

edilen yeni veri dosyası, minimum 1-B P hız modelini elde etmek için tekrar yineleme 

iĢlemine alınmıĢtır. Bu aĢamalarda hep son zamansal hata değerleri kullanılmıĢtır. En 

küçük RMS değerli model, çalıĢma alanını temsil eden 1-B P hız modeli olarak kabul 

edilmiĢtir. Bu üç aĢamalı ters çözüm iĢlemlerinden sonra aynı aĢamalar ve uygulamalar 

1-B S hız modeli için de yapılmıĢtır. 

 

Çizelge 4.2 incelendiğinde görülüyor ki, çalıĢma bölgesine ait hız modelimiz 7 tabakalı 

olup derinlikle birlikte hız değerleri artmaktadır. -2 ile 40 km arasındaki derinliklere 

karĢılık P dalga hız değerleri görülmektedir. -2 derinliği, deniz seviyesinden yüksekte 

yer alan karasal bölgeleri göstermektedir. ġekil 4.14' te bulunan hız modeline ait blok 

diagramı görülmektedir. 

 

Çizelge 4.2 1-B P dalga hız modelinin her bir tabakadaki hız değerleri 

 

                      Derinlik (km) P dalga hızı (km/s) 

                            -2                              4.67 

                             4                              5.80 

  8                              5.94 

                            12                              6.04 

                            27                              6.13 

                            33                              8.13 

                            40                              8.67 
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ġekil 4.14 1-B P dalga hız modelinin blok diagramı üzerinde gösterimi 

 

4.4 1-B P&S Dalga Hız Modeli için Veri Seçimi ve Ters Çözümü 

 

1-B P hız modelinin belirlenmesinin ardından aynı aĢamalar 1-B S hız modeli için de 

uygulanmıĢtır. Fakat burada S verisine P verisi de eklenerek devam edilmiĢtir. Bu kez, 

1-B P dalga hız modelinin son aĢaması olan üçüncü adımda elde edilen minimum 1-B P 

dalga hız modeli, 1-B P&S dalga hız modeli ters çözümü için iĢlemin ilk aĢamasında 

baĢlangıç hız modeli olarak VELEST programına en baĢtaki 1488 deprem verisi ve 

istasyon bilgileriyle birlikte giriĢ yapılarak yeniden konum belirleme iĢlemi yapılmıĢtır. 

VELEST programı veri iĢlem sırasında yükseklikleri de iĢleme almaktadır. Bu nedenle 

son konum bilgileri daha doğru sonuçlar vermektedir. 1-B P&S dalga hız modelinde 

veri seçimi yapılırken, 1-B P dalga hızı modeli ile aynı Ģekilde GAP  < 200
o
 ve 10 adet 

P istasyon kriterlerinin seçilmesinin yanı sıra 5 adet S istasyon seçilmesi kıstası da 

eklenmiĢtir. Böylece P dalga hız modelinde olduğu gibi S dalga hız modelinde de 

kaliteli veri seçimleri yapılmıĢtır. Bunun sonucunda, 1269 deprem verisi ve 19344 P&S 

fazı elde edilmiĢtir.  
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ġekil 4.15 1-B P&S dalga hız modeli veri iĢlemi için seçilmiĢ depremler 

 

P&S dalga hız modeli elde etmek amaçlı seçilmiĢ verilerin çalıĢma bölgesindeki 

konumlarını gösteren harita ġekil 4.15' de görülmektedir. P&S dalga hız modeli ters 

çözümünde, P verisine S verisi de eklendiği için RMS değerlerinin artmaması için veri 

seçimi, Wadati diagramında ki sınırlamaya göre yapılmıĢ, saçılmanın en az olduğu ve 

ortalama değerlere yakın olan veri grubu elde edilmiĢtir (ġekil 4.16). Wadati 

diagramının prensibi, en küçük kareler yöntemine dayanmaktadır.  Wadati diagramında, 

doğrunun eğimi yardımıyla Vp/Vs oranı 1.83 olarak belirlenmiĢtir.   
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                           (a)                                                                      (b) 

 

