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ÖNSÖZ 

Depremler ile ilgili yapılan çalışmaların temel hedeflerinden biri de 

depremlerin sebep oldukları zararları ve can kayıplarını en aza indirmek, halkı 

deprem tehlikesi ve buna karşı alınacak önlemler konusunda 

bilgilendirmektir. Bu hedefe ulaşmanın en kısa yolu deprem oluşabilecek 

lokasyonları, deprem büyüklüklerini ve zaman aralığını önceden tahmin 

etmek ve buna bağlı tedbirleri almaktır. Bu bağlamda özellikle son 50 yılda 

dünyanın farklı bölgelerinde depreme işaret eden çok sayıda kompleks 

verilerin irdelenmesiyle deprem oluş zamanının önceden kestirimi üzerine 

araştırmalar yürütülmektedir. Halbuki depremler heterojen elastik litosfer 

içinde uzun bir zaman döneminde karmaşık bir mekanizma ile oluşan kaotik 

doğal olaylardır. Bundan dolayı günümüzde depremsellik çalışmaları genel 

olarak gelecekteki depremlerin yer, zaman ve büyüklüklerinin kesin olarak 

belirlenmesinden ziyade gelecekte bir deprem oluşmasının beklendiği alanın 

belirlenmesine yönelik yapılan deformasyon analizleri çalışmalarını 

kapsamaktadır.  

Deprem döngüsü fay üzerindeki gerilme seviyesini incelemede 

faydalanılan zaman aralıkları bütünüdür. Kosismik dönem depremin litosfer 

üzerinde ani oluşum sürecini ifade ederken, viskoelastik postsismik dönem 

astenosfer katmanlarının devreye girdiği daha uzun süreçleri kapsamaktadır. 

Bu iki dönemin bir arada incelendiği araştırmalar, depremlerin daha net 

anlaşılmasına fırsatlar sunmaktadır. Bu çalışmada da statik gerilme 

hesaplamalarında kullanılan bu iki yaklaşımın teorik ve uygulamalı kısımları 

ayrıntılı bir şekilde okuyucunun istifadesine sunulmuştur. 

 

Akademiye faydalı olması temennisiyle… 

 

Doç. Dr. Fatih Sünbül 
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GİRİŞ 

Öncü depremler, ana şok, artçı depremler ve deprem bölgelerinde 

oluşabilecek diğer hareketlerin “oluşumunu kontrol eden gerilme dağılımları” 

arasında ciddi bir ilişki olduğu son yirmi senede bilimsel olarak kanıtlanmaya 

başlanmıştır. Deprem oranındaki değişimler genellikle bir çok fay hattında 

meydana gelen küçük depremlerin popülasyonu ile elde edilen sismisite 

çalışmaları ile yakından ilişkilidir. Örnek verilmesi gerekirse; bir fay hattı 

boyunca birçok irili ufaklı faylar bulunsun, bu faylardan herhangi birinde 

meydana gelebilecek deprem diğer faylara etki edecektir, bu etki yakın 

gelecekte fay hattında meydana gelebilecek depremin zamanını geriye 

çekebilir ya da ileri bir tarihe sürecin uzamasına neden olabilir. Bir başka 

deyişle burada ortaya çıkan gerilme transferi çevre faylara pozitif ya da 

negatif etki yapabilir. 

Sismoloji çalışmalarındaki hızlı gelişim sayesinde deprem oluşumunu 

aydınlatacak önemli ilerlemeler kaydedilmesine rağmen depremlerin kısa 

periyotlu olarak yer, zaman ve büyüklüklerinin önceden kestirimi günümüzde 

yine de imkânsızdır. Bundan dolayı günümüzde sismoloji araştırmacıları 

depremlerin önceden tahmin edilmesi çalışmalarında genel olarak gelecekteki 

depremlerin yer, zaman ve büyüklüklerinin kesin olarak belirlemek yerine, 

gelecek bir depremin olası yer ve zamanına yönelik araştırmaları ihtva eden 

çalışmalara önem vermektedir (Oppenheimer vd., 1990). 

Deprem döngüsü zamana bağımlı olarak gelişen ve sismik tehlike 

olarak adlandırılır. Bu döngü içinde 3 ana zaman aralığından bahsedilebilir. 

Intersismik, kosismik ve postsismik dönemdir. Depremlerin hazırlanışını ve 

oluşumunu kontrol eden mekanik ve fiziksel şartlar altında bir etkileşime 

sahip olduğu, depremlerin oluşumu sonrasında faylara uzak bölgelerde oluşan 

artçı şokların yapısal analizi, yırtılma hareketinde etkinliği olan kayma 

gerilmesi ile ilişkilendirme çalışması literaturde yer almıştır (Scholz, 2002). 

Labaratuvar ortamında da gerçekleştirilen çalışmalardan yola çıkılarak 

araştırmacılar tarafından bu kriterin deprem mekanizmasını açıklamaya 

yarabileceği kanaatine varılmıştır. Halihazırda bilim dünyasının genelinin 

kabul ettiği deprem oluşma hareketi ve art arda meydana gelen depremlerin 

birbirini tetiklemesinin sonucu olarak odak çevresinde bir statik Coulomb 
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gerilme dağılımı oluşmaktadır. Coulomb gerilmesi çalışmaları ileride 

oluşabilecek deprem hakkında yorum yapmaya fırsat sağlamaktadır. 

Deprem anında kayma gerilmesi ile birlikte normal gerilme ve 

sürtünme katsayısının da içinde bulunduğu kırılmayı tespit eden laboratuvar 

çalışmalarını ortaya koyan Coulomb kırılma kriterinin yerkabuğunda oluşan 

kırıkları tatmin edici şekilde açıklayabildiği araştırmacılar tarafından 

sunulmuştur (Stein ve Lisowski 1983). Ayrıca, Stein ve Lisowski (1983), 

coulomb kriterini aletsel sismolojideki gelişmeler sonucu elde edilen kaliteli 

deprem verilerine uygulayarak artçı şok aktivitesinin büyük ölçüde bu 

sistemdeki değişim ile kontrol edildiğini ortaya koydular. Coulomb kriteri 

uygulamasında labaratuvarda bir düzlem üzerinde uygulanan gerilme (normal 

ve makaslama bileşenleri) gözenek sıvı basıncı ve sürtünme katsayısı ile 

orantılı olarak deformasyon oluşturur.  Coulomb gerilme analizi yöntemi ilk 

olarak Stein vd. (1992) tarafından modifiye edilmiş ve daha sonraları bir çok 

çalısmada başarı ile kullanılmıştır (Stein vd., 1997; Toda ve Stein, 2000; 

Hubert-Ferrari vd., 2000; Nalbant vd., 1998, 2002). King vd. (1994) 

yayınladıkları makalelerinde coulomb gerilme analizi ile alakalı olarak 

yerküre elastik yarı sonsuz olarak düşünmüş ve bu ortama yerleştirilmiş düşey 

bir faya merkezinden uçlarına doğru azalacak şekilde bir kayma 

uygulandığında bu faya paralel kayma yüzeyleri veya faylar üzerinde sağ-

yanal kaymaya neden olabilecek Coulomb gerilme değişimini göstermiştir.  

1990’lı yıllar Coulumb gerilme dağılımının daha net izlenebildiği 

yılların başlangıcı olmuştur. Bu yıllarda  Kuzey Amerika/Pasifik levha sınırı 

boyunca yer alan Güney Amerika Makaslama Zonu olarak adlandırılan 

doğrultu atımlı San Andreas fay sistemi üzerinde oldukça ilginç deprem 

serileri meydana gelmiştir. Bu seri Nisan 1992’de Mw 6.1 büyüklüğünde 

Joshua Tree depremi ile başlamış, akabinde 2 ay sonra Haziran 1992’de Mw 

7.2 büyüklüğünde Landers depremi meydana gelmiş ve bu depremin sadece 

3,5 saat sonrasında Mw 6.3 büyüklüğünde Big Bear depremi aynı zone 

üzerinde meydana gelmiştir. Bu depremlerden 7 sene sonra Ekim 1999 yılında 

Mw=7.1 büyüklüğünde Hector Mine depremi ile bu seri (günümüze kadar) 

tamamlanmıştır (Parson ve Dreger, 2000).  

Postsismik dönem gerilmeleri ile alakalı olarak önemli bir örnek Hearn 

vd. (2002) tarafından sunulmuştur. Buna göre; Mw 7.4 büyüklüğündeki 

Kocaeli depreminin oluşturduğu viskoelastik yüklemenin Kuzey Anadolu Fay 
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Hattının batı kısmında depremden 3 ay sonra oluşan Mw 7.1 büyüklüğündeki 

Düzce depremini tetiklediğini 70% oranında bulmuş ve daha detaylı 

çalışmalarla Marmara denizi içinde oluşabilecek yıkıcı deprem hakkında 

bilgiler vermiştir. Freed ve Lin (2002), Güney Kaliforniya’da yer alan Majova 

çölünde oluşan büyüklüğü 6’dan büyük depremlerde viskoelastik gerilme 

değişimlerini açıklamışlardır. Bu alanda 2020 yılına kadar oluşacak 

viskolelastik gerilme kuvveti, statik gerilmeden 2 kat daha fazla etki 

edebileceğini hesaplamışlardır. Büyük depremleri takiben gözlemlenen kabuk 

deformasyonlarının oranını açıklamak için en önemli delil; sünek astenosfer 

üzerinde viskoelastik gevşeme mekanizmasının elastik levhanın altında 

hareket etmesidir (Pollitz, 1997). 

Sismoloji bilimi depremler ve depremlerle ilişkili olayların bilimsel 

olarak incelenmesini amaçlar. Bu bilim dalının en önemli amaçlarından birisi 

depremlerin sebep oldukları zararları ve can kayıplarını en aza indirecek 

çalışmalar yapmak, halkı ve idari yönetimleri deprem tehlikesi ve riski 

konusunda bilinçlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda çalışmanın en kısa ve 

etkili yolu; depremin olabileceği yerleri, deprem büyüklüklerini ve 

zamanlarını tahmin etmek ve buna bağlı olarak gerekli tedbirlerin alınmasına 

öncülük etmektir. Ancak deprem kestirimi (prediction) olarak adlandırılan bu 

işi günümüz bilim seviyesi başarmaktan çok uzaktır. Buna beklide en güzel 

örnek deprem biliminde çok ileri seviyede olan Japonya’nın 2011 yılında 

maruz kaldığı Mw 9.0 büyüklüğündeki depremi beklemiyor olmasıdır. Ancak 

durum tamamen de umutsuz değildir. Son otuz yılda deprem mekaniğindeki 

araştırmalar bize göstermektedir ki depremlerin oluşumunu kontrol eden en 

önemli etken fayların içinde bulundukları gerilme halidir. Fay üzerindeki 

gerilme seviyesine katkıda bulunan üç ana etken şunlardır. Levha hareketleri 

nedeni ile oluşan ve zamana bağlı olarak fayları sürekli gerilme ile yükleyen 

seküler veya tektonik gerilme yüklemesi. Bu yükleme deprem döngüsü 

içerisinde ‘intersismik’ zaman dilimine karşılık gelir. İkincisi depremin 

oluşumu ile ilgili olarak hem depremin olduğu fayda hem de civar faylar 

üzerinde meydana gelen gerilme değişimidir. Bu gerilme değişimi deprem 

döngüsü içerisinde kosismik doneme tekabül eder. Saniyeler ile ifade edilen 

kırılma anında olan değişimdir. Üçüncü etken ise depremi izleyen ve deprem 

döngüsünde post-sismik donem olarak adlandırılan zaman diliminde meydana 

gerilme değişimidir. Değişik araştırmacılar bu üç etkenin bazen birini, bazen 
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ikisini ve nadiren de üçünü birlikte modellemişlerdir (Örneğin Stein vd., 

1992; Nalbant vd., 1998; 2002; Pollitz 2002). Gerilme değişim modelleme 

çalışmaları kosismik donemi modelleme üzerindeki çalışmalar ile 

başladığında (örneğin Stein vd., 1992; King vd., 1994) literatür bu alandaki 

örnekler ile oldukça zengindir. Kosismik gerilme modellemeleri göstermiştir 

ki depremler bulundukları yerkabuğunda gerilme seviyesini değiştirerek (bazı 

bölgelerde gerilme düşümüne bazı bölgelerde ise yükselimine neden olarak) 

oluşum periyodlarını değiştirmektedirler. Buna göre gerilimin yükseldiği 

komşu fay sistemleri üzerinde süregelen zaman dilimi içerisinde deprem olma 

olasılığı artmaktadır. Bu yöntem sayesinde deprem üretebilecek yüksek 

gerilmeli fay zonları veya fay alanları belirlenebilmektedir.  

Nalbant vd. (1998) 1912’den günümüze kadar Marmara ve kuzey Ege 

alanlarını içine alan bölgede meydana gelen M>6 depremlerin statik gerilme 

değişimlerini modelleyerek birbirleri arasında oluşan gerilme etkileşimlerini 

araştırmışlardır. Bir önceki deprem veya depremlerin her zaman daha sonra 

meydana gelen deprem fayı üzerinde gerilme artımına sebep olduğunu fark 

etmişlerdir. Buna göre gerilme artımı olan alanlar ile o alanlarda yer alan aktif 

fayları göz önünde bulundurarak, 1999 Izmit depreminin meydana geldiği 

fayın üzerinde yüksek gerilme artışından ve burada büyük bir depremin 

meydana gelebileceğinden bahsetmişlerdir. Bu çalışmanın yayınlanmasını 

takiben, yazarların işaret ettikleri bölgede 1999 Mw 7.4 Marmara depremi 

meydana gelmiştir. McCloskey vd. (2005) benzer yaklaşım kullanarak 2004 

Mw 9.2 Sumatra-Andaman depreminin oluştuğu faylara 9 bara yakın gerilme 

yüklemesi yaptığını vurgulamış ve bahsedilen faylar üzerinde yakın bir 

zamanda büyük bir deprem oluşabileceğini ifade etmişlerdir. Bu kestirim 

(forecast) benzer şekilde çalışmanın yayınlanmasında kısa bir süre sonra 

yazarların işaret ettiği bölgede (Sunda dalma-batma zonu) Mw 8.7 2005 

depremi meydana gelmiştir (Nalbant vd., 2005).  Bu çalışmalar kosismik 

gerilme modellemeleri ile sınırlı kalmışlardır. Yukarıda bazı örnekleri verilen 

bu yöntem her ne kadar gelecekte olabilecek depremlerin yerlerini 

belirlemede başarılı olsa da zamanlama konusunda bir şey diyememektedir. 

Bunun nedeni ise komsu fayların içinde bulundukları gerçek gerilme 

durumunun bilinmesinin mümkün olmamasıdır. Çünkü büyük depremler yer 

kabuğunun 10-15 km derinliklerinde başlayarak ve yırtılma yukarıya, 

yeryüzüne doğru gelişmektedir. Bununla birlikte eğer bütün sismik dönem, 
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yani depremler arası (inter-sismik), deprem an (kosismik) ve deprem sonrası 

(post-sismik) dönemler ayrı ayrı modellenebilirse gelecekteki depremin yer ve 

zamanlaması konusunda çok daha net bir açıklama yapılabilme imkânına 

kavuşabilir. Yani gerçek gerilme değerlerini bilememekten kaynaklanan 

belirsizlik azaltılabilir. Bu aynı zamanda depremlerin oluşuma nasıl 

hazırlandığı konusunda onları daha iyi anlamamıza oldukça yardımcı 

olabilecektir. 

