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ÖZ
Yedi farklı artçı sarsıntı kümesinden elde edilen ilk hareket yönleri verisi Horiuchi ve diğ. (1995) yöntemiyle analiz edilerek 1999
İzmit depremi (Mw=7.4) fay kırığı boyunca gerilme alanının yanal değişimi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara gore, depremi takip
eden süreçte fay kırığı boyunca yer değiştirmenin (post-seismic slip) fazla olduğu kesimlerde (Sapanca, Sakarya-Akyazı ve Karadere
fay segmentleri gibi) düşük sürtünme katsayısı veya "zayıf fay'ı işaret eden, fay'a paralel veya fay'a dik olan maksimum (a 1) veya
minimum (a 3) asal gerilme eksenlerine sahip gerilme alanları belirlenmiştir.

ABSTRACT
We investigate the spatial variation of stress field along the fault rupture zone of the 1999 Izmit earthquake (Mw=7.4) using the first
motion polarity data at 7 distinct aftershock clusters. The first motion polarities of all the aftershocks in a cluster are simultaneously
inverted to determine the stress tensor parameters and fault plane solutions of individual events using the method of Horiuchi et al.
(1995). The results show that where post-seismic slip was significant (e.g. Sapanca, Sakarya-Akyazı, and Karadere segments) we ob-
tain stress tensor with fault parallel or fault normal maximum (oi) or minimum (a3) principal compressive stress axes implying either
low frictional coefficient or fault weakness.
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ÖZ
İzmir ilinin batı kesiminde meydana gelen 115 depremin düşey bileşen kaydı kullanılarak bölgeye ait kalite faktörü belirlenmiştir. Za-
man ortamında sinyal genişleme metodu kullanılmıştır. Qp'nin bölgede Qp(x)=l2.5x0.307 şeklinde değişim gösterdiği belirlenmiştir.
Bu sonuç yüksek derecede heterojenite ve aktif bir tektonik yapının varlığını işaret etmektedir.

ABSTRACT
The attenuation^of P wave in westhern İzmir was determined by applying the Puls Broaging Method in time domain. We analyzed
waveform from 115 local events recorded at vertical component digital network. We found Qp(x)=12.5x0.307 . Qp observed in tecto-
nically active zones characterized by high degree of heterogenity.
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ÖZ
Serbest yüzeyde oluşan yüzey dalgalarının genlikleri, artan derinlikle birlikte üstel olarak azalır. Yüzey dalgaları temelde P, SV ve SH
dalgaları özelliklerini gösterdiklerinden, genlikleri artan derinlikle yok olmadan önce, yeryüzüne yakın jeolojik yapılarla cisim dal-
gaları gibi etkileşirler. İlerleyen cisim dalgalarını etkileyen en önemli iki faktör Absorpsiyon ve Dispersiyondur. Bu çalışmada, yüzey
dalgalarını etkileyen Absorpsiyon ve Dispersiyon olayları modellenmiş ve sonuçlar gerçek patlatma verileriyle karşılaştırılmıştır.

ABSTRACT
The amplitudes of the surface waves created at the free surface, decrease exponentially with increasing depth. Essentially, surface
waves inhibit the properties of P, S V and SH waves, and interact with near surface geological structures till their amplitudes vanish with
increasing depth. In this study, two major factors affecting the surfave waves, the Absorbtion and the Dispersion, are modelled and the
results are compared with the real explosion data.
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