B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DAE.
BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME
MERKEZİ

06 ŞUBAT- 12 MART 2017 GÜLPINAR-AYVACIK (ÇANAKKALE)
DEPREM ETKİNLİĞİ RAPORU

1. 06.02.2017 06:51 Depremi:
06 Şubat 2017 tarihinde Gülpınar-Ayvacık (Çanakkale) merkez üstünde yerel saat ile
06:51’de aletsel yüklüğü Ml=5.5 (Mw=5.3) olan orta şiddette bir deprem meydana
gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 6 km civarında olup sığ odaklı bir
depremdir. Deprem Çanakkale başta olmak üzere İzmir, Bursa ve İstanbul’da
hissedilmiştir.

Gülpınar-Ayvacık (Çanakkale) (Ml= 5.5) depreminin lokasyon haritası

Enstitümüz tarafından depremden hemen sonra otomatik olarak hazırlanan tahmini
şiddet haritası, depremin merkezinde şiddet değerinin Io= V, Çanakkale’de Io= IV
olduğunu göstermektedir.
Kuzey Batı Anadolu ve Kuzey Ege Denizi, Avrasya ve Afrika tektonik plakalar
arasındaki en önemli aktif sismik ve deformasyon alanlarından birisidir. Bölge, gerek
KAFZ’nun genel karakteristiği olan doğrultu atımlı tektonik rejimden, gerekse Batı
Anadolu’nun açılma rejiminden etkilenmektedir. Aletsel dönemde (1900 yılı sonrası)
meydana gelmiş en etkili depremler 1981 yılı Ege Deniz Depremi M= 7.2, 1919 yılı
Ayvalık-Çanakkale M=7.0 ve 1944 yılı Edremit Körfezi M= 6.8 büyüklüğündeki
depremlerdir.

Gülpınar-Ayvacık (Ml=5.5; Çanakkale) depreminin hızlı faylanma mekanizma çözümü.
Mavi çizgiler deprem istasyonlarına giden sismik dalgaların izlediği yolu
göstermektedir.
Depremin meydana geldiği yörede genel olarak KB-GD ve KD-GB gidişli eşlenik aktif
faylar hakimdir. Merkezimiz tarafından belirlenen fay düzlemi çözümü, depremin KBGD yönelimli normal bir fay segmenti üzerinde meydana geldiğini göstermektedir.
Keza meydana gelen depremlerin dağılımı da kırılmanın KB-GD yönelimli fay
segmentinde oluştuğunu desteklemektedir.

2. 06.02.2017 13:58 Depremi (Mw=5.1)
Bölgede 13:58’de meydana gelen 2. Deprem yörede kuvvetlice hissedilmiş ve paniğe
neden olmuştur. Bu depremde yapılan faylanma mekanizma çözümü bu depreminde
düşey atımlı normal bir fay tarafından meydana geldiğini göstermektedir.

3. 07.02.2017 05:24 Depremi (Mw=5.3)
Sabaha karşı yerel saat ile 05:24’de bölgede 3. orta şiddette deprem meydana
gelmiştir. Bu deprem de yörede kuvvetlice hissedilmiş olup, özellikle 1. depremde
hasar gören yığma-kerpiç binalarda hasarın daha da artmasına neden olmuştur.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından
geliştirilmiş olan Deprem Bilgi Sistemi uygulaması ile bölgeden depremi hisseden
324 vatandaş tarafından geri bildirim alınmıştır. Aşağıdaki harita bu kişilerin
konumlarını göstermektedir. Burada da görüldüğü gibi deprem geniş bir alanda
hissedilmiştir.

Depremin hisseden vatandaşların konumları

4. 12.02.2017 16:48 Depremi (Mw=5.2)
Bölgede 4. orta şiddette deprem 12 şubat yerel saat ile 16.48’de Mw=5.2
büyüklüğünde meydana gelmiştir. Bu depremin faylanma mekanizma çözümü
depremin düşey atımlı normal bir fay tarafından meydana geldiğini göstermektedir.

5. Depremlerin Faylanma Mekanizmaları
Bölgede meydana gelen ve aletsel büyüklüğü M≥3.5 olan depremlerin faylanma
mekanizma çözümleri deprem etkinliğine neden olan fayların büyük çoğunluğunun
düşey atımlı normal faylanmalarla meydana geldiğini işaret etmektedir. Bu ise Batı
Anadolu’da halen egemen olan açılma tektonik rejimini işaret etmektedir. Haritadan da
görüleceği gibi depremlerin dış merkezlerinin birbirine çok yakın olması aynı fay
sistemi içerisinde ve dar bir alan içinde meydana geldiğini göstermektedir.