ġekil 4.16  Wadati diyagramları. a) Konum belirleme sonucu elde edilen veri için  

       Wadati diyagramı, b) belirlenmiĢ sınırlamalar sonucu seçilmiĢ veri için   

       Wadati diyagramı 

 

ġekil 4.17' de, P&S dalga hız modeli veri iĢlemi için gerekli baĢlangıç model dosyası 

üretmek amacıyla, P dalga hız model dosyasının giriĢ dosyası olarak kullanılarak 

üretilen 100 adet model görülürken, Ģekil 4.18' de ise üretilen 100 adet modele ait RMS 

değerleri gösterilmektedir. P dalga hız modelinde gerekli baĢlangıç dosyası üretirken 

yapıldığı gibi, P&S dalga hız modelinde de gerekli baĢlangıç model dosyası için en 

küçük RMS değerini veren model, baĢlangıç model dosyası olarak ters çözümün ikinci 

adımında kullanılacaktır. Bu modellere ait en düĢük RMS değerini veren model dosyası, 

Ģekil 4.18' de ok iĢareti ile gösterilen 1.47 numaralı model dosyasıdır. 
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ġekil 4.17 1-B P&S  hız modeli ters çözümü için gerekli baĢlangıç hız modelleri 
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ġekil 4.18 1-B P&S dalga hız modeli elde edilmesi için üretilen model dosyaları 

 

Veri seçiminin en önemli kriterlerinden birisi olan faz sayıları için, minimum P için 10, 

S için de 5 faz okuması yapıldığı Ģekil 4.19' da görülmektedir. P dalga hız modeli için 

seçilen en az 10 P faz okuması üst diagramda gösterilirken, S dalga hız modeli için 

seçilen en az 5 S faz okuması ise alt diagramda histogram ile gösterilmeye çalıĢılmıĢtır. 

Histogramlarda faz okuma değerleri gözlem sayılarına karĢılık olarak 

görselleĢtirilmiĢtir. Histogramlarda görüldüğü üzere, bir deprem için faz okumalarında 

en fazla P ve S içinde aynı olarak 30 istasyon okuması yapılmıĢtır. Toplam istasyon 
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sayımızda 30 olmasından dolayı, faz okumalarının güvenilir okumalar olarak 

yapıldığından bahsedilebilir. 

 

 

 
 

ġekil 4.19 1-B P&S dalga hızı modeli için seçilen depremlere ait P fazı ve S fazı   

       gözlem sayısı histogramları 

 

ġekil 4.20' de ise, soldaki histogramda; her hangi bir seçim kriteri uygulanmamıĢ tüm 

veriye ait S faz okuma değerlerinin gözlem sayılarına karĢılık değerleri gösterilirken, 

sağdaki histogramda ise; kaliteli veri elde etmek amacıyla seçim kriterleri uygulanmıĢ S 

faz okuma değerlerine karĢılık gözlem sayıları gösterilmektedir.  

 

 

 

ortalama P-fazı =19.47 

ortalama S-fazı = 16.28 
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                                                (a)         (b) 

 
ġekil 4.20  1-B S dalga hızı modeli için yapılan faz okumalarına ait histogram.  

       (a) histogramı tüm veriye ait seçim yapılmadan önceki faz okuma          

       dağılımlarını gösterirken, (b) histogramı seçim kriteri uygulanmıĢ faz okuma    

       dağılımlarını göstermektedir. 

 

P&S dalga hız modelinde, veri seçim kriterlerinde önemli olan bir diğer unsur da GAP 

değeridir. P&S dalga hız modeli ters çözümü için uygulanan kriter, P dalga hız 

modeline uygulan sınır değeri ile aynıdır. GAP  <  200
o
 olarak seçilmiĢtir (ġekil 4.21). 

 

 

 

ġekil 4.21 1-B P&S dalga hız modeli için seçilmiĢ depremlere ait GAP dağılımlarını   

       gösteren histogram 

 

 

ortalama S-GAP = 104.610
o
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Verilerin seçim iĢlemleri ve kontrollerinin ardından, veri iĢlem aĢamasına baĢlanılmıĢtır. 

