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ÖZET
“Marmara Denizi’nde Deprem Riskinin değerlendirilmesi” projesi kapsamında İtalyan
araştırma gemisi R/V Urania kullanılarak 10 Eylül –1 Ekim 2005 tarihleri arasında Marmara
Denizi kuzey şelfi ile İzmit, Gemlik ve Saros körfezlerinde deniz saha çalışmaları yapılmıştır.
Bu çalışmalarda çok ışınlı batimetri (Multi Beam Echosounder System: MBES) ve yüksek
çözünürlü sığ sismik (Chirp- Subbottom Profiler: Chirp - SBP) verileri ile 24 karot ve 7 kepçe
örneği toplanmıştır. Ayrıca Gemlik Körfezi’nde çok kanallı sismik yansıma (Multi-Channel
Seismic: MCS) verileri alınmıştır. Saha verilerinin ilk değerlendirilmesi sonucunda, ana fay
kolunun kuzeyindeki Çekmece açıkları ve Adalar etrafındaki şelf alanlarında ikincil derecede
önemli, BKB-DGD yönlü, gerilmeli (transtantional) nitelikte diri faylar bulunmuştur. İzmit
Körfezi’nde deformasyon hızlarının hesaplanmasına yardımcı olacak eski kıyı çizgilerinden
çökel karotları alınarak bunların yaşlandırılması hedeflenmiştir. Ayrıca Karamürsel (Orta
İzmit) Çukurluğundan karotlar alınarak, 1999 ve önceki depremlerin kayıtlarının belirlenmesi
ve yaşlandırılması amaçlanmıştır. Kuzey Anadolu Fayının (KAF) orta kolunun geçtiği
Gemlik Körfezi’nde D-B yönlü sağ yanal atımlı ana fay ile KB-GD gerilmeli diri faylar;
batimetri, Chirp-SBP ve MSC sismik yansıma verileri ile haritalanmıştır.
İkinci gelişme raporunda Adalar civarı ve Gemlik Körfezi’nde MBES batimetri haritası ile
Holosenin tabanına ait batimetri verilerinin 2. türev haritaları, Gemlik Körfezi’nde bazı
işlenmiş MCS hatları, karot tanımları ve analizleri, İzmit Körfezi’nde karot tanımları, karada
Hersek Deltası ve Tuzla’da kara çalışmaları ışığında deprem jeolojisi ile Ganos Fayı civarında
yapılmış apatit fizyon-izi analiz sonuçları verilmiştir.
Üçüncü gelişme raporu döneminde Hersek Deltası’nda çok kanallı sismik ve yer radarı
(GPR:Ground Penetrating Radar) çalışmaları ve Tuzla’da GPR çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca
Adalar şelfinden MARM05-110 karotu açılarak tanımlanmış ve bu karotta AMS

14

C

tarihlendirmesi ile 65 m kıyı çizgisi ve altındaki çökeller yaşlandırılmıştır. İzmit Körfezi’nden
alınan MARM05-118 karotunda bugün -125 m’de duran kıyı çizgisi yaşlandırılarak, düşey
tektonik hız hesaplanmıştır. İzmit Körfezi’nde MARM05-115 ve MARM05-119 karotlarının
X-ışınları karot tarayıcısı ile analizleri yapılarak depremlerle oluşmuş sismotürbidit
birimlerinin

sedimentolojik,

fiziksel

(renk,

yoğunluk)

tanımlanmıştır. Bu birimlerden örnekler alınarak AMS

14

ve

jeokimyasal

özellikleri

C tarihlendirmesine gönderilmiştir.

Tüm incelen karotların MSCL logları kapsamında manyetik susceptibilite logları bu raporda
sunulmuştur. Gemlik Körfezi’nden alınan çok kanallı sismik hatların veri-işlemelerine devam
edilerek 5 yeni hat işlenmiş ve yorumlanmıştır. Bu hatlar ve batimetri haritasından
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yararlanılarak körfezin batı kısmının bir fay haritası çıkarılmıştır. Bu fay haritasının ileriki
proje aşamalarında daha da geliştirilmesi düşünülmektedir. Bu çalışma dönemi içerisinde
verilmesi gereken apatit fizyon-izi analiz sonuçları daha önceki rapor döneminde sunulmuş ve
dolayısı ile bu raporda da yeralmaktadır.
Dördüncü rapor döneminde (Aralık 2006 – Aralık 2007), Adalar şelfinde MARM05-110,
İzmit Körfezinde MARM05-113, MARM05-113, MARM05-115; ve Gemlik Körfezinden
alınmış GE-124 ve GE-125 karotlarının Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL: Multi Sensor Core
Logger) analizleri yapılarak yorumlanmıştır. Bu analizler için cihazda gamma yoğunluk,
manyetik duyarlılık (susceptiblity), P-dalga hızı ve elektrik direnci sensörleri kullanılmıştır.
Bu özellikler deniz tabanında son 10-15 bin yılda çökelmiş çökellerin ve özellikle de
sismotürbiditlerin fiziksel özellikleri hakkında önemli bilgiler vermiştir. Dördüncü rapor
döneminde ayrıca, İzmit Körfezi’nin en derin yerinden (Karamürsel Çukurluğu) alınmış
MARM05-112 no.’lu çökel/su karotunda en üstte 32.5 cm kalınlığındaki kütle akıntısının
1999 depremine ait olup olmadığını kesinleştirmek için

210

Pb ve

137

Cs tarihlendirmesi

yapılmıştır. MARM05-112 ve MARM05-113 ile aynı yerden alınmış 2.35 m uzunluğundaki
MARM05-115 gravite karotunda XRF karot tarayıcı analizlerine sismotürbiditler (kütle
akmaları) tesbit edilmiş ve bu seviyelerin 4 adetinin AMS

14

C yöntemi ile tarihlendirme

çalışmaları yapılmıştır. XRF karot tarayıcı çalışmalarına göre tesbit edilen sismotürbidit
seviyelerinin sayısı ve sonuncusunun 2400 yıllık yaşı yaşı dikkate alınarak depremlerin
ortalama tekrarlanma aralığı hesaplanmıştır. İzmit Körfezi’nde 2000-2005 yılları arasında
Odin Finder, Urania ve SHOD Çubuklu gemileriyle yapılan seferler ile toplanan multibeam
batimetri verileri birleştrilerek, İzmit Körfezi’nin röliyef ve eş derinlik (kontür) batimetri
haritaları hazırlanmıştır. Röliyef haritası KAF’nın İzmit Körfezi’nde deniz tabanındaki izini
iyi bir şekilde göstermektedir. Yine 4. Rapor döneminde Gemlik Körfezi’nde 8 adet Çok
Kanallı Sismik (MCS) kesitin veri-işlemi ve yorumlaması yapılmıştır. Böylece toplam işlenen
ve yorumlanan kesit sayısı 18’e ulaşmıştır. Bu çalışmalar sonucunda da Gemlik Körfezi’nin
fay haritasına özellikle Körfez’in batı kısmı için bazı eklemeler yapılmıştır.
Beşinci ve son rapor döneminde, İzmit Körfezi’nden alınan MARM05-115 gravite karotunda
XRF karot tarayıcı analizlerine göre belirlenen 3 adet sismotürbiditin AMS

14

C yöntemi ile

yaş tayini analizleri yapılmıştır. Bu analizler ile İzmit Körfezi’nde AMS 14C yöntemi ile yaş
tayini analizleri tamamlanmıştır. Gemlik Körfezi’nde toplam 27 adet MCS hatlarının veri
işlem ve yorumları tamamlanmış ve bunlara dayanarak Gemlik Körfezi’nin fay haritası son
şekliyle hazırlanmıştır. Bu projede elde edilen tüm verilerin ve önceden yapılmış deniz
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araştırmalarının ve modellemelerin sonuçları dikkate alınarak Marmara Denizi’nde deprem
riski değerlendirilmiş ve raporun son bölümü halinde sunulmuştur.
Bugüne dek çalışmalardan elde edilen başlıca sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
Adalar doğusunda Holosen’in tabanına ait batimetri haritası, Chirp - SBP verileri ile birlikte
BKB-DGD yönlü, bir kısmı Holosen birimini kesen ve diri fay niteliğinde olan ikinci derece
transtansiyonel fayları, D-B yönlü Paleozoik temelin yükselimlerini ve -85 m deki eski kıyı
çizgisini belirgin bir şekilde göstermektedir. Bu kıyı çizigisinin yaşının önceki çalışmalardan
yaklaşık G.Ö. 12 14C yıl (G.Ö.14 takvim yılı) olduğu bilinmektedir. BKB-DGD yönlü faylar
Paleozoyik temele Hersiniyen yapılarının yeniden hareketlenmesi ile oluşmuş yapılardır. Bu
yapılar bugünkü Çınarcık Çukurluğu, yamacı ve şelfinin morfotektoniğini denetler
niteliktedir. Benzer faylar Çekmece açıklarında şelf kenarında da bulunmuştur. Adalar
şelfinde MARM05-110 karotunun Karot Loglayıcı (MSCL: Multi Sensor Core Logger) ile
“fiziksel özellik” analizleri yapılarak yorumlanmıştır. Bu analizler için cihazda gamma
yoğunluk, manyetik duyarlılık (susceptiblity), P-dalga hızı ve elektrik direnci sensörleri
kullanılmıştır. MARM05-110 karotununda -64 m’deki kıyı çizgisi ilk defa bu çalışmada AMS
14

C analizi ile yaşlandırılmış ve G.Ö. 10100

14

C yıl olarak bulunmuştur. Bu kıyı çizgisinin

Younger Dryas dönemindeki (yaklaşık G.Ö. 11.000-10.000 14C yılı) deniz seviyesi duraksama
sırasında oluştuğunu göstermektedir.
Tuzla’da İstanbul Zonuna ait Devoniyen yaşlı Kartal Formasyonunun şeylleri ve Tuzla
Formasyonunun yumrulu kireçtaşları ile bunları uyumsuzlukla örten Kuvaterner yaşlı kıyıovası ve lagünel çökel örtü bulunmaktadır. Tuzla’da yaptığımız GPR etüdleri deniz suyu
girdisi ve silt-kil örtü nedeniyle iyi sonuç vermemiştir. Ancak burada mikrosismisite
yoğunluğu canlı fay etkinliğine işaret etmektedir. Bu etkinliğin en önemli nedeni Paleozoyik
ile Kuvaterner birimleri ayıran, KB-GD yönlü İçmeler Fayıdır. Bu fay Hersiniyen yaşlı
yapıların yeniden harekete geçmesiyle oluşmuş olan, şelf üzerinde de gördüğümüz fayların
benzeridir. Büyük Marmara Depreminde harekete geçip, Tuzla bölgesinde mal ve can kaybına
neden olabilir.
Gerek Tuzla ve gerekse adalar şelfi üzerinde yapılan çalışmalarda tesbit edilen faylar ve
zemin özellikleri, Çınarcık Çukurluğu’nda diğer önemli jeolojik bir risk olan denizaltı
heyelanları ve bunların neden olabileceği tsunamileri gündeme getirmektedir. Adalar güneyi
ve doğusunda şelf ve şelf kenarında varlığı tesbit edilen BKB-DGD yönlü transtansiyonel
fayların varlığı ve İstanbul Zonuna ait Devon yaşlı şeyl zeminin bulunması nedeniyle
yamaçlarda deprem etkinliğine bağlı kütle hareketlerinin oluşma riski bulunmaktadır.
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Nitekim, denizaltı heyelenların geçmişteki örnekleri yamaçlar boyunca batimetrik haritalarda
izlenmektedir.
İzmit Körfezi’nde 2000-2005 yılları arasında Odin Finder, Urania ve SHOD Çubuklu
gemileriyle yapılan seferler ile toplanan multibeam batimetri verileri birleştirilerek, İzmit
Körfezi’nin röliyef ve eş derinlik (kontür) batimetri haritaları hazırlanmıştır. Röliyef haritası
KAF’nın İzmit Körfezi’nde deniz tabanındaki izini iyi bir şekilde göstermektedir. Kara
çalışmaları ile KAF’ın Hersek Deltasını kesen kolu kara sismik çalışmasında tanımlanmıştır.
Kara verisinin deniz sismik hatlarıyla birlikte yorumlanması sonucu KAF’ın delta üzerindeki
geometrisi belirlenmiştir. Buna göre KAF, Hersek Gölü kuzeyinde sola doğru bir sıçramayla
28 m yüksekliğindeki Dedeler Tepe basınç sırtını oluşturmuştur. Hersek’de yapılan GPR
etütleri çok sığ penetrasyon vermiştir. Bunun başlıca nedenleri bu alanların denize yakın
olması nedeniyle tuzlu su girişimi ile yüzeydeki kil ve silt örtüdür. Karada bu projede ve
önceki çalışmalardan elde edilen veriler (deniz sismiği, radar inteferometri ve artçı şok
verileri (InSAR)) birlikte değerlendirildiğinde 1999 İzmit depremi kırığının sönümlenerek
deltanın 30 km batısına kadar devam ettiğini göstermektedir.
İzmit Körfezi’nde MARM05-113, MARM05-113 ve MARM05-115 karotlarının Sensörlü
Karot Loglayıcı (MSCL: Multi Sensor Core Logger) ve XRF karot tarayıcı analizleri
yapılarak yorumlanmıştır. Bu fiziksel ve jeokimyasal analizler, deniz tabanında depolanmış
çökellerin ve özellikle de sismotürbiditlerin fiziksel ve jeokimyasal özellikleri hakkında
önemli bilgiler vermiştir. İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğu’nun kuzey yamacında -64 m
kıyı çizgisi güney doğusunda MARM05-118 karotunda -125 m’de de bulunmuş ve AMS 14C
yöntemi ile G.Ö. 10.700 14C yılı (11.900 kalibre yaş) olarak yaşlandırılmıştır. Bunun sonucu
olarak bu bölge için düşey tektonik hız (çökme) yaklaşık 5 m/1,000 yıl olarak hesaplanmıştır.
İzmit Körfezi’nin Karamürsel çukurluğunda karotlar, çökelimi depremlerle tetiklenmiş bir
çok türbidit birimi içermektedir. Bu birimlerin alt dokanağı keskin ve bazen aşınmalı olup,
taban kısmı birkaç cm kalınlığında kum-silt ve üst kısmı bantlı ve laminasyonlu yapı gösteren
bir kaç 10 cm kalınlığındaki çamur biriminden oluşmaktadır. Kaba-taneli taban kısımlarında
genellikle yukarı doğru tane-boyu derecelenmesi ve kendi içinde kalınlığı yukarı doru azalan
kum-silt tabaka veya laminalarından oluşan bir tekrarlanma göstermektedir. Bu özellikleri ile
yansıyan (reflected) sismo-türbidit niteliği sunan bu birimler, karşı yamaçtan yansıyan ve
gittikçe akıntı hızını yitiren türbidit akıntıları tarafından çökeltilmiştir. MSCL ile fiziksel
özellikler ve XRF-karot tarayıcısı ile jeokimyasal analizler, Karamürsel Çukurluğu’ndaki
sismotürbiditlerin fiziksel ve jeokimysal özellikleri hakkında ayrıntılı ve önemli bilgiler
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vermiştir. Sonuçlar, sismotürbidit birimlerinin genellikle yüksek yoğunluklu, düşük elektrik
özdirençli ve düşük gözenekli (porositeli) özellikte olduğunu göstermektedir.

Ayrca

Manyetik susceptbilite değerleri ise kaynak bölgeye bağlı olarak değişkendir. Sismotürbidit
birimleri içerisinde Mn fakirleşmesi ve tabanında Ca fakirleşmesi gibi jeokimyasal anomaliler
tesbit edilmiştir. Son depremde oluştuğu

210

Pb,

137

Cs ve AMS 14C yöntemleri ile kanıtlanan

en üst türbidit biriminin tabandaki kum üyesi Ca’ca zengin, diğer elementlerce fakirleşmiştir.
Ca zenginleşmesinin, kısmen kavkı ve kısmen metanın oksijensiz koşullarda sülfatla
indirgenmesi ve

karbonat çökelmesi sonucu oluşabileceğine işaret etmektedir. Birimin

altında Mn zenginleşmesi; buna karşın içerisinde ve üstünde Mn fakirleşmesi görülmesi,
deprem öncesinde dip suyunun oksijenli; depremden sonra ise oksijensiz (anoxic) hale
geldiğini göstermektedir. 1999 deprem kaydında tesbit edilen bu fiziksel, sedimentolojik ve
jeokimyasal özellikler kullanılarak MARM05-115 no’lu gravite karotunda diğer yedi
sismotürbidit birimi saptanmış ve AMS

14

C yöntemi ile yaş tayinleri yapılmıştır. Bu şekilde

son 2400 yıl içerisinde İzmit Körfezi segmenti üzerinde oluşmuş 8 deprem saptanmış ve
bundan hareketle ortalama 300 yıllık bir deprem tekrarlanma aralığı bulunmuştur. Ancak bu
aralık düzenli olmayıp, oldukça değişkenlik göstermektedir.
Gemlik Körfezi’nde KB-GD yönlü aktif faylar MCS ve Chirp - SBP hatlarında ve MBES
batimetri haritasında açıklıkla görülmektedir. Gemlik Körfezi’nde yapılar genel olarak
gerilmeli (transtansiyonel) faylardır. Sıkışma yapıları görülmemektedir. Körfezin doğusunda
Büyükdere deltasının deniz altındaki kısmı MBES batimetri haritası, MCS ve Chirp - SBP
hatlarında çok iyi izlenmektedir. GE-124 ve GE-125 gravite karotlarından elde edilen MSCL,
XRF karot tarayıcı, organik ve inorganik karbon, ve AMS

14

C yaş tayini analizlerine göre

deltanın bugün deniz altında kalmış ıraksak kısmı, deniz seviyesinin yükselmesi ile birlikte
gelişimini günümüzden 11.500-12.000

14

C yıl (~13.000 kalibre yıl) önce tamamlamıştır.

Yüksek çözünürlü batimetri haritasına göre delta çökelleri fay tarafından kabaca 70 m
ötelenme (offset) göstermektedir. Bu ötelenmenin delta çökeliminden sonra son 13 bin yılda
oluştuğundan hareketle Orta Kol boyunca ortalama kayma hızı (slip rate) 5.4 mm/yıl olarak
hesaplanmıştır. Bu hız, GPS verilerinden blok modelleme ile elde edilen kayma hızıyla
uyumludur. Gemlik Fayı üzerindeki kayma hızı KAF’ın kuzey kolu üzerindeki harekete göre
daha yavaştır. Ancak hesaplanan 5.4 mm/yıl kayma hızı, tarihsel kayıtlara göre son büyük
depremin (M=7.2) 1419’da olduğu gerçeği ile birlikte değerlendirildiğinde, bu fayın deprem
üretme riskinin sanılandan daha yüksek olduğu söylenebilir. Ancak bu ötelenme miktarının
hassas olarak belirlenmesi için daha ayrıntılı batimetri çalışmalarına ihtiyaç bulunmaktadır.
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Apatit fizyon-izi analizleri, Ganos Fayının eski zayıf bir zonu (Intra-pontid sütur zonu)
kullandığını, Ganos Dağı’nın Oligosen sonundan itibaren var olduğunu, fayın güneyindeki
kayaçların 30 – 25 Myıl, kuzeyindeki kayaçların da 11 Myıl önce yükselerek yüzeylediğini
göstermektedir.
KAF’nın en aktif olan kuzey kolunun devamında Ege Denizi’nde yeralan Saros Körfezi’nde
de sağ yanal atımlı ana kol ile D-B yönlü gerilmeli ikincil faylar belirlenmiştir. Burada ana
fay tarafından ötelenen, yamaçtan derin çukurluğa inen bir vadinin batimetri verilerinden
ötelenme miktarı yaklaşık 150 m olarak bulunmuştur. Bu vadinin yaklaşık 15 bin yıl önce
deniz seviyesi yükselmesi sonucu aktivitesini yitirdiği düşünülerek, bu fay üzerindeki kayma
hızının (slip-rate) son 15 bin yıldaki ortlamasının yaklaşık 1 cm/yıl olduğu hesaplanmıştır.
Bu projede elde edilen veriler, diğer bilinen veriler ile birleştirilerek yorumlandığında,
beklenen Marmara Depremi’nin KAF zonunun en aktif kolu olan kuzey kolu üzerinde olacağı
açıktır. Bu kol boyunca sismisite ve akışkan çıkışı etkinliğinin en az olduğu kısım (segment)
Orta Sırt (Çekmece-Silivri Güneyi) üzerinde Orta Sırt Fayı adı verilen kısmıdır. Bu fay 1766
yılından beri deprem üretmemiştir. Bu segment üzerinde günümüzdeki mikrosismik etkinlik
çok düşüktür. Buna karşın doğudaki Adalar Fayı, İzmit Körfezi ile batıda Batı Sırtı ve
Tekirdağ Çukurluğu içerisindeki kesim üzerinde 1999 depremi sonrasında önemli bir
mikrosismisite görülmektedir. Tüm bu veriler büyük olasılıkla Kuzey Kolunun Orta Sırt Fayı
boyunca kilitlendiğini ve beklenen Marmara Depreminde bu segmentin kırılma olasılığının
yüksek olduğuna işaret etmektedir. Çınarcık Çukurluğu güneyinde görülen faylar devamlılığı
olmayan, düşey (normal) bileşenli faylardır. Büyüklüğü 6 civarında depremler üretebilir ve
normal bileşeni nedeniyle 4-6 m yüksekliğinde tsunamiye neden olabilirler.
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KISALTMALAR
Tablo 1. Kurumlar, cihazlar ve bilgisayar programları için kısaltmalar.
KISALTMALAR
İTÜ
EMCOL

XTF
GPS-DGPS
DTM
GEBCO
SRTM
MBES
SBP
MCS
TS
XBT
UTM
UTC
WGS84
NMEA
DHCP
NAT
SO.PRO.MAR.
RESON
COMM-TECH
NEPTUNE
CARAIBES
MB-SYSTEM
GMT
GNU GPL
AMS 14C
GPR

AÇIKLAMA
İstanbul Teknik Üniversitesi
Eastern Mediterranean Center for Oceanography and
Limnology (Doğu Akdeniz Okyanus ve Göl Araştırmaları
Merkezi)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Consiglio Nazionale Delle Ricerche
Instituto di Scienze Marine
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Deniz K.K. Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi
Başkanlıgı
Extended Triton Format
Global Positioning System
Digital Terrain Model
General Bathym. Chart Oceans
Shuttle Radar Topogr. Mission
Multibeam Echosounder System
Sub Bottom Profiling
Multichannel Seismic
Temperature-Salinity Diagram
Expendable BathyTermograph
Universal Transverse Mercator
Universal Time Coordinated
World Geodetic System 1984
National Marine Electronics Association
Dynamic Host Configuration Protocol
Network Address Translation
Societa' Promozione lavori Marittimi Fiumicino (Italy)
Reson
Communication Technology
Simrad MBES Software
Traiment Cartographique Batimetrie
MB-SYSTEM
Generic Mapping Tool
G GNU is not Unix, General Pub. License
Accelerated Masss Spectrometer 14C analysis
Ground Penetrting Radar

MSCL

Multi Sensor Core Logger

İBB
CNR
ISMAR
MTA
SHODB

Web sayfası-eposta
www.itu.edu.tr
www.emcol.itu.edu.tr
www.ibb.gov.tr
www.cnr.it
www.bo.ismar.cnr.it
www.mta.gov.tr
www.shodb.gov.tr
www.tritonelics.com
samadhi.jpl.nasa.gov
en.wikipedia.org
www.ngdc.noaa.gov/mgg/gebco
www2.jpl.nasa.gov/srtm/

www.sippican.com

www.nmea.org
en.wikipedia.org
en.wikipedia.org/wiki/NAT
www.reson.it
www.comm-tec.com
www.kongsberg-simrad.com
www.ifremer.fr/dnis esi
ww.ldgo.columbia.edu/MBSystem
gmt.soest.hawaii.edu/gmt
www.gnu.org
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1. GİRİŞ
“Marmara denizi’nde Deprem Riskinin değerlendirilmesi” projesi kapsamında İtalyan
araştırma gemisi R/V Urania kullanılarak yapılan deniz saha çalışmaları, 10 Eylül 2005
tarihinde Saros Körfezi’nden başlayarak, Marmara Denizi’nin kuzey şelfi (Silivri Körfezi,
Çekmece açıkları ve Adalar dolayı), İzmit Körfezi ile Gemlik Körfezi’ni kapsamış ve 1 Ekim
2005 tarihinde son bulmuştur. Çalışmada, toplam 1300 km2 alanın çok ışınlı batimetri haritası
(Multi Beam Echosounder System: MBES) yapılmış, 4900 km yüksek çözünürlü sığ sismik
hattı (Chirp- Subbottom Profiler: Chirp - SBP) ve 274 km çok kanallı sismik yansıma hattı
(Multi-Channel Seismic: MSC) ile 24 karot ve 7 kepçe örneği alınmıştır (Şekil 1.1, Şekil 1.2,
Tablo E.1, Tablo E.2).
Bu çalışmanın çeşitli aşamalarında Türk bilim ekibi olarak:
- Namık Çağatay ((İTÜ)
- Naci Görür (İTÜ)
- Remzi Akkök (İTÜ)
- Hülya Kurt (İTÜ)
- Serdar Akyüz (İTÜ)
- Caner İmren (İTÜ)
- Ziyadin Çakır (İTÜ)
- Kadir Eriş (İTÜ)
- Sena Akçer (İTÜ)
- Emre Damcı (İTÜ)
- Ümmühan Sancar (İTÜ)
- Cengiz Zabcı (İTÜ)
- Kerim Sarıkavak (MTA)
- Füsun Öcal (MTA)
- Mustafa Tuna Kaskatı (SHODB)
- Barbaros Şimşek (SHODB)
- Ahmet Emre Basmacı (İBB)
İtalyan bilim ekibi olarak:
- Luca Gasperini, ISMAR-CNR Bologna
- Giovanni Bortoluzzi ISMAR-CNR Bologna
- Valentina Ferrante ISMAR-CNR Bologna
- Gabriele Marozzi ISMAR-CNR Bologna
- Luca Giorgio Bellucci ISMAR-CNR Bologna
- Francesco Drago ISMAR-CNR Bologna
- Lorenzo Angeletti ISMAR-CNR Bologna
- Walter Colautti Univ. Trieste
- Monica Sugan Univ. Trieste
görev almıştır.
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Çalışmalarda, Marmara Denizi Kuzey Şelfinde Silivri ve Büyük Çekmece – Küçük Çekmece
açıklarında, şelfi kateden zig-zag gidişli bazı SBP hatları kullanılarak aktif fayların olup
olmadığı araştırılmıştır. Bu şelfin Adalar etrafında kalan kısmında hatlar çok sık olup; Adalar
güneyi ve Adalar- Tuzla arası ve Tuzla-İzmit Körfezi girişi alanlarının önemli bir kısmı SBP
ve MBES ile kapsamlı olarak taranmıştır. Ayrıca stratigrafik birimleri yaşlandırmak amacı ile
karot ve kepçe örnekleri alınmıştır. Kuzey şelfindeki çalışmaların en önemli amacı, Adalar
güneyinden geçen Kuzey Anadolu Fay (KAF) koluyla ilişkili ikincil fayların ve yapıların
haritalanmasıdır. Zira Maltepe–Tuzla arasındaki yerleşim alanı son yıllarda küçük
depremlerle (Mw~ 4) mikrosismik etkinlik göstermiştir (Özalaybey ve diğ., 2004). Bu
etkinliği oluşturan kara veya denizdeki fayların özelliği bilinmemektedir.
İzmit Körfezi’nde SBP ve MBES çalışmaları ile karot ve kepçe ile sediman örneklemesi
yapılmıştır. Bu çalışmaların başlıca amacı;
a) 1999 depremi ile kırılan fayın morfobatimetrik izlerini takip ederek 2000 ve 2001
yıllarında Odin Finder ve Urania araştırma gemileriyle yapılan çalışmalara ek bilgiler elde
etmek,
b) Karamürsel havzasından karotlar alarak depremlerle oluşmuş sismo-türbiditleri
tanımlamak, yaşlandırmak ve böylece bu bölgede oluşmuş depremlerin tekrarlanma
periyodunu bulmak,
c) Tektonik deformasyon hızları hakkında bilgi verebilecek,

üzerinden karotlar alınmış,

yaklaşık -64 ve -85 m’deki (Çağatay ve diğ., 2003; Çağatay ve diğ., 2004) kıyı çizgilerini 14C
yöntemi ile yaşlandırmaktır.
Gemlik Körfezi’nde SBP, MBES ve MCS çalışmaları ile karot ve kepçe kullanılarak sediman
örneklemesi yapılmıştır. Bu çalışma ile Gemlik Körfezinin büyük bölümünün çok ışınlı
batimetrik verileri toplanmıştır. Yapılan çalışmaların başlıca amacı;
a) KAF’nın orta kolunun

geçtiği Gemlik Köfezi’nde bu kola ait deniz tabanındaki

morfotektonik elemanları belirlemek,
b) Aktif fayları haritalamak ve fay geometrisini ortaya çıkarmak
c) Karotlar ve sığ sismik profillerde zaman-stratigrafik birimleri tanımlamak,
d) Ana fay kolu boyunca son bir kaç bin yıl ile son 10 bin yıldaki ortalama hareket hızlarını
(slip-rate) belirlemektir. Zira bu kol üzerindeki hareket hızının tesbiti, daha aktif olan
İstanbul’a yakın kuzey kolu üzerindeki deprem riskinin doğru değerlendirilmesinde çok
önemli olacaktır.
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Çalışmalar, Saros Körfezi’nde yüksek Chirp-SBP, MBES batimetri haritalaması, gravite ve
su/sediman karot alımı çalışmalarını kapsamıştır. Bu bölgedeki çalışmaların ana amacı:
a) Kuzey Anadolu Fayı ile ilgili morfotektonik elemanları tanımlamak,
b) Aktif fayları haritalamak,
c) Karotlar ve sığ sismik profillerde zaman-stratigrafik birimleri tanımlamak,
d) Ana fay kolu boyunca son bir kaç bin yıl ile son 10 bin yıldaki ortalama hareket (slip rate)
hızlarını belirlemektir.
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2. KULLANILAN EKİPMAN VE YÖNTEMLER
Deniz saha çalışmaları, SO.PRO.MAR’ın sahibi olduğu, CNR (Consiglio Nazionale Delle
Ricerche)'ye uzun süreli kiralanmış olan 61 metre uzunluğundaki R/V Urania gemisi ile
gerçekleştirilmiştir. Bu gemi daha çok Akdeniz ile komşu denizler olan Atlantik Okyanusu,
Kızıl Deniz ve Karadeniz’de jeolojik, jeofizik ve oşinografik çalışmalar için kullanılmaktadır.
R/V Urania gemisinde; DGPS (Global Positioning System) konumlandırma sistemi, tek-ışınlı
ve çok ışınlı batimetri ve jeofizik ve oşinografik veri toplama sistemleri olan ADCP, CHIRP
SBP ve diğer sonar cihazları ile deniz ve sediman örnekleme cihazları yer almaktadır.
2.1.

Navigasyon ve Batimetri Verilerinin Toplanması

Gemi, multibeam (çok ışınlı) veri toplama ve RESON PDS-2000 sistemi ve COMM_TECH
NAVPRO yazılımı ile navigasyon (konumlandırma) amacıyla düzenlenmiştir. Multibeam veri
toplamak amacıyla, iki çalışma istasyonu kullanılmıştır:
1. PDS-2000 multibeam verisi, çoklu-seri ve ethernet ara bağlantısı ile MOXA
Çoklu/seri I/O, TC/P ve UDP ağ soketi ile, RESON 8160 P1 işlemcisi, TSS
MAHRS MRU ve FOG pusulası, DSPS alıcısı.
2. (NAVPRO) Microtecnica cayro pusula, Atlas Krupp'nun DESO echosounder,
karot taşıyıcı kablo gerilimi ve DGPS alıcısı digiboard çoklu/seri I/O kartı ile
alıcısına bağlıdır.
Ayrıca, son çalışma istasyonu ile her 5 dakikada bir navigasyon verisi toplanmıştır.
MBES (Multibeam Ecosounder System, 50 Khz, 126 0.5°, 150° aralığa (aperture) sahip
RESON 8160 (menzil 5000) özelliklerine sahiptir. Sonar, geminin omurgasına V-şekilli çelik
iskelet ile sabitlenmiştir. Sonarın tepesinde bulunan Ses hızı ölçer doğrudan MBES
işlemcisine bağlıdır, böylece ışın biçimlendirme için gerekli olan gerçek zamanlı veri
sağlanmış olmaktadır.
Navigasyon ve görüntüleme amacıyla indirgeme yüzeyi WGS84 ve UTM, 35.zon seçilmiştir.
Veri toplama için zamanlama UTC'ye ayarlanmıştır. PDS-2000 ürünü DTM, karelaj aralığını
1 den 15-20m olacak şekilde ayarlanmıştır. SBP-CHIRP çalışma istasyonu konumunu DGPS
alıcısı ile NMEA (National Marine Electronics Association) üzerinden algılamaktadır.
Algılanan konum DGPS anteninin enlem ve boylamı olarak XTF dosyasına kaydedilmektedir.
Aletsel açılımlar Tablo 2.1’de gösterilmiştir.
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Tablo 2.1. Urania Gemisindeki (PDS 2000) aletsel açılımlar. GPS anteni (birincil
konumlandırma sistemi) DGPS noktasına yerleştirilmiştir.
KONUM
REFERANS
DGPS
MBEAM
MAHRS
CHIRP
CORER
STERN
STERN-LEFT
STERN-RIGHT
GI-GUN ARRAY
İLK AKTİF 48CH

ENİNE
0.00
1.64
0.00
0.00
-1.0
6.5
0.00
-4.00
4.00
4.0
0.0

BOYUNA
0.00
14.30
14.36
0.0
11.80
-6.70
-30.60
-30.60
-30.60
-48.0
-168.0

YÜKSEKLİK
0.00
14.18
-4.96
-3.40
-4.00
0.0
0.00
0.0
0.0
0.0
0.0_________

2.2. CTD ve Ses Hızı Verileri
CTD ölçümleri çalışma alından, ses hızı analizi için toplanmıştır. SV profilleri, SBE Mod, 19
Plus CTD sondası ile toplanmış verilerden hesaplanmıştır, ve gerçek zamanlı MBES
verilerinin toplanmasında ve işlenmesinde kullanılmıştır. CTD ve XBT istasyonlarının
koordinat bilgileri Ek:1, Tablo E.1’de verilmiştir.
2.3. Chirp - SBP (Subbottom Profiler)
SBP verisi, gemi omurgasına takılı, 2 ve 7 Khz frekans aralığında çalışan BENTHOS
(DATASONICS) Mod CAP-6600 CHIRP-II profiler, 16

transducer ile toplanmıştır.

