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DOGU
MARMARA
17 AGUSTOS 1999

Zaman : 03:01:37 (yerel) (GMT 00:01:38)
Dis merkez
: 40.70oK - 29.98oD
Odak derinligi : 17 km (USGS)
Büyüklük

Sekil 17 Agustos 1999 Dogu Marmara depremi essiddet haritasi
Depremin dis merkezi

TEKTONIK VE JEOLOJIK YAPI :
17 Agustos 1999 Dogu Marmara depremi sag yanal atimli Kuzey
Anadolu Fay Sisteminin (KAF) kuzey kolunun kirilmasi sonucunda
olusmustur. Depremde Gölcük-Sapanca Fayi, Arifiye-Sakarya Fayi,
Karadere Fayi etkin hale geçmistir. Bu asamaya dek Arifiye-Karamürsel sismik boslugu enerji biriktirmekte idi (bati yarisi 245, dogu
yarisi 122 yildir). Iki asamali bir kirilma (iki episantir) meydana
geldigi düsünülmektedir (Koçyigit ve dig.,1999). Ilk kirilma
(1.deprem) Gölcük civarinda baslamistir, bu kirik daha sonra
Sapanca-Arifiye-Sakarya kirigini (2.deprem), o da daha doguda yer
alan Karadere Fay Zonunu harekete geçirerek Çamlica-Gölyaka
yüzey kirigini olusturmustur. Yüzey kiriginin Hersek deltasinin batisina geçtigi konusunda, deniz içinde kalmasi nedeni ile, kesin kanit
mevcut degildir.
Izmit ovasi ve Gölcük kiyilarinda genis alüvyal seritler, Ulasli,
Karamürsel ve Eregli’de daralmakta, Yalova’ya dogru Hersek ve
Laledere deltalarinda tekrar yayilmaktadir. Çakil, kum, silt ve kil
boyundaki alüvyal malzemedeki gevsek kumlu ve siltli depolanmalar, sivilasma ve zemin büyütmesi davranisinda etkin olmuslardir.
Sakarya il merkezi kuzeyi ve batisinda kireçtasi tabakalari yüzeylenmektedir. Ancak orta kesimde çok genis bir alan kaplayan, kalinligi
yer yer 300 m’ye kadar olusan alüvyonlar (Adapazari, Akyazi ve
Hendek ovalari) yer almaktadir. Düzce’nin orta kesimlerinde genç
çökeller (killi-siltli kum, siltli kil, kil ve çakil) yer alirken, kenarlara
dogru yasli kayaç birimleri mostra vermektedir. Düzce ve Sakarya
ovalarinda yeralti su seviyesi yüksektir (yer yer batakliklar da olusmustur). Sapanca gölü kiyisi, Gölcük-Çinarcik kiyi seridi, Hersek
deltasi, Adapazari’ndaki Tigcilar, Cumhuriyet, Orta, Kurtulus mahalleleri sivilasmanin yaygin gözlendigi lokasyonlardir.
Sivilasabilir
tabaka

Depremde ayrica göl ve deniz
kiyilarinda sivilasma ile birlikte
olusan yanal yayilma ve akma türü
kayma (Sapanca gölü güney kiyisi,
Seka kavakligi, Kavakli, Degirmendere, Ulasli) da kayiplar üzerinde
etkin olmustur (Bkz.sol sekil,Aydan
ve dig., 2000).

: Mw =7.4 (USGS, KOERI)
Mw =7.5 (Gündogdu,2001)
Ms =7.8 (USGS)
Md= 6.7 (KOERI)
Mb= 6.3
Maksimum yer : ayatay =396 gal (D-B)
ivmesi
adüsey =241 gal (Sakarya, kayada)
Siddet (Io ) : X (Gölcük, Adapazari, Yalova)
Sismik moment : 1.4x1020 Nm (USGS, 1999)
Enerji
: 3.2 x 10 23 ergs
Yirtilma uzunlugu : Depremde toplam 156
km’lik yüzey kirigi olusmustur (Kirilan segmentler Yalova:30km,Gölcük:29km,Sapanca:26 km,
Sakarya:36 km, Karadere:35km).
En büyük yanal atim :
477 cm (Asagikirazcik köyü)
Artçi soklar
: 28 gün içinde 2669 artçi
sok kaydedilmistir. En büyükleri
17 Agustos 1999 Akyazi (Ms =5.5, saat 06.14)
13 Eylül 1999 Gölcük
(Ms=5.7, saat 14.58)
Etkilenen alan ve nüfus : 294 km2, 419699
kisi (X); 1216 km 2, 676122 kisi (IX); 49061 km 2,
15090056 kisi (VI-X)
Manevi ve maddi kayiplar :
Can kaybi
: 17479 kisi
Yarali
: 43953 kisi
Yarali/can kaybi : 2.5
Agir hasarli+yikik: 66032 (konut),10901 (isyeri)
Orta hasarli
: 66155 konut
Az hasarli
: 78780 konut
Maddi kayip
: 24 Milyar $ (Bayindirlik ve
Iskan Bakanligi)