Deprem tetikleme çalışmaları Coulomb gerilme analizi ile Amerika’da 

meydana gelen depremlerde başarılı bir şekilde uygulanmasına rağmen, 1992 

Landers depreminden 7 sene sonra meydana gelen 1999 Hector Mine depremi 

arasında tetiklenme mekanizması net bir şekilde ifade edilememiştir. Model 

yaklaşımları 1999 Hector Mine depremi odak noktasının, 1992 Landers 

depremi sonrası oluşan gerilme artışı bölgesi dışında meydana geldiğini 

göstermiştir (Harris, 2002). Her ne kadar 1992 Landers depremi bölgede 

meydana gelen depremselliği arttırsa da, 7 yıllık gecikme sürecini net olarak 

ifade edilememiştir (Steacy, 2005).  

Deprem döngüsü incelendiğinde intersismik, kosismik evreden sonra 

postsismik süreç yer almaktadır. Ana depremlerden sonra oluşan gerilme alanı 

değişimlerinde, üst manto ya da sıcak alt kabukta oluşan viskoelastik 

relaksasyonlar, gerilme dağılımı mekanizmasının anlaşılmasına ışık tutar. 

Buna göre 15 km derinlikte yüksek basınç ve sıcaklık kayaçların kırılgan 

olarak hareket etmesini engeller, onun yerine gerilmeye viskoz akış halinde 

reaksiyon verir (Kirby ve Kronenberg, 1987). Depremler çok ani oluşmasına 

rağmen, viskoz bölgeler depreme elastik deformasyon meydana gelmiş gibi 

bir hareket yeteneği sağlar. Ani deprem oluşumunu takiben bu bölgeler yavaş 

bir şekilde gevşemeye başlar ve elastik strain bünyesinde barındıran 

sismojenik üst kabuk bölgeleri bu kuvveti zaman ile üst kabuğa iletirler, 

iletilen kuvvet gerilme artışına sebep olur. Litosfer tabakalarını oluşturan 

manto ve alt kabuk, elastik olmayan (inelastik) davranış gösterir, yani gerilme 

oluştuktan sonra relaksasyon (gevşeme), zamanın bir fonksiyonu ile 

gerçekleşir. Kabuk ilk aşamada elastik olarak deformasyona uğrar, daha sonra 

oluşacak deformasyon gerilme relaksasyonu olarak devam eder (Thatcher ve 

Rundle, 1984). Düşey doğrultu atımlı faylanmalarda viskoelastik gerilmeler 

ile Coulomb gerilme değişimleri içerisinde incelenen bölgelerdeki pozitiflik 

ve negatiflik bölgeleri artmaktadır. Ters ve Normal faylanma bölgeleri için bu 
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durum tam tersidir, negatif gerilme alanları pozitif viskoelastik gerilmelerle 

yüklenirken, pozitif alanlar negatif gerilme olarak yüklenirler (Freed ve Lin, 

1998). 

 Freed ve Lin (2002) 1992 Landers depremi nedeniyle olusan kosismik 

gerilme değişimi 1999 Hector Mine depremi fayına çok az bir gerilme 

yüklemesi yapmış olduğunu, geçen 7 yıllık süre zarfinda alt kabuk ve üst 

mantonun viskoelastik relaksasyonu sonucunda üst kabuğa önemli ölçüde 

gerilme arttımı transfer ettiğini ve bunun neticesinde Hector Mine depreminin 

oluşumuna önemli katkıda bulunduklarını savunmuşlardır. Chery vd., (2001), 

Moğolistan’da meydana gelen M>8 deprem dizisinde viskoelastik gerilme 

değişimlerinin etkili olduğunu belirtmiştir. Postsismik dönem gerilmeleri ile 

alakalı olarak önemli bir araştırma Hearn (2002) tarafından sunulmuştur. Bu 

çalışmaya göre; Mw 7.4 Kocaeli depreminin oluşturduğu viskoelastik 

yüklemenin Kuzey Anadolu Fay Hattının batı kısmında depremden 3 ay sonra 

oluşan Mw 7.1 büyüklüğündeki Düzce depremini %70 oranında tetiklediğini 

hesaplamış ve Marmara denizi içinde oluşabilecek yıkıcı bir depremin gerilme 

değişimine yönelik detaylı modeller tartışmıştır.  Freed ve Lin (2002), Güney 

Kaliforniya’da yer alan Majova çölünde oluşan büyüklüğü 6’dan büyük 

depremlerde viskoelastik gerilme değişimlerini açıklamıştır. Bu alanda 2020 

yılına kadar oluşacak viskolelastik gerilme kuvveti, statik gerilmeden 2 kat 

daha fazla etki edebileceğini öne sürmüştür. 

Alt kabukta ve /veya üst mantodaki viskoz relaksasyon ile ilgili post 

sismik dönem gerilme değişimleri artçı şok dağılımlarında ve depremden 

sonra meydana gelen gerilme etkileşim modellemesinde  başarılı bir şekilde 

kullanılmaktadır (Freed ve Lin, 2002; Pollitz ve Sacks, 2002). Casarotti ve 

Piersanti (2003) Şili ve Güney Peru’da meydana gelen depremler vasıtasıyla 

ortaya çıkan gerilme difüzyonlarını manto ve astenosfer üzerinden gelen 

viskoelastik gerilmeler üzerinden hesaplayarak deprem dizisi içerisinde 

meydana gelen zaman gecikmelerini açıklamışlardır. Marsan ve Bean (2003) 

global deprem katalogları üzerinde ana depremlerden sonra meydana gelen 

gerilme dağılımı ve zaman gecikmelerini istatistiksel olarak incelemiş, üst 

manto üzerinde viskoelastik gerilmeye bağlı gerilme değişimlerini gerilme-

zaman korelasyonu çerçevesinde açıklamıştır.  

 Nalbant vd. (2005) ise 2004 Sumatra Andaman depreminden 3 ay 

sonra meydana gelen 2005 Nias-Simeulue depreminin oluşumunda 
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viskoleastik gerilmelerin etkili olduğunu belirtmişlerdir. Nalbant vd. (2006) 

1981 yılından itibaren oluşan Iran depremlerini Coulomb gerilme değişimleri 

ile modellemiş, bölgede oluşan bir depremin, önceki depremler tarafından 

viskoelastik olarak yüklenmiş olabileceğini ortaya koymuştur. Sunbul (2019) 

Doğu Anadolu ve Kuzey Anadolu Fayının doğu kesiminde 1822 yılından 

itibaren oluşan M>6.5 depremleri Coulomb gerilme değişimlerini 

modellemiştir. Daha önceki çalışmalarda riskli bölge olarak kabul edilen 

(örneğin Nalbant, vd., 2002; Nalbant vd., 2005) Kahramanmaraş-Malatya 

segmentinin 1939 Erzincan depremi ardından oluşan viskoleastik gerilmelerle 

negatif olarak yüklendiğini belirtmiştir.   

Coulomb gerilme çalışmalarında genel olarak elde edilen 1 bar’lık (0.1 

MPa) gerilme artışları çalışma alanlarındaki sismisite artışları ile 

ilişkilendirilir ve dolayısıyla bölgedeki deprem olasılığını artırırlar (Steacy 

vd., 2005). Gerilme değişimlerinden elde edilen gerilme değerleri çoğu zaman 

toplum tarafından anlaşılır halde sayısal oranlar halde sunulması 

gerekmektedir. Bu analizler günümüze kadar araştırmacılar ve kurumlar 

tarafından kamuoyunun anlayabileceği seviyede düzenlenmiştir (Stein vd., 

1997; Cattania vd., 2018). Olasılıksal analizlerde deprem oluşumlarında 

tekrarlanma periyotları ya da belirsizliklerin ortadan kalkmasına yönelik 

uygulanan bazı istatistiksel metotlar (olasılık yoğunluk fonksiyonu, zamana 

bağlı değişimler vb.) kullanılır (Wyss ve Matsumura, 2002). Modelleme 

yapılan alanda deprem tekrarlanma periyodunun bulunmasına yönelik paleo-

sismik verilerden de faydalanabilir (Biasi vd., 2002). Uzun dönem olasılık 

gerilme çalışmalarında katalog verilerinde var olan belirsizliklerin de 

tahminlere etki edeceği belirtilmiştir (Kagan ve Jackson, 2000). Olasılık 

deprem tahminlerinde Coulomb gerilme transferi çalışmaları ilk olarak Kuzey 

Anadolu Fay sistemi üzerinde Stein vd., (1997) tarafından kullanılmıştır. Bu 

çalışmada araştırmacılar Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde 1000 km’lik 

alanda oluşan 10 adet M>6.5 depremi Coulomb gerilme analizi ile 

modelleyerek fay hattının doğu ve batı kollarında meydana gelebilecek 

depremlerin olasılıklarını hesaplamışlardır.   

 Stein vd. (2021) 2010 Mw 7.0 Haiti depreminde meydana gelen 

Coulomb gerilme değişimlerini modelleyerek bölgede var olan fay hatlarında 

M>7 deprem olasılığını tahmin etmişlerdir. Buna göre bölgede oluşabilecek 

M>7 deprem olasılığı %1 ve %2 mertebesindedir. Falcucci vd. (2011) 2009 
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Mw 6.3 L’Aquila İtalya depremini Coulomb gerilme analizi kullanarak 

modellemiştir. Paleosismik verilerden de faydalanan araştırmacılar, 2009 

depreminin deprem döngüsü içerisinde oluşabilecek gelecek bir depremin 

(M<6.8) oluşumunu 200 yıl erkene aldığını öne sürmüştür. Toda vd. (2011) 

Tokyo çevresinde son 400 yılda meydana gelen M>7 depremleri Coulomb 

gerilme analizi ile modelleyerek olasılık analizi gerçekleştirmiştir. Geçmiş 

döneme ait depremlerin çözümünde var olan bazı belirsizlikler hariç 

tutulduğunda, 2011 Mw 9 Tohoku depreminin bölgede gerçekleşebilecek 

büyük bir depremin olasılık değerini iki kat arttırdığını belirtmişlerdir. Shao 

vd. (2016) Xianshuile Çin fay zonu üzerinde son iki yüzyılda gerçekleşen 

depremleri (M>6.7) modelleyerek olasılık çalışması yapmıştır. Bu fay zonu 

üzerinde var olan segmentler üzerinde büyük bir depremin (M>7) 2050 yılına 

kadar gerçekleşebileceğini öne sürmüşlerdir. Xiong vd. (2017) Himalaya 

bölgesinde 1803 yılından itibaren meydana gelen M>7.5 dokuz adet depremi 

Coulomb gerilme analizi ile modellemiştir. Bu bölgede var olan segmentlerin 

tekrarlanma periyotları 70-250 yıl arasında değişmekte olup, son iki yüzyıl 

içerisinde oluşan gerilme değişimleri göz önüne alındığında gelecek 10 yıl 

içerisinde gerilmenin biriktiği bölgelerde M>8 büyüklüğündeki bir depremin 

oluşma olasılığı %50 olarak ifade etmiştir. Deprem olasılık hesaplamalarında 

statik ve yarı statik olarak hesaplanan Coulomb gerilme değişimleri komşu 

faylardaki gelecekte oluşacak depremlerin meydana gelme olasılığını 

değiştirebilmektedir. Verdecchia vd. (2019) Utah bölgesinde bulunan 

Wasatch fay zonunda jeolojik ve paleosismik çalışmalardan elde edilen veriler 

doğrultusunda, bu alanda meydana gelen 24 adet büyük deprem Coulomb 

gerilme analizleri ile zamana bağlı olarak modellemiştir. Buna göre bu 

bölgede var olan segmentler üzerinde olasılık değerleri bu alanda meydana 

gelen depremlerden sonra değişmiştir. 
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1.ELASTİK GERİLME DAĞILIMI 

1.1. Gerilme Analizi 

Bir maddeye etki eden kuvvetleri iki grupta toplayabiliriz. İlk grup 

malzemenin kütlesiyle ilgili ve orantılı kuvvetlerdir. Gravitasyon kuvveti, 

manyetik kuvvet ve merkezkaç kuvvetler bu sınıfa dahildir. Bu kuvvetlere 

“cisim veya kütle kuvvetleri” denir ve birim kütleye etki eden biri kuvvet 

cinsinden ölçülürler. İkinci grup kuvvetler ise “yüzey kuvvetleri” olarak 

tanımlanırlar ve birim alana etki eden birim kuvvet cinsinden ölçülürler. 

Birim alana etkiyen kuvvete “gerilme” (P) denir ve  

 

S

F

S 



→
=

0

lim
                                    (1) 

şeklinde tanımlanır. Burada ∆F kuvvet, ∆S ise birim alandır. Fiziksel 

manada ise gerilme, bir dış kuvvetin etkisi altında denge halinde bulunan katı 

cisim içinde bu kuvvete mukabil birim yüzeye düşen iç kuvvettir. Kütlenin 

içindeki hayali yüzeylere etki eden gerilmeyi incelemek için kartezyen 

koordinat sistemindeki bileşenlerine ayırmak yeterli olur. Bunun için 

gerilmeyi koordinat eksenlerine dik olan üç düzlemdeki bileşenlerine ayırmak 

gerekir.  

Böylece, eksenlerle rasgele bir açı yapan herhangi bir cisim üzerindeki 

gerilme dokuz bileşeni ile tanımlanır. Burada gerilmenin cismin her yerinde 

homojen olduğu ve yüzey tamamen denge halinde varsayıldığı 

unutulmamalıdır. Cisim içerisindeki birim küpün yüzeylerine dik olarak 

etkide bulunan üç normal gerilmeyi σx, σy, σz ile gösterelim. Her normal 

gerilmenin etkidiği yüzeye etkiyen iki teğetsel veya kayma gerilme bileşeni 

etkir. Bunlar yüzeye paraleldirler ve τxy, τxz, … ile gösterilirler. Bütün 

gerilme bileşenleri matris olarak bir arada gösterilirse, 

                                                               

                                                                                         (2) 
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şeklinde diyagonal elemanları normal gerilme bileşenleri olan bir kare 

matris elde ederiz. Notasyondaki ilk indis gerilmenin doğrultusunu 

gösterirken ikinci indis gerilmelerin etki ettiği yüzeyi gösterir (Şekil 1). 

 

Şekil 1. Birim küp üzerindeki gerilme bileşenleri. 

Ancak bu gerilme bileşenlerinin hepsi birbirinden bağımsız değildirler. 

Bu matris esas diyagonaline göre simetrik olduğundan τxy = τyx, τxz = τzx ve 

τyx = τzy dir. Bu durumda 9 yerine 6 bağımsız gerilme bileşeni vardır 

(Ramsay, 1967; Jaeger ve Cook, 1971). 

 Normal gerilmeler işaretine göre basınç veya çekme gerilmesi olarak 

adlandırılırlar. Genelde kaya mekaniği problemlerinde basınç gerilmesi artı 

çekme gerilmesi ise eksi işaret ile ifade edilirler. Burada da aynı işaretleme 

sistemi kabul edilmiştir. Kayma gerilmelerinin işareti ise kuvvetin etki ettiği 

yüzeyin üst kısmı sağ-yanal hareket ediyorsa artı (+), sol-yanal hareket 

ediyorsa eksi (-) olarak ifade edilir. 

1.2. Gerilme-Deformasyon İlişkileri 

Gerilme, ideal elastik bir cisimde kalıcı olmayan deformasyon 

oluşturur. Hook kanunun en basit bir ifadesi olarak, bir cisme belirli 

doğrultularda uygulanan bir gerilme değeri için, 

 xxx e=                                                   (3) 
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ilişkisi verilir. Burada exx deformasyonu, E Young modülünü ifade 

eder. Cisme x doğrultusunda bir çekme gerilmesi uygulandığında bu eksen 

boyunca doğrusal bir deformasyona sebep olur,  


−=−== xx

xxzzyy eee


                                        (4) 

Burada v Poisson oranıdır ve enine daralmanın boyuna uzamaya oranı 

olarak ifade edilir. Normal gerilmeler ile deformasyon bileşenleri arasında şu 

şekilde ilişki vardır. 