Ateşleyici zamanı su derinliğine bağlı 0.25 den 1 ve 2 saniyelerde değişmekteyken, dalgacık
boyu 20 ms sürmektedir. Dijital veri Communication Technology SWANPRO yazılımı ile
yerel disk üzerine XTF formatında kaydedilerek ihtiyaç üzerine çalışma ağına aktarılmıştır.
Yedeklemeler DAT kasetlere ve DVD ye alınmıştır. Navigasyon verileri, yaklaşık 0.5 hz
oranında DGPS alıcının NMEA kısmıyla enlem-boylam sisteminde hazır hale getirilmiştir.
Daha sonra XTF verileri Triton-Elics'in Xtf2Seg yazılımı kullanılarak SEG-Y formatına
dönüştürülmüştür. Bu aşamadan sonra veriler ISMAR'ın SEISPRO [Gasperini and
Stanghellini(2005)] yazılımına, veri işleme ve görüntüleme amacıyla aktarılmıştır. SEG-Y
formatına dönüştürülmüş olan verinin kesilecek kısmının belirlenmesinden sonra veri ile ilgili
bilgiler ISMAR tarafından geliştirilmiş rutin ile XTF dosyasından geri dönüştürülmüştür ve
SEISPRO yazılımına tekrar girilmiştir. Bu işlem, navigasyon haritasının ve veri tabanının
oluşturulmasının yanında verinin içeriğinin kontrol edilmesi için de kullanışlıdır.
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2.4. Denizde Çok Kanallı Sismik Yansıma
Enerji kaynağı olarak BAUER marka 2500 L/dak elektrikli hava kompresörü ile çalışan hava
tabancası kullanılmıştır. Hava tabancası, su içine yüksek basınçla hava ateşleyen bir alettir.
Kullanılan jeneratör-enjektör (GI) tipi iki bölmeli hava tabancasının hacmi her bir bölme için
105 inç3’tür. Bu çalışma dahilinde hava tabancasının çekildiği derinlik 3 metredir.
Hidrofon derinliği de çok önemli bir faktördür. Eğer derinlik çok az ise, alıcılar aşırı
gürültüye maruz kalacaklardır. Bu sebeple tüm ölçüler 8-12 m'lik bir alıcı derinliğinde
toplanmıştır. Sismik veriler MOD.29500 TELEDYNE 48 kanallı streamer ile toplanmış ve
GEOMETRICS firmasının STRATAVISOR sismografı ile SEG-D 8105 D formatında
sayısallaştırılmış ve DAT kasetlere kaydedilmiştir. Toplam 600m aktif uzunluğun grup aralığı
12.5m dir. 140 m yedekleme mesafesi ve 50 m gerilme kesimiyle beraber, streamerin toplam
boyu 840 m olmuştur. Sismik kaynak ISMAR'ın tabanca kontrol ekipmanı tarafından
okunmuştur (Masini ve Ligi, 1995). Atış aralığı 4.2-4.7 deniz mili olarak NAVPRO yazılımı
ile her 25 m de bir olacak şekilde ayarlanmıştır, böylece %600 kapsama başarılmıştır.
Kaynağın derinliği 3 m, steramer derinliği ise 8 ve 12 m’de tutulmuştur.
Genel olarak veri grubunun özellikleri kısaca şöyledir:


Hat sayısı

: 26



Kanal sayısı

: 48



Kayıt uzunluğu

:4s



Atış aralığı

: 25 m



İstasyon (grup) aralığı

: 12,5 m



İz (CDP) aralığı

: 6,25 m



Katlama (fold) sayısı

: 12



Kaynak-ilk alıcı arası mesafe

: 140 m

2.4.1 Ölçme Sistemi ve Veri Grubu
Yansıma sismiği, kaynaktan yerin içerilerine doğru küresel olarak yayılan akustik dalgaların,
farklı litolojik ve elastik özelliklere sahip ortamların ara yüzeylerinden olan yansımalarının
kaydedilmesini ve bu yansıma sinyallerinin analizi ile taşıdığı bilgilerin gün ışığına
çıkarılmasını temel alır. Bu temel hedef doğrultusunda Urania araştırma gemisi ile Gemlik
Körfezi’nde 26 adet çok kanallı sismik yansıma profili alınmıştır. Bu sayede körfezin altında
km’lerce derinden bilgi alınabilecek ve Kuzey Anadolu Fayı’nın batıya doğru devamındaki
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güney kolunun izleri ve oluşturduğu ve de oluşturacağı deformasyon daha net olarak anlaşılır
hale gelecektir.
2.4.2 Sismik Veri İşlem
Çok kanallı sismik yansıma verileri, İstanbul Teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği
Bölümü Nezihi Canıtez Veri İşlem Lâboratuvarı'nda, endüstriyel açıdan önemli yazılım
paketlerinden biri olan Disco/Focus veri işlem yazılım programı ile işlenmektedir. Uygulanan
veri işlem akış şeması aşağıda verilmisitir. Bu akış şemalarında her adım tek tek tüm hatlara
uygulanmıştır. Kısaca uygulanan basamaklar şunlardır:
Sismik verilerin okunması ve atış-alıcı geometri tanımı: Okutulan veri için en önemli
adımlardan biri atış-alıcı geometrisinin tanımlanmasıdır. Çünkü her bir Ortak Derinlik
Noktası'na (CDP) ait izler doğru lokasyonlara oturtulmayacak olursa, oluşturulan sismik
kesitte görülecek her bir yapısal unsur yanlış koordinatlara sahip olacaktır. Ayrıca ciddi bir
geometri hatasının etkisi ile kesitte yanlış anomaliler de oluşacaktır. Bu takdirde, sismik
çalışmalarda veri işlem daha tam olarak başlamadan hatalı temeller üzerine kurulmuş
olacaktır.
Sismik

iz

ayıklama:

Hava

koşulları

verinin

kayıt

kalitesini

olumsuz

olarak

etkileyebilmektedir. Bu tarz koşulların etkisiyle verilerde, atış ya da iz bazında bozucu etkiler
mevcut olabilmektedir. Bu sebeple, bozucu etkiye sahip izler veya bir bölümü veyahut da
komple bir atış bütün hatlarda tek tek her atış için ayıklanmıştır.
Doğrudan gelen ve kırılma dalgalarının atılması : Atış düzenindeki veride yansıma dalgaları
ile beraber doğrudan gelen dalgalar, hattâ ofsete bağlı olarak kırılma dalgaları da gelmektedir.
Su derinliği arttığında, doğrudan gelen ve kırılma dalgaları ile yansıma dalgaları arasındaki
zaman farkı açılmaktadır. Bu takdirde doğrudan gelen ve kırılma dalgalarının kesitlerden
atılması (muting), veri işlem aşamalarının ileri safhalarında deniz tabanı yansıması üzerinde
oluşacak kirlenmeyi önleyecektir.
Atış düzeninden ortak yansıma düzenine geçiş : Sismik veriler, atış düzeninde toplanır. Bir
kaynak ve birçok alıcı mevcuttur. Alıcılar ile ilgili olarak kanal sayısından da bahsetmek
gereklidir. Bir atış-alıcı düzeninde, her atış için bu düzen kaydırıldığında farklı kanallarla aynı
yansıma noktası belirli bir sıklıkla taranmış olur. Bir başka ifade ile, aynı litolojik yüzeyin
yansıma noktalarından izler kaydedilir. Bu yansıma noktalarına Ortak Derinlik Noktası adı
verilir. Atış düzenindeki veriden aynı yansıma noktalarından olan izleri alıp derleme işlemine
ve bu yansıma noktalarına bir ODN (CDP) numarası verme işlemine sort adı verilir. Daha
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teknik bir anlatımla sort, ortak atış düzeninden ortak derinlik noktası ya da ortak orta nokta
düzenine geçiştir. Ortak Derinlik Noktası düzeninin en önemli katkısı, aynı noktadan
yansıyan sinyalleri bir ODN noktasına atamak ve böylece yığma aşamasında bunlar
toplandığında sinyal/gürültü (S/G) oranını artırmaktır. Bu takdirde, aynı ODN noktasından
kaç sinyal yansımış ise, bu sayıya katlama sayısı (fold) adı verilir.
Kaynak-alıcı statik düzeltmesi: Yığma öncesi statik düzeltmesinin gerekliliği, kaynağın ve
alıcıların su yüzeyinin belirli bir mesafe altından çekilmesinden kaynaklanmaktadır. Bunun
etkisi, hem tekrarlı hayalet yansımaların oluşmasında, hem de deniz tabanından olan yansıma
yerinin, yani ODN’nin yerinin kaymasında kendini gösterir.
Genlik kazanç düzeltmesi: Bir nokta kaynaktan küresel olarak yayılan enerjinin, kaynaktan
uzaklaştıkça sismik dalga genliklerinde azalmalar meydana gelir. Dalga cephesinin bu küresel
yayılımı, sistemin herhangi bir anındaki belirli bir açıya karşılık gelen dalga cephe yüzeyi
üzerindeki enerjinin, t kadar zaman artımından sonra aynı açının tarayacağı genişleyen dalga
cephe yüzeyindeki enerji ile eşit olacağından (şayet ortamda soğurulmanın olmadığı
varsayılırsa), birim alana düşen enerji miktarının azalmasına sebebiyet verecektir. Bu
takdirde, artan zaman derinliklerinde, genliği tekrar artırma işlemine kazanç (gain) adı verilir.
Süzgeçleme: Bu aşamadaki amaç, verinin gürültü içeren frekans aralıklarının belirlenmesi ve
gürültülerin bastırılmasıdır. Böylece sinyal/gürültü oranı artırılmış olacaktır. Verilere band
geçiren (band-pass) süzgeç uygulanmıştır. Pencere olarak da kosinüs penceresi kullanılmıştır.
Kosinüs penceresinin boyu, kaynak dalgacığının boyu ile ilişkili ve orantılıdır.
Hız analizi : Dinamik düzeltmede kullanılacak hız bilgilerinin oluşturulması amacıyla ODN
(CDP) verilerine uygulanan bir analiz işlemidir. Ortak Derinlik Noktası'ndan olan yansımalar,
aynı hızla temsil edileceğinden hiperbolik eğriler oluşturmaktadır. Zira bu düzende yansıma
noktası aynı, hız sabit, değişken olan ise yansıma açısıdır ve elbette bunun göstergesi,
uzaklığa bağlı olarak seyahat zamanının değişmesidir. Sonuçta bu durum, yansıma eğrisinin,
zaman-mesafe grafiğinde hiperbolik bir biçim almasını sağlar. Hız analizi yöntemi ile bu
noktada farklı hızlara bağlı olarak model yansıma hiperbolleri üretilerek, gerçek yansıtıcılara
ait ortak derinlik noktası düzenindeki yansıma hiperbolleri ile üstüste çakışması sağlanır. Bu
temsil işlemi, doğru hız bilgisinin elde edilmesine imkan verir. Böylece farklı ODN'ler için bu
işlem tekrarlandığında yanal yönde, aynı hız bilgisine sahip yansıtıcıların geometrik biçiminin
hazırlanması için gerekli ön hazırlık tamamlanmış olacaktır.
Dik yola kaydırma düzeltmesi: Aynı zamanda dinamik düzeltme olarak da adlandırılan dik
yola kaydırma düzeltmesi, açılım kaymasının giderilerek kaynak ile alıcı arasındaki
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mesafenin sıfıra düşürülmesidir. Hız analizi aşamasında bahsi geçen, aynı yansıma noktasına
ait izler bir ODN noktasına atanır. Bu atamanın zaman-mesafe görüntüsü açılım kayması
yüzünden hiperboliktir. Bu kaymanın giderilmesi demek, aynı ODN'de gerçekleşen iz
kümesinin, aynı geliş-gidiş zamanına çekilmesidir. Bu takdirde zaman-mesafe görüntüsü, her
bir ODN için kendi içinde aynı zamana çekilmiş iz demetlerinden oluşur.
DYK olumsuz etkilerinin giderilmesi: Dik Yola Kaydırma Düzeltmesi uygulandıktan sonra
belirli bir kritik açılım (ofset) sonrasında sismik sinyallerin periyotlarında büyüme görülür.
Özellikle sığ derinliklerde bu büyüme ile sürekli karşılaşılmaktadır. Bu DYK gerilmesi (NMO
stretching) giderilmezse, kesitlerde görüntülerin bozulması söz konusu olacaktır. Bu sebeple
DYK bozucu etkileri sıfırlanmaktadır.
Yığma : DYK düzeltmesi ile aynı ODN'den olan sinyaller aynı zamana çekilmişlerdir. Yığma
işlemi de, bu aynı noktadan yansıyan izlerin toplanmasıdır. Toplanan iz miktarına, katlama
(fold) adı verilir. Demek ki, yığma işleminin en büyük getirisi, katlama sayısı ile orantılı
olarak, OYN'lere ait olan sinyallerin (aynı zamana taşınıp toplandıklarından dolayı)
güçlenmesidir. Diğer bir deyişle, sinyal/gürültü (S/G) oranının artmasıdır. Sinyalin
güçlenmesi, beraberinde, izlerde farklı zamanlarda düzensiz olarak bulunan gürültülerin de
toplandıklarında azalmasını getirecektir. Yığma işlemi sonucu eğimli yapılar, gerçeğinden
daha az eğimle izlenir. Bu sebeple, sismik göç işlemi ile yapılar gerçek eğimlerine taşınır.
Deniz tabanı statik düzeltmesi: Yığma sonrası deniz tabanı statik düzeltmesi sismik göçten
önce uygulanır. Bu düzeltmede su tabanının yol açtığı etki yok edilir. Su tabanı gerçek yerine
oturtulur. Eğimli su tabanında bu durum yatay su tabanına göre daha büyük problem yaratır.
Eğim arttıkça düzeltme miktarı da artmalıdır. Bu düzeltme yapıldığında su tabanı hem gerçek
yerine oturmuş, hem de gerçek biçimine girmiş olur. Burada şöyle bir koşuldan bahsetmek
oldukça önemlidir. Su tabanı altı için kullanılacak hız, su hızından düşük olmamalı ancak çok
da yüksek olmamalıdır.
Sismik göç: İşlevsel anlamı kısaca, yansıtıcıların gerçek yerlerine taşınmasıdır. Sismik
kesitlerde bütün olgular düşey gidiş-geliş zaman düzlemi üzerinde tanımlanırlar. Oysa bu
olguların gerçek izleri yansıtıcı yüzey üzerinde gelişen dalga cephesine diktir.
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Şekil 2.1 Çok kanallı sismik yansıma verilerine uygulanan veri işlem basamaklarını
gösteren akış diyagramı.
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Bu sebeple dalga cephelerinin zarfı, bu yansıtıcı yüzeyin kendisini, başka bir ifade ile gerçek
yerini verecektir.
Aynı zamanda sismik göç ile saçılma hiperbollerinin bozuk görüntüleri, hiperboller
saçılmanın tepe noktasına taşınarak giderilmektedir. Gerçek yansıtıcı yüzeylerin boylarında,
görünür yansıtıcı yüzeye kıyasla kısalma görülürken, eğim açısında da artma gözlenir. Sismik
göç işlemi sonunda, antiklinallerde daralma, senklinallerde genişleme görülür. Ayrıca
senklinal yapılar derinde ise papyon-kravat (bow-tie) etkisi oluşur. Göç işlemi ile, bu etki de
rahatlıkla giderilmektedir.
2.5. Çok Kanallı Kara Sismiği Veri Toplama ve İşleme
Hersek Yarımadası’nda yaklaşık olarak K-G doğrultulu ve 1 km uzunluklu çok kanallı sismik
yansıma verilerinin toplanmasında sismik kayıt cihazı kullanılmıştır. Sismik enerjinin yer
içine gönderilmesi 5 kg’lık demir balyozun yere oturtulan çelik levhaya vurulmasıyla
sağlanmıştır. Yer içindeki tabaka arayüzeylerinden yansıyarak gelen sismik sinyalleri
dinleyen jeofonların sayısı 24 seçilmiş ve belirli aralıklarla bir sıra halinde dizilerek in-line
dizilim sağlanmıştır. Jeofonlar arası uzaklık 2.5 m, ilk jeofonun enerji kaynağına uzaklığı
(ofset) 2.5 m seçilmiştir. Bu uzunluk parametreleri sismik yansıma ölçümlerine başlanmadan
önce arazide yapılan gürültü testi çalışmaları ile belirlenmiştir. Gürültü testinde yer içinin
hızı, kullanılan sismik kaynağın yarattığı sismik sinyalin gücü ve inebileceği derinlik
değerleri göz önüne alınmıştır. Sismik verilerin dinlenme süresi (veri boyu) 1 sn, örnekleme
aralığı 0.00025 sn seçilmiştir. Yer içinde sismik hızın fazla olması ve/veya kullanılan sismik
enerji kaynağının daha güçlü olması ile veri boyu daha uzun olan kayıtlar alınabilir. Arazide
yapılan test atışlarında daha güçlü bir sismik enerji kaynağı yaratabilmek için üç ayaklı-tripod
kullanılarak yere ağırlık düşürülmüştür. Bunun için toplamda 100 kg olan 25 kg lık 4 adet
çelik levha birbirine tutturularak yerden yaklaşık 1 m yukarıdan aşağıya bırakılmıştır. Bu
yolla güçlü bir enerji kaynağı yaratılmasına rağmen birkaç denemeden sonra yere
bırakıldığında çelik levhaların birbirinden ayrılması ve yerde istenmeyen titreşimler yaratması
sebebiyle pratik olmadığından vazgeçilmiştir. Bunun yerine balyoz vuruşu her atış noktasında
4 kez tekrarlanmış ve sinyaller toplanarak sinyal/gürültü oranı artırılmıştır. P-dalgası verisi
için toplamda 400 atış yapılmış ve atışlar arası 2.5 m seçilmiştir. S-dalgası verisi için ise atış
aralığı aynı kalmak üzere 18 S-jeofon kullanılarak yapılmıştır. S-dalgası atışlarında yere
sabitlenen ve kenarları olan çelik bir levhaya balyoz ile yandan vurularak enerji yaratılmıştır.
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Yer içinde farklı yönlerdeki sismik hız değişim bilgisini elde etmek için balyozun çelik
levhaya vuruluşu doğu-batı ve batı-doğu yönünde ayrı ayrı iki grup S-dalgası verisi
toplanmıştır. S-dalgası atış sayısı doğu-batı 139, batı-doğu 139 olmak üzere toplam 278
adettir. Çok kanallı sismik veriler İTÜ, Jeofizik Mühendisliği Bölümü, Nezihi Canıtez Veri
İşlem Laboratuvarı’nda işlenmiştir. Sismik veri işlem aşamaları için arazide SEG2 formatında
toplanan veriler öncelikle SEG2 formatından sismik veri işlem için kullanılan sismik yazlım
programı olan Disco/Focus’un (Versiyon: 5.0) dahili formatına dönüştürülmüştür. Atış
verileri tek tek incelenerek bozuk olan izlerin etkisi sıfırlanmıştır. Sismik veriler klasik çok
kanallı veri işlem aşamalarından geçirilerek migrasyon kesitleri elde edilmiştir. Ancak bu
görüntüler tatmin edici sonuçlar vermemiştir. Bunda karada yapılan sismik çalışmalarda
yansıma verilerini maskeleyen yüzey dalgalarının etkisi en önemli etmen oluşturmaktadır.
Yüzey dalgaları ağırlıklı olarak f-k filtreleme olmak üzere çeşitli veri işlem teknikleri ile
veriden ayıklanmaya çalışıldıysa da maskeleme etkisi giderilememiştir. Bu nedenle sismik
kesitler atışa en yakın jeofondan gelen sinyallerin hat boyunca dizilmesi ile oluşturulmuştur.
Verilerdeki rastgele bileşenli gürültüleri ayıklamak için band-geçişli filtre ve zamanla azalan
genlik değerlerinin kazanımı için genlik-kazancı veri işlem teknikleri sismik veriye
uygulanmıştır.
2.6. Yer Radarı (GPR) Veri Toplama ve İşleme
Yer radarı-GPR verileri Hersek deltası ve Tuzla bölgelerinde toplanmıştır. Bir verici
(transmitter) ve bir alıcı (receiver) anten ve kayıtçıdan oluşan ve yer içine gönderilen yüksek
frekanslı elektromanyetik dalgaların yansıma ve kırılmalara uğrayarak yer içinden geri
dönüşlerinin kaydedildiği GPR verileri sismik veri işleme tekniklerine benzer şekilde
işlenerek yeraltının yapısı ortaya çıkarılır. GPR ile yer içi son derece ayrıntılı
görüntülenebilirken bilgi alınabilen derinlikler yüksek frekansların yer içindeki iletken
ortamlarda kolayca soğurulması nedeniyle birkaç metre mertebesinde olmak üzere çok sığdır.
Yer radarı-GPR verileri RAMAC sistemi ile değişik derinlikleri hedefleyerek toplam 3
frekansta toplanmıştır (100, 250 500 MHz). Kullanılacak frekansların seçimi için test ölçüleri
bir hat boyunca alınmıştır. RAMAC-GPR cihazının teknik özellikleri şöyle sıralanabilir:
Analog/Dijital dönüştürücü (A/D Converter):16 bit, iğnecik sinyali tekrarlama frekansı (Pulse
Repetition Frequency): 100 kHz, tarama hızı (scan rate): 200 scans/sec, preformans faktörü
(Performance Factor): 150 dB, bir izdeki örnek sayısı (Number of samples/trace): 128-2048,
örnekleme frekansı (Sampling frequency): 0.4 -100 GHz ve anten frekansları: 100, 250, 500
MHz RAMAC formatında kaydedilmiş yer radarı verileri için uygulanan veri işlem adımları
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şöyle sıralanabilir: Ortalama çıkarım (subtract-mean, dewow), statik düzeltme (static
correction), genlik kazanımı (manual gain), arkaplan gürültü giderimi (background removal).
Bunlar radar verisi için standart filtreleme adımları olarak kullanılabilirler.
2.7. Deniz Tabanında Çökel Örneklemesi: Kepçe ve Karot Alımı
Deniz tabanı çökel örnekleri 2.3 tonluk ağırlık karotiyeri, ISMAR'ın Mod.SW-104 su/sediman
karotiyeri (Magagnoli A. ve Mengoli M.,1995) ve a 60L Van-Veen kepçesi (grab) ile
toplanmıştır. Karot ve kepçe yerlerinin koordinatları rapor sonundaki Eklerde Tablo E.2 ve
yerleri Şekil 1.2’de verilmiştir. Bazı karotlar açılmış, dijital olarak fotoğraflanmış ve
tanımlanmıştır. Kepçe ve gravite karotlarınıın karot yakalayıcısındaki kısımlar alınmış,
örneklenmiş ve bir bölümü yıkanmış, elenmiş ve tanımlanmıştır. Kepçe ve karot uçlarındaki
bazı örneklerin tanımları Ek-3’de verilmiştir.
2.8. Holosen Tabanı Batimetri Haritalarının Oluşturulması
Marmara Denizi’nde toplanan yüksek çözünürlüklü sığ sismik veriler (Chirp-SBP) İtalyan
ISMAR grubu tarafından geliştirilen SEISPRO (ver.1.2) programlama paketi ile zaman
ortamında görüntülenmektedir. Bu yazılım paketi ile zaman ortamındaki chirp kesitleri Pdalgasının deniz suyu içinde ilerleme hızının, ölçülmüş CTD verilerinden sıcaklık ve tuzluluk
değerlerinden hesaplanması ile, soldaki y-ekseni zaman, sağdaki y-ekseni derinlik olmak
üzere görüntülenmektedir.
SEISPRO programı kullanılarak görüntülenen Chirp-SBP kesitlerinde Holosen birimi
tanınarak bu birimin taban derinlik değerleri bulunmuştur. İşaretlenen derinlik değerleri deniz
tabanı derinlik, enlem ve boylam değerleri ile birlikte bir dosyaya aktarılmıştır. Enlem,
boylam ve Holosen tabanı derinlik değerlerini içeren veriler Linux ortamında çalışan Generic
Mapping Tool (GMT) haritalama programı kullanılarak haritalanmıştır. Haritalamada
öncelikle uzaklık ortamında eşit aralıklı dağılmayan veriler gridlenerek uzay ortamında
düzgün bir dağılım sağlanmıştır. Gridleme sonrasında verilerdeki küçük salınımlı gürültü
içeren bileşenlerin etkisinin giderilmesi için bir cosinüs filtresi uygulanmıştır. Filtrelenen
verilerin uzaysal alanda her yöndeki ikinci türev değerleri (Laplace Bağıntısı kullanılarak)
hesaplanarak haritalanmış ve bu yolla Holosen tabanındaki yapıların sınırları izlenmeye
çalışılmıştır. Yapıların daha iyi izlenebilmesi için haritalar değişik yönlerden ışıklandırılmış
ve kabartma görüntüleri (röliyef) oluşturulmuştur. Marmara Denizi, Prens Adaları civarında
ve Gemlik Körfezi’nde chirp verileri yukarıda anlatılan yaklaşımla incelenerek bu bölgelere
ait Holosen taban derinliği ikinci türev haritaları hazırlanmıştır.
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2.9. Jeokimya Analizleri
Örnek Hazırlama
Organik karbon ve toplam karbonat analizleri için örnekler, uzunlamasına kesilen yarım
karotlardan her 5 veya 10 cm de bir 2 cm’lik kalınlığında dilimler halinde alınmıştır. Yaş
örneklerin yaklaşık 5 cm3 kısmı yaklaşık 60º C de kurutularak öğütülmüş ve analize hazır
duruma getirilmiştir.
Toplam Karbonat Analizi
Çökel örneklerinin toplam karbonat (Tcarb) içeriği volumetrik bir yöntemle ölçülmüştür
(Loring ve Rantala, 1992). Bu yönteme göre örnek 2 M HCl asitle reaksiyona sokularak,
çıkan karbondiyoksidin hacmi ölçülmüştür. Toplam karbonat analiz yönteminin tekrarlılığı
(precision) % 95 güvenirlilikle % 2 den daha iyidir.
Organik Karbon Analizi
Çökel örneklerinin organik karbon (Corg) içeriği, Walkley-Black metodu ile analiz edilmiştir
(Gaudette ve diğ., 1974). Bu yöntem, örnekler potasyum dikromat ile yaş olarak yakıldıktan
sonra, artan dikromatın demir(II) amonyum sülfatla titrasyonuna dayanmaktadır. WalkleyBlake yöntemi, toplam Corg’dan ziyade kolay oksitlenebilir Corg’ u vermektedir. Corg analiz
yöntemlerinin tekrarlılığı (precision) % 95 güvenirlilikle % 5 den daha iyidir.
2.10. Karot Tarayıcısı Analizleri
“ITRAX karot tarayısıcı” ile üç tür analiz gerçekleştirilmiştir.
1. XRF (X-ışınları fluoresans = X-ray fluorescence) yöntemi ile karot boyunca her
200μm de bir ayrıntıda gerçekleştirilerek 15 civarında elementin kimyasal analizi
yapılmıştır. Bu şekilde karot boyunca zaman içerisinde çökelme havzası ve havzanın
drenaj alanında oluşan ortamsal değişimlerin kayıtları incelenmektedir.
2. X-işinları radyografisi (X-ray radiography) ile karotlar 20μm de bir taranarak sayısal
sedimanter yapı (tabakalanma yapısı ve laminasyon gibi) görüntüleri alınmıştır.
3. Üç ana renk dalga bandında sayısal renk görüntüleri ile yine karot boyunca zaman
içerisinde oluşmuş tabakalanma ve laminasyon ve buna neden olan ortamsal
değişimler saptanmaktadır.
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2.11. Halka Sensörlü Manyetik Susceptibilite Analizleri
Karotlarda, Bartington loop sensörlü (Masini, 2001) ISMAR'ın otomatik kayıtçısı SAAS-01
kullanılarak, 1 veya 2cm’de bir ölçüm alacak şekilde manyetik susceptibilite (geçirgenlik)
analizi yapılmıştır. Elde edilen veri, loop sensör çapı ile doğrulanmış (10 cm or 12,5 cm) ve
sediman kalınlığı belirlenerek ve karot derinliği boyunca çizdirilmiştir. Manyetik suseptibilite
manyetik bir alanda oluşturulan manyetizmanın (induced magnetization) manyetizma
oluşturan alanın şiddetine oranıdır. Çökellerin düşük alan manyetik susceptibilitesi <1 nT alan
şiddetinde ölçülür. Çökellerde manyetik suseptibilite, değişik özellikteki minerallerin
katkısından oluşmaktadır. Bu mineraller manyetik özelliklerine göre; ferrimıknatıslar
(manyetit), anti-paramıknatıs ve ferromıknatıslar (hematit ve geotit gibi), paramıknatıslar
(demir içeren silikatlar: titanit ve bazı amfibol ve olivin gibi) ile negative susceptibileteye
sahip diyamanyetik mineraller (örneğin karbonat mineralleri ve kuvars gibi) olarak ayrılabilir.
Çoğunlukla bunlar arasında ferrimıknatıslar çökellerde manyetik susceptibilite değerlerini
etkileyen en önemli minerallerdir. Karotlardaki manyetik suseptibilite değerleri genel olarak
çökel birikim hızları ve karasal kırıntı mineral girdisi ile pozitif, karbonat miktarı ile negatif
bir korelasyon gösterir.
Manyetik olan demir oksitlerin (manyetit, hematit gibi) minerallerin indirgeyici diyajenez
süreçleri ile sülfürlü demir minerallerine dönüşmesi sonucu çökellere ait birincil manyetik
susceptibilite sinyalleri kaybolmaktadır.
2.12. Çok Sensörlü Karot Loglayıcısı (MSCL: Multi Sensor Core Logger) Analizleri
Çok Sensörlü Karat Loglayıcısı ( Multi Sensor Core Logger - MSCL), değişik koşullar altında
sediman veya kaya karotlarında çeşitli fiziksel özellikleri, hızlı, doğru ve otomatik olarak
jeofizik ölçümleri ile sağlamaktadır. Tamamen otomatikleştirilmiş karot tarama işleminin
kontrolü ve verilerin işlenmesi için ‘Windows’ işletim sistemi tabanlı bir yazılım ve bu
yazılımın kurulu olduğu masaüstü bilgisayar kullanılmaktadır. Ölçümlerin karot boyunca
çözünürlüğü istenildiği şekilde seçilebilmekte olup, bu çalışmada 5 mm ölçüm aralığı
seçilmiştir.
Cihaz yere sabitlenmiş ayaklar üstünde yer almaktadır. Cihazın üzerinde bulunan ray ve itici
sistem ile her karotun boyu otomatik olarak ölçülmekte ve kullanıcı tarafından tanımlanmış
olan adım aralığı ile karotlar sabit sensörlere doğru itilmektedirler. Birbirini takip eden karot
bölümleri raylar üzerine elle yerleştirilir ve bilgisayar aracılığı ile işleme sokulur. Böylece
aynı karota ait tüm karot parçaları birbirinin devamı olarak ölçüler ve bu ölçüler gerçek
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zamanlı grafik olarak izlenmektedir. Cihaz üzerine monte edilmiş sensörler, P-dalgası, gama
yoğunluk, elektrik özdirenç, manyetik geçirgenlik sensörleridir. Başlıca MSCL ölçüm
bileşenleri şunlardır:
1. Karot Kalınlığı: Bu ölçüm, P dalgası sensörü üzerinde yer alan mekanik olarak yaya
tuturulmuş bir çift yerdeğiştirme sensörü ile 0.01 mm hassasiyetle yapılmaktadır.
2. Sıcaklık: Bu ölçüm, Laboratuar sıcaklığını veya her bir karotun sonunda karot içerisine
sokularak, karot sıcaklığının PRT probu ile yapılmaktadır. Sıcaklık ölçümlerinin hassasiyeti
0.01°C dir.
3. P-Dalgası Hızı: P-Dalgası ölçümleri ARC (Acoustic Rolling Contact) transducer olarak
adlandırılan döner kaustik sistem ile yapılmaktadır. Bu sistem özellikle karot tarama işlemi
için geliştirilmiştir ve baskın frekansı 230 kHz dir. Bu sistemin diğer eski sabit transduser
sitemlerinden farkı etrafındaki içerisinde sıvı bulunan döner muhafaza sayesinde başka bir
akustik temas arttırıcı sıvı kullanmadan akustik teması arttırmasıdır. Ölçümler 50 ns
mertebesinde doğruluğa sahiptir ki bu da karot kalınlığına ve kalitesine bağlı olarak yaklaşık
%0.5 hata miktarına denktir. Ölçümlerin kalibrasyonu içerisinde sıcaklığı ve hızı bilinen
damıtılmış su bulunan karot borusu ile yapılmıştır.
4. Gama Yoğunluk (GD): Yoğunluk, karot içerisinden geçen gama ışınlarının soğrulmasının
ölçülmesiyle belirlenmektedir. Kurşun muhafaza içerisindeki Cs-137 gama kaynağı 5 mm
çapındaki kolimatör ile oluşturulan ince gama ışını, karotun içerisinden geçerek diğer taraftaki
gama algılayıcısına ulaşır. Bu algılayıcı, karot malzemesinin gama yoğunluk özelliklerine
bağlı olarak ışının şiddetini ölçer. Yoğunluk, hesaplama zamanına ve karotun durumuna bağlı
olarak %1 hassasiyetle ölçülebilmektedir. Gama yoğunluk ölçümlerinin kalibrasyonu için
değişik kalınlıklarda basamaklı alüminyum kullanılmıştır.
5. Manyetik Geçirgenlik (MS): Manyetik geçirgenlik ölçümleri için iki tip sensör mevcuttur.
Birincisi halka sensör olup bütün karotlar için kullanılmaktadır. İkinci tip sensör ise nokta
sensör olup ikiye kesilmiş yarım karotlarda kullanılmaktadır. Bu çalışmada yarım karotlarda
5mm’den daha iyi çözünürlükte ölçüm yapılabilabilen Bartington MS2E nokta sensörü
kullanılmıştır.
6. Elektrik Özdirenç (ER): Elektrik özdirenç ölçümleri, plastik boru içerisinde yer alan karotta
bile özdirenç ölçümü yapmaya olanak tanıyan, temasız endüktif bobin sargı ile yapılmaktadır.
Özdirenç ölçümleri boşluk suyunun tuzluluğuna karşı oldukça hassas olup, gama yoğunluk
ölçümlerinden elde edilen tane boyu bilgisi ile birleştirildiğinde litolojik bilgi elde edilebilir.
Ölçümler için kalibrasyon özdirenci bilinen değişik konsantrasyonlarda tuz içeren tuzlu su
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standartları kullanılarak yapılmıştır. Bu analizin çözünürlüğü karotun boyunca 2-3 cm
çözünürlüktedir.
2.13.
14

14

C Yaş Tayinleri

C yaş tayinleri AMS (accelerator mass spectrometry) yöntemi Woods Hole Oceanographic

Institution’un NOSAMS laboratuvarlarında yaptırılmıştır. Bunun için karotlardan seçilen
bivalve örnekleri diğer çökel malzemesinden yıkanarak arındırılmıştır. Yaşlar, 13C düzeltmesi
yapıldıktan sonra günümüzden önce (G.Ö.)

14

C yılı olarak hesaplanmış ve hata payları ± 1

olarak tesbit edilmiştir. Takvim yılına göre kalibre edilmiş yaşlar Marmara denizi için
yaklaşık 400 yıl olarak bilinen rezervuar düzeltmesi yapıldıktan sonra (Siani ve diğ., 2000),
Reimer ve diğ.’ne (2004) göre hesaplanmıştır.
2.14.
210

210

Pb ve

gama

Pb ve 237Cs Analizleri
237

Cs radyonükleid analizleri ISMAR-Bologna Deniz Jeolojisi laboratuvarlarında

spectrometresi

kullanılarak

yapılmıştır

(Appleby

radyoizotopların yarı ömürleri 210Pb için 22.26 yıl,

237

ve

Oldfield,

1978).