Seçim uygulanmıĢ veriler ve baĢlangıç hız modeli ile birlikte 1-B P&S dalga hız modeli 

için ters çözüm aĢamaları yapılmıĢtır. Öncelikle, Wadati diagramına göre sabit Vp/Vs 

oranlarına bakılarak, 1.2 ile 2.2 arasında 0.1 artım oranlarında değiĢen bir aralık 

belirlenmiĢtir. P&S dalgası hız modelinde ters çözüm iĢlemi için, 1-B P dalga hız 

modeli için yapılan veri iĢlem sonucunda üretilen minimum 1-B P dalga hızı model 

dosyası baĢlangıç model dosyası olarak kullanılmıĢtır. 1-B P dalga hız modeli için 

yapılan ters çözüm iĢlemindeki adımlar aynı Ģekilde 1-B P&S dalga hız model dosyası 

elde edilmesi için de uygulanmıĢtır. Veri iĢlem süresince, 1-B P dalga hız modeline, 

yüksek sönümlendirme değeri ( 999.0 ) verilerek, ters çözüm boyunca her yineleme 

adımlarında sabit tutulması amaçlanmıĢtır. Yalnızca S dalga hız modeli elde edilmesi 

için veri iĢlem aĢamaları yapılmıĢtır. P dalga hızı modeli veri iĢlemi için uygulanan aynı 

ters çözüm adımlarının P&S dalga hız modeli veri iĢlemi için de uygulanmasıyla elde 

edilen, son P ve P&S minimum 1-B dalga hız modelleri ve bunlara karĢılık gelen Vp/Vs 

oranları ġekil 4.22' de gösterilmektedir.  

 

 

 

ġekil 4.22 1-B ters çözüm sonucu elde edilen P ve S dalga hız modeli ve VP/VS oranları 
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1-B P ve P&S dalga hızı modellerinin elde edilmesi amacıyla yapılan tüm ters çözüm 

iĢlemlerinin sonucunda bulunan, Vp, Vs ve Vp/Vs değerleri çizelge 4.3' te 

görülmektedir. 33 km derinliğe kadar tabaka hızları çözümlenirken, 40 km derinlikte 

tabaka hızı çözümlenememiĢtir. ġekil 4.22' de en son karar verilen hız modelleri kalın 

çizgilerle gösterilmiĢtir. 33 km den sonrasının çözülemediği görsel olarak 

gösterilmektedir. Soru iĢareti ile gösterilen katmanlar hesaplamalar sonucu çözümsüz 

olarak kalan derinlikleri iĢaret etmektedir. 

 

Çizelge 4.3  Veri iĢlem sonucu üretilen minimum 1-B hız modeli 

 

Derinlik (km) Vp (km/sn) Vs (km/sn) Vp / Vs 

-2 

4 

8 

12 

27 

33 

40 

4.67 

5.80 

5.94 

6.04 

6.13 

8.13 

8.67 

2.66 

3.38 

3.48 

3.52 

3.67 

3.81 

5.68 

1.76 

1.72 

1.71 

1.72 

1.67 

2.13 

1.53 

 

 

1-B ters çözüm iĢlemleri sonucunda, çalıĢma bölgesinde bulunan tüm istasyonlara ait 

artık zaman düzeltme değeri ġekil 4.23' te gösterilmektedir. S fazına ait artık zaman 

değerleri, P fazına ait artık zaman değerlerinden pozitif yönlü olarak daha büyük 

değerler almıĢtır.. Bu durum, P faz okumalarının, S faz okumalarına göre daha hassas 

yapılmasıyla açıklanabilir.  