  

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) zzyyxxzzz

yyxxzzyyy

xxzzyyxxx

GeeeeG

GeeeeG

GeeeeG

22

22

22

+=+++=

+=+++=

+=+++=







                   (5) 

Burada λ ve G Lame sabitlerdir ve λ’nın fiziksel bir tanımı yoktur, 

Hook kanunu denklemlerinde bir katsayıdır. G rijidite veya kayma modülü 

olarak isimlendirilir. Malzemenin katılık derecesini ifade eder ve uygulanan 

teğetsel gerilmenin ortaya çıkan teğetsel deformasyona oranıdır. ∆ 

deformasyondan sonraki bağıl hacim değişmesinin gerilme öncesi hacime 

oranını ifade eder ve kübik dilatasyon olarak adlandırılır. exx, eyy ve ezz ise 

deformasyonun normal bileşenleri iken, exy, eyz, ezx deformasyonun teğetsel 

bileşenleridirler.  

Teğetsel gerilmeler ile teğetsel deformasyonları arasında ise   

xyxy Ge=    yzyz Ge=   zxzx Ge=                        (6) 

şeklinde ilişkiler vardır. Deformasyonun normak bileşenlerinin normal 

gerilmeler cinsinden ifadeleri ise,  
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+−=

1

1

1

                               (7) 

dir. Burada E Young modülüdür ve boyuna gerilmenin boyuna uzamaya oranı 

şeklinde tanımlanır. Deformasyonun kayma bileşenlerinin kayma gerilmeler 

cinsinden ifadeleri ise şu şekilde ifade edilir. 

xyxy
G

e −=
1

  yzyz
G

e −=
1

  zxzx
G

e −=
1

  (8) 

Diğer bir elastik sabit sıkıştırılmazlık veya Bulk modülüdür, hacim 

değişimine malzemenin direncidir ve k ile ifade edilir. Cisme uygulanan 

hidrostatik basıncın cisimde meydana getireceği hacim değişikliğine oranı 

şeklinde de tanımlanır. Birçok durumda λ ile G nin birbirine eşit alınması 

yeterlidir. λ ile G nin birbirine eşit olması durumunda elastik sabitlerin 

aralarında aşağıdaki ilişkiler mevcuttur,  

,G=  ,
4

1
=v   ,

3

5
vk =  .

2

5
vE =    (9) 

1.3. İki Boyutlu Gerilme Analizi 

Gerilmenin iki boyutta incelenmesi hem daha kolay hem de bazı 

problemlerin iki boyutta çözümü yeterlidir. Bu durumda yalnızca bir xy-

düzlemi göz önüne alınacak ve gerilmenin z-eksenine bağımlı bileşenleri 

hesaba katılmayacaktır. Çünkü sistemimizi z-ekseninden bağımsız 

varsayıyoruz. XY düzlemini bu kağıdın düzlemi olarak düşünürsek, gerilme 

bileşenleri σx, τxy, σy, τyx dir ve τxy = τyx olduğundan yalnızca üç bileşen 

birbirinden bağımsızdır.  

Normali x ekseni ile θ açısı yapan herhangi bir AB düzlemine etki eden 

P kuvvetinin neden olduğu gerilme bileşenlerini inceleyelim. θ açısı 

değiştikçe normal (σ) ve kayma gerilmeleri (τ) nin değerleri de değişecektir. 
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Belirli bir açı değerinde kayma gerilmesi sıfır olacaktır ve AB yüzeyine eki 

eden yalnızca yüzeye dik etki eden normal gerilme olacaktır. Bu durumda x 

ve y-eksenlerine paralel gerilme vektörü bileşenleri şeklinde yazılır (Ramsay, 

1967) (Şekil 2). 

,cos=x    sin=y
                                          (10) 

Px ve Py üç bağımsız gerilme bileşenleri cinsinden yazılmak istenirse, 

,sincos  yzxX +=    

 cossin xyyy +=                                                           (11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Düzlem gerilme durumunda herhangi bir AB düzlemine etki eden normal ve 

kayma gerilmeleri. 
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Bu bileşenler AB yüzeyine etki eden normal (σ) ve kayma (τ) gerilmesi 

cinsinden yazılmak istenirse,  





22 sincos0sin2cos

,sincos

yxyx

yx

++=

+=
                 (12) 

)sin(coscossin)(

sincos

22 



−+−=

−=

xyxy

xy

                   (13) 

.2cos2sin)(
2

1
 xyxy +−=                    (14) 

σ ve τ Şekil 2 ve Şekil 3’te göstedildiği gibi Oxy eksenlerinin θ kadar 

döndürülmesiyle elde edilen Ox'y' eksen sistemindeki σx' ve τx'y' gerilmeleri 

göz önüne alınarak yukarıdaki şekilde bulunabilirler.  

 

 

Şekil 3. Eksen sisteminin döndürülmesi ile elde edilen gerilme bileşenleri. 

Bu eksenlerdeki σy' (12) denklemindeki θ nın θ+
2

1
π ile yer değiştirmesi 

ile bulunur. Böylece, eksen değişimi için gerekli olan eşitlikler,  
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,sin0cossin2cos 22

'  yxyxx ++=     (15) 

,coscossin2sin 22

'  yxyxy ++=     (16) 

( ) .2cos2sin
2

1
''  xyxyyx +−=                         (17) 

Denklem (11) ve (12) toplanması ile,  

   yxyx  +=+ ''     (18) 

elde edilir. Bu toplam eksenlerin döndürülmesi ile değişmemiştir. Eğer 

τx'y' = 0 ise (17) eşitliğinden hareketle Ɵ açısı,  

   
yx

xy






.

2
2tan =     (19) 

bulunur (Jaeger ve Cook, 1971). Bu açı Coulomb kayma yüzeylerini 

hesaplamakta kullanıldığından önemlidir.  

Ox'y' eksen sisteminde kayma gerilmesinin etkin olmadığı yalnızca bir 

tane θ açı değeri vardır. Bu durumdaki eksen sistemi asal gerilme eksenleri ve 

bu eksenlerdeki gerilme bileşenlerine de asal ve birincil gerilmeler denir ve σ1 

ve σ2 simgeleri ile gösterilir.  

Çoğu zaman x ve y-eksenlerini Şekil 3b’ de görüldüğü gibi σ1 ve σ2 nin 

doğrultularında seçmek çok kolaylık sağlar. Bu seçim normali σ1 asal ekseni 

ile θ açısı yapan bir düzlem üzerindeki normal ve kayma gerilmeleri için (11) 

ve (13) eşitliklerinden faydalanılarak yapılırsa, 

  

,sincos 2

2

2

1  +=                                (20) 

.2cos)(
2

1
)(

2

1
2121  −++=                               (21) 

 2sin)(
2

1
21 −−=                             (22) 
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elde edilir. 

1.4. Üç Boyutlu Gerilme Analizi 

Önceki bölümde cisme uygulanan kuvvet ne olursa olsun kayma 

gerilmesinin sıfır olduğu birbirine dik iki doğrultunun her zaman bulunduğu 

gösterilmişir. Bu bölümde ise gerilme ilişkileri üç boyutta incelenerek, 

yukarıda izlenilen yl üç boyuta genişletilerek yine kayma gerilmesinin sıfır 

olduğu birbirine dik üç doğrultunun bulunup bulunmayacağı araştırılacaktır. 

Bu durumda, Şekil 4a’da gösterildiği gibi denge halinde küçük bir küpü 

göz önüne alalım. Daha önce belirtildiği gibi normalde 9 olan gerilme 

bileşenleri simetriden dolayı 

,yxxy  =  ,zyyz  =  ,xzzx  =               (23) 

olması sebebiyle birbirinden bağımsız altı bileşene (σx, σy, σz, τxy, τyz, 

τxz) indirgenir. 

 

Şekil 4. Üç boyutta gerilme bileşenlerinin hesap edilmesi, a) denge halindeki birim 

küp, b) normali OP olan ve OABC çok yüzlüsü ve c) bu yüzlüye etki eden R gerilme 

vektörünün kayma ve normal bileşenleri. 

 

Şimdi sırası ile x, y ve z eksenleri ile α, β ve γ açıları yapan ve normali 

OP olan bir düzlem üzerine etki eden gerilme vektörleri hesap edilir (Şekil 

4b). Bu açılara doğrultman açıları denir ve cosünüslerine ise OP’nin 

doğrultman cosünüsleri denir ve l =cosα, m=cosβ, n=cosγ şeklinde ifade 

edilirler. Aralarında ise,  



21 | DEPREM GERİLME ALANLARINDA ELASTİK VE VİSKOELASTİK MODELLEME 

 

1222 =++ nml                                                (24) 

şeklinde bir ilişki vardır. a, b, c sayıları ise bir çizginin doğrultman 

kosünüsleri ile orantılıdır ve a=k l , b=km, c=kn şeklinde tanımlanırlar. Bu 

sayılara doğrultman oranları ismi verilir ve (23) eşitliğinden k sabitinin 

(a2+b2+c2)½ ye eşit olduğu sonucuna varılır. Aynı zamanda doğrultman 

kosinüsleri ile oranları arasında ilişkileri şu şekildedir. 

,)( 2/1222 −++= cbaal    

,)( 2/1222 −++= cbabm     

2/1222 )( −++= cbacn                                                                            (25) 

Şimdi Şekil 4b’de gösterilen OABC çok yüzlüsünün denge halinde 

olduğunu göz önüne alınıp ABC yüzeyine etki eden gerilmenin bileşenlerinin 

Px, Py, Pz olduğunu farz edildiğinde x-ekseni yönündeki Px bileşeni, 

zxyzxx nml  ++=                                       (26) 

şeklinde verilir. Benzer şekilde, 

,zyyxyy nml  ++=                     (27) 

zyzxzz nml  ++=                       (28) 

Gerilmenin normal bileşeni ise, 

,zyx nml ++=                                     (29) 

),()()( zyzxzzyyxyzxyzx nmlnnmlmnmll  ++++++++=  (30) 

xyzxyzzyx lmnlmnnml  22222 +++++=    (31) 
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Asal gerilmenin σ1≥σ2≥σ3 olduğu varsayılsın. Eğer asal gerilmelerin 

doğrultuları biliniyorsa referans eksen sistemini onlara göre ayarlamak 

hesaplamalarda çok büyük kolaylıklar sağlayacaktır. Şekil 4b’deki eksenler 

asal gerilmelerin yer aldığı asal eksenler ile çakışıyor olduğu durumda, 

denklem (25)-(27)’den gerilme bileşenleri, 

,1lx =  ,2my =  3nz =     (32) 

olarak bulunur. Denklem (24) yardımıyla 

 1
321

222

=






 
+







 
+







 



zyx
     (33) 

elde edilir. Bu ifade Px, Py, Pz bileşenlerinin yarı eksenleri σ1, σ2, σ3 

olan bir elipsoidin üstünde yer aldığını göstermektedir. Bu bazen gerilme 

elipsoidi olarak da isimlendirilir. Bu gerilmenin büyüklüğü, 

( ) ( ) 2/12

3

22

2

22

1

2
2/1222

 nmlzyx ++=++=    (34) 

(29) ve (32) denklemlerden faydalanarak normal gerilme bileşenini 

yeniden yazarsak 

3

2

2

2

1

2  nmlnml zyx ++=++=     (35) 

bulunur. Kayma gerilmesi Şekil 4c’de görüldüğü gibi yüzey boyunca 

yer alır ve büyüklüğü ise  

222

13

222

32

222

21

2

3

2

2

2

1

22

3

22

2

22

1

2

222

)()()(

)(

lnnmml

nmlnml

p







−+−+−=

++−++=

−

  (36) 

1.5. Kayaçların Kırılma Kriterleri 

Aşağıdaki bölümde literatürde önerilen en önemli kırılma kriterleri 

özetlenerek niçin Coulomb kırılma kriterinin kullanıldığı açıklanacaktır. Bu 

kriterler açıklanmadan önce kırılma (fracture) çeşitlerine göz atmak faydalı 

olacaktır. 
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 Kırılmanın tabiatı ve kırılan yüzeylerin özelliklerinin anlaşılması 

kırılma olayını anlamada çok önemlidir. Şekil 5’te çeşitli kırılma tipleri 

görülmektedir. Silindirik kaya örneğine yalnızca üst ve altından basınç 

kuvveti uygulandığında düzensiz boyuna kırılmalar oluşur (Şekil 5a). Bu 

kırılmanın bütün yönleri henüz tam olarak anlaşılmamıştır. Eğer bu kaya 

örneğine belirli miktarda çevre (confining) basıncı (σ2) da uygulanırsa, 

kırılma ilk örneğe nazaran çok daha düzenli olmakta ve basınç kuvveti (σ1) da 

uygulanırsa, kırılma ilk örneğe nazaran çok daha düzenli olmakta ve basınç 

kuvveti (σ1) ekseni ile 45° den daha az açı yapan tek bir kırılma yüzeyi elde 

edilmektedir (Şekil 5b). Bu, basınç kuvveti altında oluşan tipik bir kırılmadır 

ve kayma kırılması olarak isimlendirilir.  

 

 
Şekil 5. Laboratuvar deneylerinde gözlenen üç çeşit kırılma. (a) çok büyük çevre 

basıncında örneğe basınç gerilmesi uygulandığında gözlenen kırılma, (b) kayaç 

örneğine çevre basıncı uygulandığındaki kırılma ve (c) çekme kırılması. 

 

En önemli özelliği kırılma yüzeyi boyunca kaymaya bağlı bir yer 

değiştirmenin (atımın) olmasıdır. Yeryüzündeki kırılma ya da faylanmaya en 

çok bu kırılma tipinin benzemesi yönüyle, kayma kırılması bizim için çok 

önemlidir. İlk defa kırılmayı sınıflandıran Griggs ve Handin (1960) bu tip 

kırılmaya jeolojik faylanmaya çok benzemesi yüzünden fay adını vermişlerdir 

ve bu terim bir çok araştırmacı tarafından da kullanılmıştır. Bununla birlikte 

fay kelimesini jeolojik manada tutup, laboratuvardaki bu çeşit kırılmayı 
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kayma kırılması şeklinde tarif etmek kavram kargaşasını önlemek açısından 

yerinde olacaktır.  

 İkinci temel kırılma tipi ise çekme basıncına bağlı oluşan çekme 

kırılmalarıdır (extension fracture). Tipik özelliği yüzeylerin birbirinden 

kaymadan ayrılmalarıdır (Şekil 5d). Çok karmaşık gerilme sistemlerinde 

kırılma bunların biri veya birkaçına benzer şekilde gelişir.  

1.6. Coulomb Kırılma Kriteri 

Kırılma olayı 1773 de Coulomb tarafından etkin ve basit bir biçimde 

açıklanmıştır. Coulomb kriteri olarak adlandırılan bu formülasyon ufak 

değişikliklerle günümüzde kabul edilen ve kullanılan en yaygın kriterdir. 

Çalışmamızda faylanma ya da deprem olayını açıklamak için bu kriter 

kullanılmıştır. Buna göre bir düzlem boyunca kırılmada rol oynayan asal 

kuvvet kayma veya teğetsel (shear) gerilmedir (τ). Bu gerilmeyi azaltacak 

yönde işlev gören daha doğrusu kırılma veya kaymayı engelleyecek yönde 

etkiyen kuvvet ise düzleme etkiyen normal kuvvet (σ) ile iç sürtünme 

katsayısının çarpımıdır. Bu kuvvetlere bağlı olarak Coulomb kırılma kriteri şu 

şekilde formüle edilmiştir, 

  += S                                              (37) 

Burada So kohezyon veya malzemenin dayanım gerilmesi olarak 

tanımlanır. τ nun işareti kırılmanın yönünü belirlediğinden mutlak değer 

içerisinde gösterilmiştir. 