Cs için 30.17 yıldır. Günümüzde

Bu
210

Pb

metodu, modern oşinografide deniz dibi sedimentlerinde tarihleme yapmak amacıyla ile
yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

210

Pb,

238

U’in radyoaktif bozunma serisi içinde doğal

olarak meydana gelen radyonüklidlerinden biridir. Sediment içinde bulunan

210

Pb, hızlı bir

şekilde seküler denge oluşturur ve bu tip tarihleme çalışmalarında ilgi duyulan zaman
skalasında sabit kalır. Sedimentte var olan
atmosferdeki
excess)

210

222

210

Pb’a destekli (supported),

Rn’un bozunması ile meydana gelen

Pb denir. Desteksiz (unsupported)

hesaplanmasında kullanılır. Toprakta var olan
gelen ve atmosfere sızan

222

210
226

210

buna karşılık

Pb’a desteksiz (unsupported veya

Pb, sedimantasyon hızı ve yaş tayininin

Ra’un bozunmasıyla gaz şeklinde meydana

Rn, bir dizi kısa yarı ömürlü bozunmalardan sonra nispeten daha

uzun yarı ömürlü partikül halindeki

210

Pb’a dönüşür. Parçacık-reaktif özelliği nedeniyle bu

element atmosferde 30 günden daha az bir zamanda deniz ve göllerin tabanında çökellerde
desteksiz (unsupported veya excess)
tabanında oluşan atmosferik kökenli
kaynaklanan

210

210

Pb’ u meydana getirirler. Bundan dolayı deniz

210

Pb, deniz tabanında zaten var olan

Pb’a ilave olur. Böylece sediment parçacıklarına yapışan

kayıtlarında herhangi bir yere hareket etmeksizin kalır. Desteksiz
zaten var olan

226

Ra’dan kaynaklanan destekli (supported)

210

210

210

226

Ra’dan

Pb, sediment

Pb aktivitesi, sedimentte

Pb aktivitesinin toplam

210

Pb

aktivitesinden çıkartılması bulunur. Böylece dip çökellerinin tarihlendirilmesi işlemi, uygun
matematik modellerin yardımı ile sediment karotunun her bir dilimindeki

210

Pb ve

226

Ra
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radyonüklid konsantrasyonlarının tayini esasına indirgenir.
210

22.26 yıllık yarı ömür’e sahip

Pb sediment tarihlendirmesi açısından uygun bir elementtir ve son 100-150 yıl hakkında

bilgi verir (Appleby ve Oldfield, 1992). Sedimentte depolanan 210Pb’nun aktivitesi radyoaktif
bozuşma kanununa göre derinlikle geometrik (üstel) olarak azalır ve bu azalma
kaynaklanan

210

226

Ra’dan

Pb’nun konsantrasyonuna ulaşıncaya kadar devam ederek sabit kalır. Bu

değer bize sedimentteki 226Ra’a bağlı doğal (destekli) seviyeyi verir.
Bu çalışmada CRS (Constant Rate of unsupported
göre herhangi bir yerdeki

210

210

Pb Supply) model kullanılmıştır. Buna

Pb’un atmosferik depolanmasında coğrafik ve meteorolojik

faktörlerin etkili olduğu ve bunun birkaç yılın ortalamasının alındığında sabit olduğu
varsayılır. Bu modelde başlangıçdaki (t=0) desteksiz

210

Pb aktivitesi kütle derinliği (Mass

Depth) veya x derinliğiyle ile ters orantılı olarak azalır. CRS modeline göre x derinliğindeki
sedimentin yaşı aşağıda verilen denklemle hesaplanır (Appleby and Oldfield, 1978) :

APb210ex.  A0.e.t
237

Cs yapay bir radyonükleiddir. Çevreye nükleer fizyon reaksiyonları sonucu ve özellikle

1945’den sonraki atom bombası denemeleri ve reaktör kazaları (örneğin Çernobil) ile
karışmıştır. Bu radyonükleid 30.17 yıllık yarı ömrü ile çökellerde üsten alta doğru bir
konsantrasyon azalması gösterir. Ayrıca pik gösterdiği en önemli çökel seviyesi 1986
Çernobil kazası ile ilgilidir.

Bu özellikleri genç çökellerin yaşlandırılmasında

kullanılmaktadır.
2.15. Diğer Yöntemler
Navigasyon, görüntüleme ve veri toplama için indirgeme yüzeyi 35. zonda WGS84 ve UTM
olarak seçilmiştir. Aletsel veri toplanması için zaman bölgesi UTC’ye ayarlanmıştır. Haritalar
ve batimetri görüntüleri GMT ile üretilmiştir (Wessel ve Smith, 1995). Multibeam verileri,
ASCII formatına dönüştürüldükten sonra PDS-2000 ürünü DTMS kullanılarak, GMT yazılımı
ve ISMAR'ın geliştirdiği rutin ve scriptler ile gemide ilk işlemesi yapılmıştır. Batimetrik
verileri GEBCO verileri ile tamamlanmıştır. Karadaki SRTM topografya verileri, NETCDF
GMT grid dosyalarına dönüştürülmesinin ardından, haritalama ve yapısal analizlerde
kullanılmıştır. Hesaplama merkezinde SUSE GNU-Linux ve Microsoft Windows 2000 işletim
sistemine sahip üç INTEL tabanlı kişisel bilgisayar ve Solaris 8 işletim sistemli bir SUN
çalışma istasyonu portatif bilgisayarlara ek olarak kullanılmıştır. Linux işletim sistemi yüklü
makinalar SAMBA yazılımı ile elde edilen bilgiyi ve sonuçları, web server DHCP ve NAT ile
sunmada kullanılmıştır.
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3. KUZEY ŞELFİ
3.1. Giriş
Tekirdağ ve Silivri açıklarındaki şelf alanından alınan SBP hatlarında (Şekil 3.1) herhangi bir
diri fay izine rastlanmamıştır (Şekil 3.2, Şekil 3.3, Şekil 3.4). Büyük Çekmece-Küçük
Çekmece açıklarında şelf kenarındaki SBP kesitlerinde 4-5 m düşey atıma sahip aktif faylara
rastlanmıştır (Şekil 3.5). Bu faylar şelf kenarına paralel konumdadır. Holosen sediman
kalınlığı Silivri ve Çekmece açıklarında genellikle 1.5 m’den daha azdır. Holosen, kuzey
şelfinin bir bölümünde (örneğin Silivri gibi) Tersiyer yaşlı sedimanter kayaçlar üzerindeki bir
aşınma yüzeyi üzerinde; yer yer de daha yaşlı Pleyistosen çökel paketleri üzerinde bir
uyumsuzlukla bulunmaktadır (Şekil 3.2 – 3.4).
Adalar etrafındaki bölgenin Urania 2005 seferi sırasında ayrıntılı MBES (multibeam
batimetri) haritalaması ve Chirp-SBP etüdü yapılmıştır (Şekil 3.6 ve 3.7). Bu fayların ve
Holosen tabanına ait diğer morfolojik elemanların daha iyi görülebilmesi için batimetri ve
Chip SBP verilerinden Holosen tabanına yüzeyin 2. türev haritası hazırlanmıştır (Şekil 3.8).
Bu çalışmalarla ilgili elde edilen bulgular bu bölümde sunulacaktır.
3.2 Adalar Multi-beam Batimetri ve Chirp-SBP Çalışmaları
Adalar etrafındaki bölgeye ait, multibeam batimetri haritalaması ve Chirp-SBP verilerinden
elde edilen Holosen tabanına ait harita (Şekil 3.8); a) Büyükada’nın GD’sunda deniz
tabanında yüzeyleyen ve Tuzla’ya doğru sönümlenen, D-B yönlü bir yapıyı, b) Bu yapının
güneyinde BKB-DGD yönlü çizgisellikleri, ve c) Adalar güneyinden başlayarak
Büyükada’nın doğusundan Tuzla doğusuna

kadar uzanan yer yer kavisli bir yamacı

göstermektedir. Bu morfolojik ve yapısal elemanlar KD-GB yönlü Chirp-SBP’ lerinde de
belirgin şekilde görülmektedir (Şekil 3.9-3.13). Temeli oluşturan kayaların yüzeylendiği 6.1
km uzunluktaki yükselti yaklaşık- 100 ile -110 m derinliğinde bulunmaktadır (Şekil 3.9 ve
Şekil 3.14). Bu yükseltinin güney yamacı fay hareketi ile D-B yönlü belirgin bir morfoloji
oluşturmuştur. Bu yapının güneyinde, ona yarı paralel, BKB-DGD yönlü çizgisel yapıların
yanal atımlı ikincil faylar olduğu (Şekil 3.14) yine Chirp-SBP’lerinden görülmektedir (Şekil
3.10 ve 3.11). Fayların az bir kısmı Holosen birimini keserek deniz tabanına ulaşırken;
çoğunluğunun Holosen birimini etkilemediği görülmektedir (Şekil 3.11 ve 3.12). Bu faylar
fazla devamlılığı olmayan (2-3 km uzunlukta), aşmalı (en echelon) küçük faylardır. Ancak, bu
fayların güneyde ana fay kolu üzerinde beklenen büyük bir depremde, hareket etme olasılığı
vardır. Ayrıca şelf kenarına yakın olması itibari ile denizaltı heyelanlarına neden olma
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olasılığı bulunmaktadır. Bu bölgede zeminin Devon yaşı şeyllerden oluşmuş olması ve bu
şeyllerin yapmış olduğumuz X-ışınları analizlerinde şişen smektit ve illit-smektit türü killer
içermesi bu olasılığı artırmaktadır. Nitekim buna benzer heyelanlar geçmişte de yamaç
üzerinde oluşmuştur.
Adalar güneyi, Büyükada ve Tuzla doğusunda görülen yamacın, -85 m’deki eski bir kıyı
çizgisini temsil ettiği Chirp-SBP’ lerinden görülmektedir (Şekil 3.9-3.13). Kıyı çizgisi dalga
aşındırması ve/veya Holosen biriminin onlap’i ile karekterize edilmektedir. Kıyı çizgisi
önceki çalışmalara göre, G.Ö. 12.000

14

C yılı öncesinde, Marmara’nın göl olduğu bir

dönemde oluşmuştur (Çağatay ve diğ., 2003). Adalar şelfindeki Chirp-SBP’ lerinde -85 m
kıyı çizgisi dışında, -64’ de bir kıyı çizgisi daha görülmektedir (Şekil 3.15). Bu kıyı çizgisi bir
dalga aşındırma düzlüğü olarak dikkati çekmektedir. Aşağıda 3.3. Bölümünde açıklandığı
üzere, karot çalışmalarından -64 m kıyı çizgisinin yaklaşık G.Ö. 10.000

14

C yılı öncesinde

oluştuğu bulunmuştur. Bu dönem deniz seviyesinin nisbeten durağan olduğu Younger Drias
dönemine karşılık gelmektedir.
Adalar güneyinde ve Adalarla Tuzla arasındaki alanda Holosen biriminin kalınlığı yer yer 5
m’yi aşmaktadır. Şelf kenarında ve yamaçta bu kalınlık önemli ölçüde azalmaktadır. Holosen
birimi, şelf kenarına doğru birbiri üzerine çökelmiş denize doğru ilerleyen (progradational)
geç Pleyistosen yaşlı çökel paketleri üzerinde uyumsuzlukla bulunmaktadır (Şekil 3.9 ve
3.10).
3.3. Adalar Şelfi Karot Çalışmaları
Adalar şelfinde KB-GD yönlü Pi-47 hattı (Şekil 3.8 ve 3.15) üzerinde -64 m kıyı çizgisine
yakın bir yerden alınmış MARM05-110 karotu altta gölsel koşullarda çökelmiş birim ile üstte
bu birim üzerine uyumsuzlukla gelen denizel koşullarda çökelmiş birimden oluşmaktadır
(Şekil 3.16). Alttaki gölsel birim, yer yer koyu gri-siyah renkte demir monosülfid bantları ve
bivalve (Dreissena sp.) kavkıları içeren gri renkte bir çamurdur. Bu birimin üstünde bir
dreissena kavkısından alınan AMS 14C yaşı G.Ö. 41.000 dir (Tablo 3.1). Bu yaş bu birimin 3.
İzotop döneminde (23.000-59.000 yılları arasında) çökeldiğini göstermektedir. Üstteki denizel
birim, bir uyumsuzlukla gelmekte ve tabanda grimsi yeşil renkte denizel bivalve kavkılı bir
kum ile başlayıp, üste doğru incelerek yeşil bir çamura oradan da üst 50 cm’de kahverengimsi
tonda bir çamura geçen, transgresif özellikte bir birimdir. Bu birimin tabanında denizel bir
bivalve kavkısından alınan

14

C yaşı 10.100 olarak bulunmuştur. Bu yaş yaklaşık bu kıyı

çizgisinin yaşını vermekte ve bu birimin tabanında 30.000 yıl gibi çökelmenin olmadığı
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önemli bir zaman boşluğuna (uyumsuzluğa) işaret etmektedir. -64 m kıyı çizgisi de yaklaşık
Younger Drias dönemine karşılık gelmektedir.
Karotun manyetik susceptibilite profili altta gölsel birimde100 u.S.I. seviyelerinde oldukça
tekdüze seyreden değerlerin, denizel birimin tabanında 150 u.S.I. değerlerine artmıştır (Şekil
3.16). 115-60 cm karot derinliği aralığında büyük olasılıkla Fe-oksitlerin indirgenmesi
nedeniyle 100 u.S.I. değerinin altına düşmüştür. Bu seviye büyük olasılıkla G.Ö. 10.6006.400

14

C yıl önceki sapropel seviyesine karşılık gelmektedir. Manyetik susceptibilite

değerleri, karotun üst 60 cm’lik kahverengi oksitli bölümünde doğal olarak yükselip, 400
u.S.I. seviyesine kadar çıkmaktadır. Karotun 10 cm derinliğinde Manyetik susceptibilite
değerleri görülen azalma bir redoks sınırını (okzik/subokzik) veya ortama kırıntı malzeme
girdisindeki bir azalmaya karşılık gelmektedir.
Tablo 3.1 Adalar şelfinden alınan MARM05-110 karotunda yapılan AMS 14C yaş
tayinleri
Örneklenen karot
seviyesi (deniz
tabanından cm
derinlik)

Yaşlandırılan

G.Ö. 14C yılı

Malzeme

137-138 cm

Bivalve

157-158 cm

Dreissena rostriformis 41.00040065

10.10050

G.Ö. kalibre
edilmiş takvim
yılı (1)
11.710110
-*

* Bu dönemdeki rezervuar yaşı bilinmediğinden hesaplanamamıştır

3.3.1. Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) Analizleri
Adalar şelfi üzerinde yeralan MarmARM05-110 karotunun yoğunluk profili altta göl
koşullarında çökelmiş birimin temelinde 2.3 g/cm³ seviyelerinden üste doğru dereceli çok az
bir artış göstererek birimin 1.3 m karot derinliğindeki üst sınırında 2.5 g/cm³ değerine
çıkmaktadır (Şekil 3.17). Üstteki Denizel Birimin tabanında yoğunluk değeri yükselerek
yaklaşık 3 g/cm³’e ulaşmaktadır. Yoğunluktaki bu değişim, iki birim sınırında gözlenen
uyumsuzluğa karşılık gelmektedir. Yoğunluk değerleri Denizel Birimin tabanından üste doğru
dereceli olarak azalmakta ve karotun en üst seviyesinde 1.5 g/cm³’e ulaşmaktadır. Denizel
Birimde yoğunluğun üste doğru azalışı üst çökel seviyelerinin daha sulu ve gevşek
çökellerden oluşması nedeniyledir. Yoğunluk profilinde 1.65. ve 1.3 m’lerdeki sıfıra doğru
ani azalmalar, bu seviyelerdeki karot düzensizliği nedeniyledir.
Karotun nokta sensörü manyetik susceptibilite profili, bir kaç küçük pik (yükseliş) dışında,
karot tabanından altta Gölsel Birim ile Denizel Birimin altını kapsayan 0.7 m karot derinliğine
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kadar 5 u.S.I.’den daha düşük seviyelerde tekdüze seyreden değerler sunmaktadır (Şekil
3.17). Karotta ilk 0.7 m’lik kısmın altında manyetik susceptibilitedeki azalış, redoks
(yükseltgenme/indirgenme) sınırı ve 0.7 m’deki bu sınırın altında demir oksihidroksitlerin
demir mono-sülfidlere indirgenmesi ile ilişkilidir. Karotun üst bölümünde manyetik
susceptibilite değerlerinde yukarı doğru artış ise transgresif özellikteki bu birimde tane
boyundaki yukarı doğru bir azalma ile açıklanabilir.
MARM05-110 karotunda P-dalga hızı profili altta Gölsel Birimde 1.30 m’den 2.50 m’ye
kadar 1500 m/s’nin dolayında değerlerde seyretmektedir (Şekil 3.17). P-dalga hızının 1400
m/s altına indiği değerler karottaki düzensiz yapılardan (kavkı, çatlak) kaynaklanmaktadır.
Karotun en üst 1.3 m’sini temsil eden Denizel Birimin tabanındaki kumda artan 1500 m/s’ye
artan değerler, üste doğru dereceli azalma gösterek, en üst 25 cm’sinde üste doğru hızlı
azalmaktadır. Denizel Birmde P-dalga hızındaki bu değişim çökel yoğunluğunun üste doğru
azalması ile ilişkilidir.
MARM05-110 karotunda elektrik direnci profilinde alttaki Gölsel Birimde yer yer değerlerin
yükseldiği gözlenmektedir (Şekil 3.17). Değer Gölsel / Deniz birimleri sınırında yaklaşık 55
mV’a ulaşmaktadır. Elektrik direncindeki bu tür yükselmeler, çökel gözenek suyu
tuzluluğundaki değişimler ile ilişkilidir. Denizel Birim içerisindeki genel değerlerin Gölsel
Birime göre daha düşük olması ve değerlerin üste doğru azalışı bu sonucu desteklemektedir.
En üstteki ani artış ise karotun üstündeki strafordan kaynaklanmaktadır.
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Şekil 3.7 Adalar bölgesi multi-beam batimetri haritası. Eşderinlik eğrileri metre birimindedir.
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Şekil 3.8 Adalar civarı Holosen tabanına ait batimetrik verilerin 2. türev haritası. Bu haritada çalışılan Chirp-SBP profilleri
ve Marm-110 karotunun lokasyonu gösterilmiştir. Haritada D-B yönlü deniz tabanında yüzeyleyen ve Tuzla’ya
doğru sönümlenen temeli ile BKB-DGD yönlü ikincil faylar ve -85 m eski kıyı çizgisi görülmektedir.
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Şekil 3.9 Adalar güneyinde Pi-5 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.10 Adalar güneyinde Pi-9 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.11 Adalar güneyinde Pi-59 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.12 Adalar güneyinde Pi-56 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.13 Adalar güneyinde Pi-78 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.14. Adalar güneyinde çoğunluğu Holosen çökellerinin tabanında sonlanan faylar.
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Şekil 3.15 Adalar güneyinde Pi-47 Chirp SBP. Bu profilde -85 ve -64 kıyı çizgileri ile
MARM05-110 karotunun yeri gösterilmiştir. Profilin yeri için bakınız Şekil 3.8.
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Şekil 3.16 Adalar şelfinde MARM05-110 karotunun litoloji ve manyetik
susceptibilite logu. 1 cm ve 2 cm çözünürlükte iki ayrı susceptibilite
logu log alınmıştır. Tarihlendirmeler 14C yılı olarak verilmiştir.
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Şekil 3.17. Adalar şelfinde MARM05-110 karotunun Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) profilleri.
Analizler 0.5 cm çözünürlükte yapılmıştır.
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4. İZMİT KÖRFEZİ
4.1 Giriş
2005 yılındaki R/V Urania seferi sırasında İzmit Körfezi’nin Batı ve Karamürsel (Orta)
havzalarından MBES batimetri ve Chirp-SBP sismik verileri alınmıştır (Şekil 4.1). Bu
verilerin birincil amacı daha önceki çalışmalarımızda tesbit ettiğimiz -64 ve -85 m’deki kıyı
çizgileri (Çağatay ve diğ., 2003; Çağatay ve diğ., 2004; Polonia ve diğ., 2004) hakkında ek
bilgiler elde etmektir (Şekil 4.2 ve Şekil 4.3). Kıyı çizgileri üzerindeki yanal ve düşey atımlar
bize bu bölgede tektonik deformasyon hakkında bilgiler sağlayacaktır. Aynı amaçla, kıyı
çizgileri üzerinde gelişmiş kıyı çökellerini örneklemek ve

14

C yöntemi ile yaşlandırmak için

karotlar alınmıştır (Tablo E.2). Özellikle Karamürsel Çukurluğunun doğusunda -125 m’de
duran bir kıyı çizgisi (Cormier ve diğ., 2006) üzerinde alınan MARM-05-118 nolu karotdaki
plaj çökellerinin yaşı G.Ö. 10.700±45 14C yılı olarak bulunmuştur. Bu kıyı çökellerinin -64 m
kıyı çizgisine ait olduğunu ve bugün 61 m daha aşağıya çöktüğünü göstermektedir. Bu veriler
kullanılarak, İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundaki düşey tektonik deformasyon hızı
hesaplanmıştır.
İzmit Körfezinde 2000-2005 yılları arasında Odin Finder, Urania ve SHOD Çubuklu
gemileriyle yapılan seferler ile toplanan multibeam batimetri verileri birleştrilerek İzmit
Körfezi’nin röliyef ve eş derinlik kontür batimetri haritaları hazırlanmıştır (Şekil 4.4 ve 4.5).
Röliyef haritası KAF’nın deniz tabanındaki izini iyi bir şekilde göstermektedir.
İzmit Köfezi’nde ~ -210 m derinliğindeki Karamürsel Çukurluğunun en derin, merkezi
kısmından üstü bozulmamış su/sediment karotları ve gravite karotları alınmıştır (Şekil 4.1).
Sediment/su karotlarında 1999 depremine ait bir kütle akması ile oluştuğu tahmin edilen, ık
33 cm kalınlığında bir tabaka bulunmuştur (Şekil 4.6 ve 4.7). Bu tabakanın AMS
yöntemi ile ve ISMAR-CNR (Bologna) laboratuvarında

210

Pb ve

137

14

C

Cs analizleri ile 1999

depremine ait olduğu saptanmıştır. Karotların gemide halka sensörü kullanılarak gemide
manyetik susceptibilite logu alınmıştır. İTÜ-EMCOL laboratuvarlarında ise fiziksel ve
kimyasal özellikleri, Çok Sensörlü Karot Loglayıcısı (MSCL: Multi Sensor Core Logger) ve
X-ışınları Karot Tarayıcısı (XRF Core Scanner) analizleri ile tanımlanmıştır. Daha yaşlı
sismotürbidit birimlerinin belirlenmesi için MARM05-115 ve MARM05-119 karotlarında
benzer yöntemlerle analiz edilmiştir. Sismotürbidit birimlerinin MARM05-115 karotunda
AMS 14C yöntemi ile tarihlendirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
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4.2 İzmit Körfezi Batimetri Çalışmaları
Izmit Körfezi’nin Batı ve Orta Çukurluklarına ait multibeam verileri, 2000 ve 2001 yıllarında
İTÜ-TÜBİTAK-İtalyan CNR-ISMAR Bolgna (National Research Council- Deniz Bilimleri
Enstitüsü) – LDEO (Lamont-Doherty Earth Observatory) işbirliği ve 2005 yılında İTÜ, CNR
ISMAR Bologna ve İBB işbirliği ile 2005 yıllarında toplanmıştır. Bu çalışmalarda Odin
Finder ve Urania araştırma gemileri ile kullanılmış toplam üç adet multibeam veri toplama
sistemi kullanılmıştır. Bunlar; Simrad EM300 (30 kHz), EM3000 (300 kHz) ve taşınabilir
SeaBeam1180 (180 kHz) sistemleridir. Bu sistemler şelf üzerinde düşeyde yaklaşık 10 cm ve
yatayda birkaç cm2’den birkaç m2’ye kadar seçilebilirlik sağlar. Ölçüm noktaları diferansiyel
GPS kullanılarak konumlandırılmıştır. Körfezin doğu kısmına ait batimetri verileri ise 1999
yılında Seyir Hidrografi ve Oşinografi Başkanlığı’na bağlı Çubuklu araştırma gemisi ile 1999
yılında toplanmıştır. Körfeze ait farklı kaynaklardan elde edilen bu batimetri verileri bu
çalışma için birleştirilmiş, gridlenmiş ve aktif fayların en iyi farkedilebildiği röliyef
görüntülerini verecek şekilde haritalanmıştır (Şekil 4.4 ve 4.5). Röliyef haritasında yapay
aydınlatma yönü kuzeybatıdır. Kullanılan haritalama programı Linux bilgisayar ortamında
çalışan Generic Mapping Tools, GMT’dir (Wessel, P. ve Smith, W.H.F, 1998). İzmit
Körfezi’ne ait batimetri haritalaması ilgili ayrıntılı bilgiler Kurt ve Yücesoy, (2006)’da
verilmiştir.
Röliyef haritası İzmit Körfezi’nde KAF’ın deniz tabanındaki izini iyi bir

şekilde

göstermektedir (Şekil 3.17). Doğuda Gölcük Çukurluğunda deniz tabanındaki D-B yönlü
1999 kırığı ile yaklaşık 210 m derinliğindeki Karamürsel

Çukurluğunun kuzey yamacı

dibinde keskin şevler oluşturan D-B ve DKD-BGB yönlü faylar bulunmaktadır. Hersek
Deltası batısında Çınarcık Çukurluğuna doğru uzanan D-B yönlü ana fay kolu ile bundan
ayrılıp BKB-DGD yönünde deltaya doğru uzanan ikincil bir fay kolu gözükmektedir.
Sıkışmalı bu faydan ötürü delta batısında deniz tabanında bir basınç sırtı gelişmiştir.
4.3 İzmit Körfezi Karot Çalışmaları
4.3.1 Karotların Litolojik Tanımları ve Manyetik Susceptibilite Profilleri
Çökel/su karotları
En üst kısmı bozulmadan alınan iki MARM05-112 ve MARM05-113 (Iz-112 ve Iz-113)
su/sediment karotları, İzmit Körfezi Karamürsel (orta) çukurluğunun 212 m su derinliğindeki
en derin yerinden alınmıştır. MARM05-112 karotunun uzunluğu 1.125 m’dir (Şekil 4.6). En
altta 100- 69 cm’ler arası yeşil renkte homojen çamurdan oluşmaktadır. Üste doğru 69-32.5
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cm’ler arası seviyenin alt kısımları yeşil renkte ve biyotürbasyonlu çamurdur. Aynı seviyenin
üst kısımlarında grimsi yeşil renkte homojen çamura geçmektedir. Bu seviyeyi üste doğru
erozyonel yüzeyle, 32.5-30 cm’ler arasında koyu gri renkte, denizel kavkılı ve ince çakıllı
kum seviyesi üzerlemektedir. Üste doğru 30-4 cm’ler arasında siyahımsı koyu gri renkte
oldukça homojen çamurdan, alttan 5 cm’lik kısım ise bitki kalıntılı siltli çamurdan oluşur. En
üstden 4 cm’lik kısım siyah renkte sulu çamurdan (fluffy layer) oluşmaktadır. Karotta, tabanı
kumdan oluşmuş en üst 32.5’lik kısmın kütle akması ile 1999 depreminde çökeldiği
karotlarda yapılan 14C ile 210Pb ve 137Cs analizleri ile anlaşılmıştır (bakınız aşağıda Marm 05113 ile ilgili kısım ve bölüm 4.2.5).
Bu karotun 112.5-42 cm aralığındaki alt kısmında manyetik susceptibilite değerleri yaklaşık
300 uSI’den 35 -10 cm arasında 180 uSI değerlerine azalma göstermektedir (Şekil 4.6). En üst
10 cm lik sulu çamur kısmında ise üste doğru 60 uSI değerine doğru dereceli bir azalma
görülür. Karotta yaklaşık 42 cm derinliğinden başlayan üste doğru manyetik susceptibilite
değerlerindeki azalma, kütle akması ile çökelen gözenekliliği (porozitesi) yüksek, indirgeyici
çamur tabakası nedeniyledir. Bu tabakanın altında nisbeten daha az gözenekli biyoturbasyon
gösteren daha az indirgeyici koşullarda bulunan bir çamur tabakası, daha yüksek manyetik
duyarlılık (susceptibilite) değerleri göstermektedir.
MARM05-113 (Iz-113) karotu, MARM05-112 karotu ile aynı yerden alınmıştır. Bu karotun
en üst 34 cm lik kısmında, MARM05-112 karotundakine benzer şekilde, büyük olasılıkla
1999 depreminde oluşmuş kütle akıntısı (türbidit) birimi görülmektedir (Şekil 4.7). Türbidit
biriminin tabanının hemen altındaki seviyede foraminifer kavkılarından alınan AMS 14C yaşı
G.Ö. 95±65 yr (calibre edilmemiş) bulunmuştur. Bu yaş türbidit biriminin 1999 depremine ait
olduğunu desteklemektedir. Aynı yerden alınmış bir diğer çökel/su karotunda (MARM05112) yapılan 210Pb ve 137Cs analizleri bu birimin 1999 depremi ile çökeldiğini göstermektedir
(bakınız bölüm 4.2.5). Türbidit biriminin 34 - 32.3 cm aralığındaki tabanı, yer yer
biyoturbasyon gösteren, yeşil bir çamur birimi üzerine keskin bir dokanakla gelmekte ve koyu
gri, ince kumdan silte doğru dereceli tabakalanma göstermektedir. 32.3- 2.5 cm aralığındaki
çökeller koyu gri, homojen bir çamurdan oluşmuştur. En üst 2.5 cm ise oldukça sulu (fluffy),
bol organik madde içeren kil çamurundan oluşmuştur. Karotun alt kısmındaki nisbeten yüksek
(300 uSI) olan manyetik susceptibilite değerleri, 35 -10 cm karot derinliğinde 180 uSI
değerlerine azalma göstermektedir. Bu değerler en üst 10 cm’lik sulu çamur kısımda üste
doğru daha da azalmaktadır. Bu karotun X-ışınları karot tarayıcısı ile elde edilen XRF mikro
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kimyasal analizler, sayısal X-ışınları radyografisi ve sayısal renk görüntüleme analiz sonuçları
aşağıda sunulmuştur.
Gravite karotları
İzmit Körfezi’nde Karamürsel Çukurluğunun en derin kısmından sırası ile 199 m ve 210m su
derinliğinden MARM05-115 ve MARM05-119 karotları alınmıştır (Şekil 4.1). Bu karotların
alınma sebebi, depremle oluşmuş kütle akması süreçlerinin izlerini araştırmak, bunların
özelliklerini karot analiz yöntemleri ile tanımlamak, 14C yöntemiyle yaşlandırmak ve böylece
İzmit Körfezi’nde depremlerin tekrarlanma aralıklarını tesbit etmektir.
MARM05-115 karotu 2.31 m uzunluğundadır (Şekil 4.8). Üst 7 cm’lik kısmı anokzik
koşullarda çökelmiş siyah çamurdan oluşmuştur. Bu karot büyük olasılıkla depremlerle
tetiklenen kütle akmalarının neden olduğu, kalınlıkları 0.5-15 cm arasında değişen kum-silt
gibi kaba malzemeden oluşan tabakalar içermektedir. Dolayısı ile karotun depremlerin eski
kayıtlarını içerdiği düşünülmektedir. Bu birimler 131.5-135, 155-161.5, 171.5-172, 179-182,
192-195 ve 209-227 cm ler arasında yeralmakta, genel olarak yeşil kil çamuru ile ardalanma
göstermekte ve yüksek krırıntı mineral girdisini gösteren nisbeten yüksek manyetik
susceptibilite değerleri ile temsil edilmektedir. En alttaki birim buna istisna oluşurmakta ve
nisbeten düşük susceptibilite (250 uSI) değerleri vermektedir. En yüksek değerler (600-900
uSI), 192-195 cm ve 179-182 cm arasındaki kum merceğinde görülmüştür. Kütle akıntısı
birimlerinin alt sınırı keskin ve/veya aşınmalı; üst sınırı genel olarak dereceli geçişlidir. 155161.5 ve 209-227 cm aralığındaki kum tabakaları dereceli boylanma göstermektedir.
MARM05-119 Karotu İzmit Körfezi’nde Karamürsel Çukurluğunun en derin kesiminde 210
su derinliğinden alınmıştır. Karotta yeşil homojen çamurlarla ardalanma gösteren 5 ayrı kütle
akıntısı (türbidit) birimi tesbit edilmiştir (Şekil 4.9). En üstteki türbidit birimi, 20 cm
kalınlığında, koyu gri, sulu, organik maddece zengin, anokzik bir çamurun altında yeralır. Alt
kısmı keskin dokanaklı, 3 cm kalınlığında, koyu gri, ince-orta kumdan oluşmuştur. Bauma
isitifinde Ta’ya karşılık gelmektedir. Bu kum biriminin altında, Bauma istifinin Tb birimine
karşılık gelen, 2 cm kalınlığında ince lamimalı gri silt çamuru bulunmaktadır. Alta doğru
ikinci türbidit birimi, 100-104 cm karot derinliğinde kalınlığı 0.2, 0.5, 0.7 cm olan, yukarı
doğru incelen üç kum laminasından oluşmuştur. Bu laminalar, büyük olasılıkla refleksiyona
uğramış bir türbidit akıntısı tarafından çökeltilmiştir. Laminalı kum birimi, Bauma istifinde
Tb birimine karşılık gelmektedir. Üçüncü türbidit birimi, kalınlığı 2 cm ve 0.5 cm olan inceorta kum tane boyutunda, koyu gri iki kum tabakasından oluşmuştur. Altta orta kum
boyutundaki kalın olan kum tabakasının alt sınırı keskin ve aşınmalıdır. Bauma isitifine göre
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Ta’ ya karşılık gelmektedir. 190-193 cm aralığında andulasyonlu, laminalı yapıda, kırmızımor renkli çamur görülür. Dördüncü türbidit seviyesi 216-220 cm arasında ince kum
boyutunda siyah kum mercekleri ve bandı şeklinde 4 lamina halindedir. Taban dokanağı
aşınmalıdır. Karotun tabanında bulunan beşinci seviye 4 cm kalınlığında koyu gri renkli
laminalı silt ve üzerinde siltli kil laminalarından oluşmuştur. Bu seviye Bauma istifinde Td’ye
karşılık gelmektedir.
Karot MARM05-117 karotu Karamürsel havzasından yaklaşık 68 m su derinliğinden alınmış
olup, karot uzunluğu 251 cm’dir. -64 m kıyı çizgisine ait plaj çökellerini de içermektedir.
Adalar şelfi üzerinde bu kıyı çizgisinin G.Ö. 10-11

14

C yıl yaşında olduğu saptanmıştır.

