
 

 
 

B.Ü. KANDİLLİ RASATHANESİ ve DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ (KRDAE) 

BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME ve DEĞERLENDİRME MERKEZİ 

(BDTİM) 

 

 

06 ŞUBAT 2023 SOFALACA- ŞEHİTKAMİL- GAZİANTEP; EKİNÖZÜ- 

KAHRAMANMARAŞ ve 20 ŞUBAT 2023 HATAY DEPREMLERİ 

 

ÖN DEĞERLENDİRME RAPORU 

 

 

06 ŞUBAT 2023 ŞEHİTKAMİL-GAZİANTEP DEPREMİ 

06 Şubat 2023 tarihinde yerel saat ile 04:17’de  ilksel sonuçlara göre merkez üssü Sofalaca-

Şehitkamil-Gaziantep (37.1123 K  37.1195 D) merkezli ve aletsel büyüklüğü Mw=7.7 

(ML=7.4)  olan çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5  

km civarında olup sığ odaklı bir depremdir. Deprem Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç 

Anadolu ve Akdeniz Bölgelerini kapsayan geniş bir alanda  hissedilmiştir.  

KOERI-BDTİM tarafından ilksel büyüklük çok hızlı olarak ML= 7.4 (Lokal büyüklük)  

verilmiştir.  Depremden kısa bir süre sonra BDTİM tarafından depremin Moment büyüklüğü 

Mw= 7.7 olarak belirlenmiştir. İlksel değerlendirme hızlı bir şekilde duyurulduktan sonra daha 

uzak deprem kayıtçılarının verileri kullanılarak lokasyon daha hassas şekilde 37.1757 Kuzey- 

37.085 Doğu olarak belirlenmiştir (Şekil 1-2). Daha sonra hem Kandilli Rasathanesi ve hem de 

AFAD tarafından işletilen yakın alan deprem istasyonları kullanılarak bulunan güncellenmiş 

lokasyon bilgisi hesaplanmıştır ve sonuçlar Şekil 1 verilmektedir. Kandilli ve AFAD’ın yakın 

alan deprem kayıt istasyonlarının verileri kullanılarak yapılan çözümde lokasyon 37.2318 

Kuzey-37.0029 Doğu olarak belirlenmiştir. Bu koordinat da Gaziantep il sınırları içerisindedir. 

 



 

Şekil 1. Sofalaca-Şehitkamil -Gaziantep (Mw=7.7) depreminin lokasyon haritası 

Şekil 2. 06.02.2023 04:17 Şehitkamil-Gaziantep depreminin farklı merkezlerden tarafından 

verilen lokasyon haritası 

 



 

Tarih KRDAE AFAD GFZ USGS 

06.02.2023 04:17 37.17/37.08 37.28/37.04 37.23-37.05 37.22/37.02 

Mw 7.7 7.7 7.7 7.8 

Tablo 1. Sofalaca-Şehitkamil -Gaziantep (Mw=7.7) depreminin farklı merkezler tarafından 

verilen lokasyon ve büyüklük bilgisi 

 

Gaziantep  ili ve ilçeleri 1996 yılında yayınlanan T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I.- IV. 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 Gaziantep ili PGA 475(yıl) maksimum 

ivme değeri 0.1-0.6g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli 

olarak özellikle batı ve kuzeybatı sınırı boyunca  (DAFZ boyunca) çok yüksek olduğunu 

göstermektedir. 

Gaziantep ili, batısından geçen Doğu Anadolu Fay Zonu  ile  Ölü Deniz Fay Zonu gibi önemli 

tektonik birimlerle sınırlanmış bir konuma sahiptir.   Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; 

Soysal ve diğ., 1981) Gaziantep’in batısında Doğu Anadolu Fay Zonu’nun  geçtiği hat boyunca 

şiddet değeri  Io=VIII-X  olan depremler meydana gelmiştir.  



 

Şekil 3. Bölgeye ait tarihsel depremler 

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2022; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları 

içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=5.0-5.9 arasındadır. Bu 

dönemde büyüklüğü M≥ 6.0 olan deprem il sınırları içerisinde meydana gelmemiştir. İl 

merkezine en yakın deprem  144 km. uzaklıkta olan 1908  Işıklı-Kozan (Adana) depremidir. 



