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Öz 
 
Bu çalışmada, İskenderun Körfezi’ni kuzeyden sınırlayan Yumurtalık Fayı’nın deprem aktivitesi 
araştırılmıştır. Yumurtalık Fayı’nın deprem üretme potansiyelinin belirlenmesi, etkili olduğu alanlarda 
tarım, sanayi ve yerleşimin yoğun olması nedeniyle çok önemlidir. Ayrıca Doğu Anadolu Fayı (DAF)’nın 
Akdeniz’e uzandığı güneybatı kesimini oluşturmasından dolayı DAF’ın depremselliğinin belirlenmesine 
de önemli katkılar sağlayacaktır. Çalışma kapsamında paleosismolojik hendek kazıları gerçekleştirilmiş 
ve hendeklerden elde edilen veriler ile fay üzerinde meydana gelmiş ve yüzey yırtılması ile sonuçlanmış 
en az üç adet deprem tespit edilmiştir. Aletsel dönem deprem kayıtları incelendiğinde, Yumurtalık Fayı 
ve çevresinde büyüklüğü M=4 ve üzerinde birçok depremin meydana geldiği görülmektedir. Fayın 
uzunluğu ve karakteri gibi fay parametreleri kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda Yumurtalık 
Fayı üzerinde meydana gelebilecek en büyük depremin büyüklüğünün 6,9 olması beklenmektedir. Sonuç 
olarak Yumurtalık Fayı’nın Holosen aktivitesi net olarak ortaya konulmuş ve çalışılan bölgenin 
neotektonik süreçlerini karşılayan bir mekanizmada çalıştığı görülmüştür. 
 
Bu çalışma, Yumurtalık Fayı’nın geçtiği alanlardaki deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalara önemli katkılar sağlayacak niteliktedir. 
 
Anahtar Kelimeler: Yumurtalık fayı, Paleosismoloji, Depremsellik, Aktif tektonik 

 
Investigation of Holocene Activity of the Yumurtalık Fault (Ceyhan-Adana) 

 
Abstract 
 
In this study, seismic activity of the Yumurtalık Fault, passes through the north of the İskenderun Bay 
was investigated. The determination of the Yumurtalık Fault’s earthquake potential is essential because 
the region is very important in terms of industry, agriculture and settlement. And also, it has made 
significant contributions to determine the seismicity of the Eastern Anatolian Fault (EAF) since it forms 
the southwestern part of the EAF. Paleoseismic trenches were excavated on the Yumurtalık Fault and data 
obtained from the trenchs revealed at least three earthquakes resulting in surface rupture on the fault. 
When the seismic records of the earthquake are examined, several earthquakes of M = 4 and above are 
reported. Using fault parameters such as length and fault character, it is expected that the greatest 
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Yumurtalık Fayı, tektonik konum olarak, Hatay 
bölgesinde yer alan Antakya üçlü birleşme 
noktasının hemen kuzeyinde ve Doğu Anadolu 
Fayı (DAF)’nın Akdeniz’e uzandığı güneybatı 
kesiminde yer alması bakımından oldukça 
önemlidir [1-3]. Yumurtalık Fayı’nın güncel 
aktivitesinin araştırılması ve deprem üretme 
potansiyeline ilişkin yorum yapılabilmesi; DAF’ın 
deprem potansiyelinin anlaşılmasına katkı 
sağlamasının yanı sıra, etkilediği alanların tarım, 
sanayi ve nüfus açısından önemli bir bölge 
olmasından dolayı da ayrıca önem arz etmektedir. 
 