 

Istasyon düzeltmelerinde, en etkili unsur yüzey jeolojisidir. Yer yüzeyinde gevĢek 

sedimanter birimlerin olması, yer içinden gelen sinyali sönümlendirirken, zamanda 

gecikmelere sebebiyet verir. Sert birimlerde ise, yansıma katsayısı fazla olduğu için 

gelen sinyali güçlü bir Ģekilde geçirir ve bu nedenle zamanda gecikmeler mümkün 

olduğunca azdır. Bu nedenle, sinyallere ait en doğru faz okumalarının yapıldığı birimler, 

gelen sinyali aynen yansıtan sert kayaçlardır. ġekil 4.23' te P fazı için artık zaman 
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değerleri incelendiğinde, referans noktası olan 4819 istasyonunda, P fazı için düzeltme 

değeri sıfırdır. Bu noktadan itibaren GAP değerleri de göz önüne alınarak haritaya 

bakıldığında, karasal bölgenin kuzey doğusunda kurulu olan alıcı istasyonlardaki artık 

zaman değerleri negatif ve sıfıra yakın değerler alması bize bu bölgenin sert birimlerden 

oluĢtuğunu göstermektedir. Denize yakın kıyı kesimlerde ise, pozitif artık zaman 

değerleri görülmektedir. Denize yakın kıyı kesimleri, sedimanter havza özelliği 

taĢımasından dolayı, alıcı istasyonlara oldukça büyük pozitif düzeltmeler uygulanmıĢtır. 

Haritanın kuzeyinde yer alan karasal bölgede ki 4818 istasyonundaki negatif büyük 

orandaki düzeltme değeri ise, dalganın erken gelmesine sebep olan yüksek hızlı bir 

jeolojik birimin varlığından kaynaklanmaktadır. 

 

ġekil 4.23' te yer alan S fazı için hazırlanan artık zaman düzeltmeleri incelendiğinde ise, 

tüm haritada hemen hemen tüm istasyonların çok büyük oranlarda istasyon düzeltme 

oranlarına sahip olduğu söylenebilir. Denizel kesimlerde sedimanter havzadan dolayı 

istasyon düzeltmeleri  pozitif ve büyük değerler alırken, karasal ve iç kesimlerde yer 

alan negatif ve büyük istasyon düzeltme değerlerinin sebebi ise, dalganın erken 

gelmesine sebep olan yüksek hızlı bir jeolojik birimin varlığındandır. 2018 ve 2019 

istasyonları pozitif düzeltmeler alırken, 4818 negatif olarak büyük düzeltme değerleri 

almıĢlardır. Büyük oranda düzeltmelerin yapılması, o istasyonlara ait bilgilerin 

güvenirliliğini de düĢürmektedir. Bu durumda S fazı bilgilerine olan güvenirlilik P 

fazına oranla oldukça düĢüktür. 
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ġekil 4.23 1-B kabuk hız modeli veri iĢlemi sonucundaki artık zaman değerlerinin harita 

       üzerinde gösterimi 
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ġekil 4.24' te 1-B P- dalga hızı ters çözümü sonucu elde edilen odaksal koordinatların 

ilk konumlarına göre yatay ve düĢey yöndeki yer değiĢtirme miktarları ve doğrultuları 

görülmektedir. Sarı daireler, 1-B ters çözümle bulunan odak koordinatlarını; kırmızı 

daireler ise baĢlangıç odak koordinatlarını göstermektedir. 1-B ters çözüm sonucu 

hesaplanan depremlerin yeni konumlarının, baĢlangıçtaki konumlarına göre 

değiĢimlerini gösteren bu haritada genel olarak depremlerin ana Ģokun olduğu bölgeye 

doğru kaydıkları gözlemlenmektedir. Derinlik kesitlerinden de derinlerde yer alan 

depremlerin ana Ģokun olduğu derinliğe doğru göç ettiği anlaĢılmaktadır. 

 

 

 

ġekil 4.24 1-B P- dalga hızı ters çözümü sonucu elde edilen odaksal koordinatların  

       ilksel konumlarına göre yatay ve düĢey yöndeki kayma miktarları ve     

       doğrultuları.  
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5. KARARLILIK TESTLERİ 

 

1-B ters çözüm iĢlemleri ile elde edilmek istenen P hızı ve S hızı modellerinin ne derece 

doğru yapıldığını ve modellerin tutarlılığını ölçmek amacıyla, P hızı ve S hızı 

modellerinin her ikisine de kararlılık testleri uygulanmıĢtır.  

