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1 Ekim 1995 Dinar depreminin yüzey
çatlakları

1 Ekim 1995*de Dinar kasabasında meydana
gelen ve 101 kişinin ölümüm ve yaklaşık 4500 bi-
nanın kasarına sebep olan orta şiddetteki depre-
min (Mj=62) odağı K40B doğrultulu Dinar-Çivril
fayı yakınında bulunmaktadır. Bu depremin doğu
Akdeniz9'deM, kuzeye dalan Afrika levhası ile üzer-
leyen Ege levhası arasındaki etkileşimden 'kaynak-
lanan gerilme basınçlarına bağlı olarak geliştiği
düşünülmektedir.

Deprem sırasında Dinar-Çivril fayının 10 km*-
lik kesimi boyunca yüzey çatlakları gelişmiştir.
Çatlak örnekleri uzunlukça bir ile onlarca metre
arasında değişir ve lineer, sigmoidal ve örgülü
{anastomosing) gelişmiştir. Bu çatlaklar kuzey-ku-
zeybatıfgüney-güneydoğu yönlü bir uzanım- oluştu-
racak biçimde birbiriyle birleşmekledir. Lineer ve
sigmoidal çatlaklar kademeli (en echolon) bir ör-
nek sunar. Çatlakların bazısı eğim atım gösterirken
bazısı da yanal atım göstermektedir. Eğim atım bi-
leşeni hakim olan yarılmalar tekçe ya da örgülü
(anastomosing) tipte ve doğu-ban ile düşük açı
yapmaktadır. K10-30D ve K10-60B yönelimli çat-
laklar S ve Z sigmoidal şekilli olup çoğunlukla sa-
ğa aşmalıdır. K60-SOB yönelimli çatlaklar S ve Z
şeMtti olup çoğunlukla sola aşmalıdır. Bu durum
verev atımlı normal bir /aylanmayı göstermenin
yanmrafaylanmamn kompleks bir yapıya sahip ol-
duğunu da işaret etmektedir.

Giriş

Güneybatı Anadoledaki 'Göller Bölgesi'nde yer alan Di-

nar kasabası birçok büyük tarihsel depremin olduğu bölgede

yer alır ve 1 Ekim 1995 T,S, saat 17.57'de şiddeti 14^=62

olan. depremle etkilenmiştir (Şekil 1)... Deprem önemli yaşam.

kaybına ve büyük maddi zarara, neden olmuştur. Bunum sonu-

cu olarak 101 kişi ölmüş ve yaklaşık 450Q bina zarar görmüş-

tür. Deprem birçok öncül şoklarla başlamış olup» ana şok sıra-

sında bölgedeki fay boyunca 10 km. boyunca, izlenen yüzey

çatlaklarının gelişmesine neden olmuştur. Dinar'ın doğusunda

başlayan, ve eğim. atımlı normal fay olarak düşünülen bu. fay»

kuzeybatı-gttneydoğu yönümde Çivril kasabasına doğru uzan-

makta olup Dinar-Çivril fayı olarak adlanmıştır (Koçyiğit,

1.984; Price and Scott, 1994). Bu çalışmada, 1 Ekim. 1995'teki

Dinar depremi sırasında yüzeyde gelişen çaüaldann sahada in-

celenmesiyle fayın, karakteri hakkında, elde. edilen veriler tar-

tışmaya açılmaktadır.

Tektonik ortam
Dinar .ka.sab.asi Helenik (Girit) ile Kitas yaylarının kesi-

şim alanında yer' alır.. Dinar' ve yakın çevresinin genel jeolojik.
görünümtt doğu, Akdenizdeki Afrika/Arap levhası ile Anadolu
(Avrasya) levhasının ilişkisinden ortaya çıkmaktadır (Şekil 1)..
Bu levhalar1 .arasında devam eden yakınsama Anadolu blokunu
batıya 'doğru hareket etmeye zorlamaktadır. Bu batıya kaçış
olayı ise Ege Denizi ve. batı. Türkiyede gerilmeli basınç rejimi-
ne sebep olmaktadır (Şengör, 1980). Ege-Anadolu bloklarının
Afrika/Arap1 levhasına göre batıya hareketi, saatin tersi yönün-
de dönmesi şeklindedir (Şekil 1). GPS ölçümleri Anadolu lev-
hasının yılda 15-2 cm, oranında batıya doğru tek bir blok gibi.
döndüğünü göstermektedir (Oral ve diğ.» 1995).