Karotun 38.5 cm altındaki kısmı açık ve koyu gri renkli gölsel bir birimden oluşmuştur (Şekil
4.10). Bu birimim 238.5-246 cm arasındaki açık gri renkli acı-su göl koşullarında yaşayan
Dreissena polymorpha içernektedir. Birimin üzerinde, 233 - 226 cm aralığında, aşınmalı bir
yüzeyle ve orta kumla başlayıp üste doğru incelen ve Mytilus kavkı parçaları içeren bir birim
gelmektedir. Kaba taneli bu taban birimi, 220 – 126 cm aralığında koyu yeşil-yeşil renk
ardalanmasının belirginleştirdiği ince laminalı ve bantlı sapropel birimi tarafından
üzerlenmektedir. Sapropelin üst kısmında biyoturbasyon görülür. En üstteki 126 cm’lik kısım
genellikle homojen yeşil renkli bir kil çamurundan oluşmuştur.
Halka sensörü ile elde edilen manyetik susceptibilite değerleri MARM05-117 karotu boyunca
litolojiyle uyumlu değişim sunmaktadır (Şekil 4.8). Değerler, Sapropel birimi için düşük (60100 (uSI); altta 225-250 cm aralığındaki nisbeten kaba boyutlu kıyı çökelleri için ise 650 uSI
veran değerlerle yüksektir. Karotun ve Sapropelin üstünde transgresif olarak çökelmiş yeşil
homojen çamur birimi için manyetik susceptibilite değerleri 250-400 uSI arasında
değişmektedir.
Karamürsel Çukurluğunun doğusunda -124 m derinlikte alınan MARM-05-118 karotu
günümüzde -125 m’de duran bir kıyı çizgisinin (Cormier ve diğ., 2006) yaşlandırılması amacı
ile alınmıştır. Bu karot İtalya’ya götürüldüğünden, litoloji tanımlaması yapılamamıştır.
Ancak, karotun tabanı -125 m’deki plaj kumlarına penetre etmiş ve örneklenmiştir. Bu
örnekten alınan çift kavkılı bir maktra, G.Ö. 10.700±45 14C yılı (kalibre yaş: G.Ö. 11940±100
yıl) yaşını vermiştir. Dolayısı ile bugün -125 m’de duran bu kıyı çizgisinin, Marmara Denizi
kuzey şelf alanlarında ve İzmit Körfezi’nde yaygın olarak görülen ve Younger Drias
döneminde oluşmuş olan -64 kıyı çizginin eşleniği olduğu bulunmuştur. Böylece, -64 m’de
bulunan kıyı çizgisi son 12 bin takvim yılı boyunca düşey olarak 61 m çökmüştür. Buradan
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hareketle Karamürsel çukurluğundaki düşey tektonik hız (çökme) 5.1 m/1,000 yıl olarak
hesaplanmıştır.
4.3.2 Karotlarda Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) Analizleri
Marm 05-113 Karotu
Marm05-113 karotunda yoğunluk profilinde genel olarak altdan üste doğru bir artış
gözlenmektedir (Şekil 4.11). Bu artış, en üstteki 1999 depreminin kayıtını oluşturan türbidit
biriminin tabanından üstüne doğru daha hızlıdır. Üste doğru yoğunluktaki bu artışın, önemli
ölçüde deprem sırasındaki sıvılaşmaya ve daha az olarak da bağlı su kaçışı ve bir miktar da
tane boyu azalması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir.
Karotta

nokta

sensörü

manyetik

susceptibilite

değerleri

0.32-0.70

m arasındaki

biyoturbasyonlu birimde artış göstermektedir (Şekil 4.11). Bu nisbeten yüksek değerler (1525 u.S.I.) ve biyoturbasyon özelliği bu aralıkta çökellerin nisbeten oksijenli dip suyu
koşullarında çökeldiğini ve demir oksihidroksitlerin göreceli olarak korunduğunu
göstermektedir. Bu durumun aksine en üstteki türbidit birimi ve en alttaki birimde yaklaşık
15 u.S.I altındaki değerler, bu birimlerin indirgeyici koşullarda bulunduğunu ve demir
oksihidroksitlerin indirgendiğine işaret etmektedir.
Karotda P-dalga hızında genel olarak üste doğru dereceli artış, yoğunluk artışı ile ilişkilidir.
Karotda P-dalga hızı profili özellikle biyoturbasyonlu birimden üstteki 1999 depremi ile
ilişkili türbidit birimine geçerken 1500 m/s’den 1550 m/s’ye ani bir artış göstermektedir
(Şekil 4.9). Türbidit biriminde değerler genel olarak 1500-1600 m/s arasında değişmektedir.
Karotta elektrik direnci değerleri altta 1.15 m seviyesinde 1.5 mV’a ulaşan bir yüksek değer
ile 0.32-0.45 m’de türbidit biriminin üst kısmında 1 mV’a ulaşan bir pik değer görülmektdir.
Ayrıca, 0.55-0.70 ve 0.8-0.9 m’ler 0.7 ve 0.6 mV değerlerine ulaşan daha küçük pikler
izlenmektedir. Bu pikler, muhtemelen değişik seviyelerdeki gözenek suyu tuzluluğuna işaret
etmektedir.
Marm 05-115 Karotu
Marm05-115 karotunda yoğunluk profili genel olarak alttan üste doğru azalan bir gidiş
göstermektedir (Şekil 4.12). Değerler, 1.3 m’den üste doğru 1.5 g/cm³’ün altına düşerek
karotun en üst sulu çamur seviyesinde ise 0.75 g/cm³’e ulaşmıştır. Alt seviyelerde çamur
seviyeleri ile ardalanmalı kumlu ve siltli türbidit birimleri yoğunluğun 2 g/cm³’ün üzerine
yükseldiği değerler vermektir. Karotun en üstteki 1999 depremine ait birim de siltli taban
kısmında nisbeten yüksek yoğunluk değerleri sergilemektedir.
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Nokta sensörü manyetik susceptibilite değerleri karotun en üstünde 1999 depremi ile ilgili
türbidit seviyesinde 150 u.S.I. değerine ulaşmaktadır (Şekil 4.12). Karotta 0.3 m’nin altında
ise kumlu-siltli türbidit seviyelerinde genel olarak yüksek pikler olarak izlenen değerler, bu
birimlerin üstündeki daha ince çamur birimlerinde 40-50 u.S.I. aralığında düşük değerler
vermektedir. En alttaki kaba türbidit biriminde kavkı ve muhtemelen diğer düşük manyetik
özellik gösteren mineraller içerdiği için düşük manyetik susceptibilite değerleri izlenmektedir.
Karotta P-dalga hızı genel olarak 1600-1800 m/s aralığında değişmektedir (Şekil 4.12). Altta
türbidit seviyeleri, 1800 m/s’ye ulaşan yüksek P-dalga hızı pikleri ile karakterize edilmektedir
Karotun en üstündeki sulu çamur kısmı haricindeki ilk türbidit birimi de nisbeten yüksek Pdalga hızına (175-1800 m/s) sahiptir. Karotun 0.50-1.25 m aralığındaki çamur kısmın da Pdalga hızı1650 m/s dolayında değerlerde seyretmektedir.
Karotta hesaplanan porosite değeleri üste doğru genel bir artış göstermektdir. Bu sıkışma
(compaction) nedeniyledir (Şekil 4.12). Kumlu türbidit birimlerinde genel olarak %0.2-04
aralığına azalmaktadır. Elektrik özdirenci profili karotun alt seviyelerinde kumlu/siltli türbidit
birimlerinde düşük; aradaki geçirgenliği düşük çamurlarda yüksektir. Türbidit seviyelerindeki
bu azalış bu seviyelerin geçirgenliği ile ilgilidir. Bu çamurlara ait pikler dışında elektrk
özdirenç, tekdüze değerler sergilemektedir (Şekil 4.12). Genel gidiş üste doğru bir azalma
şeklindedir. Bu genel artış gözenek suyundaki tuzluluğun ve porositenin artışna bağlıdır.
4.3.3 Karotlarda X-ışınları Karot Tarayıcısı Analizleri
MARM05-113 (Iz-113) Karotu
Bu rapor döneminde İzmit Körfezi’nde Karamürsel Çukurluğunun en derin yerinden alınan
MARM05-113 çökel/su karotunun X-Işınları tarayıcısı ile kimyasal ve sedimanter yapısal
özellikleri analiz edilmiştir (Şekil 4.13). X-ışınları sayısal radyografi görüntüsü, karotta 1999
depremi ile oluştuğu düşünülen 34 cm kalınlığındaki türbidit biriminin tabanındaki ince kumsiltten oluşan taban kısmının yoğun olduğunu ve üste doğru laminasyon ve bantlı bir yapı
içerdiğini göstermektedir. Bu bantlı sedimanter yapı üste doğru, 20 cm karot derinliğine
kadar, daha silik olarak devam etmektedir. En üstteki 2.5-3 cm’lik sulu, organik maddece
zengin çamur düşük yoğunluğa işaret eden açık renkteki X-ışınları radyografi görüntüsüyle
dikkati çekmektedir.
Türbidit biriminin tabanındaki ince kumlu-siltli bölüm Ca’ca zenginleşmiş; Ti, Fe, Mn ve
K’ca fakirleşmiştir. Ca zenginleşmesi, bentik organizma kavkılarınca zengin yamaç ve şelf
kenarındaki nisbeten kaba taneli çökellerin akarak türbiditin taban kısmında çökelmesi nedeni
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ile oluşmuştur. Genel olarak kırıntı girdisinin işareti sayılan Ti değerleri, tabandaki göreceli
iri taneli yoğun kısımda düşük iken, üstte siltli bantta ve en üst sulu çamur kısmında artış
göstermekedir. Bu sonuçlar, Ti içeren minerallerin (titanomanyetit ve sfen gibi) daha çok silt
tane boyutu malzemede zenginleştiğine işaret etmektedir. Mangan (Mn), türbidit deviyesinin
altında belirgin bir zenginleşme, üzerinde ise azalma göstermektedir. Redoks koşullarına
oldukça duyarlı olan bu elementin bu davranışı, türbidit seviyesi çökelmeden (olasılıkla
depremden önce) ve deprem sırasında oksijenli olan dip suyu koşullarının depremden sonra
oksijensiz (anokzik) hale dönüştüğünü göstermektedir. Bu değişim deprem öncesi ve sonrası
oşinografik ölçümlerle de belirlenmiştir (Balkıs, 2003).
Marm05-119 Karotu
İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğu’nun 210 m derinliğinden alınan Marm05-119 karotunda
252-252.5 cm’lik kısmında sayısal X-ışınları radyografisi düşük yoğunluğu gösteren nisbeten
koyu renktedir (Şekil 4.14). Bu durum yüksek Si ve Ca değerleri ile kendini göstermektedir.
Gerek Si, Ca ve gerekse K’un bu seviyede yüksek olması kuvars, feldispat ve karbonat kavkı
miktarının yüksekliğini göstermektedir. Bu seviyede redoksa duyarlı elementler olan Mn ve
Fe’de bir değişim izlenmemektedir.
Marm05-119 karotunda, ayrıca 4.2.1. Bölümünde tanımlanmış olan alt sınırları aşınmalı dört
ayrı türbidit birimi karot tarayıcı sonuçlarında ilginç özellikler sunmaktadır. En üstteki, en son
oluşan birim; en altta düşük yoğunlukta 3 cm kalınlığında bir kum, bunun üzerinde ise 2 mm
kalınlığında çamur ve 1 cm kalınlığında silt-çok ince kum ile en üstde 16 cm kalınlığında
homojen bir çamurdan oluşmuştur. Bu türbidit birimi, büyük olasılıkla MARM05-113 ve
MARM05-112 karotlarında olduğu gibi 1999 depremini temsil etmektedir. Bu birimin kaba
taneli tabanında Ca ve Si artışı, kavkı ve kuvarsa-silikatça zengin kırıntı girdisine işaret
etmektedir. Bu malzeme daha sığ yamaçlardan türbidit akıntısı ile taşınarak çökelmiştir. Siltçok ince kum malzemenin üste doğru gelmesi, bu malzemenin yamaçtan yansıyan aynı
türbidit akıntısı tarafından çökeltildiği izlenimini vermektedir. Burada redoks değişimlerine
oldukça duyarlı bir element olan Mn türbidit seviyesinin altında zenginleşmişken, türbidit
seviyesinde fakirleşme göstermektedir. Fe ve Ti türbiditin kum kısmında fakirleşmiştir.
Alta doğru 100-14 cm karot derinliğindeki ikinci türbidit birimi, X-ışınları radyografisi
görüntüsünde ince bir kum laminası ile başlayıp, kalınlığı yukarı doğru azalan iki kum
laminası ve üstte homojen bir çamurdan oluşmaktadır. Kum laminaları yüksek Ca ve daha az
olarak da Si içermektedir. Mn üstteki 1. türbidit birimine benzer şekilde 2.türbidit altında
zenginleşme, türbidit içerisinde nisbeten daha düşük değerler içermektedir.
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3. türbidit birimi, X-ışınları radyografisi görüntüsünde altta 2 cm ve üstte 0.5 mm kalınlığında
daha az yoğun iki kum tabakası içermektedir. Bu birimdeki kum düzeyleri de Ca ve Si’ca
zenginleşmiştir. Buna karşın seyreltmeden ötürü Fe değerleri düşüktür. Mn, türbidit
seviyelerindekine yine benzer bir davranışla birimin hemen altında zenginleşmiştir.
190-193 cm derinliğindeki Fe-monosülfid bantlı, dış yüzeyi oksitlenmiş (kırmızımsı) zonda
X-ışınları radyografisinde yoğunluk farkları görülür. Bu zonda Ca’un ince bir zonda
zenginleşmesi, demirin ince iki yüksek anomali vermesi ve Si’un düşük değerler sergilemesi
görülmektedir (Şekil 4.10). Bu birimin altında ise K ve Ca düşük değerler verirken; Mn birim
içerisinde ve altında değişken yüksek değerlere sahiptir. Bu özellikleri ile bu birim diğer
türbidit seviyelerinden farklılığı yanında onlara benzerlikler de göstermektedir.
Karot tanımlanmasında saptanan 216-222 cm karot derinliğindeki 4. türbidit birimi X-ışınları
radyografisi ve renk görüntülerine göre birkaç kum laminası ile temsil edilmektedir.
Tabandaki bu kum laminalarının bulunduğu taban kısımda Si ve Ca yüksek; Fe ve Ti
düşüktür. Mn türbidit biriminin altında oldukça zenginleşmiştir. Bu özellikleri ile diğer
türbidit seviyelerine benzemektedir.
Silt çamurundan oluşan 20 cm kalınlığındaki karotun tabanı Si, K ve Ti’ca zenginleşmiştir.
Bu birimin tabanı görülmediği için Mn’ın davranışı izlenememektedir.
Marm05-115 Karotu
İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğu’nun 199 m su derinliğinden alınan Marm05-115
karotunda X-ışınları radyografi görüntüsünde yaklaşık 1.5 cm kalınlığındaki en üst kısım
koyu renktedir (Şekil 4.15). Bunun altında bir 0.75 cm kalınlığında açık bir bant
bulunmaktadır. En üst koyu bantta Si, K, Ca, Fe ve Ti zenginleşmiş, Mn azalmıştır. Alttaki
açık renkli bantta ise Ca dışındaki hemen tüm elementler bağıl bir azalma göstermektedir. Bu
açık renkli bandın altında Mn zenginleşmesi ve üstte koyu bantta Ca ve diğer major
elementlerin artması ile bu karotun üst kısmı bit türbidit özelliği göstermektedir. Alta doğru
14 cm derinlikten başlayarak X-ışınları radyografi görüntüsü artmakta ve 16.5 cm’den sonra
ise iyice koyulaşmaktadır. Bu özellik, büyük olasılıkla bu kısımda tane boyunun arttığını
göstermektedir.
İkinci karot bölümünde (section 2), yaklaşık 30 cm ile 40 cm karot derinliğinde radyografi
görüntüsü, fazla belirgin olmayan bir laminalı yapıyı ve altta doğru koyulaşmayı
göstermektedir. Yaklaşık 68 cm derinlikte, yaklaşık 1 cm kalınlığında, içerisinde Ca’un,
altında ise Mn’ın az zenginleştiği bir zon bulunmaktadır. Benzer siyah zonlar 93-96 cm ve
112-130 cm’ler arasında izlenmektedir. Bu zonların her birinin altında Mn zenginleşmesi
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dikkati çekmektedir. Bu zonlar iri silt boyutunda malzemeye işaret etmektedir. Bunlardan
68 cm ve 93-96 cm aralığında olanlar, normal çıplak gözle yapılan karot tanımlamalarında
izlenememiştir.
Üçüncü karot bölümünde, 151-153.5 cm,168.5-170 cm, 174-176.5 cm, 190-192 ve
210-227 cm’lerinde siyah renkli, kum-silt iriliğinde türbidit bantları X-ışınları radyografi
görüntüsünde izlenmektedir. Bunların çoğunluğu yukarı doğru derecelenme ve kendi içinde
tekrarlanma göstermektedir. Tabandaki iri taneli kısımları genel olarak Si ve Ca’ca zengin,
Mn’ca fakirleşmiştir. Tabanlarındaki birimler ise Mn zenginleşmesi göstermektedir.
Tabanlarında Mn-zenginleşmesi gösteren ve X-ışınları radyografisinde ani siyah bir renkle
aşağıdaki birimler kütle akması ile oluşmuş sismotürbidit seviyeleridir.
İzmit Körfezi’nin Karamürsel Çukurluğunun derin kısmından alınan Marm05-112 ve
MARM05-113 sediment/su karotlarında büyük olasılıkla 1999 depremini temsil eden, 32 cm
kalınlığında bir sismotürbidit seviyesi bulunmuştur. Yine aynı çukurluğun derin
kesimlerinden alınan Marm05-115 ve Marm05-119 gravite karotlarında tabanlarında siyah-gri
X-ışınları radyografi görüntüsü ile tanınan türbidit birimleri tanınmıştır. Birimlerin çoğu
aşınmalı bir tabana sahip olup, genellikle yukarı doğru derecelenme ve kendi içinde
tekrarlanma göstermektedir. Bu özellikleri ile yansımış sismo-türbidit özelliği sunmakta
(Houghton, 1994; Nakajima ve Kanai, 2000; Çağatay ve Sarı, 2006) ve Bauma türbidit istifi
içerisinde Ta, Tb ve Td birimlerine karşılık gelmektedir. Bu türbidit birimlerinde birbirini
üzerleyen ve üste doğru kalınlığı ve tane boyu incelen kum-silt tabakaları, karşı yamaçtan
yansıyan ve gittikçe akıntı hızını yitiren türbidit akıntıları tarafından çökeltilmiştir.
Sismotürbidit birimlerinin jeokimyasal bileşimi oldukça özgündür. Birimlerin kumlu taban
kısımlarında genel olarak Si ve Ca zenginleşme, Mn fakirleşme göstermektedir. Bazı
birimlerin taban kısımlarında Fe ve Ti fakirleşme göstermektedir. Türbidit birimlerinin hemen
altında ise çok belirgin bir Mn zenginleşmesi görülmektedir. Yüksek Si ve Ca, birimin kaba
taneli tabanının karbonat kavkı ve kırıntı kuvars ve diğer silikat minerallerce zenginleşmesi
nedeniyledir. Karbonat ve kırıntı seyreltmesi, türbiditlerin tabanındaki kum kısmında Fe ve
Ti’un fakirleşmesine neden olmaktadır. Manganın sismotürbiditlerin altında zenginleşmesi ve
içerisinde ve üstünde fakirleşmesi ise Mn’in redoksa duyarlı davranışı ile açıklanabilir
(Pedersen ve Price, 1982; Calvert ve Pedersen, 1993). Bu davranış biçimi, dip suyu ortamının
her bir sismotürbidit çökelmeden önce ve çökelme sırasında (yani deprem öncesinde ve
sırasında) oksijenli; çökeldikten sonra ise oksijensiz koşullara ani bir değişim geçirdiğini
göstermektedir. Bu durum deprem sırasında metan gazının bol miktarda fay boyunca deniz

62

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

tabanına çıkması ve bakterilerin sülfatı kullanarak indirgeyerek bol miktarda hidrojen sülfür
ve sülfid iyonlarını oluşturması ile

açıklanabilir. Bu reaksiyona anaerobik metan

oksidasyonu: (anaerobic methane oxidation) adı verilir ve aşağıdaki denklemle temsil edilir
(Devol ve diğ., 1984; Çağatay ve diğ., 2001) :
CH4 + SO42-  HCO3- + HS- + H2O .

4.3.4

210

Pb ve 137Cs analizleri

1999 Kocaeli depreminin çökel kayıtını araştırmak amacı ile İzmit Körfezi’nin en derin
yerinden (Karamürsel Çukurluğu) alınmış Marm05-112 çökel/su karotunda

210

Pb ve

137

Cs

analizleri yapılmıştır (Şekil 4.16 ). Karot boyunca elde edilen 137Cs ve 210Pb profilleri karotun
32.5 cm’sinde gözle de görülebilen erozyon yüzeyinin varlığını net bir şekilde
göstermektedir. Erozyon yüzeyinin hemen üzerinde kütle hareketini gösteren

137

Cs ve

210

Pb

anomalileri; altında ise alta doğru normal 137Cs ve 210Pb azalmasını gösteren normal çökelmiş
210

bir istif bulunmaktadır. Sabit difüzyon modeli kullanarak

Pb’nin karotun en üst 0-05 cm

aralığında 120 Bq/kg değerinde olduğu hesaplanabilir (Şekil 4.17). Buna göre karotta erozyon
düzleminin altında sedimentasyon hızı 0.36 cm/y olarak hesaplanmıştır.
137

Cs profilininde değerin sıfıra indiği seviyenin yaşının, bu radyoizotopun ömrü dikkate

alınarak 1945 olması gerekir. Bu seviye referans olarak alındığında 21 yıllık bir kayıta
karşılık gelen 7 cm’lik bir kısmın deprem sırasında kütle kayması sonucu erozyonla
aşındırıldığı hesaplanmıştır.
Bu sonuçlar, AMS 14C yöntemiyle birlikte elde dilen yaş ile birlikte değerlendrildiğinde üstte
32.5 cm kalınlığındaki türbiditin 1999 depreminde çökeldiği anlaşılmaktadır.

4.3.5 MARM05-115 Karotunda Sismotürbiditlerin
tarihsel depremkayıtları ile deneştirilmeleri

14

C yaşları, deprem kayıtları ve

MARM05-115 Karotunda özellikle Itrax Karot Tarayıcı XRF analizleri ve X-ışınları
radyografisine dayanarak yukarıda bahsedilen sismotürbidit özelliğinde 10 ayrı birim tesbit
edilmiştir. Bu seviyelerin tabanları sırası ile altta doğru yaklaşık 1.5 cm, 72.5 cm, 106 cm,
134 cm, 162 cm, 174 cm, 186 cm, 195 cm, 199 cm ve 230 cm’dir (Şekil 4.13). Bunlardan en
üstteki büyük olasılıkla 1999 depreminde çökelmiştir. Alttakilerden 5 tanesi (karotun
tabanındaki 230 cm seviyesi hariç) tabanından alınan 2 cm kalınlığında her bir örnekten
foraminiferlerin ayıklanması ve bunlarda yaş AMS

14

C tayini analizleri ile yaşlandırılmıştır
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(Tablo 4.1). Karotun tabanında, 230 cm seviyesinden alınan yaş türbiditin alt kaba malzemeli
kısmından alınmış olup, taşınmış ve yaşlı malzeme içereceğinden fazla güvenilir değildir.
Tablodan görüleceği gibi, M.S. 840, M.S. 690, M.S. 350 ve M.Ö. 400 olarak yaşlandırılan,
ve sırası ile 134, 162, 174 ve 195 cm karot derinliklerindeki sismotürbiditleri tarihsel
depremlerle eşleştirmek mümkündür.
Tablo 4.1. Karot MARM05-115 Sismo-türbidit seviyelerinin AMS 14C yaşları. Yaşlar türbidit
seviyelerinin hemen altındaki çamur seviyelerinden ayıklanmış ve dikkatlice yıkanmış
foraminifer kavkılarının analizi ile elde edilmiştir. Hata payları 1σ olarak verilmiştir.
14
C yaşı (yıl)
Kalibre edilmiş
Örnek
Karşılık gelen tarihi deprem*
14
derinliği (cm)
C yaşı (yıl)
1.5-3.5
(95±65)
Çok genç
17.08.1999, İzmit M=7.4
70.5-72.5
870±30
M.S. 1515±53
14.09.1509, İstanbul (?), M=6.6
104-108
1150±60
M.S. 1330±72
01.07.1296, İzmit, şiddet=VII
134-136
1630±30
M.S. 840±64
790-869, İstanbul
162-164
1790±25
M.S. 690±45
26.10.740, İstanbul, şiddet=VIII
174-176
2110±100
M.S. 350±130
24.08.358, İzmit, İstanbul, şiddet=IX
182.5-186.5
2180±30
M.S. 275±64
Ekim 268, İzmit, Şiddet=VIII
195-197
2740±90
M.Ö. 400±145
M.Ö.427, Kuzey Marmara
227-231
4280±100
M.Ö. 2330±145
*Soysal ve diğ. (1983); Guidoboni v.d. (1994); Amraseys (2002); Amraseys ve Finkel (2006)

İzmit Körfezi’nde çökellerinde bulunan bu deprem kayıtlarını tarihi kayıtlarla deneştirmek
mümkündür. 1999 depreminden önce oluşmuş ilk deprem çökel kaydı 1509 depremine aittir.
Bu deprem İstanbul’a büyük zarar verdiği için, genellikle İstanbul depremi olarak bilinir.
Oysa İzmit bölgesinde ağır hasar bilgisi vardır. Gebze’de camiler yıkılmış, tsunami İzmit
tersahanesini çökertmiştir ve alçak mahalleleri istila etmiştir (Ambreseys ve Finkel, 1996).
Mimar Sinan daha sonra bölgedeki camileri onarmıştır (Fıratlı, 1959). Dolayısı ile bu veriler
bu depremin İzmit Körfezi odaklı olduğunu göstermektedir.
M.S. 1330±72 çökel kaydı ile deneştirilebilen 1 Haziran 1296 tarihli depremi, Bizans
tarihçileri Pakhmedes ve Gregoras İstanbul Depremi olarak verir (Ozansoy, 2001). Ancak
Ambreseys’e (2002) göre bu deprem Bithnyia (Kocaeli Bölgesi) odaklıdır. Ardçı sarsıntılar
17 Hazirana kadar devam etmiştir.
M.S. 840±64 olarak saptanan deprem çökel kaydı, 790-869 tarihleri arasındaki tarihsel
depremlerle deneştirilebilir (Guidoboni v.d., 1994). Tarihçi Theophanes’e göre Bunlardan 862
ve 865 tarihli depremlerde İstanbul’daki kiliseler yıkılmıştır.
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Çökellerde gördüğümüz M.S. 690±45 kaydı ile deneştirilebilen en önemli deprem 26.10.740
depremidir. Bu deprem, İstanbul ve Kocaeli bölgelerinde büyük hasar oluşturmuştur
(Goidoboni v.d., 1994). Çok sayıda can kaybı vardır. Tarihçi Theophanes’e göre sismik
etkinlik bir yıl sürmüştür. Ambreseys’e (2002) bu deprem en fazla zararı İzmit Körfezi ve
çevresinde yapmıştır ve İstanbul güneyi odaklıdır. Bu çökel kaydı için diğer önemli bir
deprem ise MS. 715 depremidir. Şiddeti IX olan bu deprem Pınar ve Lahn’a (2001) göre
Kocaeli (Bithnyia) bölgesine büyük zarar vermiş; İstanbul’un 1/3’ünü yıkmıştır. Ancak
çalışmacılar bu depremi Gemlik Körfezi-İznik merkez üslü olarak vermiştir.
24.08.358 depremi, M.S. 350±130 tarihli çökel kaydı ile çok iyi bir şekilde
deneştirilebilmektedir. Bu deprem tarihçi Ammianus Marcellinus’a göre İzmit’i tahrip eden
şiddetli bir depremdir (Soysal ve diğ., 1983; Guidoboni v.d., 1994; Ambreseys, 2002). Şehir
bir ay sallanmış ve 30,000 kişi ölmüştür. Dev dalgaların bastığı kıyıda çatlaklar oluşmuş ve
yamaçta evler birbiri üzerine yuvarlanmıştır. Araziden gaz ve su çıkışları görülmüştür. M.S.
304 yılında yapılan hipodrom ağır hasar görmüştür. İmparator Cladius Julianus 362 de yaptığı
bağışlarla şehri onarmıştır.
M.S. 275±64 tarhli çökel kaydı Ekim 268 depremi deneştirilmiştir. Tarihçi Malalas XII
şiddetindeki bu depremi İzmit şehrinin yaşadığı 4. büyük deprem olarak vermiştir (Goidoboni
v.d., 1994). İmparator Aurelius Claudius İzmit ve Gebze şehirlerinde haşka yardımlar
yağmıştır.
M.Ö.

400±145

çökel

kaydı

deprem

kataloglarında

M.Ö.

427

depremi

ile

deneştirilebilmektedir (Goidoboni v.d., 1994). Bu Marmara Denizi’nde bir deprem olarak
bilinmekte ve Marmara Ereğlisi (Perinthos) merkezli olarak verilmektedir. Bunun nedeni
Perinthos’un o çağın en önemli limanı olması nedeniyledir. İlginç atmosfer olayları ile birlikte
anılmış ve Karadeniz’e uzanan çok geniş alanları etkilediği belirtilmiştir.
Deprem çökel kaydı verilerine göre, İzmit Körfezi’nde son 2400 yılda 8 deprem oluştuğu
düşünüldüğünde, ortalama deprem tekrarlanma aralığının 300 yıl olduğu görülmektedir. Bu
sonuç günümüzdeki GPS ölçümleri (2.4 cm/yıl) ve son depremdeki yanal hareket miktarı
(4.5-5 m) ile uyumludur. Bu verilerden çıkarılan diğer önemli bir sonuç da birbirini izleyen
depremler arasındaki zaman aralıklarının çok değişken olduğudur.
Yukarıda görüldüğü gibi çökel kayıtlarında saptadığımız depremlerin bir çoğu İstanbul
merkez üslü tarihsel kayıtlarla deneştirilmektedir. Bu durum adı geçen depremin mutlaka
İstanbul merkez üslü olduğunu göstermemektedir. Zira tarihsel deprem kayıtları o zamanki
yerleşim alanlarındaki hasara göre merkez üssünü belirlemektedir. Dolayısı ile İstanbul da son
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2,000 yılda en önemli yerleşim yeri olduğundan Marmara bölgesinde oluşan depremlerin
çoğu İstanbul merkez üslü olarak gösterilmiştir. Aletsel dönem öncesinde oluşmuş çoğu
büyük tarihsel depremlerin merkez üsleri tartışmalı olduğundan, Marmara Denizi içerisinde
çökel kayıtlarına bağlı olarak değişik fay segmentleri üzerinde alınmış karotlarda deprem
çökel kayıtlarının elde edilmesi önem kazanmakatadır. Bu nedenle İzmit Körfezi’nde yapılan
bu çalışma örnek oluşturacak temel bir çalışma niteliğindedir. Buna benzer çalışmaların
Marmara Denizi’nin diğer havzalarındaki fay segmentlerine uygulanması gerekmektedir.
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Şekil 4.1 İzmit Körfezi’nden alınan MBES batimetri ve Chirp-SBP sismik hatları ile karot istasyonları (Marm). Metinde
verilen hatlar kalın çizgilerle gösterilmiştir.
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Şekil 4.4 İzmit Körfezi’nin renklendirilmiş multi-beam (MBES) röliyef batimetri hartitası. Röliyef haritasında yapay
aydınlatma yönü kuzeybatıdır. İzmit Körfezi’nin en drin yeri yaklaşık 210 m ile Karamürsel çukurluğudur.
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Şekil 4.5 İzmit Körfezi kontürlenmiş MBES batimetri haritası.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

71

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 4.6 İzmit Körfezi Karamürsel Havzasından alınan MARM05-112 no’lu sediment
/su karotunun litolojisi. Bu karotta 33 cm derinliğindeki kum tabakası ve
üstündeki çamurun 1999 depreminde çökeldiği düşünülmektedir.
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Şekil 4.7 İzmit Körfezi, Karamürsel Havzasından alınan MARM05-113
karotunun litoloji ve manyetik susceptibilite logu.
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Şekil 4.8 İzmit Körfezi, Karamürsel Havzasından alınan MARM05-115
karotunun litoloji ve manyetik susceptibilite logu.

74

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Şekil 4.9 İzmit Körfezi, Karamürsel Havzasından alınan MARM05-119
karotunun litoloji ve manyetik susceptibilite logu.
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Şekil 4.10 İzmit Körfezi, Karamürsel Havzasından alınan MARM05-117
karotunun litoloji ve manyetik susceptibilite logu.
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Şekil 4.11. İzmit Körfezi MARM05-113 karotunun Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) profilleri. Analizler 0.5
cm çözünürlükte yapılmıştır.
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Şekil 4.12. İzmit Körfezi MARM05-115 karotunun Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) profilleri. Analizler
0.5 cm çözünürlükte yapılmıştır. Karotta çıplak gözle görülmeyen, ancak XRF Karot tarayıcısı
analizlerinde çıkan kütl akma birimleri de gölgeli bantlar halinde göstrilmiştir.
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Şekil 4.13 İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-113 no’lu çökel/su karotunun
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot
derinliği scalası mm, element consantrasyonları counts/s’ dir.

1999 deprem kayıdı

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

79

63

Şekil 4.14A İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-119 no’lu gravite karotunun üst bölümünün
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği
scalası mm, element consantrasyonları counts/s’ dir. Karotun 41-54 cm’leri arası bozuk olduğundan X-ışınları
verileri bozuk çıkmıştır.

Şekil 4.14B İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-119 no’lu gravite karotunun orta bölümünün
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği
scalası mm, element consantrasyonları counts/s’ dir.
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Şekil 4.14C İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-119 no’lu gravite karotunun alt bölümünün
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği
scalası mm, element consantrasyonları counts/s’ dir.
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Şekil 4.15A İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-115 no’lu gravite karotunun üst bölümünün
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri ile 1999 İzmit depremi
kaydı. Bu kayıtta radyografi görüntüsünde yüksek yoğunluk ve XRF analizlerinde Mn ve Ca anaomalilerine
dikkat ediniz. Sağdaki karot derinliği skalası mm, element konsantrasyonları counts/s’ dir.

1999 İzmit depremi
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Şekil 4.15B İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-115 no’lu gravite karotunun orta bölümünün
karot tarayıcısı analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri ile deprem kayıtları.
Sağındaki karot derinliği skalası mm, element konsantrasyonları counts/s’ dir.

M.S.1330±72 01.07.1296 İzmit
,
depremi, VII

M.S.1515±53: 14.09.1509 depremi, IX
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Şekil 4.15C İzmit Körfezi Karamürsel Çukurluğundan alınan MARM05-115 no’lu gravite karotunun alt bölümünün
Şekil 4.11C
İzmit
KörfeziXRF
Karamürsel
Çukurluğundan
MARM05-115
no’lu gravite
karotunun
alt bölümünün
karot
tarayıcısı
analizleri,
karotun sayısalalınan
renk ve
X-ışınları radyografi
görüntüleri
ile deprem
kayıtları.
karot
tarayıcısı
analizleri.
Karotun
sayısal
renk
ve
X-ışınları
radyografi
görüntüleri
sağındaki
karot
derinliği
Sağdaki karot derinliği skalası mm, element konsantrasyonları counts/s’ dir.
scalası mm, element consantrasyonları counts/s’ dir.
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(A)

(B)
Şekil 4.16 MARM05-112 karotunun 210Pb (A) ve 137Cs (B) profilleri.