 

Veri iĢlem sonrası elde edilen kaynak noktasına ait koordinatlar, Gauss dağılıma uygun 

olarak, rastgele ve sabit olarak kaydırılarak yeni kaynak noktası bilgileri elde edilmiĢtir. 

Sistematik olarak nitelendirilen sabit kaymalarda, kaydırma miktarı yatay (K-G ve D-B) 

ve düĢey yönlerde pozitif ve negatif olmak üzere 10 km olarak seçilmiĢtir. Böylelikle 

depremler, x,y, ve z eksenleri boyunca 10' ar km olarak kaydırılmıĢtır. DüĢey yöndeki 

kaydırmalarda, sığ olaylar, atmosferde kalıyorsa, bu olaylar tersi yönde daha derinlere 

kaydırılmıĢlardır. En son elde edilen artık zaman değerleri ve hız modelleri ile 

kaydırmalar sonucu elde edilen konum bilgileri tekrar veri iĢlem aĢamasından 

geçirilmiĢtir.  

 

5.1 1-B P Hız Modeline Ait Kararlılık Testi 

 

5.1.1 Sistematik (sabit) kaydırma testi 

 

1-B P dalga hız modeli için sistematik kaydırmalarda, kaynak noktaları sabit olarak 10 

km mesafede pozitif yönde olacak Ģekilde enlem, boylam ve düĢey eksende 

kaydırılmıĢlardır. Kaydırmanın ardından elde edilen koordinat bilgileri, artık zaman 

bilgileri ve model dosyası ile birlikte tekrar veri iĢleme alınmıĢtır. 21 yinelemeli ters 

çözüm iĢleminde iki çeĢit kararlılık testi uygulanmıĢtır. Birincisinde sönümleme faktörü 

aĢırı değer verilerek (999.0), model parametreleri sabit tutulmaya çalıĢılmıĢtır. 

Böylelikle tabaka hızları veri iĢlemle çözülmeye çalıĢılmamıĢ, sadece kaynak konumları 

yineleme ile elde edilmeye çalıĢılmıĢtır. ġekil 5.1.a' da model parametrelerinin 

indirgenmesiyle elde edilmiĢ ters çözüm sonrası hesaplanan yeni kaynak konumları 

görülmektedir. Ġkincisinde ise, sönümlendirme faktörü (1.0) verilerek, hem kaynak 

konum bilgileri hem de model parametreleri hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. ġekil 5.1.b' de 
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sabit tutulmuĢ hızlarla ters çözüm sonrası elde edilen bilgiler görülmektedir. Veri iĢlem 

sonrası hesaplanan, enlem, boylam ve düĢeydeki kaymalar için ortalama ve standart 

sapma değerleri Ģekil 5.1' de belirtilmektedir. Enlem ve boylamda ki kaymalar sıfıra 

yakın değerler alırken düĢeyde kaymalar, yüksek ortalama değerlerine sahiptir. Bu 

nedenle, enlem ve boylamda gerçek yapıya yaklaĢılırken, düĢeyde tam olarak tutarlı bir 

çözümleme sağlanamamıĢtır. ġekil 5.1' de görüldüğü üzere, aĢırı sönümlendirme 

faktörü uygulanmıĢ ve uygulanmamıĢ olarak yapılan ters çözüm sonucunda, P hız 

modelinin enlem ve boylamda çözümleme gücünün gerçeğe yakın olduğu söylenebilir. 

Çünkü kaydırılan noktalar tekrar eski konumlarına yakın yerlere geri dönmüĢlerdir. 

DüĢeyde ise modelin çözüm gücünün yüksek olduğundan bahsedilemez. Çünkü 

kaydırılan noktalar tam olarak baĢlangıç koordinatlarına geri dönememiĢlerdir. 

DüĢeyde, hız yapısında oluĢan yanal değiĢimler nedeniyle büyük standart sapma 

değerleri elde edilmiĢtir. 
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                                     (a)                                                              (b) 

 

 

ġekil 5.1 1-B P hız modeli için uygulanan sistematik kayma testi sonuçları. 