2. BÖLGESEL JEOLOJİ 
 
Amanos Dağları ve Doğu Torosların batı 
kesimlerinde yer alan çalışma bölgesi, KD-GB 
uzanımlı iki ana tektonik hat ile ayrılan 3 havzadan 
oluşmaktadır. Bu havzaların Miyosen öncesi temel 
birimleri farklı tektonik kuşaklara aittir [5]. 
Amanos Dağları batısı ve İskenderun Körfezi’nin 
kuzeyindeki Yumurtalık Fayı’na kadar olan alanın 
Neojen dönemindeki çökelim alanı İskenderun 
Havzası’dır. Mersin-Adana-Karaisalı ve Kozan 
çevresinden Doğu Torosların güneyine kadar olan 
alan, Adana Neojen As Havzası ve bu iki havza 
arasında kalan alan ise Misis-Andırın havzası 
olarak tanımlanmaktadır [5]. Adana Havzasına, 
Toros Kuşağı birimleri olan Geyikdağı, Aladağ ve 
Bozkır birlikleri temel oluşturmaktadır [5,6]. 
İskenderun Neojen Havzasının temel birimleri 
Arap-Afrika platform istifi, Koçali ofiyolit 
karmaşığı ve Kızıldağ ofiyolitinden oluşmaktadır 
[5]. Misis-Andırın Havzasına temel teşkil eden 
birimler ise kenet kuşağında yer alan ofiyolitik 
melanj ve Toros kuşağına ait alloktonlar olup, bu 
birimler Pötürge Metamorfitleri, Maden ve 
Ballıkısık karmaşığı, Dokuztekne volkanitleri, 
Bodrumkale Formasyonu, Yüksekova karmaşığı, 
Berit meta-ofiyolitleri, Malatya-Keban 
metamorfitleri ve Misis- Andırın karmaşığı olarak 
tanımlanmaktadır  [5]. Misis yapısal yükseliminin 
gelişim süreci çalışma alanındaki tektono 
stratigrafinin gelişmesinde etkili olmuş olup, bu 
yapı bölgenin depremselliği ve jeolojik geçmişini 
anlamak açısından önemli bir tektonik uzanım 
konumundadır [6]. Stratigrafik kanıtlar, Misis 
yapısal yükselimini oluşturan çökellerin 
deformasyonunun Erken-Orta Miyosen’de 

başladığını ve Pliyosen ve Kuvaterner'de devam 
ettiğini göstermektedir [8]. 
 
Çalışma alanı İskenderun ve Misis-Andırın 
havzaları arasında yer almaktadır. Misis-Andırın 
havzası geç Oligosen ve Miyosen yaşlı çökeller 
üzerine gelen Plio-Kuvaterner yaşlı çökeller ile 
Adana ve İskenderun havzalarına ait bazaltik 
lavlardan oluşmaktadır [9]. İki dilimden oluşan 
Misis-Andırın havzasının KB kanadında 
Bulgurkaya Olistostromu ve üzerine ilksel ilişkili 
olarak gelen Alt Miyosen yaşlı Gebenköy 
Formasyonu yer alırken, GB kanadında yer alan 
ikinci dilim ise Alt-Orta Miyosen yaşlı Aslantaş ve 
Karataş formasyonlarının çökelim alanıdır [5]. 
İnceleme alanında Alt-Orta Miyosen yaşlı Karataş 
Formasyonu, Üst Miyosen yaşlı Kızıldere 
Formasyonu, Kuvaterner yaşlı Delihalil 
Volkanitleri ve alüvyonlar yer almaktadır. En yaşlı 
birim Alt-Orta Miyosen yaşlı türbiditik özellikli 
Karataş Formasyonu’dur. Birim çalışma alanında 
Üst Miyosen yaşlı Kızıldere Formasyonu üzerine 
tektonik dokanakla gelmektedir. Çalışma alanının 
doğusunda Kuvaterner yaşlı Delihalil volkanitleri 
yer almakta olup tüm bu birimler alüvyonlar 
tarafından açısal uyumsuzluk ile örtülmektedir. 
 