86

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

(A)

(B)
Şekil 4.17. MARM05-112 karotunda sabit difüzyon varsayılarak bulunan derinlikfazlalık (excess) 210 Pb birikim hızı ilişkileri.
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5. GEMLİK KÖRFEZİ
5.1 Giriş
Gemlik Körfezi’nde Mudanya ile Gemlik arasındaki bölgenin önemli bir kısmında toplanan
MBES batimetri, Chirp-SBP ve MSC verilerinin hat konumları Şekil 5.1’de verilmiştir.
Ayrıca Gemlik Körfezi’nin doğusunda 120 m’den daha sığ olan kesimlerde, Büyükdere’nin
(Kocadere) oluşturduğu delta üzerinde, 60-70 m aralıklarla daha sık MBES batimetri ve
Chirp-SBP verileri toplanmıştır. Bu raporda Gemlik Körfezi’nin batimetri verileri, önemli fay
ve sedimanter fasiyesleri gösteren Chirp-SBP verileri ve işlenmiş MSC verilerinin bir kısmı
ile karot verileri sunulacaktır. Ayrıca Delta üzerindeki Holosen çökellerinin tabanını temsil
eden bir batimetri haritası sunularak, Holosen örtüsü altındaki fay ve sedimanter yapıların
daha ayrıntılı morfotektonik analizleri yapılmıştır.
Ayrıca ötelenen çökel birimlerinin yaşlandırılması için iki karot (MARM05-124 ve
MARM05-125) alınmış ve incelenmiştir. Karotların litolojik tanımları ve jeokimyasal
analizleri ile karotlardaki

14

C yaş tayinleri bu bölümde sunulacaktır. Bu karotlardaki

sedimentolojik ve tarihlendirme verileri ile batimetri verilerinden KAF’ın Gemlik Körfezi
içinden geçen orta kolu üzerinde uzun süreli oluşmuş ortalama hareket hızı (slip rate)
hesaplanması amaçlanmıştır.
5.2 Gemlik Körfezi Multi-beam Batimetri Çalışmaları
5.2.1 Multi-beam Batimetri Haritası
Gemlik Körfezi MBES ile elde edilen batimetri haritası Şekil 5.2 de sunulmuştur. Bu haritada
körfezin en derin yerinin 213 m ile körfezin orta kısımlarında yeraldığı görülmektedir. Bu
harita aynı zamanda derin çukurluğun kuzey ve doğu yamaçlarında KB-GD yönlü fay
yamaçlarının (scarp) varlığını da göstermektedir. Haritanın gösterdiği diğer bir önemli unsur,
körfezin doğusundaki bir deltanın varlığıdır. Bu delta körfeze GD’dan boşalan Büyükdere’nin
(Kocadere) oluşturduğu deltadır. Harita üzerinde deltayı keserek delta üzerinde güneye bakan
çok belirgin bir yamaç oluşturan KB-GD yönlü fay ile kuzey ve güneyinde bu faya paralel
daha küçük faylar dikkati çekmektedir. Bu fayların özellikleri, 5.2.2 ve 5.3 Bölümlerinde
ayrıntılı batimetri, Chirp-SBP ve MSC verilerinin ışığında açıklanmıştır.
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Şekil 5.2 Gemlik Körfezi MBES batimetri haritası. Merkezi kısımda derin çukurluk (koyu mavi) , KB-GD yönlü
Faylar ile doğuda delta (kırmızı, sarı, ve yeşil) ve bu delta üzerinde çalışılmış Chirp SBP hatlarının
konumları görülmektedir.
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5.2.2 Holosen Tabanı İkinci Türev Haritası
Gemlik Körfezi’nde Büyükdere tarafından geçmişte oluşturulan ve bugün deniz seviyesi
altında kalan deltanın bir kısmını kapsayan alanda Urania 2005 seferi sırasında ayrıntılı (<100
m sık hatlarla) bir multibeam batimetri haritalaması ve yüksek çözünürlüklü sığ sismik
(Subbottom Chirp) etüdü yapılmıştır. Bu iki yöntemle elde edilen Holosen biriminin tabanına
ait sayısal değerlerin ikinci türev değerleri kullanılarak Holosen dönemi öncesine ait yüzeyin
haritası hazırlanmıştır (Şekil 5.3).
Bu haritada KD-GB ve D-B yönlü iki yapı dikkati çekmektedir. GE-25, GE-38, GE-42 ChirpSBP’lerine göre bunlardan ilki, bir delta kütlesinin (lobunun) batı ve kuzeybatıya bakan
yamacını temsil etmektedir (Şekil 5.4-5.7). D-B yönlü olan ikinci yapı ise bir başka delta
kütlesinin daha düşük bir eğimle kuzeye bakan yamacına aittir (Şekil 5.4-5-6) . Aynı ChirpSBP’inde kalınlığı 15 m’ye varan Holosen çamur örtüsünün altındaki delta çökellerinin
denize doğru ilerleyen (prograding) sigmoidal yansımalı eğimli tabakalar (clinoformlar)
oluşturduğu görülmektedir. Gemlik Körfezini değişik yönlerde kesen Chirp-SBP leri, deltanın
ötesinde kalan Körfez alanlarında, Marmara Denizi’nin göl olduğu düşük su düzeyi dönemi
olan son buzul çağında (Çağatay ve diğ., 2000, 2003), Holosen örtünün altında oluşmuş kanal
yapılı, erozyonal morfolojik bir yüzeyin varlığını ve gaz çıkışlarını da göstermektedir (Şekil
5.4, Şekil 5.6, Şekil 5.7 ve 5.10).
Chirp-SBP leri üzerinde körfezde geniş bir zona yayılmış KB-GD yönlü yanal atımlı faylar
izlenmekedir (Şekil 5.4-5.9). Bunlardan en belirgin olanı deltayı kesen ve batimetri
haritasında da açıkca görülen faydır. Bu sağ yanal atımlı fayın düşey bileşeni 8-9 m
dolayındadır. Fayların bir kısmı Holosen çökel birimini keserek, deniz tabanına kadar
ulaşırken, bir kısmı Holosen birimini etkilememektedir. Bu faylar genellikle iki yönde ve iki
değişik özelliktedir. Bunlar D-B yönlü olan yanal atımlı fay segmentleri ile batimetri
haritasında daha belirgin olan KB-GD yönlü, eğim atımlı, gerilmeli (transtantional) fay
segmentleri şeklindedir (Şekil 5.2). KB-GD yönlü faylar KAF’nın orta kolu üzerinde sol
sıçramalı gerilme ile ilgilidir (Şekil 5.9). Gemlik Körfezi’nde sıkışmalı herhangi bir yapı
görülmemiştir.
Projede yapılan ayrıntılı batimetri haritalaması ile deltanın DKD-BGB yönlü yanal atımlı
Gemlik Fayı tarafından kabaca yaklaşık bir ötelenme miktarı tesbit edilebilmiştir (Şekil 5.11).
Bu miktar 70 m dolayındadır. Adı geçen deltanın gelişimini deniz seviyesinin yükselmesine
bağlı olarak yaklaşık G.Ö. 13.000 yılda tamamladığı bilindiğinden (bakınız Bölüm 5.4), son
13.000 yıldaki ortalama yanal atım (slip rate) hızı 5.4 mm/yıl olarak hesaplanmıştır. Bu hız
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KAF’ın Orta Kolu için GPS verilerinden hesaplanan hızla uyumludur (Meade v.d., 2002;).
Yanal atımın daha hassas hesaplanabilmesi için yüksek çözünürlü batimetri çalışmalarına
ihtiyaç vardır.

Şekil 5. 3 Holosen tabanına ait yüzeyin batimetri verilerinin 2. türev haritası. Bu
haritada görülen KD-GB ve D-B yönlü yapılar Büyükdere deltasına ait batı,
kuzeybatı ve kuzeye bakan delta lobu yamaçlarını temsil etmektedir.
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Şekil 5.4 Gemlik Körfezi Ge-38 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 5.2.
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Şekil 5.5 Gemlik Körfezi Ge-40 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 5.2.
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Şekil 5.6 Gemlik Körfezi Ge-42 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 5.2.
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Şekil 5.7 Gemlik Körfezi Ge-44 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 5.2.
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Şekil 5.8 Gemlik Körfezi Ge-25 Chirp SBP. Profilin yeri için bakınız Şekil 5.2.
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Şekil 5.9 Gemlik Körfezi’nde alınan Ge-69 no’lu Chirp SBP kesitinde deniz tabanından düşey atımlar yapan KB-GD aktif
faylar. Hattın coğrafi konumu için bakınız Şekil 5.1.
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Şekil 5.10. Gemlik Körfezi’nde alınan Ge-113 no’lu Chirp SBP kesiti. Körfezin tabanında gaz çıkışları
gözlenmektedir. Hattın coğrafi konumu için bakınız Şekil 5.1.
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Şekil 5.11. Gemlik Körfezi’nde yanal atımlı fayın Chirp SBP kesitinde ve batimetrik haritada görünümü. Burada
delta çökellrinin Gemlik Fayı tarafından yanal atım miktarı kabaca 70 m olarak hesaplanmıştır.
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5.3 Multi-channel Sismik Hat (MCSL) Çalışmaları
5.3.1. Giriş
Yansıma sismiği, kaynaktan yerin içerilerine doğru küresel olarak yayılan akustik dalgaların,
farklı litolojik ve elastik özelliklere sahip ortamların ara yüzeylerinden olan yansımalarının
kaydedilmesini ve bu yansıma sinyallerinin analizi ile taşıdığı bilgilerin gün ışığına
çıkarılmasını temel alır. Bu temel hedef doğrultusunda Urania araştırma gemisi ile Gemlik
Körfezi’nde çok kanallı sismik yansıma profilleri alınmıştır (Şekil 5.12). Bu sayede körfezin
altında km’lerce derinden bilgi alınabilmiş ve Kuzey Anadolu Fayı’nın batıya doğru
devamındaki Orta Kolunun izleri ve oluşturduğu ve de oluşturacağı deformasyon daha net
olarak anlaşılmıştır.
Bu aşamada MSC hatlarından 18 tanesinin veri işlemi ve yorumlanması yapılmıştır (Tablo
5.1; Şekil 5.12). Bu hatlara ve multibeam batimetri haritasına dayanarak, Gemlik Körfezi’nin
batı kısmının fay haritası hazırlanmıştır (Şekil 5.13).
5.3.2. Sismik Kesitler ve Yorumları
Bu bölümde Tablo 5.1’de listesi verilen 26 adet sismik kesit ve yorumları verilmektedir (Şekil
5.14-5.54). Kesitlerin üzerinde bu profillerin yerleri de coğrafik koordinatlarına bağlı olarak
harita üzerinde gösterilmiştir (Şekil 5.12).
Gemlik Körfezi Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Zonu üzerinde yeralmakta ve Orta Kolunu
barındırmaktadır. Zaten Körfezin morfotektoniği bu kol tarafından denetlemektedir. Daha
önce çok detaylı olmasa da körfezin tektonik yapısını ya da oluşumunu ve çevresini inceleyen
çalışmalar yapılmıştır (Kurtuluş, 1985; Özhan, 1986; Tsukuda ve diğ., 1988; Barka ve Kuşçu,
1996; Alpar ve Çizmeci, 1999; Genç ve diğ., 1986; Eisenlohr, 1995; Şahbaz ve diğ., 1998;
Yaltırak ve Alpar, 2002).
Gemlik Körfezi’nin taban morfolojisi incelendiğinde en derin çukur tabanının yaklaşık 107 m
derinlikle körfezin doğu yarısında ve güney kıyılara daha yakın konumlandığı görülmektedir
(Şekil 5.2). Çukurun tabanına daha yüksek bir eğimle güney kenar kıyılarından
ulaşılmaktadır. Ayrıca derin çukurluğa inen su altı kanyonları dikkat çekicidir. Çevre
topoğrafyası da incelendiğinde bu kanyonların kara morfolojisi ile uyum içinde olduğu
düşünülmektedir. Bu kanyonların deniz seviyesinin düşük olduğu Pleyistosen buzul
dönemlerinde oluştuğu düşünülmektedir.
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Tablo 5.1 Gemlik Körfezi’nde toplanan çok kanallı sismik yansıma hatlarının kanal
sayısı, kayıt süresi, yön, atış sayısı ve uzunluk bilgileri.
Hat Adı
101
102
103
104
105
106
107
108
109
109a
110
110a
111
112
113
114a
115
116 + 116a
117
118a
119
120
121
122
123
124
125

Kanal
Sayısı
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

Kayıt
Süresi (s)
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Doğrultusu Atış Sayısı
ve Yönü
GB - KD
627
KD - GB
310
GB - KD
403
K - G
270
GB - KD
306
K - G
277
GB - KD
495
K - G
307
GD - KB
403
GD - KB
955
KB - GD
350
KB - GD
902
GB - KD
430
GD - KB
196
KD - GB
547
D - B
241
G - K
334
K - G
258
G - K
338
K - G
253
G - K
274
KD - GB
333
GD - KB
696
KD - GB
686
GB - KD
516
KB - GD
182
KD - GB
359

Hat Uzunluğu
(m)
15675
7750
10075
6750
7650
6925
12375
7675
10075
23875
8750
22550
10750
4900
13675
6025
8350
6450
8450
6325
6850
8325
17400
17150
12900
4550
8975

Sismik kesitler yorumlandığında körfez içinde iki ayrı sisteme ait olabileceği düşünülen
yapısal unsurların varlığı görülmektedir. Doğu – batı yönlü sağ yanal atımlı Gemlik Fayı
yanında, çok sayıda KB-GD uzanımlı ve gerilmeli (transtansiyonel) aktif fayların varlığı
dikkati çekmektedir (Şekil 5.13). Ayrıca, deniz tabanına ulaşamamış aktif olmayan faylar da
bulunmaktadır. Bu fayların aktif olanların bir kısmı Kuzey Anadolu Fayı ile doğrudan ilişkili
iken, bir kısmının da KAF ile yeniden harekete geçtiği düşünülmektedir. Aktif olmayan diğer
fayların ise daha yaşlı olduğu kanaati hakim olduğundan, KAF’tan önce bölgede hakim
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olabilecek başka sistemlere ait olabileceği ihtimali de sözkonusudur. Ancak körfez bugün
tamamıyle KAF’ın kontrolündedir. KAF’ın bölgedeki D-B uzanımı ile açık olarak Gemlik
Körfezi içinde de karşılaşılmaktadır. Derin çukurluğun kuzey yamacını sınırlayan fayın
körfezin batısında D-B uzanımlı doğrultu atımlı Gemlik Fayının devamı olduğu sonucu ortaya
çıkmaktadır. Bu durumda GD istikametine dönen faya diğer vektörel bir bileşenin dahil olup
derin Gemlik Çukurluğunun açılmasında önemli bir rol üstlendiğini söylemek mümkündür.
Deprem üretme olasılığı düşünüldüğünde, Marmara Denizi içindeki Kuzey Kol kadar
olmasa da 7 ve üzeri deprem üretme olasılığı daha geniş bir tekrarlanma aralığında
muhtemeldir. Bölüm 5.2.2’de belirtildiği gibi Gemlik fayı üzerindeki yanal atım son 13.000
yılda kabaca 70 m olarak hesaplanmıştır. Bu 5.4 mm/yıl kayma hzınına karşılık gelmektedir.
Buna göre 1419 yılından beri deprem üretmeyen bu fay hayli stres biriktirmiştir ve
tehlikelidir. Orta Kol üzerindeki en son deprem 1419 yılında M=7.4 büyüklüğünde olmuştur.
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Şekil 5.12. Gemlik Körfezi’nde toplanmış olan çok kanallı sismik yansıma hatları (MCSL).
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Şekil 5.13. Gemlik Körfezi batı kısmı için batimeteri ve MCS hatlarınından hazırlanan fay haritası. Sürekli çizgilerile
gösterilen aktif faylar ve noktalı çizgilerle gösterilen ve yüzeye ulaşmayan eski faylardır. D-B yönlü doğrultu
atımlı ana Gemli Fayı kalın çizgi ile gösterilmiştir. KB-GD faylar gerilmeli ikincil faylardır.
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Şekil 5.14. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_111 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.15. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_111 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.16. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_112 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu
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Şekil 5.17. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_108 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu
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Şekil 5.18. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_115 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti
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Şekil 5.19. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_115 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.20. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_117 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.21. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_117 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.22. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_107 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.23. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_107 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.24. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_116 ve 116a nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu
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Şekil 5.25. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_119 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.26. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_119 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.27. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_113 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.28. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_113 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.29. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_105 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.30. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_105 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali
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Şekil 5.31. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_106 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu
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Şekil 5.32. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_104 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.33. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_104 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil5.34. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_109a nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.35. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_109a nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.36. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_109 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu
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Şekil 5.37. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_101 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti
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Şekil 5.38. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_101 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti nin yorumlanmış hali
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Şekil 5.39. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_123 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti
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Şekil 5.40. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_123 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitinin yorumlanmış hali
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Şekil 5.41. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_122 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.42. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_122 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumlanmış hali.
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Şekil 5.43. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_102 nolu çok kanallı sismik yansıma kesit ve yorumu.
Şekil 5.42. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_102 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

135

Şekil 5.44. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_103 nolu çok kanallı sismik yansıma kesit ve yorumu.
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Şekil 5.45. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_110 nolu çok kanallı sismik yansıma kesit ve yorumu.
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Şekil 5.46. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_110a nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.47. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_110a nolu çok kanallı sismik yansıma kesitin yorumu.
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Şekil 5.48. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_114a nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu.
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Şekil 5.49. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_118a nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

141

Şekil 5.50. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_120 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti ve yorumu.
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Şekil 5.51. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_120 nolu çok kanallı sismik yansıma kesiti.
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Şekil 5.52. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_120 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitinin yorumu.
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Şekil 5.53. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_124 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitinin yorumu.
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Şekil 5.54. Gemlik Körfezi’nde alınmış olan G06_125 nolu çok kanallı sismik yansıma kesitinin yorumu.
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5.4 Gemlik Körfezi Karot Çalışmaları
Gemlik Körfezi’nde sırası ile 76 ve 77 m su derinliklerinden GE-124 ve GE-124 karotları
litolojik, paleontolojik ve jeokimyasal analizlerle incelenmiştir (Şekil 5.2). İki karottan 3 adet
AMS C -14 yaş tayini yapılmıştır (Tablo 5.2). Karotlar, güneyde Afyon Tepe ile kuzeyde
Tuzla Burnu arasında Dere Ağzı’ndan denize dökülen Büyükdere (Kocadere) nin deniz
seviyesinin düşük olduğu geçmiş bir dönemde oluşturduğu bugün denizaltında kalmış deltası
üzerinde alınmıştır (Şekil 5.2) . Daha önce de belirtildiği gibi, bu delta gerek batimetri
haritasında (Şekil 5.2) ve gerekse Chirp-SBP’lerinde (Şekil 5.6 ve Şekil 5.7) denize doğru
ilerleyen sigmoid sismik-yansımalı delta çökelleri ile kendisini belli etmektedir. Delta Kuzey
Anadolu Fayı orta koluna ait faylar tarafından kesilmiştir.
Tablo 5.2 Gemlik Körfezi’nden alınmış karotlardan yapılan 14C yaş tayinleri
Karot No

Örneklenen karot
seviyesi (deniz
tabanından cm
derinlik)

Yaşlandırılan
malzeme

G.Ö. 14C
yılı

G.Ö. kalibre
edilmiş takvim
yılı (1)

GM-124

45-47 cm

Mactra

GM-124

83-85 cm

Dreissena rostriformis 13.95065

15.990200*

GM-125

208-210 cm

Mactra

12.010100

11.25060
10.75050

12.81065

* Bu dönemde rezervuar yaşı bilinmediğinden bu kalibre yaş doğru olmayabilir.
5.4.1 Karotların Litolojik Tanımları ve Kronolojisi
Uzunluğu 2.09 m olan MARM 05-GE-124 karotu, Gemlik Körfezi’nde 76 m su derinliğinden,
denizaltındaki deltanın ıraksak kısmının üzerinden alınmıştır (Şekil 5.3, 5.55). Karotun en üst
yaklaşık 50 cm lik kısmı denizel koşullarda çökelmiş, foraminifer ve denizel bivalv içeren,
grimsi yeşil renkte bir çamur birimidir. Bu birimin alt kısmı kavkı ve kavkı kırıntıları
içermekte ve yukarı doğru tane boyu incelen trangresif bir istif özelliği sunmaktadır. Bu
transgresif birimin tabanı G.Ö. 11.250 14C yılı olarak tarihlendirilmiştir (Tablo 5.2).
Denizel koşullarda çökelen üstteki birimin altında karasal koşullarda çökelen rengi altta
kızılımsı kahverenginden üstte grimsi tonda kahverengi kızıla değişen bir çamur birimi
bulunmaktadır. Yaklaşık 50-90 cm karot derinliğindeki acı su kavkıları (Mactra sp., Ammonia
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Şekil 5.55 Gemlik Körfezi’nde MARM05-124 karotunun litoloji ve manyetik
susceptibilite logu. Tarihlendirmeler 14C yılı olarak verilmiştir.

sp.) içeren bu birim 90-209 cm arasında fosil içermez. Fosilli acısu kısmının yaşı 83-85 cm
aralığında G.Ö.13.950

14

C yılı olarak bulunmuştur (Tablo 5.2). Alttaki fosilsiz kısmın 110-

140 cm’leri arasında 0.5-1.5 cm kalınlığında ince kum-silt lamina ve tabakaları içermektedir.
Alttaki karasal kızıl kahverengi birim deltayı temsil etmektedir. Bu litolojik ve

14

C yaş

verilerine göre delta çökelimi, Çanakkale Boğazı yoluyla deniz sularının Marmara’ya girmesi
ve deniz seviyesinin yükselmesi ile yaklaşık G.Ö.12.000 yılında sona ermiş ve delta çökelleri
denizel çökellerle (Birim 1) örtülmeye başlamıştır.
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Şekil 5.56 Gemlik Körfezi’nde MARM05-125 karotunun litoloji ve manyetik
susceptibilite logu. Tarihlendirmeler 14C yılı olarak verilmiştir.

MARM05-124 karotunda manyetik susceptibilite değerleri karotun 135 cm karot derinliği
altında, karasal koşullarda çökelmiş birimde 4000 uSI gibi yüksek değerlere sahiptir. Bu da
bu birimde Eosen yaşlı volkanik ve volkanoklastik kayaçlardan gelen manyetit ve hematit gibi
diğer demir oksitlerin varlığına işaret etmektedir. Bu girdi, 135-85 cm aralığındaki kırmızı
çamur kısmında azalarak, değerler 1000-2000 uSI’e düşmüştür. Manyetik susceptibilite 8550 cm aralığındaki kırmızı kum- silt biriminde tekrar artarak, 2000-2500 uSI değerlerine
çıkmıştır. 50 cm kalınlıktaki üst transgresif birimde ise değerler düşük olup, 100 uSI
dolayında seyretmektedir.
Karot uzunluğu 2.31 m olan MARM05-125 karotu Gemlik Körfezi’nden yaklaşık 77 m su
derinliğinde, MARM05-124 karotunun kuzeyinden alınmıştır. Karot genel olarak denizel
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çökellerden oluşan Birim-1 ile temsil edilmektedır (Şekil 5.56). En altta 231-206 cm’ler
arasında üste doğru tane boyu incelen ve kavkı parçaları içeren gri renkli iri kumdan
oluşmaktadır. Üste doğru bu seviye 206-159 cm’ler arasında açık yeşil laminalı ve ortada
159-147 cm -koyu zeytin yeşili laminalı olan sapropele geçiş gösterir. Sapropel, subokzik ve
dysokzik koşulları temsil eden bol miktarda Brizalina Spatulata ve Cassidulina carinata ve
daha az olarak Bulumina marginata, Chlostamella mediterranensis ve Hyalinea baltica gibi
bentik foraminifer türleri içermektedir. Sapropel biriminin üst kısmında biyoturbasyon
görülmektedir. Sapropel, üste doğru 147-118 cm’ler arasında tabanda yeşil renkte
biyoturbasyon izleri taşıyan yeşilimsi kahve renkli homojen çamura geçmektedir. 118-107.5
cm’ler arası kahverenkli çamur, üste doğru dalgalı, olasılıkla erozyonel bir yüzeyle yeşilimsi
kahve çamura geçiş göstermektedir. Karotun 107 cm ile 8 cm’ler arası kısmı kahverenkli
homojen çamur ve en üst 8 cm ise yer yer laminalı koyu gri-kahve renkli çamurdan
oluşmuştur.
Karotta 208-210 cm’ler arasında alınan bütün ve bozuşmamış bir Mactra kavkısı G.Ö. 10.750
14

C yılı yaşı vermiştir. Sapropel tabanının altında alınan bu yaş daha önce Çağatay v.d.’nin

(2000) Marmara sapropelinin çökelmeye başladığı başlangıç yaşı olan G.Ö. 10.600

14

C yılı

yaşı ile uyumludur. Buna göre karotta sapropelin sonlandığı karotun 145 cm’sindeki yaş da
yaklaşık G.Ö. 6.400

14

C yılıdır. Gemlik Körfezi’nde MARM05-124 ve MARM05-125

karotlarından alınan yaş verileri, deltanın deniz içerisindeki ıraksak kısmının çökelimini G.Ö.
11500 -12.000 yılda tamamladığını ve daha sonra transgresif denizel bir çamur birimi ile
örtüldüğünü göstermektedir.
Manyetik susceptibilite değerleri karotun tabanı olan ve kıyı fasiyesini temsil eden kısımda
yüksek (~1700 uSI), sapropel biriminde düşüktür. Üst 100 cm’den başlayarak yaklaşık 350
uSI değerlerine doğru bir artış göstermektedir. Bu artış, büyük olasılıkla kırıntı mineral
girdisinde bir miktar artışı yansıtmaktadır.
5.4.2 Gemlik Karotlarında Organik Karbon – Toplam Karbonat Analizleri
MARM05-GM-124 karotunun organik karbon profili, karotun en üst 40 cm’sinde organik
karbon içeriğinin sapropel niteliğinde değerlere (>%1.5 Org-C) yükseldiğini göstermektedir
(Şekil 5.57). Bu seviye Marmara’da daha önce tesbit edilen ve 10.600-6.400

14

C yılı

aralığında çökelmiş olan sapropel seviyesinin (Çağatay ve diğ., 2000) eşleniğidir. Organik
karbon profili bu karotta denizel birimin kalınlığının MARM05-GM-125 karotuna göre daha
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ince olduğunu ve yaklaşık son 6.000 14C yılda çökelen kısmın bu karotta temsil edilmediğine
işaret etmektedir.
Toplam karbonat değerleri karasal/deniz geçişi olan yaklaşık 45-50 cm karot derinliğinde bir
pik vermektedir. Bu karbonat piki, transgresif denizel istifin kaba taneli kısmındaki biyojen
karbonat kavkıdan ileri gelmektedir.
MARM05-GM-125 karotunda yaklaşık 205-150 cm aralığındaki sapropel birimi %1.5-3.3
arasında değişen yüksek organik karbon değerleri içermektedir (Şekil 5.57). Ayrıca karotun
tabanındaki kavkıca zengin, kaba tane boylu kısım nisbeten yüksek (%35-36)

karbonat

içermektedir.

MAR04-GE 124

MARM04-GE 125

Şekil 5.57 Gemlik Körfezi MARM05-124 ve MARM05-125 karotlarında organik
karbon ve toplam karbonat değerlerinin dağılımı (% ağırlık).
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5.4.3 Karotlarda Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) Analizleri
MARM05-124 Karotu
MARM05-124 karotunda yoğunluk üstte yaklaşık 0.6 m’den başlayarak çamurun sulu olma
özelliğine bağlı olarak azalmaktadır (Şekil 5.58). Değerler genel olarak 0.6-0.85 m arasında
2.5-3 g/cm³; 0.85-1.4 m arasında 2.1-2.5; ve 0.85-2.05 m arasında ise 2.4-2.9 g/cm³
aralığındaki değişmektedir. 0.85-1.4 m arasındaki azalma bu bölümdeki kum-silt aratabaka
veya laminaları nedeniyledir.
Karotda nokta sensörü manyetik susceptibilite profili yukarıda açıklanan yoğunluk profili ile
ilişkili bir özellik sunmaktadır (Şekil 5.58). Yüksek susceptibilite değerlerinin izlendiği 0.50.85 m aralığı yoğunluğun da nisbeten yüksek olduğu çamurlu birime karşılık gelirken; 0.851.4 m arasında nisbeten düşük susceptibilite değerleri (50-175 u.S.I.) kumlu-siltli laminaların
bulunduğu bölümle ilişkilidir. Karotun altında 1.5-1.7 m aralığında 100-200 u.S.I.
düzeyindeki değerler, 1.7 m altında 75-140 u.S.I. değerlerine düşmektedir. Karotun 0.5 m lik
üst kısmında manyetik susceptbilite değerleri 25 u.S.I.’den daha az değerlerdedir. Bu düşük
değerler, Denizel Birim çökelimi sırasında ortama fazla manyetik özelliği olmayan malzeme
girdisini göstermektedir.
P-dalga hızı karotun çok çatlaklı olması nedeniyle karot boyunca hızlı bir değişim
göstermektdir (Şekil 5.52). En yüksek değerler yaklaşık 1600 m/s seviyesine çıkmaktadır.
Karotun üst 0.2 m’sinde 600-800 m/s değerlerine olan azalma bu bölümdeki düşük
yoğunluklu sulu çamur nedeniyledir.
Elektrik direnci genel olarak Karotun üstüne doğru azalan değerler ve bu azalan trend
üzerinde 0.1, 0.25, 1.25 ve 1.35, 1.6 m’lerde irili ufaklı pikler vermektedir (Şekil 5.58). Bu
pikler gözeneklilikteki ani değişimlere karşılık gelmektedir. Elektrik dirençteki yukarı azalma
trendi ise artan gözeneklilik ve artan gözenek suyu tuzluluğu ile açıklanabilir.
GE-125 Karotu
GE-125 karotunda yoğunluk, tabanda 2.1-2.25 m arasındaki kaba kıyı çizgisi çökel biriminde
yaklaşık profili 2.5 g/cm³ değerindedir (Şekil 5.59). Bu birimin üstünde 1.35-2.1 m arasındaki
çamur biriminde 1.8-2.25 g/cm³ arasında üste doğru dereceli azalan değerler izlenmektedir.
0.35-1.35 m karot aralığında yaklaşık 1.8 g/cm³ düzeyindeki değerlerden sonra 0.35 m ‘den
başlayarak yukarı doğru hızla azalan değerler görülmektedir. Yoğunluktaki bu hızlı azalma
yukarı doğru artan gözeneklilik ve su miktarı ile ilgilidir. Karotun tabanında kıyı çizgisi çökel
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biriminde tane boyundaki yüksek artışa karşın yoğunluk değerlerindeki düşüş, bu seviyeyi
oluşturan çökellerin oldukça sulu ve gevşek yapıda olduğunu göstermektedir.
Karotun tabanındaki kaba taneli kıyı çizigisi biriminde yaklaşık 250 u.S.I.’ya varan nokta
sensörü ile ölçülmüş manyetik susceptibilite değerleri izlenmektedir (Şekil 5.59). Tabandaki
bu yüksek değerlerden sonra, karotun üstüne doğru, 15-25 u.S.I. arasında üste doğru artan
değerler görülmektedir. Dereceli de olsa üste doğru olan değerlerdeki artış muhtemelen aynı
yönde incelen tane boyu ile ilişkilidir.
P-dalga hızı profilde 0.3-2.1 m arasında yaklaşık 1350 m/s civarında seyreden tek düze
değerler sunmaktadır. Karotun üst 0.35 m’sindeki yaklaşık 500 m/s-düşük P-dalga hızları
buradaki düşük yoğunlukta, sulu çamur özelliği nedeniyledir. Yoğunluğunun yüksek olmasına
karşın, karotun tabanındaki kavkılı kaba taneli kıyı çizgisi biriminde düşük P-dalga değerleri
izlenmektedir. Bu durum kaba tane boyu ile ilişkili olmalıdır.

5.4.4 X-ışınları Karot Tarayıcısı Analizleri
MARM05-125 karotunun sayısal X-ışınları radyografi ve renk görüntüsünde en alt 231-206
cm’ler arasındaki bölümünün üstte doğru incelen kaba, kavkılı bir kumdan oluştuğu
görülmektedir (Şekil 5.60). Bu kısım değişken bileşimde göreceli olarak üstteki birime göre
Ca’ca zengin Fe, K, ve Ti’ca fakirdir. Mn yer yer yüksek değerler göstermektedir. Kaba taneli
birimin üstüne gelen 206-147 cm’ler arasındaki sapropel birimi laminalı olarak
gözükmektedir. Sapropel jeokimyasal bileşim olarak homojendir. Alttaki kum birimine göre
daha yüksek Fe, K, Ti ve Si ve daha az Ca içermektedir. Element değerleri karotun üst 16
cm’sine kadar bazı küçük salınımlar dışında homojen değerler sunmaktadır. Üst 16 cm’de
değerlerdeki dereceli azalma üstteki çamurun yüksek su içeriğinden kaynaklanmaktadır.
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Şekil 5.58. Gemlik Körfezi MARM05-125 (GE-124) karotunun Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) profilleri.
Analizler 0.5 cm çözünürlükte yapılmıştır.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

154

Şekil 5.59. Gemlik Körfezi MARM05-125 (GE-125) karotunun Çok Sensörlü Karot Loglayıcı (MSCL) profilleri.
Analizler 0.5 cm çözünürlükte yapılmıştır.
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Şekil 5.60A Gemlik Körfezi’nden alınan MARM05-125 no’lu gravite karotunun üst bölümünün karot tarayıcısı analizleri.
Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği scalası mm, element
konsantrasyonları counts/s’ dir.