     (a) sönümleme faktörü aĢırı değer verilerek (999.0), model parametreleri sabit 

     tutulmaya çalıĢılmıĢ (b)  sönümlendirme faktörü (1.0) verilerek, hem kaynak     

     konum bilgileri hem de model parametreleri hesaplanmaya çalıĢılmıĢtır. 

 

5.1.2 Rastgele kaydırma testi 

 

Sistematik kayma testinden sonra, yine tüm koordinatlar rastgele bir uzaklık değeri ile 

pozitif veya negatif yönde olmak üzere enlem, boylam ve düĢey eksende 

kaydırılmıĢlardır. Sistematik için uygulanan aynı iĢlemler rastgele kaydırma testi için de 

yapılmıĢtır. ġekil 5.2.a' da aĢırı sönümlendirme faktörü  (999.0) test sonucu ve Ģekil 

5.2.b' de ise sönümlendirme faktörü (1.0) seçilmiĢ test sonuçları görülmektedir. 

Sistematik kaydırmada olduğu gibi rastgele kaydırmada da enlem ve boylamda modelin 
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çözümleme gücünün yüksekliğinden bahsedilebilir. Fakat düĢeyde saçılmalar çok 

fazladır.  

 

                                      (a)                                                                (b)       

 

 

ġekil 5.2 1-B P hız modeli için uygulanan rastgele kayma testi sonuçları 

 

5.2  1-B P&S Hız Modeline ait Kararlılık Testi 

 

5.2.1 Sistematik (sabit) kaydırma testi 

 

1-B P dalga hız modeline ek olarak, P&S modelinde P dalga hızlarına S dalga hızları da 

dahil olmaktadır. O nedenle, odak konumlarının geri dönüĢleri P deki kadar iyi değildir 
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(ġekil 5.3). Her iki dalga hızının da aynı anda çözülmeye çalıĢılması, çözümde 

karmaĢalığa sebebiyet vermektedir. P modelinde yapılan tüm iĢlemler aynı Ģekilde P&S 

modeli için de yapılmıĢtır. Sistematik kaydırma testi sonucunda elde edilen indirgenmiĢ 

ve sabit tutulmuĢ hızlara ait bilgiler Ģekil 5.3' de görülmektedir. Enlem ve boylamda 

çözümlemeler güçlü olsa da düĢey eksende kaydırılan odak noktaları tam olarak geri 

dönmemiĢler saçılmaya uğramıĢlardır ve tam olarak çözümlemeden bahsedilemez. 

                              

                                 (a)                                                                     (b)       

 
 

ġekil 5.3 1-B P&S hız modeli için uygulanan sistematik kayma testi sonuçları 
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5.2.2 Rastgele kaydırma testi 

 

P&S dalga hız modeline uygulanan rastgele kaydırma testinde de P dalga hız modelinde 

olduğu gibi pozitif ve negatif yönlerde enlem, boylam ve düĢey eksenlerde atanan 

rastgele değerlerle odak konumlarında kaydırmalar yapılmıĢtır. Rastgele kaydırma 

testinin sonucu Ģekil 5.4' de görülmektedir. ġekil incelendiğinde, P dalga hızına S dalga 

hızları da eklendiği için saçılmalar P ye oranla daha fazladır. Özellikle düĢeyde 

çözümleme tam olarak yapılamamaktadır. Fakat enlem ve boylamda P de olduğu gibi 

modelin çözümleme gücünün kararlı olduğundan bahsedebiliriz. 

                             

                                     (a)                                                                 (b)  

 

      

ġekil 5.4  1-B P&S hız modeli için uygulanan rastgele kaydırma testi sonuçları 
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6. SONUÇLAR 

 

Gökova Körfezi ve çevresine ait çeĢitli araĢtırmalar olmasına rağmen, Ģimdiye kadar 

yapılmıĢ, net olarak belirlenmiĢ bir üst kabuk hız modeli bilgisi elde edilememiĢtir. Bu 

nedenle depremlerin odak konumları belirlenirken, hatalı çözümlemeler sonucu, doğru 

olmayan sismolojik değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu tez çalıĢması kapsamında, 20 

Temmuz 2017 tarihinde meydana gelen 6.0 (Mw) büyüklüğündeki deprem ve artçı 

sarsıntıları esas alınmak üzere, 2017 yılına ait tüm deprem bilgilerinden yola çıkarak, 

ivme ve hız verilerinin yeniden konumlandırılmasıyla çalıĢma bölgesine ait alıcı 

istasyon sayısı artırılarak, elde edilecek yeni modelin çözüm gücü artırılmaya 

çalıĢılmıĢtır.  