Daha sonra Hubbert ve Rubey (1959) ile Rubey ve Hubbert (1959) 

boşluk sıvı basıncının (p) kırılmada önemini fark ederek ters faylanma 

örnekleri üzerinde açıkladılar. Onları izleyen bazı araştırmacılar (Reasenberg 

ve Simpson, 1992; Jaumè and Sykes 1992; Stein ve diğ. 1992) boşluk sıvı 

basıncını içeren Coulomb kırılma kriterini, Coulomb fonksiyonu veya 

Coulomb kırılma gerilmesi (σf) olarak adlandırılmıştır. Bu çalışmada ise σf  

Coulomb gerilmesi veya Coulomb kırılma gerilmesi olarak ifade edilecektir.

  

( )  −−= Sf                                  (38) 
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σf, So a eşit veya büyük olduğunda kırılma oluşmaktadır. Bu 

bağlantıdan da görüldüğü gibi boşluk sıvı basıncı kırılma yüzeyine etkiyen 

normal gerilmeyi azaltacak yönde etki etmekte dolayısı ile kırılmayı 

kolaylaştırmaktadır. 

 σ1, σ2 ve σ3 kırılma yüzeyine etki eden asal (principal) gerilme 

değerleri olsun ve σ1>σ2>σ3 olduğu kabul edilsin. σ2=σ3 veya σ2=σ1 olması 

durumunda ve kırılma yüzeyinin σ1 gerilme ekseni ile arasındaki açının β 

olduğu kabul edilirse (Şekil 6) normal ve kayma gerilme değerleri (21) 

bağlantısından faydalanılarak asal gerilme değerleri cinsinden aşağıdaki gibi 

yeniden yazılabilir. 

 

( ) ( )  2cos5.05.0 3131 −++=                    (39) 

ve  

( )  2sin5.0 31 −=                                  (40) 

Bu durumda (38) denklemi yeniden yazılacak olursa,  

( )( ) ( )  ++−−−= 3131 5.02cos2sin5.0f   (41) 

σf    Coulomb gerilmesi β açısının  

 /12tan =                                                        (42) 

olması durumunda en büyük değerine ulaşır (Jaeger ve Cook, 1979). 
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Şekil 6. Optimum kayma yüzeyleri üzerinde Coulomb gerilmesini hesaplamak için 

kullanılan koordinat sistemi. En büyük ve en küçük asal gerilme bileşenleri (σ1, σ3) ve 

kırılma üzerindeki sağ-yanal teğetsel gerilme değerleri artı olarak alınmıştır.  

Faylanma veya kırılma nedeni ile oluşan kalıcı gerilme veya Coulomb 

kırılma gerilmesindeki değişim, ∆σf  kırılma öncesi ve kırılma sonrasındaki 

kalıcı gerilme değerlerinin farkına eşit olacaktır. Buna göre Coulomb 

gerilmesindeki değişim  

( ) −−= f                                 (43) 

şeklinde yeniden yazılabilir. Burada ∆σ ve ∆τ ile kırılma yüzeyine etki eden 

normal ve kayma gerilme değerlerindeki değişimlerdir. ∆p ise boşluk sıvı 

basıncındaki değişim olarak ifade edilir. Eğer ortamdaki gerilme değişimi 

akma yolu ile kendini dengelemeye çalışan boşluk sıvı basıncındaki 

değişimden daha hızlı olursa, ∆p ortamdaki çevresel gerilme ile ilişkilendirilir 

(King ve diğ., 1994). ∆p ile çevre basıncı arasındaki ilişki 0 ile 1 arasında 

değişen ve Skempton katsayısı olarak adlandırılan “B” ile ifade edilir. ∆σ nin 

aynı zamanda çevresel gerilme değişimini karşıladığı kabul edilebilir 

(Simpson ve Reasenberg, 1994). Bu durumda σ11, σ22, σ33 fay zonundaki 

normal gerilmeler olmak üzere, ortalama normal gerilme (σo), 

( ) 3/332211  ++                                  (44) 
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olacaktır (Ramsay, 1967; Jaeger ve Cook, 1971). Bu durumda boşluk 

sıvı basıncı değişimi, 

−=                                                 (45) 

veya 

−=                                                (46) 

şeklindedir. Coulomb gerilmesindeki değişim ise 

( ) −= 'f                                              (47) 

olarak yeniden yazılır. Bu eşitlikteki µ' efektif veya görünür sürtünme 

katsayısı olarak isimlendirilir ve boşluk sıvı basıncını da içerir; µ'=µ(1-B) 

(Haris ve Simpson, 1992; Simpson ve Reasenberg, 1994). ∆σf  değerindeki 

pozitif bir değişim fayın kırılmaya yaklaştığını ifade ederken negatif bir 

değişim ise kırılmadan uzaklaştığını ifade etmektedir. 

 Üç boyutlu gerilme sisteminde de kırılma benzer şekilde ele alınabilir. 

Eğer normal ve kayma gerilmeleri daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi 

doğrultman kosünüsleri (l, m, n) ile ifade edilebilinirse, yüzey boyunca 

olabilecek en büyük Coulomb gerilmesi kolayca araştırılabilinir. Üç boyutta 

gerilmenin incelendiği 2.1.3. bölümünden hareketle bu gerilmenin maksimum 

olduğu geometri m=0, l=cosβ, n=sinβ olduğu durumdur. Burada β, tan2β=-1/µ 

dır. Daha önce bahsedildiği gibi β nın işareti sonuca etki etmeden 

değiştirilebilinir. Bu yüzden kırılmanın orta asal gerilme Oσ2  yönü boyunca 

olabileceği iki düzlem vardır ve bunlar en büyük asal gerilme ekseni ile π- φ 

açıları yaparlar. 

1.7. Mohr Kırılma Hipotezi  

Mohr, bir yüzey boyunca kayma gerilmesini bir fonksiyon olarak 

önerdi (Jaeger ve Cook, 1971). Buna göre kırılmada etkin olan normal ve 

kayma gerilmeleri malzemenin karakteristiği ile fonksiyonel bir ilişki gösterir, 

( ) f=                                                  (48) 
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τ nun işareti yalnızca kayma yönünü etkilediğinden, bulunması gereken 

τ nun büyüklüğüdür. Bu ilişki eksenleri σ ve τ olan düzlemde bir eğriyi 

örneğin AB eğrisini ifade eder (Şekil 7). Asal gerilmeler σ1, σ2, σ3 birbirlerine 

eşit değillerse, düzlemde etkin olan normal ve kayma gerilmeleri AB eğrisinin 

altında kaldığı müddetçe kırılma olmayacaktır. Kırılma σ1 ve σ3 den 

geçenemberin yarıçapının tam AB eğrisine değdiği (P noktası) koşulunda 

oluşur (Şekil 7).  

 

Şekil 7. Mohr kırılma kriterinin geometrik açıklaması. σ ve τ AB eğrisinin altında 

kaldığı müddetçe kırılma olmayacaktır. σ1 σ3 çemberi AB eğrisine değdiği noktada 

(P) kırılma oluşur. AB eğrisi aynı zamanda, duraylı ve duraysız gerilme koşullarını da 

ayıran bir sınır oluşturur. 

 

Buradan bazı önemli sonuçları çıkarmak mümkündür: 

1) Orta asal gerilmenin kırılmada hiçbir etkisi yoktur, 

2) Kayma veya kırılma düzlemi orta asal gerilme doğrultusu boyunca 

uzanır ve düzlemin normali en büyük asal gerilme doğrultusu ile β 

açısı yapar. PC ile σ-ekseni arasındaki açı ise 2β dır. 

Mohr zarfı olarak adlandırılır. Bu zarf aynı zamanda durağan ve 

durağan olmayan gerilme bölgelerini de birbirinden ayıran bir çizgidir. Eğer 

zarf düşey eksen olan τ yu kesmeyip orijinde biterse bunun manası kaya veya 
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malzeme herhangi bir kohezyona veya sürtünme katsayısına sahip değildir 

(örneğin kurukum gibi). Çoğu zarf τ eksenini herhangi bir c değerinde keser 

ve c ye malzemenin kohezyonu denir. 

Mohr fonksiyonunun en basit hali Mohr zarfının ±µ eğimli düz bir 

çizgi olması halidir ki bu aynı zamanda Coulomb kırılma kriterine eşittir, 

 −= c                                                               (49) 

burada µ iç sürtünme katsayısıdır. Kırılma, kayacın kohesif 

dayanımının (c) kayma gerilmesi ile normal kuvvet çarpımının iç sürtünme 

katsayısının oluşturduğu direnme kuvvetlerinin toplamına eşit olması 

durumunda oluşur ve  

 







 2sin
2

2cos
22

212121 −




−
+

+
=c                   (50) 

yazılabilir. Sağ tarafın en büyük değeri bu kısmın β ya göre türevinin alınması 

ve sıfıra eşitlenmesi ile bulunur, 

( ) ( )  2cos2sin0 2121 −−−=                         (51) 




1
2tan =                                                   (52) 

Eğer iç sürtünme katsayısı µ sıfırsa, β=±45° dir ve kayma düzlemleri 

kayma gerilmesinin en büyük olduğu düzlem ile çakışır. µ bazı pozitif 

değerler aldıkça β açısı küçülür. Genelde µ bir çok kayaç için 0.5-0.6 arasında 

değerler alır. Bu iki boyutlu teori deneysel sonuçları oldukça iyi bir şekilde 

açıklar. Bu da gösterir ki ikinci veya orta asal gerilmenin kırılmada fazla bir 

etkisi yoktur. 

1.8. Griffith Kırılma Kriteri  

Başka bir kırılma kriteri Griffith tarafından ortaya konmuştur. Bir 

bakıma Mohr kırılma teoreminin parabolik halidir. Bir malzemenin teorik 

moleküler yapısından hareketle hesaplanan kohesif dayanımının gerçek 

dayanımından neredeyse 3 kat daha fazla olduğu görülmüştür. Bunu 
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açıklayabilmek için Griffith malzeme içinde mikroskopik büyüklükte küçük 

çatlakların varlığını öne sürmüştür. Ona göre malzeme içinde var olan gerilme 

bu çatlakların uç kısımlarında yoğunlaşmıştır ve çatlağın boyu belirli bir 

uzunluktan fazla olunca kırık aniden büyümektedir. Griffith bu teorisini içinde 

uzunlukları bilinen çatlaklar olan gerilme altındaki camlar üzerinde test 

etmiştir. Belirli bir başlangıç gerilmesinin üstünde gerilme olduğunda kırılma 

hızla yayılmaktadır. Bu gerilme değeri; 

sabitc =






 
=

2/1

2/1 4
)(




 

                                 (53) 

şeklinde ifade edilmektedir. Burada E Young modülü, ώ ise 

malzemenin yüzey gerilme enerjisidir. c çatlak veya kırık boyudur. Buna göre 

küçük kırıklara sahip malzemeler orta veya daha uzun boyda kırıklara sahip 

malzemelere göre çok daha fazla çekme gerilmesi (tensile stress) 

içermektedir. Gerilme ile kırık boyu arasındaki ilişki Şekil 8’de 

görülmektedir.  

 Ancak, bu Griffith kriteri malzemedeki kırıkların yeterince büyük 

basınç gerilmesi altında kapanabileceği gerçeğini göz ardı eder. Eğer kırık 

veya çatlaklar kapanırsa sürtünme kuvvetlerinin kapanan bu yüzeyler üzerinde 

aktif olacağı beklenebilir. Bu durumu göz önüne alan bazı araştırıcılar (Brace, 

1960; McClintock ve Walsh, 1962) tarafından çeşitli düzenlemeler 

yapılmıştır. Bu durumda Griffith kriteri, Düzenlenmiş Griffith Teoremi olarak 

adlandırılmıştır. 

 Eğer malzeme içindeki kırıkları kapatacak normal gerilme (σ) ihmal 

edilebilecek kadar küçükse düzenlenmiş Griffith kriteri daha basit bir şekilde 

ifade edilebilir, 

( ) ( ) 331

2/12 241  +=−−+ t                   (54) 

 += t2                                    (55) 

Burada σt malzemenin çekme dayanımıdır. So =2σt olması durumunda 

yukarıdaki eşitlik Coulomb kriteri ile aynıdır. Bu durumda malzemenin 

içindeki bütün kırıklar kapalıdır ve gerilme yamulma ilişkisi doğrusaldır. Aynı 

zamanda Mohr zarfı parabolik zarf yerine doğrusal bir zarfdır. 



31 | DEPREM GERİLME ALANLARINDA ELASTİK VE VİSKOELASTİK MODELLEME 

 

 Yukardaki kırılma kriterleri (σ1, σ3) ve (τ, σ) eksenlerinde mukayese 

edilmektedir. Bu kriterlerin hepsi de kayanın birinci dereceden dayanım 

özelliklerine bağlıdırlar ve deneysel açıdan birbirlerinden pek farkları yoktur. 

Coulomb kriteri tamamen empirik bir bağlantı olmasına rağmen 

genelleştirilmiş Griffith kriteri mikro kırılma mekaniği açıklamalarına bağlı 

olarak mikroskopik kırılmayı açıklamaya çalışmaktadır. Bununla birlikte, 

hiçbiri kırılma işleminin bütün ayrıntılarını tam olarak açıklayamamaktadırlar 

ve basınç gerilmesi altında Griffith formülasyonundaki mikro kırılma 

mekaniği doğru değildir (Scholz, 1990). Bu nedenle, bu çalışmada 

yeryüzündeki faylanma olayını şimdiye kadar en iyi açıklayabilen Coulomb 

kırılma kriteri kullanılmıştır.  

 

 

Şekil 8. Coulomb (C), Griffith (G) ve Düzenlenmiş Griffith (MG) kriterlerinin (σ1, σ3) 

ve (τ, σ) uzayında mukayeseleri (Scholz, 1990’dan alınmıştır). 

1.9. Kayma Yüzeyleri Üzerinde Coulomb Gerilme Değişimi 

Yukarıda ∆σf değişiminin β açısının tan2β=±1/µ olması durumunda en 

yüksek değerine ulaşacağından bahsedilmişti. Amacımız ∆σf  nin bir faylanma 

sonucu ortamda alabileceği en büyük değerleri hesaplamak olduğundan, ∆σf  

yi optimum olarak şekillenmiş faylar veya kayma yüzeyleri üzerinde 

hesaplayabilmek için uygun bir eksen sistemini tanımlamamız gerekmektedir: 

Kayma düzleminin optimum olarak şekillenmesini kontrol eden iki unsur 

vardır; bunlar bölgesel gerilme (σr
ij) ve faylanma nedeni ile oluşan gerilme 

değişimi (σd
ij) dir. Bu durumda toplam gerilme, 
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ij
d

ij
r

ij
t  +=                                                  (56) 

olarak verilir. Burada i ve j ortamda belirli grid aralıklarında hesap 

edilen optimum geometride düzenlenmiş kayma düzlemlerinin x ve y-

eksenleri yönünde sayılarını ifade eden indislerdir. Kayma yüzeyine etki eden 

en büyük asal gerilmenin (σ1) x-ekseni ile yapacağı açı,  















−
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                                                (57) 

şeklinde tanımlanır (Şekil 2-6) (Jaeger ve Cook, 1979). En küçük asal 

gerilme (σ3) ekseni ise x-ekseni ile θ±90° açı yapar. Optimum kırılma açısı 

(kırılma düzlemi ile x-ekseni arasındaki açı) 

 = 0                                                            (58) 

olarak tanımlanır. Burada β nın işaretinin + veya – olması kayma 

düzlemi üzerindeki hareketin şekline göre değişir. Yani sağ-yanal veya sol-

yanal, normal veya ters faylanma durumuna göredir ve hesaplamalarda dikkat 

edilmesi gerekir. ѱ açısı çoğunlukla bölgesel gerilme tarafından kontrol edilir 

(King ve diğ., 1994). 

