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23  Ocak  2015  tarihinde Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa’da (Bursa)  

yerel saat ile 12:19’da büyüklüğü Ml=4.5 olan orta  şiddette  bir deprem 

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

depremdir. Deprem başta  Bursa, Balıkesir ve  kısmen de İstanbul olmak üzere  

Marmara Bölgesi’nde  hafif şiddette hissedilmiştir.  

 
 

 
 

                Uğurlupınar-Mustafakemalpaşa (Ml= 4.5) depreminin lokasyon haritası 



 
 

 

Deprem  sonrasında otomatik olarak hazırlanan tahmini şiddet haritası depremin 

merkezinde şiddet  değerinin I0= V olduğunu göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Bölgenin Aletsel Dönem Deprem Etkinliği (M≥ 5.0) 

 

Aletsel dönemde (1900 yılı sonrası) bölgede meydana gelmiş en etkili deprem 

1964 yılı Karacabey-Bursa (M= 7.0) depremidir. Yakın zamanda meydana 

gelmiş en etkili deprem ise 2003 yılında meydana gelmiş Ömeraltı-

Mustafakemalpaşa (M= 4.3) depremidir. 

 

Depremin merkez üstü Kuzey Anadolu Fay Zonunun güney koluna ait fay 

uzantıları üzerinde yer almaktadır. Bölge sismolojik açıdan gerek KAFZ’nun, 

gerekse Batı Anadolu’nun açılmalı tektonik rejimlerinin etkisi altında olup aktif 

bir alandır. Yenice-Gönen, Manyas-Mustafakemalpaşa,Ulubat ve Bursa Fayları 

bölgedeki önemli sismik kaynaklardır.  Bu deprem bölgenin olağan deprem 

aktivitesi içinde değerlendirilmelidir. Son yıllarda yapılan gözlemlerde, 



Marmara bölgesinde bulunan değişik tektonik kaynakların yılda M≥4.0 

büyüklüğünde yaklaşık 5 deprem ürettiği bilinmektedir. 

 

Merkezimiz tarafından yapılan hızlı fay bilgisi çözümü, depremin genel 

doğrultusu Doğu-Batı gidişli tali bir normal fayın kırılması sonucu meydana 

geldiğini ortaya koymaktadır. Bu ise bölgede Batı Anadolu’daki açılma 

rejiminin etkili olduğunu göstermektedir. 

 

 
Depremin Faylanma Mekanizması çözümü 

 

 

MTA tarafından 2011 yılında hazırlanan Türkiye Diri Fay haritasında da 

görüldüğü gibi depremin meydana geldiği alanda aktif normal fayların varlığı 

bilinmektedir.    

 



 
Bölgedeki aktif faylar (Kaynak: MTA, Emre ve diğ., 2011) 

 

Bölgede zaman zaman bu tür hafif şiddette ve hissedilebilir türde depremler 

meydana gelmektedir. Gemlik ve çevresi I. Derece Deprem Bölgesi içerisinde 

yer almaktadır. Ancak bu büyüklükte bir depremin hasara ve can kaybına neden 

olmasi beklenmemelidir. Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın depreme dayanıklı 

binalarda oturmaları veya satın alacakları konutların depreme dayanıklı olarak 

inşaa edilmiş olması depreme karşı alınacak en güvenli tedbir olacaktır. 

 

Bugün meydana gelen Mustafakemalpaşa-Bursa merkezli depremin 

hemen ardından, depremi hissederek cep telefonlarına Deprem Bilgi Sistemini 

yükleyen yaklaşık 71 kullanıcı depremi nasıl hissettiklerini Boğaziçi 

Üniversitesi Kandilli Rasathanesine bildirmiştir. Bu kullanıcılardan alınan 

bilgiler sayesinde depremin merkezi çevresinde nasıl hissedildiği konusunda bir 

ön çalışma gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki haritada bu çalışmanın Türkiye 

haritası üzerinde görüntülenmiş hali görülmektedir. Burada, turuncu rengin 

yoğunluğu arttıkça, kullanıcıların depremi daha da şiddetli hissettiği 

görülmektedir. Özellikle depremin hissedildiği Mustafakemalpaşa, Mudanya ve 



Bursa ve İstanbul’daki kullanıcıların yoğunluğu dikkat çekiçidir. Hissedilen 

şiddet değeri Io=IV+ olarak ölçülmüştür. Ayrıca cep telefonunda uygulamanın 

depremi nasıl gösterdiğinin ekran görüntüsünü de aşağıda görülmektedir.   

Vatandaşlarımızın geri bildirimiyle göstermiş oldukları hassasiyet için teşekkür 

ederiz. 

 

Depremi hisseden vatandaşlarımızdan gelen bildirimler ve çizilen şiddet haritası  

   
Android telefon ve tabletler: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=deprembilgisistemi.v21  

İPhone ve iPad’ler: https://itunes.apple.com/tr/app/deprem-bilgi-sistemi/id658265387?mt=8  

Bu uygulamayı B.Ü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme 

Merkezi’nin (UDİM-Son Depremler) web sayfasından indirebilirsiniz. Deprem Bilgi Sisteminin 

sorunsuz çalışabilmesi için mobil cihazınızın konum bulma servisi açık olmalı ve uygulamaya 

konum bulma yetkisinin verilmiş olması gereklidir. Uygulama yüklendiğinde sizden bu izni 

isteyecektir. 

 

 

 

 

 

 

 