 

AFAD, KRDAE ve GEIN-NOA' ya ait deprem kataloglarından yararlanılarak, 2017 

yılına ait büyüklüğü 2.0 ve üzeri olan 2535 deprem kaydı içerisinden seçilen 1488 

depremin seyahat bilgilerinden yararlanarak, üst kabuğa ait 1-B hız modelinin ortaya 

çıkartılmasını amaçlayan bu çalıĢmada, 7 tabakalı hız modeli elde edilmiĢtir. Sığ 

depremlerin olmasından, seçim kriterlerinin (GAP) < 200
o
 ve minimum 10P fazı ve 5S 

fazı okuması olan kayıtların ilk 10-20 km derinliğinde yoğunlaĢmasından dolayı üst 

kabukta aktif fayların olduğu yorumunu yapabiliriz. Rastgele dağılmıĢ küçük 

depremlerin oluĢumları da bu bölgelerde gözlemlenir.  

 

ġekil 4.21' de, 1-B kabuk hız modeli veri iĢlemi sonucundaki artık zamanların harita 

üzerinde gösterimine bakıldığında, büyük değerlerde pozitif ve negatif istasyon 

gecikmelerinin varlığı göze çarpmaktadır. Bu durum bölgedeki karmaĢık jeolojik 

yapının varlığıyla açıklanabilir. Negatif gecikmeler dalganın erken gelmesine sebep 

olan yüksek hızlı bir jeolojik birimin varlığını gösterirken, pozitif gecikmelerde 

dalganın geç gelmesine neden olan düĢük hızlı jeolojik bir birimin varlığına iĢaret 

etmektedir. Bu durumda P dalgasından örnek verecek olursak, karasal alanlarda yüksek 

negatif gecikmeler söz konusudur. Kıyı bölgelerdeki pozitif yüksek gecikmelerin de 

düĢük hız zonlarından kaynaklandığı söylenebilir.  Gökova Körfezi üzerinde yer alan 

doğu batı yönelimli faylar, 2.5 km kalınlığında hemipelajik sedimanlarla doludur. Bu 
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sedimanlar, Miyosen, Pliyosen ve Kuvaterner döneme aittir. Bu sedimanter havzanın 

tabaka hızları P için 4.67 km/sn ve S için de 2.66 km/sn dir. Geç Miyosen ile 

Kuvaterner zamanına ait bölgede bazaltik kayaçlar yer almaktadır. Bu nedenle düĢük 

hızlar, körfezin ortasında ve kıyı kesimlerinde bulunan bölgelerde yer alan doğu batı 

uzanımlı eğimli fayların olduğu bölgelerde pozitif yüksek artık zaman değerleri 

verirken, yüksek hız tabakası bazaltik yapılardan yansıyarak negatif yüksek artık zaman 

değerlerinin oluĢmasına sebep olmaktadır. 

 

ġekil 4.2' de yer alan, tüm deprem verilerinin yer bulma iĢlemi sonucunun harita 

üzerinde gösterimine bakıldığı zaman, sismik etkinliğin büyük bir kısmının Bodrum'da 

meydana geldiği ve bunu Milas ile Muğla-Ula arası bölgelerin takip ettiği görülür. 

Bodrum' un güneyinde denizde olan depremler Gökova Fayının güneyinde kalırken, 

Bodrum merkezli karasal ve kıyı depremler ile Milas ve Muğla-Ula arasında meydana 

gelen depremler Gökova Fayının kuzeyinde kalmaktadır. Güneyde denizde olan 

depremler, Gökova Fayının tavan bloğunda yer almaktadır ve bu depremler Gökova 

Fayından kaynaklanmaktadır. Fakat karasal bölgelerde gerçekleĢen depremler Gökova 

Fayından kaynaklanmamaktadır. Bodrum-Simi Adası arasında uzanan bir fayın varlığı 

üzerine araĢtırmalar yapılmaktadır. ġekil 4.2 incelendiğinde deprem derinlikleri, güney 

batıdan kuzey doğuya doğru azalmaktadır.  