Kayma yüzeyi için ѱ açısı elde edildikten sonra ∆σf  nin 

hesaplanmasında yalnızca σd
ij gerilmesinin bileşenleri kullanılır. Çünkü 

deprem veya ana faylanma nedeni ile oluşan ∆σf değerleri bulunmak 

istenmektedir. Bu nedenle aşağıda optimum olarak şekillenmiş kayma 

yüzeyleri üzerindeki ∆σf hesaplamalarında σd
ij nin bileşenleri kullanılmıştır. 

x-ekseni ile ѱ açısı yapan bir kayma düzleminin üzerine etki eden 

normal ve teğetsel gerilmeler sırası ile  

 

 22 coscossin2sin yyxyxx +−=                 (59) 

( )  2cos2sin5.0 xyxxyy +−=                   (60) 
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şeklinde verilir (Jaeger ve Cook, 1979). Optimum kayma düzlemleri 

üzerinde normal ve teğetsel gerilme değişimleri: 

 22 coscossin2sin yy
d

xy
d

xx
d +−=                     (61) 

( )  2cos2sin5.0 xy
d

xx
d

yy
d +−=                     (62) 

olarak tanımlanır. Örneğin, faylanma sebebi ile etrafında optimum 

olarak düzenlenen kayma düzlemleri üzerinde sağ-yanal hareketi sağlayacak 

Coulomb gerilme değişimi 

 −−= 'f
L

                                                 (63) 

iken sol yanal hareketi sağlayacak Coulomb gerilme değişimi 

 −−= 'f
L

                                                 (64) 

şeklindedir (King ve dig, 1994). 

2. VİSKOELASTİK GERİLME DAĞILIMI 

Pollitz (1992) yerçekimsel relaksasyonun yokluğunda küresel olarak 

katmanlı bir viskoelastik yer modeli üzerine zamana bağlı postsismik 

relaksasyon için analitik bir formül sunmuştur. Bu teoriye yerçekimsel 

viskoelastik etkileri de ilave ederek yeni bir yaklaşım geliştirmiştir (Pollitz 

1997). Buna göre küresel koordinat sisteminde (r, θ, φ), θ = 0 durumunda, 

deprem odağı (S)’i ifade etmektedir (Şekil 9). θ ve φ değişkenleri odak 

kaynağından gözlem noktasına kadar açısal mesafe ve azimut (güneyden 

pozitif yönün tersi alınmıştır) anlamına gelir. Tabakalı bir elastik-viskoelastik 

reoloji için, normal mod açısından genişletilebilen bir çözüm elde edebilmek 

için statik denge denklemlerine uygunluk ilkesi tanımlanabilir. Bu çözümler 

küresel ve toroidal mod şeklinde ayrımlanabilir. 
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Şekil 9. θ = 0 episantr S kaynağına benzemesi amacıyla küresel bir (r, θ, φ) episantral 

koordinat sistemi kullanılmaktadır.  

 

Statik denge denklemlerinin Laplace ile dönüştürülmüş çözümlerini, 

dönüşüm sağlanmamış denklemlerin daha net ifade edilmesini sağlar. 

Buradan kesme/makaslama modülü (), bulk modülü () dönüşümleri 

sağlandığında;  

                                                                               (65) 

ve     

 

                                                                                                   (66) 

(r), (r) ve (r) küresel simetrik tabakalarda, makaslama, bulk ve 

viskosite modüllerini tanımlamaktadır. Denklem (65-66) Maxwell 

viskoelastik reoloji için uygundur. Denklem (65-66) sadece makaslama 

şeklinde relaksasyonun varlığını ifade eder. Denklem (65-66) uzun zamana 

bağlı olarak, gerilem oluşumundan makaslama gerilmesinin sıfıra 

yaklaşmasıyla (S→0) elde edilir. Cohen, (1982)’de gerilme-gerinim arasında 

zamana bağlı deformasyonu standart lineer katı şeklinde ifade ederken, a 

rijiditiye (sertlik) sahip tamamen elastik eleman; Kelvin eleman ifade 

edilirken b rijiditiye sahip elastik eleman viskositeye () paralel viskoz 

elemandan oluşmuş bir mekanizma olarak ifade edilir. Bu mekanizma ' uzun 

zamanı kapsayan makaslama (kesme) kuvvetine eşit olarak;  

 

                                                                                         (67)                 



35 | DEPREM GERİLME ALANLARINDA ELASTİK VE VİSKOELASTİK MODELLEME 

 

 

Standart bir lineer katı için karşılık gelen ifadesi Denklem (alfa) 

şeklini alır (Pollitz ve Sacks, 1996). 

 

                                         (68) 

 

 

 

Burada,    ve  olduğunda Maxwell 

viskoelastik akışkanına indirgenir.  

 

Küresel simetrik referans yer modelinde 0(r) gravitasyonel potansiyeli 

ifade ederken, 0(r), (r), ve (r) yoğunluk, kesme modülü ve bulk 

modülünü ifade etsin. Buna göre deprem sonrasında yerkürenin ilk aşamadaki 

durağan durumunun değişerek, t zamanına kadar pertürbeye uğramış 

yoğunluk ve gravitasyonel potansiyeli r=(r, θ, ) ve zaman= t şu şekilde ifade 

edilebilir; 

 

 
  (r, t) =  (r) + 1(r, t)   (69) 

Moment tensör M(t), rs odağı üzerinde yer aldığında, yerdeğiştirme 

alanı u(r,t) ve elastik gerilme tensörü T(r,t), statik denge durumu için lineer 

denklemi; 

 

 

                

                                                         (70)       

                

                                                   

 
Denklem (70) atalet ve rotasyonel terimler olmaksızın Dahlen (1972) 

denklemlerine eşdeğerdedir. Denklem (70) içerisindeki dördüncü denklem 

izotropik bir elastik ortamı varsaymaktadır. Niceliklerin sınırsız olduğu 

kaynak yarıçapı dışında, denklem (70)’ler sınır koşulları için; u akışkan-katı 
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sınırı dışında (rˆ.u), (rˆ.T), 1, ve  süreklidir. Denklem 

(70)’te  strain tensörüdür. 

 

    (71) 

 

I ise 3×3 tanımlama matrisi ve G gravitasyonel sabittir. Referans yer 

modelinde gravitasyonel ivme tanımlanırken,  

 

          (72) 

 

Denklem (70)’te ilk denklem tekrar yazılırsa, 

 

                (73) 

 

Viskoelastik yaklaşım bu noktada ifade edilebilir. Laplace transform 

fonksiyonu f(t) statik denge durumu için değerlendirildiğine,  

 

 

 

(r) ve (r) denklem içerisinde yerleştirildiğinde,  

 

              (74) 

 

Denklem (9)’da kaynağın zamanda bir adım fonksiyonu olarak hareket 

ettiği ve tamamen elastik bir ortama gömülü olduğu varsayılmıştır. 

           

                                                  (75) 

 

Denklem (74)’un solundaki ilk terim 4G0
2 u ve denklem (75)’den 

graviteye bağlı üçüncü kısım benzer şekilde ölçülür.  Strain  u /(dalgaboyu) 

ve strain gradyeni ise  u /(dalgaboyu)2 şeklinde ölçülür. Kuvvet 

dengesindeki (Denklem 74) G terimlerinin ve elastik terimlerin göreceli 

önemi boyutsuz oran ile verilir.   
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                   (76) 

 

Üst mantodaki tipik parametre değerleri kullanılarak 400 km dalga 

uzunluğunda 0.05 oranı elde edilir. Ve daha kısa dalga uzunluğunda hızla 

azalır. Benzer bir ölçeklendirme denklem (76)’daki G ve g terimlerinin 

göreceli önemine göre bu oran değişir. 

 

                   (77) 

 

Bu oran 400 km dalga boyunda yaklaşık 0,10’a eşittir. Deprem sonrası 

relaksasyon üzerindeki gözlemsel kısıtlamaların çoğu 400 km’den daha kısa 

dalga boylarına karşılık geldiğinden, denklem (74)’teki G terimlerinin ihmal 

edilmesi akıllıca bir yaklaşım olacaktır. (.u) ile orantılı elastik terim ihmal 

edilemez olduğundan, bu ölçeklendirme analizi relaksasyona uğradığı 

durumda bile geçerli olabilir. Katmanlı bir yarı uzayda deprem sonrası 

relaksasyon hesaplamaları için yerçekimi potansiyelindeki pertürbasyonların 

ihmal edilmesi durumu Rundle (1981) tarafından tartışılmıştır. Yarı statik 

denge denklemleri daha sonrasında şu şekilde indirgenebilir. 

 

 
   (78) 

 
 

Yüzey sınır ve yer içi kısmında yer alan alt tabakalarda uygun alt sınır 

koşulu koşulları dikkate alınırsa; 

         r=R                                                                               (79) 

Aşağıda f˜ gösterimi bırakılarak ve t veya s bağımsız değişkeni sırasıyla 

zaman ortamında veya Laplace dönüşüm alanında değerlendirme ile ilgili fikir 

verecektir. 
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Normal mod yönteminde denklem (78) normal modların süperpozisyon 

ilkesine göre Moment tensör ve deprem kaynak derinliğine göre çözümlenir. 

Toroidal ve Küresel çözüm yaklaşımları Pollitz (1997)’ye göre uyarlanmıştır.  

 2.1. Küresel Yerdeğiştirme Yaklaşımı 

Toplam küresel mod yerdeğiştirme alanı denklem (76) yaklaşımı ile 

çözülerek Pollitz (1992)’de yer alan normal modların toplamı olarak ifade 

edilir. 

 

                         (80) 

 

    

  
r yarıçaplı küresel kabuklar üzerindeki karşılık gelen traksiyon, 

 

 

                                                      (81) 

 

Denklem 80 ve 81’de 1 yüzey gradyen operatörü    

 

 
 

ve yjl yer değiştirme-gerilme vektörünün bileşenleri olmak üzere, 

                                               

                                                                 (82) 
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 fonksiyonları kaynak derinliği (rs), moment tensörü ve kaynak 

gözlem noktası azimutuna bağlı mod fonksiyonlarıdır (Pollitz, 1997). 

 

 
 

 
 

 

 

                                (83) 

 

Xl m() Legendre fonksiyonu olarak Yl m(, ) = Xl m() exp [im ] 

içerisinde Yl m (, ), l derecesinin tam normalize küresel harmoniğidir. 

Değişken n (I1)l Pollitz (1992) denklem (78)’de ifade edilen kinetik enerji 

integralidir. nl  küresel harmonik derece l ile n’inci dereceden 

dispersiyonunun frekansıdır.  

Tabaka v ve sabitlenmiş l, Takeuchi ve Saito (1972) ile uygunluk 

göstermektedir. 

 

                                                                          (84) 

 

Yl (I) ve Yl (II) iki bağımsız çözüm olmak üzere, yarıçaptan yüzeye (r=R) 

entegreli tabakalardır. Gerilmesiz sınır koşulları, kaybolan kayma ve normal 

gerilme ile bu iki çözümün doğrusal kombinasyonunun var olmasını 

gerektirir. Bu, serbest yüzey sınır koşulunu verir, 

            (85) 

Denklem (85)’deki 2 ve 4 alt simgeleri, yer değiştirme-gerilme 

vektörlerinin sırasıyla kayma ve normal gerilme bileşenlerini ifade eder. 



Doç. Dr. Fatih SÜNBÜL| 40 

Yerçekimsel olmayan durumda, yl bir 41 sütun vektörüdür ve Al   , 

  katmanının dönüştürülmüş elastik modülüne ve l küresel harmonik 

derecesine bağlı olan bir 44 matrisidir. I1 fonksiyonları tüm modlar için 

pozitif olduğundan, u(r, s) kutupları 2(s) = 0 olan s = −sj değerlerinde 

oluşur. Örneğin yer değiştirme alanının r bileşenini ele alalım. Tüm kutupların 

basit kutuplar olduğunu varsayarak, Laplace dönüştürülmüş yer değiştirme 

alanı şu şekilde yeniden yazılabilir: 

                                    (86) 

Genel olarak, toplam l derecesinin her yer değiştirme bileşeni, denklem 

(86)’nın değerlendirilmesinde kullanılan ilişkili bir kutuplar kümesine sj  

sahiptir. l sabitinde, denklem (85)’deki katsayı (r S )j (r), s = −sj’de 

değerlendirilen denklem (80)’in toplamı içindeki ifadenin rezidüeline eşittir. 

 

                      (87)

 Pollitz (1992) (dds)2(s) için denklemler (89-91) tarafından çözüm 

yolu sunmuştur. Bu makalenin yayınlanmasından bu yana,  ve  'yi bağımsız 

değişkenler olarak kullanan ve (d ds)2(s)’nin her zaman pozitif olduğu 

gerçeğini ortaya çıkaran alternatif bir eşdeğer ifade kullanılmıştır. 

          (88)

  

Romanowicz (1987)’den yola çıkarak, 

 

 

   

           (89) 
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İlgili terim [2]   ile doğru orantılı olan kısım göz ardı edilebilir, 

(s ) (r , s ) = 0 denklem (1); (s ) (r , s ) türevi denklem (88) üzerinden 

hesaplanabilir. Kütleçekimsel durumda denklem (88)’de verilen integralin 

yerçekimsiz durumla tam olarak aynı forma sahip olduğuna işaret edilmelidir 

(yani, denklem (89)’a g0 ile orantılı hiçbir ek terim dahil edilmemiştir). 

Ters Laplace transformu şu şekilde ifade edilir;  

 

  (90) 

burada H(t), Heaviside step fonksiyonudur. Denklem (90)’daki H(t) ile 

orantılı terim, kosismik yer değiştirme alanını temsil eder ve bu denklemde 

toplama terimi ile temsil edilen postsismik yer değiştirme alanlarına 

odaklanmak için bundan sonra bırakılacaktır. Üç yer değiştirme bileşeninin 

tümü için aynı prosedürden geçmek, formun toplam postsismik yer değiştirme 

alanı için bir ifade verir. 

 

    (91) 
 

Burada, γ fonksiyonu moment tensör nokta kaynak olarak Pollitz 

(1992) denklem (94) ile ifade edilmektedir. 

 

 

              (92) 

  
 

Denklem (84) çözümüne göre; yerçekimsiz ortam için l’nin 

sabitlendiği, tabaka v’nin r’nin kuvveti şeklinde ifade edilir (Pollitz, 1992). 
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                   (93) 

Denklem (93)’deki pi , yalnızca  katmanındaki elastik modüllere 

bağlı olan sütun vektörleridir, ci keyfi sabitlerdir ve diag, belirtilen köşegen 

elemanlardan ve sıfır köşegen dışı elemanlardan oluşan 44 matrisini gösterir. 

Yerçekimi durumunda, Takeuchi ve Saito (1972) tarafından belirtilen ve 

Pollitz (1992) tarafından verilen 66’lık bir matris katman deformasyonunu 

belirler. Bununla birlikte, denklem (74)’ün G terimleriyle ilgili tartışılması, 

yerçekimi potansiyelindeki pertürbasyonlarla eşleşmenin ihmal edilebilir 

olduğunu ve Al ’nin bu matrisin sol üst 44 alt matrisi tarafından verildiğini 

göstermektedir. 

 

 
 

                                             

                      

                       

           (94) 

                     

 
Rundle (1982) ve Iwasaki (1985), Dünya'nın yakın alan kabuk 

deformasyonunu etkileyen kısmı için mükemmel bir yaklaşım olan sabit 

yerçekimi ivmesi g’yi varsayarak yerçekimi etkilerini ilgili yarı-uzay 

formülasyonlarına dahil etmişlerdir.  

Benzer şekilde Pollitz (1997), 0 g0 ürününün yarıçapa göre değiştiğini 

varsaymaktadır. 