3. BÖLGESEL TEKTONİK 
 
Doğu Anadolu Fayı, Anadolu plakası ile Arap 
plakasını ayıran sol yanal yönlü doğrultu atımlı 
kıta içi transform fayıdır [10,11]. Doğu Anadolu 
Fayı ile Kuzey Anadolu Fayı arasında kalan 
Anadolu levhasının batıya doğru rotasyonel 
hareketi sonucunda, Doğu Anadolu sıkışma 
bölgesi, Kuzey Anadolu Bölgesi, Orta Anadolu 
ova bölgesi ve Batı Anadolu genişleme bölgesi 
oluşmuştur [12]. Yumurtalık Fayı tektonik konum 
olarak Güneydoğu Anadolu’da, Doğu Anadolu 
sıkışma bölgesinin en güneybatı kesiminde yer 
almaktadır [12]. Bu bölgede yer alan tektonik 
yapılar genellikle sol yanal doğrultu atımlı 
faylardan oluşmaktadır [8,9,13,14]. Yumurtalık 
Fayının aktivitesi,  Afrika ve Avrasya plakaları 
arasında devam eden kuzey-güney yönlü dalma-
batma etkisiyle, Anadolu levhasının batıya kaçışı 
ile ilişkilidir ve doğrultu atımlı bir mekanizmaya 
sahiptir [4]. Çalışma alanı Tetis’in güney kolunun 
kapandığı kenet kuşağında yer aldığından dolayı 
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Hendek duvarında, en altta Miyosen yaşlı temel 
birim ve üzerinde gelişen Kuvaterner yelpaze 
çökelleri olmak üzere toplamda 6 adet çökel paketi 
ayırtlanmıştır (Şekil 5a,b). Hendek boyunca 
gözlenen temel birim (1 no’lu birim) ilksel 
konumunu kaybetmekle beraber tabakalı bir yapı 
sergilemektedir. Tabanda gözlenen bej renkli, 
kumtaşı, silttaşı ve kiltaşı ardalanmasından oluşan 
türbidit özellikli Karataş Formasyonu (1 no’lu 
birim) üzerinde, fay zonu önünde, bir deprem 
esnasında gelişmiş fay önü çökeli (2 no’lu birim) 
oluşmuştur (Şekil 5). Deprem esnasında güneye 
eğimlenen alanda temel birimden düşen kötü 
boylanmalı ve köşeli çakıllar içeren 2 no’lu 
birimden alınan organik sediman örneği ile birimin 
yaşı GÖ 4260±30 yıl (GÖ: günümüz öncesi), 
kalibre edilmiş çökelim zamanı ise MÖ 2910-2875 
olarak belirlenmiştir. 1 ve 2 no’lu birimleri 
üzerleyen 3 no’lu birim ise siyahımsı renkli çamur 
içinde çakıllar içeren, kiremitçe zengin yelpaze 
çökelidir. 3 no’lu birimden alınan kömürleşmiş 
malzeme örneğinden yapılan radyokarbon yaş 
tayini ile birimin yaşı GÖ 3280±30 yıl, kalibre 
edilmiş çökelim zamanı ise MÖ 1625-1500 olarak 
belirlenmiştir. Siyahımsı kahverenkli çamur içinde 
kötü boylanmalı çakıllar içeren 4 no’lu birim, 3 ve 
1 no’lu birimi erozyonal olarak üzerlemektedir 
(Şekil 5). Bu birimden alınan kömürleşmiş 
malzeme örneğinden GÖ 1690±30 yıl sonucu 
alınmış ve bu sonucun kalibrasyonu ile en genç 
çökelme zaman aralığı MS 255-295 olarak 
belirlenmiştir. 4 no’lu birimin üzerinde ise gri 
çamur içinde ince çakıllar ve kiremit parçaları 
içeren yelpaze çökeli (5 no’lu birim) yer 
almaktadır (Şekil 5). Bu birimden alınan organik 
malzeme örneği ile birimin yaşı GÖ 1600±30 yıl, 
kalibre edilmiş en erken çökelme zamanı ise       
MS 395-540 olarak belirlenmiştir. Hendekte 
tanımlanan en son seviye ise çakıl ve kum içeren 
güncel toprak (6 no’lu birim) seviyesidir (Şekil 5). 
Güncel toprak kalınlığı hendekte 25 cm ile 55 cm 
arasında değişmektedir. Bu seviyeden alınan 
organik sediman örneği ile birimin çökelim yaşı 
GÖ 100±30 yıl, kalibre edilmiş en erken çökelme 
zamanı ise MS 1680-1735 olarak belirlenmiştir. 
 
Yapısal ve stratigrafik unsurlar birlikte 
değerlendirildiğinde, hendek duvarlarında 
gözlenen stratigrafik birimleri kesen faylar 

üzerinde meydana gelen depremlerin bir takım 
deformasyonlara da neden olduğu gözlenmektedir. 
Yeniköy hendeğinde her iki duvarda da Holosen 
döneminde yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış 3 adet 
deprem meydana geldiği tespit edilmiştir        
(Şekil 5a,b). İlk deprem 1 no’lu birimi kesmiş ve 
köşeli çakıllar ve kiremit parçaları içeren 2 no’lu 
birim (fay önü çökeli) bu deprem esnasında 1 no’lu 
birim önünde çökelmiştir. 3 no’lu birimin ise bu 
depremin meydana geliş zamanından sonra 
çökeldiği düşünülmektedir. Bu depremin 2 no’lu 
birimin çökelim zamanında meydana geldiği 
söylenebilir. İkinci deprem 3 no’lu birimi keserek 
4 no’lu birim tarafından üzerlenmektedir. Bu 
durumda bu depremin 3 no’lu birimin 
çökeliminden sonra, 4 no’lu birimin çökeliminden 
önce gerçekleştiği söylenebilir. Kalibre edilmiş C14 
yaşları ile 3 no’lu birimin MÖ 1625-1500 yılları 
arasında 4 no’lu birimin ise MS 255-295 yılları 
arasında çökeldiği ve dolayısıyla hendekte 
tanımlanan 2. depremin MÖ 1625-M.S. 295 yılları 
arasında meydana geldiği söylenebilir. Hendekte 
tanımlanan son deprem ise 4 no’lu birimde yüzey 
yırtılması oluşturarak 5 no’lu birim tarafından 
örtülmüştür. 5 no’lu birimin çökelim zamanı da 
MS 395-540 olarak belirlendiğinden dolayı bu 
depremin meydana gelmiş olabileceği zaman 
aralığı da MS 255-540 olarak verilebilir.  
 