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

156

Şekil 5.60B Gemlik Körfezi’nden alınan MARM05-125 no’lu gravite karotunun orta bölümünün karot tarayıcısı
analizleri. Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği scalası mm, element
konsantrasyonları counts/s’ dir.
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Şekil 5.60C Gemlik Körfezi’nden alınan MARM05-125 no’lu gravite karotunun alt bölümünün karot tarayıcısı analizleri.
Karotun sayısal renk ve X-ışınları radyografi görüntüleri sağındaki karot derinliği scalası mm, element
konsantrasyonları counts/s’ dir.
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6. SAROS KÖRFEZİ
6.1 Batimetri ve Sismik Yansıma Çalışmaları
Saros Körfezi’nde MBES batimetri ve Chirp-SBP verilerinin alındığı hatların konumları
Şekil 6.1’de verilmiştir. Marmara Denizi’nden batıya ilerleyen KAF’ın kuzey kolu Gelibolu
Yarımadası’nın doğusunu keserek, Saros Körfezi’nde devam etmektedir. Körfezde nisbeten
dar bir deformasyon zonu içerisinde yaklaşık BGB-DKD yönlü yanal atımlı fay segmentleri
ile D-B yönlü eğim atımlı gerilmeli (transtantional) ikincil fay segmentleri bulunmuştur
(Şekil 6.2). Bu çalışma, daha önce bilinenin (Çağatay ve diğ., 1999; Kurt ve diğ., 2000)
aksine, Saros Körfezi’ndeki aktif ana fay kolunun Saros derin çukurluğunun güneyini değil,
kuzeyini sınırlıyacak şekilde geçtiğini göstermektedir. Saros Körfezi kuzey yamacında ana
fay kolu tarafından sağ yanal bir hareketle ötelenmiş, buzul dönemine ait olduğu düşünülen
bir denizaltı vadisi haritalanmıştır (Şekil 6.3). Vadinin ötelenme miktarı ile karotlardan elde
edilecek vadinin aktifliğini yitirdiği döneme ait

14

C yaş verileri, ana fay kolu üzerindeki

ortalama hareket hızı (slip rate) hakkında bilgi verecektir. Bu veri deprem riski
değerlendirmesi için önemli olacaktır. İlk belirlemelere göre vadinin fay tarafından sağ yanal
atım miktarı yaklaşık 150 m civarındadır. Bu vadinin yaklaşık 15 bin yıl önce deniz seviyesi
yükselmesi sonucu aktivitesini yitirdiği düşünülürse, bu fay üzerindeki kayma miktarının
(slip-rate) son 15 bin yıl için ortalama yaklaşık 1 cm/yıl olduğu hesaplanmıştır. Bu hız,
KAF’ın en aktif kuzey kolunun Marmara Denizi’nin doğusunda İzmit Körfezi’ndeki hıza
(Plonia ve diğ., 2004) benzerdir. Elde edilen bu jeolojik hareket hızları, bu kol için son on
yıldaki ortalama jeodetik hızın (2 cm/yıl; Straub ve Kahle, 1997; McClusky ve diğ., 2000)
yarısı kadardır. Jeolojik ve jeodetik hızlar arasındaki bu uyumsuzluk, jeolojik hızların zaman
içerisinde değişerek son 10 bin yılda hızlandığı veya bölgede fay boyunca olan yanal
hareketin KAF’ın başka kolları tarafından sağlandığı şeklinde yorumlanabilir. Tüm bu
bulguların deprem riski değerlendirmeleri üzerinde önemli sonuçları bulunmaktadır.
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7. FİZYON-İZ ANALİZLERİ
Fizyon-iz (FT = fission-track) analizleri bazı minerallerde çok az miktarda bulunan
uranyumun en bol olan

238

U izotopunun ani fizyon bozuşması ve buna bağlı oluşturduğu

izlere dayanır. Apatit mineralinde bu izlerin oluştuğu orijinal uzunluğu yaklaşık 16 μm’dir.
Ancak bu izler kayaçların derine gömülmesi ve sıcaklığın artması ile 60ºC’den başlayarak
sıcaklıkla doğru orantılı olarak kapanmaya başlar ve bu kapanma 125ºC’de tamamlanır
(Gleadow ve diğ., 1986; Green ve diğ. 1989). 60-125 ºC aralığında izlerin kısalması sıcaklığın
artma derecesi ve süresi ile ilişkilidir. Bu izlerin ölçümü ve analizi bize ilgili bölgenin 60-125
ºC aralığındaki ısı evrimi konusunda önemli bilgiler sağlar.
Bu tür bir çalışma Zattin ve diğ. (2005) tarafından İtalya Bologna Üniveristesi’nde Ganos
Fayı’nın kuzey ve güneyinden alınmış yaşları Orta Eosen-Orta Miyosen yaştaki kayaç
örneklerinde apatit kristalleri üzerinde yapılmıştır (Tablo 7.1).
Tablo 7.1.Ganos Fayının her iki tarafında alınmış örneklerde yapılan apatit fizyon-izi
analizleri (Zattin ve diğ., 2005) .
Spontane
Ölçülmüş
Örnek Kristal
No. sayısı
sayısı
TU1
53
TU2
40
TU3
37
TU4
19
TU5
20
TU6
65
TU7
19
TU9
28

(ani)
s

İndüktif

Dozimetre

Ns

i

Ni

P()2

d

Yaş (My) Ortalama
 2

Nd

kısıtl. iz uzunl. SD iz
(m)  SE

20

0.76

44

1.09

634

99.0

1.28

6137 16.4  5.1 13.73  0.23

1.64

20

1.06

91

1.57

1348

89.0

1.27

6061 15.9  3.4

13.50  0.30

1.91

20

1.17

80

1.69

1159

92.9

1.27

6022 16.1  3.7

12.93  0.33

1.99

20

1.45

90

2.53

1565

74.2

1.26

5984 13.3  2.9

14.32  0.34

1.47

20

2.13

104

3.86

1885

42.5

1.25

5946 11.9  3.2

14.28  0.17

0.76

20

2.10

286

1.93

2630

94.1

1.24

5908 24.7  3.1

12.60  0.18

1.49

20

0.67

33

1.29

640

99.9

1.24

5869 11.7  4.2

14.33  0.29

1.25

20

1.09

74

1.55

1054

18.8

1.22

5793 15.9  4.6

13.53  0.38

2.03

Merkezi yaşlar dozimetre camı CN5 ve ζ-CN5 = 369  3.3 kullanılarak hesaplanmıştır. s ani (spontane) iz
yoğunlukları (x105 cm-2) mineral iç yüzeylerinde ölçülmüştür. kullanılarak Ns : toplam ani iz sayısı, i ve d :
mika detektörler (g: 0.5) üzerindeki indüktif ve dozimetre iz yoğunlukları (x106 cm-2), Ni ve Nd : toplam indüktif
ve dozimetre iz sayısı; P()2 : 2 değerini v (v = kristal sayısı – 1) serbestlik derecesi ile elde etme olasılığı. Her
örnekte 20 apatit tanesi yaşlandırılmıştır.
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Bu tür bir örnekleme fayın kuzey ve güneyi arasındaki düşey atım hakkında da bilgiler
verebilecektir. Tablo 7.1’de hesaplanarak verilen yaşlar örneklerin stratigrafik yaşlarından
daha gençtir. Bu durum gömülme sırasında ulaşılan en yüksek paleosıcaklığın toplam soğuma
(annealing) sıcaklığını (~125°C) aştığını ve böylece elde edilen apatit fizyon-iz yaşlarının
ençok gömülmeye uğradıktan sonraki soğuma yaşlarını verdiğini göstermektedir. En yaşlı
yaş olan 24.7  3.1 Myıl fayın güneyinden alınmış bir TS6 no’lu örnekte izlenmiştir. Fayın
kuzeyinden alınan tüm yaşlar orta Miyosenden (11.7 Myıl) daha gençtir.
Çok sayıda fizyon izinin analiz edildiği bazı örneklerde (örneğin TU1 ve TU2) Zattin ve diğ.
(2005) tarafından tersine (inverse) modelleme yöntemi uygulanarak ısı tarihçeleri
zaman-sıcaklık grafikleri halinde incelenmiştir. Bu modellemenin sonuçları soğumanın TU5
ve TU7 gibi örneklerde büyük olasılıkla hızlı bir şekilde 11 Myıl civarında bölgenin
yükselmesi ve aşınarak kayaçların yüzeylemesine işaret etmektedir. Ganos Fayının
güneyinden alınan TU6 örneğinin zaman-sıcaklık grafiği diğer örneklerinkinden farklıdır. Bu
örnek sıcaklık azalmasının (yükselmenin) 30 – 25 Myıl aralığında gerçekleştiğini
göstermektedir. Böylece fayın güneyindeki blokun yükselerek yüzeylemesi geç Oligosende
olurken kuzeyindeki Blok Orta Miyosen’de aşınarak yüzeylemiştir.
Tüm bu veriler, Ganos Fayının karmaşık bir kinematiğe sahip olduğunu, geçmişteki bir zayıf
zonu, büyük olasılıkla Intra-Pontid sütür zonunu (Şengör ve Yılmaz, 1981; Görür ve Okay,
1996), kullandığını göstermektedir. Ganos Dağı KB’ya dalan, ekseni Ganos fayına paralel bir
monoklinin yüksek açılı kanadını oluşturmaktadır. Ancak Ganos Fayının Kuzey Anadolu Fay
zonunun bir seğmenti olarak çalışması, KAF’ın doğudan başlayarak Marmara Bölgesine
Pliyosen’de ilerlemesi ile başlamıştır (Armijo ve diğ., 1999; Yaltırakve Alpar, 2002; Şengör
ve diğ., 2004).
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8. KARA ÇALIŞMALARI
8.1 Giriş
Kara çalışmaları İzmit Körfezi’nde Hersek Deltası ve Tuzla’da planlanmıştır. Bunlardan
Hersek Deltası 1999 İzmit depremini oluşturan fayın üzerinde yeralmaktadır. Kimi
çalışmalara göre deprem sırasında bu fay Hersek’in batısına kadar kırılmıştır. Bu bölgedeki
fay ve diğer jeolojik yapıların incelenmesi bu açıdan önemlidir. Tuzla ise Adalar doğusunda
deniz etüdünde bulduğumuz bazı fayların devamı üzerinde yeralan bölgedir. Bu nedenle
deprem riski açısından incelenmesi önem arzeden bir bölge niteliğindedir.
8.2. Hersek Deltası
8.2.1 Stratigrafi
Hersek deltası ve güneyini kapsayan bölgenin stratigrafisi en altta Triyas yaşlı Taşköprü
Formasyonu ile başlar (Şekil 8.1). Kırmızı, mor, gri renkli çakıltaşı, kumtaşı ve silttaşlarından
oluşan bu birimin üzerine uyumsuz bir şekilde Paleosen-Eosen zamanında çökelmiş İncebel
Formasyonu gelir. Birimin alt seviyelerinde masif kumtaşları yüzlekler verirken, üste doğru
kumtaşlarının kiltaşı ve silttaşı ile ardalandığı, yer yer tüf ve aglomera seviyelerinin yer aldığı
görülür. Uyumsuzluk üzerine Miyosen ve Pliyosen boyunca çökelmiş sarı, az tutturulmuş
kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı ve kiltaşları Yalakdere Formasyonu'nu oluşturur. Diskordansla
başlayan Kuvaterner, Pleyistosen boyunca çökelmiş Ostrea'lı kum, killi kum, siltli kum ve
marndan oluşan Altınova Formasyonu ile temsil edilirken, Holosen çok çeşitli sedimanter
fasiyeslerinden oluşur.
Holosen tabanda, farklı denizel taraça seviyeleri ve çökelleri ile başlar. Yanal geçişli bu
birimlerin üzerine iyi yıkanmış kum ve silt malzemeden oluşan plaj sırtı çökelleri gelir. İstifin
daha üst kısımlarında ince kum, silt, kil kırıntılı alüvyon birim ve onun üzerinde köşeli çakıl,
kum ve kil malzemeli alüvyal yelpaze çökelleri yer alır. Güncel havza-gel-git bataklığı
çökellerinin üzerinde ise çakıllı, kumlu ve killi akarsu yatağı çökelleri, hepsinin üzerinde ise
iyi yıkanmış çakıl, kum ve silt malzemeden oluşan güncel plaj çökelleri konumlanır.
Taşköprü Formasyonu
İnceleme alanında Taşköprü Formasyonu kırmızı, mor ve gri renkli çakıltaşları, kumtaşları ve
silttaşları ile temsil edilir. Birime ait yüzlekler Hersek deltasının güneybatısında, Doruk Tepe
civarında görülür.
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Şekil 8.1 Hersek Deltası ve civarının genelleştirilmiş stratigrafik kesiti. Kozacı
(2002)'den yeniden çizilerek alınmıştır.
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Bargu ve Sakınç (1984) tarafından Taşköprü kumtaşları olarak adlandırılan birim, Erendil ve
diğ. (1991)'nin çalışmasında Pamukova metamorfitleri içinde değerlendirilmiştir. Gökten
(2000), bölgede yüzlekler veren kırmızı kumtaşları için Taşköprü Formasyonu adlamasını
kullanır.
Metakumtaşı ve şist ardalanmasından oluşan ve görünür kalınlığı 125 m olan istife ara ara
kalın ve kırmızı rengin egemen olduğu sert katmanlardan oluşan kuvars kumtaşı veya
metakuvarsit seviyeleri katılmaktadır (Gökten, 2000). Mika pulları içeren kırmızı silttaşı ve
kumtaşı birimin en yaygın kaya türleridir (Emre ve diğ., 1999). Bargu ve Sakınç (1984)'da
formasyonun en yaygın kaya türünün kumtaşı olduğunu ve bunların kırık ve çatlak
sistemlerinde spekülarit, pirit ve kalkopirit gibi cevher minerallerinin hidrotermal yollarla
geliştiklerini söyler. Ayrıca, bu çatlak sistemlerinde bol miktarda kuvars damarı gelişimi de
dikkati çeker.
Birimin altı Hersek civarında görülmese de Erendil ve diğ. (1991) çalışmalarına göre istif
metamorfik kayaları uyumsuz olarak örtmektedir. Üst tarafı ise İncebel Formasyonu
tarafından yine zamansal bir uyumsuzlukla örtülür.
Taşköprü Formasyonu üzerinden direkt bir yaş verisi alınamamış da olsa, Akartuna (1968)
istif için Kocaeli Yarımadası'nda görülen aynı litolojiye sahip birimlerle gerçekleştirdiği
deneştirme sonucunda Alt Triyas yaşını kullanmıştır.
Kocaeli Yarımadasında görülen kırmızı-kırmızımsı renkli az yuvarlanmış çakıltaşı ve
kumtaşları değişik akarsu alt fasiyeslerinde çökelmiş karasal istiflerdir (Zabcı ve diğ., 2003).
Bölgesel ve zamansal boyut göz önüne alındığı zaman birimin Hersiniyen dağoluşumunu
izleyen molas çökelleri oldukları kabul edilmektedir (Yurttaş-Özdemir, 1971).
İncebel Formasyonu
Kumtaşı, silttaşı, şeyl ardalanmasından oluşan, yer yer kalın, yeşil renkli tüf ve andezitik lav
seviyeleri içeren volkano-sedimanter bir istif şeklinde görülen İncebel Formasyonu bölgede
Subaşı, Mecidiye ve İncebel arasında yüzlekler vermektedir.
Birimin çökel kesimleri Göncüoğlu ve diğ. (1987) tarafından İncebel flişi olarak
adlandırılırken, lav ve piroklastik kesimleri bölgede Erendil ve diğ. (1991) “Sarısu
volkanitleri”, Bargu ve Sakınç (1987) ve Genç (1993) “Kızderbent volkanitleri”, Gelibolu'da
Kopp (1964), Kömürtepe andezit ve tüfitleri, Önal (1986), “Gelibolu volkanitleri”, Biga
yarımadasında Siyako ve diğ. (1989), “Fıçıtepe Formasyonu”, Mudurnu Vadisinde Yılmaz ve
diğ. (1981) ve Zabcı (2005), “Dikmen volkanitleri” adlarını kullanmışlardır. Hersek civarında
istifin çökel kısımları için tercih edilen adlandırma İncebel Formasyonu'dur.
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İncebel Formasyonu, üzerlediği birimlerin çakıllarından oluşan ve aşındırdığı litolojilerin
rengine bağlı olarak mor, gri ya da sarı taban konglomerası ile başlar. Genellikle kumtaşı,
çamurtaşı, marn ve çakıltaşı ardalanması ile devam eden istifin alt kesimlerinde çakıltaşı ve
kumtaşının hakim olduğu 50-100 m kalınlığında bir seviye bulunur (Emre ve diğ., 1999).
Koyu renkli minerallerin fazlalığı, İncebel Formasyonu'nun volkanik bir kaynaktan
beslendiğini göstermektedir. Alterasyonun yoğun olduğu yüzeye yakın seviyelerde gevşek,
taze kısımlarda sert kaya dayanımındadır. Daha üst seviyelerinde ise ince taneli kumtaşı,
kumlu kireçtaşı ve şeyl ardalanmalarıyla karakterize edilmektedir. Tabaka kalınlıkları 5 ila 15
cm arasında değişen birimde kumtaşları karbonat çimentolu olup, kırıntılar kuvars, opak,
plajiyoklaz minerallerinden ve volkanik kayaç parçalarından oluşmaktadır (Gökten, 2000).
Hersek civarında Taşköprü Formasyonu üzerine diskordansla gelen birimin üstünde ise gene
bir uyumsuzlukla Yalakdere Formasyonu yer alır. Birimin yaşı Erendil ve diğ. (1991)
tarafından fosil içeriğine dayanılarak Üst Paleosen-Eosen olarak belirlenmiştir.
Gökten (2000), istifin litolojisine dayanarak, İncebel Formasyonu'nun giderek derinleşen
denizel bir ortamın, aynı zamanda volkanik bir kaynaktan beslenen çökel kayalarından
oluştuğuna işaret eder.
Yalakdere Formasyonu
Sarı, kahverengi renkli az tutturulmuş kumtaşı, çakıltaşı, silttaşı ve kiltaşından oluşan
Yalakdere Formasyonu, Armutlu Yarımadasında oldukça geniş bir alan kaplarken (Gökten,
2000), Hersek deltası civarında Altınova, Çavuşçiftliği ve Tokmakköy'de kıyı ovasının
güneyinde kalan orta yükseklikteki kesimlerde yüzlekler vermektedir (Şekil 8.2). Bargu ve
Sakınç (1989), birim için Yalakdere Formasyonu adlandırmasını kullanmışlardır.
Birim, genellikle gevşek tutturulmuş veya tutturulmamış ince taneli konglomera ve kil
ardalanması ile temsil edilmektedir. Konglomeradaki çakıllar 0.1-2 cm arasında büyüklükte,
iyi yuvarlanmış, kötü boylanmış kuvars, gri kumtaşı, çamurtaşı, andezit ve aplit kökenlidir.
Kil seviyeleri ince ve yanal devamlılığı olmayan kaliş mercekleri içerir. Aynı seviyelerde yer
yer lamelibranş kavkı parçaları yer alır. Ardalanmalı kil ve konglomera tabakalarının
kalınlıkları 0.2-0.9 m arasında değişirken birimin Taşköprü civarında minumum kalınlığı 30
m civarındadır (Genç ve Tüysüz, 2000). İnce çakıllı seviyeler ile silttaşı, kiltaşı ve çamurtaşı
ardalanmasından oluşan istif içerdiği çapraz tabakalar ile akarsu fasiyesinde gerçekleşmiş
çökelmeye işaret etmektedir (Gökten, 2000).
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Yalakdere Formasyonu, uyumsuz bir şekilde İncebel Formasyonunu üzerlerken, gene
uyumsuz bir şekilde Altınova Formasyonu tarafından örtülür. Akartuna (1968) ve Bargu ve
Sakınç (1989) birimin yaşını Ponsiyen (üst Miyosen)-Pliyosen olarak belirtmişlerdir.
Altınova Formasyonu
Ostrea'lı kum, killi kum, siltli kum ve marndan oluşan Altınova Formasyonu, Altınova
yakınlarında ve Hersek köyü civarında görülmektedir (Şekil 8.2). İlk kez Bargu ve Sakınç
(1984) tarafından birime Altınova Formasyonu adlandırması uygulanmıştır. Birim bu alanda
Tireniyen taraçaları olarak bilinmektedir (Chaput, 1957; Akartuna, 1968; Sakınç ve Bargu,
1989).
Beş altbirim altında sınıflanabilecek istif, en altta sarı renkli, yer yer çakıllı ince taneli
kumlarla başlar. Kötü tutturulmuş, dağılgan, yer yer bivalv kabukları içeren tabakasız bu
birim üzerine gri-kahverengi renkli bir killi seviye gelir. Koyu ve açık renkli, milimetrik
seviyelerin ardalanması varv benzeri bir görünüm sunar. Bu kısımlarda mikro ölçekli devrik
kıvrımlar, çapraz laminalar ve listrik büyüme fayları görülebilir. İstifin daha üzerinde yer alan
birim midye kabukları içeren çakıllardan oluşur. Daha üste doğru sarı renkli çakıllı kumlar ve
denizel fosil parçaları içeren iyi boylanmış kumlar görülür. Bu fosiller yer yer yığınlar
oluştaracak kadar artış gösterir.
Altta Yalakdere Formasyonu'nu uyumsuz bir şekilde örten birim, Holosen yaşlı çökellerce
gene uyumsuz bir şekilde örtülür. Genelde sıcak su karakterli Akdeniz faunasına ait fosil
topluluğu içeren birim büyük bir olasılıkla Tireniyen yaşlıdır (Chaput, 1957; Akartuna, 1968;
Sakınç ve Bargu, 1989).
Holosen Çökelleri
Eski Denizel Taraça Gevşek tutturulmuş-tutturulmamış kum depolarından oluşan birim, deniz
seviyesinden 10-15 m yükseklikte yer alır (Şekil 8.2). Deniz kıyısı fasiyesinde çökelmiş olan
istif, denizin yakın geçmişteki seviyesine işaret eder. Kalınlığı yer yer 5-6 m olarak
gözlenebilirken, Ostrea yığışımları dikkati çeker (Kozacı, 2002).
Orta Denizel Taraça: Litoloji olarak diğer denizel taraça seviyeleri ile aynı özellikleri taşıyan
bu birim, topoğrafik olarak farklı bir kotta yer almasıyla ayırt edilmiştir. Hersek köyü ve
civarında görülür (Kozacı, 2002).
Yeni Denizel Taraça: Deniz seviyesinden yaklaşık 1-2 m daha üst kotta, denizel kumlu
çökellerdir. Gevşek, tutturulmamış bir dokuya sahip olan birim, içinde bol miktarda
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lamelibranş ve gastropod kabukları içerir (Gökten, 2000). Hersek köyü tamamen kumlu
çakıllı denizel çökeller üzerinde yer almaktadır. Bazı seviyelerde çok yoğun mollusk kavkıları
dikkati çeker (Şekil 8.2) (Kozacı, 2002). Hersek köyünde yapılan derin sondajlarda kumlu,
çakıllı seviyelerin altında 100 metreden daha kalın, gri renkli delta killeri kesilmektedir
(Gökten, 2000).
Plaj Sırtı Çökelleri: İyi yuvarlanmış çakıl ve kumllardan oluşan birim, Hersek köyünün
batısında yüzlekler vermektedir (Kozacı, 2002).
Alüvyon: Hersek Deltası'nda düzlük kesimleri oluşturan birim Hersek köyü ile güneydeki
Karamürsel Yalova otoyolu arasında bulunmaktadır. Birim Yalakdere'nin taşıyarak çökelttiği
kumlu, siltli, killi ve çakıllı gevşek-tutturulmamış malzemeden oluşmaktadır (Kozacı, 2002).
Alüvyon Yelpazesi Çökelleri: Köşeli çakıllar, kum ve killerden oluşan birim, deltanın kök
kısımlarında basık bir topoğrafya ve tipik bir geometri ile yer alır. Yelpazenin ıraksak
kesimleri delta düzlüğüne karşılık gelmektedir (Kozacı, 2002).
Güncel Havza Gel-Git Bataklığı Çökelleri: Hersek gölü çevresinde, özellikle Tuzla mevkiinde
sazlıklarla kaplı kesimlerdeki kumlu, siltli çökellerdir. Bu birim mevsimsel ve gel-gitlere
bağlı olarak göl seviyesinin yükselerek kıyıyı basması ile çökelip halen günümüzde devam
etmektedir (Kozacı, 2002).
Akarsu Yatağı Çökelleri: Çakıl, kum ve kil boyutlu malzemeden oluşan birim, vadi içlerinde
örgülü, delta düzlüğü üzerinde ise eğimin azalmasıyla menderesli akarsu yatağı şeklinde
çökelmiştir (Kozacı, 2001).
Güncel Plaj Kumları: Hersek burnunun, doğu ve batısında yer alan sahilleri oluşturan, sürekli
bir devinim halinde bulunan kumlu ve çakıllı birimdir. İstif, delta lobunu oluşturan
malzemenin yüzey akıntıları tarafından sürekli işlenmesi ve taşınması sonucu oluşmuştur. Yer
yer kıyı çizgisinden 30 m kadar içerilere kadar dağılım gösteren birim, deniz içerisinde, sığ
kesimleri oluşturmaktadır (Kozacı, 2002).
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8.2.2 Paleosismoloji
Fay Geometrisi ve 1999 Depremi Yüzey Kırığı
1999 İzmit Depremi sonrasında Hersek Deltası'nda ince çatlaklar hariç yüzey kırığı
gözlenememiştir. Depremin hemen sonrasında İzmit Körfezine kadar takip edilen yüzey
kırığının Hersek Deltasının batısına devam edip etmediği soru işareti bırakmıştır. Hersek
üzerinde gerçekleştirilen arazi gözlemleri ile çözülemeyen bu problem, daha sonra uzaktan
algılama ve mikro depremlerin çözümlemeleri ile cevap bulmuştur.
Çakır ve diğ. (2003), ürettikleri interfereogramların en iyi uyum gösterdiği sentetik yüzey
kırığı modelinin, Hersek deltasının üzerinden geçerek buranın yaklaşık 30 km kadar batısına
kadar devam ettiğini göstermişlerdir (Şekil 8.3). Bu fay modeli, artçı şokların dağılımı ile
uyum gösterir (Karabulut ve diğ., 2002).

Şekil 8.3 1999 İzmit depremine ait yüzey kırığının en batı bitiş ucunu gösteren
interferogramlar, (a) model yüzey kırığının Hersek deltasının yaklaşık 30 km
kadar batısına devam ettiği görülmektedir (Çakır ve diğ., 2003).
Hersek Deltası Üzerinde Yapılan Fay Kazıları
Hersek deltasında, 17 Ağustos 1999 İzmit Depreminin hemen sonrasında, Eylül ayı içinde,
İTÜ, Lettis&Associates ve PG&E araştırma ekiplerinin de katılımıyla Prof. Dr. Aykut Barka
tarafından yüzey kırığının devamını tespit etmek amacıyla dört adet fay kazısı
gerçekleştirilmiştir. İki yıkım zonu tespit edilen hendeklerde, çeşitli arkeolojik kalıntılara
rastlanmış, ancak insan tarafından bozulmamış jeolojik yapılar incelenememiştir (Kozacı,
2002).
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Daha sonra 2000 yılında ise ikinci bir fay kazısı çalışması yürütülmüş ve toplam 17 adet
hendek açılmıştır. Gerek eski depremlerin tespiti, gerek ötelenme miktarlarının tespit
edilmesi, gerekse de keşif amaçlı açılan bu hendeklerde gene arkeolojik bulgular içeren ve
insan etkisiyle değiştirilmiş kısımlara rastlanıldıysa da faylanma sonucu deformasyona
uğramış kısımlar da tespit edilmiştir. Fay kesilen hendekler arasında T-9, T-12, T-14, T-16
kazıları sayılabilir. T-15 nolu kazıda ise KAFZ'na ait ikincil faylanmalar kesilmiştir (Şekil
8.4) (Kozacı, 2002).

Şekil 8.4 Hersek deltası üzerinde yapılmış fay kazılarının konumunu gösteren
yerbulduru haritası (Kozacı, 2002).
T-9, hendeğinde K80D doğrultulu fay, en altta kum ara tabakalı silt seviyesini kesmektedir.
Bu seviyeyi örten plaj sırtı çökellerinden alınan

14

C numunesinin yaşlandırılması sonucu

günümüzden 822 (+106/-91) yıl öncesine ait bir yaş elde edilmiştir. İnce bir çatlak üzerine
açılan T-12 hendeğinde K70D doğrultulu bir fay tamamen farklı iki birimi yanyana
getirmeketdir. T-14 hendeğinde de gene fay zonunun kuzey ve güneyinde farklı birimler yan
yana gelmektedir (Şekil 8.5). Burada tespit edilen faylanmanın A2 birimi üst kısımlarında bir
etki göstermemiştir. Kum ve çakıl malzemeden oluşan kollüvyum olarak yorumlanmış bu
birimden alınan bir

14

C örneğinin yaşı günümüzden 1562 (+129/-30) yıl öncesine

yaşlandırılmıştır (Kozacı, 2002).
Yukarıda bahsedilen paleosismoloji, uzaktan algılama çalışmaları ve artçı depremlerin
çözümlenmesi çalışmalardan, İzmit 1999 Depreminin yüzey kırığının Hersek deltasının 30
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km batısına kadar sönümlenerek devam ettiği anlaşılmıştır. Buna rağmen, Hersek deltası
üzerinde gerçekleştirilen arazi çalışmalarında yüzey kırıklarına rastlanmamıştır. Aynı
zamanda açılan hendeklerin hiçbirinde yüzey kırığı tespit edilememiştir. Ayrıca, hendeklerde
bulunan fay zonları güncel çökelleri kesmediğinden bir tekrarlanma aralığı senaryosu ortaya
konamamıştır..

8.2.3 Kara Jeofiziği Verileri
Bir önceki bölümde bahsedildiği üzere Hersek deltası üzerinde gerçekleştirilen arazi
çalışmalarında ve açılan hendeklerde KAF’ın 1999 yılı depreminin yarattığı yüzey kırıklarına
rastlanamadığından karada jeofizik çalışmaların yapılması gereği doğmuştur. Hersek
yarımadası üzerinde 17-23 Ağustos 2006 tarihleri arasındaki 7 günlük arazi çalışmasında çok
kanallı sismik yansıma ve yer radarı (Ground Penetration Radar-GPR) olmak üzere iki ayrı
jeofizik veri grubu toplanmıştır. Veriler KAF’ın Hersek deltası kara alanındaki jeofizik
izlerinin araştırılması amacıyla toplanmıştır. Verilerin toplanmasında, işlenmesinde ve
yorumlanmasında İtalyan Trieste Üniversitesi, Jeoloji Bölümü, Çevre ve Deniz Bilimleri,
Arama Jeofiziği Grubu (Trieste University, Department of Geological, Environmental and
Marine Sciences, EGG-Exploration Geophysics Group), İstanbul Teknik Üniversitesi,
Jeofizik ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü elemanları görev almıştır. Arazide kullanılan
jeofizik veri toplama ekipmanları yine aynı bölümlerin laboratuvarlar imkanlarının bir araya
getirilmesi ile oluşturulmuştur.
8.2.3.1 Çok Kanallı Sismik Yansıma Verilerinin Yorumları
Çok kanallı sismik yansıma verileri sismik P ve S dalgaları için ayrı ayrı olmak üzere kendi
içinde iki veri grubunda toplanmıştır. Arazide sismik hat üzerinde ilk olarak sismik-P dalgası
ardından yine aynı hat üzerinde sismik-S dalgası verileri toplanmıştır. P-dalgası verileri
Hersek deltası üzerinde yaklaşık güneyden kuzeye doğru Altınova ilçesinden Hersek köyüne
giden yolu takip ederek 1 km’lik hat boyunca toplanmıştır (Şekil 8.6). P-dalgası verilerinin
toplandığı hattın ilk koordinatı (29o30’15.6’’; 40o43’24’’), son koordinatı (29o30’18.6’’;
40o43’33.6’’) dir. S-dalgası verileri ise P-dalgasının bulunduğu hat üzerinde 345 m olmak
üzere daha kısa bir hatta toplanmıştır. S-verilerinde ilk atış noktasının koordinatı
(29°30’14,62’’; 40°43’6,44’’) son atış noktasının koordinatı (29°30’11,74’’; 40°43’17,44’’)
dir.
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Sismik P-dalgası verilerinden oluşturulan yansıma kesiti Şekil 8.7’de verilmektedir. Şekilde
düşey eksen P-dalgasının milisaniye cinsinden çift-yol alış zamanını, yatay eksen ise uzaklığı
göstermektedir. Sağ tarafı kuzey sol tarafı da güneyi göstermekte olan sismik kesitin
düşeydeki abartması yaklaşık 1.42 kadardır. Kesitte kuzeyde paralel tabakalanmalı yapının
ortalama 100-150 ms’lerde hattın ortalarına kadar bu özelliğini devam ettirerek uzandığı
gözlenir. Kesitin orta kısımlarında bu sakin tabakalanmalı yapı yerini nisbeten kırıklı-kıvrımlı
bir zona bırakır. Kırık-kıvrımlı bu ortamdan daha güneye doğru tabakalar göreli olarak eğim
kazanarak 400 ms’lere kadar dalım göstermektedirler. Sismik P-dalgası kesitinde gözlenen bu
yapısal özellikler aynı profil üzerinde daha kısa hat boyuna sahip S-kesitlerinde de
izlenmektedir (Şekil 8.8). P-dalgası kesitinde olduğu gibi güneyin sol kuzeyin de sağ tarafta
verildiği bu kesitte yansıma seviyeleri P-dalgası kesitine göre daha net izlenebilmektedir. En
üstte 100 ms’ler seviyesinde yeryüzeyine paralel yansıma veren ve örtü tabakası olarak
yorumlanan seviyenin daha aşağısındaki birimler nispeten kıvrımlı/kırıklıdır ve kesitin kuzeye
yakın orta kesiminden başlayarak güneye dalım göstermektedir. Kesitlerde izlenen bu
yapıların harita düzleminde görüldüğü yerler Şekil 8.8’de kırmızı renkli daire içinde
verilmiştir. Sismik kesitlerde gözlenen bu kıvrımlı-kırıklı zon, Hersek Deltasında sismik
hattın hemen kuzeydoğusunda KD-GB uzanımlı 28 m yüksekliğindeki Dedeler Tepe
yükseltisini güney batıdan sınırlamaktadır (Şekil 8.9). Karada sismik kesitlerde gözlenen bu
kırıklı-kıvrımlı zonun KAF’ın bu bölgedeki kolunu temsil ettiği söylenebilir. Deniz
içerisindeki sismik hatlarda haritalandığı gibi (Çağatay v.d., 2003; Polonia v.d., 2004),
KAF’ın İzmit Körfezi içinden batıya Hersek Deltası içine devamı haritada görüldüğü gibidir
(Şekil 8.9). Böylece, Hersek Deltasında en yüksek topoğrafyayı oluşturan Dedeler Tepe bir
basınç sırtı (transpresyon) yapısı olup, Kuzey Anadolu Fayının (KAF) bu bölgede sola
sıçraması (left step over) sonucu oluşmuştur. Böylece KAF’ın Hersek deltasındaki geometrisi
gerek karada ve gerekse denizden alınmış sismik kesitlerin yardımı ile belirlenmiştir.
Hersek deltasında bu çalışmada alınan sismik profilin daha batısında ve hemen hemen bu
profile paralel olan bir başka yansıma profiline ait sismik kesit Kozacı (2002) tarafından
yorumlanmıştır (Şekil 8.11). Bu sismik profilin lokasyonu kesikli mavi çizgi ile gösterilmiş ve
Şekil 8.11’de bu profile ait sismik kesit yorumlanmış ve yorumlanmamış haliyle
verilmektedir. Bu sismik kesitte bilgi alınabilen en fazla zaman 50 ms’ler civarındadır ve
bizim çalışmamızdaki sismik kesitlerin ancak en üst seviyeleri ile karşılaştırılabilir. Kozacı
(2002), profilin güney başlangıcından yaklaşık 200 m kuzeye gidildiğinde bir süreksizliğin
varlığına ve yine profilin kuzey ucundan yaklaşık 80 m önce de diğer bir süreksizlik zonuna
işaret etmiştir. Bu bölgede diğer bir jeofizik veri grubu yine Kozacı (2002)’ye ait yüksek
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lisans tez çalışmasında toplanmış ve yorumlanmıştır. Kozacı (2002)’ye ait Hersek’de çeşitli
alanlarda toplanan Çok Düşük Frekanslı elektromanyetik verilerinin (VLF-Very Low
Frequency) toplandığı hatlar Şekil 8.12’de verilmiştir. Bu hatlardan delta düzlüğü üzerindeki
VLF profilleri incelendiğinde KAF ile ilişkili olan bölgelerde iletkenlik farklılıklarından
doğan elektromanyetik değişimlerin VLF anomalileri yarattığı gözlenmektedir (Şekil 8.12).
Hersek deltasında daha da batıya gidildiğinde, İzmit körfezi içine ait deniz sismiği verileri pek
çok araştırmacı tarafından çalışılmıştır (Polonia ve diğ., 2006; Cormier ve diğ., 2006).
Şekil 8.13’de verilen ve Yücesoy (2002)’den alınan bu çok kanallı sismik migrasyon kesitinin
ortasındaki düşey süreksizlik deniz tabanında keskin bir değişim göstermektedir. Şekil 8.7’de
verilen P-dalgası sismik kesitinde de benzer yapı çerçeve içinde gösterilmektedir. Hersek
deltası kara kesimine ait olan kesitte olaylar kara verisi olması nedeniyle biraz daha
maskelendikleri için denizdeki görüntüsü kadar net olmamakla birlikte korele edilebilir bir
görüntü vermektedirler.
Hersek deltası sismik-P dalgası atış verilerinden hız bilgisi ve derinlik değerleri
hesaplanmıştır. Şekil 8.14’de verilen atış kaydında direkt ve kırılarak gelen dalgalar ayırt
edilmiş ve oluşturulan doğruların eğimlerinden faydalanarak sismik tabakalara ait sismik
hızlar hesaplanmıştır. Yatay iki tabakalı yer altı yapısına işaret eden bu sismik atış kaydından
ilgili formüller kullanılarak tabaka kalınlığı 2.4 m, ilk ortamın sismik hızı 375 m/s ve ikinci
ortamın sismik hızı da 1875 m/s olarak hesaplanmıştır. Atış verilerinden hesaplanan bu
değerler ölçümlerin alındığı jeofizik hattın kuzeydoğusunda önceden açılmış olan hendek
bölgesinde rastlanılan örtü tabakası ve alttaki daha sıkılaşmış kayaç seviyesi ile korele
edilebilir niteliktedir (Şekil 8.15).
8.2.3.2 Hersek Deltası Yer Radarı (GPR) Verilerinin Yorumları
Hersek deltasında toplanan yer radarı-GPR verileri sismik-P dalgası yansıma verisinin
toplandığı aynı hat boyunca alınmıştır (Şekil 8.6). Delta üzerinde yaklaşık K-G doğrultuda
alınan yer radarı kesiti Şekil 8.16’de verilmiştir.
GPR verileri genel olarak bu bölgedeki ince çökel örtüsü ve olasılıkla denize yakın olması
nedeniyle tuzlu su girişimi sonucu iyi bir penetrasyon vermemiştir. Buna rağmen veri işlem
sonucu elde edilen GPR kesitinde bazı yorumlar yapmak mümkündür. Kesitin en üst katmanında
bitkisel toprak yer almaktadır. Bu yüzeyin altında sırası ile kum ve şeyl katmanı gelmektedir.
Yaklaşık 4 metrede vadoz bölge olarak adlandırılan nemli birimler yer almaktadır. Bu birimlerin
ise kil silt ve kum ardalanması şeklinde olması muhtemeldir. Olasılıkla 7.5-8 metre dolayında
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yeraltı tuzlu su tablası yeralmaktadır. YASS seviyesi altında EM dalganın genliği hızla
sönümlenerek 8 metrenin altına nüfuz edememiştir.

