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BASIN BÜLTENİ 

 

12  Eylül 2018 tarihinde  Antalya Körfezi -Akdeniz  merkez üstünde yerel saat ile 

09:21’de aletsel büyüklüğü Ml=5.3 (Mw=5.2) olan orta şiddette  bir deprem meydana 

gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 14 km civarında olup sığ odaklı bir 

depremdir. Deprem Antalya ili ve ilçelerinde kuvvetlice hissedilmiştir.  

 

Antalya Körfezi -Akdeniz  (Ml=5.3) depreminin lokasyon haritası 

 



 

 

Deprem sonrası otomatik olarak hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin 

merkezinde şiddet değeri Iₒ=V olduğunu göstermektedir. 

 

Antalya İl sınırlarının batı-güneybatısı genel olarak açılma rejiminin etkisi 

içerisindedir. MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da 

görüleceği gibi ilin batı-güneybatı/kuzeybatı kısmında önemli aktif faylar (Burdur, 

Acıgöl, Afyon-Akşehir Grabeni, Dinar) bulunmaktadır. Genel doğrultuları KD-GB 

gidişli bu faylar zaman zaman önemli depremler üretmektedirler. Ayrıca Antalya 

Körfezi, içerisinde deprem üreten aktif kırık parçalarından dolayı sık aralıklarla bu 

büyüklükte depremler üretmektedirler. Körfez içerisindeki depremlerin faylanma 

özellikleri genel olarak eğim atımlı normal ve doğrultu atım bileşeni yüksek normal 

faylanmalar vermektedir. 12 Eylül 2018 depreminin merkezimiz tarafından yapılan 

hızlı fay çözümü büyük doğrultu atımlı bileşeni olan normal faylanma vermektedir.         



 

 

Depremin Fay düzlemi Çözümü 

 

Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) bölgede özellikle  

Göller bölgesi, Aydın-Denizli ve Fethiye-Kalkan-Kaş hattı boyunca şiddet değeri  

Io=VIII-IX olan depremler meydana gelmiştir. 1870 depremi bölgede tarihsel 

dönemde meydana gelmiş en önemli depremdir. 

 



 
Aletsel Dönemde (M.S. 1900-Nisan 2017; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem 

Katalogu) il sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri 

M=5.0-5.9 arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, 

genelde Antalya Körfezi, Kale-Kaş açıkları, Antalya il sınırlarının batı ve 

kuzeybatısında komşu il sınırları içerisinde meydana gelmiş depremlerdir. İl 

merkezine en yakın deprem  94 km. uzaklıkta olan 1914 Halıcılar- Burdur depremidir. 

 

 



 
 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya 

satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme 

karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