  

Önceki yıllarda kabuk kalınlığını araĢtırmak amacıyla bir çok çalıĢma yapılmıĢtır. 

Özakın (2004) çalıĢma bölgesinde, 25-30 km derinliklerinde keskin bir Moho geçiĢi 

olduğu yorumunu yapmıĢtır. Kalafat (1987), Batı Anadolu için Pn hızının sırasıyla 7.8 

ve 7.85 olduğunu ileri sürmüĢtür. Makris (1977), Ege Bölgesinde 26 ile 32 km ler 

arasında sıcaklık ve basınç etkisinden dolayı incelmiĢ kabuk olduğunu ve hız 

değerlerinin bu derinliklerde fazla düĢebileceğini belirtmiĢtir.  

 

ÇalıĢma sonucu elde edilen modele göre, ilk 4 km boyunca Vp hızı 4.67 km/s iken, 4. 

km de 5.80 km/s hızlı sert bir tabakaya geçiĢ yapıldığı görülmektedir. Vs hız değeri de 

ilk 4 km boyunca 2.66 km/s lik hıza sahipken 4. km den sonra 3.38 km/s lik yüksek hıza 

sahip daha sert bir birime geçiĢ yapmaktadır. Kurt (1999) tarafından yapılmıĢ olan deniz 
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altı sismik yansıma ölçümlerinin sonucunda 4 km derinlikte KD-GB uzanımlı kuzeye 

eğimli listrik normal bir fay olduğu belirtilmiĢtir. Bu fay, Datça-Kale Ana Ayrılma Fayı 

olarak isimlendirilir (Seyitoğlu vd. 2004). Fayın tavan bloğunda havza dolgusu 

bulunurken, ayrılma fayının taban bloğunda da ana kaya olarak nitelendirilen Likya 

Napları yer almaktadır (Hakyemez 1989, Akgün ve Sözbilir 2001, Gürer ve Yılmaz 

2002). Kuvaterner çökellerin yer aldığı çalıĢma alanında 12 km derinliğe kadar Vp ve 

Vp/Vs oranı artıĢ eğilimi göstermiĢtir. Bu kadar yüksek hız değerlerinin olması 

Kuvaterner çökellerin ince bir tabaka halinde olduğu ve sert birimlerin bölgeye daha 

çok hakim olduğunu göstermektedir. 12 km derinlikte ise Vp 6.04 ve Vp/Vs oranı ise 

artıĢ göstererek 1.72 olmuĢtur. Sismolojik açıdan aktif ve kümelenme tipi deprem 

etkinliği olan bu derinliklerinde sismojenik zon olduğu yorumunu yapabiliriz. Daha 

sonra 27 km derinlikte Vp hızı 6.13 olmasına rağmen Vp/Vs oranı ani düĢerek 1.67 

değerini almaktadır. Granitik kayaçlar ve bazaltik kayaçlarda gözlemlenilen bu durum 

bize kabuk-manto geçiĢ sınırının 27 ile 33 km arasında olduğu yorumunu 

yaptırmaktadır. Vp ve Vp/Vs oranının tekrar ani yükseliĢ gösterdiği 33 km derinlikler 

ise, kayaçların pekleĢmiĢ olduğu Ģeklinde yorumlanabilir. ErgimiĢ manto 

yükselimlerinden dolayı ani hız değiĢimleri ve Vp/Vs oranında artma söz konusudur. 33 

km den sonrası bu hız modeli ile çözümlenememektedir. Bu çalıĢma sonucunda,  27 ve 

33 km arasını kabuk - manto sınırı olarak yorumlayarak, Vp hız değerinin 6.13 km/sn 

ve Vs hız değerinin de 3.67 km/sn olduğu söylenebilir.  
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