Dinar'ın, yakın, çevresinde ve Afyon, Burdur ve İsparta iz-
leri, civarında iki önemli tektonik, yönelim, vardır (Şekil 2).
Bunlardan, birisi Buıder-Fethiye.» Acıgöl ve Baldan, faylarıyle
karakteristik olan. kuzeydoğu-gUneybatı hattıdır. Diğeri, ise Di-
nar-Çivril fayının temsil ettiği kuzeybatı-güneydoğu yönlü
tektonik hattır. Bölge» sözü edilen önemli gidişlere paralel çe-
şitli defonnasyon zonlanyla kesilmekledir (Şekil 2) (Price ve
Scoot, 1994).

Dinar ve yakın çevresinin yalın bir1 jeolojisi vardır. Bölge-
nin kuzeyindeki Karadolamaç Sırtı» Kirazlı Sırtı gibi yüksek,
alanlar' Eosen ve Oligosen yaşlı, kireçtaşı, marn. ve konglome-
ralardan oluşur (Şekil 3 ve 4)., Güneyinde yer alan Yakaköy,
Çakal mevki ve Kızıllı Köyü gibi, alçak alanlar ise kum» çakıl
ve kil içeren Kuvatemer yaşlı alüvyal çökeileıiyle örtülüdür...
Yüksek, üe alçak yerler arasındaki kesim yamaç molozlanyla
kaplıdır..
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Depremsellik
Dinar kasabası ve çevresinin M.ö. yaklaşık 13. yüzyıla ka-

dar uzanan bir éeprem tarihi vardır. M.ö. 8 yy.*da Kral Midas

tarafından kraEıgın başkenti olarak kollanılan bu kasaba Bi-

zans» Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde farklı şiddette, bir çok.

^deprem yaşamıştır (Ambsaseys and Finkel» 1987). Dinar'ın

;son 2000 yıllık tarihini kapsıyan (M.Ö. 88-M.S.1889) deprem-

selik verisi .Afyom-Isparta-Berdıar ve Dinar yakın, çevresinde

V Ve daha yukarı şiddetlerde en azından 18 depremin etkili ol-

duğunu, göstermektedir (Şekil .2).. Bunların .arasında, en. dnem-

llerinden biri olan 1875 depremi. Çivril ile Dîn»1 .arasındaki

bölgede 1300 kişinin ölümüne neden olmuştur. Bu deprem so-

nucunda 20 fa'lik çatlak zonunun gelişmiş olduğu daha. son-

raki, yıllarda yapılan araştırmalarda (Pıoar ve Lahn,, 19,52.;;

Ambraseys, 197.5) ortaya konmuştur. Bölgedeki aletsel dep-

rem verisi,, kayıt döneminde şiddeti 4.0 ile 6.9 arasında deği-

şen 212 depremin geliştiğini göstermektedir (öncel ve diğ.,

yayında). Bunlar arasında 1914 (1^=7.0; Io=IX) ve 1925

(Mg=6.0; l^sVJBi) depremleri Dinar1 kasab.as.mda güçlü şekilde

hissedilen depremlerdir (Sosyal ve diğ,, 1980). 1914 depremi

Burdur gölünün güneydoğu kıyısı boyunca .gözlenen yüzey

çatlağını geliştinniştir (Sosyal ve dig.,, 1.980). Bu deprem sıra-

sında yaklaşık 4000 can kaybı olmuş ve yaklaşık 17 bin ev ha-

sar görmüştür. Çalışma alanının dışında meydana gelen 19.25

deprem yaklaşık .2500 eve zarar vermiş ve 12 .Mayıs 1971'de

meydana gelen. Dinar depreminden önceki en. son. yıkıcı dep-

Şekil 2. MÙ 50 ile 1995 anamda. Dinar ve Afyon-Isparta-tturdur
illerinm depremselHği ve Migenin jeotektonik harüast
(Price ve Scan, 1996; Eyidogan ve Barka, 1996 ve Öncel
diğ., (yayında) den yararlanılarak hazırlanmıştır). Tarih-
sel depremlerin dış odaklan daire içinde gösterilmiştir.
Aletsel dönemdeki depremler fiey çözümleriyle birlikte
veribtügtir. Kare içine akman -alan çalışma bölgesini gâs-
termektedir.

rem (M=6*l; I0=IX) 1400'den fazla evi harap etmiş ve 57 kişi-

nin ölümüne neden olmuştur. Normal fay mekanizmasına sa-

hip olan 1971 depreminin Burdur fayıyla ilişkili olduğu düşü-

nülmekledir (Şekil 2) (Taymaz ve Price, 1992). 1 .Ekim.