Şekil 8.6. Hersek deltası üzerinde çok kanallı sismik P ve S-dalgası yansıma ve yer
radarı verilerinin toplandığı jeofizik ölçü profilinin yerbulduru haritası. Profil
üzerinde mavi renk ile verilen kısımda P-dalgası ve yer radarı, kırmızı renkli
kısımda ise S-dalgası verileri toplanmıştır. Profilin kuzeyduğu ucunda yer alan
hendek üzerinde de turuncu renkle çizilen alanda yer radarı ölçümleri test
amaçlı alınmıştır.
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Şekil 8.9. Hersek deltasının 1/1000 ölçekli sayısal haritalarından düşey ölçeği 20 defa
abartılarak üretilen harita Kozacı (2002)’den alınmıştır. P- ve S-dalgası sismik
yansıma kesitlerinde KAF’ın izleri olarak gözlenen yapıların olası yeri kırmızı
halka içinde verilmiştir. Kuzeydoğudaki Dedeler Tepe adı verilen basınç sırtı
(transpresyonal yükselti) KAF’ın kuzeyden güneye sol sıçrama yapması ile
gelişmiş bir yapıdır.
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Şekil 8.10. Hersek deltasında konumları haritada gösterilen jeofizik ölçü profilleri
Kozacı (2002) tarafından toplanmış ve yorumlanmıştır. Haritada yaklaşık K-G
doğrultulu ve mavi kesikli çizgilerle verilen hat sismik yansıma hattını ve bu
hattın hemen yanındaki sarı renkli kutu ve kuzeydoğudaki sarı profiller VLF
ölçüm profillerini göstermektedir.

Şekil 8.11. Lokasyonu Şekil 8.9’da verilen sismik kesitin yorumlanmış ve
yorumlanmamış halleri. Kozacı (2002)’den alınmıştır. Bu çalışmaya göre profilin
güney ucundan yaklaşık 200 m kuzeyde ve kuzey sınırından yaklaşık 80 m’de
süreksizlik zonlarının varlığı gösterilmiştir. Profilde veri derinliği en fazla 50
ms’dir.
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Şekil 8.12. Lokasyonu Şekil 5x’de verilen VLF elektromanyetik verileri (Kozacı, 2002).
Herbiri farklı derinlikleri araştırmayı hedefleyen üç ayrı frekansda (16.0 kHz,
23.4kHz ve 26.8kHz) toplanan VLF kesitlerinde yatay eksende profil uzaklığı
düşey eksende de %Hs/%Hp (elektromanyetik alanın sekonder bileşeninin
primer bileşenine yüzde cinsinden oranı) değerleri tanımlanmaktadır. Sarı renkli
kutuların olduğu yerler olası fay sebiyle yer içindeki iletkenlik farklılaşmasının
yarattığı VLF anomalisi olan bölgeleri göstermektedir.
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Şekil 8.13. İzmit Körfezi’ne ait 4 numaralı çok kanallı sismik yansıma kesiti (Yücesoy,
2002). Sol alttaki küçük haritada sismik kesitin lokasyonu verilmektedir. Kesitin
orta kısmında yer alan düşey süreksizlik deniz tabanında yaklaşık 25 m’lik bir
atım yaratarak yaklaşık 1 sn’lere kadar izlenmektedir.
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Şekil 8.14. Sismik P-dalgası 28 No’lu atış kaydı. Direkt ve kırılarak gelen dalgaların
oluşturduğu doğruların eğimlerinden sismik hızlar hesaplanmıştır. Atış
kayıtlarını büyük ölçüde örten yüzey dalgaları hemen hemen tüm verilerde
gözlenmektedir.
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Şekil 8.15. Hersek deltasında jeofizik hattın kuzeydoğusunda yer alan ve daha önceki
çalışmalarda açılmış ve lokasyonu Şekil 8.6’da verilen hendek-inşaat alanı
bölgesinden bir fotoğraf. Sismik atış verilerindeki kırılma ve direkt gelen
dalgalar kullanılarak hesaplanan örtü kalınlığı yaklaşık 2.4 m kalınlıklı ve 375
m/s sismik hıza sahip birim bu fotoğraftaki toprak örtü ile kıyaslanabilirken
daha alttaki sert kayaçın sismik hızı 1875 m/s olarak hesaplanmıştır.
G

K

Şekil 8.16. Şekilde görülmekte olan Hersek_S bölgesinde kaydedilmiş 6 numaralı
profile ait işlenmiş ve yorumlanmış radar kesiti.
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8.3. Tuzla
8.3.1 Stratigrafi
İstanbul bölgesinin jeolojik birimleri Paleozoyik, Triyas, Üst Kretase-alt Eosen ve Eosen
sonrası çökel ve volkanik kayalardan oluşur (Şekil 8.17).

Prekambriyen döneme ait

metamorfik bir temelin üzerinde diskordansla başlayan İstanbul Paleozoyik istifi en altta
Ordovisyen yaşlı Kurtköy Formasyonu ile temsil edilir. Transgresyon sonrası Geç
Ordovisyen'de çökellen plaj çökellerinden oluşan Aydos Formasyonu, Geç OrdovisyenSilüriyen yaşlı Gözdağ Formasyonu tarafından üzerlenir. İstif, deniz seviyesinin yükselmesini
takiben Üst Silüryen-Alt Devoniyen’e dahil olan Dolayoba Formasyonu ile devam eder. Üstte
doğru bu birim düşey geçişli olarak Alt ve Orta Devoniyen Kartal Formasyonu tarafından
takip edilir. Üst Devoniyen Tuzla Formasyonu, düşey geçişle bu birimlerin üzerinde yer
alırken, Paleozoyik istif Alt Karbonifer Baltalimanı Formasyonuyla devam eder.
Paleozoyik’teki çökelme Vizeyen’e ait Trakya Formasyonu ile son bulurken, yeni çökelim
istifi diskordansla Triyas’ta Ballıkaya Formasyonu ile başlar. Bu birim daha sonra Eskihisar
Formasyonu ile düşey olarak takip edilir. İstanbul bölgesinin özellikle kuzeyinde görülen Üst
Kretase-Alt Eosen çökelleri ve volkanikleri, Triyas çökellerinin üzerinde diskordansla yer
alırken, gene uyumsuz bir şekilde Eosen sonrası çökellerince örtülürler. Stratigrafik dizilimin
en üstünde ise, tüm yaşlı birimleri açısal uyumsuzlukla örten Kuvaterner alüvyon çökel
birimleri bulunmaktadır.
Tuzla tershanesi ve Tuzla gölü civarında ise İstanbul Paleozoyik istifine ait birimlerden, Orta
Devoniyen yaşlı Kartal Formasyonu ve Orta-Geç Devoniyen yaşlı Tuzla Formasyonu
yüzlekler vermektedir. Bölgede aynı zamanda Pliyo-Kuvaterner yaşlı genç çökel örtü
özellikle göl çevresinde yüzlekler verir.
Kartal Formasyonu
Genel olarak yeşilimsi kahverengi şeyllerden oluşan birim, bol fosil içermekte, üst ve alt
seviyelerinde ise karbonat arakatkıları ile çamurtaşı ve marn araseviyeleri göstermektedir.
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Şekil 8.17 İstanbul jeolojisinin genelleştirilmiş stratigrafik kesiti (Akyüz, hazırlanmakta)
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Önceki çalışmalarda birimi, Paeckelmann (1938) “Pendik tabakaları” Erenköy’de
“Intermediare Fazies” Büyükada’da “Bantlı şist Fasiyesi”, Okay (1947) “Grovak şist”, Altınlı
(1951) “Mutavassıt Fasiyes”, Abdüsselamoğlu (1963), “Killi şist ve kalker”, Baykal ve Kaya
(1963) “Killi şist, gre”,Baykal ve Kaya (1966) “Grovak Şeyl”, Haas (1968) “Kartal
tabakaları”, “Kurtdoğmuş ve Dede Tabakaları” ve “Gebze Tabakaları”, Kaya “(1978) “Kartal
Formasyonu”, Önalan (1982, 1987) “Pendik, Kozyatağı ve İçerenköy Şeyl” Üyelerini içeren
”Kartal Formasyonu”, Akyüz (1987) “Fosilli şeyil”, Seymen (1995), “Kartal Formasyonu”
olarak adlandırmıştır.
Kartal Formasyonuna ait şeyller, aşınma yüzeyinde koyu, açık kahverengi, taze yüzeylerinde
ise yeşilimsi gri bir renklenme göstermektedirler. Genel olarak kil-silt boyutunda malzemenin
dilinimli olarak (şeyl) gözlenmesine rağmen, birimin üst ve alt seviyelerinde karbonat
araseviyelerinin artması, gri-yeşilimsi gri marn tabakaları ile şeylden daha dayanımlı
çamurtaşı ardalanması izlenir. Ayrıca, birimin bu seviyelerinin aralarında ufak kalsit
damarları ve kireçtaşı mercekleri gözlemlenmiştir. Şeyl seviyeleri çoğunlukla laminalı veya
çok ince-ince tabakalanma göstermektedir. Önceki çalışmalarda şeyl örneklerinin Xışınlarıyla incelenmesi sonucu birimin illit, kuvars ve feldspattan yapılmış olduğu
saptanmıştır (Akyüz, 1987).
Kartal Formasyonu çalışma bölgesinde, altta yer yer ufak faylanmalarla dokanak ötelenmesi
gösterse de Dolayoba Formasyonu’nun üzerinde uyumlu olarak yer almaktadır. Üst seviyelere
doğru karbonat ara katkıları ve çamurtaşı-marn araseviyeleri ile değişen litolojisi ile
stratigrafik sıralanımda Tuzla formasyonu ile uyumlu dokanak göstermesi gerekirken olası bir
kıvrımlanma ve tektonik dokanak ilişkisi yüzünden tekrar Dolayoba Formasyonu ile
sınırlanmaktadır.
Birimin yaşı Paeckelmann (1938) ve Okay (1947) tarafından Geç Koblensiyen olarak
belirlenmiştir.

Altınlı (1951), birimi Alt Devoniyen’e dahil ederken, aynı kaya-zaman

dilimini kullanan Abdüsselamoğlu (1963), fosil olarak Pleurodictiyum constantinopolitanum
varlığından söz etmiştir. Haas (1968) bulduğu trilobitler ve brakyapod türlerine göre “Kartal
Tabakaları” olarak adlandırdığı kısmı Geç Emsiyen olarak yaşlandırırken, “Kurtdoğmuş ve
Dede Tabakaları” birimlerini Emsiyen, “Gebze Tabakaları” olarak adlandırdığı üye için de
Erken Eyfeliyen yaşını kullanmıştır. Babin ve Earis (1973) birim içerisinde pelecypod,
strophomonid ve trilobit türlerine rastlamıştır. Kaya (1973) pleurodictictyum türlerine
dayanarak birimin alt kısımlarını Jediniyen-Koblensiyen’e dahil etmiştir. Kullmann (1973),
Haas’ın “Kurtdoğmuş ve Dede Tabakaları” için Geç Emsiyen, “Gebze Tabakaları” olarak
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adlandırdığı kısım içinde Geç Emsiyen-Erken Eyfeliyen yaşlandırmasını kullanmıştır. Önalan
(1987), Kartal Formasyonunun “Pendik Üyesi” olarak adlandırdığı birim için; Emsiyen
yaşlandırmasını kullanırken “İçerenköy Şeyl Üyesi” için Eyfeliyen’i göstermiştir. Akyüz
(1987) bulduğu ve tayin ettirdiği fosillere göre birimi Alt-Orta Devoniyen’e dahil etmiştir.
Dolayoba Formasyonu ve Tuzla Formasyonu ile birlikte stratigrafik ilişki göz önünde
bulundurulduğunda Siegeniyen’de başlayan çökelme Emsiyen, Eyfeliyen boyunca ve
Jivesiyen başlarında devam etmiştir.
Türdeş ve sürekli ince tabakalı-laminalı şeyllerden oluşan sedimenter yapı birimin kıtasal şelf
üzerinde enerjinin oldukça düşük, dalga tabanının altında ve çökelmenin kil-çamur
süspansiyonları şeklinde gerçekleştiğini göstermektedir. Üst seviyelerindeki kireçtaşı
arakatkıları ve bazı fosillerin kavkılarının aşınmış olması yer yer enerjili ortama işaret
ederken, brakyapod ve zoophycos fosilleri kıtasal şelfin derince kesimlerini temsil etmektedir
(Önalan, 1987). Bu türlü bir çökelme ortamının tektonik olarak pasif kıta kenarlarında
bulunduğu söylenebilir.
Tuzla Formasyonu
Genel olarak bademsi şekilli yumrulu kireçtaşları ile üst seviyelerinde karbonat oranının
azalması ve çört arakatkılı seviyelerin görülmeye başlandığı Tuzla Formayonu özellikle Tuzla
gölünün güney-güneybatısında yer alan burun boyunca yüzlekler verir.
Önceki çalışmalarda birimi ilk olarak Penck (1919)’in “Knoilenkalk” ve Paeckelmann
(1938)’nın, Bostancı’da “Intermediare Fazies” ve “Lydite ve Banderschifer”, Büyükada’da
“Böbrek Kalkerli Horizonu” ve “Nierenkalk-Kieselschiefer Serie” adlandırmalarıyla
nitelemiştir. Daha sonra Okay (1947) ve Ketin (1953), aynı birimi “Böbrek kalkeri”,
Abdüsselamoğlu (1963) “Yoğun kalker” ve “Yumrulu kalker”, Baykal ve Kaya (1963)
“Yumrulu Kalker”, Haas (1968), “Denizli Tabakaları”, Kaya (1971) “Büyükada
Formasyonu”, Önalan (1987) “Bostancı Üyesi”, “Yörükali Üyesi” ve “Ayineburnu Üyesi” ni
ayırt ederek “Tuzla Formasyonu”, Akyüz (1987) “Yumrulu kireçtaşı”, Seymen (1995) ise
“Denizli Formasyonu” isimlendirmesini kullanmıştır. Çalışmada birim “Tuzla Formasyonu”
olarak adlandırılacaktır.
Tuzla Formasyonun da, genel olarak aşınma yüzey rengi gri, açık gri, bej, yer yer sarımsı
kahverengi, taze yüzey rengi kireçtaşlarında mavi gri, açık gri, kiltaşlarında yerselliğe bağlı
olarak

sarımsı

açık

kahverengi,

kırmızımsı,

ve

koyu

gri

yumrulu

kireçtaşları

gözlemlenmektedir. Yumruların boyları değişiklik gösterirken aynı durum biçimleri için de
geçerlidir. Genelde bademsi şekilli yumrular, 1-2 cm kalınlık ve 3-5 cm uzunluktadırlar.
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Yumruların biçimlerinde değişkenlik görülsede, bazı yerlerde asimetrik oldukları tespit
edilmiştir. Birimin üst seviyelerinde ise, yumrulu kireçtaşı tabakaları içlerinde çört diskleri,
yumruları ve ara seviyeleri yer almaya başlamaktadır. Üst dokanak yakınlarında, diğer birime
geçiş çört aratabakalarının da gözlemlendiği açık sarımsı kahverengi, kahverengi renkli
şeyller ile sağlanmaktadır.
Tuzla Formasyonu, çalışma bölgesinde altta Dolayoba Formasyonu ile tektonik nitelikli bir
sınır gösterirken, üstte çoğu bölgede Baltalimanı Formasyonu ile uyumlu olarak örtülür. Tuzla
Formasyonunun yaşı ilk olarak Penck (1919) ve Paeckelmann (1938) tarafından Orta
Devoniyen olarak verilmiştir. Daha sonra Okay (1947) ve Ketin (1953) de Orta Devoniyen
yaşlı olarak kabul etmişlerdir. Altınlı (1951) yumrulu kireçtaşlarının yaşını yersel olarak Geç
Devoniyen’e kadar çıkartmıştır. Abdüsselamoğlu (1963) bulduğu fosillere göre birimin
çökelme aralığını Frasniyen-Fameniyen olarak tespit etmiştir. Baykal ve Kaya (1963)
stratigrafik ilişkileri göz önünde bulundurarak birimi Üst Devoniyen ve Karbonifer’in en alt
katına dahil etmişlerdir. Haas (1968), Denizli Tabakaları olarak adlandırdığı birim içerisinde
bulduğu conodontlara göre Geç Eyfeliyen, Geç Devoniyen yaşlandırmasında bulunmuştur.
Kaya (1971), Büyükada Formasyonu olarak adlandırdığı birimin Ayineburnu Üyesi için
Fameniyen’den Turnesiyen’e kadar bir zaman aralığı vermiştir. Haas (1968), Kullmann
(1973) ve Gand (1973) ise buldukları goniatit, mercan ve trilobitlerle Eyfeliyen-Jivesiyen
aralığını öngörmüşlerdir. Önalan (1982), bu birim için Orta-Geç Devoniyen yaşını kabul
etmiştir.
Yumrulu kireçtaşları genelde enerjisi oldukça düşük, açık ve normal tuzlulukta bir denizin
dalga tabanı altındaki az meyilli bir kısmında oluşmuştur. Bu da kıta şelfinin kıta yamacına
yakın olan kısmına denk düşmektedir (Önalan, 1987). Bu ortamda genelde mikritik kireçtaşı
çökelimi gerçekleşmekte, karbonat çökeliminin durduğu ve süspansiyondan çamur
çökeliminin bunun yerini aldığı anlaşılmaktadır. Formasyonun üst seviyelerinde gözlemlenen
grovak-şeyl ardalanması ile çört seviyelerinin artması, orta seviyelerinde ise çört
araseviyelerinin-büyük yumrularının başlaması deniz seviyesinin giderek derinleştiğinin diğer
göstergeleridir. Sıkışmaya bağlı kireçtaşı yumrularından oluşan yataklanma ise gel-git
ortamından uzak şelf üzerinde çökelmenin gerçekleştiğine dair başka bir veri oluşturur.
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Pliyo-Kuvaterner Çökeller
Bölgede genelde fosilli şeyller ve kireçtaşı ile temsil edilen Paleozoyik, gevşek, tutturulmamış
çamur, kum ve çakıl boyutlu malzeme ile uyumsuz bir şekilde örtülmüştür (Şekil 8.18). Bu
genç örtüden oluşan birim Pliyosen-Kuvaterner aralığında çökelmiştir (Öztürk, 2005).
Göl çökelleri ise Tuzla Gölünün evrimi ile ilgili önemli veriler sağlar. Çökellerin üst katmanı
2-50 m kalınlığında organik maddece zengin kumlu silt, siltli kumdan oluşur. Son 25 yılda
gerçekleşen ortalama 26 m lik istif kalınlığı senede 1 cm lik çökelme hızına karşılık gelir. Bu
üst katman hiçbir denizel iz içermezken, alt katman fazla sayıda denizel-lagünel Cardium sp.,
Gibbula sp. ve Bittium sp. gibi kavkıları içermektedir. Buna göre Tuzla Gölü 25 sene kadar
önce iç koy konumundayken, Tersane İnşaatı ve de akarsu dolgularıyla kapanmıştır (Öztürk,
2005).

Şekil 8.18 Tuzla Gölü ve civarının genelleştirilmiş jeoloji haritası (Öztürk, 2005)
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8.3.2 Tuzla Bölgesinin Depremselliği
Tuzla civarındaki fay geometrisi
Marmara Denizi ve çevresinde yapılan Kuzey Anadolu Fay Zonunun geometrisini ortaya
koymaya yönelik çalışmalar sonucunda ana fay zonunun Tuzla açıklarından Marmara Denizi
içerisinde uzandığı görülmektedir (Armijo ve diğ., 2004) (Şekil 8.19). Ancak,
TÜBİTAK-MAM tarafından gerçekleştirilen bölgenin mikro-deprem etkinlik haritasında,
Tuzla civarında karada küçük deprem odakları görülmektedir (Şekil 8.20).
Ayrıca Öztürk (2005), Tuzla gölünün yakın zamandaki evrimi ile ilgili gerçekleştirdiği
çalışmada genç birimleride kesen İçmeler Fayı'na dikkati çekmiştir (Şekil 8.18). Fay, KB-GD
uzanımıyla kabaca Paleozoyik yaşlı birimlerle Pliyo-Kuvaterner yaşlı genç çökeller arasındaki
dokanağı oluşturur. Tuzla gölü bu çizgiselliğin yaklaşık 1 km kadar güneybatısında kalır. Bu
fayın yönü ve konumu ile İstanbul Zonuna ait bir Hersiniyen yapısının yeniden harekete
geçmesi (reactivation) ile oluştuğuna işaret etmektedir.

Şekil 8.19 Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisinde ve Tuzla yakınlarındaki
geometrisi (Armijo ve diğ., 2004).
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Şekil 8.20 Tuzla ve civarında çözümlenen mikro depremler (TÜBİTAK-MAM)
Bölgedeki Tarihsel Depremler
Marmara Denizi kıyıları, çok eski zamanlardan beri sahne olduğu yerleşme alanları ve
buralarda tutulan tarihsel kayıtlar sebebiyle, geçmiş depremlerin oluş yerleri ve büyüklükleri
açısından önemli verilere sahiptir. İnceleme Bölgesi olan Tuzla'da gerek İstanbul
(Bizanthion), gerekse de İzmit'e (Nikomedia) olan yakınlığı ile etkilendiği tarihsel
depremlerin tespiti açısından şanslıdır. Ambraseys ve Jackson (2000), Ambraseys (2000,
2004) 'in çalışmalarına göre tarihsel kayıtlarda Tuzla ve civarı için kara odaklı büyük bir
deprem gerçekleşmemiş olsa bile, büyük olasılıkla denizde oluşmuş M.S. 554, 1509, 1719,
1754, 1766, 1841 ve 1869 tarihli depremlerden etkilenmiştir (Şekil 8.21).
Tuzla Gölü çevresinde tarihsel deprem kayıtları, her ne kadar karada büyük depremlere işaret
etmese de belirli fay geometrileri önceki çalışmalarda tespit edilmiş ve gösterilmiştir. Ayrıca,
çözümlenen mikro-deprem etkinlikleri gene kara üzerinde aktif faylanmaya işaret etmektedir
(Şekil 8.20). Bu etkinlik büyük olasılıkla KB-GD yönlü İçmeler Fayı üzerinde yeralmaktadır.
Bu nedenlerle bölgenin beklenen Marmara Depreminden de etkilenmesi beklenmelidir.
Deniz çalışmalarında bulunan bazı morfotektonik yapıların devamının ve karakterinin iyi
tespit edilebilmesi, insan eliyle büyük değişimlere uğramış inceleme alanında çıplak gözle
yapılacak arazi gözlemleriyle oldukça zordur.
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Şekil 8.21 Doğu Marmara Bölgesinin tarihsel depremleri (a) Ambraseys ve Jackson
(2000) (b) Ambraseys (2002) (c) Ambraseys (2004). Zabcı (2005)'den alınmıştır.
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8.3.3. Tuzla Yer Radarı (GPR) Verilerinin Yorumları
Tuzla bölgesinde doğa ve insan tarafından örtülmüş morfotektonik yapıların ortaya
çıkarılması amacıyla jeofizik çalışmalar yapılmıştır. 17-23 Ağustos 2006 tarihleri arasında
Hersek deltasında gerçekleştirilen sismik yansıma ve yer radarı-GPR jeofizik ölçümlerinin
ardından Tuzla bölgesinde de yer radarı-GPR verileri toplanmıştır. Toplanan ve işlenen
verilerin lokasyon haritası Şekil 8.22’de verilmiştir.
Tuzla’da elde edilen üç kesitin (Prof-0, Prof-1 ve Prof-2) işlenmiş ve yorumlanmış halleri
Şekil 8.23- 8.28’de verilmiştir. Sahanın denize yakın olması nedeniyle tuzlu su girişimi ve
tabandaki killi-siltli Pliyo-Kuvaterner çökel örtüsü kesitlerin tatmin edici bir penetrasyona
ulaşmasını engellemiştir.
Prof-0 kesitinde, kesit oluşturulurken üstel bir genlik kazancı uygulanmıştır (Şekil 8.23). En
üstte görülen kuvvetli yansımalar ölçüm hattında bulunan yolun kesitteki yapay etkisidir. Bu
yansıtıcının altında kuvvetli tekrarlamalar (ringing) nedeniyle fazlaca net bir görüntü
izlenememektedir. Deformasyon gibi görülen yerlerde boru ve insan yapımı çukurlukların
sebep olduğu saçılma hiperbolleri gözlenmektedir. Tüm olumsuzluklara rağmen litolojik
değişim ve yeraltı su tablası seviyesi hakkında bazı yorumlar yapmak mümkündür. Buna
göre, üstteki Pliyo-Kuvaterner örtü (kil-silt) ile altta Paleozoyik kireçtaşı arasındaki sınır
yaklaşık 4-4.5 m, yeraltı sutablası 8 m’de bulunmaktadır.
Prof-1 kesiti oluşturulurken üstel bir genlik kazancı uygulanmıştır (Şekil 8.25, 8.26). Yüksek
yansımalı üst kısım ölçüm hattında bulunan yolun kesitteki yapay etkisidir. Kesitin BKB
kısımında yolun etkisinin fazla gözlenmemesi bu kısımda yolun asfaltlanması nedeniyledir.
Bu kesitte de yüzeye yakın yansıtıcının altında kuvvetli tekrarlamalar (ringing) nedeniyle net
bir görüntü izlenememektedir. DGD kısımda deformasyon gibi görülen ve kuvvetli bir
yansıtıcı tarafından karekterize edilen kısım, sismik ölçüler alınırken enerji kaynağı
oluşturmak amaçlı yere oturtulan metal levha ile ilişkili yapay bir görüntüdür.
Prof-2 kesiti de diğer kesitlere benzer şekilde yol nedeniyle yüzey kısımda kuvvetli
yansıtıcılar içermektedir (Şekil 8.27, 8.28). Deformasyon gibi gözüken kuvvetli yansıtıcılı
kısımlar yapay görüntülerdir. Bu kesitte üstteki Pliyo-Kuvaterner örtü (kil-silt) ile altta
Paleozoyik kireçtaşı arasındaki sınır yaklaşık 4 m; yeraltı su tablası 7.5 m’de bulunmaktadır.
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Şekil 8.22 Tuzla bölgesinde yer radarı-GPR verilerinin toplandığı lokasyon haritası.
Not: Tuzla Gölü’nün içinde gözüken prof. 2 hattı verileri gölün kuru olduğu
dönemde alınmıştır.
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Şekil 8.23. Tuzla bölgesinde Prof-0 yer radarı-GPR kesiti. Kesitin yeri için
bakınız Şekil 8.22.

Şekil 8.24. Tuzla bölgesinde Prof-0 yer radarı-GPR kesitinin yorumu. Kesitin
yeri için bakınız Şekil 8.22.
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Şekil 8.25. Tuzla bölgesinde Prof-1 yer radarı-GPR kesiti. Kesitin yeri için bakınız
Şekil 8.22.

Şekil 8.26. Tuzla bölgesinde Prof-1 yer radarı-GPR kesitinin yorumu. Kesitin
yeri için bakınız Şekil 8.22.
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Şekil 8.27. Tuzla bölgesinde Prof-2 yer radarı-GPR kesiti. Kesitin yeri için
bakınız Şekil 8.22.

Şekil 8.28. Tuzla bölgesinde Prof-2 yer radarı-GPR kesitinin yorumu. Kesitin
yeri için bakınız Şekil 8.22.
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9. MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
9.1. Giriş
KAF, Avrasya ve Anadolu levhaları arasında 1500 km uzunluğunda bir levha sınırını
oluşturmaktadır (Şekil 9.1). Bu sınır boyunca sağ-yanal hareketin GPS verilerine göre yılda 23 cm olduğu bilinmektedir (Straub ve Kahle, 1997; McClusky v.d., 2002; Meade v.d., 2002).
Bu hareketin en az son 2 milyon yıldır KAF boyunca deprem ürettiği bilinmektedir (Şengör
v.d., 2004). KAF’ın yirminci yüzyılda doğuda 1939 Erzincan depremi ile başlayan ve batıya
doğru ilerleyen 60 yıllık bir deprem serisi ile kırıldığı ve son olarak da 1999 İzmit (M=7.4) ve
Düzce (M=7.2) depremleri ile deprem riskinin Marmara’nın içerisine ulaştığı bilinmektedir
(Barka, 1999; Stein v.d., 1997; Hubert-Ferrari v.d., 2000). 1999 İzmit depremi Marmara
içindeki faylar üzerinde 5 bar’dan fazla gerilme artışına neden olmuştur ki bu miktar
normalde 12-13 yılda biriken gerilme miktarına tekabül etmektedir. Diğer bir deyişle 1999
İzmit depremi beklenen Marmara depremini 12-13 yıl erkene çekmiştir (Çakır v.d., 2003).
1912 Şarköy (M=7.4) ve 1999 İzmit depremlerinden sonra Marmara Denizi içerisinde
doldurulması gereken bir sismik boşluk olduğu (Şekil 9.2) ve gelecek 30 yıl içerisinde
büyüklüğü (M) 7 ve daha büyük bir deprem veya depremlerin oluşma olasılığının oldukça
yüksek olduğu çeşitli metodlarla hesaplanmıştır (Parsons v.d., 2000; Parsons, 2004).

AVRASYA LEVHASI
Marmara
Denizi
K

A F

Anadolu
Bloku

Arabistan
Levhası

AFRİKA LEVHASI

Şekil 9.1 Marmara Denizi ve Kuzey Anadolu Fayı’nın Doğu Akdeniz’in bölgesel
tektoniği içerisindeki konumu.
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Parsons (2004)’ın gerilme transferlerinin de dahil edildiği zamana bağlı olasılık
hesaplamalarına göre

2004-2034 yılları arasında Marmara denizinde 7’den büyük bir

depremin oluşma ihtimalı %53±18’dir. Olasılık hata payı aralığındaki bu yüksek değişim
Marmara bölgesinde meydana geldiği bilinen tarihsel depremlerin hangi fay segmenti
üzerinde meydana geldiklerinin ve deprem arası dönemde gerilme yüklemesinin ne şekilde
cereyan ettiğinin tam olarak bilinememesinden kaynaklanmaktadır.

Şekil 9.2 Kuzey Anadolu Fayı üzerinde 20. Yüzyılda oluşmuş büyük depremler ve
bunların neden olduğu statik Coulomb gerilme değişimleri ile belirginleşen
Marmara bölgesindeki sismik boşluk (Çakır v.d., 2003).

Marmara

Denizi’nde

Deprem

riskinin

yerbilimleri

açısından

tam

anlamıyla

değerlendirilebilmesi için Kuzey Anadolu Fayının (KAF) geometrisinin ve kinematiğinin iyi
bilinmesi gerekmektedir. Dolayısı ile KAF’ın kollarının ve değişik kollardaki segmentasyon
ve hareketin (slip-rate) ve bu hareketteki zaman içerisindeki değişimin bilinmesi önemlidir.
Ayrıca fayın kinematiğine bağlı olarak, beklenen Marmara depreminde fay kırığının nerede
başlayıp (hypocentre) nasıl ilerleyeceğinin (propogation) tahmini de deprem riski
değerlendirmelerinde önemlidir. Tüm bu tahminleri yapabilmek için fay geometrisine ek
olarak herbir fay segmenti üzerindeki deprem tekrarlanma aralığı ve en son oluşmuş depremin
zamanının bilinmesi gereklidir.
Marmara Denizi’nde İTÜ deniz araştırmaları ekibinin önderliğinde ulusal ve uluslararası
araştırma grupları ile birlikte özellikle 1999 depremlerinden sonra başlatılan ve halen devam
eden çalışmalar fay geometrisi ve kinematiği ile ilgili birçok sorun yanında fay boyunca çıkan
akışkanların dağılımı ve kökenini aydınlatmıştır (Görür ve Çağatay, 1999; Okay v.d.,1999;
Çağatay ve Görür, 2000; İmren v.d., 2001; Parke v.d., 2002, 2003; Polonia v.d., 2002;
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Armijo v.d., 2002, 2005; Le Pichon v.d., 2003; Demirbağ v.d., 2003; Rangin v.d., 2004; Zitter
v.d., 2008; Geli v.d., 2008).
Böylece Marmara Denizi içerisinde depremin olup olmayacağı sorusu artık araştırılması
gereken bir bilimsel sorun olmaktan çıkmıştır. Bugün yerbilimleri açısından deprem riskinin
değerlendirilmesi için cevaplanması gereken sorular depremin hangi fay segmenti üzerinde
başlayıp, kırığın nasıl ilerleyeceği ve hangi büyüklükte deprem veya deprem serisi
üreteceğidir. Bu bölümde bu sorulara cevaplar aranmaya çalışılacaktır. Bunun için önce bu
proje kapsamında elde edilen veriler özetlenecektir. Daha sonra bu sonuçlar önceden yapılmış
ve yapılmakta olan çalışmaların sonuçları ile birlikte ele alınarak Marmara Denizi’nde
oluşabilecek deprem ve buna bağlı denizaltı kütle hareketleri ve tsunami gibi jeolojik afet
risklerinin bir değerlendirmesi yapılacaktır.