 

Şekil 4. Gaziantep merkez olmak üzere 300 km yarıçaplı alana düşen 1900-2022 yılları 

arasında büyüklüğü M=>4.0 olan depremler 

 

 

 



 

 

Şekil 5. 06.02.2023 04:17 Şehitkamil-Gaziantep depremine ait şiddet haritası (Hancılar vd., 

2023, ilksel rapor) https://eqe.boun.edu.tr/sites/eqe.boun.edu.tr/files/kahramanmaras-

gaziantep_earthquake_06-02-2023_04.17-

bogazici_university_earthquake_engineering_department_v6.pdf 

 

https://eqe.boun.edu.tr/sites/eqe.boun.edu.tr/files/kahramanmaras-gaziantep_earthquake_06-02-2023_04.17-bogazici_university_earthquake_engineering_department_v6.pdf
https://eqe.boun.edu.tr/sites/eqe.boun.edu.tr/files/kahramanmaras-gaziantep_earthquake_06-02-2023_04.17-bogazici_university_earthquake_engineering_department_v6.pdf
https://eqe.boun.edu.tr/sites/eqe.boun.edu.tr/files/kahramanmaras-gaziantep_earthquake_06-02-2023_04.17-bogazici_university_earthquake_engineering_department_v6.pdf


 

Şekil 6.  06.02.2023 Gaziantep ve Kahramanmaraş depremlerinin artçı dağılımı 

 

Şekil 7.  06.02.2023’den 19.02.2023’e kadar bölgeden meydana gelen büyüklüğü M=>4.0 depremlerin 

dağılımı 



  

Şekil 8.  06.02.2023 Gaziantep ve Kahramanmaraş depremlerinin büyüklük dağılımı 

 

KOERI-BDTİM büyüklüğü 4.5 ve üzeri depremlerde (M=>4.5) moment tensör ters çözüm 

yöntemi ile odak mekanizması çözümleri yapılmakda ve sonuçlar hem BDTİM 

(http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-verileri/moment-tensor-cozumleri/) hem de 

EMSC  (Avrupa Sismoloji Merkezi) web sayfasında yayınlanmaktadır. EMSC web sayfasında 

KOERI-BDTIM çözümleri KOERI kısaltması ile görülmektedir (Şekil 9).  

 

http://www.koeri.boun.edu.tr/sismo/2/deprem-verileri/moment-tensor-cozumleri/


 

Şekil 9.  06.02.2023 Şehitkamil- Gaziantep depreminin (Mw=7.7 derinlik=10 km) diğer 

sismoloji merkezleri tarafından verilen odak mekanizması çözümleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06 ŞUBAT 2023 EKİNÖZÜ-KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ 

06 Şubat 2023 tarihinde yerel saat ile 13:24’de  ilksel sonuçlara göre merkez üssü Ekinözü-

Kahramanmaraş (38.0717 K  37.2063 D) merkezli ve aletsel büyüklüğü Mw=7.6 (ML=7.4)  

olan çok şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 5  km 

civarında olup sığ odaklı bir depremdir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.  06.02.2023 13:24 Ekinözü-Kahramanmaraş depreminin lokasyon haritası 

İlksel çözümler farklı sismoloji merkezleri tarafından European Mediterrenean Seismological 

Center (EMSC) gönderilmektedir. Farklı sismoloji merkezlerinden gelen lokasyon bilgileri 

Şekil 11’de görülmektedir. 

 

Tarih KRDAE AFAD GFZ USGS 

06.02.2023 13:24 38.07-37.20 38.08/37.23 38.17/37.23 38.02/37.20 

Mw 7.6 7.6 7.6 7.5 

Tablo 2. 06.02.2023 13:24 Ekinözü-Kahramanmaraş depreminin farklı merkezler tarafından 

verilen lokasyon ve büyüklük bilgisi 

06.02.2023 13:24 
13:23 

06.02.2023 04:17 
13:23 



Şekil 11. 06.02.2023 13:24 Ekinözü-Kahramanmaraş depreminin farklı sismoloji merkezleri 

tarafından verilen lokasyon bilgisi 

 

Kahramanmaraş ili ve ilçeleri 1996 yılında T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri 

Genel Müdürlüğü  tarafından yayınlanan Deprem Bölgeleri Haritasında I. - III. 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 Kahramanmaraş ili PGA 475(yıl) 

maksimum ivme değeri 0.2-0.6g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem 

tehlikesinin göreceli olarak ilin özellikle güney-güneydoğusunda (DAFZ boyunca) çok 

yüksek olduğunu göstermektedir. 

İl sınırlarının güneydoğusu genel olarak Doğu Anadolu Fay Zonu’nun etkisi  içerisindedir. 

MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi Doğu 

Anadolu Fay Zonu ilin güneydoğusundan geçmektedir. Ayrıca Güneydoğu Anadolu Fay Zonu 



ve güneyde Ecemiş ve Karataş-Yumurtalık Fayları bölgedeki önemli tektonik yapılardır. İl 

sınırlarını D-B yönlü ikiye bölen Çardak Fayı, Pazarcık,Türkoğlu, Gölbaşı, Çelikhan-Sürgü 

Fayları bölgedeki atif faylar olup, genelde ana tektonik yapılar   KD-GB gidişlidir.           

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

Zonu’nun geçtiği hat boyunca şiddet değeri Io=VIII-IX olan önemli depremler meydana 

gelmiştir. Ayrıca Kahramanmaraş ilinin kuzeydoğusundaki 1893 ve güneybatısındaki 1268 

depremleri bölgede tarihsel dönemde meydana gelmiş önemli depremlerdendir. 

 

Şekil 12. Bölgeye ait tarihsel depremler 

 

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2022; 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 Doğu Anadolu Fay Zonu üzerinde 

doğu-kuzeydoğuda  ve güney-güneybatıda (Kozan-Ceyhan-Adana) komşu il sınırları içerisinde 

meydana gelmiş depremlerdir. İl merkezine en yakın deprem  102 km. uzaklıkta olan 1908 

Işıklı-Kozan (Adana) depremidir. 



 

Şekil 13. Kahramanmaraş merkez olmak üzere 300 km yarıçaplı alana düşen 1900-2022 

yılları arasında büyüklüğü M=>4.0 olan depremler 

 

 

 

 

 

 

 

 



Merkezimiz tarafından yapılan hızlı odak mekanizması çözümü, depremin doğrultu atımlı bir 

faylanma ile meydana geldiğini ortaya koymaktadır. 

 

 

Şekil 14. 06.02.2023 13:24 Ekinözü-Kahramanmaraş depreminin KOERI-BDTİM tarafından 

bulunan odak mekanizması çözümü 

 

 Şekil 15. 06.02.2023 13:24 Ekinözü-Kahramanmaraş depreminin diğer sismoloji 

merkezleri tarafından verilen odak mekanizması çözümleri 



20 ŞUBAT 2023 SAMANDAĞ-HATAY DEPREMİ 

20 Şubat 2023 tarihinde ilksel çözümlere göre Büyükçat-Samandağ-Hatay (36.1133 K 36.0820 

D) merkez üssünde yerel saat ile 20:04 ’de aletsel büyüklüğü Mw=6.4   (ML=6.4) olan   çok 

şiddetli bir deprem meydana gelmiştir. Depremin odak derinliği yaklaşık 8 km civarında olup 

sığ odaklı bir depremdir. Deprem Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, Suriye, 

İsrail, Filistin, Ürdün, Lübnan ve Mısır’da hissedilmiştir. 

 

Şekil 16. Büyükçat-Samandağ-Hatay (Ml=6.4) depreminin ilksel çözüm lokasyon konumu 

 

İlksel değerlendirme hızlı bir şekilde duyurulduktan sonra, uzak deprem kayıtçılarının verileri 

kullanılarak lokasyon daha hassas şekilde 36.0077 Kuzey- 36.1310 Doğu olarak 

belirlenmiştir. 

Tarih KRDAE AFAD GFZ USGS 

20.02.2023 20:04 36.00-36.13 36.03/36.02 36.12/35.94 36.10/36.01 

Mw 6.4 6.4 6.3 6.3 

Tablo 3. 20.02.2023 20:04 Samandağ-Hatay depreminin farklı merkezler tarafından verilen 

lokasyon ve büyüklük bilgisi 



Şekil 17. Büyükçat-Samandağ-Hatay (ML=6.4) farklı sismoloji merkezleri tarafından verilen 

lokasyon bilgisi 

 

Hatay ili ve ilçeleri, 1996 yılında yayınlanan 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 Hatay ili PGA 475(yıl) maksimum ivme 

değeri 0.3-0.6g arasında değişmektedir. Bu ise bölgenin deprem tehlikesinin göreceli 

olarak çok yüksek olduğunu göstermektedir. 

Hatay ili, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun güneyi ile Ölü Deniz Fay Zonu arasında ve İskendurun 

Körfezi’nden geçen Kıbrıs Yayı ile Güneydoğu Anadolu Bindirme Zonu’nun birleştiği bir 

alanda yer almakta ve depremselliği yüksek bir bölgedir. MTA tarafından 2011 yılında 



hazırlanan Türkiye Diri Fay Haritasında da görüleceği gibi KD-GB doğrultulu Antakya Fay 

Zonu ve onun fay parçaları bölgedeki önemli tektonik unsurlardır. 