1995'te Dinar kasabası 200*den. fazla, binanın hasarına, ve. 90

kişinin, ölümüne sebep olan yeni bir depremle (Mw=6.2) sarsıl-

mıştır» Deprem. Yakaköy, Kızılı, ve Yapağh gibi komşu köy-

lerde de hasara yol .açmıştır.

Dinar depremi kendisine has özeliklere sahiptir. Bu olay-

la ilişkili öncül, şok faaliyeti depremden 7 ay evvel, haşlamış ve

ana şoktan 6 gün öısee yoğunlaşmıştır., Bu. zaman içinde şidde-

ti 15 ile- 5..4 arasında değişen 77 öncül şok gelişmiştir (Öncel

ve 'diğ. yaymda). öncül şoklar 4,5 büyüklüğündeki iki farklı

olayı kapsamaktadır. Depremin ana şokunu takip eden ilk ay

içerisinde 2.9 ile 5.1 arasında değişen büyüklükte 660 artçı şok

gelişmiştir. Artçı şoklar 75 -fan. uzunluğunda ve 35 .km. geniş-

likteki bir zon boyunca, oluşmuştur (Şekil 2) (öncül ve diğ.»

yayında). Artçı şokların geliştiği zonun uzunluk/genişlik oranı

2/1 "den. daha. fazladır.,
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Şokların derinlik dağılımı fayın doğrultusuna .hem dik hem

de paralel kesitlerde incelenmiştir. Normal profildeki, deprem

dağılımı yoğunlaşmış olarak gözükmektedir (öncel ve diğ.,

yayında)., Dmar-Çivil fayrna paralel profildeki deprem dağılı-

mı ise saçılmış bir görUnüm arzeder.,

Yüzey çatlakları
1 Ekim. 1995 depreminin odağı Afyon iline bağlı Dinar ve

Çivril kasabaları arasında izlenebilen kuzeybaU-gjÜneydoğu

doğmltulu Dînar-Çivril Fay i^min 'birkaç km. güneybatısında

bulunmaktadır (Foto 1). .Ana. şok sırasında gelişen yüzey çat-

lakları 55 km uzımluktaki Keçiboıİn-Dinar-Çivril fay zonunun

10 km.lik kesimi boyunca, gözlenmiştir (Şekil, 4). Çatlak ör-

neklerinin 3 farklı, yönde geliştikleri başka yazarlarca da belir-

tilmiştir, (örneğin Demirtaş ve diğ.» 1996; Eyidoğan ve Barka,

1.997) (Şekil 3), Dinar yakınındaki çatlaklar kabaca, kuzay-gfi-

ney yönlîldir, Çatlaklar, Yakaköy ve Kızılı köyleri, kuzeyin-

den, batıya, doğru kuzey-kuzeybatı yönünde ilerlemiştir.. Ya-

pağlıda. çatlaklar baU-kuzeybau. yönlü bir özellik kazanmıştır

(Şekil 3). Çanak örneği bir metreden onlarca metreye kadar

ulaşan çatlaklardan, oluşmaktadır (Şekil. 4). Bu çatlakların ba-

zısı (Karadolamaç Sırtı eteHderindekiler gibi.) yaklaşık 50

cm*ye varan eğim atım .gösterir.. Düşen blok KD-GB yönlü

açılmayı, gösterecek, sekide güney veya güneybatıya, yönel-

miştir. Diğer bazı çatlaklar ise düşey yer1 değiştirme göster-

mezler fakat önemli bir ayrılma (sep.ara.tion) gösterirler. Bu-

nun yanış» hem. eğim. atım .hem. de yanal atım. gösteren yarık-

lar1 vardır. Çaiaklarm çoğu 'Etoseı^Öligosen yaşlı sed.imen.tler

ile pekişmemiş alüvyal çökeller arasındaki fayiı sımn takip et-

mektedir1 fakat bm ber zaman böyle, değildir (Şekil 3).