BÖLGEDEKI SISMIK ETKINLIK :
Yil
09.08.1912
04.01.1935
15.11.1942
20.06.1943
01.02.1944
18.03.1953
26.05.1957
18.09.1963
06.10.1964
22.07.1967
30.07.1967
27.03.1975

Dis merkez
40.6 oK-27.2 oD
40.4 oK-27.5 oD
39.5 oK-28.5 oD
40.8°K-30.5°D
41.4°K-32.7°D
40.0°K-27.3°D
40.6°K-31.0°D
40.8°K-29.1°D
40.3°K-28.2°D
40.7°K-30.7°D
40.7°K-30.4°D
40.4°K-26.1°D

Ms
7.3
6.7
6.1
6.6
7.2
7.4
7.1
6.3
7.0
7.2
6.0
6.4

I
Yer
X
Mürefte
IX
Erdek
VIII Sindirgi
IX
Hendek
IX Bolu-Gerede
IX
Yenice
IX
Abant
VIII Çinarcik
IX Manyas
IX Adapazari
IX
Akyazi
VII
Saros

Deprem sonrasi Gölcük

Arifiye üst geçidi mesnet düsmesi
(köprü verev oldugundan mesnet oturma
mesafeleri arttirilmali)

Sivilasma nedeni ile
düseyden kaçma

Adapazari’nda yigma yapi insaat
kurallarina uygun insa edilmis yapi
depremden az etkilenmistir.

1967 Akyazi depreminden sonra Yapi Merkezi tarafindan takviye
-oranim gören Vilayet Binasi bu depremi (Arifiye kirigina 7 km
uzaklikta) hasarsiz atlatmistir (Yapi Adapazari’nda sivilasmanin
çok az olustugu Semerciler’dedir, çevresindeki bazi binalar tümü
ile çökmüstür).

Gölcükte çökmüs yapilar (Fotog. : KOERI)

Adapazari’nda kismen ve tamamen çökmüs yapilar
(Fotog : Scawthorn)

SIVILASMA VE ZEMIN KAYMASI HASARLARI

Adapazari Tigcilar’da sivilasma nedeni ile devrilmis
bir yapi, yapisal hasar yoktur (Fotog: Ulusay ve dig.)

Gölcük’te suya kaymis binalar (Denizden görünüs)

Kabaran zemin nedeni ile yüzey kaplamalarindaki
deformasyonlar (Adapazari )
(Fotog : http://www.nisee.org/turkey/report.html#Day%205)

Kullanilamaz hale gelen Seka kagit fabrikasi limani

(Fotog : Boulanger)

Kum fiskirmasi,
Adapazari

(Fotog : Ulusay ve dig.)

Zemindeki
çökme miktari

Tahmini çökme
egrisi

Gölcük’te zemin hareketi nedeni ile kismen su altinda
kalmis binalar (Fotog : Boulanger)

Gölcük’te suya kaymis yol ve yol kaplamasi
deformasyonlari (Fotog : http://www.pz.cnr.it)

YAPISAL HASARLAR ve NEDENLERI

Gölcükte ortadan ayrilmis otel (Fotog: KOERI)
Yuvacik’ta bir camideki duvar hasarlari
(Fotog : Scawthorn)

Yalova’da agir hasarli bir yapi

Yalova’da kismen çökmüs bir yapi

Adapazari’nda ilk katlari çökmüs yapilar
(Fotog : Scawthorn)

(Fotog : Mitchell)