Tarihsel dönemde (M.Ö. 1800-M.S. 1900; Soysal ve diğ., 1981) Hatay ilinde  Doğu Anadolu 

Fay Zonu’nun geçtiği hat boyunca şiddet değeri  Io= IX-X  olan  depremler meydana gelmiştir.  

 

Şekil 18. Bölgeye ait tarihsel depremler 

 

Aletsel Dönemde (M.S. 1900-2022; büyüklüğü M>4.0 KRDAE Deprem Katalogu) il sınırları 

içerisinde meydana gelen önemli depremlerin büyüklükleri M=5.0-5.9 arasındadır. Yakın 

çevresinde Adana’da büyüklükleri M=6.0-6.9 arasında depremler mevcuttur. 02.06.2023 

tarihinde meydana gelmiş Gaziantep (M=7.7) ve Kahramanmaraş (M=7.6) depremleri bölgede 

büyük can ve mal kaybına sebep olmuştur. 

 



 

Şekil 19. Hatay merkez olmak üzere 300 km yarıçaplı alana düşen 1900-2022 yılları arasında 

büyüklüğü M=>4.0 olan depremler 

 

 

 

 

 



 

Şekil 20. 06.02.2023’den 23.02.2023 tarihine kadar gerçekleşen deprem aktivitesi 

 

Şekil 21. 06.02.2023’den 23.02.2023 tarihine kadar M=>4.0 olan  depremlerin gösterimi 



 

Şekil 22.  06.02.2023’den günümüze kadar olan 3 büyük depreme ait sismik aktivitenin 

büyüklük dağılımı 

 

BDTİM tarafından 20.02.2023 20:04 depremine ait moment tensör ters çözüm yöntemi ile odak 

mekanizması çözümü yapılmıştır (Şekil 23). 

 

 

Şekil 23. 20.02.2023 20:04 Hatay depreminin KOERI-BDTİM tarafından bulunan odak 

mekanizması çözümü 

 



 

Şekil 24.  20.02.2023 Hatay depreminin (Mw=6.3) diğer sismoloji merkezleri tarafından 

verilen odak mekanizması çözümleri 

 

Şekil 25. 20.02.2023 20:04 Hatay depremine ait şiddet haritası (Hancılar vd., 2023, ilksel 

rapor) 



Şekil 26’da 06.02.2023 04:17 Gaziantep ve 13:24 Kahramanmaraş ve 20.02.2023 Hatay  

depremlerinin (M=>5.0) moment tensör ters çözüm yöntemi kullanılarak bulunmuş odak 

mekanizma çözümleri (KOERI-BDTIM)  ve Tablo 4’de de fay düzlemi parametreleri 

verilmektedir. 

 

Şekil 26. 06.02.2023 Gaziantep ve Kahramanmaraş ve 20.02.2023 Hatay depremlerinin Odak 

Mekanizması Çözümleri 

 



 

Tablo 4. 06.02.2023 Gaziantep ve Kahramanmaraş depremleri ve Hatay depremlerinin 

(M=>5.0) odak mekanizması çözüm parametreleri 

 

Bölgede çalışmakta olan KOERI-BDTİM deprem istasyonlarında 1995-2022 yılları arasındaki 

telesismik depremler kullanılarak H-K analizi yapılmış, güncel kabuk kalınlıkları ve Vp/Vs 

değerleri hesaplanmıştır. Türkiye geneli düşünüldüğünde bölgede nispi kalın bir kabuk 

gözlenmiştir. Yer yer 40 km leri bulan kabuk kalınlığı ortalama 35 km civarındadır. İlk 

çözümlerde gözlemlediğimiz deprem derinlikleri kabuğun daha kırılgan olan ilk 15 km sinde 

olup yer yer derinlikler 30 km lere inmektedir  (Şekil 28) ve hesaplanan kabuk kalınlıkları (Şekil 

27) ile örtüşmektedir. 



 

 Şekil 27. Bölgede bulunan BDTİM istasyonlarına ait kabuk kalınlıkları  

 



 

 

Şekil 28. 06.02.2023’den 21.02.2023 kadar meydan gelen depremlerin 3 boyutlu gösterimi 

(enlem,boylam,derinlik) 

 

Bölgede yoğun olarak devam eden artçı şokların uzun bir süre daha sıklıkları ve büyüklükleri 

azalarak devam etmesi beklenmelidir. Bu yüzden yörede yaşayan yurttaşlarımızın özellikle 

hasarlı binalara girmemeleri çok önem arz etmektedir.  