Gülpınar-Ayvacık depremlerinin (M≥3.5) faylanma mekanizma çözümleri

6. 06-24 Şubat 2017 Gürpınar-Ayvacık Depremlerinin Dağılımı
06 Şubat 06:51 yerel saat ile başlayan Ayvacık-Çanakkale deprem etkinliğinde 12
Mart itibarıyla yaklaşık 2380 adet (M≥2.0) deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar
olan deprem etkinliği bölgenin genel tektonik yapısı içerisinde değerlendirildiğinde,
Gülpınar-Ayvacık (Çanakkale) deprem aktivitesinin deprem dizileri şeklinde geliştiği
gözlenmektedir. Bu tür deprem dizileri içlerinde birden fazla deprem fırtınası
barındırırlar. Bölgedeki deprem etkinliği fırtına karakterinde başlar ve uzun bir süre
devam eder. Örneğin depremlerin büyüklükleri M=5.0 - 5.5 arasında benzer
büyüklüklerde birkaç deprem şeklinde meydana gelir. Bu tür deprem dizileri art arda
gelen yakın büyüklükteki depremlerden sonra, sıklıkları ve büyüklükleri zaman içinde
azalarak haftalarca hatta aylarca sürebilmektedir. Deprem dizilerinin yoğun görüldüğü
yerlere örnek olarak özellikle güney batı kıyılarımız, Denizli civarları, Midilli-EdremitKaraburun açıkları, Oniki Adalar bölgesi ve Marmaris civarları verilebilir.

06 Şubat- 12 Mart 2017 Gülpınar-Ayvacık depremlerinin dağılımı

06 Şubat-12 Mart 2017 M≥ 4.0 olan depremlerin dağılımı

06 Şubat-12 Mart 2017 Gülpınar - Ayvacık depremlerinin günlük dağılım grafiği

06 Şubat – 12 Mart 2017 Gülpınar - Ayvacık depremlerinin büyüklük dağılım grafiği

06 Şubat -12 Mart 2017 Gülpınar - Ayvacık depremlerinin (M≥2.5) odak derinliği
kesiti

7. Deprem Bölgesinin Tarihsel ve Aletsel Dönem Deprem Etkinliği

Deprem Bölgesinin Tarihsel Dönem Deprem Etkinliği (1900 yılı öncesi Io≥V)

Tarihsel dönemde bölgeye en yakın hasar yapıcı deprem 1867 yılında Midilli Adası
(I0=IX; Altinok vd, 2012) yakınlarında meydana gelmiştir. Bu deprem sonucu Ayvalık
ilçesinin kıyılarında tsunami dalgaları oluşmuştur.
Aletsel dönemde ise bölgeye en yakın hasar yapıcı deprem 1944 yılında Edremit
Körfezi’nde (M=6.8) meydana gelmiştir.Depremin faylanma mekanizması (sismik
kesitlerden de yararlanılarak çiizilen) Ayvacık depremleri gibi bölgede hakim olan Batı
Anadolu’nun açılma rejimini göstermektedir.

Deprem Bölgesinin Aletsel Dönem Deprem Etkinliği (1900 yılı sonrası M≥5.5)

Depremin merkez üstü Gülpınar- Ayvacık-Çanakkale I. Derece Deprem Bölgesi
içerisinde yer almaktadır. Bölgedeki deprem etkinliğinin halen devam etmekte olması
nedeniyle,varsa hasarlı yapıların kullanılmaması ve içlerine girilmemesi, yığma ve
kerpiç türü binalara özellikle dikkat edilerek bu konuda gerekli önlemlerin alınması
bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can güvenliğinin korunması açısından önem arz
etmektedir.

8. Aletsel büyüklüğü M≥5.0 olan depremlerinin episantr uzaklığı 10
km civarında olan Gülpınar ivme-ölçer istasyonunda kaydedilen
ivme, hız ve yerdeğiştirme sismogramları
2017.02.06_03.51.00_Mw=5.3_GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2017.02.06_10.58.00_ Mw=5.1_GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2017.02.07_02.24.00_ Mw= 5.3_GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

2017.02.12_13:48.00_ Mw= 5.2_GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