9.2. Projenin önemli sonuçları
Projede elde ettiğimiz ve sonuç raporunda yeralacak olan önemli araştırma sonuçları aşağıda
anahatları ile belirtilniştir:
a) Marmara Denizi kuzeydoğu şelfi (adalar güneyi ve doğusu) ve Çınarcık Çukurluğu
yamacının jeolojik ve morfolojik yapısını BKB-DGD yönlü Paleozoyik (Hersiniyen) yaşlı
yapılar denetlemektedir. Bu bölgede eski Hersiniyen yapılarının yeniden hareketlenmesi ile
oluşmuş bir kısmı diri gerilmeli (transtansiyonel) ikincil faylar bulunmaktadır. Aynı bölgede
şelf ve yamacı İstanbul Zonuna ait Devoniyen yaşlı şeyller oluşturmaktadır. İçerdikleri
şişebilen killer nedeniyle bu şeyller kütle hareketleri ile kayabilen zayıf bir zemin
oluşturmaktadır. Bunun sonucu olarak Çınarcık Havzası yamaçlarında geçmişte denizaltı
heyelanları (Şekil 9.3) ve buna bağlı tsunamiler oluşmuştur. Benzer jeolojik olayların
gelecekte de oluşması beklenmektedir.
b) İzmit Körfezi’nde depremlerin çökel kayıtlarının saptanması için önemli sedimentolojik ve
jeokimyasal kriterler bulunmuş ve bunların oluşum süreçleri bilimsel olarak açıklanmıştır.
Körfez’de deprem sırasında kütle akmaları ile türbidit akıntıları oluşmuş, bu akıntılar birkaç
kez karşı yamaçlardan yansıyarak Karamürsel Çukurluğu’nda üst üste yığışım gösteren kaba
sismotürbidit laminaları çökeltmiştir. Bu yapılar fiziksel analizler ve X-ışınları radyografi
görüntülerinden açık bir şekilde görülmektedir. Ayrıca deprem kayıtlarının önemli bir
jeokimyasal verisi Mn anomalileridir. Bu anomaliler deprem sırasında metan çıkışları ve
metanın anaerobik olarak oksitlenmesi sonucu ortamın oksijensiz hale gelmesi ile
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Denizaltı
heyelanı

TUZLA

Şekil 9.3 Çınarcık Çukurluğu doğusundaki denizaltı heyelanları. Burada Tuzla
güneyinde ve Yalova kuzeyinde yeralan iki denizaltı heyelanı. Tuzla güneyindeki
Devon yaşlı şeyllerin kayması sonucu yaklaşık 17,000 yıl önce oluşmuştur
(Çağatay, yayınlanmamış veriler). Bu heyelan 32 km2’lik bir alanı
kaplamaktadır. TSU ile gösterilen noktalar karot yerlerini göstermektedir.
oluşmaktadır. Oluşturulan bu kriterler kullanılarak İzmit Körfezi’nde son 2400 yıl içerisinde 8
büyük deprem kaydı saptanmıştır. Buna göre, ortalama deprem oluşma aralığının 300 yıl
olmasına karşın, birbirini izleyen depremler arasındaki zaman aralığı çok değişken olarak
bulunmuştur. Ortalama deprem oluşum aralığı bölgede GPS hareket hızları ve depremlerde
oluşan ötelenme (slip) miktarları ile uyumludur.
c) KAF zonunun en aktif kolu olan kuzey kolu boyunca sismisite ve akışkan çıkışı
etkinliğinin en az olduğu kısım (segment) Orta sırt (Çekmece-Silivri Güneyi) kısmıdır (Şekil
9.4). Buna karşın bu segmentin batısı ve doğusunda 1999 depremi sonrasında önemli bir
sismisite görülmektedir. Orta sırt üzerindeki segment 1766 yılından beri deprem üretmemiştir.
Tüm bu veriler orta sırtı üzerindeki bu segment boyunca fayın kilitlendiğini ve beklenen
Marmara Depreminde bu segmentin kırılması olasılığının yüksek olduğuna işaret etmektedir.
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Şekil 9.4. Marmara Bölgesinde 1999 depremleri sonucunda 0.1.01.2001 ve 31.07.2001
tarihleri arasında izlenen sismik etkinlik (TÜBİTAK MAM verileri).
d) Marmara Denizi’nde tektonik hızlar yüksektir. Karot verilerine göre düşey tektonik hızlar
(havzaların çökme hızları) yaklaşık 5-6 mm/yıldır. Yatay (yanal) tektonik hızlar (kayma hızı)
ise GPS verilerine göre son 10 yılın ortalaması olarak 25 mm/yıl; paleosismolojik verilere
göre İzmit Körfezi’nde son 10 bin yılın ortalaması olarak 10 mm/yıl’dır. Güncel (GPS) ve
Jeolojik (paleosismolojik) hızlar arasındaki bu fark değişik yorumlara açıktır. Bu farkın olası
açıklamalarından birisi günümüzdeki tektonik hızların zaman içerisinde geçmişe göre arttığı
şeklinde olabilir. Diğer olasılıklar; yanal hareketin önemli bir kısmının geçmişte güneydeki
fay kolları tarafından gerçekleştirilmiş olması veya kabuk malzemesinin değişik derinliklerde
değişik davranış göstermesidir.
e) Gemlik Körfezi’nde yapılar genel olarak gerilmeli (transtansiyonel) faylardır. Sıkışma
yapıları görülmemiştir. Körfezdeki çalışmalar Holosen deltasının fay tarafından ötelenmesinin
son 13 bin yılda yaklaşık 70 m civarında olduğunu göstermektedir. Buradan bu kol üzerinde
yıllık kayma hızının yaklaşık 5 mm olduğu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç Şekil 9.5’de
yaptığımız blok modelleme çalışmalarıyla hesaplanan kayma hızıyla uyumlu çıkmaktadır.
Ayrıca tarihsel deprem kayıtlarında bu kol üzerinde büyük depremlerin oluştuğu ve son
depremin 1419 yılında M=7.2 büyüklüğünde olduğu da (Ambraseys, 2002; Guidoboni v.d.,
1994) dikkate alındığında, Gemlik Körfezi’nde yakın gelecekte yıkıcı bir deprem olasılığı
bulunmaktadır.
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9.3. Marmara Denizi’nde fay geometrisi ve kinematiği
Kuzey Anadolu Fayı (KAF) Marmara Bölgesinde kuzeyden güneye doğru üç kol halinde
uzanır (Şekil 9.1). Kuzey Kol, Bolu üzerinden İzmit Körfezi’ne gelir ve Marmara’nın suları
altında deniz tabanında devam eder. Batıda Gaziköy’de karada Ganos Fayı adıyla Gelibolu
Yarımadasını kat ettikten sonra Saros Körfezi üzerinden Ege Denizi’ne ulaşır (Şekil 9.6). Orta
Kol doğu-batı doğrultusunda uzanarak Marmara Denizi’nin güney kıyıları üzerinde ilerler.
İznik Gölü, Gemlik ve Bandırma Körfezleri arasında uzanır. Bandırma Körfezinin batısında
karaya doğru dönerek çok sayıda irili ufaklı alt kollara ayrılır (Şekil 9.1). Güney Kol ise
Pamukova, Bursa, Uluabat ve Manyas üzerinden ilerler. Pamukova Uluabat arasında KD-GB
yönünde olan bu fay Uluabat güneyinde BKB-DGD istikametine döner.
Son yıllarda yapılmış olan jeolojik ve jeofizik araştırmalar deprem açısından en riskli kolun
Kuzey Kol olduğunu ve Avrasya ve Anadolu levhaları arasındaki sağ yanal hareketin en
önemli kısımının bu kol tarafından karşılandığını göstermiştir (Straub ve Kahle, 1997;
Hubert-Ferrari v.d., 2000; Imren v.d., 2001; Le Pichon v.d., 2001, 2003; McClusky v.d.,
2002; Meade v.d., 2002; Şengör v.d., 2004; Armijo v.d., 2005).
Kuzey Kol Marmara Denizi’nin kuzey çukurluklarını ve bunları ayıran KD-GB yönlü sırtları
keser. İzmit Körfezi içerisindeki fay kolu (İzmit Körfezi Fayı) ile Gelibolu Yarımadasındaki
Ganos Fayını birleştirir.
Sismik ve batimetrik araştırmalar ve blok modelleme çalışmalarımız Kuzey Kolun Marmara
Denizi içerisinde ağırlıklı olarak sağ yanal atımlı bir fay sistemi oluşturduğunu ve bu sistemin
yerel olarak da normal ve bindirme fayları içerdiğini göstermiştir (Şekil 9.5, 9.6). Kuzey
Kolun segmantasyonu tartışmalıdır. Bu kolun tek bir parça (segment) olarak çalıştığı
bir seferde kırılacağı görüşüne (Le Pichon v.d., 2001, 2003; Şengör v.d., 2004) karşılık, bir
çok segmenttten oluştuğu görüşleri vardır (Armijo v.d., 2002, 2005; Oglesby v.d., 2008).
İkinci gruptaki çalışmacılara göre Kuzey Kol değişik uzunlukta birçok parçadan oluşmuştur
(Şekil 9.7a). Bunlardan en uzunu Bakırköy güneyinden başlayarak Orta Sırtı üzerinden Orta
Çukurluğa doğru uzanan 70 km uzunluğundaki “Orta Sırt Fayı” adını verdiğimiz faydır.
Yaklaşık D-B yönündeki bu fay parçası 1999 İzmit depreminde kırılan İzmit Körfezi Fayına
33 km uzunluğundaki KB-GD yönlü Adalar Fayı ile birleşmektedir (Şekil 9.7a).
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Şekil 9.5. Marmara bölgesindeki GPS vektör alanının blok modellemesi (GPS kayma
vektörleri McClusky v.d., 2002’den alınmıştır) (a) ve bu modelleme sonucunda
KAF’ın Marmara’daki kolları üzerindeki yıllık kayma miktarları (b).
Ort Sırt Fayı esas itibari ile doğrultu atımlı bir fay olup; üç parçadan oluşmaktadır. Ancak
ortadaki parça (F) çok kısa ve yön itibari ile gerilmeli (extensional) olduğu için üç parçanın
bir depremde tek parça halinde davranma olasılığı yüksektir (Şekil 9.7a). Adalar Fayı; D-B
yönlü ve doğrultu atımlı olan Orta Sırt ve İzmit Fayları arasındaki sağ sıçramayı (stepover)
gerçekleştiren yüksek eğimli oblik normal faydır (Armijo v.d., 2002, 2005). Bu fay Orta Sırt
Fayı ile Bakırköy güneyinde keskin bir büklüm oluşturmaktadır.
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Çınarcık Çukurluğu güneyindeki faylar daha çok normal atım bileşeni yüksek faylardır.
Bunlar KB-GD doğrultulu ve birbirine paralel çok sayıda kısa faydan ibarettir. Bindirme
fayları ağırlıklı olarak Çınarcık Çukurluğunun batısında, Orta Sırt üzerinde yer alır.
Doğrultuları KD-GB yönündedir. Çoğunlukla KB’ya doğru itilmişlerdir. Aralarında
kıvrımlara da rastlanır.

Şekil 9.6. Marmara Denizi’nin morfotektonik haritası. Batimetri Le Pichon v.d., 2001;
faylar siyah çizgi ile Armijo v.d. (2005)’den kendi verilerimize göre değiştirilerek
çizilmiştir.
Yukarıda anlatılan fay geometrisine ve çalışma mekanizmalarına bağlı olarak Marmara
Çukurluklarının oluşumu tartışmalıdır. Bir görüşe göre Kuzey Marmara Ana Çukurluğu İzmit
Körfez Fay segmenti ile Ganos Fayı arasında sağ sıçramanın (stepover) oluşması sonucu
gelişmiştir. Diğer bir deyişle Kuzey Marmara Ana Çukurluğu bir çek-ayır havzadır (Armijo
v.d., 1999, 2002; 2005). Bu ana çukurluğun içerisindeki diğer küçük çukurluklar ile bunları
ayıran sırtlar ise ana çukurluk içerisindeki daha küçük ölçekli yanal atımlı fay sıçramaları
sonucu gelişmiştir (Wong v.d., 1995; Okay v.d., 1999; Hirn v.d., 2003; Carton v.d., 2003;
Armijo v.d., 2005). İkinci bir görüş Kuzey Marmara Ana Çukurluğu Ege Bölgesinde görülen
graben sisteminin bir devamı saymaktadır. Dolayısıyla, bu çukuru açan mekanizmanın
doğrultu atımlı bir fay hareketi olmayıp Batı Anadolu’daki K-G gerilmenin olduğunu
savunmaktadır (Parke v.d., 2002). Bir başka görüş birinci ve ikinci görüşün bileşkesi şeklinde
ortaya çıkmaktadır. Yani Kuzey Marmara Ana Çukurluğunun gelişimini hem Kuzey Anadolu
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Fayının yanal hareketlerine hem de Batı Anadolu gerilme rejimine bağlamaktadır (Görür v.d.,
1997; Çağatay v.d., 1998). Son zamanlarda ortaya atılan dördüncü bir görüşe göre ise Kuzey
Marmara Ana Çukurluğunu meydana getiren çek-ayır veya graben sistemi bugün için
faaliyetlerini durdurmuştur. Son 200 bin seneden beri Marmara Denizi’nde Kuzey Kol yanal
atımlı aktivitesini sürdürmektedir. Ana Çukurluk içerisindeki küçük çukurluklar büyük ölçüde
bu kolun hareketleri sonucu gelişmiştir (Le Pichon v.d., 2001; 2003). Üzerindeki güncel
sismik etkinlik (Şekil 9.4), bu kolun özellikle Adalar Fayının iki ucunda büklümlenmesi ve
uzunluğu boyunca değişen faylanma özelliği göstemesi gibi özellikleri (Şekil 9.6, 9.7), Kuzey
Kolun birden fazla parçadan oluştuğu görüşünü desteklemektedir.

9.4. Deprem ve buna bağlı denizaltı heyelanı ve tsunami risk değerlendirmesi
Marmara Denizi’nde KAF’ın geometrisi ve kinematiğine bağlı olarak değişik yöntemlerle
deprem oluşum modelleri ve senaryoları öne sürülmüştür. Bunlardan birisi Oglesby v.d.
(2008) tarafından kullanılan üç boyutlu dinamik sonlu elemanlar yöntemi ile fayın ani
kırılmasının modellenmesidir. Bu yöntemde KAF’ın Kuzey Kolunun dokuz parçadan
oluştuğu ve bunlardan KB-GD Adalar Fayı (H) ve Orta Sırt üzerindeki KB-GD yönlü küçük F
segmenti, yanal atımlı ana fay segmentlerini birleştiren düşey bileşenli oblik faylar olarak
kabul edilmiştir (Şekil 9.7a). Bu modelin önemi kırılmanın belli bir yerde ani olarak
başladıktan sonra H ve F gibi fay sıçramalarının (stepover) olduğu kısımlardan ilerlemesinin
mümkün olup olmayacağı konusunda önemli bilgiler sunmasındadır. Zira bu ilerlemenin
olması durumunda tüm segmentler kırılacak ve Le Pichon v.d.’nin (2001, 2003) öne sürdüğü
tek parçalı fay kırılması gerçekleşecektir. Bu modelleme sonucu kırılmanın batıda B segmenti
üzerinde, 1912 kırığının bittiği yerden başlaması halinde tek parçalı fay kırılmasının
gerçekleşeceği ve kırılmanın Adalar Fayını’da kapsayacak şekilde doğuya doğru ilerleyerek
İzmit Körfezi Fayına (I) kadar ilerleyeceğini göstermektedir (Şekil 9.7b).

Buna karşın

kırılmanın G segmenti üzerinde başlaması durumunda, kırılmanın batıya 1912 kırığına kadar
ilerlemesine neden olacağı, ancak doğuya doğru Adalar Fayını (H) harekete geçirmeden
sonlanacağı sonucu bulunmuştur (Şekil 9.7c). Diğer bir deyişle oluşan enerji, kırığın
istatisiksel olarak Adalar Fayı boyunca ilerlemesi için yeterli olmayacaktır.
Yapılan diğer hesaplamalar oluşacak depremin Marmara bölgesinde neden olacağı yer ivmesi
şiddetinin kırılmanın nerede başlayacağıyla doğrudan alakalı olduğunu göstermektedir (Şekil
9.8). İstanbul’da en şiddetli sarsıntının, yırtılmanın batıda başlayıp doğuya doğru ilerlemesi
durumunda meydana geleceği ortaya çıkmaktadır (Şekil 9.8a).
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Şekil 9.7. (a) Kuzey Kolunun Marmara Denizi tabanındaki parçalı fay sistemi (Armijo
v.d., 2006) ve her bir parça için geometrik ve gerilme (Mpa) verileri (Oglesby
v.d., 2008). G, F ve E: Orta Sırt fayı ve H: Adalar Fayıdır. Beklenen Darmara
Depreminin B segmeni (b) veya G segmenti (c) üzerinde başlaması durumunda
kırılacak segmentler ve kayma dağılımı gösterilmektedir (Oglesby v.d., 2008).

Daha önce de belirtildiği gibi Marmara Denizi’nde sismik etkinlik haritası Orta Sırt
üzerindeki fay segmentinin bir sismik boşluk (seismic gap) oluşturduğunu göstermektedir.
Ambraseys (2000) bu sismik boşlukta oluşan en son depremin 1509 depremi olduğu
fikrindeyken; Armijo v.d. (2005) ve Pondard v.d. (2007) çok büyük olasılıkla bunun 1509
değil 1766 depremi olduğunu ileri sürmektedirler. Zaten bu projede elde ettiğimiz İzmit
Körfezi’ndeki çökel kayıtları 1509 depreminin büyük olasılıkla İzmit Körfezi odaklı olduğunu
göstermektedir. Yapılan Coulomb modellemelerinden Çınarcık baseninde 1754, 1766 ve 1894
gibi 7’den büyük üç büyük depremin çınarcık baseninde meydana gelmesinin pek mümkün
olmadığı ve dolayısla Mayıs 1766 depreminin Çınarcık değil Orta Sırt boyunca olduğu görüşü
ağırlık kazanmaktadır (Pondard v.d., 2007). Gerçektende fay segmentasyonu göz onünde
tutulduğunda ve de bu fay üzerinde 500 yıl gibi çok uzun bir suskunluğun 10-12 m’ye varan
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Şekil 9.8. Üç farklı odak yeri içeren (yıldız) deprem senaryolarına göre doğu Marmara
bölgesinde meydana gelecek olan olası yer ivmesi haritaları (Pulido v.d.,
2004).
çok yüksek bir atımın birikmiş olduğu anlamına geldiğinden burada oluşan en son depremin
1766 olma ihtimali daha fazladır.
L’Atalante Gemisi ve Nautile insanlı denizaltısı ile 2007 yılında yaptığımız araştırmalar bu
fay segmenti üzerinde gaz çıkışının olmadığını göstermiştir (Geli v.d., 2008). Bu da Orta Kol
Fayının kilitlendiğinin diğer önemli bir kanıtıdır. Deniz içerisindeki Kuzey Kol’da aktif fay
morfolojisinin en silik olduğu yer Orta Sırt fayıdır. Buda bize bu segment üzerinde meydana
gelen son depremden günümüze oldukça uzun bir zaman geçmiş olduğu sonucuna
götürmektedir. Bu veriler kırılmanın Orta Sırt Fayından (G) ve önemli bir olasılıkla da Adalar
Fayı ile birleştiği büklümden başlayarak batıya doğru ilerleyeceğine işaret etmektedir. Bu
İstanbul için iyi bir senaryodur. Ancak bu kırılma da 7,2-7,4 büyüklükte bir deprem
üretecektir.
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Batıda Şarköy depremi kırığının deniz içerisinde doğuya doğru ne kadar uzadığı
bilinmemektedir. L’Atalante gemisinin üzerindeki insansız Victor–6000 denizaltısı ve daha
sonra da aynı geminin Nautile adlı insanlı denizaltısı ile yapılmış olan araştırmalarda
Marmara Fayının Tekirdağ Çukurluğu ile Orta Marmara Çukurluğu arasındaki kesiminin
bariz bir çatlak olarak deniz tabanında korunduğu görülmüştür (Armijo v.d., 2005; Geli v.d.,
2008). 60 km uzunluğundaki bu kırığın taze görünümü ve üzerinin henüz daha genç çökellerle
örtülmemiş olması akıllara onun yakın bir geçmişte ve olasılıkla 1912 Şarköy depreminde
oluştuğu görüşünü gündeme getirmiştir (Armijo v.d., 2005; Şekil 9.9). Eğer bu fikir doğruysa
110 km uzunluğundaki Orta Sırtttan Tekirdağ Çukurluğu’na uzanan fayın 60 km’si kırılmıştı
ve dolayısıyla 1912 yılından beri fazla da bir enerji biriktirmiş olması mümkün değildi. Bu
nedenle eğer beklenen Marmara depreminde bu segment kırılacaksa kırılacak olan uzunluk
sadece 70 km olacaktı. Bu da en fazla 7,2 büyüklükte deprem demekti (Armijo v.d., 2005;
Şekil 9.9). Söz konusu kırığın oluşum zamanını saptamak için çok sayıda örnek alınmış
olmasına ve gözlem yapılmış olmasına rağmen maalesef güvenilir bir sonuca gidilememiştir.
Diğer bir deyişle, Orta Sırt ve batısındaki fay segmentlerinin 1766 yılından buyana herhangi
büyük bir deprem üretmediği ve kırıldığı takdirde 7,4 büyüklüğünde bir deprem üretebileceği
halen daha kuvvetli bir ihtimaldir.
Çınarcık Çukurluğunun güneyinde yer alan normal faylar üzerinde 1754 ve 1766 yıllarından
beri gerilme birikmektedir. Gerçi bu havzada gerçekleşmiş olan 1894 ve 1963 depremleri
sırasında bu stresin küçümsenemeyecek bir kısmı boşaltılmış olsa da

normal fayların

harekete geçmesi halinde bölgede 6 civarında büyüklükte bir deprem üretmeleri mümkündür.
Yapılan son araştırmalar Kuzey Fay Kolunun güney bloğunun kuzeyindeki bloğa nazaran çok
daha fazla deforme olduğunu ve stres biriktirdiğini göstermiştir. Bu da olası bir depremde
Marmara Denizi’nin güney alanlarının kuzey alanlarına göre (İstanbul) olası bir depremden
çok daha fazla etkilenmesi demektir. Bu nedenle İznik, Gemlik, Mudanya, Bursa, Manyas,
Gönen yöreleri beklenen Marmara depremini oldukça şiddetli hissedebilirler.
Marmara Denizi’nde büyük depremlere neden olabilecek faylar Kuzey Marmara Ana
Çukurluklarının içerisinde yer alır. Şelf sahaları içerisinde aktif faylara pek rastlanmaz.
Ancak, kuzey şelfte Çekmece açıkları ile Adalar-Tuzla Burnu arasında bazı ikincil faylar
gözlenmiştir. Bu faylar küçük boyutlu olup doğrultu atımlı ana fay sistemiyle belirli bir açı
yapacak şekilde BKB-DGD istikametinde uzanırlar. Bu ikincil fay ailesinin bir üyesinin de
(İçmeler Fayı) Tuzla-Maltepe arasında karada uzandığı bilinmektedir. Bu konuda ayrıntılı
çalışmalara ihtiyaç vardır. Karadaki bu fayın üzerinde 7 Temmuz 2000 ve 16 Ocak 2001
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Şekil 9.9. Marmara Denizi ve civarında Kuzey Anadolu Fay Zonuna ait fay segmentleri
(siyah çizgiler), batıda ve doğuda 1912 Şarköy depremi ve 1999 İzmit Depremi
kırıkları (yeşil kalın çizgiler; Armijo v.d., 2005’e göre) ve son 1500 yılından beri
oluşmuş M> 6,5’den büyük depremlerin dağılımı (Ambraseys, 2002).
tarihlerinde 4,8 ve 4,4 büyüklüğünde iki deprem tespit edilmiştir. Tuzla-Maltepe hattında kıta
sahanlığında görülen faylar belki kendi başlarına önemli bir deprem üretmeseler de zayıflık
zonu oluşturdukları için büyük bir depremde bu yörenin büyük bir yara almasına neden
olabilirler.
Kuzey Marmara ana Çukurluklarını oluşturan ve içerisinde yer alan faylar, özellikle Çınarcık
Çukurluğunun güneyindeki normal faylar, üzerinde olacak olan büyük bir deprem Marmara
Denizi’nde tsunami oluşturabilir. Tsunaminin asıl oluş nedeni deprem sırasında meydana
gelecek titreşim nedeniyle havza yamaçlarında görülebilecek büyük boyutlu heyelanlardır. Bu
heyelanlar denizde hacim değişikliklerine neden olacakları için tsunami oluşturma riskleri
yüksektir. Nitekim yaklaşık 17 bin sene önce Tuzla Burnu açıklarında bu şekilde büyük bir
tsunaminin meydana gelmiş olduğu yapmış olduğumuz araştırmalar sonucu kanıtlanmıştır
(Şekil 9.3). Son 2000 yılda Marmara Denizi’nde 30 tsunami olayının yaşandığı tarihi
kayıtlarda mevcuttur (Yalçıner v.d., 2002). Osmanlı döneminde 1509, 1754, 1766, 1878 ve
1894 yıllarında bölgede olan depremler nedeniyle tsunamiler oluşmuştur. En yakın tsunami 2
m genlikle 1999 Gölcük depremi sırasında olmuştur.
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EKLER
EK 1:
Tablo E.1. MARM05 Araştırması: CDT ölçümleri ve XBT ölçümlerinin yerleri.
___________________________________________________________
İST TÜR TARİH
ZAMAN
ENLEM
BOYLAM___
01
CTD 2005-09-10 13:07:07
29:27.47141 40:43.83070
02
CTD 2005-09-10 19:02:05
26:01.22762 40:23.86153
03
CTD 2005-09-12 06:59:54
26:20.79389 40:28.35575
04
CTD 2005-09-13 13:31:43
26:07.24548 40:25.85777
05
CTD 2005-09-13 18:18:54
26:18.58657 40:02.54983
06
CTD 2005-09-14 02:33:53
27:23.89720 40:46.34770
07
CTD 2005-09-14 08:03:10
28:07.90357 40:59.85091
08
CTD 2005-09-15 14:49:27
28:54.90
40:52.51
09
CTD 2005-09-15 16:04:28
28:58.03172 40:55.45593
10
CTD 2005-09-15 16:51:11
29:00.02000 40:57.50000
11
CTD 2005-09-15 20:20:07
29:13.45880 40:46.48178
12
CTD 2005-09-16 01:43:50
29:11.54539 40:51.49434
13
CTD 2005-09-17 09:04:01
29:07.02812 40:48.24146
14
CTD 2005-09-19 05:33:49
29:24.90426 40:44.40033
15
CTD 2005-09-19 09:12:32
29:40.94215 40:43.81161
16
CTD 2005-09-20 00:28:51
29:27.04539 40:43.78506
17
CTD 2005-09-20 12:12:14
29:36.66362 40:44.79052
18
CTD 2005-09-20 13:17:27
29:29.20431 40:45.90209
19
CTD 2005-09-21 03:31:26
28:41.01684 40:23.92210
20
CTD 2005-09-21 19:39:37
28:56.07572 40:26.69476
21
CTD 2005-09-25 03:35:00
29:01.18918 40:25.99417
22
CTD 2005-09-27 18:18:02
28:27.11113 40:38.57202
23
CTD 2005-09-28 06:38:19
26:39.88435 40:23.40980
24
CTD 2005-09-28 10:10:55
26:07.91391 40:04.25028
25
CTD 2005-09-28 13:16:00
26:01.66260 40:24.09326
26
CTD 2005-09-30 16:39:33
26:36.06081 40:31.41078
A1
XBT 2005-10-01 23:01:43
24:46.716
38:44.136
A2
XBT 2005-10-02 12:42:32
23:33.970
36:53.154
A3
XBT 2005-10-02 18:20:45
22:43.258
36:23.149
J1
XBT 2005-10-02 21:29:06
22:06.637
36:28.731
J2
XBT 2005-10-03 00:08:22
21:39.104
36:41.339
J3
XBT 2005-10-03 02:24:36
21:22.239
36:58.522
J4
XBT 2005-10-03 04:17:05
21:08.028
37:13.310
J5
XBT 2005-10-03 06:09:15
20:53.055
37:28.807
J6
XBT 2005-10-03 07:56:00
20:37.666
37:43.085
J7
XBT 2005-10-03 09:50:35
20:22.780
37:58.849
J8
XBT 2005-10-03 11:53:02
20:08.685
38:16.817
J9
XBT 2005-10-03 13:54:03
19:54.407
38:34.714
J10
XBT 2005-10-03 15:56:26
19:39.340
38:53.093
J11
XBT 2005-10-03 18:12:34
19:23.382
39:13.865
J12
XBT 2005-10-03 19:59:53
19:10.796
39:29.795
J13
XBT 2005-10-03 21:45:25
18:57.859
39:45.184
J14
XBT 2005-10-03 23:22:02
18:46.284
39:59.636_____
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EK 2:
Tablo E.2. MARM05 Seferinde alınan kepçe ve karotların yerleri.
______________________________________________________________________
İSTASYON TÜR
TARİH
ZAMAN
ENLEM
BOYLAM___
SA-101
SW104
2005-09-13 05:46:55
26:13.68152 40:26.04119
SA-102
COR2
2005-09-13 06:56:52
26:13.69103 40:26.04936
SA-103
SW104
2005-09-13 08:17:33
26:13.67555 40:26.03650
PI-104
COR2
2005-09-16 06:21:49
29:09.54222 40:49.36678
PI-105
COR2
2005-09-16 07:04:32
29:09.54888 40:49.37142
PI-106
COR2
2005-09-16 08:02:38
29:09.55057 40:49.37111
PI-107
COR2
2005-09-16 11:29:59
28:57.92607 40:53.38996
PI-108
COR2
2005-09-16 12:13:49
28:57.93107 40:53.39460
PI-109
COR2
2005-09-16 13:07:02
28:58.29240 40:51.85500
PI-110
COR2
2005-09-16 14:15:47
29:01.42309 40:52.84784
MARM05-111
SW104
2005-09-19 08:05:12
29:40.99199 40:43.77069
MARM05-112
SW104
2005-09-19 08:48:28
29:41.01076 40:43.78409
MARM05-113
SW104
2005-09-19 10:39:12
29:40.99589 40:43.77682
MARM05-114
COR2
2005-09-19 11:41:50
29:41.00798 40:43.77287
MARM05-115
COR2
2005-09-19 13:17:13
29:40.13402 40:43.47816
MARM05-116
COR2
2005-09-19 14:09:59
29:40.76140 40:45.63010
01
GRA
2005-09-19 20:25:46
29:36.93581 40:42.08339
02
GRA
2005-09-19 21:46:00
29:27.47141 40:43.83069
03
GRA
2005-09-19 22:03:32
29:27.46081 40:43.83149
04
GRA
2005-09-19 22:35:25
29:27.46081 40:43.83149
05
GRA
2005-09-19 22:54:16
29:27.53270 40:43.85649
06
GRA
2005-09-19 23:26:32
29:27.33632 40:43.80858
07
GRA
2005-09-20 00:15:22
29:27.00764 40:43.73295
MARM05-117
COR2
2005-09-20 07:41:06
29:42.18165 40:44.99639
MARM05-118
COR2
2005-09-20 08:42:56
29:43.30675 40:43.36072
MARM05-119
COR2
2005-09-20 10:53:08
29:40.98832 40:43.77744
MARM05-120
COR2
2005-09-20 13:32:38
29:29.17731 40:45.90078
MARM05-121
COR2
2005-09-20 14:10:05
29:29.18850 40:45.89901
MARM05-122
COR2
2005-09-20 15:07:26
29:24.25779 40:44.75079
GE-123
COR2
2005-09-24 06:15:21
29:01.98169 40:23.82868
GE-124
COR2
2005-09-24 06:59:14
29:01.99450 40:23.82587
GE-125
COR2
2005-09-24 07:52:23
29:01.67126 40:24.94506
GE-126
COR2
2005-09-24 08:33:37
29:01.65890 40:24.95295
SA-127
COR2
2005-09-29 05:49:16
26:10.34994 40:23.85527
SA-128
COR2
2005-09-29 10:49:58
26:05.28425 40:26.56273
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EK 3:
EK 3.1. Çökel Örnekleri
Sefer sırasında toplam 27 karot alındı. Karotların bir kısmı gemide açılarak,
tanımlandı. SW-104 karotlarından biri kesilerek her 2 cm’de bir örneklendi. Kepçe
(grab) tekniğiyle alınan örnekler yıkanarak kabuk ve mercan tanımlamaları yapıldı.
Alınan karotlarda manyetik hassasiyet (magnetik susceptibility) ölçüldü.
Ek 3.1.1 Kepçe (grab) ile alınan çökellerin tanımlamaları
GRAB 01:

Derinlik: 56,4 m
65 litre çamur.
Üstten yaklaşık 10 cm’lik kısmı organik maddece zengin (N2), plastik,
bio ve lito kırıntılı; alt kısmı daha az plastik (5GY 4/1) çamur özelliğinde, mollusk
(Turritella communis), tahta parçası, tohum ve endüstriyel cüruf içermektedir. Küçük
karot alındı.
GRAB 02:

Derinlik: 56,4 m
Grab dolu çıktı.
Üstten 2cm’lik bölüm sabunsu, kahverengi çamur, altında N. Cochlear
ve Chama gryphoides kabuk tabakalı, bio-kırıntılı çamur. Kabuk tabakası 3-4
cm kalınlığında ve 5-10 cm çamur üzerine çökelmiş. Renk karot boyunca
homojen (5Y 5/2). Küçük karot alındı.

GRAB 03:

Derinlik: 56,5 m
Grab dolu çıktı (Grab 02 ye benzer).
Yüzey organik maddece zengin (5GY-5/2), N. cochlear tabakalı, canlı
deniz yıldızlı (ophiura)
GRAB 04:

Derinlik: 56,1 m
Grab dolu çıktı (Grab 02 ve 03 e benzer).
Yüzey organik maddece benzer (5GY-5/2), plastik, ), N. cochlear
tabakalı, canlı deniz yıldızlı, yengeçli, mercanlı (octocorals)
GRAB 05:

Derinlik: 53,9 m
Yaklaşık 60 litre çamur.
Üst 10 cm (10Y 4/2) bir çok biyotürbasyonla uyumsuz; alt kısım
plastik, N. cochleat ve Polychaete (Polychaete ailesinden olan tüm solucanlar)’lı
çamur (5GY 5/2). Küçük karot alındı.
GRAB 06:

Derinlik: 60,2 m
Grab dolu çıktı.
Plastik çamur (5G 4/1), yüzeyde kırmızımsı (yaklaşık yüzeyde 1 cm),
mollusk ve canlı karidesli, biyotürbasyonlu çamur
GRAB 07:

Derinlik: 62,4 m
Yaklaşık 60 litre çamur (5GY 5/2)
Üst kısmı biyo-kırıntılı çamur, alt kısmı ise plastik çamur
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Ek. 3.1.2 Karot yakalayıcısının (core catcher) içinden alınan örneklerin
tanımlamaları
GE-124:

Kumlu çamur ve ince kum, gri, denizel ve lagünel makrofauna’lı
(bivalv ve gastrapod faunası), kısmen dalgalarla işlenmiş.

GE-126:

İnce kum ve kumlu çamur, kırmızımsı, olasılıkla gölsel fasiyes veya
lagünel, Hazar Denizi ve Akdeniz makrokofaunalı (bivalv ve gastrapod
faunası), dalgalarla işlenmiş.
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