Depremlerin tekrarlanma periyoduna ilişkin 
herhangi bir yorum yapılamamasına karşın hendek 
duvarında izine rastlanılan son depremin            
MS 255-540 yılları arasında meydana geldiği 
varsayılarak bu segment üzerinde yaklaşık 1500 
yıldır yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış bir deprem 
oluşmadığı söylenebilir. 
 
5.3.2. Karatepe Hendeği 
 
Karatepe hendeği Karatepe Köyü’nün yaklaşık 2,5 km 
doğusunda (GPS: 36S 4089383K/763866D), 
Yumurtalık Fayı’nın doğu parçası üzerinde, fayın 
doğrultusuna dik olarak açılmıştır (Şekil 4). 
Hendek yeri seçiminde, depremin izlerinin 
korunmuş olması ve güncel çökellerin bulunduğu 
bir alan belirlenmesi önemli olduğundan dolayı, 
Karatepe hendeği de doğrultu atımlı fayların 
morfolojide bıraktığı izlerden olan çöküntü 
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içeren killi birim (2) yer almaktadır (Şekil 6).        
2 no’lu birimden alınan OSL örneği ile bu birimin 
yaşı 27,6±2,7 bin yıl olarak belirlenmiştir. 2 no’lu 
birimin üzerinde yarı yuvarlak volkanik çakıllar 
içeren siyahımsı renkte çamur (3 no’lu birim) 
bulunmaktadır (Şekil 6). 3 no’lu birimden alınan 
organik maddece zengin toprak örneğinin 
radyokarbon yaş tayini GÖ 6216±30 sonucunu 
vermiş ve bu sonucun kalibrasyonu ile birimin en 
erken MÖ 5210-5310 aralığında çökeldiği 
belirlenmiştir 2 ve 3 no’lu birim fay tarafından       
1 no’lu birim ile karşı karşıya getirilmiş ve içinde 
köşeli-yarı köşeli çakıllar bulunan killi birim         
(4 no’lu birim) ile üzerlenmiştir (Şekil 6). 4 no’lu 
birimden alınan OSL örneği ile birimin yaşı 3500 
± 500 yıl olarak belirlenmiştir. 4 no’lu birimin de 
üzerinde sarımsı, açık kahve renkli ince çakıllı ve 
kumlu (5 no’lu birim) kanal çökeli bulunmaktadır 
(Şekil 6). 5 no’lu birimden alınan organik sediman 
örneğinin radyokarbon yaş tayini sonucuna göre 
birimin yaşı 2640±30, kalibre edilmiş çökelme 
zamanı ise MÖ 830-790 olarak belirlenmiştir.       
5 no’lu birim de içinde tuğla ve kiremit parçaları 
da bulunan, koyu gri siyahımsı çamur olarak 
tanımlanan 6 no’lu birim tarafından 
üzerlenmektedir. 6 no’lu birimden alınan 
kömürleşmiş malzeme örneği ile yapılan 
radyokarbon yaş tayini birimin yaşını 1320±30 yıl, 
kalibre edilmiş çökelme zamanını ise MS 655-720 
olarak vermiştir. 
 
Hendeğin en üst seviyesinde ise bütün birimleri 
üzerleyen, gevşek yapıda, içinde bitki kökleri ve 
çakılların da bulunduğu tarımsal toprak (7 no’lu 
birim) yer almaktadır (Şekil 6). En üst seviyeden 
alınan kömürleşmiş malzeme örneğine göre bu 
birimin yaşı 150±30 yıl olarak belirlenmiştir. 
Karatepe hendeğinde her iki duvarda da Holosen 
döneminde yüzey yırtılması ile sonuçlanmış 3 adet 
deprem izine rastlanmıştır. Bu depremlerden ilki 2 
ve 3 no’lu birimi kesip 4 no’lu birim tarafından 
örtülmüştür. 3 no’lu birimden alınan numunenin 
radyometrik yaş analizi sonucunda çökelme 
zamanı en erken MÖ 5310-5210 olarak 
belirlenmiştir. 4 no’lu birimden alınan OSL 
örneğine göre bu birimin yaşı 3500±500 yıl olarak 
belirlenmiştir. Buna göre ilk depremin                
MÖ 5210-5310’dan sonra meydana geldiği 
söylenebilir. 