Yüzey çatlakları lineer, sigrnoidal ve örgülü (anastomo-

sing) olmak üzere 3 farklı geometriye sahiptir (Şekil 4). Yak-

laşık, kuzey-güney yönlü olanlar önemli bir eğim. atım olmak-

sızın daha ziyade çizgiseldir ve kademeli bir geometri gösterir-

ler. Yaklaşık kuzeybatı-güneydoğu ve. kuzey-kuzeydoğu/gü-

ney-güneybatı yönlü olanlar sola ve sağa aşmalı kademeli bir

geometriye sahiptirler. Yaklaşık doğuı-batı yönelimli olanlar

lineer ve eğim atım bileşeni fazla olara örgülü (anastomosing)
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Foto 1. Pancarlı derede gözlenen Dinar-Çivril fayu

bir özellik gösterirler. Bunlar Dmar-Çivril fayının gidişine uy-

gun bir biçimde bir uçtan diğer uca kuzey-kuzeybatı/güney-

güneydoğu yönlü bir görünüm verecek şekilde birbiriyle bir-

leşmektedir (Şekil 3),

Dmar kasabası yakınında gözlenen yüzey çatlakları K1Ö-

30D yönlüdür ve sağa aşmalı kademeli bir ömek göstermekte-

dir. Bu durum Türkiye 'deki Kandilli Deprem Araştırma Mer-

kezi ve Afet işleri Genel Mürüdlüğü tarafından hazırlanan ilk

raporlarda belirtilmiştir (Demktaş ve diğ,, 1996), Bu çatlak ör-

neği Dinar'ın kuzeyinde yer alan 893 m, yüksekliğindeki tepe-

nin yakmma kadar devam etmektedir ve bunlara çatlaklar

K20-25B yönelimlidir. Çatlaklar Oluk deresi yakınında kuzey-

doğu yönüne ilerledikten sonra kuzeybatı gidişM Z-biçimli sa-

ğa aşmalı bir örnek gösterir. Benzer bir örnek 893 m, yüksek-

liğindeki tepenin batısında yer alan isimsiz derede de gözlen-

miştir (Şekil 4), K32D yönelimli bu çatlakların önemli bir

eğim adm bileşeni yoktur fakat sigmoidal bir geometri göster-

mekte olup tabakalarıma düzlemiyle uyumlu bir gidişe sahip-

tirler, ÇaÛak örneği Dinar-Çivril yolunun doğu-baü doğrultu-

lu olduğu yerdeki isimsiz tepenin yakınma kadar yaklaşık do=

ğu-baü gidişli eğim atım gösteren çatlaklar şekünde devam et-

mektedir, Bu noktadan batıya doğru Pancarlı deresine kadar

çatlaklar doğu ve batı yönüyle düşük açılar yapmaktadır, Ka-

radolamaç Sırtm güney eteMermde olduğu gibi bazı yerlerde

çatlaklar K25B yönelimlidir ve kademeli geomeüîye sahiptir

(Şekil 4), Çatlakların K60-70B yönelimli olduğu yerde, bunlar

büyük miktarlarda ayrılma ve eğim atom gösterirler (Şekil 5).

