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14 HAZİRAN 2020 KAYNARPINAR-KARLIOVA-BİNGÖL DEPREMİ 
 

BASIN BÜLTENİ 

 

14 Haziran 2020 Tarihinde Kaynarpınar-Karlıova-Bingöl merkez üstünde yerel saat 

ile 17:24’de aletsel büyüklüğü Ml=5.8 (Mw=5.9) olan şiddetli bir deprem meydana 

gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5 km civarında olup sığ odaklı bir 

depremdir. Deprem Bingöl ili ve ilçeleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 

hissedilmiştir.  

 

Kaynarpınar-Karlıova-Bingöl  (Ml=5.8) depreminin lokasyon haritası 



 

Deprem sonrası otomatik olarak hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin 

merkezinde şiddet değeri Io=VI olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

18 Haziran 2020 saat 09:00 itibariyle çözümü yapılan artçı depremlerin saatlere göre 

dağılımı. 

 

 



 

18 Haziran 2020 saat 09:00 itibariyle çözümü yapılan artçı depremlerin günlük oluş 
sayıları. 

 

17 Haziran 2020 saat 09:00 itibariyle çözümü yapılan artçı depremlerin büyüklük 

dağılımı. 



 

18 Haziran 2020 saat 09:00 itibariyle büyüklükleri 5.5. ile 1.0 arasında olan 392 adet 

artçı deprem kaydedilmiştir. 

 



Bingöl ili ve ilçelerinin tamamı 1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet 

İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. 

Derece Deprem Bölgesi içerisinde yer almaktadır. 1996 yılında yürürlüğe giren 

Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından 

yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ de 

yayımlanmıştır. Yeni harita “Türkiye Deprem Tehlike Haritası” tanımı ile 1 Ocak 

2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak 

deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri (PGA) gösterilmiştir. Türkiye 

Deprem Tehlike Haritasında Bingöl ili PGA 475(yıl) maksimum ivme değeri 0.4-0.8g 

arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli olarak çok 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

 

İl sınırları Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisi 

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

görüleceği gibi il sınırlarının içerisi Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Doğu Anadolu Fay 

Zonu’nun kesişme noktası olup, tamamı aktif faylar tarafından çevrilmiştir. İl 

sınırlarından geçen Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun Yedisu-Karlıova-Kargapazarı fay 

parçaları, Doğu Anadolu Fay Zonu  (Ilıca parçası) ve Bahçeköy-Taşlıçay-Sancak-

Uzunpınar fay zonları, Su düğünü Fayı, Karakoçan Fayı, kuzeydoğuda Varto Fay 

Zonu, batıda Nazimiye Fayı, güneybatıda DAFZ’nun Palu fay parçası, Doğuda Muş 

Fay Zonu, Kavakbaşı Fayı bölgedeki önemli tektonik yapılardır. Genelde ana 

yapıların doğrultuları KD-GB ve KB-GD gidişlidir.   

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

Anadolu Fay Zonu  ve Kuzeydoğu Anadolu Fay zonlarının geçtiği hatlar boyunca 

şiddet değeri  Io=X olan 1268, 1458 ve 1875 depremleri meydana gelmiştir. Ayrıca  

bölgede Doğu Anadolu Fay Zonu boyunca şiddet değeri Io=VIII olan  çok sayıda 

deprem meydana gelmiştir.   

 



 
 
 
 

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2018; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il 

sınırları içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=6.0-6.9 

arasındadır. Tabloda da görüleceği gibi büyüklüğü M≥6.0 olan depremler, genelde il 

sınırları içerisinde Doğu Anadolu Fay Zonu ve Kuzeydoğu Anadolu Fay Zonu 

boyunca, komşu il sınırları içerisinde (Erzincan, Tunceli, Muş, Erzurum, Elazığ, 

Diyarbakır) meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem  4 km. 

uzaklıkta olan  1971 Güveçli-Bingöl  depremidir. 



 

 

 

Bölge KAFZ ve DAFZ’nun birleşim alanı olan yoğun deformasyon alanıdır.  Bölgede 

özellikle her 2 sistemi arasında çok fazla miktarda aktif tali kırık bulunmaktadır. 

Deprem bu alanda meydana gelmiştir. Yapılan hızlı fay düzlemi çözümü depremin 

doğrultu atımlı bir faylanma ile meydana geldiğini göstermektedir.  



 

 

Karlıova Depremin fay düzlemi Çözümü (Moment Büyüklüğü Mw=5.9) 

Bölgede önemli miktarda artçı deprem olması beklenmelidir. Bu artçıların özellikle 

kaynağa yakın yerleşim birimlerinde yığma kerpiç ve kağgir yapılarda etkili olması ve 

hasarı arttırıcı yönde etkisi olması beklenmelidir. Bu yüzden vatandaşlarımızın 

hasarlı binalara girmemelerine ve bu yapılardan uzak durmaya özen göstermelidirler. 

Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı binalarda oturmaları veya 

satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak inşaa edilmiş olması depreme 

karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır.   