                                                                        (95) 
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Dünyadaki gerçek 0(r)g0(r) ile ilişkili olarak, kabuk ve mantoyu 

gerektiği kadar çok katmana bölerek gerektiği kadar doğru bir şekilde 

uygulanabilir. Bu, üst kabuk ve alt kabuk için tek katmanlar kullanılarak 

küçük bir hata ile yapılabilir. Denklem (95)’teki sabitin uygun bir seçiminin 

kabuk/manto sınırında 0 g0’daki kontrastla eşleştiği ve gerçek 0(r) g0(r)’deki 

artışın yaklaşık yarısını karşıladığı bulunmuştur. Üst mantonun tamamında 

Gilbert ve Dziewonski, (1975)’e göre üst mantoya sabit yoğunluk ve 

yerçekimi ivmesi atayan bir modelden daha iyi sonuç vermektedir. 

Bu yaklaşımla, bir katmandaki deformasyonu, r’nin kuvvetlerine bağlı 

dört bağımsız çözümün toplamı olarak gösterilmesi uygundur. Yukarıdaki 

varsayımlar ışığında denklem (84)’ün çözümü şu şekilde yazılabilir: 

 

 (96) 

 
 

burada A˜  , r’nin tüm görünümleri kaldırılmış olarak A ’ye eşittir ve 

r0 isteğe bağlı bir referans yarıçaptır. Bununla, y (r)’nin elemanları, r p +1 

(yer değiştirme bileşenleri) ve r p (gerilme bileşenleri) gibi r’nin kuvvetlerine 

bağlıdır; burada p, A˜−diag [1, 0, 1, 0]. Yerçekimi olmayan durumda, bu 

özdeğerler p = l, l −2, −l −1 ve −l −3’tür, bu da temsil denklem (93) ile 

denkliğe yol açar. Denklem (96)’da gerekli olan matris üstel, ya doğrudan 

ölçekli bir Taylor açılımı kullanılarak ya da r’nin katlarında bir özdeğer 

açılımı ile hesaplanabilir. 

Bu algoritmanın uygulanmasında, homojen bir kürenin deformasyonu 

için analitik bir çözüm ya dünya modelinde belirtilen en düşük derinlikte 

uygulanır (bir dalga boyu eşittir 2R (l +12), burada R, Dünyanın yarıçapı ve 

l toplam derece sayısıdır), hangisi daha sığsa ve denklem (84)’ün üst integrali 

o yarıçapta başlar. Bu, sığ kaynaklar için, yani en üst elastik tabaka içindekiler 

için derinliğe bağlı deformasyon alanını tanımlamak için yeterlidir. Daha 

derin kaynaklardan sismik sonrası deformasyon aranırsa, alt sınır koşulunun 

daha derin bir seviyede uygulanması gerekir ve serbest yüzey sınır koşulunun, 

kaynak derinliğine bağlı olarak belirli bir sonlu derinlikte uygulanması 

gerekebilir. Sığ sismik kaynaklara uygulanması amaçlanan mevcut 

yaklaşımda (Pollitz, 1997), daha önce statik elastik deformasyonla ilgili 
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araştırmalarda elde edildiği gibi (Pollitz, 1996) ve yayılan dalgalar (Friederich 

ve Dalkolmo, 1995)’da benzer veriler elde edilmiştir. 

2.2. Toroidal Yerdeğiştirme Yaklaşımı 

Deformasyonun toroidal mod bileşeni için çözümün özellikleri, küresel 

mod yer değiştirme alanı için burada belirtilene benzer formdaki modlardan 

oluşmaktadır.  

 
               (97) 

 
 

İlgili r yarıçapına sahip küresel kabuklardaki traksiyonlar şu şekilde 

ifade edilebilir, 

 

 

                                                               (98) 
 

Daha önce olduğu gibi, n (I1)l, Pollitz (1992)’da verilen kinetik enerji 

integralidir. Kaynak uyarma fonksiyonları şu şekilde verilir, 

 

 
     (99) 
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Yerdeğiştirme-gerilme vektörü, 

 

                     (100) 

 

y ve A sırasıyla 21 ve 22 matris olmak üzere denklem (84) ile aynı 

formda bir matris diferansiyel denklemine uyar. Uygun bir başlangıç 

yarıçapından yüzeye kadar entegre edilmesi için gereken diferansiyel denklem 

                   (101) 

 

sınır koşulları uygulandığında, 

 

                    (102) 

 

Küresel harmonik derece l ve tabaka v,  

 

                      (103) 

Küresel modlarda olduğu gibi, her bir l bileşeni, 2(s)’nin sıfır olduğu 

karşılık gelen s = −sj kutup setine sahiptir. Toroidal mod durumunda, yer 

değiştirme genlikleri ters orantılıdır. 

                      (104) 

 

Burada, 

                    (105) 

 

Toroidal mod yerdeğiştirme alanının bileşeni l, şu şekilde ifade edilir. 

 

                          (106) 

 

Buradan, 
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(107) 

 

şeklinde ifade edilir. Deprem sonrası relaksasyon alanlarının doğru 

hesaplanması, denklem (84)’ün doğru bir entegrasyon yöntemine sahip 

olmasına bağlıdır. Denklem (84)’ün yukarı doğru entegrasyonu ve yüzey sınır 

koşullarının uygulanması, toroidal mod durumunda her zaman kararlı bir 

şekilde yapılabilir, ancak küresel mod durumunda, derinlikte doğrusal olarak 

bağımsız vektörleri y’ye dönüştüren sayısal dağılım nedeniyle genellikle 

kararsız bir süreçtir (yüzeyde lineer bağımlı vektörler). Bu etkiyi görmezden 

gelen entegrasyon şemaları, ciddi sayısal problemlere sebep olabilirler. 

Normal mod yaklaşımının temelini oluşturan karakteristik bozunma 

sürelerinin tanımlanmasına dayandığından, buradaki relaksasyonu hesaplamak 

için kullanılan hesaplama yönteminde bu problem göz önünde 

bulundurulmalıdır. Pollitz (1997), denklem (84)’ün entegrasyonunun 

yerçekimsel olmayan durumda sayısal veriler olmadan doğrudan 

yapılabileceğini, ancak bunun ciddi sayısal dağılıma ve bunun sonucunda 

yerçekimsel durumda bozunma sürelerinin yanlış tanımlanmasına yol 

açabileceğini bulmuştur. İstikrarlı sonuçlar elde etmek için denklem (84)’ün 

integrasyonu ikinci dereceden minörler yöntemi kullanılarak yapılmıştır 

(Pollitz, 1997). 
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3. COULOMB GERILME UYGULAMASI 

Şekil 10’da yarı-elastik bir ortama yerleştirilmiş düşey bir faya 

merkezinden uçlarına doğru azalacak şekilde bir kayma uygulandığında bu 

faya paralel kayma yüzeyleri veya faylar üzerinde sağ yanal kaymaya neden 

olabilecek Coulomb gerilme değişimi gösterilmiştir. Bu değişimi oluşturan 

sağ yanal teğetsel gerilmedeki değişim ve etkin sürtünme katsayısı çapı 

normal gerilmedeki değişim şekilde ayrı ayrı gösterilmiştir. Gerilme alanı 

model fayın orta derinliğindeki değişimi kuş bakışı olarak resmetmektedir. 

Kırmızı renkli alanlar gerilmenin arttığı bölgeleri, mor alanlar ise gerilmenin 

azaldığı bölgeleri ifade etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 10.  Yarı sonsuz elastik bir ortama yerleştirilmiş bir fayın gerilme 

hesaplamarındaki 2B gösterimi. Gerilme master fay üzerinde paralel olarak 

modellenmiştir. a) Sağ-yanal doğrultu atımlı fay üzerinde oluşan statik kosismik 

teğetsel, normal ve Coulomb gerilme değişimleri. b) modele K7°D yönünde ve 100 

bar büyüklüğünde bölgesel gerilme dahil edildiğinde, denge durumunda optimum sağ 

yanal kayma yüzeyleri üzerinde oluşan Coulomb gerilme değişimi. Efektif sürtünme 

değeri (σ’) 0.4 olarak alınmıştır (değiştirilmiş King vd., 1994). 
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Şekilde 10b’de ise ortalama 100 bar büyüklüğünde K70D yönünde 

bölgesel gerilme (σr) dahil edildiğinde optimum olarak şekil almış kayma 

düzlemleri üzerinde sağ yanal Coulomb gerilme değişimi gösterilmektedir. 

Gerilme değişimi bölgesel gerilme yönünde rotasyona uğramaktadır. 

Şekilde teğetsel gerilme değişimi ile bölgesel gerilme büyüklüklerinin 

birbirlerine oranlarının ana fayın etrafındaki optimum sağ yanal kayma 

yüzeylerinin geometrisini, buna bağlı olarak da onlar üzerindeki Coulomb 

gerilme değişimini nasıl etkilediğini göstermektedir. Bölgesel gerilme ile 

teğetsel gerilmenin eşit olduğu durumda optimum kayma yüzeylerinin 

geometrisi ana faya yakın kısımda faylanma nedeni ile oluşan gerilme 

değişiminden daha fazla etkilenerek dönmekte (a), bölgesel gerilme teğetsel 

gerilme değişiminden çok büyük olursa o zaman optimum kayma 

yüzeylerinin geometrisi bütün bölgede bölgesel gerilme tarafından 

belirlenmektedir. Buna bağlı olarak bu yüzeyler boyunca hesap edilen gerilme 

alanı değişmektedir. Fay boyunca oluşan yüksek gerilme alanları kaybolmakta 

ve diğer yüksek gerilme alanı bölgeleri ana faydan uzaklaşarak izole 

olmaktadır (b). Bu sebeple bölgesel gerilmenin uzaysal olarak değiştiği 

bölgelerde daha hassas sonuçlar almak için bölgesel gerilmenin yerel 

değişimleri dikkate alınmalıdır. 

Bölgesel gerilmenin yönelimindeki değişme ile efektif sürtünme 

katsayısı (µ’) nin değişiminin Coulomb gerilme alanı değişimlerine etkisi 

şekil 11’de gösterilmektedir. Bölgesel gerilme ile ana fay arasındaki açı belli 

bir sınırda olmalıdır ve genelde 30° lik açı bu sınıra denk gelmektedir. Çünkü, 

fay bölgesel gerilmenin etkisi ile hareket etmek zorundadır. µ’ nin değişim 

değerleri is 0.0 ile 0.75 ile sinirlidir (Stein ve dig., 1992; King ve dig., 1994). 

Şekilde bölgesel gerilmenin K-G olduğu durumda ve µ’=0.0 ve 0.75 olması 

durumlarında (a) ve bölgesel gerilmenin K30°E olduğu durumlarda (b) 

Coulomb gerilme değişimleri gösterilmektedir. Fay uçlarındaki ve 

kenarlarındaki yüksek gerilme kapanımlar bölgesel gerilmenin yönü 

tarafından kontrol edilmektedir. Sonuç olarak, modellemenin en fazla bölgesel 

gerilme yönüne ve daha sonra efektif sürtünme katsayısının büyüklüğüne 

duyarlı olduğu söylenebilir. 
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Şekil 11.  Yarı sonsuz elastik bir ortama yerleştirilmiş optimal sağ yanal bir fayın 2B 

gerilme analizi. Modele K7°D yönünde ve 100 bar büyüklüğünde bölgesel gerilme 

dahil edildiğinde; bölgesel gerilme değişiminin Coulomb gerilmesindeki değişime 

etkisi (a) Bölgesel gerilme ile teğetsel gerilme değişiminin aynı olması /R=1.0, (b) 

bölgesel gerilmenin on kat büyük olması /R=0.1, hallerini göstermektedir. Efektif 

sürtünme değeri (σ’) 0.4 olarak alınmıştır (değiştirilmiş King vd., 1994).  

Bölgesel gerilmenin büyüklüğü modelimizde fazla bir değişime neden 

olmamaktadır. Bu modellerin dışında yatay gerilmeler üzerinde belli değerleri 

aldığımızda ve sadece düşey gerilme değişiminde gerilme durumunda 

değişiklikler gözlemlenecektir. Örnekte DB doğrultusunda gerilme 200 bar, 

KG doğrultusunda 400 bar seçilmiştir. Buna göre; (a) düşey gerilme 100 bar-

hedef optimal yönlenmiş (optimally oriented) ters faylanma, (b) düşey gerilme 

300 bar- hedef optimal yönlenmiş doğrultu atımlı faylanma, (c) düşey gerilme 

500 bar- hedef optimal yönlenmiş normal faylanma üzerinde gerilme 

analizlerini göstermektedir. 
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4. VİSKOELASTİK GERİLME UYGULAMASI 

4.1. Reoloji 

Yer küreyi oluşturan katmanlardan üst kabuk (upper crust) sismojenik 

zon diye kabul edilen kabuğun üst kısmını oluşturan bölgede elastik ve 

kırılgan bir yapı gösterir. Depremler bu bölgelerde oluşurlar; fayın ve çevresel 

özelliklerine bağlı olarak sürtünme katsayılarının farklı olması durumlarında 

deprem sonrası oluşan kayma dağılımları da farklı özellikler gösterir. Bu 

özelliklerin daha net anlaşılabilmesi laboratuvarlarda yapılan kaya mekaniği 

çalışmalarıyla izah edilebilir, bunun en somut örnekleri farklı oran ve 

durumlardaki sürtünme kanunlarının (rate and state variable friction laws) 

uygulanması ile tetkik edilebilir (Byerlee, 1978: Dieterich, 1979; Beeler ve 

diğ., 1996).  

 

 

 

 

 

 

Sekil 12. Hızın ani azalımı ve artımı anında sürtünmenin verdiği tepki.  Μ sürtünme 

kuvveti, a ve b materyal parametreleri (Scholz, 1998). 

Bugün hâlihazırda en fazla kullanılan Dieterich-Ruina fiziksel 

kanunudur (Dieterich, 1979; Ruina, 1983). Bu kanuna göre sürtünme μ, 

kayma hızına  ve durum degişkenine  bağlıdır. 

                                                                 (108) 

Burada, τ kayma gerilmesi, σ’ efektif normal gerilme ve tüm parantez 

içi sürtünmeyi ifade eder. μo referans hız  0 da sabit durum sürtünmesidir. 

Sabit a ve b sürtünme yüzeyi ile ilgili degişkenlerdir., durum degiskeni  =1-

(  )/L denklemine uyum gosterir. Denklem de kritik kayma uzaklığı L’dir. 

Scholz (1998) hizin arttığı ve azaldığı durumlar için sürtünme sisteminin 

Yer değiştirme 

Yavas Hızlı Yavaş 
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davranışını gösteren bir şema hazırlamıştır, bu şemaya göre, a kadar bir 

sürtünme kuvveti uygulandığında hız düşmekte, sürtünme kuvveti b değerine 

düşürüldüğünde hız artmaktadır, bu durumda eski durumdan yeni duruma 

geçiş söz konusudur. Bu iki değer (a,b) sürtünme yüzeyinin hıza bağlı 

parametreleridir. Eğer (a-b)>0 ise bu durumda hız güçlenir, sistem sabit hale 

gelir ve deprem oluşmaz. Eğer (a-b)<0 ise hız zayıflar ve deprem oluşur. (a-

b)’yi kontrol eden temel faktör sıcaklıktır. Blanpied vd. (1991) göre 

laboratuvarda yapılan kaya mekaniği deneyinde, üst kabuktaki (T<3000) 

sıcaklık (a-b)<0 durumu için depremin oluşabileceğini ileri sürmüştür. 

Laboratuvar çalışmalarında uygulanan gerilme değerleri ile yeryüzünde 

deformasyon alanlarında gözlemlenen değerler sıcaklığın yer içine doğru 

artmasından dolayı birbirinden farklı çıkmaktadır.  

4.2. Astenosferin Reolojik Özellikleri 

Litosferde yer alan ve üst kabuk diye adlandırılan kısım 10-20 km 

kalınlığında ve elastik-kırılgan olarak tanımlanan depremlerin oluştuğu yerdir. 