Yer yer örgülü (anastomosing) ömek gösteren bu çatlaklar sig-

moidal çatlaklarla birleşmektedir. Kademeli geometriye sahip

olanlar sola aşmalı bir örnek gösterir*

Pancarlı deresinden Yakaköy'e doğru çatlaklar hem kade-

meli hem de örgülü (anastomosing) geometri gösterirler (Şekil

6af b)* Pancarlı deresinin batısında bunlar önce sağa aşmalı

olup S-biçimli daha sonra örgülü ömek sunar. Andık deresinin

doğu yamaomda bunlar sola aşmalı olup yine Z-biçimüdir, Ba-

Uya doğru çatlaklar tekrar sola aşmak olup Z-biçknMdir (Foto

Şekil 5, Pancarlı derenin olduğu sırtlardan çatlak geometrisine

güneydoğu yönünde bakış* Çatlakların süreksizlik göster*

dikleri ve doğu^batı yönü ile dar açı oluşturdukları görül*

mektedir, Çatlaklar Afet İşleri Genel Müdürlüğü iaraflndan

açılan bir hendekte ayrıca incelenmiştir*

2), K89D doğrultulu fayın bulunduğu Mezarlık Tekke'nin gü-

neydoğusundaki isimsiz dere içinde K70D yönelimli olan çat-

laklar batıdaki Yakaköy yamaçları yakmmda sağa aşamalı çiz-

gisel bir görünüm sunar ve daha sonra büyük miktarlarda eğim

atım bileşeni olan K8ÖD doğrultulu örgülü (anastomosing) ge-

ometri gösterir, Ürükalan deresi yakmmda sağa aşmalı olanlar

kuzey ile oldukçak düşük açılar yapmakta olup burada tabaka-

larıma K45D döğrultuludur* Eğim açısı düşeyden 45 dereceye

kadar değişir ve KB'ya eğimlidir* Buradan batıdaki isimsiz de-

reye doğru çatlaklar kuzey-batı yönelimli ve sola aşmalı Z-bi-

çimli olup daha sonra vadi içine doğru K85D yönünde örgülü

olarak devam etmiştir* Çatlaklar buradan San dereye doğru

eğim aom büeşenli olup K10B yönü kazanmıştır ve sağa aş-

malı Z-biçimlidir. KızıUı köyüne doğru çatlaklar hem sola hem

sağa aşmalıdır, Tabakalanmanm K7ÖB yönlü olduğu Kızıllı

köyünün kuzeydoğusunda çatlak iki kola ayrılmıştır. Her iki

kolda çatlaklar sola aşmak olup Çayırlıseki deresinin batısında

birleşmiştir. Batıya doğru çatlaklar K80B yönelim kazanmış

olup eğün aüm ve ayrılma (separation) gösterirler. Çatlağın

kuzey-güneye daha yakın yönelim kazandığı kireçtaşı ocakla-

rında Z-biçimli sola aşmalı bir gôometti göze çarpmaktadır.

Sonuçlar
Dmar-ÇivrÜ faymm depremle kırılmış kesiminde çatlaklar

tek bir hat şeklinde olmayıp lineer, sigmoidal ve örgülü olmak

üzere 3 farMî geometriye sahiptir, K10-30D ve K10-60B yö-

nelimleri arasında yer alan çatlaklar büyük çoğunlukla sağa

aşamalı olup S ve Z şekÜHdir* K60-80B yönelimli çatlaklar ise

büyük çoğunlukla sola aşmalı S ve Z şekilli olup yer yer sig-

moidal bazen de tekçe lineer karakter sunar* Bunlardan özel-

likle lineer olanlar belirgin ayrılma (separation) gösterirler*
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ŞeMîe®. Pancarh derenin bait yamacmdaki signwidai ve ârgiiMè

çatlak geometrisinin g0rMmii#,ü; h. Sigmoktal çatiak ge-

ometrisinin daha yakından görMmMşü.

Dogu-bati. ile dişük açı yapao çatlaklar eğim bfl.eg.eni hakim

olan sigmoidal ya da örgülü (anastomosing) çatlak geometrisi-

ne sahiptir.

Çatlaklar eğim ve yanal atımlı hareketin karakteristik özel-

liklerini sunarlar. Eğim atım gösteren çatlaklar baskın olup sağ

•ve sol atımı işaret eden. çatlaklar da. vardır. Çatlak emelleri ve-

rev atımlı normal b:ir faylanmaya işaret etmektedir. 'F'aylanma

sırasında yanal .atımın varlığı aynı zamanda rotesyon. geçinmiş*

hasarlı binalarda da gözlenmiştir. Bu dimim: a) Dinar-Çivril

fayının, eğim atnn karakteri, b) Bölgenin genel, tektonik yapısı

ve c) Bölgedeki KD-GB yönlü .açılmayı gösteren ve yanal atım.

bileşeni olan fay düzlemi çözümleriyle (örneğin, Pınar, 1996;

Eyidogan ve Barka, 1996 ve 1997, EMSC, USGS) uyumludur.

Çatlak geometrisinde görülen farklı atım yönleri faylanmanm

kompleks bir yapıya sahip olduğunun göstergesidir..

Foto 2. Ândtk deresinin doğusundan bauya doğru gidildiğinde görü-

len Z-biçimîi çatlaklar.
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