Hendek duvarında izine rastlanan ikinci depremin 
4 no’lu birimi kesip 5 no’lu birim tarafından 
örtüldüğü görülmektedir. Buna göre bu 
depreminde 5 no’lu birimin çökelim zamanı olan 
MÖ 830-790’dan önce meydana geldiği 
söylenebilir. Son deprem ise 5 no’lu birimde yüzey 
yırtılması meydana getirmiş ve 6 no’lu birim 
tarafından üzerlenmiştir. Bu durumda bu 
depremin, 5 no’lu birimin en erken çökelim 
zamanı ile 6 no’lu birimin en geç çökelim zamanı 
olan MÖ 830-MS 720 yılları arasında meydana 
geldiği söylenebilir. 
 
Hendekte tanımlanan depremlerin tekrarlanma 
periyoduna ilişkin herhangi bir yorum 
yapılamamasına karşın hendek duvarında izine 
rastlanılan son depremin MÖ 830-MS 720 yılları 
arasında meydana geldiği görülmektedir. Bu 
durumda bu segment üzerinde yaklaşık 1300 yıldır 
yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış herhangi bir 
deprem oluşmadığı söylenebilir. 
 
3. SONUÇLAR 
 
Yumurtalık Fayı, Türkiye’nin güneyinde, 
İskenderun Körfezinin hemen kuzeyinde, kıyıya 
paralel bir konumda yer almakta ve Doğu Anadolu 
Fay Sisteminin bir parçasıdır. 
 
Yumurtalık Fayı boyunca gerçekleştirilen jeolojik 
ve jeomorfolojik arazi gözlemleri sonucunda, fayın 
doğrultu atım morfolojisini yansıtacak şekilde 
çizgisel uzanım ve morfolojik yapılar (ötelenmiş 
dereler, topoğrafik sırtlar ve çöküntü alanı vb.) 
sunduğu görülmüştür. 
 
Tüm jeolojik, jeomorfolojik ve paleosismolojik 
çalışmalar birlikte değerlendirildiğinde Yumurtalık 
Fayının Holosen aktivitesi net olarak ortaya 
koyulmuş ve bulunduğu bölgenin Neotektonik 
süreçlerini karşılayacak şekilde genişlemeli 
doğrultu atımlı bir mekanizmada çalıştığı 
sonucuna varılmıştır.  
 
Bu çalışma kapsamında, Yumurtalık Fayı üzerinde 
açılan her iki hendekte de Holosen döneminde 
yüzey yırtılmasıyla sonuçlanmış depremlerin izine 
rastlanmıştır. Açılan hendeklerden elde edilen 
verilere göre belirlenen depremler arasında 
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tekrarlanma periyoduna ilişkin yorum 
yapılamamaktadır. Ancak son depremden bu yana 
en az 1500 yıl geçtiği söylenebilir. 
 
Aletsel dönem deprem kayıtlarına bakıldığında 
Yumurtalık Fayı üzerinde büyüklüğü M=3-4 
arasında birçok depremin meydana geldiği 
görülmüştür. Tarihsel dönem deprem kayıtları 
incelendiğinde doğrudan Yumurtalık Fayı ile 
ilişkilendirilmese de fayın çevresinde birçok 
depremin meydana geldiği görülmektedir. 
Hendeklerde izine rastlanan son depremin         
(MS 255-540) tarihsel dönem kataloglarında yer 
alan MS 290, MS 517 ve MS 524 depremleri ile 
ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 
 
[3] tarafından Yumurtalık fayı için 1mm/yıl kayma 
oranı hesaplanmıştır. Wells ve Coppersmith 
tarafından verilen (yüzey kırığı ve oluşturacağı 
deprem büyüklüğü arasındaki ilişki) bağıntıya 
göre, doğu ve batı parça olmak üzere iki parçadan 
oluşan ve toplam uzunluğu 41 km olan Yumurtalık 
Fayı’nın tek parça olarak kırılması durumunda 
Mw=6,97 büyüklüğünde bir deprem üretmesi 
beklenmektedir.  
 
Son depremden bu yana biriken yamulma gerilimi 
ve Mw=6,97 olası deprem büyüklüğü değerleri, 
Holosen aktivitesi kesin olarak ortaya konmuş olan 
Yumurtalık Fayı’nın, geçtiği alanlardaki deprem 
tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik 
çalışmalara önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.  
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