Alt kabuk asismik kısım olarak üst kabuğun alt kısımlarına doğru uzayan ve 

hareket mekanizması henüz çözülememiş tabakadır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 13. Tibet Platosu Altın Dağ Fayı derinlik kesiti (Ryder, 2006) 
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Litosfer bu iki tabaka ile alt manto adı verilen kısmen daha sünek olan 

yapı olarak yer kürenin katmanlarında yerini alır (Maggi vd., 2000). Bu 

tabakaların sınırları kesin olarak belirlenememiştir (Wittlinger vd., 1998) 

Tibet platosunun kuzey uç kısmında yaptığı sismik tomografi çalışması 

sonucunda Altın Tag (Dağ) fayı 140 km derinliğe ulaşmakta olduğunu 

hesaplamıştır (Ryder, 2006) (Şekil 13). 

Gök vd. (2007) 29 broadband sismometre istasyonundan elde ettikleri 

verilerle Doğu Anadolu üzerinde anizotropi çalışması yapmışlardır. Buna göre 

Anadolu levhası üzerinde ortalama kabuk kalınlığı 36-44 km arasında 

değişmekte olduğunu göstermişlerdir (Şekil 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 14. Doğu Anadolu Platosu kesiti (Gök ve diğ., 2007) 

Post sismik deformasyonlar deprem oluştuktan sonra depremin 

meydana geldiği bölgede devam eden yer değiştirme hareketleri olarak 

literatürde yerini almıştır. Bu deformasyonlar uzun bir zaman boyunca ve 

geniş alanlarda gözlemlenebilmektedir. Araştırmacılar tarafından bu 

deformasyonların nedeni 3 şekilde ifade edilmiştir. Bunlar; deprem sonu 

oluşan yakın alanlardaki deformasyonlar (afterslip), gözenek basıncına ve 

akışkanlığına göre üst kabukta meydana gelen değişimler ve Alt kabuk ve üst 

mantoda meydana gelen viskoelastik relaksasyonlardır (Pollitz vd., 2001). 

Üçüncü olarak ifade edilen alt kabuk ve üst mantodan oluşan deformasyonlar 
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uzun zaman aralıkları ve geniş dağılım alanları için kabul edilen yaygın 

görüştür ve birçok araştırmacı tarafından benimsenmektedir (Sunbul, 2016).  

Deprem sonrası gerilme dağılımları çalışmalarında yer altı 

katmanlarının reolojisinin belirlenmesi en önemli sorunlardan bir tanesi olarak 

önümüze çıkmaktadır. Bu yüzden birçok araştırmacı farklı reolojik özellik 

yaklaşımları kullanmıştır. Buna göre, bazı araştırmacılar alt kabuğun 

reolojisini üst mantoya göre zayıf olarak kabul etmişler (Freed ve Lin, 2001; 

Pollitz ve Sacks, 2002, Pollitz vd., 2008), bazıları alt kabuk güçlü üst manto 

zayıf kabulünü hesaplamalarda esas almışlar (Zeng, 2001) veya değişen 

reolojik özellikler kullanmışlar (Lorenzo Martin vd., 2006; Nalbant vd., 

2006). Pollitz vd., (2008) araştırmacılar tarafından kullanılan değerleri 

özetleyerek bir tablo halinde sunmuştur, buna göre alt kabuğun viskozite 

değerleri 8*1019 ile 1021 Pa sn, üst manto viskozite değerleri 4*1018 ile 3*1019 

Pa sn arasında değişmektedir (Şekil 15).  

 

 

Şekil 15. Amerika Birleşik Devletleri’nin batısındaki alt kabuk ve üst manto 

viskozitelerinin özeti, bu veriler deprem sonrası relaksasyona ilişkin kabuk 

deformasyon çalışmalarında tahmin edilmiştir. Gölgeli alanlar, tüm tahmini viskozite 

aralığını parantez içine alır; dikey çubuklar, bireysel bir çalışmada elde edilen 

ortalama viskoziteyi gösterir. Kırmızı çubuklar, ilgili alt kabuk ve manto 

bölgelerindeki tüm viskozite tahminlerinin ortalamasını gösterir. İlgili zaman 

ölçekleri nedeniyle (≤102 yıl), tüm tahminler olası daha uzun vadeli etkili 

viskozitenin alt sınırlarını temsil eder (Thatcher ve Pollitz, 2008’den alınmıştır). 



Doç. Dr. Fatih SÜNBÜL| 54 

Sismolojik çalışmalarda genellikle üst kabuk elastik bir biçimde hareket 

ettiği varsayılır. Bu elastik tabaka altında bulunan kısmın ne tür özellikte 

olduğu hesaplamalarda göz ardı edilir. Post sismik çalışmalar için ise alt 

kabuk ve üst mantonun ne tarzda bir reolojik yapıya sahip olduğu bilinmeli ya 

da hesaplamalarda bu tabakadaki doğal değişimlerin hesaba katılması 

gerekmektedir. 

Viskoelastik materyal hem elastik hem viskoz özellikler barındırır. 

Viskoz bileşen deformasyonun zamana bağlı olduğunu bir başka deyişle 

deformasyonun tabakanın vizkozitesine göre şekil aldığını gösterir. Bu 

kısımda viskoelastik reolojinin lineer olarak kabul edildiği varsayımından 

yola çıkılarak genel temel denklemler üzerinde gerilme ve zamana bağlı 

strainler üzerinde durulacaktır. 

 

                                                                            (109) 

 

Simge üstündeki nokta işaretleri zamana bağımlı olduklarını ai ve bi 

sabit, i ise türeve bağlı olduğunu temsil eder. Postsismik relaksasyon 

çalışmalarında önemli olan çalışılan bölgeye ait reolojinin bu formülasyonda 

hesaplanmasıdır.   

Depremlerden sonra meydan gelen post sismik deformasyon için bilim 

insanları tarafından 3 önemli hipotez ileri sürülmüştür, a) afterslip modeli, 

deprem sonrası çok yakın alanlarda oluşan deformasyonlar, b) gözenek 

basıncı (pore pressure), c) alt kabuk ve/veya üst manto da meydana gelen 

viskoelastik relaksasyon etkisi (Thatcher ve Pollitz, 2008). Gözenek basıncı 

15 km uzaklıktaki deprem sonrası oluşan deformasyonları 

açıklayabilmektedir, daha geniş alanlar için çok sağlıklı sonuçlar 

vermemektedir (Peltzer vd., 1996 ve 1998). Savage (1990) ve Burgmann vd. 

(2002)’e göre afterslip ve viskoelastik relaksasyon modelleri benzer sonuçlar 

vermektedir. Pollitz (2001)’e göre uzun sureli ve daha geniş alanlar için alt 

kabuk ve/veya üst mantodaki viskoz akma daha net sonuç vermektedir.  

Deprem viskoelastik modeller viskoz ve elastik bileşenlerden oluşurlar. 

Maxwell materyali yay ve sönümleyiciden oluşur. Bu mekanizma sonsuz 

zamanda viskoz akışkan gibi hareket eder. Bunların dışında araştırmacılar 

tarafından Kelvin, Standart lineer ve Maxwell ve Kelvin birleşimi olan 
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Burgers elementleri de hesaplamalarda kullanılmaktadır (Pollitz vd., 1998) 

(Şekil 16).  

 

 

Şekil 16. Viskoelastik materyal modelleri: a) Maxwell, b) Kelvin ve c) Standart lineer 

katı modeli.  

 

Maxwell modeline göre toplam strain oranı yay ve sönümleyici 

üzerindeki strain değerlerinin toplamı olarak elde edilir. Eğer aynı gerilme 

değeri hem yaya hem sönümleyiciye uygulanırsa, denge durumunda; 

                                                                            (110) 

elde edilir. Simgelerde bulunan nokta işareti zamana bağımlılığı ifade 

eder. Eğer bir kuvvet uygulandığında Maxwell materyali başta elastik bir 

cisim gibi hareket eder, bu arada sönümleyici de relaksasyon zamanı yoktur. 

Materyalin strain değeri sabit kalır. Kısa zaman süreleri için toplam 

mekanizma elastik bir davranış gösterir, uzun süreli gerilme yüklemelerinde 

ise bu materyal akışkan gibi davranır. Zaman değişiminin diferansiyel 

denklemler kullanarak çözümünden ise Maxwell materyalinin relaksasyon 

zamanı tR=nu/mu olarak elde edilir (Scholz, 2002). 
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Yukarıda denklemde stress-strain ilişkisi post sismik periyodu tanımlar. 

Karşılaştırma için elastik temel denklem buraya yazılırsa,  

                                                                                                                (111) 

Laplace transform fonksiyonu f(t) ile tanımlanırsa  

                                                                            (112) 

s Laplace transformun degişkenidir. Eğer denklem (111) Laplace 

transform uygulanıp t ortamından s ortamına aktarılırsa, elastik parametreler 

s’e bağlı ifadeler olur. Laplace transform yeni haliyle tanımlanırsa, 

 

                                                                                                  (113) 

                                                   (114) 

                                                                                        (115) 

 

                                                                                                         (116) 

İkinci satırda  

                                                                                                (117) 

Kosismik faza geçmeden önce gerilme ve strain değerleri sıfırdır. 

Önceki iki denklemler birbirinin aynıdır, denklem 116’da shear modülü yer 

değiştirirse 

                                                                                                   (118) 

Hareketin elastik denkleminden çözüm alınabilir, Laplace transform ile 

 ve   ve kayma zaman fonksiyonu yer değiştirilir ve sonuç zamana bağlı 

viscoelastik çözümü elde etmek için zaman ortamına çevrilir.  
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4.3. Viskoelastik Modelin Test Edilmesi 

Fortran kodu VISCO1D programı Fred Pollitz tarafından yazılmış ve 

1997 yılından sonra Birleşik Devletler Jeoloji Birimi (USGS) tarafından web 

sitesi üzerinden açık kaynak olarak tüm dünyada araştırmacıların kullanımına 

açılmıştır. Bu program birçok araştırmacı tarafından çalışmalarında 

kullanılmıştır (Pollitz vd., 2001; Hearn vd., 2002; Vergnolle vd., 2003; 

Nalbant vd., 2006; Ryder, 2006). Tabakalı küresel yer küre içerisine 

dikdörtgenler seklinde yerleştirilen fayların yer değiştirmelerini toroidal ve 

küresel olarak hesaplayan programdır.  

VISCO1D programı elastik bir tabaka içerisinde üretilen bir depremin 

oluşturduğu gerilmenin küresel tabakalanmış elastik-viskoelastik ortamda 

verdiği tepkiyi modellemeye yarar. Bu tepki küresel ve toroidal hareketin 

küresel harmonik genişleme hareketi doğrultusunda küresel yer 

geometrisindeki etkileşimidir, toroidal ve küresel bileşenler yerküre içerisinde 

yer katmanlarının fiziksel özelliklerine göre relaksasyona uğrarlar ve 

tabakalarda deformasyonlar oluştururlar. Kullanılan program herhangi bir 

derinlikte zamana bağımlı oluşan post sismik deformasyon alanlarının 

tanımlanmasında kullanışlıdır. Program fay düzlemi üzerinde kayma 

dislokasyonu modelleyerek deformasyonları hesaplar (3 bileşenli yer 

değiştirme ve 6 bağımsız yamulma bileşenleri). Bu veriler gravitasyonel 

değişimlerin olmadığı viskoelastik tepki hesaplamalarını içerir. Program 4 ana 

parçadan oluşur: 

1) Yer modelinin belirlenmesi (elastik modül ve her bir tabakanın 

viskozitesi) 

2) Bu yer modelinde küresel ve torodial hareketlerin bicimi belirlenir, 

küresel harmonik derece içerisinde yer alan karakteristik sönümlenme 

veya bozulma zamanları. 

3) Toroidal ve küresel hareket biçimleri için yer değiştirme-gerilme 

vektörlerinin belirlenmesi 

4) Belirlenmiş zamanlardaki postsismik deformasyonların, gözlem 

noktalarının (enlem, boylam ve derinlik) ve kaynak geometri ve 

kaymasının hesaplanması. 

 

Şekil 17 ve 18’de sentetik model karşılaştırma için kullanılmıştır. Pollitz 

(1997)’de sunulan bu iki model, birinci model 30 km kalınlığında elastik 
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katmandan ve hemen altında uzanan Maxwell viskoelatik tabaka. İkinci model 

de ise 30 km kalınlığında elastik, altında 60 km’ye kadar uzanan Maxwell 

viskoelastik yapı ve 60 m’den derinlere doğru inen elastik tabakaların 

oluşturduğu yer modelleri kullanılmıştır (Pollitz 1997). Tabakalara ait elastik 

parametreler sekil üzerinde gösterilmiştir. Lame parametreleri (λ=µ), 

yoğunluk (ρ), derinlik=tabaka kalınlığı (H), litosfer altında yer alan katmanın 

viskozite değeri (η) 1019 Pa s dir, buna göre relaksasyon zamanı (τ) şu 

formülasyon ile bulunur; τ=2 η/ µ olarak, τ=21 yıl’dır. 

 

 

   

Şekil 17. Model A ve Model B için yer katmanları elastik parametreleri, yatay 

uzaklık (km), derinlik (depth=km). Grafiklerde yer alan U fay düzlemi (düşey 

fay) üzerinde kaymanın büyüklüğü. Ux, Uy ve Uz yer değiştirmeyi temsil 

etmektedir (Pollitz, 1997). 
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Şekil 18. Model A ve Model B için yer katmanları elastik parametreleri, yatay uzaklık 

(km), derinlik (depth=km). Grafiklerde yer alan U fay düzlemi (300 düşey fay) 

üzerinde kaymanın büyüklüğü. Ux, Uy ve Uz yer değiştirmeyi temsil etmektedir 

(Rundle 1982; Pollitz, 1997). 
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4.4. Viskoelastik Modellemede Parametrelerin Değişkenlik 

Analizi 

Bu alt başlıkta yerkürenin zamana bağlı deformasyonları hakkındaki 

verilerin kalitesini artırmak için farklı uzamsal ve zamansal varyasyonlar 

analiz edilmiştir. Bu bağlamda, elastik olmayan bir yarı-uzay üzerinde uzanan 

elastik bir tabakadan oluşan bir ortamdaki bir dalma-batma bölgesindeki 

yüzey deformasyonu modellenmiştir. Yarı uzayın reolojik değerleri, elastik 

tabakanın kalınlığı ve fay düzleminin eğim açısı ve bir deprem sonrası 

relaksasyon süresi gibi farklı değişkenler deprem sonrası deformasyona dahil 

olur. Gerçek bir yerküre durumunda, deformasyon sürecini etkileyen 

değişkenler çok fazladır ve bölgesel deformasyonlar çok farklı bir şekilde 

değişime uğrayabilir. Bu nedenle, kabuk deformasyonu ile ilgili herhangi bir 

gerçek veriyi modellemeye başlamadan önce, girdi parametrelerinin 

değişimine odaklanmak zorunludur. 

Sismolojik analiz, bir depremin büyüklüğü ve sismik momenti için 

gerçekçi veriler sağlayabilir. Ayrıca, yırtılma düzlemi üzerindeki kayma 

dağılımı ve hatta ortalama yer değiştirme, analitik sonuçlardan hesaplanabilir. 

Artçı sarsıntıların dağılımı ve deprem sonrası fay düzlemi çözümü, kırılma 

düzleminin uzunluğu ve genişliğinin yanı sıra, konumu ve yönü hakkında 

bilgi verir. Bununla birlikte, elastik-elastik olmayan sınırın derinliği, fay 

düzlemi üzerindeki büyüklük, sismik moment veya kayma dağılımı ile aynı 

doğrulukta çıkarılamaz. Araştırmalar, herhangi bir bölge için kıtasal bir 

litosferin doğru katmanlı yapısı ve viskozite değerleri ile ilgili verilerin 

tamamen doğru veriler olduğu henüz netleşmemiştir. Çoğu araştırma post-

sismik dönemdeki deformasyon oranını rasyonelleştirmeye çalışmaktadır 

(örneğin Wright vd., 2013.). Belirli bir bölge ile ilgili gerçekçi reolojik 

modellerin nasıl tanımlanması gerektiği hala tartışılmaktadır. 

Parametrelerin bölgesel deformasyonu nasıl etkilediğini 

değerlendirmek için bazı değişkenlik analizleri yapılmıştır. İlk olarak, sismik 

moment, katmanlı yarı uzay için elastik parametreler ve fay düzlemi boyunca 

ortalama yer değiştirme dahil olmak üzere güvenilir parametreler 

sabitlenmiştir. Burada, aşırı karmaşıklığı önlemek için basit kayma dağılımı 

kullanılmıştır. Ardından, üç uzamsal parametre sistematik olarak 

değiştirilmiştir; elastik tabaka kalınlığı, altındaki yarı boşluğun viskozite 

değerleri ve fayın eğim açısı. Analiz sırasında zamansal dağılımları 
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gözlemlemek için bu parametreler de zamana bağlı değiştirilmiştir. 

Varsayımsal Mw 8.0 deprem fay kırılması ile bir Referans Modeli (RM) 

oluşturmuştur. Verilen fay Şekil 19’da gösterilen 300 km uzunluğunda ve 40 

km genişliğindedir. 

 

 
Şekil 19. Değişken analizinde kullanılan Referans modelinin (RM) şematik gösterimi. 

RM’nin üst sınırı değişken bir derinlikte bulunur. RM’de 300 km uzunluğunda ve 40 

km genişliğinde değişken eğim açısına sahip varsayımsal fay. Yerküre tabaka modeli 

(Pollitz ve diğ, 2006). 

 

Yer değiştirmenin zaman içindeki dağılımını göstermek için iki tür fay 

mekanizması gösterilmiştir. Bu yer modelleri Pollitz vd. (2006) Pasifik 

bölgesi depremleri için kullandığı yer modeline benzer seçilmiştir (Bakınız 

Şekil 15). Şekil 20 ise 2, 5 ve 10 yıllık zaman aralıkları için kümülatif post 

sismik dönem yer değiştirmelerin dağılımını göstermektedir. Deprem sonrası 

hareketlerin kırılma düzlemlerinin yönüne duyarlı olduğu açıktır. Yakın 

noktalar, kırılma sürecinin tüm detaylarına açıkça duyarlıyken, faya belli bir 

mesafede durum böyle değildir. Zamansal değişim, deprem sonrası 

hareketlerin büyüklüğünü fay kırılma düzlemine dik 200 km’ye kadar 

artırmak için de önemlidir. 
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Şekil 20. Doğrultu atımlı ve bindirmeli fay için VE sismik sonrası gevşemelerin 

mekansal ve zamansal değişimleri. Pollitz ve diğ. (2006)’dan Yer modeli yaklaşımı 

hesaplamalarında kullanılmıştır. Siyah dikdörtgen biçiminde varsayımsal fayın 

kırılma düzlemini gösterir. Vektörlerin renkleri incelenen üç farklı zaman periyoduna 

(2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl) karşılık gelmektedir (değiştirilmiş Sunbul, 2016). 

 

Pollitz (2006), bir Maxwell viskoelastik üst manto üzerinde uzanan bir 

Burgers cisim astenosferi önermiştir. Hesaplamalardaki bazı belirsizlikleri 

önlemek için referans modeli bundan sonra bir Maxwell öğesi olarak 

kullanılmıştır. Aşağıdaki modellerde eğim açısı değiştirilerek ve üst kabuğun 

kalınlığı ve viskoelastik tabakanın viskozitesi değerleri oluşturuldu. Son 

olarak, bu modellerden çıkarılan deformasyonu referans modelden elde 

edilenle karşılaştırıldı. Hesaplamalarda yeriçi yarı kürenin viskoziteleri 1*1018 

Pa s ile 1*1020 Pa s arasında değişmektedir.  

Viskoelastik parametrelerin her değeri için üst kabuğun kalınlığı da 

farklı değerler almıştır (20 ve 50 km’de). Yitim zonu depremlerinin çoğunun 

meydana geldiği Pasifik bölgesi için, eğim açısının değerini derinlikle 

optimize etmek mantıklıdır. Bununla birlikte, basit bir yaklaşım kullanmak 

için, kırılma alanı için bir düzlem kullanıldı ve ardından eğim açısını 90°’de 
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sabitlendi. Fay düzlemine olan mesafe, deprem sonrası dönemde bölgesel 

relaksasyon sürecini anlamada anahtardır. 

Şekil 21 elastik tabakanın kalınlığı (20 ve 50 km kalınlık) değiştiğinde 

zamana bağlı (depremden sonraki 2, 5 ve 10 yıllık zaman aralıklarında) 

viskoleastik post sismik yer değiştirmelerini göstermektedir. Elastik tabakanın 

kalınlığı ile yer değiştirmenin büyüklüğü arasında ters bir ilişki vardır. Büyük 

ve küçük büyüklükteki yer değiştirmelerin dağılımı, sonraki tüm şekillerde 

ortak özellikler gösterir. Fayı uzatma eğiliminde olan gerinim 

konsantrasyonlarına karşılık gelen fay uçlarında büyük büyüklükte loblar 

(negatif veya pozitif) oklar belirir. Fay yönleri boyunca daha büyük oklar 

gözlenir. viskoelastik post sismik deformasyon, fay kırılmasından 

(kaynağından ±2°) itibaren ±200 km’lik bir alanda tespit edilir. Eğim açısı, 

sadece yer değiştirmelerin dağılımını bozan, yani elastik tabakanın 

viskozitesinden veya kalınlığından farklı olduğu için zaman içindeki 

gelişimlerine etkisi olmayan geometrik bir değişkendir. 

 

 
Şekil 21. Zamana bağlı (depremi takip eden 2, 5 ve 10 yıllık zaman aralıkları) 

viskolelastik post sismik dönem yer değiştirmelerin, elastik tabakanın kalınlığı (20 ve 

50 km değerinde) değiştiğinde değişkenliği ile şematik gösterimi. Siyah çizgi fay 

kırılmasını gösterir. Vektörlerin renkleri incelenen üç farklı zaman periyoduna 

karşılık gelir (değiştirilmiş Sunbul, 2016). 
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Çalışma sonuçları önemli ölçüde reolojik parametrelere, özellikle 

viskozite değerlerine bağlıdır. Yer değiştirmelerin değişkenliği, yarı uzayın 

(half-space) üç farklı viskozite değeri ile temsil edilmiştir (1018, 10 19 ve 10 20 

Pa s değerleri modellenmiştir). Aslında, bu reolojik değerler Thatcher ve 

Pollitz (2008)’in viskozite spektrumu ile uyumludur. Sonuçlara göre, 

viskozite değeri azaldıkça yer değiştirmenin büyüklüğü artmaktadır ve bazı 

durumlarda bunun tersi de geçerlidir. Viskozite değerleri yer değiştirmelerin 

büyüklüğünde oldukça etkilidir (Şekil 22). Bu nedenle, deprem sonrası 

gerilim hesaplamalarında, belirli bir bölgenin reolojik parametrelerini 

kapsayan yayınlanmış 10 yerküre tabaka modeli kullanılmıştır. 

 
Şekil 22. Farklı astenosfer viskozite değerleri nedeniyle viskoelastik deprem sonrası 

yer değiştirmelerin değişimi gösterilmektedir. Siyah çizgi fay kırılmasını gösterir. 

Vektörlerin renkleri, incelenen üç farklı viskozite değerine karşılık gelir (değiştirilmiş 

Sunbul, 2016). 

 

Bir fay üzerindeki gerilmeler, kırılma sürecinin başlaması için kritik bir 

eşiği aşan seviyelerde birikirse, bir deprem meydana gelir. Kesme gerilimi 

hesaplamalarında 0,1 barlık minimum gerilim eşiği kullanılmıştır (örneğin, 

Harris, 1998). Aslında, ana kırılmaya çok yakın veya çok uzakta bulunan 

olayları hariç tutmak için gerilim değişim eşikleri kullanıldı. Konuma bağlı 

olarak, kümülatif deformasyon üzerinde farklı bir etki gözlenebilir. Bunu test 

etmek için, fay kırılma düzlemine dik dört farklı test noktası 
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değerlendirilmiştir, bunlar sırasıyla A (30 km), B (50 km), C (100 km) ve D 

(200 km)’dir. Bir depremin neden olduğu kayma gerilimini hesaplamanın 

birkaç yolu vardır ve bu çalışmada iki tanesi kullanılmıştır. 

Belirli düzlemlerde, “alıcı faylar” olarak bilinen veya bu çalışmada 

“tetiklenmiş depremler” olarak da adlandırılan belirli bir eğim yönünde statik 

gerilme değerleri modellenebilmektedir. Küresel gerilme hesaplamaları 

sırasında bir dizi büyük depremde bilinen geometrileri ve eğim değerleri ile 

tetiklenen olaylar kullanılmıştır. Bununla birlikte, deprem gerilimi değişimi 

ile küçük artçı şoklar arasındaki dengeleri incelerken, geometriler ve eğim 

değerleri bilinmeyen parametrelerdir. Bu tür bir analizde, gerilim değişimi 

optimal olarak yönlendirilmiş faylar üzerinde hesaplanmıştır. Burada, optimal 

olarak yönlendirilmiş noktalarda kayma gerilmesinin hesaplanması tercih 

edilmiştir. Daha önce tartışıldığı gibi genel hesaplamalar için, potansiyel 

olarak tetiklenen depremlerin gerçek geometrisi ve eğim değerleri 

kullanılmıştır. 

Üç zaman periyodu için eş-sismik gerilme değişimini ve viskoelastik 

gerilme değişimi gösterilmiştir. Hangi tür fay özelliklerine sahip faylarda 

tetiklenme olasılığını görmek için en uygun şekilde yönlendirilmiş 

noktalardaki kayma gerilimini hesaplanmıştır. Hesaplamalar için 1019 Pa s 

viskozite değeri kullanılmış ve kullanılan değerler ne kadar yüksekse, elde 

edilen gerilme değerleri o kadar küçük değerler vermiştir. İki küçük kayma 

gerilmesi artışı lobu ve iki daha büyük kayma gerilmesi düşüşü lobu vardır. 

Eş sismik gerilme hesaplamaları için, fayın uçlarındaki loblar diğer 

varsayımsal fay bölgelerine uzanırken, fay dışı loblar, uzunluğa bağlı olarak, 

kayma gerilmesinin olduğu varsayımsal bir bölge ile faydan ayrılmıştır. 

Viskoelastik postsismik gerilme hesaplamalarında ortak sismik 

hesaplamalardan temel ayırt edici özellik, fayların uçlarındaki gerilme 

dağılımıdır. 
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Şekil 23. Eş-sismik kayma gerilmesi değişiminin (a) ve sismik sonrası gerilme 

değişiminin şematik gösterimi (2 yıl için b, 5 yıl için c ve 10 yıllık süre için d). 

Gerilme yatay bir düzlemde (X ve Y) örneklenmiştir. Hangi tip alıcı hatasının 

tetiklenme olasılığının en yüksek olduğunu temsil etmek için, en uygun şekilde 

yönlendirilmiş noktalarda kayma gerilimi hesaplanmıştır (değiştirilmiş Sunbul, 2016).  

 

Şekil 23’te görüldüğü üzere, fay kırılma sınırının tamamında gerilme 

azalması gözlenir ve bu sınır, kırılma düzleminden 40 km’ye kadar uzanır. Bu 
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sınırın ötesinde viskoelastik relaksasyonları bölge genelinde zamanla oluşan 

stresi artırır. Kırılma düzleminin yakınında bulunan test noktası A’da, fay 

oryantasyonu nedeniyle gerilim düşüşü gösterilmiştir. Zaman içindeki değişim 

nedeniyle gerilmede sapmalar gözlemlenebilir. Test noktası B’de, test noktası 

A ile benzer özellikler gösterilmiştir; kırılmadan 50 km’ye kadar olan mesafe 

eğim açısına diğer mesafelere göre daha duyarlıdır. Tetikleme mekanizması 

dikkate alındığında, artçı şokların yerleri ve kırılma düzlemine olan uzaklık, 

gerilim tetikleme hesaplarında önemlidir. 
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5. DEĞERLENDİRME 

Büyük depremler oluşur, yayılır ve sonlanır. Bu döngünün fiziğinin tam 

olarak anlaşılması ve günümüzde imkânsız olarak gözükmektedir. Son 

yıllarda gelişen teknoloji ile bu bakış açısı deprem mekaniğini modellemeye 

doğru yönelmiştir. Deprem mekaniğinde özellikle odak çevresinde gerilme 

değişimlerinin belirlenmesi, ileride meydana gelecek depremlerin yerlerini 

belirlemeye yardımcı olmaktadır. Depremlerin tetiklenmesi, depremlerin 

gecikmesi veya önlenmesi araştırmaları deprem tehlike analizlerinde en 

güvenilir yöntemlerden bazıları olarak literatürde yerini almıştır.  

Dünya üzerinde kapsamlı depremler arası ve depremler arası gerilme 

değişimi hesaplamaları bilimsel literatüre çok değerli katkılar sunmaktadır. 

Küçük, orta veya büyük depremlerin genellikle gerilmenin arttığı bölgelerde 

meydana geldiği kanıtlanmıştır. Buna göre büyük bir depremden sonra 

meydana gelen artçı şokların ortalama %60’ı gerilmenin arttığı bölgelerde 

meydana gelmiştir (Parsons, 2000). Buna bağlı olarak büyük depremlerin 

(M>7) ardından meydana gelen yakın çevre (±200 km) depremlerin yine 

büyük bir kısmının gerilmenin arttığı bölgelerde meydana geldiği ifade 

edilebilmektedir. Bunun aksi olarak büyük bir depremde meydana gelen 

negatif gerilme komşu faylarda meydana gelecek depremlerin oluşum 

sürelerini ötelemişlerdir.  

Bugüne kadar yapılan çalışmalar statik gerilme değişimlerinin birçok 

soruya cevap verdiğini belirtse de henüz deprem olgusuna ait bulmaca tam 

olarak çözülebilmiş değildir. Statik gerilme modellemesinin gelecekteki 

büyük depremlerin nerede olacağını tahmin etme de öngörü sağlasa da fay 

üzerinde gerilme artışının zamana bağlı değişimlerinde yer içi yapısının 

heterojen olmasından kaynaklı meydana gelen değişimler henüz tam olarak 

modellenememektedir. Bu tür kestirimler başarılı bir şekilde San Andreas, 

Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Hatlarında uygulanmaktadır. (Stein 

1992; 1997; Sünbül, 2016). Bununla birlikte 3 boyutlu jeolojik yaklaşımlar 

tektonik olarak aktif bölgelerde var olan gerilme değişimlerinin istenilen 

düzeyde yorumlanmasına imkân sağlayacaktır.  

Statik gerilme hesaplamalarında özellikle büyük depremlerin 

modellenmesinde basit modeller kullanılmaktadır. Bu yaklaşım çoğu zaman 

gerilme değişimlerinde belli fikirler sunsa da daha ayrıntılı çalışmalar mutlaka 
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daha detaylı sonuçlar verecektir. Bu noktada deprem fay çözümlerinin daha 

detaylı yapılarak, fay modellerinin 3 boyutta daha iyi temsil edildiği 

hesaplamalar odak çevresinde oluşan gerilme dağılımlarını daha net ifade 

edebildiği söylenebilir. Yer içi yapısındaki fiziksel özelliklerin bilinmesi de 

araştırma sorularına daha net cevap verebilmenin önünü açacaktır. Bu 

çalışmamızda temel sorumuz ve modelleme yaklaşımları statik gerilmelerin 

değişimlerinin modellenmesi şeklinde olup dinamik gerilme kapsam dışında 

tutulmuştur. 
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